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Nový výrobek, jímž Milka vstupuje do segmentu �okolád

s ingrediencemi, dosud domény Studentské pe�eti
konkuren�ního Nestlé, má podle brand manažera zna�ky

Martina Babce propagovat kampa�, která využije
„hravosti produktu s p�ekvapením“.

Milka Choco Jelly totiž obsahuje p�ekvapivé ingredience
– barevné �okoládové dražé, želé, práskající kuli�ky,

navíc je složená z r�zných tvar� �okoládových kosti�ek,
které obsahují jiný pom�r jednotlivých ingrediencí.

A s p�ekvapením po�ítá také virální video, které Mondelez

uvedl na internetu a jež do této chvíle zaznamenalo p�es

200 tisíc zhlédnutí. Zasko�ené hosty nakonec uchlácholila práv� nová

�okoláda.
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Milka v novém virálu zasko�ila

restaurace �okoládovým p�ekvapením

Jaroslav Krupka

�t�te více o: �okoláda | reklama

Objednáte si guláš v chlebu, a když ho ochutnáte, zjistíte, že

je z �okolády. Bolo�ské špagety dostanete v podob� z

kokosu a z jahod. Tak vypadá virál, který provází uvedení

nové �okolády Milka Choco Jelly spole�nosti Mondelez

International.
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Na hosty �ekalo v restauraci �okoládové

p�ekvapení.

foto: archiv M&M
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Pražské metro chystá digitální reklamu na
eskalátorech od JCDecaux
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Nato�ení virálního videa Mondelez sv��il do pé�e agentury Outbreak po

p�edchozích zkušenostech s prací pro jinou zna�ku firmy Figaro. Produkci
zajiš,ovala v obou p�ípadech agentura WeAre productions.

Škoda nabízí pronájem vozu zákazník�m - a bez starostí - -t.te ZDE

"Video tematicky navazuje na aktuální gastro a kuliná/ské trendy, kde je velká

popularita kucha/ských show, a p/idává prvky molekulární kuchyn0, která je

neokoukaná a zajímavá," uvádí Babec. Celkem šest kamer nato�ilo b�hem

dvou dn� p�es sto dvacet hodin materiálu. Vše probíhalo za b�žného provozu
restaurace v centru Prahy.

Novinky o sociálních sítích

Nestíháte sledovat všechny novinky ze sv�ta sociálních sítí?

Dáme vám vždy Echo. Pravidelný pond�lní p�ehled aktualit,

trend1 a zajímavostí nejen o Facebooku a Twitteru.

P�edchozí díly najdete v rubrice Echo IHNED.cz
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Milka v novém virálu zaskogila restaurace gokoládovým phekvapením (Andrzej)

Asi stárnu, proto že nevim co je na tom smišného? Nejspíš by me...

Shlednuti/zhlednuti (Eva)

Na youtube uz to pochopili, v Mam stale ne...

Re: Milka v novém virálu zaskogila restaurace gokoládovým phekvapením (Eva2)

Je to stejne blby jako Figaro, to bylo navic vykradeny, takze...
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