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Samsung jövőkép 

● A Samsung hisz benne, hogy az 
innovációt és a növekedést a befogadó 
kultúra és a sokszínű munkaerő hajtja 
előre.

● Ezért az „Együtt a holnapért! Együtt az 
emberekért” CSR kezdeményezéssel az a 
célja, hogy lehetővé tegye a következő 
generáció számára, hogy teljes 
mértékben kibontakoztassák a bennük 
rejlő lehetőségeket, és úttörő szerepet 
játsszanak a pozitív társadalmi 
változásokban. 



Cyberbullying

● Az online bántalmazás(cyberbullying) 
sajnos egyre aktuálisabb téma a 
fiatalok és környezetük körében

● Egyre több fiatal számára alapvető, 
hogy kiáll az internetes zaklatás ellen, 
de nagyon fontos, hogy ez a 
hozzáállás még több emberhez 
eljusson.



Stop Cyberbullying Day

● A „Stop Cyberbullying Day” 2012-ben indult 
útjára, és minden év júniusának harmadik 
pénteki napját tűzték ki az internetes zaklatás 
elleni hivatalos világnapnak, ami 2022-ben 
június 17-ére esik. 

● Az elmúlt két évhez hasonlóan a Samsung 
#OkostelefonOkosHasználat kezdeményezése 
keretein belül idén is kiáll a cyberbullying ellen 
és elkötelezett a felelős tartalomfogyasztás és 
-előállítás mellett.

● A célcsoportokra szabottan, több 
kommunikációs csatornát használva 
szeretnénk ismét reagálni erre a problémára és 
felhívni a figyelmet, hogy szülőként és 
gyerekként mire kell odafigyelni, hogyan 
érdemes kezelni a kialakult helyzetet

https://stopcyberbullyingday.org/


Feladat

● A cyberbullying territoryn belül egy új 
marketingkommunikációs irány és az 
ehhez tartozó ügyfélbrief kidolgozása, 
amivel a Samsung saját felületein, illetve 
influencerek és márkanagykövetek 
segítségével hívja fel a figyelmet arra, 
hogy összefogással akár az interneten 
zajló kommunikációt is  jobb irányba 
lehet terelni. 

● A kampány célja, hogy az elmúlt két év 
kommunikációját megújítsuk, és egy 
újabb körben edukáljuk az érintetteket.

● Időzítés: 2022. június 17-én, illetve 
opcionálisan az akörüli +/- 1-2 hétben. 



Kommunikációs felületek

● PR
● Weboldal: 

○ Okostelefonokoshasznalat.hu
○ Opcionálisan a samsung.com weboldal frissítése a kampánynak megfelelő 

tartalmakkal
● Social media: A Samsung Magyarország Facebook, Instagram, YouTube és Twitter 

csatornái (organikusan és fizetett hirdetésekkel, valamint TikTok fizetett hirdetésekkel).
● Outdoor LED hirdetés: Az Oktogonnál található Samsung logó alatti LED felületen is lehet 

hirdetni.



Tartalmi és formai megkötések

● A márka nem kerülhet összefüggésbe olyan tartalmakkal, melyeken alkohol vagy 
dohánytermék szerepel, politikai vonatkozásúak, trágár kifejezéseket tartalmaznak vagy 
bármely módon sértőek lehetnek mások számára.

● A Samsung nem szerepelhet más márkákkal összevont fizetett tartalmakban, kivéve 
előre egyeztetett esetekben.

● A telefonnal készített képek külső appok általi szerkesztése kerülendő.
● A #withGalaxy megjelölés nem használható olyan tartalmaknál, amik nem Galaxy 

telefonnal készültek.
● A márka hashtagek nem szerepelhetnek több egyéb, nem márkázott hashtag után.



Márka  megjelölések

● Hashtagek: az alábbi hashtageknek kell szerepelniük megjelölésekként 
○ #OkosTelefonOkosHasználat
○ #StopCyberbullyingDay (ez a kezdeményező szervezet által használt hashtag, 

aminek használatára engedélyt is kértünk)
○ #TeamGalaxy
○ #withGalaxy – csak abban az esetben, ha Galaxy telefonnal készült a tartalom

● Tagelés: A @samsungmagyarorszag tag használatával vagy a Fizetett együttműködő 
partner megjelöléssel.
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