V Kutné Hoře dne 3. prosince 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA

Sdělení společnosti Philip Morris ČR a.s. k aktuálnímu zájmu médií o značky Petra a Start
Vzledem k ne zcela přesným informacím objevujícím se na veřejnosti upřesňujeme následující:





Značky Petra ani Start z českého trhu zcela nezmizí.
Petra Klasik červená a Petra Klasik modrá zůstávají na trhu, zatímco ostatní výrobky
Petra se mění na L&M.
Výrobky Start budou stále na trhu ve všech variantách produktové řady krátkých Start
s nezměněnou chutí, tabákovou směsí a modernizovaným obalem pod jménem Start
by Chesterfield, což není přechodné opatření.
Formát king size značky Start se změní na Chesterfield king size.

Martin Hlaváček, ředitel vnějších vztahů a člen představenstva k tomu dodal:
„Výrobky PETRA s konečnou prodejní cenou 77 Kč se mění na L&M. Tato změna vychází
z neustálého zkvalitňování našich výrobků. Před nějakým časem jsme vylepšili značku PETRA
ve středním cenovém segmentu na L&M, co do tabákové směsi a konstrukce cigarety. Nyní již
v podstatě jen měníme obal.“
„Značka PETRA jako taková ale z trhu nemizí. Dále budeme nabízet cigaretu PETRA KLASIK
v současné ceně 72 Kč. Je to výrobek pro ty dospělé zákazníky, kteří upřednosňují tradiční blend či chcete-li chuť - PETRA za příznivou cenu.“
„Kromě značky PETRA se změny dotknou také produktové řady START. Nejpopulárnější krátká
varianta START bude nadále na trhu se stejnou, nezměněnou, kvalitní směsí. Pouze obal se změní.
Spojení s naší globální značkou Chesterfield nám umožní lépe obchodně podporovat krátké START
na našem trhu. START king size se pak posunou do značky Chesterfield king size, podobně jako
jsme posílili PETRU na L&M.“

Philip Morris ČR a.s.
Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a
prodejcem tabákových výrobků v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů
Praha a.s. Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává přibližně 1 100 zaměstnanců napříč
Českou republikou a její portfolio v roce 2012 zahrnovalo osm cigaretových značek. Philip Morris ČR a.s. vlastní
99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice.
V uplynulých 21 letech společnost prostřednictvím Dobročinného fondu Philip Morris ČR a.s. podporovala
charitativní projekty, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení
životních podmínek v místních komunitách. Více informací naleznete na www.philipmorris.cz.
Philip Morris International Inc. (PMI)
Philip Morris International Inc. je přední mezinárodní tabákovou společností, prodávající sedm z 15
nejvýznamnějších tabákových značek na světě, včetně značky Marlboro, která je celosvětově nejprodávanější
cigaretovou značkou. Výrobky společnosti jsou prodávány přibližně ve 180 zemích světa. V roce 2012 činil
odhadovaný podíl společnosti na mezinárodním trhu s cigaretami mimo USA 16,3 %, nebo 28,8 % mimo Čínskou
lidovou republiku a USA. Více informací naleznete na www.pmi.com.
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