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0.1.1 Změna názvu
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Srozumitelnější a jednodušší
Současná značka Fruit in the bottle je kvůli angličtině nevyhovující. Kromě toho je
poměrně dlouhá na zapamatování i opisování do webových prohlížečů. Podle našeho
názoru je i nepřesná. Některé produkty ovoce (fruit) vůbec neobsahují, např. punč,
meloun, okurka…
Značka by měla být krátká, nejlépe jednoslovná a snadno zapamatovatelná. Zároveň
musí znít dobře a pokud možno být mezinárodně použitelná. Měla by být jazykově
nezávislá, přesto nést nějaký význam nebo pocit.
Jazyková nezávislost je důležitá při případné expanzi značky na cizí trhy. Možné je
použít i existující značku, např. Frujo.
Hlavní značku navrhujeme doplnit podtitulem (sloganem), který značku v již
konkrétním jazyce upřesňuje.

Návrhy značky
Organica
Frutino
Naturea
Jooo
Vitalax
Frutigo
Frutli

příklad

Organica
zdraví které chutná

Návrhy podtitulů
Zdraví, které chutná
Kdo neochutná, neuvěří
Zdraví z přírody
Chuť přírody
Kapka přírody
Příroda, chuť a zdraví

0.1

Změna vizuálního stylu
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Zákazníci kupují očima. Obal prodává.
Navrhujeme upravit balení a celkový image produktu tak, aby vypadal moderně a lákal
ke spotřebě. Cíl je, aby zákazník měl pocit přírodního, zdravého a chutného výrobku
s tradicí.
Změna vizuálního stylu zahrnuje
1. nové jméno značky
2. novou etiketu
3. nový skleněný obal
4. úpravu obsahu a designu stávajících webových stránek

0.1.2

Změna etikety
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Obrázek vydá za tisíc slov
Navrhujeme, aby dominantní na etiketě byl obrázek hlavních ingrediencí. Většinu
informací vnímáme zrakem. Na to, aby obal zákazníka v regálu zaujal máme jen několik
vteřin času. Zákazník musí mít na první pohled jasno o jaký produkt se jedná a co
obsahuje. Zákazník nikdy nebude číst etiketu, pokud ho produkt vizuálně nezaujme.
Primární pro komunikaci je tedy obrázek. Protože potřebujeme prodat výrobek a ne
propagovat značku, tak je značka a slogan poměrově menší, než ostatní prvky.

zvýrazněný podíl ovoce na
samostatné kruhové etiketě
značka a slogan

podíl

o v oc e

dobře čitelné složení sirupu

zdraví které chutná

velký obrázek
ingrediencí sirupu

750 ml

objem balení

bez éček

ikony teplých
a studených nápojů

informace o kvalitě

0.1.2 Změna etikety
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podíl

o v oc e

podíl

Ukázky předních stran etiket

zdraví které chutná

750 ml

o v oc e

zdraví které chutná

bez éček

podíl

750 ml

o v oc e

zdraví které chutná

750 ml

bez éček

bez éček

0.1.3

Změna obalu (láhve)
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Kupuji co vidím
Pokud klademe důraz na přírodu, čistotu, chuť, tradici, pak musí zákazník vidět,
co kupuje. Nutná je průhledná, nejlépe skleněná lahev jednoduchého tvaru se
šroubovacím, nebo korkovým uzávěrem. Navrhujeme tyto typy lahví:

lahev

lahev

lahev

G.K.Whisky 0,7 lt.

Cream Liqueur 0,75 lt.

standardní 0,75 l

13,02 Kč

11,45 Kč

4,50 Kč

při 20.000 kusové sérii

při 20.000 kusové sérii

bez limitu

0.1.4 Další designové prvky
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Na pocitu záleží a první dojem rozhoduje
Zákazník věnuje pohledu na zboží krátký čas. Proto je nutné během této doby o
zboží sdělit co nejvíce relevantních informací, resp. dát výrobku jasný image, který
spotřebitel pochopí i bez čtení textů a prohlížení obrázků.

Uzávěr přetažený režnou tkaninou, nebo
červenobílou látkou. Staženo gumičkou.
Dává výrobku pocit domácí ruční výroby.
Po otevření jednoduchým omotáním okolo
hrdla lahve zabraňuje stékání kapek sirupu.

Skládaný lístek vizitkového formátu zavěšený na hrdle s nabídkou ostatních příchutí
– funguje jako propagace ostatních příchutí a zároveň dodává produktu pocit
vyjímečnosti a exkluzivity.

Malina

Hruška se zázvorem

Máta, jablko, bezový květ

Okurka

Mateřídouška s meduňkou

Citron, med, šípek

Pomeranč se skořicí a hřebíčkem

Švestka se skořicí

Levandule

Punč

Černý a červený rybíz

Maracuja

Meloun

Jablko se skořicí

vnitřní dvoustrana s kompletním sortimentem

0.2 Úprava webových stránek
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Dát spotřebitelům inspiraci
Webové stránky rozšířit o recepty na koktejly a jiné míchané studené, teplé,
alkoholické i nealkoholické nápoje.
Videa musí být zpracovaná jednoduchou, rychlou a atraktivní formou. Jako moderní
videa s recepty na YouTube, např. www.youtube.com/watch?v=9OMunBJ8egE
nebo videa Gordona Ramseyho. Rychlé, svižné bez dlouhého povídání.

seznam

video s konkrétním

nová sekce

receptů

receptem

webových stránek

Pokud by to bylo možné, navrhujeme zjednodušit a graficky upravit celkový design
webových stránek. V současné chvíli to není špatné, ale případné změny k lepšímu
jsou možné.

0.3 Cílové skupiny
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Dvě cílové skupiny
Abychom mohli kampaň efektivně zaměřit, musíme znát cílové skupiny jejichž
směrem komunikujeme. Vycházíme z toho, že cílové skupiny jsou dvě.

První skupina jsou domácnosti a koneční spotřebitelé (marketing
B2C dále). Zejména maminky, které sirupy kupují svým dětem
a kladou důraz na zdraví a vysoký podíl ovoce).

Druhá skupina (marketing B2B dále) jsou profesionálové
v gastronomii (restaurace, občerstvení, bary, popř. míchání
alkoholických a nealkoholických letních a zimních koktejlů).

Předpokládáme, že v současnosti již nějaké komunikace B2B existuje. Sirupy se již
dodávají do některých gastronomických provozů a prodejen. Cílem by tedy mělo být
posílit tuto složku. Naopak komunikace B2C v současnosti neexistuje a je třeba ji
vybudovat „na zelené louce“.

0.4 Marketing B2C
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Koneční spotřebitelé v domácnosti. A to zejména maminky
a jejich děti
Vycházíme z toho, že sirupy pijí zejména děti. A maminky rozhodují o tom, co je pro
jejich děti zdravé a správné. Proto je vhodné marketingovou komunikaci cílit přímo na
maminky. Dnešní trend je jednoznačně kvalita, přírodní původ a čistota potravin (bez
éček, barviv a chemie).
Struktura reklamní kampaně pro koncové spotřebitele
•

tisková inzerce v časopisech pro ženy / maminky – s vloženým vzorkem např.
časopisy Apetit, Marianne...

•

PPC internetová inzerce – např. www.emimino.cz, www.maminka.cz,
www.modrykonik.cz ...

•

sociální sítě, zejména Facebook, Instagram

Navrhujeme dvě vlny reklamy
První větší vlna cílená na letní měsíce a studené nápoje. Kampaň začínající
květen-červen-červenec.
Druhá menší vlna cílená na teplé nápoje a směřující na zimní měsíce. Start kampaně
říjen, listopad.
Celoroční internetová kampaň se vzorky
Reklamní leták A4 s nalepeným testerem. Tento leták by si mohli lidé zdarma
objednávat na webových stránkách. Je to přesně cílená reklama a jen za poštovné
dostaneme reklamu přímo do rukou opravdového zájemce. Navíc získáme registraci
včetně poštovní adresy. Tyto registrace můžeme následně využívat v dalších
reklamních cyklech.

0.4 Marketing B2C
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Ukázky inzerce v segmentu B2C s vlepeným testerem
vlepený tester
podíl

47%
o v oc e

zdraví které chutná


7 ml tester

750 ml

bez éček

bez éček

vlepený tester

zdraví které chutná

Složení: třtinový cukr 61,5%, voda, jablečný koncentrát 4,8% (přináší 30% ovoce),
citronový koncentrát 3,5% (přináší 17% ovoce), zahušťovadlo, pektiny, extrakt
máty 0,07%, extrakt bezového květu 0,1%, přírodní aroma.
Výživové údaje na 100ml výrobku: Energetická hodnota 1381 kJ/330 kcal, tuky
<0.5 g z toho nasycen0 mastn0 kyseliny < 0.1 g, Sacharidy 81 g, Bílkoviny <0.5 g,
Sůl < 0.01 g, Objem 0,75 l



Návod a možnosti použití
• sirup k přípravě osvěžující limonády (ředění 1:9) nebo horkého nápoje
(ředění 1:7)
• vhodné také k dochucení mléčných kokteilů a dezeů, zmrzlin, joguů,
želatinových glazur na zákusky apod.
• sirup lze také použít k dochucení a obarvení
ledových tříští
Hmotnost/objem: 1,0 kg/ 750 ml
Skladovbací podmínky: od +6° C do +25 6° C v suchi a temnu
Skladovací podmínky: viz. spodní část obalu
Po otevření skladujte uzavřené při pokojové teplotě a spotřebujte do 4 týdnů.
Výrobce: FRUJO a. s., 69153 Tvrdonice 710, Česká republika

7 ml tester

bez éček

0.4
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Ukázky celostránkové inzerce v segmentu B2C

podíl

62%
o v oc e

zdraví které chutná

750 ml

bez éček

podíl

73%

zdraví které chutná

o v oc e

Složení: třtinový cukr 61,5%, voda, jablečný koncentrát 4,8% (přináší 30% ovoce),
citronový koncentrát 3,5% (přináší 17% ovoce), zahušťovadlo, pektiny, extrakt
máty 0,07%, extrakt bezového květu 0,1%, přírodní aroma.

zdraví které chutná

Výživové údaje na 100ml výrobku: Energetická hodnota 1381 kJ/330 kcal, tuky
<0.5 g z toho nasycen0 mastn0 kyseliny < 0.1 g, Sacharidy 81 g, Bílkoviny <0.5 g,
Sůl < 0.01 g, Objem 0,75 l
Návod a možnosti použití
• sirup k přípravě osvěžující limonády (ředění 1:9) nebo horkého nápoje
(ředění 1:7)
• vhodné také k dochucení mléčných kokteilů a dezeů, zmrzlin, joguů,
želatinových glazur na zákusky apod.
• sirup lze také použít k dochucení a obarvení
ledových tříští
Hmotnost/objem: 1,0 kg/ 750 ml
Skladovbací podmínky: od +6° C do +25 6° C v suchi a temnu
Skladovací podmínky: viz. spodní část obalu
Po otevření skladujte uzavřené při pokojové teplotě a spotřebujte do 4 týdnů.
Výrobce: FRUJO a. s., 69153 Tvrdonice 710, Česká republika

750 ml

bez éček
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Profesionálové v gastronomii
Cílem je dodat profesionálním uživatelům nápady na recepty, které by mohli snadno
připravit a prodat je s vysokou přidanou hodnotou.
Navrhujeme vytvořit několikastránkovou brožuru s recepty, ve kterých by byly použité
sirupy. Obsahovala by recepty jak na alkoholické, tak i nealkoholické míchané drinky
a popř. i teplé nápoje.

Organica
Recepty, inspirace a nápady na

KOKTEJLY

Tato brožura by se přidávala automaticky k větším webovým objednávkám, ale bylo

by ji možné stáhnout v PDF i z webových stránek. Zároveň by na webových stránkách
byly zpracované stejné recepty, ale ve video formě.

Jako motivaci k větším odběrům (nad určitou vyšší částku) navrhujeme přidávat
láhev koktejlového alkoholu zdarma, např. Aperol, kubánský rum, vodka, šampaňské.
Barmani buď mohou láhev prodat zvlášť, nebo ji opravdu zužitkovat na přípravu
koktejlů a horkých nápojů.
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