V PR tendru výrobce stínicí techniky Climax zvítězil PLEON Impact
Vsetín, 16. ledna 2014 - Společnost SERVIS CLIMAX a.s., největší český výrobce stínicí techniky, si
vybrala agenturu pro realizaci svých aktivit v oblasti public relations. Vítězem výběrového řízení se
stala PR a komunikační agentura PLEON Impact. Tendru se zúčastnily 3 společnosti dle výběru
zadavatele a cílem bylo najít dlouhodobého strategického partnera pro produktovou i korporátní
komunikaci společnosti na českém trhu. PLEON Impact nahradí agenturu PR Café, jejíž smlouva
vypršela koncem minulého roku.
„Agentura PLEON Impact nás zaujala zkušenostmi a znalostí našeho oboru, entusiasmem a přístupem
ke komunikaci,“ říká František Baláš, marketingový specialista SERVIS CLIMAX a.s. „Úkolem vítězné
agentury bude korporátní komunikace značky Climax, ale především PR podpora našich produktů a
vytváření komunikačních témat pro oslovení koncových uživatelů stínicí techniky,“ dodává František
Baláš.
„Jsem rád, že náš přístup zástupce společnosti Climax oslovil. Je skvělé, že jsme stávající portfolio
klientů z oblasti bydlení a životního stylu rozšířili o ryze českou firmu, která je lídrem v oblasti stínicí
techniky“, doplňuje Pavel Tesař, Account Director agentury PLEON Impact.
***
Společnost Climax je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Na trhu působí již od roku 1993 a po celou dobu
své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Je držitelem certifikátu ISO 9001. Climax se
zabývá výrobou, prodejem a poradenstvím v oblasti stínicí techniky. Výroba a sídlo společnosti se nachází ve Vsetíně.
PLEON Impact je součástí největší evropské komunikační a poradenské sítě Ketchum PLEON v oblasti PR, public affairs a
marketingu, jež zaměstnává víc než 2000 osob v 66 zemích světa. PR Week jmenoval Ketchum Agenturou roku 2012. Mezi
největší klienty agentury v ČR patří například společnosti: IKEA, Electrolux, Jan Becher Pernod Ricard, Lukoil a ČSOB
Pojišťovna.
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