Projekt prodejní podpory
českých a moravských vinařů

WWW.K PA.CZ

Dobrý den,
jmenuji se Petr Kofroň a jsem jednatelem společností Winwine, zabývající se obchodem
vínem, a reklamní agentury KPA ONE, která
realizuje reklamní, on-line a PR kampaně a
eventy renomovaným klientům v ČR i ve světě.
Zároveň jsem velkým milovníkem vína a jeho
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propagátorem.

Opatření vlády během pandemie Vám vinařům
významným způsobem ovlivnila tržby, nám
zastavila práci na ﬁremních akcích a eventech,
čímž se nám uvolnila do značné míry logistická
a dopravní kapacita v Praze a Brně.
Dáme-li hlavy i ruce dohromady, můžeme si
navzájem pomoci a vytvořit projekt, který může
skvěle fungovat i v dobách po koronavirové
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krizi a dál žít svým životem.
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E-SHOP PODPORUJÍCÍ DOMÁCÍ
ČESKÉ A MORAVSKÉ VINAŘE

Proč e-shop?
Jediný prodejní kanál, který roste, je
on-line obchod. Ne všichni vinaři mají
vlastní, investice do něj v plných cenách
je veliká.

Přicházíme s projektem, který může
podpořit všechny vinaře v zemi bez
rozdílu ve velikosti a objemu produkce, zda již mají svůj e-shop, či
nikoli.
Chceme vzkázat všem zákazníkům,
aby podpořili domácí vinaře a pomohli jim v nelehkých podmínkách
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krize. Protože Tvůj vinař Tě teď potřebuje.

Čím disponujeme:
Díky digitálnímu týmu v agentuře KPA ONE disponujeme e-shopovou platformou, kterou jsme schopni
naplnit a ve velice krátké době spustit.

05

2020-®KPA ONE

Díky zkušenostem v on-line byznysu umíme e-shop
rychle a efektivně propagovat a s pomocí Svazu
vinařů a dalších institucí v této době komunikovat
jako podpůrný program pro rychlou pomoc vinařům.
Kupujte si víno od domácích producentů, pomůžete
jim.
Máme logistické zázemí v podobě skladů obchodní
ﬁrmy Winwine v Brně a Praze, máme dodávky, kterými můžeme zboží rozvážet. Máme zaměstnance, kteří
jsou schopni balit a připravovat zásilky. V případě
vytížení vlastních přepravních kapacit máme za zády
dopravce TOPTRANS.

Co bude na nás:
• Vytvoříme “kartu” vinařství v e-shopu
tvujvinar.cz, vytvoříme proﬁl vinařství se
základními informacemi a představením vinařství, kontakty.
• Zajistíme kompletní propagaci e-shopu (Seznam,
Google, Facebook, Instagram, Likedin, mediální
domy Mafra, Economia)
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• Zajistíme tiskové zprávy a PR v českých médiích.
• Každý vinař může zalistovat v rozběhové fázi
6 vín ze své produkce, abychom v úvodu
zvládli logistický nápor. V momentě, kdy zcela
podchytíme logistiku, nabídneme vinařům
rozšíření produktového portfolia Vytvoříme
kartu vína s charakteristikou, fotograﬁí, analytickými údaji a zapracujeme do e-shopu.

• Vinaři, kteří mají vlastní e-shop, mohou sdílet
datové feedy svých produktů. Objednávka,
která bude složena výhradně z jejich produktů,
pak může být směřována na jejich e-shop
s využitím vlastních logistických řešení (podobně funguje ve světě třeba Winesearcher).
• Zajišťujeme logistiku, rozvozy, účetní operace,
pojištění vlastních přeprav.

Co bude na vinařích?
• Uzavřít smlouvu o komisním prodeji
s Winwine s.r.o., která bude zajišťovat obchodní
a logistickou strukturu a GDPR pravidla.
• Uzavřít smlouvu o propagaci na e-shopu
s KPA ONE, která bude realizovat tvorbu
e-shopu a jeho marketingovou podporu.
• Vyplnit formuláře k vytvoření proﬁlu vinařství,
vyplnit formulář k jednotlivým vínům.
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• Na základě komunikace s naším týmem
budeme potřebovat dopravit do skladů v Brně
nebo Praze zboží do komise.
• Podle poptávek budeme koordinovat závozy
v předem dohodnutých intervalech, aby byly
efektivní. V případě dohody s vinaři v oblastech
můžeme koordinovat i svozy zboží od vinařů
našimi auty.

Co to bude stát:
Vytvoření proﬁlu vinaře, implementace do
eshopu, propagace, vedení kampaní.
• Jednorázový poplatek 4500,- Kč bez DPH.
Zalistování jednoho vzorku (max. 6 v úvodní fázi)
• Jednorázový poplatek 50,- Kč bez DPH za
kus. ( 300 Kč za 6 vzorků).
Pokrytí nákladů na logistiku, manipulaci,
rozvoz po Brně a Praze zdarma
• Obchodní marže 25 % - 30 % podle objemu
prodaného zboží u zboží, které budeme skladovat.
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• Obchodní marže 15 % u zboží jehož objednávku budeme zprostředkovávat vinaři s vlastním
funkčním e-shopem a logistikou.

Proč to děláme?
Zavedení samostatného vlastního e-shopu,
jeho naplnění a propagace vedoucí k funkcionalitě by každého vinaře stála minimálně
40.000,- Kč a více. Za zlomek ceny získáváte
příležitost, jak rychle rozpohybovat obraty.
Za stávajících okolností jsou zákazníci ochotnější podporovat domácí producenty, jsou
ochotni pomáhat. My po nich nechceme nic
zadarmo, chceme jim umožnit ochutnat skvělá
vína, která si mohou objednat z pohodlí
domova.

09

2020-®KPA ONE

Platforma je zcela dobrovolná, můžete být její
součástí, ale nemusíte. Když se nás dá dohromady více, budeme mít větší sílu.

Kde získat více informací?
Pokud Vás projekt zaujal, můžete se nezávazně zaregistrovat
prostřednictvím on-line formuláře který najdete zde:
ONLINE FORMULÁŘ
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Pokud se Vám formulář nezobrazuje korektně, zašlete prosím na
email info@tvujvinar.cz s vyjádřením, zda chcete v projektu být,
případně zda potřebujete více informací. Doplňte prosím kontakt,
abychom Vám v případě mohli zavolat a odpovědět na dotazy.
Rychlost realizace projektu je v tomto čase zásadní.

Závěrem
Nemusíme sedět a mít hlavu v dlaních, pojďme zkusit
realizovat projekt, který může pomoci.
Lidé nepřestanou mít víno rádi v sebetěžších dobách.
Tak jim usnadněte cestu k němu.

Petr Kofroň

