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ZPRAVODAJ
KVALITY

PODZIM S VELKOU VYSTŘIHOVACÍ SOUTĚŽÍ
V tomto čísle Zpravodaje Kvality bychom Vás rádi seznámili se všemi zásadními
novinkami, které se v uplynulých měsících připravovaly, aktuálně běží či se brzy
chystají v rámci projektů kvalitních potravin a Regionální potravina. Seznámíme
Vás s pravidly velké spotřebitelské soutěže, zbilancujeme 12. ročník soutěže
Regionální potravina či představíme nové kampaně a spolupráce. Pěkné čtení!

4/2021

VELKÁ VYSTŘIHOVACÍ SOUTĚŽ ZAČALA
Podzim opět patří spotřebitelské soutěži „Stříhejte kolem dokola“, která
motivuje spotřebitele k nákupu výrobků oceněných značkami kvality. Stačí
vystřihovat loga z obalů potravin a nalepit je na soutěžní kartu se 40 volnými
políčky. Herní karty jsou k dispozici ve vybraných obchodních řetězcích
nebo na webu akademiekvality.cz.

O CO SE LETOS HRAJE?
3 x zapůjčení vozu Škoda Karoq na jeden rok
9 x nákupní poukázku do vybraného řetězce v hodnotě až 9 000,- Kč
13 týdenních výher (kuchyňských pomocníků) až do výše 10 000,- Kč
50 000 drobných výher (losování probíhá každý herní týden)

Soutěž je propagována formou spotů v rádiu, televizi i tištěných a online
médiích. Součástí kampaně je také marketingová komunikace v obchodních
řetězcích. V prodejnách Albert, COOP, Globus a Billa si mohou nakupující
všimnout podlahových samolepek, regálových lišt či například terčíků
v regálech.
V loňském roce se soutěž i přes pandemickou situaci těšila velké oblibě mezi
spotřebiteli. Celkem dorazilo od soutěžících 178 547 platných herních karet
s více než 7 miliony nalepených log značek kvality. Nejčastěji vystřihovaným
logem byla opět značka Klasa.
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O 12. ROČNÍK SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ
POTRAVINA BYL REKORDNÍ ZÁJEM
K poslednímu slavnostnímu vyhlášení vítězů v Olomouckém
kraji byl ukončen 12. ročník soutěže Regionální potravina.
Do soutěže o tuto značku se v roce 2021 přihlásilo 1 576
výrobků, což je nejvyšší číslo v historii soutěže od roku 2010.
Ocenění Regionální potravina získalo 110 produktů.
Nejúspěšnějším

krajem

v

počtu

přihlášených

byl

Ústecký

kraj,

kde

se v letošním ročníku přihlásilo 203 výrobků od 67 producentů. Mezi další
početně

zastoupené

kraje

v

počtu

přihlášených

výrobků

se

řadí

Královohradecký (178 výrobků) a Zlínský kraj (154 výrobků).
Databáze k 1. 11. 2021 zahrnuje 514 výrobků od 370 výrobců oceněných
v letech 2017 až 2021. Tento rok končí platnost výhercům z roku 2017,
kterým

bude

dle

metodiky

označení

Regionální

potravina

odebráno

k 31. 12. 2021.
Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a doufáme, že se setkáme ve 13. ročníku!

VÝROBCI V NOVÉ KAMPANI PROJEKTU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Letošní ocenění regionální výrobci jsou hlavními tvářemi nové kampaně
na podporu projektu Regionální potravina.
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Třináct výrobců, každý jako zástupce jednoho ze třinácti krajů, kde se koná
soutěž Regionální potravina, je hlavními hvězdami nové marketingové
komunikace

představující

nově

oceněné

výrobky.

Motto

kampaně

"To nejlepší ze sousedství" doplňuje celý vizuální obsah, který bude využit
v tištěných a online mediích. Součástí je také 13 rozhovorů s výrobci, kde
popisují svůj příběh a cestu, která je dovedla k jejich řemeslu. Kampaň
podtrhuje nový TV spot, který poběží do konce roku na TV Nova.
Videa i rozhovory s výrobci naleznete na webu regionalnipotravina.cz.

ZNAČKY KVALITY VE SPECIÁLECH
ČASOPISŮ APETIT A GURMET
Oceněné výrobky nesoucí na svém obalu některou ze značek kvality
se představují ve dvou speciálních číslech kulinářských časopisů Gurmet
a Apetit. Zatímco vydání Apetitu, zaměřené na české pokrmy, je již
k dostání na stáncích, speciál Gurmetu, plný příběhů lokálních výrobců,
vychází 11. listopadu a bude v prodeji do konce roku 2021.
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KE STOLU! SERVÍRUJE SERVÁC!
Od začátku října můžete na ČT:D pravidelně sledovat pořad „Ke stolu!
Servíruje Servác!“, který vznikl ve spolupráci České televize se Státním
zemědělským intervenčním fondem. Epizody jsou primárně koncipované
k edukaci těch nejmenších diváků.
Pořad se v 10 epizodách zaměří na
základní

principy

zdravého

a kvalitního stravování. Pomocí
hravé formy představí to nejlepší,
co

můžeme

našemu

organismu

dát, ale i nástrahy, které na naše
nejmenší číhají ze všech stran.
Pořad běží každý čtvrtek v 15:55
na ČT:D. Všechny pořady najdete
postupně na ivysilání ČT:D.

VÁNOCE BEZ STRESU
Svatomartinské hodování tematicky

Velký
vánoční
průvodce

odstartuje

nový

projekt

na

webu

regionalnipotravina.cz.
Od 11. 11. 2021 nabídneme praktického
vánočního rádce s jehož pomocí bude
možné prožít předvánoční období
v klidu a pohodě. Provedeme Vás
všemi úkony, které jsou před Vánoci
třeba,

od

pečení

cukroví

až

sváteční stolování a vánoční úklid.

Máte dotaz? Kontaktujte Evu Chalupovou na eva.chalupova@szif.cz.

Vydává: Odbor administrace podpory kvalitních potravin SZIF
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