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Heineken (7 příspěvků)
Hokejisté Komety Brno natáčeli reklamu na pivo Starobrno. Na
slavnosti krušovického pivovaru dorazily čtyři tisíce lidí. -
Ice-hockey players from Kometa Brno acted in advertisment
for Starobrno beer. Four thousand people attended on
Krušovice brewery festival.

TV Spoty
22.08.2014 - Strategie

21. - 22. místo - Heineken Česká republika - Král má pod
pšenicí.

Štítky: Heineken, Staropramen, Plzeňský prazdroj

Soubory: strategie_heineken, KMV, T-mobile, mbank,
prazdroj, kofola, čsob....png

Public Affairs and communications
manager Coca - Cola
22.08.2014 - Strategie

Kateřina Eliášová nyní přichází z centrály společnosti
Heineken.

Štítky: Heineken

Soubory: strategie_heineken, coca col.png

OBRAZEM: Z ledu před kameru. Hokejová
Kometa točila klip pro pivovar
25.08.2014 - idnes.cz

Jejich kousky na ledě obdivují tisíce fanoušků. Nyní však
příznivci brněnské Komety uvidí, jak to jde jejich
oblíbencům i před kamerou. Extraligové hokejisty do role
herců obsadil pivovar Starobrno při natáčení reklamního
spotu k novému ležáku.

Štítky: Starobrno

Klíčová slova: pivovar 23×, pivo 5×, piv 5×, Starobrno 3×

Obsah z internetového zdroje:
Jejich kousky na ledě obdivují tisíce fanoušků. Nyní však
příznivci brněnské Komety uvidí, jak to jde jejich
oblíbencům i před kamerou. Extraligové hokejisty do role
herců obsadil pivovar Starobrno při natáčení reklamního
spotu k novému ležáku.

Nedá se nic dělat, i letos Trnkobraní

patřilo kapele Kryštof
25.08.2014 - musicserver.cz

Po přesunu na menší scénu, kde punkový Visací
zámek odehrál takřka totožné vystoupení jako v roce 2013,
se opět začal zaplňovat prostor pod pódiem nesoucím
název Starobrno stage.

Štítky: Starobrno

Klíčová slova: Starobrno 2×, pivo 1×, piv 1×

Run Tour Brno a tak trochu Okresní
přebor
25.08.2014 - blogspot.cz

Jdu se zaregistrovat. Dostávám startovní číslo 219. Do
startu ještě plno času a tak nasávám závodní atmosféru.
Alkohol nenasávám, bo nikde žádný nenalívají. Až těsně
před startem zjistím, kde čepují Starobrno, ale to už je
pozdě.

Štítky: Starobrno

Klíčová slova: Starobrno 2×, pivo 1×, piv 1×

TISÍCE LIDÍ NAVŠTÍVILY KRUŠOVICKÝ
PIVOVAR
26.08.2014 - Kladenský deník

LETOŠNÍCH SLAVNOSTÍ KRUŠOVICKÉHO PIVOVARU,
které se konaly v sobotu, se zúčastnily čtyři tisíce lidí.
Mnozí z nich sem přicestovali i z Kladenska nebo Slánska. 

Štítky: Krušovice

Klíčová slova: pivovar 4×, piv 1×, Krušovice 1×, pšeničné
1×, pivo 1×

Obsah z přepisu příspěvku:
 TISÍCE LIDÍ NAVŠTÍVILY KRUŠOVICKÝ PIVOVAR
 
LETOŠNÍCH SLAVNOSTÍ KRUŠOVICKÉHO PIVOVARU, které
se konaly v sobotu, se zúčastnily čtyři tisíce lidí. Mnozí z
nich sem přicestovali i z Kladenska nebo Slánska. Není se
co  divit.  Nabídka  byla  lákavá.  Ani  letos  se  neplatilo
vstupné a program byl skvělý. Ten hudební se uskutečnil
na  dvou  pódiích.  Vrcholem  celého  večera  se  stalo
vystoupení skupiny Chinaski (na snímku). Jako každoročně
nechyběly  exkurze  do  výrobních  prostor  pivovaru.
Prodávalo  se  celé  portfolio  krušovických  piv  včetně
oblíbeného pšeničného, stejně jako v předchozích letech


