Tisková zpráva, Praha, 27. září 2016

Sanofi Pasteur představila první TV reklamu na očkování proti chřipce v ČR
První českou televizní kampaň na chřipkovou vakcínu připravila na tento podzim společnost Sanofi
Pasteur. Pod spoty se podepsala agentura Publicis.
Reklamní kampaň na očkování proti chřipce Vaxigrip poběží až do konce října na kanálech skupiny NOVA
GROUP. Dvaceti i třicetivteřinové spoty jsou zacílené na osoby se zvýšeným rizikem onemocnění chřipkou,
tedy seniory od 65 let a chronicky nemocné pacienty, kteří mohou z očkování prosperovat nejvíce.
Kreativní návrhy měla na starosti agentura Publicis, produkci zajistil Tomáš Mašín. „Spot je lifestylový.
Nechtěli jsme se zaměřit pouze na samotné onemocnění. Spíš jsme vyzdvihli očkování jako prevenci chřipky
a kvalitu života bez chřipky,“ říká Petra Cotte, produktová manažerka Sanofi Pasteur s tím, že jde o první
televizní reklamu na chřipkovou vakcínu v ČR.
„Trh vakcín se od trhu volně prodejných léků liší, a tomu se muselo přizpůsobit i zpracování spotů. Při
přípravě kampaně jsme kreativní návrhy testovali na naši cílovou skupinu. Přestože TV kampaň směřuje na
běžnou laickou populaci, těmi nejdůležitějšími jsou pro očkování proti chřipce praktičtí lékaři. Právě oni totiž
mají rozhodující vliv na pacienty a vakcínu aplikují. Neustále s nimi komunikují, musí jim věnovat čas a
každému vysvětlit, proč by se měli nechat očkovat. Naše televizní reklama by měla lékařům pomoci
v komunikaci s pacienty tím, že dostanou očkování proti chřipce a základní informace o něm do všeobecného
povědomí, “ doplňuje Petra Cotte.
Spot je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=K-ir7aVAdnE
***
O SPOLEČNOSTI SANOFI
Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni a v České
republice je přítomna od počátku devadesátých let minulého století. Její portfolio zahrnuje nejen inovativní
léky, ale i generické léčivé přípravky, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Jedním z
hlavních cílů Sanofi je vývoj špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění.
Skupina Sanofi je uznávanou společností i v léčbě diabetu a různých typů onkologických onemocnění.
Dceřiná společnost Zentiva je lídrem trhu v oblasti generických léčiv. www.sanofi.cz
O SPOLEČNOSTI ZENTIVA
Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je přední mezinárodní farmaceutická firma, která vyvíjí, vyrábí a
distribuuje cenově dostupná generická léčiva. Zentiva působí ve více než 50 zemích Evropy, Blízkého východu
a Afriky, Sídlo společnosti Zentiva i globální centrum pro veškeré aktivity Skupiny Sanofi v oblasti generik je v
Praze. Zentiva zaměstnává celosvětově 6 000 lidí. www.zentiva.cz
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