KDO SNÍDÁ, NEZLOBÍ
Praha, 15. srpen 2019

Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne. A, jak se říká, co se v mládí naučíš, v dospělosti jako když
najdeš. Naučit děti snídat je pro jejich vývoj tedy jedna ze základních věcí. V dnešní uspěchané době
je to ovšem leckdy nad síly rodičů. Děti je potřeba motivovat. Nerady dělají něco, jen pro to, že se to
tak má dělat. PENNY nyní nabízí příležitost, jak dětem udělat snídani jinak. Se snídaňovým nádobím
SpongeBob je bude snídaně bavit!
„Blíží se začátek školního roku a děti se budou vracet do každodenního pravidelného režimu. I proto
jsme naši akci naplánovali právě na tuto dobu. Uvědomujeme si, jak složité je někdy dítě přesvědčit, že
má vstát dřív a nasnídat se. Proto je chceme inspirovat, nabídnout rodičům příležitost udělat dítěti
snídani jinak – s jeho oblíbenou postavičkou,“ říká Zlata Ulrichová, manažerka strategického
marketingu PENNY MARET. Od 15. srpna tak bude možné zakoupit sadu snídaňového nádobí včetně
praktického prostírání s oblíbenou postavičkou ze seriálu SpongeBob v kalhotách, který si od roku 1999
(v ČR od 2009) získal celosvětově desítky miliónů fanoušků.
Kdo je SpongeBob? Veselá, hravá, optimistická, hranatá žlutá mořská houba, která pracuje v restauraci
U Křupavého Kraba. SpongeBob nosí hnědé kalhoty, červenou kravatu, černé boty a v nich bílé ponožky
se dvěma červenými proužky. Má kamarády hvězdici Star a veverku Sandy, která žije ve skafandru pod
vodou, a bydlí v domečku se šnekem Garym. Jeho nepřítelem je Sheldon Plankton, který má
konkurenční restauraci Kamarádský Kyblík.
Tyhle postavičky děti najdou na snídaňovém nádobí sestávajícím ze 4 různých hrnečků, talířků, misek
a pestrobarevného prostírání. Všechny je nyní možné získat v rámci věrnostního programu PENNY
MARKET se slevou za 5 nebo 20 bodů v rámci akce již od 19.90 Kč. Nádobí doplňují ještě dvě plyšové
postavičky SpangeBoba a Patricka, které je možné koupit bez bodů za 149,- korun.
Akce začíná 15. srpna a potrvá do 9. října (uplatnit body bude možné až do 23. října, nebo do vyprodání
zásob).
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