
Ľudia pochopili, že Birell je nealko. Dokázali im to policajti aj súdny znalec 

 
1.    ZHRNUTIE – do 500 znakov bez medzier 
Popíšte v krátkosti prihlásený projekt. Sústreďte sa na kľúčové faktory, ktoré viedli k úspechu. Vysvetlite porote, prečo 
by mal byť práve váš projekt ocenený a čím je jedinečný. Porota oceňuje originalitu nápadu, strategický prístup k 
riešeniu komunikačnej výzvy, netradičné a kreatívne poňatie realizácie projektu.  

 
Diskusia o tom, či nealko pivo je skutočne nealko, bola už dlhšie živá. Navyše sa v kľúčovej letnej 
sezóne rozpútal ostrý boj hlavných konkurentov, Birella a Zlatého Bažanta. Vodiči, zneistení 
protichodnými informáciami z médií a sociálnych sietí, často volili iný nápoj, len aby nenafúkali 
a neprišli o vodičský preukaz. Keďže leto spája motoristickú sezónu s obdobím najväčšej spotreby 
nealko piva, bolo nám jasné, že sa témy čoskoro chytí i Polícia SR. S Birellom sme túto aktivitu  
očakávali, v zálohe mali vypracovanú expertízu a súdneho znalca a ovládli sme „nealko gate“.  
 
2.    VÝZVA A CIEĽ  - do 800 znakov bez medzier 
Popíšte zadanie a uveďte stručný popis komunikačnej situácie. Akým komunikačnými výzvam bolo potrebné čeliť? Čo 
bolo vašou úlohou a aké boli ciele kampane? 

 
Zlatý Bažant prišiel s masívnou kampaňou, v ktorej rebrandoval pivo z Nealka na 0,0 %. Našou 
úlohou bolo presvedčiť a ubezpečiť vodičov, že ani s Birellom, ktorý obsahuje 0,5 % alkoholu, 
nenafúkajú. Popri reklamnej kampani „Jasné, že áno“, sme si preto v spolupráci so súdnym 
znalcom vypracovali expertízu. Dokázala, že Birell patrí za volant a že je menej nebezpečný ako 
napríklad toustový chlieb. Stavili sme na unikátnosť a užitočnosť informácií a boli pripravení na 
správny moment, aby sme spustili mediálnu ofenzívu. Vybrali sme pritom znalca, ktorý 
vypracovával smernice pre políciu. 
 
  
3.    STRATÉGIA  A PLÁN - do 500 znakov bez medzier 
Vysvetlite strategický prístupu k riešeniu komunikačnej výzvy. Popíšte idey riešenia, insighty,  kreatívny pohľad na 
riešenie problému a plán kampane.  

 
A ten moment prišiel čoskoro, keď Polícia SR na svojom FB profile zverejnila video s analýzou 
obsahu alkoholu u dvoch konkurenčných nealko pív a viacerých potravín dennej spotreby. Médiá 
potrebovali výsledok polície konfrontovať s ďalším zdrojom, a tiež s odborníkom. Ihneď po 
publikovaní videa sme médiám zaslali materiál, v ktorom sme reagovali na policajné video dátami 
z Birell expertízy doplnenými o vyjadrenia odborníkov – súdneho znalca a sládka, využívaných 
i v následnej komunikácii. Napokon sme rozbili mýtus o vplyve váhy či obsahu žalúdka na 
vstrebávanie alkoholu v krvi. 
     
 
4.    REALIZÁCIA - do 1000 znakov bez medzier 
Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných nástrojov. 

Vedeli sme, že médiá budú preberať video polície postupne v priebehu niekoľkých dni, čo spôsobí 
mediálny dopyt po tejto téme. Postupne sme dávkovali novinárom zaujímavosti a tiež pohľad 
najpovolanejšieho experta, ktorý vypracoval aj príručky pre políciu – súdneho znalca Ľubomíra 
Straku. Nielenže potvrdzoval, že Birell je nealko, prezradil vodičom ich práva a upozornil na ďalšie 
potraviny s obsahom alkoholu. Vysvetlil aj to, prečo je nealko so štipkou alkoholu lepšie ako to 
s 0,0%. V druhej vlne sme rozbíjali mýtus o vplyve váhy či obsahu žalúdka na vstrebávanie alkoholu 
v tele. Hovorila o tom, že je jedno, či ste hladná 50 kg žena alebo sýty 120 kg muž – alkoholu 



v Birelli sa nemusí báť nikto. Aj táto informácia bola pre novinárov zaujímavá. Dosiaľ si totiž 
väčšina myslela opak.  
 
5.    VÝSLEDKY  -  do 500 znakov bez medzier 
Zdôraznite predovšetkým dopad na zmenu vnímania značky alebo zmenu správania cieľovej skupiny. Uveďte či mala 
komunikácia vplyv na podnikanie, obchodné výsledky alebo reputáciu. Nesústreďte sa len na počet výstupov alebo 
mediálnu hodnotu, ale skôr na zasiahnutie cieľovej skupiny.   

Kľúčové posolstvo, že po nealko pive s 0,5% alkoholu nenafúkate, sa objavilo prakticky vo všetkých 
relevantných spravodajských, lifestylových a auto-moto médiách, dokonca i s presahom do CZ 
médií (Blesk, Nova). Brand Birell sa objavil vo viac ako 60 % zo všetkých, bezmála 70-tich výstupov. 
Odhadovaný reach mediálnych výstupov podľa mediálnej agentúry bol viac ako 1,3 milióna. Do 
medializácie sme pritom neinvestovali ani euro. 

 
 

 


