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Destiláty patrí mezi kulturní bohatství a lidé  
si je vychutnávají po celá staletí. Denne je zodpovedne 

konzumují miliony dospelých na celém svete a u mno-
hých spolecností jsou výrazem radosti ze života.
Již více než 70 let nepretržite usilujeme o výrobu desti-
látu nejvyšší kvality, které mají nezamenitelnou chut . V 
soucasné dobe je Jägermeister nejúspešnejším bylinným 
likérem na svete. Prodává se ve více než 80 zemích a 
miliony lidí se teší z jeho konzumace pri nejruznejších  
príležitostech.

V roce 1934 vytvoril Curt Mast likér, v soucasnosti  
svetove proslulý, který obsahoval 56 ruzných prírodních 
prísad vcetne vybraných bylin, kvetu, korenu a plodu  
z každého koutu zemekoule. Od té doby se nám darí 
spojovat úžasnou tradici rodinného podniku s prukop-

nickými a odvážnými marketingovými strategiemi. Díky 
tomu se Jägermeister stal jednou z nejúspešnejších sve-  

tových znacek prvotrídní kvality. Znacka Jägermeister 
má výrazný charakter a vyznacuje se jedinecnou, origi-
nální chutí.

Jako rodinný podnik si uvedomujeme svou odpove- 
dnost vuci spotrebitelum, a proto jsme se zavázali k 
zod povednému marketingu a propagaci našich výrobku.  
Zvlášte se zamerujeme na to, aby naše prodejní,  
marketingové, komunikacní a reklamní cinnosti pro-
pagovaly zod povedné užívání našich výrobku osobami, 
které si mohou legálne kupovat alkoholické nápoje, po-
kud se tak rozhodnou. Jsme presvedceni, že zavedením 
tohoto kodexu prispejeme k dlouhodobému úspechu 
naší znacky.



jäGERMEIsTER –  
pOuzE pRO DOspElé.
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NAšE zásADy     
zásADA 1

jägermeister je urcen pro dospelé osoby, které si mohou alkoholické 
nápoje legálne koupit, pokud se tak rozhodnou.

Nezletilým osobám je nutno poskytovat zvláštní ochranu. Pití alkoholu by melo být 
volbou, kterou svobodne ciní dospelá osoba. V našich marketingových a komunikac- 
ních cinnostech budeme jasne zduraznovat, že alkohol mohou konzumovat pouze dospelí,  
kterí dosáhli minimální vekové hranice stanovené zákonem.



jäGERMEIsTER –  
pROsAzujEME  
zODpOVEDNOu  
KONzuMAcI.
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NAšE zásADy     
zásADA 2

závazek spolecnosti jägermeister, který se týká prosazování zodpoved- 
né konzumace, tvorí významnou a nedílnou soucást veškeré reklamní 
a marketingové praxe.

V naší spolecnosti zduraznujeme myšlenku, že by se alkohol mel konzumovat zod - 
povedne. Výroky o zodpovedném pití zacleníme do našich sdelení všude tam, kde to 
bude vhodné a možné. V naší marketingové a komunikaení práci budeme konzumaci 
alkoholických nápoju znázornovat výhradne jako zodpovedné a umírnené potešení.



jäGERMEIsTER –  
ODRAzujEME OD  
NEspRáVNé KONzuMAcE.
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NAšE zásADy     
zásADA 3

spolecnost jägermeister podporuje zodpovedný prístup ke konzumaci 
alkoholu a odrazuje od nesprávné konzumace.

V naší spolecnosti odmítáme konzumaci alkoholu, která je nezodpovedná, nesprávná 
nebo nadmerná. V našich marketingových a komunikacních cinnostech nenajdete tvrze-
ní, že by konzumace likéru Jägermeister zlepšovala duševní schopnosti ci fyzický výkon.



jäGERMEIsTER –  
DODRžujEME NORMy  
DANéhO spOlEcENsTVí.
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NAšE zásADy     
zásADA 4

Marketingová a reklamní praxe spolecnosti jägermeister by mela  
odrážet obecne uznávané normy vkusu a zároven by mela brát v 
úvahu, že se tyto normy mohou mezi jednotlivými zememi lišit.

Ve spolecnosti Jägermeister pohlížíme na spolecensky uznávané normy a zvyklosti s 
velkou úctou, protože naše produkty skýtají potešení milionum ruzných lidí. Chceme 
se zhostit své úlohy v multikulturní spolecnosti a ceníme si rozmanitosti lidí, myšlenek 
a názoru.

Náš marketing tudíž nikdy nebude nikoho zostuzovat kvuli pohlaví, etnickému  
puvodu ci presvedcení, ani kvuli víre ci politickým názorum.



jäGERMEIsTER  
DODRžujE záKONy.
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NAšE zásADy     
zásADA 5

spolecnost jägermeister se ve své marketingové a reklamní praxi  
rídí všemi zákony, narízeními a vnitrostátními kodexy, které jsme 
dobrovolne prijali.

V Marketingovém kodexu spolecnosti Jägermeister jsou stanoveny základní zásady, 
které mají platnost v každé zemi, v níž aktivne pusobíme. V zemích, ve kterých místní 
zákony a predpisy týkající se reklamy kladou další požadavky na podnikání, musíme 
tyto dodatecné požadavky také dodržovat.



DODRžOVáNí KODEXu



Marketingovou a reklamní praxi každé zeme, v níž 
podnikáme, budeme pravidelne prezkoumávat, aby-
chom tak zajistili shodu s Marketingovým kodexem 
spolecnosti Jägermeister. V rámci techto pravidelných 
kontrol prezkoumáme všechny marketingové a reklam-
ní postupy, které se budou týkat také techto oblastí:

  tradicní reklama
  nová média (internetové stránky, sociální síte, atd.)
  prodejní místa / materiály o konzumaci
  propagacní cinnosti
  sponzorování akcí
  styk s verejností
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Kontakt
Máte-li jakékoliv dotazy, pripomínky nebo zpetnou 
vazbu ohledne Marketingového kodexu spolecnosti 
Jägermeister, bez váhání nás prosím kontaktujte.

Oddelení pro komunikaci
(corporate communications)

Telefon:    +49 5331 81-448
Fax : +49 5331 81-411 

marketing.code@jaegermeister.de


