Contul de media al Ursus Breweries va fi administrat de către Media Investment

București, 9 Februarie 2012 - Ursus Breweries a anunțat rezultatul pitch-ului organizat pentru
selecția agenției ce va administra contul de media al companiei. În urma unei licitații, la care au
participat 9 companii, Media Investment a fost desemnată agenția câștigătoare.
”Selecția unei noi agenții pentru a gestiona contul de media este parte a unui program de
reîmprospătare, pentru a ne asigura că poziția noastră pe piață este stabilă și putem comunica
într-un mod eficient cu consumatorii. Administrarea contului de media este un element
strategic de bază a politicii de marketing și sperăm într-o colaborare eficientă și de efect cu
Media Investment”, a declarat Grant McKenzie, Vice Președinte Marketing Ursus Breweries.
Media Investment va administra bugetele de media ale brandurilor URSUS, Timișoreana,
Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Pilsner Urquell, Azuga, Redd’s, Stejar.
***
Notă:
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din
România. Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch,
Pilsner Urquell, Azuga, Redd’s și Stejar.
SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participații în societăți
producătoare de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium
internaționale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro si Pilsner Urquell, precum
și o gamă excepţională de mărci locale cu poziții de lider, precum Aguila, Castle, Miller Lite, Snow si
Tyskie. In afara SUA, SABMiller plc este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care
îmbuteliază produse Coca-Cola.
Mai multe informații despre Ursus Breweries găsiți pe www.ursus-breweries.ro.
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