
Rebranding ako cesta k stabilite 

Ako úspešne zvládnuť re-rebranding.  
  
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.  

 
Rebranding je tou najväčšou komunikačnou výzvou. Najmä vo vysoko konkurenčnom biznise a v 
situácii, kde posledný rebranding vplyvom poklesu trhu a niekoľkonásobnému zvýšeniu spotrebnej 
dane neskončil šťastne – zatvorením topoľčianskeho pivovaru a postupným poklesom obľuby  
značky Topvar, ktorej meno holding niesol.  Proces rebrandingu bol preto pripravený – od 
stratégie, cez podrobné prieskumy, až po veľmi intenzívnu internú komunikáciu. Aj preto 
rebranding prebehol mimoriadne hladko a zamestnanci aj ostatní stakeholderi sa s novou víziou a 
smerovaním plne stotožnili.           
 
 
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? 

 
V roku 2007 získala spoločnosť South African Breweries k Pivovaru Šariš i Pivovar Topvar a zlúčila 
ich pod názvom Pivovary Topvar, a.s. V roku 2009 uzavreli pivovar v Topoľčanoch a spoločnosť sa 
začala orientovať na české značky súbežne so slovenskými. V roku 2017 došlo ku kúpe SABMilleru 
gigantom ABInbev. Majiteľom sa stala Asahi Group Holdings, ktorá sa rozhodla zmeniť názov, aby 
vyslala jasný signál o ďalšom smerovaní. Ako komunikovať zmenu k zamestnancom (v Pivovare 
Šariš), ktorí sa báli scenára ako v Topoľčanoch? Len dokonalé zvládnutie náročných cieľov malo 
priniesť úspech.  
  
 
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.  
 

Výber nového mena spoločnosti sa opieral o prieskum od NMS Market Research. Plzeňský Prazdroj 
Slovensko najviac reprezentoval budúce smerovanie firmy – české nápoje tvoria viac ako polovicu 
obratu spoločnosti, u slovenských pivárov majú vysoké renomé a Pilsner Urquell je skutočnou 
vlajkovou loďou spoločnosti. Toto rozhodnutie by však mohlo vyvolať obavy najmä u 
zamestnancov Pivovaru Šariš o jeho ďalšej budúcnosti. Klient si tak nechal pripraviť stratégiu tak, 
aby eliminoval strach zamestnancov a aby sa s novým názvom stotožnili a získali pozitívnu víziu 
ďalšieho rozvoja.  
 
4.    REALIZÁCIA - do 1000 znakov bez medzier 
Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných nástrojov. 
 

Kľúčovým bodom stratégie bola priama komunikácia top managementu so zamestnancami na 
všetkých pracoviskách (pivovar, distribučné centrá). Členovia vedenia v diskusiách osobne 
vysvetľovali dôvody zmeny, očakávané prínosy a vyvracali obavy zamestnancov. Osobitne dôležité 
to bolo v Pivovare Šariš. Tu najmä radoví zamestnanci mali obavy z podobného vývoja ako pred 
rokmi v Topoľčanoch. Boli však uistení o dôležitom postavení pivovaru v celoeurópskej skupine 
a jeho ďalšom rozvoji. Eventy sa uskutočnili  priamo v pivovare a tiež v bratislavskej centrále.  



Dôležité bolo tiež uchrániť jedinečný imidž piva Pilsner Urquell a odmietnuť dohady (interné 
i externé) o tom, že sa svetovo populárne pivo bude vyrábať v Pivovare Šariš (čo by mohlo byť zo 
strany konzumentov negatívne vnímané, keďže „plznička“ je len jedna – priamo z Plzne).            
 
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.   

Rebranding bol mimoriadne úspešný:   
 - pozitívny feedback od zamestnancov (špeciálne na skvele formy podania aj vhodné dávkovanie 
potrebných informácií, osobné zapojenie top managementu, eliminácie obáv),  
 - obchodných partnerov (zvýšenie dôvery v budúci rozvoj spolupráce a zlepšenie pozície pre ďalší 
rozvoj konceptových krčiem s českými značkami),   
 - médií (0 % negatívnych výstupov)  
 - ako aj ostatných stakeholderov (napr. zvýšenie záujmu talentovaných českých pracovníkov 
o pôsobenie na Slovensku).  
 


