ZMĚNILI JSME

IMAGE!

ALE NELEKEJTE SE, RECEPTURY JSOU STÁLE STEJNĚ
LAHODNÉ I ZDRAVÉ!
PTÁTE SE, CO SE VLASTNĚ MĚNÍ A PROČ? ČTĚTE DÁL!
V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE DOZVÍTE VŠE POTŘEBNÉ.
DESIGN
Nový vzhled se bude týkat všech výrobků z řad Barking Heads i Meowing Heads. Po deseti letech výroby
těch nejskvělejších dobrot jsme usoudili, že je čas, aby i naše vizáž stála za to!
Změna designu přináší nejen nový vzhled, ale i lepší orientaci ve výrobcích, díky přehlednějším údajům
na balení (ADULT/PUPPY/LIGHT a další). Nové obaly vám na první pohled napoví více o složení a jedinečné
kvalitě výrobků.

NÁZVY PRODUKTŮ
Součástí změn u naší značky budou i nové názvy mnoha výrobků, které lépe popisují příchuť a kvalitu
jednotlivých produktů. Díky tomu oslovíme mnohem širší skupinu potenciálních zákazníků, zaujmeme
více majitelů psů a koček a zvýšíme odbyt. Stručný přehled změn najdete v následující tabulce:

PES

KOČKA

SOUČASNÝ NÁZEV

NOVÝ NÁZEV

SOUČASNÝ NÁZEV

NOVÝ NÁZEV

Tender Loving Care

Bowl Lickin’ Chicken

Hey Good Looking

Paw Lickin’ Chicken

Bad Hair Day

Chop Lickin’ Lamb

Purr-nickety

So-fish-ticated Salmon

Fusspot

Pooched Salmon

Gone Fishin’

Supurrr Surf & Turf

Turkey Delight

Top-Dog Turkey

Drumstix

Top Cat Turkey

Fish ‘n’ Delish

Bez změny

Kitten’s Delight

Smitten Kitten

Quackers

Doggylicious Duck

Senior Moments

Bez změny

-

Beef Waggington

Fat Cat Slim

Bez změny

Puppy Days

Bez změny

Golden Years

Bez změny

Fat Dog Slim

Bez změny

Tiny Paws

Small Adult

Big Foot

Large Adult

NOV

É

(dostupné v příchuti Chicken, Lamb a Duck)
(dostupné v příchuti Chicken, Lamb a Puppy)

MASOVÉ PAŠTIKY
Balení našich masových paštik Barking Heads a Meowing Heads se změní z konzerv na elegantní, snadno
otevíratelné kapsičky v novém designu. Dobrá zpráva je, že kapsičky mají spoustu výhod při skladování
a prodeji:
-

Prodávají se mnohem lépe než konzervy.

-

Šetrné pomalé vaření v kapsičkách dodává recepturám výraznější chuť.

-

Kapsičky jsou odolnější vůči poškození během dopravy a v obchodě vypadají lépe!

-

Ve srovnání s výrobou konzerv mají nižší negativní dopad na životní prostředí.

NABÍDKA PRO ŠTĚŇATA
Naši nabídku pro štěňata zúžíme na jeden typ granulí a jeden typ paštik Puppy Days. Cílem tohoto
rozhodnutí je usnadnit zákazníkům orientaci v naší nabídce. Stále se však můžete spolehnout
na výbornou chuť nové receptury Puppy Days, která bude i nadále bez obsahu obilovin a vhodná
pro citlivé zažívání štěňátek.

VELIKOST BALENÍ
Na základě zpětné vazby od zákazníků přestaneme vyrábět granule v balení po 6 kg (s výjimkou Puppy
Days) a budeme nabízet granule v menších baleních (1 – 4 kg), ideálních pro ty, kteří chtějí naši značku
poprvé vyzkoušet. Pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit nákupem ve velkém, ponecháváme v nabídce balení
granulí po 12 kg.
Postupná obměna sortimentu bude probíhat od července 2018.

VŠE PRO KRMENÍ ZDRAVÝCH A SPOKOJENÝCH MAZLÍČKŮ

