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Sukcesy.
Co udało nam się zrobić?
Alembik Polska w 2021 rozpoczął produkcję Wódki Kraft Palikot
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

Wódka spotkała się z bardzo entuzjastycznym
odbiorem klientów dzięki czemu szybko zajęła miejsce
na sklepowej półce m.in. w Żabce oraz Netto
budując nowy dla rynku segment wódek
degustacyjnych.
Cały czas trwała bardzo intensywna kampania komunikacyjna
informująca o walorach degustacyjnych wódek, produkcie
oraz jego dostępności.
Zamieściliśmy wtedy ponad 100 materiałów w tym temacie.

Sukcesy wizerunkowe
Wódki Kraft Palikot
Jednocześnie ogłoszono konkurs „Uwolnij Bestię Palikota”, który polegał
na zrobieniu zdjęcia z Wódką Palikot oraz z maską, miną lub aktywnością
nawiązującą do nazwy konkursu. W lutym 2022 odbędzie się przekazanie
nagrody, a efekty tego wydarzenia pokażemy w marcu 2022. Cały czas
trwa też intensywna sprzedaż i komunikacja na platformie www.browar-tenczynek.pl, gdzie zestaw 3 x 2 Wódek Palikot jest nieustającym liderem
sprzedaży.

wyświetleń

W tym czasie same filmy na profilu Janusza Palikota zostały wyświetlone
27 879 340 razy na Facebooku, Instagramie i Tik Toku. W toku ciągłym
od momentu wejścia wódki na rynek, aż do dzisiaj realizowany jest bogaty
media plan docierający co miesiąc do 5 000 000 osób.

Pomarańczowa
Alternatywa
Pomarańczowa Alternatywa
to nasza ambitna odpowiedź na Aperol,
który w ostatnich latach jest jednym
z najlepiej sprzedających się alkoholi
w HoReCa.
Inaczej zbalansowane nuty smakowe
dojrzałych pomarańczy
w Pomarańczowej Alternatywie
świetnie sprawdzą się w modnych
Spritzerach, a najlepsze połączenia
można tworzyć z innymi produktami
spółki, jak Wódka Wyjebogno.

Sukcesy wizerunkowe
i sprzedażowe Wyjebongo
oraz Pomarańczowej
Alternatywy
Wyjebongo od początku było hitem. Sprzedaż w momencie pojawienia się
wódki była wręcz kosmiczna i od razu stała się jednym z liderów sprzedaży
w tej kategorii. Obecnie trwa nowe zatowarowanie oraz produkcja pojemności 700 ml, która znajdzie się w sieci Netto. Do tego dochodzi komunikacja, która dotarła do 10 000 000 osób, z czego w dużej mierze odbyło się to
dzięki autorskim memom.
Z kolei Pomarańczowa Alternatywa, mimo że produkt wszedł na rynek przed
sezonem, swoimi wynikami sprzedaży w sklepie online i dużym zatowarowaniem w sieci Netto z początkiem lutego, pokazuje ogromną perspektywę
rozwoju przed tym produktem. W kwietniu startuje szeroko zakrojona kampania komunikacyjna ze spotem w emisji online, której dotarcie szacujemy
na 7 000 000 osób oraz seria silnych działań w sektorze HoReCa.

Czarcia Łapa
- Alembik Lublin S.A.
W roku 2021 powołano spółkę Alembik
Lublin S.A., która wygrała przetarg na
najbardziej znany lubelski lokal, czyli
Czarcią Łapę. W tym samym roku rozpoczęto i praktycznie zakończono rozbudowane prace remontowane z intencją uruchomienia pierwszej Alkoteki.
Zainwestowano łącznie 4 mln złotych,
przewidywane otwarcie pierwszej alkoteki nastąpi w marcu/ kwietniu 2022.
Szefem Kuchni został Adrian Bęben,
autor sukcesu wrocławskiego Oda Bistro,
jedna z kluczowych dzisiaj postaci na
rynku gastronomii. W Czarciej Łapie dominować będzie kuchnia ognia; koncept,
oprócz produkcji alkoholu uzupełniać będzie piekarnia, korzystająca z surowców
do produkcji alkoholu.

Młoda Polska
- Alembik Wrocław
W 2021 doszło do zawarcia umowy wniesienia Młodej Polski we
Wrocławiu do Alembik Polska. Lokal uzyskuje fantastyczne wyniki finansowe i jest obecnie jedną z 10 najlepszych restauracji
w Polsce. Trwają ostatnie formalności pozwalające nam zakończyć proces wniesienia, a także rozmowy z konserwatorem na
temat instalacji tam alembika. Koniec procesu jest przewidywany na kwiecień 2022.
Szefową kuchni jest Beata Śniechowska, zwyciężczyni 2. edycji programu „Masterchef” (TVN), autorka książek kulinarnych.
Kształciła się m.in. pod okiem Michela Morana.

Odpowiedzialni za sukces
Alembik Polska S.A.

Janusz Palikot

Przemysław Bobrowicz

Tomasz Czechowski

Twórca sukcesu takich firm jak Ambra, Polmos Lublin
czy Browar Tenczynek. W latach 1994-2000 pełnił
funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ambra S.A.

Dyrektor ds. Marketingu

Przedsiębiorca, manager i inwestor.

Od początku drogi zawodowej związany
z marketingiem. Najpierw politycznym, a dzisiaj
Odpowiedzialny za stworzenie takich marek jak Dorato, produktów, które wzbudzają niemniejsze niż polityka
Cin&Cin, Fresco czy Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, emocje. Z sukcesem wprowadził na rynek szerokie
które znamy z półek sklepowych praktycznie wszystkich portfolio produktów alkoholowych, których
sklepów w Polsce. Jako pierwszy wprowadził na rynek
wyróżnikiem zawsze jest ich zaskakująca komunikacja.
zupełnie innowacyjne produkty typu Piccolo. Jest także Jednocześnie zarządza kilkoma spółkami i realizuje
twórcą rekordowej kampanii w polskim equity
projekty inwestycyjne.
crowdfundingu – Tenczyńskiej Okovity.

Posiada wieloletnie doświadczenie w handlu, zarówno
w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym. W Doctor Brew
pełni funkcję członka zarządu. Z powodzeniem tworzy
i zarządza licznymi projektami z branży gastronomicznej,
między innymi współtwórca topowej restauracji Młoda
Polska Bistro&Pianino we Wrocławiu. Związany z branżą
gamingową jako współwłaściciel studia Mousetrap
Games.
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