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Koruna pro BIO DO ŠKOL

::  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavním cílem programu je podpora dlouhodobého a z hlediska 

spotřebitelů dobře přijímaného projektu „Biopotraviny do škol“, 

který je organizován neziskovou organizací Nadace partnerství. 

Tento projekt je zaměřený na podporu zdraví dětí a jejich 

vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí, koncepce 

udržitelného zemědělství a biopotravin. 

Partneři programu darují 1 Kč z každého 

prodaného výrobku v září 2009 

na rozvoj projektu BIO DO ŠKOL. 

Partnerský výrobek bude viditelně 

označen logem projektu 

„Koruna pro Bio do škol“. 

Jedná se o multiklientský program s účastí partnerských fi rem, 

působících na trhu bioproduktů. Program bude probíhat v září 

2009, kdy lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti o téma „BIO“ 

díky ofi ciální kampani Ministerstva zemědělství „Září – měsíc 

biopotravin“. S kampaní MZe se bude program Koruna pro BIO 

do ŠKOL nenásilně prolínat. Program bude podpořen prostřed-

nictvím ucelené série marketingových aktivit, na jejichž realizaci 

se mohou aktivně podílet i partneři projektu.
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::  PROČ SE ÚČASTNIT PROJEKTU

Hlavním smyslem programu pro partnery je:

 :: Přispět na dobrou věc v rámci výchovy, 

  vzdělávání a stravování dětí

 :: Zvyšovat povědomí o ekologickém zemědělství 

  a biopotravinách

 :: Společně vytvářet příležitosti pro budoucí růst trhu

 :: Efektivně podpořit dobré jméno společnosti

 :: Zvýšit prodeje vlastních výrobků v marketingově 

  zajímavém měsíci září

 :: Využít synergii konceptu, který se bude prolínat 

  napříč všemi kategoriemi bioproduktů

 :: Zabudovat účast na projektu do vlastních 

  komunikačních aktivit

 :: Využít sílu sociálního marketingu

Partneři získají možnost aktivní účasti na akcích programu. 

Partneři mohou využít svodné materiály programu, ve kterých 

budou dle typu partnerství uvedeny. V závislosti na typu partnerství 

je možné využít prostor pro vlastní komunikaci na microsite 

programu www.miliondetem.cz. Partneři získají přístup k samolepkám 

nebo závěsům pro označení partnerských produktů. Logo akce 

a další systémové prvky programu lze v souladu s logo manuálem 

použít na vlastních komunikačních materiálech. 
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65 % ZÁKAZNÍKŮ BY SI KOUPILO RADĚJI VÝROBEK NEBO 

SLUŽBU, KTERÁ JE SPOJENA S DOBROU VĚCÍ1 

86 % ZÁKAZNÍKŮ VNÍMÁ IMAGE FIRMY POZITIVNĚJI, 

POKUD VĚDÍ, ŽE DĚLÁ DOBROU VĚC1

1 Zdroj: Fórum dárců, průzkum veřejného mínění, agentura Median; FastForward 

Research, 2002; globální CSR Monitoring ve 20 zemích, Environics, 200



:: PR kampaň 

 Snídaně s novináři

 • Konference v podobě snídaně, kde bude redaktorům 

  atraktivní a přijatelnou formou představen koncept 

  projektu tak, aby měli důvod sami se o programu zmínit 

  a prezentovat ho svým čtenářům a posluchačům

 Série rozhovorů a článků v síti mediálních partnerů programu

 • Kampaň realizovaná prostřednictvím sítě mediálních partnerů

  o Primárně lifestylové, společenské a ženské tituly, tituly 

   zaměřené na gastronomii a zdraví životní styl

  o Sekundárně partnerské weby, zaměřené na tématiku BIO 

   a ekologického zemědělství

:: Inzerce v síti mediálních partnerů

 • Série tiskových inzerátů a interaktivních banerů v síti 

  mediálních partnerů programu

:: Doprovodné akce – SOBOTY S BIO

 • Série čtyř eventů, realizovaná postupně v  městských 

  parcích ve čtyřech významných městech ČR 

 • Součástí akce budou:

  o Ochutnávkové a nabídkové stoly s prezentací produktů  

   všech participujících partnerů

  o Prezentace šéfkuchařů na téma „Jak se vaří z BIO“

  o Autogramiády vybraných autorů s relevantní tématikou

  o Kosmetická poradna pro ženy, líčení přírodní kosmetikou

  o Rozhovory se zajímavými osobnostmi

  o Možnost rozšířené prezentace partnerů a mediálních 

   partnerů akce v závislosti na zvoleném partnerství

:: Vizibility v místě prodeje

 • Komunikace programu na prodejní ploše naprosté většiny  

  specializovaných prodejen a v síti partnerských 

  obchodních řetězců
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::  MARKETINGOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
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:: Microsite programu
 • Atraktivní a koncepčně propracovaný web se strukturovanými  

  informačními a zábavními sekcemi pro návštěvníky

 • Významný prostor pro hlavní partnery programu 

  na homepage a v dalších projektově nejnavštěvovanějších  

  sekcích webu

 • Sekce partnerů a partnerských produktů s intuitivním 

  vícekriteriálním vyhledáváním, kde partneři získají 

  atraktivní prostor pro textovou obrazovou prezentaci

 • Špičková SEO a SEM optimalizace webu 

 • Propojení na další partnerské weby

:: Soutěž „Milion dětem“
 • Atraktivní tipovací soutěž o hodnotné ceny ve spojení 

  s hlavními partnery programu

 • Soutěž na téma, kolik peněz bude za měsíc září vybráno  

  pro projekt „BIO do ŠKOL“

 • Soutěž bude zakončena atraktivním předáváním cen 

  s následnou silnou medializací této akce

 • Hlavním kanálem soutěže bude microsite programu

 • Partneři akce získají možnost využít databázi soutěžících 

  pro realizaci DM kampaň dle pravidel projektu

:: Komunikační materiály programu
 • Samolepky /závěsy na partnerské produkty, plakáty, 

  postery, letáky, woblery, regálové lišty a další prvky instore  

  komunikace pro umístění do partnerské sítě specializovaných  

  BIO prodejen, na plochy partnerů programu 

  a do obchodních řetězců

 • Každý partner akce má nárok na defi nované množství  

  „instoore setů“ dle hodnoty svého partnerství 

 

:: Grafi cké prvky pro využití na individuálních 
 materiálech partnerů na základě logomanuálu
 • Logo projektu

 • Logo partnera dle typu partnerství

 • Symbol programu

 • Doprovodné grafi cké prvky programu
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::  MARKETINGOVÉ AKTIVITY PROJEKTU



:: Microsite programu

AKCE ZÁŘÍ Koruna pro BIO DO ŠKOL

Organizátoři projektu:Garant projektu:



:: Komunikační materiály programu
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::  TYPY PARTNERSTVÍ

Na základě typu uzavřeného partnerství, získává partner nárok 

na relevantní stupeň (spolu)účasti na jednotlivých aktivitách 

programu, na daném stupni komunikace partnerství 

ve svodných materiálech a realizovaných marketingových 

aktivitách. 

:: Platinový partner

:: Zlatý partner 

:: Stříbrný partner 

:: Bronzový partner

::  ORGANIZÁTOŘI AKCE

Garant programu

Nadace Partnerství
Nejvýznamnější česká nadace, podporu-

jící projekty udržitelného rozvoje ve všech 

regionech České republiky. Během 18 let 

své existence podpořila formou nadačních 

příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun 

více než 2 383.
 

Kontakt: Michal Veselý

E-mail: michal.vesely@nap.cz 

tel: 515 903 136

Organizátoři projektu

Mgr. Tomáš Václavík – Green 
Marketing 
Přední marketingová agentura na trhu 

biopotravin a bioproduktů, která realizuje 

projekty zaměřené na podporu českého 

ekologického zemědělství a prodeje 

biopotravin. 

Kontakt: Tomáš Václavík 

E-mail: tom@greenmarketing.cz

tel: 541 263 456

Outcomm s.r.o. 
Komunikační agentura s širokým portfo-

liem služeb. Společnost s prokazatelnou 

zkušeností s vývojem funkčních komuni-

kačních konceptů na potravinářském trhu.

Kontakt: Miroslav Kozel

E-mail: miroslav.kozel@outcomm.cz
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Případová studie 2009
Podobné projekty SOCIÁLNÍHO MARKETINGU prokázaly svoji 

životaschopnost v řadě zemí. První projekt obdobného typu byl 

realizován v lednu 2009, i v rámci České republiky, ve spolupráci 

s obchodním řetězcem dm drogerie markt s.r.o. Koncepčně pro-

jekt připravila společnost GREEN MARKETING.

V období od 28. 1. do 24. 2. 2009 darovala dm drogerie 1 Kč 

z každého prodaného  výrobku označeného závěsem „Koruna pro 

podporu zdraví dětí a české přírody“ na projekt „Biopotraviny 

do škol – Potraviny pro život“, který realizuje jako jeden z klíčových 

projektů Nadace Partnerství.

Kampaň byla nadací i partnerem projektu hodnocena jako velmi 

úspěšná. Díky kampani získala Nadace Partnerství na tento projekt 

přes 357 tisíc korun. Významně vzrostl prodej 

BIO řady nabízené společností dm drogerie 

a prestiž této řady, respektivě celé společnosti 

v očích zákazníků.

::  CO BUDE FINANCOVÁNO Z VYBRANÝCH 

   PROSTŘEDKŮ

Z obdržených peněz programu „Koruna pro BIO do ŠKOL“ 

budou moci školy čerpat prostředky na projekty zaměřené 

na vzdělávání dětí o zdravém stravování a udržitelném zemědělství. 

Grant od Nadace Partnerství budou moci použít například 

na zavedení biopotravin do školní jídelny, uspořádání Bio dnů 

ve školách, vzdělávací semináře pro děti i rodiče, exkurze 

na ekologickou farmu, pořádání „bio dne“ pro veřejnost 

nebo na spolupráci s místními biozemědělci. 

www.biodoskol.cz
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