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Przyczyny jazdy po alkoholu

Dlaczego osoby nie hamują się z piciem 
piwa przed jazdą samochodem:

 Lubią smak piwa (brak silnej woli)

 Wstydzą się nie pić przed
znajomymi(obawa przed wykluczeniem
społecznym)

 Lubią swój stan po alkoholu (brak silnej
woli przed wypiciem)

 Nie widzą problemu jaki stwarza jazda po
alkoholu (brak wiedzy)



Jak zniechęcić osoby do jazdy po 

alkoholu?

 Należy uświadomić konsumentom piwa problem

związany z jazdą po alkoholu - zwiększy to ich

motywację do trzeźwej jazdy

 Trzeba uświadomić osobom, że piwo nie musi mieć

alkoholu, aby być smaczne



Pomysł na kampanię społeczną

 Wykorzystanie gogli  (np. Samsung VR)  do symulacji jazdy w aplikacji

 Rozdawanie limitowanej edycji piwa bezalkoholowego Lech Free

Miejsce kampanii: Stand’y w centrach handlowych w całej Polsce

Czas: Weekendy

Hasło: Odpowiedzialni na drodze



Szczegółowy opis kampanii

 Ustawienie dużych stand’ów Kampanii Piwowarskiej w centrach

handlowych w całej Polsce

 Hostessy z goglami VR byłyby odpowiedzialne za zapraszanie klientów do

darmowej prezentacji

 Osoby zainteresowane korzystałyby z aplikacji na goglach VR, która

symulowałaby wypadki na drodze

 Po skończonej prezentacji gogli osoby w nagrodę odbierałyby od hostess

piwo Lech Free



Aplikacje

 Kampania Piwowarska 
mogłaby skorzystać ze 
współpracy z firmą 
Samsung. Wypuścili oni 
na rynek aplikację 
Samsung Drive, gdzie 
można sprawdzić 
swoje reakcje na 
potencjalne 
zagrożenia na drodze,

 Można również na 
potrzeby kampanii 
stworzyć oddzielną 
aplikację.  



Zalety kampanii

Wzrost sprzedaży piwa  
Lech Free

Koszty promocji można 
podzielić na dwa 
przedsiębiorstwa –

Kampanię Piwowarską i 
Samsung

Promocja Kampanii 
Piwowarskiej

Stwarzanie 
pozytywnego 

wizerunku Kampanii 
Piwowarskiej jako firmy 

odpowiedzialnej 
społecznie

Stwarzanie wizerunku 
Kampanii Piwowarskiej 
jako firmy nowoczesnej 

i innowacyjnej
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Zainteresowania:

 Klasyka kina włoskiego i 
polskiego

 Podróże po Polsce

 Szycie ubrań i dodatków

 Marketing, a szczególnie 
niestandardowe działania 
promocyjne (Ambient 
marketing)

 Społeczna 
odpowiedzialność biznesu


