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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Evropská kampaň 
podporuje italské 
sýry

 è Informační kampaň, která odstartovala 
v Česku i Evropě, podporuje prodej tří ital-
ských sýrů – Parmigiano Reggiano, Asiago 
a Gorgonzola. Jde o výrobky s evropskou 
značkou chráněného označení původu 
DOP. Účelem certifikace DOP je zaručit spotřebi-
telům, že sýry jsou vyrobené tradičními postupy 
a z místních surovin. Výrobky s tímto označením 
mají jasný zeměpisný původ. Kampaň vznikla z ini-
ciativy italských potravinářských konsorcií: Konsor-
cium výrobců sýra Parmigiano Reggiano, Konsor-
cium pro ochranu sýra Asiago a Konsorcium pro 

ochranu sýra Gorgonzola DOP. Pod názvem 
Cheese, It’s Europe si klade za cíl naučit spotřebi-
tele poznávat tyto sýry a také nabídnout možnost 
je ochutnat v různých kombinacích a s vínem. Pro-
gram bude probíhat tři roky, a to v Rakousku, Pol-
sku, České republice a v Maďarsku. Chce přede-
vším seznámit spotřebitele i pracovníky 
s vlastnostmi a výhodami, které poskytuje ozna-
čení kvality, a chce také využít věhlasu těchto vý-
robků a představit je jako „velvyslance“ produktů 
s označením DOP. Bude podpořen PR kampaní 
zaměřenou na zákazníky i maloobchod a prezen-
tací v tisku a na webu. u

Do sbírky potravin 
se zapojí více než 
650 obchodů

 è Na letošní 4. ročník Národní potravinové 
sbírky, která se uskuteční 12. listopadu 2016, se 
již nachystalo přes 659 obchodů (315 obchodů 
partnerských řetězců, 344 prodejen drogerií). 
Zakoupit a darovat trvanlivé potraviny bude možné 
v prodejnách Tesco, Globus, Penny Market, Kauf-
land, Albert, Lidl, Billa, Makro a v sítích dm drogerie 
markt a Rossmann, kde lze k potravinám přidat i dro-
gistické zboží. Národní potravinová sbírka je organi-
zována platformou Byznys pro společnost ve spolu-
práci s Českou Federací potravinových bank 
a Armádou spásy. Na realizaci sbírky se podílí řada 
neziskových organizací a více než 3000 dobrovol-
níků. Do loňského ročníku se zapojilo 475 obchodů, 
díky darům veřejnosti a firem se vybralo 236 tun 
potravin, které byly poskytnuty sociálně slabým. u

Maloobchod znovu 
zrychluje růst

 è Podle ČSÚ maloobchod znovu zrychluje 
tempo svého růstu. Zatímco v červenci rostl 
o 1‚6 %, v srpnu se vyšvihl na 8‚0 %. To byl 
rychlejší postup, než trh čekal. Pavel Kulhavý, 
odborník na maloobchod společnosti PwC Audit, 
komentuje: „Za vysokým srpnovým růstem stojí 

Denní zpravodajství 
najdete na: http://
goo.gl/3cvoB3
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Zažijte  
obchodování v7D!

TeTeTˇšte se na veletrh EuroShop 2017! Zcela nová struktura v sedmi 

fascinujících dimenzích maloobchodu. Se všemi trendy a tématy, 

které hýbou dneškem i budoucností. Nové dimenze. 

Nové nápady. Nové šance. Nový veletrh EuroShop.

EuroShop
All DimensionsAll Dimensions
of Success

fascinujících dimenzích maloobchodu. Se všemi trendy a tématy, fascinujících dimenzích maloobchodu. Se všemi trendy a tématy, 
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Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:    
Veletrhy Brno, a. s. _ Výstaviště 1 _ 603 00 Brno
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

piny JIP. V průběhu obou dnů měli návštěvníci 
možnost nejen velmi výhodně nakoupit výrobky 
více než stovky významných českých i zahraničních 
výrobců a dodavatelů, ale i zhlédnout nepřetržitou 
kulinářskou show moderovanou Ivanem Vodo-
chodským, v rámci které prezentovali nové trendy 
a svoje umění známí čeští šéfkuchaři. Po celou 
dobu veletrhu probíhaly také ochutnávky, de-
gustace a workshopy. u

V testu zvítězil kolový 
nápoj s cukrem

 è V kampani nazvané Souboj chutí si jako 
chutnější kolový nápoj vybralo Pepsi s cuk-
rem 60 % Čechů. Do srovnávacího testu, 
který připravila společnost PepsiCo CZ, se 
během léta zapojilo více než 22 tisíc lidí. Měli 
hodnotit, který ze dvou neoznačených ná-
pojů jim chutná více. Podíl žen a mužů, kteří dali 
přednost Pepsi, byl téměř shodný (ženy 59 %, 
muži 60 %). Nejvíce lidí, kteří si vybrali nápoj s cuk-
rem, bylo ve věku 18 až 25 let (60‚2 %). A největší 
podíl příznivců Pepsi byl na Ústecku (66 %). Testo-
vané produkty byly vychlazené na čtyři až šest 
stupňů Celsia. Pocházely ze stejného typu balení, 
v tomto případě z plechovek. Účastníci nevěděli, 
jakou značku kolového nápoje testují. Firma Pep-

siCo CZ před několika měsíci přistoupila v Česku 
ke změně ve výrobě Pepsi, která nově obsahuje 
cukr. „Nyní jsme se díky výsledkům slepého testu 
přesvědčili, že lidem Pepsi s cukrem zkrátka 
chutná,“ říká Michal Šlechta, brand manažer 
značky Pepsi. Světově známé testování chuti (tak-
zvaný Taste Challenge) odstartovala PepsiCo po-
prvé před více než čtyřiceti lety. u

Ekologickým 
farmářům hrozí 
sankce

 è Poptávka po biopotravinách v Česku rok 
od roku roste, třetina Čechů je nakupuje ales-
poň několikrát za měsíc, zatímco před šesti 
lety to byla pouze čtvrtina populace. Přibývá 
také farmářů, kteří hospodaří v systému eko-
logického zemědělství.

Vyprodukované biopotraviny jsou velmi kvalitní 
a jejich producenti podléhají přísným kontrolám. 
„Dohlížíme na celý výrobní proces a máme mož-
nost záchytu rizikových zemědělců, kde evidentně 
hrozí nedodržování předpisů nebo velmi obtížné 
dodržování. Farmářům hrozí ze zákona sankce až 
do výše jednoho milionu korun,“ doplňuje Iva 
Vrkočová, vedoucí oddělení zemědělsko-potravi-
nářských komodit společnosti Bureau Veritas. Ke 
konci roku 2014 hospodařilo ekologicky 3866 eko-
farem na celkové výměře 494 tisíc hektarů, což 
představuje 11‚7% podíl na celkovém zeměděl-
ském půdním fondu. Za posledních deset let 
vzrostla výměra téměř dvojnásobně z původních 
263 tisíc hektarů (nárůst v průměru o 6‚5 % ročně) 
a počet farem stoupl více než čtyřnásobně. u

VE STRUČNOSTI:

inzerce

JEDNOU VĚTOU:

„Nemůžeš poručit 
větru, aby nevál. 

Ale můžeš si 
postavit mlýn.“

Holandské přísloví
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