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NÁVRAT MATERIÁLOV  
DO VÝROBY A EKO 
MYSLENIE MÔŽE 
PRINIESŤ FIRMÁM VEĽKÉ 
ÚSPORY.

Insight



ŽENY A MUŽI VO VEKU 18-34 ROKOV 
DIGITAL FRIENDLY  
OPENMINDED 
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÍ

Cieľová skupina



Zber obilia (jačmeň) → sušenie jačmeňa  → výroba sladového jačmeňa → 
 zmiešanie sladového a nesladového jačmeňa → výroba „wash“ / „beer“ →  

3-krát destilácia → uskladnenie do sudov → zrenie v sudoch minimálne 
3 roky → blendovanie whiskey → Jameson Whiskey → 

plnenie do fliaš → transport k zákazníkovi →  
predaj konečnému spotrebiteľovi →  

prázdna fľaša  (odpad) →  
recyklácia?

Ekológia značky



ZÁKLADOM VÝROBY KAŽDEJ WHISKEY  
JE DOZRIEVANIE OBILNÉHO DESTILÁTU 
V DREVENOM SUDE, KTORÝ SA VYUŽÍVA 
NIEKOĽKOKRÁT - DESIATKY ROKOV. 

…PRETO HO MÔŽEME POVAŽOVAŤ ZA JEDEN  
Z NAJEFEKTÍVNEJŠÍCH VÝROBKOV CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY. 

DNA značky 
  



                                                                                                                                                                    
Drevený sud s maximálnym objemom 200L, ktorý je 
špeciálne upravený tak, aby z neho bolo možné 
priamo čapovať whiskey.  
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.   
Barmani z nich budú môcť nalievať whiskey Jameson 
priamo do pohára. 

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

Takýmto spôsobom znížime množstvo vyrobeného 
odpadu - fliaš. 

JAMESON ZEROW                Produkt



ONLINE
HERO VIDEO 

Pútavo prerozprávaný príbeh osudu našich 
Jameson sudov, ktorý priblíži tému 
cirkulárnej ekonomiky a poukáže na 
nepriaznivý dopad fl iaš na ž ivotné 
prostredie. Záverom je call to action - Daj 
si Jameson zo sudu - pomôž nám využiť 
naše materiály na maximum. 

Podpora 
Social media 
Influenceri

Komunikácia 
  



OFFLINE
AKTIVÁCIA V TRHU 
podporujúca ideu cirkulárnej ekonomiky a pitia 
Jameson zo sudu. 

ON-TRADE 
Daj si Jameson zo sudu vo svojom bare, získaj 
žreb a vyhraj Jameson merchandise s atribútmi 
cirkulárnej ekonomiky (platená taška, poháre a 
produkty vyrobené z Jameson fliaš,…)  

OFF-TRADE 
Pri každom nákupe Jameson v partnerských 
ekologických obchodoch získaj Jameson 
merchandise s atribútmi cirkulárnej ekonomiky.

Komunikácia 
  



POČÍTADLO 
UŠETRENÝCH FLIAŠ
Umiestnené na: 
Sudoch v podnikoch a kampaňovej landing page 

Landing page bude obsahovať Online počítadlo 
ušetrených fliaš, zoznam barov a obchodov s 
Jameson sudmi, obsah prepojený s cirkulárnou 
ekonomikou a pod.  

Pri dosiahnutí určitého počtu ušetrených fliaš, 
Jameson podporí spoločensky zodpovednú 
aktivitu. 

Podpora: 
Social media  
POS v baroch a obchodoch

Guerilla  
marketing 

  



ĎAKUJEME 
Young Lions 2019


