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Případová studie 

 
Klient: Agrární komora České republiky 
Zakázka: Podpora spotřeby mléka v rámci projektu Bílé plus, který je 
spolufinancován z fondů EU a rozpočtu České republiky. 
 
 
Shrnutí případové studie: 
Projekt Bílé plus má za cíl informovat širokou veřejnost o 
prospěšnosti mléka a mléčných výrobků pro lidský organismus a 
zároveň vyvracet mýty a pověry, které se o mléku mezi veřejností, ale 
i novináři tradují. Po odborné stránce spolupracujeme s odborníky 
z Mendelovy univerzity v Brně a s výživovými poradci a lékaři. Projekt 
má vlastní webové stránky www.bileplus.cz.  
 
Popis komunikačních rizik a příležitostí: 
Mléko bylo v médiích dlouhodobě zatracováno a mělo pouze málo 
zastánců. Hodně mýtů se částečně dá připsat na vrub komunikaci 
výrobců slazených limonád. Příležitostí se stala spolupráce 
s renovovanými odborníky a komunikace s novináři v lifestyle 
médiích. 
 
Strategický postup: 
Hlavní komunikaci jsme zaměřili na novináře a novinářky 
z lifestylových médií, média určená pro ženy a o vaření. Cílovou 
skupinu žen jsme zvolili s ohledem na hlavní „nákupčí“ potravin do 
domácností. Pro média připravuje pravidelná setkání s odborníky na 
předem daná témata nebo dle aktuální potřeby. První část 
komunikace byla zaměřena na vyvracení mýtů o mléce. Dále jsme se 
zaměřili na seznámení s jednotlivými kategoriemi mléka a mléčných 
výrobků a edukaci, které jsou při jaké příležitosti nejvhodnější. 
V druhé fázi jsme se zaměřili na zdravotní aspekty mléka a vlivu na 
onemocnění typu osteoporóza nebo jak se dají využít mléčné výrobky 
při hubnutí. 
Projekt Bílé plus se zároveň snaží nabídnout i jiný pohled na využití 
mléka, nejenom jako tekutiny nebo výrobků z něj, ale také například 
na jeho využití v kuchyni, kde má svou nezastupitelnou pozici. 
Z tohoto důvodu jsme realizovali gastronomický festival Mléko na 
talíři, který nabídl široké veřejnosti možnost nejenom ochutnat jídla 
od špičkových českých kuchařů, ale i využití mléka a mléčných 
výrobků v kuchyni. 
V rámci komunikace jsme spolupracovali také s Českou televizí, kde 
prezentovali odborníci argumenty projektu Bílé plus. 
 
Shrnutí komunikace: 
V rámci komunikace bylo v období od října 2010 do června 2012 
realizováno přes 330 mediálních výstupů v tištěných a  on-line 
médiích a v televizi s našimi tématy.  

http://www.bileplus.cz/

