Milka v novém virálu zaskoila restaurace okoládovým pekva...

http://mam.ihned.cz/c1-62413920-milka-v-novem-viralu-zaskoci...

Pond lí 4. srpen 2014 | dnes pes den: 24 až 28°C

AKTUÁLN

KOMENTÁE

DATA

TIŠTNÉ VYDÁNÍ

25. 6. 2014 | poslední aktualizace: 26. 6. 2014 12:40

Pih

ARCHIV

PEDPLATNÉ

S S S S S M

INZERCE

TIRÁŽ

Vyhledat...

velikost písma

Milka v novém virálu zaskoþila
restaurace þokoládovým pĜekvapením
Objednáte si guláš v chlebu, a když ho ochutnáte, zjistíte, že
je z okolády. Boloské špagety dostanete v podob z
kokosu a z jahod. Tak vypadá virál, který provází uvedení
nové okolády Milka Choco Jelly spolenosti Mondelez
International.
tte více o: okoláda | reklama
Jaroslav Krupka



 





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 pekvapením“.
Milka Choco Jelly totiž obsahuje pekvapivé ingredience
– barevné okoládové dražé, želé, práskající kuli ky,
navíc je složená z rzných tvar okoládových kosti ek,
které obsahují jiný pomr jednotlivých ingrediencí.

Na hosty ekalo v restauraci okoládové
pekvapení.
foto: archiv M&M

A s pekvapením po ítá také virální video, které Mondelez
uvedl na internetu a jež do této chvíle zaznamenalo pes
200 tisíc zhlédnutí. Zasko ené hosty nakonec uchlácholila práv nová
| Pihlásit
okoláda.
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Nato ení virálního videa Mondelez svil do pé e agentury Outbreak po
pedchozích zkušenostech s prací pro jinou zna ku firmy Figaro. Produkci
zajiš,ovala v obou pípadech agentura WeAre productions.
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Škoda nabízí pronájem vozu zákazníkm - 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 bhem
dvou dn pes sto dvacet hodin materiálu. Vše probíhalo za bžného provozu
restaurace v centru Prahy.
Auto i: Jaroslav Krupka

Novinky o sociálních sítích
Nestíháte sledovat všechny novinky ze sv ta sociálních sítí?
Dáme vám vždy Echo. Pravidelný pondlní pehled aktualit,
trend1 a zajímavostí nejen o Facebooku a Twitteru.
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Pedchozí díly najdete v rubrice Echo IHNED.cz
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Pražské metro chystá digitální reklamu na
eskalátorech od JCDecaux
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Celkem 3 pj íspk vkl
Milka v novém virálu zaskogila restaurace gokoládovým ph ekvapením (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...

Zobrazit diskusi

Vydání výro ní
skupiny PPF je
firm to dobe

SMS
Economia, a. s.

Hospodá ské noviny a iHNed.cz
Ekonom
Respekt
Marketing a Media
Business Spotlight
Logistika

Moderní obec
Moderní ízení
Obchodní vistník
Odpady
Právní rádce
ProByznys.info
KarieraWeb

IHNED.cz

Úvodní stránka
HN Zprávy
HN Byznys
HN Life
HN Art
HN Tech
HN Dialog

|

Více informací o

Redakce a kontakty
Inzerce
Konferennní servis
P edplatné
Zákaznická linka: 800 11 00 22
Napište nám

Copyright © 1996-2014 Economia, a.s., Hospodá ské Noviny IHNED ISSN 1213 - 7693

3z4

4. 8. 2014 12:12

þ

Milka v novém virálu zaskoila restaurace okoládovým pekva...

http://mam.ihned.cz/c1-62413920-milka-v-novem-viralu-zaskoci...

Informace o inzerci, inzertní kontakt inzerce@ihned.cz, redaknní kontakt redakce@ihned.cz. Další kontakty zde.

4z4

4. 8. 2014 12:12

