Velký úklid za h(o)ubičku
Značka firmy 3M - Scotch-Brite vyhlašuje soutěž pro spotřebitele
o velký úklid domácnosti a zajímavé ceny od společností 3M, Unilever a Fagor
Tisková zpráva, 11. června 2008
Praha, 11. června 2008 – Při příležitosti uvedení rozšířené řady produktů Scotch-Brite do
českých hypermarketů vyhlašuje společnost 3M velkou letní soutěž pro spotřebitele. Ti mají
nyní možnost získat mnoho zajímavých cen, nejen od značky Scotch-Brite, ale i od partnerů
této kampaně – společnosti Unilever, která do soutěže věnuje čistící prostředky Cif a
Domestos, a společnosti Fagor, jež přispěla cenami v podobě profesionálního nádobí. Jednou
z hlavních výher bude zprostředkování velkého generálního úklidu domácnosti od
profesionální úklidové firmy. Mediálními partnery soutěže se stal časopis o bydlení Náš
útulný byt a server pro ženy Babinet.cz. Z nabídky portfolia Scotch-Brite si můžete vybrat
nejrůznější houbičky pro použití v kuchyni i koupelně, spirálové drátěnky určené k odstranění
silných nečistot, několik druhů utěrek na různé povrchy, hadry na podlahu, rukavice a čistící
válečky.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si v období od 11. června do 30. září 2008 zakoupí ve
vybraných obchodech jakýkoli výrobek značky Scotch-Brite a pošle vystřižený čárový kód na
adresu organizátora soutěže. Více informací o pravidlech soutěže, harmonogramu a cenách
najdete na www.scotchbritesoutez.cz.
Celá kampaň bude podpořená in-store aktivitami ve vybraných obchodech Hypernova, během
kterých mohou zákazníci získat drobné dárky od společnosti 3M (Scotch-Brite) a přesvědčit
se o kvalitách produktů Scotch-Brite na vlastní oči i ruce.
Produkty Scotch-Brite je od června možné zakoupit v následujících Hypernovách po celé
republice: Beroun, Brno, Děčín, Frýdek Místek, Hodonín, Hradec Králové, Cheb,
Jihlava,,Karlovy Vary, Klatovy, Mladá Boleslav, Náchod, Olomouc, Orlová, Ostrava,
Pardubice, Plzeň, Plzeň-Černice, Praha – Chodov, Praha - Nové Butovice, Praha – Ruzyně,
Průhonice, Přerov, Šumperk, Teplice, Třinec a Ústí nad Labem.
Od července naleznete produkty Scotch-Brite i v hypermarketech Interspar. Podrobný seznam
obchodů najdete na stránkách http://www.interspar.cz/ v sekci „kde nás najdete“.

O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často

v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
O společnosti Unilever
Unilever je jedním z největších světových dodavatelů rychloobrátkového zboží se silnými
kořeny ve více než 100 zemích světa. Hlavním posláním společnosti Unilever je vnášet do
života Vitalitu. Vitalita naplňuje každodenní potřeby lidí v oblasti výživy, hygieny a péče
o tělo prostřednictvím značkových výrobků, které lidem umožňují dobře se cítit, dobře
vypadat a mít více ze života. Unilever působí i v České republice, kde zaměstnává přibližně
1100 zaměstnanců. Ve svém závodě v povltavské Nelahozevsi vyrábí rostlinné tuky Rama,
Flora, Rama Crème Bonjour, Hera a Perla a téměř celé portfolio značky Hellmann's. Mezi
značky Unileveru dále patří i zubní pasty Signal, zmrzlina Algida, čaje Lipton, dehydratované
výrobky Knorr, kosmetika Dove, Sunsilk,Timotei, Axe, Rexona, Lux nebo čističe Domestos,
Cif. Společnost Unilever již pátým rokem pečuje o své věrné spotřebitele prostřednictvím
spotřebitelského programu Na Doma. Součástí programu jsou populární internetové stránky
www.nadoma.cz.
O společnosti FAGOR
Skupina FAGOR, výrobce a distributor bílé techniky, je významnou součástí největšího
kooperativního sdružení na světě MCC (Mondragon Corporacion Cooperativa). Zároveň je
nejvýznamnější podnikatelskou skupinou Baskicka a řadí se mezi 5 největších
podnikatelských subjektů Španělska. Česká pobočka, FAGOR ELEKTRO s.r.o., založená v
roce 1994, si za jedenáct let svého působení získala vedoucí pozici na trhu vestavných
kuchyňských spotřebičů. Českým zákazníkům přináší především kvalitu, moderní design a
vysokou kombinovatelnost jednotlivých prvků. V dubnu 2005 se FAGOR stal 100%
vlastníkem skupiny BRANDT, nejvýznamnějšího francouzského výrobce bílé techniky.
Nákupem Brandtu se FAGOR zařadil mezi pět největších evropských výrobců domácích
spotřebičů s podílem na evropském trhu více jak 5,8% a odhadovaným obratem v letošním
roce přibližně 1,8 miliard €. Další informace najdete na adrese: www.fagor-elektro.cz
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