
Případová studie

Klient: Hero, značka Corny

Zakázka: Kompletní public a media relations v České republice a Slovenské republice

Shrnutí případové studie: Pro značku Corny jsme zajišťovali průběžnou produktovou komuni-
kaci, uvádění novinek a media relations v rámci sponzorských aktivit Corny Wellness Marathon  
a Středoškolský atletický pohár s patronkou Bárou Špotákovou nebo akce Corny Miss Aerobik. 

Popis komunikačních rizik a příležitostí: Značka Corny je lídrem trhu cereálních tyčinek. 
Komplikací v produktové komunikaci se stal nedostatek nových produktů. Tuto situaci jsme 
řešili využíváním témat založených na složení cereálních tyčinek ve spolupráci s výživovými po-
radci. Příležitostí se stali akce sponzorované značkou Corny. Například Corny Wellness Marathon 
navštívil zakladatel Zumby Beto Perez a Středoškolský atletický pohár byl pod patronací oštěpařky 
Báry Špotákové.

Strategický postup: Produktová komunikace byla rozdělena na několik linií. Novinky v portfo-
liu – nové příchutě, doporučení pro konzumaci při různých příležitostech – sport, svačina apod., 
tematické články podpořené argumenty od výživových poradců. Komunikace se také posilovala 
v předem daných obdobích. Komunikace Corny Wellness Marathonu probíhala ve dvou úrovních. 
Před zahájením akce byly v médiích zveřejněny pozvánky na akci a s vybranými médii jsme 
pořádali soutěže o vstupenky pro čtenářky. Práce s médii pokračovala tiskovou konferencí v den 
zahájení Corny Wellness Marathonu a zajištění reportáží a rozhovorů s Beto Perezem a komuni-
kace o proběhlé akci. 
Corny Středoškolský atletický pohár se stal pro média zajímavý patronátem oštěpařky Báry 
Špotákové. V médiích byla komunikace Corny Středoškolského atletického poháru spojena se 
jménem Báry Špotákové jako patronky této sportovní akce.

Shrnutí komunikace: V roce 2010 bylo v ČR dosaženo 130 a v SR 88 produktových výstupů. 
Mediálních výstupů ve spojení s Corny Wellness Marathonem bylo 38. V roce 2011 bylo v ČR 
dosaženo 255 a v SR 100 produktových mediálních výstupů. Corny Wellness Marathon byl v roce 
2011 v médiích v 61 výstupech.
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