Správa marketingovej komisie SVF
Rok 2019 sa do dejín slovenského volejbalu zapísal veľkými písmenami. Bol to rok, v ktorom sme veľkolepo
oslávili storočnicu, bol to rok, v ktorom sme mimoriadne úspešne zorganizovali majstrovstvá Európy žien v
Bratislave a bol to rok, v ktorom sme dostali volejbal pravidelne na obrazovky verejnoprávnej televízie RTVS. Bol
to rok, ktorý by sme pokojne mohli označiť za VOLEJBALOVÚ REVOLÚCIU.

Všetko sa to začalo 5. januára kľúčovým zápasom o postup na majstrovstvá Európy, v ktorom naši muži privítali v
Nitre Čiernu Horu. V rámci vydarenej kampane sme divákov pozývali na zápas virálnou videopozvánkou, v ktorej
vystupovali úspešní rodáci spod Zobora.

Masívna mediálna kampaň, dobrý termín zápasu a jeho dôležitosť dopomohli k tomu, že duel sledovala do
posledného miesta zaplnená hala na Klokočine - 2500 divákov. Naši volejbalisti si v elektrizujúcej atmosfére
vybojovali už 10. účasť na majstrovstvách Európy, čo v kolektívnych športoch na Slovensku nemá obdobu. Na
zápase bola veľkoplošná obrazovka a halu sme špeciálne ozvučili. Duel moderoval speaker Slavo Jurko a o zábavu
sa staral kvalitný DJ. Zápas odvysielala naživo TV Digi Sport.

V ďalších mesiacoch dominoval klubový volejbal. Cez víkend 16. a 17. februára sa v Humennom uskutočnilo finále
Slovenského pohára mužov a žien. Na finálovom turnaji sme prvýkrát použili LED reklamné panely a veľkoplošnú
obrazovku, ozvučili sme halu, čo výrazne dvihlo marketingovú úroveň podujatia. Všetky zápasy sme odvysielali
naživo v rámci projektu Zápas mesiaca na SVF TV, finálové stretnutia boli prenášané na 4 kamery aj s komentárom
priamo z dejiska. Medzi hosťami v Humennom boli aj ambasádorka EuroVolley 2019 v Bratislave Adriana
Marčeková a reprezentačný tréner mužov Andrej Kravárik, čo sme využili na promo blížiacich sa domácich
majstrovstiev Európy žien.

V závere apríla vyvrcholili naše najvyššie súťaže parfems.sk extraliga žien a Edymax extraliga mužov. Zápasy z
finálových sérií, v ktorých sa už mohlo rozhodnúť o titule, sme takisto odvysielali v priamych internetových
prenosoch na 4 kamery cez SVF TV. Z mužskej extraligy to bol piaty zápas Prievidza - Košice 27. apríla, v ženskej
extralige to boli až dve stretnutie medzi bratislavskými klubmi Strabagom a Sláviou (20. a 24. apríla). Pokračovali
sme v úspešných projektoch Hráč Mesiaca a MVP sezóny.

Pred začiatkom Zlatej európskej ligy 2019 sa nám podarila veľká vec. S vedením RTVS sme sa zmluvne dohodli
na odvysielaní priamych prenosov zo všetkých šiestich domácich zápasov našich reprezentačných družstiev žien
a mužov, ktoré sa v máji a v júni predstavili v Nitre, v Humennom a v Poprade. Rokovania s RTVS boli konštruktívne
a sme veľmi radi, že aj úspešné. Z programových dôvodov sme upravili časy a poradie niektorých zápasov, ale
dôležité je, že sme našli spoločný prienik.
Každý zápas sme organizovali na špičkovej medzinárodnej úrovni s LED reklamami, obrazovkou, ozvučením a
osvetlením. Spolu si na 6 domácich zápasov našlo cestu 6310 divákov, v priamych prenosoch bol volejbal na RTVS
zo Zlatej európskej ligy od 1. do 15. júna spolu 10 hodín a 53 minút.

Významnou udalosťou roka 2019 bola oslava storočnice slovenského volejbalu. Významný míľnik v našej histórii
sme sa rozhodli osláviť veľkolepo, tak ako si to táto udalosť aj zaslúžila. V znamení osláv sa niesol celý víkend 1.
a 2. júna v Nitre, kde sa naše tímy predstavili v Zlatej európskej lige. V sobotu sme zorganizovali aj exhibičný zápas
legiend, ktorý sa stretol s veľkým úspechom. Na druhý deň, v nedeľu 2. júna sa v nitrianskom Divadle Andreja

Bagara uskutočnilo slávnostné vyhlásenie ankety Volejbalista roka 2018 spojené s prijatím nových členov do Siene
slávy a oslavou storočnice.
Účasť hostí zo zahraničia bola v skutku výnimočná. Pozvanie na Gala Večer prijal prezident Európskej volejbalovej
konfederácie Aleksandar Boričič, ako aj ďalší traja viceprezidenti CEV vrátane Ľubora Halandu. V radoch vzácnych
hostí boli okrem našich volejbalových osobností aj ďalší prezidenti a zástupcovia volejbalových federácií z ôsmich
európskych krajín.
Počas večera sme si prostredníctvom videí a fotografií pripomenuli najväčšie úspechy Československého aj
slovenského volejbalu, program bol obohatený o viaceré hodnotné kultúrne vystúpenia. Priamy prenos z tejto
udalosti sme odvysielali naživo na SVF TV.

Vrcholom roka 2019 boli majstrovstvá Európy žien, ktoré sme mimoriadne úspešne usporiadali na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu v Bratislave. Skvelé výkony našich báb a výnimočná organizácia s množstvom noviniek spôsobila
to, že sme v lete na seba doslova strhli mediálnu pozornosť.
Návštevy na slovenských zápasoch neustále rástli. Začali sme na 4150 divákoch na úvodnom stretnutí so
Španielskom a v osemfinále proti Taliansku bolo na Zimáku 6430 divákov, čo je historický slovenský rekord.
Celkovo prišlo na 17 duelov spolu 43.111 divákov, na 6 slovenských zápasov z toho bolo v hľadisku 30.511 divákov
s priemerom 5085 na zápas. Všetkých 6 zápasov Slovenska + finále z Ankary odvysielala naživo RTVS.
Zaznamenali sme rekordný TV sharing 10,9, pričom zápas Slovensko - Nemecko videlo v RTVS takmer 300.000
divákov. Je to fantastické číslo porovnateľné so zápasmi hokejovej, či futbalovej reprezentácie.
O atmosféru na štadióne sa staral svetovo uznávaný DJ Stari z Rakúska, spoločne so speakermi Florianom
Rudigom a Slavom Jurkom. Nad ihriskom sme nainštalovali špeciálne kinetické gule, ktoré boli použité vôbec
prvýkrát na športovom podujatí. Turnaj mal otvárací aj záverečný ceremoniál, celé podujatie sprevádzali lasery
a videomapping. Majstrovstvá Európy v Bratislave boli skvelou reklamou na volejbal. Po športovej aj marketingovej
stránke sme dosiahli veľký úspech, z ktorého bude slovenský volejbal s určitosťou v budúcnosti ťažiť. Upozorniť by
som chcel aj na vydarenú akciu Trophy Tour, keď sme v rámci mediálnej kampane pred ME priniesli trofej pre
majsterky Európy na Lomnický Štít.
Po skončení majstrovstiev Európy sme si dali vypracovať spoločnosťou Newton media monitoring médií. Najväčší
mediálny zásah bol zaznamenaný tesne pred začatím majstrovstiev Európy a v ich priebehu. Celková mediálna
hodnota ME bola po analýze vyčíslená cez 1 milión 300 tisíc eur.
RTVS následne odvysielala aj priame prenosy z ME mužov, kde sa predstavili aj naši volejbalisti.

Úspech z majstrovstiev Európy žien sa veľmi rýchlo preniesol aj do klubového volejbalu. Krátko po ME sme sa
s RTVS dohodli odvysielaní priamych prenosov z volejbalových zápasov v rámci projektu Palubovková streda. Od
októbra 2019 do marca 2020, kým naše súťaže ukončil koronavírus odvysielala RTVS spolu 9 zápasov z extraligy
a Slovenského pohára. Spolu to bolo takmer 21 hodín klubového volejbalu na obrazovkách verejnoprávnej televízie,
čo je významný posun vpred oproti minulým rokom.
Celkovo odvysielala RTVS od júna 2019 do marca 2020 v Zlatej európskej lige, EuroVolley žien a mužov, extraligy
a Slovenského pohára 27 zápasov, čo je spolu 56 hodín a 47 minút vysielania z volejbalu. Stúpala aj sledovanosť
zápasov v TV, rekordné čísla sme dosiahli počas Superfinále Slovenského pohára, kde tímy bojovali o Trofej
Štefana Pipu.
Nasadili sme vysokú latku, dostali sme VOLEJBAL do povedomia ľudí a veríme, že v tom budeme spoločne
úspešne pokračovať.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

