
PR Event 

prihláška PROKOP 2016 



Zlatý Bažant priniesol 

v apríli 2016 

autentickú novinku… 



…Zlatý Bažant ’73 

– pivo ako za 

starých čias. 

 

Výnimočný ležiak inšpirovaný 

najstarším zachovaným varným 

listom piva Zlatý Bažant 

zo 16.4.1973. 



Autentický produkt 

si zaslúži aj 

autentickú prezentáciu 



Idea: 

Oživiť miesto spotreby piva 

tak ako existovalo 

v 70tych rokoch 



Predstavujeme 

 

 

 

...miesto, kde aj 

skvelé pivo chutí 

ešte o nostalgiu lepšie... 



 

 

 

 

Launch event 

Dom odborov Istropolis 

31.3.2016 







No okrem stakeholderov a médií 

bolo potrebné predstaviť novinku 

hlavne spotrebiteľom... 



 

 

 

 

pop-up krčma 

Obchodný dom Dunaj 

1.-9.4.2016 (pôvodný plán) 



Autentický priestor Obchodného 

domu Dunaj bol otvorený 

špeciálne pre tento účel. 

 

Návštevníkov lákala aj dobová 

outdoor reklama – aranžovaný 

výklad. 





Interiér bol vybavený 

originálnym nerezovým pultom 

s keramickými výčapmi 

a dobovým nábytkom... 







...všetko doplnené dobovými 

artefaktmi... 



ˇ 



V našom pohostinstve nikomu 

nechýbala Wi-Fi, hostia sa 

bavili ako v 70tych rokoch... 





Typický krčmár a servírky už 

len dotvorili retro zážitok 

do dokonalosti... 





Plán zatvoriť Pohostinstvo ’73 

9.4. nevyšiel – vďaka vysokému 

záujmu sme jednoducho museli 

potiahnuť ešte o týždeň dlhšie, ... 





...zatvorili sme až 16.4. 

a symbolicky oslávili deň 43. 

výročia originálneho varného listu 

- rozlúčkovou akciou Diskoplesky... 







... a zapečatením časovej 

kapsule pre budúce generácie 

na ďalších 43 rokov! 





Pohostinstvo ’73 zatvorilo 

svoje brány, 

ale záujem (aj) o produkt 

pretrval! 





Ako využiť potenciál 

konceptu ďalej? 

Predstaviť ho celému 

Slovensku! 



 

 

 

 

putovná krčma 

road show s Bažant Kinematograf 2016 

1.7.-6.9.2016 



Prirodzené spojenie 

retro kina pod holým nebom 

so Záhradným Pohostinstvom 

70tych rokov 







...A VÝSLEDKY? 



Flexibilný koncept - realizácia v 3 fázach: 

 

1. Launch event pre stakeholderov a médiá 

 31.3.2016 – Dom odborov (Istropolis), Bratislava  

 

2. Pop-up pub pre verejnosť 

 1.-16.4.2016 – Obchodný dom Dunaj, Bratislava 

 

3. Záhradné Pohostinstvo ’73 – road show 

    s putovným kinom Bažant Kinematograf 

 1.7.-6.9.2016 – 31 slovenských miest 



Pohostinstvo ‘73 nemalo okrem 

facebook komunikácie a výkladov  

žiadnu ATL kampaň... 



...word of mouth a PR výstupy 

fungovali ako 

efektívna pozvánka do Pohostinstva! 





Ľudia sami prišli za zážitkom - 

nenásilné predstavenie produktu 

rôznym cieľovým skupinám: 

 

„cool“ retro pre mladších 

aj príjemná nostalgia pre starších 

- sila pozitívnych emócií... 



Zopár čísiel: 

- 400 hostí na launch evente  

- viac ako 2000 návštevníkov v Pohostinstve ’73 

v OD Dunaj a 2600 vyčapovaných pív za 2 týždne 

- plus viac ako 30 000 návštevníkov Záhradného 

Pohostinstva po celom Slovensku 

 

A v neposlednom rade – predaj novinky 

Zlatý Bažant ’73 splnil celoročný plán už za 

prvé 2 mesiace a vysoko prekročil 

očakávania... 

 



Vizitka PR kampane: 

 

Event – koncept a realizácia: MW Promotion 

Logo a výklad: Wiktor Leo Burnett 

Digital media: Zaraguza 

PR: AMI Communications 



NA ZDRAVIE, 

SLOVENSKO! 


