VELKOPOPOVICKÝ KOZEL TĚ ZVE NA JEDNO NA POČEST ZNOVUOTEVŘENÍ
HOSPOD:
Q&As
•

„VELKOPOPOVICKÝ KOZEL TĚ ZVE NA JEDNO“ je největší akcí na podporu
velkého počtu hospod v historii pivovaru. Proč jste se pro tuto akci rozhodli?
Zveme naše Kozlí fanoušky zpět do hospod, protože chceme, aby se společenský
život navrátil do normálního stavu a aby to v hospodách zase ožilo radostí a cinkáním
rohatých půllitrů. Zároveň chceme podpořit naše zákazníky, kterým by tato akce
mohla pomoci opět rozjet podniky, jež byly vlivem koronavirové situace ohroženy.

•

Co musím udělat pro to, abych si dal Kozla na váš účet?
Každý, kdo si v době od 25. května objedná a zaplatí pivo ve kterékoli hospodě, v níž
se čepuje pivo Plzeňského Prazdroje, dostane další pivo na náš účet. Akce je omezená
na jedno pivo na osobu a platí do vyprodání piva poskytnutého dané hospodě.

•

Odkdy můžu na Kozla na váš účet vyrazit?
Kozlí fanoušky přivítáme od 25. května, kdy se podle vládních nařízení znovu
otevírají hospody. Ne každá hospoda ale dokáže otevřít své dveře už v tento den,
proto mají hospody čas se na celou akci připravit až do 7. června, kdy už bude Kozel
na účet podniku dostupný ve všech zapojených restauracích a hospodách.

•

Kam si mohu na Kozla na váš účet zajít?
Seznam všech zapojených hospod najdete na www.kozel.cz.

•

Kolik hospod se do této akce zapojí?
To by Kozel na kopytech nespočítal! Plánujeme rozvést sudy piva Velkopopovický
Kozel 11 do více než 2 000 hospod v České republice.

•

Můžu si dát i jiné pivo než jen Velkopopovického Kozla?
Ano, připít si na náš účet můžete i značkami Gambrinus, Radegast, Pilsner Urquell a
Excellent, a Slovensku také Šariš.

•

Můžu si dát Kozla zdarma ve více hospodách? Kdo bude v hospodách hlídat,
jestli jsem už dostal první pivo zdarma?
Smyslem naší akce je pozvat Kozlí fanoušky zpět do hospod, poděkovat jim za
věrnost a pokusit se vrátit společenský život do normálního stavu, aby i restaurace
byly opět plné života a radosti. A jak jinak, než je pozvat na jedno poctivě čepované!
Nemůžeme vyloučit, že se někteří naši fanoušci zúčastní akce ve více hospodách,
rozhodnutí, jak si hospody tuto akci ohlídají, ale necháme zcela na nich.

•

Není v současné chvíli nebezpečné otevírat hospody?
Řídíme se plánem rozvolňování koronavirových opatření, podle kterých mohou
podniky otevřít od 25. května. Ve spolupráci s provozovateli hospod a restaurací
intenzivně pracujeme na tom, aby si naši fanoušci mohli co nejbezpečněji vychutnat
poctivého Kozlíka ve své oblíbené hospodě.
Pro hospody jsme kromě startovacích balíčků s dezinfekcí připravili přehledný
manuál, všem našim zákazníkům poskytujeme i další poradenství. Jde především o
rady ohledně hygieny, které jsou jednoduše zvládnutelné v praxi.

•

Přišel jsem na Kozla zdarma, ale už se na mě nedostalo. Jak je to možné?
Na pivo zveme Kozlí fanoušky do více než 2 000 hospod v celém Česku. Do každé
restaurace jsme zavezli pivo s ohledem na její velikost a předpokládaný počet
návštěvníků. Pokud jste nestihli Kozlíka zrovna v té své oblíbené, navštivte jinou
v okolí. Seznam zapojených hospod a den, kdy akci uskuteční, najdete na
www.kozel.cz. Připíjíme vám na zdraví!

