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C. BUSINESS TO CONSUMER PR: Bezéčkový rožok  
 

Zhrnutie: 

V Lidli tvorí podiel produktov vlastných značiek až 85%. Výhodou týchto výrobkov je popri ich lepšej cene 

v porovnaní so značkovými produktmi aj náš priamejší dosah na zloženie, výrobné procesy a teda kvalitu. Našim 

zákazníkom sa zároveň snažíme ponúkať zdravšie a kvalitnejšie výrobky (napr. mäsové produkty s vysokým 

podielom mäsa) a toto nastavenie sme sa rozhodli uplatniť aj pri nastavení novej receptúry najpredávanejšej 

slovenskej potraviny – rožku. Vďaka intenzívnej komunikácii s dodávateľmi sme zákazníkom ako prvý reťazec na 

Slovensku ponúkli „bezéčkový rožok“.  

Výzva a cieľ 

Tradičnou a zároveň najpredávanejšou slovenskou potravinou je... 

...rožok! Na tento pekárenský výrobok netreba veľa surovín: vodu, múku, droždie, masť či olej.. Je to však 

kompletné zloženie rožku? Žiaľ nie je. Rôzne prídavné látky sa v posledných rokoch stali súčasťou 

potravinárstva. Aj rožok obsahuje viacero emulgátorov a pridaných látok, nazývaných „éčka“. Lidl v spolupráci 

so svojimi dodávateľmi dokázal, že sa to dá aj inak a od augusta ako prvý obchodný reťazec u nás ponúka 

„bezéčkové rožky“. Túto skutočnosť potvrdili aj analýzy nezávislého akreditovaného laboratória.  

Stratégia a plán: 

Okrem vývoja produktu bolo potrebné naplánovať komunikáciu. Ako dôveryhodne vysvetliť podstatu zmeny? 

Požiadali sme akreditované laboratórium o odborné informácie, komunikovali sme  s vedením pekární 

zapojených do projektu a podarilo sa nám presvedčiť ich, aby vysvetlili prínosy nového zloženia. V komunikácii 

s médiami (tlačová správa, odpovede na otázky k téme) sme tento produkt zasadili do rámca našej stratégie 

trvalej udržateľnosti vo vzťahu k sortimentu (obmedzovanie vajíčok z klietkových chovov,  znižovanie množstva 

pridaného cukru a soli vo výrobkoch a pod.) 

Realizácia: 

S myšlienkou návratu k tradičnému spôsobu výroby rožku sme oslovili všetkých našich pekárenských 

dodávateľov. Vďaka pozitívnej odozve štyroch z nich – MPC Cessi, Senické a skalické pekárne, Turpek, Nela – sa 

to podarilo a „bezéčkový rožok“ nachádza na pultoch našich predajní. 

Aj pri tomto projekte sme zachovali naše komunikačné nastavenie, keď o všetkom podstatnom informujeme 

najprv našich zamestnancov. Prvotne sa teda informácia objavila na intranete, nasledovala B2C komunikácia 

v mieste predaja – na farebne zvýraznených etiketách boli zdôraznené nové parametre výrobku, ďalším krokom 

bolo vydanie tlačovej správy a komunikácia na sociálnych sieťach. Tonalita príspevkov na našom Facebooku 

bola vo výraznej väčšine pozitívna, zákazníci sa často dopytovali na dostupnosť bezéčkových rožkov aj v ich 

lokálnej Lidl predajni.  

Výsledok projektu: 

Myšlienka priniesť zákazníkom tradičný slovenský výrobok v zdravšom a kvalitnejšom zložení sa zrodila na našej 

strane. Vďaka spolupráci s dodávateľmi, ktorých táto myšlienka oslovila, je dnes tento produkt realitou v 72 

z našich 132 predajniach. Našim cieľom pre najbližšie obdobie je ponúkať „bezéčkové“ rožky vo všetkých našich 

predajniach. A dokázali sme to bez zmeny ceny! Túto novinku sme zákazníkom odkomunikovali 

prostredníctvom vlastných médií, instore komunikácie, sociálnych sietí, tlačovej správy a vzbudila aj spontánny 

záujem médií.  

 



Príloha 

A čo na to samotní dodávatelia?  

Kornélia Dimičová (konateľka pekárne Nela): 

„Rožky bez emulgátorov, prezývaných ako ´éčka´, sú vyrobené z kvalitných a poctivých prírodných surovín. 

Svojou jedinečnou vôňou a chuťou vyvolávajú spomienky na staré dobré časy pečenia,“ uviedla Kornélia 

Dimičová, majiteľka pekárne Nela, a doplnila: „Veľmi sa tešíme, že v spolupráci so spoločnosťou Lidl sa podarilo 

uviesť na trh tento výnimočný výrobok. Pri výrobe ´bezéčkových´ rožkov sme sa vrátili k tradíciám receptov 

našich starých mám.“  

Eva Volčková (generálna riaditeľka MPC CESSI): 

„S cieľom zvýrazniť chuť, arómu, farbu, ale najmä aby sa predĺžila trvanlivosť, začali mnohí výrobcovia potravín 

v posledných dvoch desaťročiach pridávať do produktov rôzne prídavné látky, ktorým sa ľudovo hovorí ´éčka´. 

Tomuto trendu sa nevyhla ani výroba pekárskych výrobkov,“ vysvetlila Eva Volčková, generálna riaditeľka MPC 

CESSI. „Prijali sme výzvu spoločnosti Lidl a spoločne zákazníkom prinášame tradičný päťdesiatgramový rožok, 

v ktorom sa nenachádzajú žiadne ´éčka´. Pri tomto výrobku sme zužitkovali naše dlhoročné skúsenosti, vrátili 

sme sa k tradičnej receptúre a k pôvodným surovinám,“ uzavrela E. Volčková.   

Tatiana Lopúchová (riaditeľka Senických a skalických pekární): 

„Vzhľadom k tomu, že my ako pekári by sme sa radi vrátili k pôvodnej tradícii a tradičnej receptúre spred 

dvadsiatich rokov, oslovenie spoločnosťou Lidl na výrobu rožku s vylepšeným zložením bez e-prípravkov sme 

privítali. Výsledkom je rožok na báze prírodných surovín. Lidl týmto krokom ako prvý na trhu ponúka 

zákazníkom vyššiu kvalitu nášho tradičného slovenského a na objem najpredávanejšieho pekárenského 

výrobku.“  

 

 

 


