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1) OČAKÁVANÉ VÝSTUPY  
Zadanie: 
Vytvoriť kampaň pre značku Jameson, ktorá spropaguje myšlienku cirkulárnej ekonomiky. Posilní jej imidž ekologicky a ekonomicky sa správajúcej                  
značky pomocou využitia (odprezentovania) inovácie „Jameson barrel“. 
 
Praktické výstupy: 
ONLINE 
• Vytvorenie hero videa Príbeh sudu, v ktorom sa odkomunikuje “osud sudu” a priblíži/vysvetlí princíp cirkulárnej ekonomiky. 
• Vytvorenie landing page. 
• Stratégia a návrh obsahu na sociálne siete. 
• Stratégia na influence marketing (návrh influencerov a ich aktivácia). 
OFFLINE 
• Návrh on-trade rotatačnej promo, ktorá podporuje ideu cirkulárnej ekonomiky a je prepojená so značkou. 
• Návrh POS materiálov pre on-trade kanál. 
ONLINE + OFFLINE 
• Návrh key vizuálu. 
• Návrh guerrilla aktivácie s presahom do online. 
Iné: 
• Cenová ponuka a budget split. 

2) PRODUKT/AKTIVITA - JAMESON ZEROW  

Inovácia „Jameson Zerow“: 
Novinka (nové SKU v portfóliu Jameson).  Ide o drevený sud s maximálnym objemom 200L. Sud je špeciálne upravený, aby z neho bolo možné 
priamo čapovať whiskey a spĺňal legislatívne nároky (kolkovanie, špeciálny uzáver). Zákazník si može objednať naplenený sud, podľa svojej 
potreby/predajov  (minimálny odber je 50L). Sud má taktiež zabudované počítadlo, na ktorom možno sledovať počet ušetrených fliaš. 

On-trade kanál: Spolupráca s vybranými barmi a pubmi na Slovensku, do ktorých nainštalujeme sudy Jameson, z ktorých budú môcť barmani 
nalievať whiskey Jameson priamo do pohára. Takýmto spôsobom znížime množstvo vyrobeného odpadu - fliaš.  

Off-trade kanál: Spolupráca s vybranými “zero waste” / bezoobalovými obchodomi (typu dobrožrút), v ktorých si spotrebiteľ môže zakúpiť 
Jameson do vlastnej fľaše.   

Benefit pre konečného spotrebiteľa: 
• Nový zážitok v spojení s návštevou baru/obchodu.  
Benefit pre zákazníka:  
• Získanie konkurenčnej výhody. 
• Zníženie vyprodukovaného odpadu a teda aj nákladov v baroch, puboch.  
Benefit pre značku: 
• Zvýšenie predajov.  
• Získanie konkurenčnej výhody, odlíšenia sa a unikátnosti na trhu. 
• Posilnenie image inovatívnej značky  → získanie preferencie nákupu produktu u millennials.  

3) KONTEXT – Ako daný projekt spadá do “big picture” značky?  
INSIGHT: 
 „Dobrý ekodizajn výrobkov a služieb, inovácie a návrat materiálov späť do výroby môžu priniesť firmám veľké úspory. Práve na to, by 
sa firmy mali čoraz viac sústrediť.“ 
 
VÝROBA ÍRSKEJ WHISKEY- PROCES:  
Zber obilia (jačmeň) → sušenie jačmeňa  → výroba sladového jačmeňa → zmiešanie sladového a nesladového jačmeňa → výroba „wash“ / „beer“ 
→ trikrát destilácia → uskladnenie do sudov → zrenie v sudoch minimálne tri roky → blendovanie whiskey → Jameson Whiskey → plnenie 
do fliaš → transport k zákazníkovi → predaj konečnému spotrebiteľovi → prázdna fľaša  (odpad) → recyklácia? 

BACKGROUND – VÝROBA ÍRSKEJ WHISKEY- CIRKULÁCIA SUDOV: 
• Základom výroby každej whiskey je dozrievanie obilného destilátu v drevenom sude (zvyčajne v dubovom dreve). 
• Whiskey sa takýmto spôsobom vyrába takmer 300 rokov.  
• Irska legislatíva určuje, že zrenie whiskey v drevenom sude musí trvať minimálne po dobu 3 rokov.  
• Sud má životnosť cca 60 rokov. 
• Maximálna doba používania jedného sudu je cca 3-4 krát. 
• Následne sa po použití (3-4 krát) sudy posielajú na Kubu na dozrievanie rumu Havana Club. 
• Po úplnom využití sa zo sudov vyrába častokrát nábytok. 
• Drevený sud preto môžeme považovať za jeden z najefektívnejších výrobkov v cirkulárnej ekonomike. 

BACKGROUND - CIRKULÁRNA EKONOMIKA 
• Odpad chápať ako surovinu. 
• Energiu využívať z obnoviteľných zdrojov, optimalizovať jej využitie. 
• Dizajn výrobkov pripraviť tak, aby sa neškodiace materiály mohli vrátiť do výroby. 
• Navrhovať produkty ako materiálové banky.  
• Výrobok by mal mať prínos pre človeka i životné prostredie. 

 



 
Vďaka obehu materiálov v ekonomike môžeme udržať zdroje vo výrobnom procese tak dlho, ako sa len dá a získať z nich maximum hodnoty 
počas používania. Viac na: http://www.incien.sk/wp-content/uploads/2017/05/CE_Brozura_2017.pdf  

4) CIEĽOVÁ SKUPINA 
Ľudia vo veku od 18 do 34 rokov tiež nazývaní „Generácia Y” alebo „digitálna generácia”. Táto skupina ľudí tvorí na Slovensku až 24% 
celkovej populácie a bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o smerovaní našej krajiny. Práve táto heterogénna skupina ľudí je otvorená novým 
pohľadom v akejkoľvek forme, sú to flexibilní, voči svetu otvorení a dobre kooperujúci tímoví hráči a hráčky, zaujímajú sa o 
spoločnosť, komunitu a verejný život okolo seba. Práve na túto, zodpovednú tvár mileniálov a mileniálok by mala kampaň apelovať.  

5) CIELE 
Dosiahnuť zvýšený záujem verejnosti, ako aj zástupcov zamestnávateľov i klientov o tému cirkulárnej ekonómie. 
 
KPIs 
Facebook:  CPM: pod 2€               CPE: pod 0,09€                     CPV (10sek.): pod 0,06€   
Instagram: CPC:    1€                   CPE (wallpost): pod 0,03€      CPM (wallpost): 1,15€                      CPM (Instastories): 0,65€ 
 
OBCHODNÉ 
• Predaj 10 000 litrov Jameson whiskey priamo zo sudu za obdobie trvania kampane. 
• Predaj sudového Jameson na úrovni min. 5% z celkového objemu (fliaš) za MAT obdobie. (Jún 2019 - Máj 2020)  
 
IMIDŽOVÉ (zvýšenie atribútov pred kampaňou vs. po kampani) 
...je inovatívna značka: +5pp 
...je značka, ktorá myslí ekologicky: +2pp 
...je značka pre mňa (Generácia Y): +2pp 

6)  INFORMÁCIE O ZNAČKE 
 Brand compass 

 
Tone of Voice  
Ak si odpoviete na otázku “Ako by hovorila seriózna whiskey, ktorá sa neberie príliš vážne?”, nájdete náš Tone of Voice. 
Uvoľnený, sebavedomý, priateľský, s nádychom “irishtude”. Nehovoríme ľuďom, čo majú robiť, ale inšpirujeme ich. 
 
Prílohy:  Brand guidelines 

7) MANDATORY 
Kampaň by mala vychádzať z globálnej stratégie a DNA značky a využiť jej Tone of Voice. 
Spĺňať zásady zodpovednej konzumácie alkoholu. 

8) TIMING & BUDGET 
Brief: 18.marec 2019 
De-brief: 25.marec 2019 
Prvá prezentácia: 4.april 2019 
Klient - feedback: 11.apríl2019 
Finálna prezentácia: 20.apríl 2019 
Začiatok kampane: September 2019 
 
Budget: 
• 170 000€ (vrátane agentúrnej provízie a produkčných nákladov):  

• Online: 100 000€ (z toho média min. 50%) 
• On-trade: 50 000€ 
• Off-trade: 10 000€ 
• Guerilla marketing aktivácia: 10 000€  

 

 

http://www.incien.sk/wp-content/uploads/2017/05/CE_Brozura_2017.pdf

