
77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446

inzerce

Výběr zpráv z webu svetbaleni.cz. 
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David Čapek, Adam Folta, 
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www.svetbaleni.cz
prezentaci nealko piv vytvořilo Dago deset 
shop-in-shopů, jež jsou k  vidění v  řetězcích 
Albert, a  40 jednopaletí, která byla umístěna 
v  prodejnách Tesco a  Albert. Vše včetně 3D 
plechovky zdobící tyto POS prvky bylo vyrobeno 
z lepenky s certifikací FSC.

Z V E Ř E J N Ě N O  1 5 .  8 .

Živost a radost 
pro nākd.
Agentura BrandMe osvěžila vzhled 

britské značky občerstvení nākd. Vytvořila 
novou strategii a  celkově redesignovala ba-
lení. Rebranding přináší podle agentury živost, 
radost a konzistenci nākd. do nového vzhledu 
a  dojmu. „Tímto redesignem jsme chtěli ko-
munikovat skvělý vkus nākd. způsobem, který 
rezonuje s dnešním globálním spotřebitelem, 
který si na první příčky v žebříčku hodnot staví 
zdraví,“ říká kreativní ředitel BrandMe, Adam 

Wilford. A  dodává: „Vytvořili jsme líbivé, na 
obalu nápadné ilustrace, abychom vyzdvihli 
přírodní ingredience tyčinek a jejich chuťovou 
přitažlivost.“ 

N A  I N T E R N E T U  O D  1 1 .  8 . 

Velkopopovický 
Kozel s novou 
stáčecí linkou 
Pivovar ve Velkých Popovicích završil 

první etapu modernizace stáčecí linky na vratné 
skleněné lahve. Kromě toho uvedl do provozu 14 
cylindrokonických tanků, ve kterých budou nově 
zrát a kvasit ležáky i výčepní piva značky Kozel 
a které nahradí původní technologii v pivovar-
ském sklepení. V rámci první etapy modernizace 

lahvové linky pivovar renovoval skelet budovy 
i  podlahu a  instaloval například novou myčku 
lahví, plnič, pastér a  lepičku etiket. Kompletní 
inovace této linky bude dokončena v  příštím 
roce, díky čemuž dosáhne kapacity 50 000 lahví 
za hodinu. Souhrnná investice do modernizace 
lahvové linky a  pořízení tanků přesáhne podle 
pivovaru částku 620 milionů korun, 415 milionů 
korun připadá jen na stáčecí linku. 
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N A  W E B U  O D  2 6 .  8 .

Little Rick CBD 
s novou identitou 
od Now

Little Rick, londýnská značka CBD ná-
pojů, odhalila novou identitu značky a  design 
obalů, který byl vyvinut ve spolupráci s  krea-
tivní agenturou Now. Úkolem bylo předefino-
vat značku a  vytvořit prémiovější identitu pro 
dospělé. Na designu se podílel umělec Keith 
Haring, který se inspiroval v  grafice surfařské 
kultury. Nový design plechovky byl vytvořen 
s ohledem na Instagram, přičemž všechny do-
datečné informace byly přesunuty na zadní 
stranu. Agentura vytvořila nové logo, které ob-
sahuje všechny klíčové podrobnosti o produktu 

v  jednom emblému. S  použitím písmen „L“ 
a „R“ z názvu Little Rick agentura navrhla 

novou značku, která představuje péči 
a čas, který je zapotřebí k vytvoření 

celého spektra CBD. 

N A  I N T E R N E T U  O D  2 5 .  8 . 

Pravou Srirachu 
prozradí zelené 
víčko
Za další dávkou Inspirace ze světa balení 

jsme se podívali do Vietnamu, respektive USA. 
Uprchlík z Jižního Vietnamu David Tran v 80. le-
tech vytvořil omáčku Sriracha. Název si nene-
chal patentovat, tak na trhu omáček sriracha 
můžete nají nespočet, ale ta pravá má na lahvi 
logo kohouta a zelené víčko a vyrábí ji firma Huy 
Fong Foods. Pálivá omáčka Sriracha se za více 
než 40 let existence rozšířila ze Spojených států 
i do evropských restaurací. V současné době její 
výrobce dosahuje ročních tržeb kolem 150 mi-
lionů dolarů a hodnota společnosti se odhaduje 
na více než jednu miliardu dolarů. Původ loga 
kohouta je zahalen mlhou. David Tran přiznává, 
že podobnou skicu si koupil kdesi u pouličního 
umělce na tržnici ve Vietnamu v  70. letech 
a později se při tvorbě loga inspiroval. „Neměl 
jsem žádné očekávání,“ popsal před časem 
začátky svého podnikání. Nejprve se vrhnul na 
výrobu omáčky, kterou nazval Pepper Sa-Te, 
po krátké době ale zkusil lehce upravit recept 
na pálivou omáčku, kterou ochutnal v thajském 
městě Si Racha. Využil přitom lokální surovinu – 
jalapeño – a vše doplnil česnekem, solí, pepřem 
a destilovaným octem.

V Y Š L O  2 2 .  8 . 

Kaufland 
a Lidl používají 
méně plastu 
v „privátkách“
Řetězce Kaufland a Lidl vloni společně 

snížily ve všech zemích, ve kterých působí, 
používání plastů v  obalech vlastních 

značek o  18 %. Tím se přiblížily cíli 
tzv.  Reset plastové strategie své 

domovské skupiny Schwarz, a to 
do roku 2025 používat o 20 % 

méně plastů. Dalším cílem 
maloobchodní skupiny 

Schwarz je použí-

vat do roku 2025 v  obalech vlastních značek 
Kaufland a Lidl v průměru 25 % recyklovaného 
plastu. V současné době se ve všech 32 zemích, 
kde oba řetězce působí, používá průměrně 14 % 
recyklovaného materiálu. Skupina toho dosáhla 
zejména přeměnou nevratných PET lahví vyrá-
běných dceřinou společností Schwarz Produk-
tion na 100% rPET (s výjimkou víčka a etikety).

N A  S E R V E R U  O D  1 8 .  8 .

Fox Hat 
dává šanci 
regionálním 
umělcům

Tiskárna AA Labels se sídlem poblíž 
britského Peterborough pomáhá francouz-
skému řemeslnému pivu oslovit nové publikum 
výrobou etiket. Pivovar Fox Hat Craft Brewery 
z jihofrancouzského Homps pro své plechovky 
zvolil celoplošné potištěné etikety z lesklého bí-
lého polypropylenu s permanentním lepidlem. 
Etikety jsou umělecky laděné. „Potřebovali jsme 
tiskárnu schopnou produkovat malé objemy 
vysoce kvalitních vodě odolných samolepicích 
etiket ve formátu na zakázku a v krátkých doda-
cích lhůtách. Nejenže nám v tom AA Labels byly 
nápomocné, ale jejich webová stránka opravdu 
racionalizuje konfiguraci a objednávání etiket,“ 
říká Andrew Blakey z pivovaru Fox Hat.

P U B L I K O V Á N O  O D  1 7 .  8 . 

Dago vyrobilo 
stojany pro Birell 

Radler
Na rychlé uhašení žízně lá-

kají nové POS materiály od spo-
lečnosti Dago zhotovené ve 

spolupráci s  nealko pivy Bi-
rell Radler, které vyrábí 

Plzeňský Prazdroj. Pro 
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