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Vážení obchodní partneři,

V Praze dne 16. 3. 2021

máme za sebou několik týdnů plných změn a před sebou bohužel stále nejasný vývoj situace na trhu. Dovolte
mi proto pro Vás shrnout, co se událo a co nás v nejbližší době čeká.
Změn na poli kompenzací bylo hned několik:
• Bylo schváleno denně až 370 korun jako náhrada mzdy pro lidi na nemocenské nebo v karanténě
• Program Antivirus a kompenzační bonusy zůstávají
• Program COVID nájemné byl doplněn o 3. výzvu - stejně jako ve druhé výzvě půjde o 50% nájemného,
maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele
• Do budoucna se můžeme těšit na jednodušší systém kompenzačních programů
Všechny informace najdete na https://covid.gov.cz/.
I v této nelehké době se ale chceme dívat vpřed a přinášíme Vám skvělou příležitost, jak přivést konzumenty
zpět do provozovny a společně s nimi oslavit příchod jara originálním a tím nejlepším Zeleným pivem z pivovaru Starobrno. Dejme společně životu opět zelenou, a to už po šestnácté. Vaše podpora je u nás na prvním
místě, a to obzvláště letos, proto Vám přinášíme kromě speciálních materiálů, jako jsou etikety na PET lahve
a odnosky kelímků, také speciální slevu - koruna za každé Zelené pivo jde na nás.
Jakmile se trh znovu otevře, můžete se také těšit na novinky v našem portfoliu, které věříme, že konzumenty
přivedou zpět. Jsou to hlavně naše hořké chlouby Starobrno BITR, který někteří z Vás již měli možnost ochutnat; a také Krušovice extra hořké nealko, které budete moci vyzkoušet již brzy.
Nezapomeňte prosím, že stále zůstáváme s Vámi a jsme připraveni stávající situaci řešit individuálně s každým z Vás. Pokud tedy máte dotaz týkající se zboží, plnění letošních kontraktů nebo se jen potřebujete na cokoli zeptat, neváhejte se na nás obracet. V případě potřeby kontaktujte své obchodní zástupce, call centrum
na čísle +420 548 134 134 nebo pošlete email na salesCZ@heineken.com. Pomůžeme Vám se vším, co bude
v našich silách.
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.
Dej bůh štěstí!
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