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Originální kompozice celého vystavení v kom-
binaci s kontrastním a kompaktním barev-
ným provedením zajišťovala 360° viditelnost 
a schopnost přitáhnout pozornost zákazníka. 

Grafickou abstrakcí žhavého uhlí a dobrou vi-
ditelností produktů podněcovala k impulzní 
koupi vystavených produktů, resp. tak inspi-
rovala k akci a připomínala zákazníkům jejich 
možnou potřebu. V letních měsících tato pro-
moakce probíhala ve vybraných prodejnách 
maloobchodního řetězce Interspar a opráv-
něně vzbuzovala velký zájem nakupujících. 

Michal Vrbka, Category&Trade marketing 
manager společnosti Bongrain CZ, dodává: 
„Grilování se stává více oblíbenou činností 
našich spotřebitelů (jak vidíme sami z pro-
deje našich Hermelínů na gril), a proto jsme 
se rozhodli nabídnout našim zákazníkům po-
hodlí nákupu na jednom místě.“ 

Kampaň se začala připravovat již na začátku 
roku 2013, kdy Michal Vrbka oslovil výrob-

ce, jejichž portfolio je spjaté s grilováním. 
Podmínkou zapojení do tohoto projektu 
bylo, aby výrobky byly vyráběné v České 
republice. Finálního projektu se zúčastnily 
společnosti Povltavské mlékárny Sedlčany, 
Prazdroj, Schneider a Spak. „Tento projekt 
patří mezi první projekty typu „cross catego-
ry“ řízené dodavatem pro řetězec (tzn. pro-
moce, ve které jsou výrobky z více kategorií 
od různých firem). Grafickou podobu jsme 
připravili s agenturou Gevak, vývoj, výrobu 
a instalaci se společností Dago.

Celý projekt jsme zrealizovali v měsíci červ-
nu s řetězcem Interspar Česká republika. Na 
základě pozitivních ohlasů ze strany zákazní-
ků a hlavně z vedení Intersparu jsme se do-
mluvili na prodloužení celé akce i v červen-
ci,“ popisuje Michal Vrbka detaily kampaně. 

Projekt „Český svět grilování“
v řetězci spojil české výrobce

K létu patří grilování, a proto se Povltavské mlékárny rozhodly nakupujícím přípravu takové akce co nejvíce zjednodušit 
a zpříjemnit. Na jednom místě v rámci tematického promokoutku tak lidé našli vše, co ke grilování patří: uhlí, gril, naložené 
maso či sýry, koření, marinády a v neposlední řadě i pivo v praktickém balení. Všechny výrobky spojuje český původ. Společ-
nost DAGO zajišťovala technický vývoj, výrobu a logistiku celé kampaně. 

 Prvním fitness klubem, kde je 
možné si boty Glagla vyzkoušet 
a objednat, je studio MY FIT na 
třídě kapitána Jaroše v Brně. 
Radek Umlášek, brand mana-
ger společnosti TERM, která 
značku Glagla v ČR a SR distri-
buuje, o projektu říká: „Jedná 
se o rozšíření zákaznických 
služeb. Chceme lidem umož-
nit vyzkoušet si boty pohodlně 
a ve známém prostředí.“

Radek Umlášek dále zdůrazňu-
je: „S obuví Glagla jsme na trh 
přinesli především unikátní 
koncept větratelné obuvi. Gla-
gla však nejsou jen technické 
boty, jejich design je maximál-
ně inovativní a trendy. Boty se 
hodí i na každodenní nošení, 
jsou mimořádně lehké, snižují 
pocení až o 50% a odvádí až 
3krát víc vlhkosti než je běžné. 
Glagla jsou oblíbenou obuví 
v teplých měsících, své uplat-
nění však najde i při vodních 
sportech, při dlouhé cestě au-
tem, na rybách, lehčích trecích, 
ve fitness či při Zumbě. 

Shop
in fitness

Glagla, francouzská 
značka ultralehké 
a extrémně 
prodyšné obuvi, 
spouští v České 
republice projekt 
„shop in fitness“.
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