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LIHOVINY JSOU NEODMYSLITELNÝM KULTURNÍM  
DĚDICTVÍM A JIŽ PO STALETÍ SI JE NAŠI PŘEDCI  
VYCHUTNÁVAJÍ.

Každý den je odpovědně konzumují 
miliony dospělých po celém světě 
a v mnoha společnostech se jejich 
konzumace vnímá jako chuť do života.

Již více než 80 let se neustále snaží-
me vyrábět lihoviny nejvyšší kvality 
a nezaměnitelné chuti. Dnes je Jä-
germeister nejúspěšnějším bylinko-
vým likérem na světě. Prodává se ve 
více než 145 zemích a vychutnávají si 
jej miliony lidí při nejrůznějších pří-
ležitostech.

V roce 1934 vytvořil Curt Mast ná-
poj, který je dnes po celém světě 
znám jako Jägermeister, kombinací 
56 různých přírodních ingrediencí, 
mimo jinými vybraných bylin, květů, 
kořenů a plodů ze všech koutů světa.
Od té doby se nám podařilo spojit 
báječnou tradici  rodinné společ-
nosti s inovativními a vzrušujícími 

marketingovými strategiemi. Díky 
tomu se Jägermeister stal jednou z 
nejúspěšnějších prémiových značek 
na světě. Značka Jägermeister je 
silného ražení a je známa pro svou 
jedinečnou, autentickou chuť.

Jako rodinná společnost si uvědo-
mujeme naši odpovědnost vůči li-
dem, kteří konzumují naše produkty, 
a proto provádíme marketing a re-
klamu našich produktů zodpovědně. 
Věnujeme zvláštní pozornost tomu, 
abychom zajistili, že naše prodejní, 
marketingové, komunikační a re-
klamní aktivity podporují odpověd-
né vychutnávání našich produktů 
dospělými, kteří je mohou legálně 
zakoupit a kteří se rozhodli je pít. 
Jsme přesvědčeni, že zahrnutí toho-
to kodexu přispěje k dlouhodobému 
úspěchu naší značky.

PREAMBULE



JÄGERMEISTER JE URČEN PRO DOSPĚLÉ,  
KTEŘÍ JEJ MOHOU LEGÁLNĚ ZAKOUPIT A  
KTEŘÍ SE ROZHODLI JEJ PÍT.

Nezletilým musí být poskytnuta zvláštní 
ochrana. Pití alkoholu by mělo být  
volbou, kterou si svobodně volí dospělí.  
V marketingových a komunikačních 
 činnostech  budeme silně podporovat 
 sdělení, že  konzumace alkoholu je pou-
ze pro dospělé, kteří dosáhli zákonného 
 minimálního věku. 

NAŠE ZÁSADY
ZÁSADA 1

POUZE PRO  

DOSPĚLÉ 
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ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI JÄGERMEISTER TÝKAJÍCÍ SE 
ODPOVĚDNÉ KONZUMACE JE DŮLEŽITOU NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ VŠECH INZERČNÍCH A MARKETINGOVÝCH 
POSTUPŮ.

Ve společnosti Jägermeister se snažíme 
propagovat sdělení, že alkohol by měl 
být konzumován zodpovědně. Kdekoli je 
to možné, začleníme do své  komunikace 
 prohlášení o odpovědném pití. Při 
 marketingu a komunikaci bude spotřeba 
alkoholických nápojů zobrazována výlučně 
jako zodpovědný a umírněný požitek.
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NAŠE ZÁSADY
ZÁSADA 2

ODPOVĚDNÁ 

 KONZUMACE



SPOLEČNOST JÄGERMEISTER PODPORU-
JE  ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ 
SE  SPOTŘEBY ALKOHOLU A ODRAZUJE OD 
 NEPATŘIČNÉ KONZUMACE.

Ve společnosti Jägermeister odmítáme 
 jakoukoli nezodpovědnou, nepatřičnou 
nebo nadměrnou konzumaci alkoholu.  
Při marketingu a komunikaci  nebudeme 
tvrdit, že konzumace Jägermeisteru 
 zvyšuje duševní schopnosti nebo fyzický 
výkon.
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NAŠE ZÁSADY
ZÁSADA 3

NEPATŘIČNÁ 

KONZUMACE



MARKETING A REKLAMA SPOLEČNOSTI 
 JÄGERMEISTER MUSÍ REFLEKTOVAT VŠEOBECNĚ 
PŘIJATÉ NORMY SLUŠNOSTI A MRAVNOSTI,  
ALE ZÁROVEŇ BRÁT V POTAZ ŽE TYTO NORMY  
SE MOHOU NÁROD OD NÁRODU LIŠIT.

Ve společnosti Jägermeister si vysoce 
vážíme společensky přijímaných norem 
a konvencí, protože naše výrobky si vy-
chutnávají miliony různých lidí. Chceme 
hrát svoji roli v multikulturní společnosti 
a ctíme rozmanitost lidí, myšlenek a pře-
svědčení. V souladu s tím náš marketing 
nebude nikdy nikoho znevažovat pro jeho 
pohlaví, etnický původ nebo přesvědčení, 
ani kvůli jeho náboženským nebo politic-
kým názorům.
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NAŠE ZÁSADY
ZÁSADA 4

UZNÁVÁNÍ NOREM 

SPOLEČNOSTI
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MARKETING A REKLAMA SPOLEČNOSTI  
JÄGERMEISTER DODRŽUJE VEŠKERÉ ZÁKONY,  
PŘEDPISY A NÁRODNÍ KODEXY.

Obchodní kodex společnosti  Jägermeister 
stanovuje základní zásady, které platí pro 
každou zemi, ve které působíme. V zemích, 
kde místní zákony a reklamní předpisy 
kladou další požadavky na podnikání, 
musí být tyto dodatečné požadavky také 
 splněny.

NAŠE ZÁSADY
ZÁSADA 5

ZVYŠOVÁNÍ 
LAŤKY
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DODRŽOVÁNÍ  

KODEXU

Marketingové a reklamní praktiky 
 každé země, ve které podnikáme, 
budou pravidelně  přezkoumávány, 
aby bylo zajištěno dodržování 
 tohoto marketingového kodexu 
 společnosti Jägermeister. Tyto 
 pravidelné kontroly budou zkoumat 
všechny marketingové a reklamní 
postupy, včetně těchto oblastí:

•   Klasická inzerce 
(televizní reklamy, inzerce v  
tisku a na billboardech atd.)

•   Digitální marketing (weby 
 vlastněné společností  Jägermeister, 
kanály sociálních médií atd.)

•   Prodejní/spotřební materiál

•   Propagační činnosti

•   Sponzorské akce

•   Komunikace s veřejností
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KONTAKT

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo 
zpětnou vazbu týkající se marketingového 
kodexu společnosti Jägermeister, neváhejte 
nás kontaktovat.

MAST-JÄGERMEISTER SE
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION
JÄGERMEISTERSTRASSE 7-15
38296 WOLFENBÜTTEL
NĚMECKO

team@jaegermeister.de


