


K TO SOM
Volám sa Janka a pred 3 rokmi som založila blog Travelhacker. Mojím cieľom 

je pomáhať ľuďom objavovať svet a prinášať si domov čo najkrajšie zážitky. 

Množstvo vlastných skúseností mi dovoľuje sprevádzať neskúsených ces-

tovateľov a zároveň prinášať tipy aj ostrieľaným svetobežníkom. Za svoju 

prácu som bola ocenená ako Bloger roka 2017 a môj blog patrí dlhodobo 

k najčítanejším a najznámejším na Slovensku.



K TO MA SL E DU J E
Môj profil je ideálnou voľbou, keď chcete osloviť ľudí, ktorí radi cestujú. Ne-

záleží na tom, či príležitostne alebo pravidelne, ak majú vami ponúkané pro-

dukty alebo služby súvis s cestovaním. 

Sledujú ma ako mladí, tak aj starší cestovatelia. Väčšinou ide o vysokoškol-

sky vzdelaných pracujúcich ľudí, ktorí na mojom blogu hľadajú odpovede na 

otázky spojené s cestovaním. Nestačí im pekná fotka, chcú užitočný obsah 

a praktické tipy od odborníka, za ktorého ma považujú. Skúsenejší cesto-

vatelia dokonca vytvorili Travelhacker komunitu a cez moje sociálne médiá 

ďalej radia začínajúcim cestovateľom.

24- 44 ROKOV
Zážitky lákajú followerov v každom veku. 
Takmer 70 % z tých mojich je vo veku 24 – 44 rokov. 

VYŠE 60 % ŽIEN
Z ľudí, ktorí sa chcú vydať do sveta tvoria až 60 % 
mojich sledovateľov ženy a niečo pod 40 % muži. 

BA, KOŠICE, TRNAVA, NITRA
Túlavé topánky majú najmä v Bratislave, 
odkiaľ je 80 % mojich sledovateľov.



AKO P R IST U P U J E M 
K SP OLU P R ÁCAM
MENEJ JE VIAC - LESS IS MORE
Menej spoluprác a o to viac relevancie. Nesnažím sa brať všetky spolupráce, 
a preto si vyberám tie, ktorým sama verím, prídu mi užitočné a praktické. 
Zastávam názor, že Facebook či Instagram preplnený komerčnými posta-
mi nie je dobrý ani pre klienta, ani pre followerov.

NA OBSAHU ZÁLEŽÍ  - CONTENT IS IMPORTANT
Spolupráce si vyberám tak, aby pôsobili prirodzene a sedeli tematicky s ob-
lasťami Travel a Lifestyle. Vďaka tomu budú zaujímavé pre
moje publikum a verím, že aj úspešné. Takto si dokážem u mojich followerov 
zachovať vysokú úroveň dôvery a budovať komunitu.

ČÍSLA NIE SÚ VŠETKO - REAL INFLUENCE
Dnes už má 50 000 fanúšikov na Instagrame ktokoľvek, to však nezname-
ná, že má vplyv. Moje publikum vyrástlo organicky na praktických tipoch 
a berie ma ako odborníka. 

Vďaka menšiemu počtu spoluprác mám vysoký level dôvery a engagemen-
tu u svojich fanúšikov. Okrem blogu, mám profily na Facebooku a Instagra-
me, pravidelný newsletter a moje tipy si prečítalo už viac ako 1 milión ľudí.



N I E ČO O M N E 
V ČÍSL ACH



SP OLU P R ÁCA 
NA FACE BO OK U
Môj Facebook sa stal pre fanúšikov ideálnym miestom, kde sa so mnou 

môžu radiť a kde im viem poskytnúť detailnejšie informácie či odpovede na 

otázky. 

Tento formát je ideálnou voľbou, ak máte záujem o čo najväčší zásah mojich 

sledovateľov.  

> 42 000
Facebook 
fanúšikov

24 000
priemerný 
reach postu

370 000
priemerný reach 
mesačne



SP OLU P R ÁCA 
NA I NSTAG R AM E
Na môj Instagram sa chodia ľudia inšpirovať pri voľbe destinácie, alebo ak 

chcú získať praktické tipy, ktoré im uľahčia cestovanie do cudziny.

Tento formát je preto ideálnou voľbou v prípade, že chcete ľudí inšpiro-

vať a ukázať im atraktívny lifestylový obsah prepojený na vaše produkty 

a služby. 

> 18 200
Instagram sledovateľov

100 000
priemerný 
mesačný reach 

12 000
priemerný 
reach postu  

Ženy 70%
Muži 30%



SP OLU P R ÁCA 
NA B LO G U
Pre tých, ktorí radi cestujú a zaujímajú sa o moje tipy do hĺbky, tvorím ob-

sah na blogu, v ktorom sa snažím poskytnúť čo najkvalitnejšie tipy a triky 

o cestovaní.

Môj blog je vhodný, ak máte záujem o prepojenie vašej značky či produktu 

s užitočnosťou. Články píšem tak, aby nepôsobili ako reklama a klientov sa 

v nich snažím napojiť prirodzene.

Až 49%
ľudí si otvorí 
a prečíta moje 
maily

75 000
priemerná mesačná 
čítanosť článkov

2500
priemerná čítanosť 
blogového článku 

40 000
priemerný mesačný 
počet návštevníkov

4 min 5 s
priemerný čas strávený 
na článkoch



N E WSL E T T E R
Vďaka pútavému newsletteru dokážem rozšíriť dosah spoluprác aj na ľudí 

v mojom mailingliste.

Svedčí o tom aj vysoký open rate mojich e-mailov, ktoré si tí najvernejší fa-

núšikovia nenechajú ujsť.

Newsletter odporúčam ako doplnok k ostatným formátom na zvýšenie 

zásahu na tých najvernejších fanúšikov.

18 000
aktívnych kontaktov

49 %
priemerný open rate 
emailu za mesiac



VI P SK U P I NA
Za tak trochu bonusový formát považujem uzatvorenú VIP skupinu na Fa-

cebooku s viac ako 2 500 členmi. Toto je skupina aktívnych cestovateľov, 

ktorí si zakúpili členstvo a ja v skupine odpovedám na ich otázky.

Tento formát je vhodný na rozšírenie zásahu pre bližšie vyšpecifikovanú 

cieľovú skupinu. 



CE STOVAT E Ľ SK É 
SK U P I NY NA FACE BO OK U
Okrem mojej VIP skupiny mám aj sieť ďalších skupín, v ktorých s fanúšikmi 

diskutujem podľa jednotlivých krajín. Prostredníctvom nich dokážem svoj 

dosah rozšíriť o ďalších 35 000 ľudí.

Skupiny sú vhodné ako doplnkový formát na zvýšenie zásahu našej spolu-

práce a pre produkty, ktoré by sa mohli týkať konkrétnych destinácií.

Cestujeme na Srí Lanku šikovne a lacno, Cestujeme na Maldivy šikovne a lacno, Cestujeme na Zanzibar šikovne a lac-
no, Cestujeme na Seychely šikovne a lacno, Cestujeme na Filipíny šikovne a lacno, Cestujeme na Island šikovne a lac-
no, Cestujeme do Karibiku šikovne a lacno, Cestujeme do JV Ázie šikovne a lacno (Thajsko,Vietnam,Barma,Laos,Kam-
bodža), Cestujeme do Indonézie šikovne a lacno, Cestujeme do Malajzie šikovne a lacno, Cestujeme do Južnej Ameriky 
šikovne a lacno, Cestujeme do Austrálie šikovne a lacno, Cestujeme do Číny šikovne a lacno, Cestujeme po Európe 
šikovne a lacno, Začíname cestovať šikovne a lacno - rady a tipy, Cestujeme do Afriky šikovne a lacno, Cestujeme do 
USA šikovne a lacno, Cestujeme na Cruise šikovne a lacno



D OT E R A J ŠI E SP OLU P R ÁCE



SP OLU P R ÁCA 
AKO B R AN D AM BASÁD OR
Sociálne siete preplnené reklamou znižujú dôveryhodnosť u sledovateľov 

a neraz ani nesplnia účel. Preto radšej uprednostňujem dlhodobé spoluprá-

ce na kampaniach a preferujem menej klientov.

Som vhodným Brand Ambasádorom pre značky, ktoré majú čo povedať 

mojej cieľovej skupine cestovateľov. Ideálnou voľbou pre klientov, ktorí ve-

ria, že cez moje meno či tvár pozitívne spropagujú svoje produkty a služby.  

Pozrite si niektoré z mojich spoluprác so známymi značkami na nasledujú-

cich slideoch.



SP OLU P R ÁCA 
S O2 ROADSHOW AKO 
B R AN D AM BASSAD OR
Ako Brand ambasádor som sa zúčastnila Roadshow O2, v ktorej bolo mojou 

úlohou motivovať a inšpirovať študentov stredných škôl, aby sa nebáli vy-

dať do sveta.

„Janka ako rozhľadená cestovateľská blogerka bola spolu s Laci Strikom, 

Strapom a Tomi Kidom ambasádorkou našej motivačnej Roadshow s ná-

zvom Moja story, tvoja story, ktorej cieľom bolo povzbudiť študentov  

stredných škôl, aby sa nebáli vydať sa za vlastnými snami.

Aj vďaka Janke a jej autentickému vkladu a vynaloženému úsiliu bola Ro-

adshow jedinečná, obohacujúca a veľmi pozitívne vnímaná tak študentmi, 

ako aj samotnými školami.“

Michaela Sakálová

Marcom manager – BTL, Sponsoring, Events O2



SP OLU P R ÁCA 
SO SLOVAK L I N E S 
P R I  P ROMOVAN Í L I N KY 
B R AT ISL AVA - VI E DE Ň 

Prostredníctvom sociálnych médií a blogových článkov som poskytla tipy 

na skvelé výlety s odletom z Viedne a pridala som odporúčanie na stiah-

nutie aplikácie Slovak Lines, vďaka ktorej mohli mať cestujúci prvú jazdu 

za 1 €. 

„Janka nám veľmi pomohla dostať do povedomia vylepšenia našej auto-

busovej linky na Schwechat medzi cestovateľských nadšencov. Bolo super, 

že sama dokázala prísť s nápadmi, ako to urobiť, aby to bolo na ideálnom 

mieste a podané čo najprirodzenejšie.“

Daniel Feranec

Communication Manager, Slovak Lines



SP OLU P R ÁCA 
S 365.BAN K 
Spolupráca s 365.bank pri ich anti-konšpirátorskej kampani prostredníc-

tvom Instagramu (stories a post). 

V botanickej záhrade na ostrove Roatán v Karibiku som nafilmovala jašte-

rov a napísala som o reptiliánoch - ľuďoch, ktorí veria, že svet ovládajú 

jašteri. Anti-konšpiračnú tému som prepojila s kampaňou banky a napí-

sala som svoju vlastnú skúsenosť s 365.bank.

„365.bank spustila anti-konšpiračnú kampaň, v ktorej boli jednou z nos-

ných tém aj jašteri. Popri ATL aktivitach sme sa chceli zamerať aj na in-

fluencer marketing, ktorý natívnou formou rozšíri posolstvo kampane 

a poukáže na nezmyselnosť konšpiračnej teórie. Spoločne s Jankou sme 

vytvorili sériu tematických stories a post, kde sme vtipnou formou odko-

munikovali absurdnosť tohto tvrdenia. Spolupráca s Jankou bola príjem-

ná, profesionálna a kreatívna.“

Linda Gáliková, 

PR manažérka, 365.bank



SP OLU P R ÁCA 
S TATRATEA WORLDTOUR 
AKO B R AN D AM BASÁD OR 
„Janku sme oslovili na spoluprácu na cestovateľskom projekte TATRATEA 

WORLDTOUR, ktorého sa stala ambasádorkou. Počas 2 ročnej spolupráce 

sme pripravili spoločne minisériu Jankiných tipov vo forme videí, každo-

mesačne sa TATRATEA objavil v Jankinom feede a takisto každý výherca, 

ktorého vyhlásila na našom Facebooku, dostal okrem letenky od Janky 

aj jej knihu s tipmi. Spolupracovalo sa nám veľmi príjemne, bez vážnejších 

komplikácií, ľudsky a priateľsky.“

Lucia Giacková 

Marketing, Karloff a.s.



Zastávam názor, že každá ponuka by mala byť šitá na mieru, a preto ku všetkým spoluprácam pristupujem 
podľa individuálnych potrieb klienta.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako by sme mohli našu spoluprácu pripraviť tak, aby boli všetky strany spokojné. 
Kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky:

janka@travelhacker.blog   |  +421 903 582 052
www.travelhacker.blog | @janka_travelhacker


