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Česká spo řitelna p ředstavuje nový marketingový koncept „Pale čkovi“ 
 

 Televizní p říběhy rodiny Pale čků budou podporovat zna čku České spo řitelny a posilovat pov ědomí o 

poradenské roli jejích pobo ček.  

 Ojedin ělou podobu animovaných postavi ček vytvo řilo argentinské anima ční studio PepperMelon, 

které pat ří ke světové špi čce a je nositelem řady mezinárodních ocen ění za 3D animace. 

 

Česká spo řitelna p ředstavuje nový marketingový koncept „Pale čkovi“. Jde o unikátní 3D animovaný sv ět 

typické české rodinky, jehož cílem je zábavnou a hravou form ou p ředstavit produkty a služby České 

spo řitelny b ěžným klient ům. Česká spo řitelna si Pale čkovými bere na mušku širokou ve řejnost (mass market) 

a drobné živnostníky, kterým by život typické české rodinky žijící pohromad ě v šumperáku se zahradou v 

malém m ěstě měl být docela blízký. Jako první odstartují Pale čkovi kampa ň na konsolidaci p ůjček, která 

začne v médiích 18. b řezna 2015.  

 

„Pale čkovi jsou náš nový koncept, kterým navazujeme na do savadní komunika ční koncept Rodina nás baví. 

Hlavním hrdinou je po řád rodina. Na každodenních radostech a strastech ro diny Pale čkových ukážeme, že 

Česká spo řitelna chápe pot řeby běžných lidí a je bankou, která jim za každých okolno stí dob ře poradí. Máme 

spoustu pobo ček a dob ře vyškolených profesionál ů – a ti umí poradit a pomoci,“ říká Josef Havelka, ředitel 

marketingu České spo řitelny. 

 

Palečkovi jsou unikátní jednak tím, že byli vytvořeni speciálně pro Českou spořitelnu a také svým 3D provedením. 

Smyslem nového konceptu je výrazně se odlišit od konkurence. Už na první pohled je zřejmé, že jde o reklamu České 

spořitelny. TV spoty budou primárně podporovat značku a posilovat povědomí o poradenské roli poboček ČS.  

 

„V televizi chceme celoro čně komunikovat témata spojená s hlavními finan čními pot řebami klient ů a jejich 

řešením. Divák ům říkáme, aby se k nám p řišli poradit, protože bankovním produkt ům často opravdu není 

lehké rozum ět. Na internetu, v rádiu, v tisku a ve všech dalšíc h komunika čních kanálech, které máme k 

dispozici, se pak zam ěříme na podporu konkrétní produktové nabídky. Budou samoz řejmě mít i svoji 

webovou stránku a profily na Facebooku, “ dodává Josef Havelka. 
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Produkci spotu měla na starosti agentura Young & Rubicam. Ojedinělou podobu animovaných postaviček vytvořilo 

Studio PepperMelon, argentinské animační studio, které patří ke světové špičce, je nositelem řady mezinárodních 

ocenění za 3D a animace, mezi jejich práce patří kampaně a filmy pro americký i evropský trh: Disney-Pixar, Google, 

Guardian, Cartoon Network, Coca Cola, MTV, Lego, Xbox, Unilever, Fanta, Nestle, The Guardian atd. 

  

Palečkovi nejsou dokonalí, ale o to víc roztomilí. Mají se neskutečně rádi a drží při sobě za každého počasí. Tak ať 

jim to vydrží! 

 

 

 
 
Kristýna Havligerová    Marek Pšeni čný 
Tisková mluvčí FSČS    Tiskové centrum FSČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 
 
 
Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků 
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
 
 


