Mediální kampaň AGRO CS 2015

rádio tv spoty rady ptáka loskutáka

polopatě

Březen

Duben

Květen

Březen

Duben

Květen

Duben

Květen

Duben

12. týden
22. 3. 2015

Jarní péče o pokojové rostliny.

15. týden
12. 4. 2015

Jak správně pečovat o trávník během roku.

17. týden
26. 4. 2015

Účinný boj proti slimákům na zahradě.

18. týden
3.5.2015

Pěstování ovoce a zeleniny v nádobách.

20. týden
17.5.2015

Jak spolehlivě bojovat proti mravencům na zahradě.

22. týden
31.5.2015

Jak se zbavit škůdců na zelenině.

12. týden
21. 3. 201 5

KRISTALON Pokojové rostliny v lahvi , Vitality Komplex Pokojové rostliny
FLORIA Trávníkové hnojivo TRAVIN, FLORIA Trávníková náplast 3 v 1
NEUDORFF Ferramol

NATURA Univerzální substrát, KRISTALON GOLD v lahvi, FLORIA Substrát pro
rajčata a papriky (otoč a sázej)

NEUDORFF Loxiran

NEUDORFF Neudosan, NEUDORFF Spruzit

Dodejte pokojovým rostlinám novou energii k růstu.

KRISTALON Pokojové rostliny v lahvi, FLORIA Kapalné hnojivo s účinkem proti
smutnicím

13. týden
28. 3. 2015

Trávníkové hnojivo - Jedna aplikace postačí.

14. týden
4. 4. 2015

Profesionální péče o trávník na jaře.

15. týden
11. 4. 2015

Rychlá oprava poškozených míst v trávníku.

16. týden
18. 4. 2015

Přípravky k přímému použití proti škůdcům, chorobám a plevelům v trávníku.

17. týden
25. 4. 2015

Specialista na hnojení všech rostlin na zahradě (zelenina, ovoce, dřeviny ...).

18. týden
2. 5. 2015

Nové trendy v pěstování letniček v samozavlažovacích truhlících.

Garden Boom Trávníkové hnojivo Once a year
Garden Boom trávníková hnojiva

FLORIA Trávíková náplast 3 v 1, FLORIA Likvidátor travní plsti
FLORIA Likvidátory škůdců, chorob, plevelů a veškeré zeleně
AGRO Zahradnické hnojivo

FLORIA Substrát do samozavlažovacích truhlíků, KRISTALON Muškát v lahvi

9. – 16. týden,
24. 3. – 14. 4. 2015

10“ sponzoring v pořadu Ordinace v růžové zahradě (AGRO Zahradnický substrát)

9. – 16. týden,
24. 3. – 14. 4. 2015

30“ TV spoty v pořadech Ulice a Ordinace v růžové zahradě (AGRO Zahradnický
substrát) vždy v úterý a ve čtvrtek, vysílací čas 18:50 a 20:45

18. – 20. týden,
1.5. – 17. 5. 2015

10“ sponzoring FLORIA TRAVIN v základní skupině s účastí reprezentace ČR a 10“
vzkazy v upoutávkách na přenosy na stanicích

15. – 16. týden,
7.4. – 13.4. 2015

30“ reklamní spot AGRO Zahradnický substrát

16. – 17. týden,
14.4. – 20.4.2015

15“ reklamní spot AGRO Zahradnický substrát

vždy v úterý a ve čtvrtek, vysílací čas 20:20

v síti Hitrádií a na rádiu Blaník
v síti Hitrádií a na rádiu Blaník

ROZKVETLÝ KOMÍN

TISKOVINY

AGRO - Tajemství úspěšného pěstování
ROZK
VETLÝvýživa,
KOMÍvitalita
N
Cílem projektu je vysvětlit, že každá složka
(substrát,
a ochrana) má na zahradě své místo, a že jejich
správnou kombinací a použitím lze dosáhnout co nejlepších pěstitelských výsledků.
FLORIA - Šťáva pro Váš trávník
Celé téma věnujeme podrobnému popisu jedinečných výrobky určených v péči o trávník. Leták obsahuje návody a
postupy pro správné použití trávníkových hnojiv,
osiv a přípravků na zahradě.
ROZKVETLÝ KOMÍN
KRISTALON - Mezi hnojivy šampión
Unikátní novinku KRISTALON v lahvi a celou řadu hnojiv KRISTALON budeme prezentovat v tištěné skládačce, která bude
určena jednak čtenářům časopisu Receptář, ale i k distribuci na prodejní místa.
PR ČLÁNKY
Od března do května, ale také na podzim, naleznete v časopise Receptář a časopisech zahradních center poutavé
články s tematikou pěstování, výživy a ochrany rostlin. Podporovat budeme AGRO Zahradnický substrát, AGRO Zahradnické hnojivo či FLORIA hnojivo s účinkem proti smutnicím. Určitě budeme podporovat unikátní TRAVIN,
celou výrobkovou řadu NATURA pro biopěstování. V časopise Receptář najdete v dubnu letáky orientované na novinku - KRISTALON v lahvi

INTERNET

Ve druhé polovině března spouštíme novou prezentaci korporátních stránek www.agrocs.cz a nově také stránky
www.agro.cz. Obě domény jsou určeny k prezentaci výrobkové řady AGRO, jako nosné linie sortimentu. Další naše
stránky neustále vylepšujeme a zveme k jejich návštěvě, ať již to je kristalon.cz, floria.cz, vitalitykomplex.cz a
další. Poradenský portál www.megazahrada.cz je médiem, kde kromě podrobných popisků výrobků společnosti
AGRO CS a.s. najdete také instruktážní videa k pěstování, fotografie nebo diskuzní fórum.
Spolupracujeme s webovým portálem www.ceskykutil.cz, kde celoročně, ale nejintenzivněji od března do konce
května, probíhá online kampaň v podobě PR článků, soutěží, videí a bannerů.
Za zmínku stojí také portál www.utulnydum.cz, kde průběžně seznamujeme čtenáře s tajemstvím úspěšného
pěstování rajčat i muškátů a dalšími výrobky a novinkami v sortimentu.
Nezapomínáme na Facebook ani YouTube (kanál Rady do zahrady). Zde sdílíme aktuální informace, videa a články.

PROMOAKCE

Během dubna a května budou na vybraných zahradních centrech a hobby marketech probíhat promoakce zaměřené
na novinky a jedinečné výrobky od AGRO CS. Zároveň zde vzniknou poradenská místa, na kterých nabídneme rady
a tipy v péči o rostliny. Nezapomínáme ani na Rozkvetlý komín, který letos ožije pelargoniemi a opět přitáhne pozornost.

SOUTĚŽE

Pro tento rok jsme připravili projekt „Fandíme Kristalonu“ jako podporu nejznámějšímu hnojivu. Po celé ČR rozmístíme bannery na atraktivní místa, která vybereme formou soutěže na FB. Další soutěže budeme provádět přes
Facebook a webové stránky z naší rodiny.

AGRO CS a.s.
Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
E-mail: marketing@agrocs.cz, www.agrocs.cz

