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Nauja kava “Statoil” degalinėse

• Naujas kavos skonis: Pradėta parduoti šviežiai 

malamų pupelių kava, daugiau kavos rūšių;

• Alternatyva kavai – trijų rūšių arbata;

• Skanėstai prie kavos.
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Vieta kavai

Kavai skirta atskira vieta 
degalinės parduotuvėje: 
kava, arbata, puodeliai, 

šaukšteliai, cukrus, 
skanėstai prie kavos ...
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Naujas kavos puodelis

• Šiltesnių spalvų, “mielesnis paimti”, 

šiltesnis, medinis šaukštelis.

• Ekologiškas.

• Be “Statoil” logo – nors puodelis 

atpažįstamas, jo nevengiama 

naudoti TV laidose ar kino filmuose.
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Kavos komunikacijos planas

•2007 m. sausis-vasaris – kavos pristatymas (įvedimas į rinką):

ŠVIEŽIŲ PUPELIŲ KAVA;

•2007 m. kovas-balandis; spalis-lapkritis – kavos palaikymas specialių

pasiūlymų pagalba (promo);

•2008 m. sausis-vasaris – kavos stiprinimas (įvedimas kituose 

miestuose):

MĖGAUKITĖS ŠVIEŽIŲ PUPELIŲ KAVA
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1 etapas, 2007 m. žiema

•Tikslai:

- Pristatyti tikrų šviežių pupelių kavą;

- Skatinti “Statoil” klientus paragauti naujo skonio kavos;

- Pritraukti naujų klientų, kurie užsuka kavos į “Statoil” ne tik kelionės 

metu.
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1 etapas, 2007 m. žiema – kavos pristatymas
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1 etapas, 2007 m. žiema – kavos pristatymas -
outdoor
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1 etapas, 2007 m. žiema – kavos pristatymas -
spauda



10

1 etapas, 2007 m. žiema – kavos pristatymas -
spauda

NEGALIMA!
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1 etapas, 2007 m. žiema – kavos pristatymas -
spauda
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Nemokami ledo gramžtukai

Kartu su 
dienraščiu “15 

minučių” dalinami 
nemokami ledo 

gremžtukai
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Pilnas kavos pupelių automobilis

Naktimis 

automobilis 

pervažiuodavo iš

vienos į kitą

vietą:

Aplankė 12 vietų

su intensyviais 

pėsčiųjų srautais 

...
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Pilnas kavos pupelių automobilis

•Vieną naktį

pakliuvo į

avariją …
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Ko nepavyko įgyvendinti ...
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Reklama degalinėje - Priminimai
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“Kalbantys” darbuotojai
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“Kaimynų” programa

•“Statoil” “kaimynams 

(žmonėms, kurie gyvena arti 

degalinių, išdalinami 

kvietimai už žemą kainą

paragauti naujosios kavos).

•Kuponų grįžo nedaug, bet 

nemažai biurų darbuotojų

pradėjo eiti pirkti kavos pėsti.
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Kavos palaikymas “PROMO” pasiūlymais
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2 etapas, 2008 m. žiema

•Tikslai:

- Sustiprinti kavos žinomumą;

- Kavos pasiūlymo išplėtimas į visos Lietuvos “Statoil” degalines.
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“Praktiškos” kavos pupelės įgavo emociją
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Lauko reklama
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Spaudos maketai
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“Actual City Media”
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Priminimai degalinėje
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“Kalbantys” darbuotojai
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Ačiū už dėmesį

•Laikas klausimams
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