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Pilsner Urquell vítá léto v retro
stylu a nabízí sv�j pravý originál
Plze�ský Prazdroj odstartoval letní image kampa� zna�ky Pilsner Urquell, kterou
doprovází nový slogan "Ten pravý originál". Kampa� pokra�uje v typickém retro
stylu a pochází z dílny agentury Ogilvy & Mather. I když sv�t prochází celou
�adou zm�n, pivo Pilsner Urquell z�stává stejné. Nem�ní se suroviny, voda,
um�ní sládk� ani chu	. Zhruba to chce �íci nová image kampan� Pilsner Urquell,
která za�átkem �ervence odstartovala televizním spotem, inzercí v tišt�ných
médiích a venkovní reklamou. Vizuály nové kampan� se následn� objeví také na
pivních táccích. Svým zp�sobem se dá �íct, že se p�íliš nem�ní ani vlastní
podoba kampaní, které zna�ku Pilsner Urquell provázejí. T�eba kontrolní pohled
p�es sví�ku na �erstv� nato�ený p�llitr se objevil už v prvním porevolu�ní
reklam� zna�ky Pilsner Urquell nazvané "Smetana mé vlasti", která byla
sou�asn� prvním komer�ním spotem, který kdy nato�il Ivan Zachariáš. Na tvorb�
aktuální kampan� se podíleli Will Rust, Alena Neubauerová a Petra Biró. Režie
spotu se ujal Tomáš Ba�ina v produkci spole�nosti Boogiefilms.
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