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Limitovaná edice
originálních českých
koloběžek a odrážedel
Limitovaná edícia
orignálnych českých
kolobežiek a odrážadiel

[ Jedů ]

P ůvodní česká značka koloběžek, odrážedel
a dětských kol originálního designu,
kvalitního provedení a zářivých barev.

Pôvodná česká značka kolobežiek, odrážadiel
a dětských bicyklov originálneho designu,
kvalitného prevedenia a žiarivých farieb.

Developed by

Yedoo fandí Čtyřlístku!

Yedoo fandí Štvorlístku!

Stejně jako já, i mé tři děti milují příběhy a hrdiny
Čtyřlístku. S ilustrátorem Jaroslavem Němečkem, autorem
oblíbeného komiksu, jsme se potkali při oslavě čtyřicátého
výročí založení Čtyřlístku a následně se domluvili, že
vyrobíme limitovanou kolekci koloběžek a odrážedel
s postavičkami Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka.

Rovnako ako ja, aj moje tri deti milujú príbehy a hrdinov
Štvorlístku. S ilustrátorom Jaroslavom Němečkom, autorom
obl‘úbeného komiksu, sme sa stretli pri oslave štyridsiateho
výročia založenia Štvorlístku a následne sa dohovorili, že
vyrobíme limitovanú kolekciu kolobežiek a odrážadiel
s postavičkami Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka.

Společně též připravujeme řadu
doprovodných akcí, o kterých vás aktuálně
budeme informovat na našich stránkách
www.yedoo.cz.  Věříme, že spojení Čtyřlístku
a původní české značky Yedoo oceníte a že
vám pomůže ve vašem businessu.

Spoločne tiež pripravujeme radu sprievodných akcií, o ktorých vás
aktuálne budeme informovat‘ na našich stránkach www.yedoo.cz.
Veríme, že spojenie Štvorlístku a pôvodnej českej značky Yedoo
oceníte a že vám pomôže vo vašom byznyse.

Za tým YEDOO
Dan Pilát

Za tým YEDOO
Dan Pilát

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MAXI

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MINI

VĚK
MAX
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6+
100 kg
120 cm

ODRÁŽEDLO
ČTYŘLÍSTEK

o
o
d
e
Y

i
x
a
M

Hravá koloběžkA, KTERÁ PODPOŘÍ VŠECHNA BLÁZNIVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ MALÝCH ULIČNÍKŮ. Hravá kolobežka,
ktorá podporí všetky bláznivé dobrodružstvá
malých uličníkov.

12“

12“

Barevné varianty / Farebné varianty

Technické specifikace / špecifikácie
velikost / Veľkosť

Čtyřlístek Maxi

Čtyřlístek Maxi

FIFINKA

BOBÍK

75-85 cm

55 cm

32 cm

120 cm

Čtyřlístek Maxi

Čtyřlístek Maxi

MYŠPULÍN

PINĎA

kola / kolesá

12“/12“, Innova

váha / Hmotnosť

7,7 kg

rám / rám

Hi-ten ocel

brzdy / Brzdy

2x „V“ Alu

ráfky / ráfiky

Hliníkové

brzdové páčky / brzdové páčky

Sparkle

madla / madlá

Tvarovaná s rozšířenými konci
Tvarované s rozšírenými koncami

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MAXI

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MINI

VĚK
MAX
MIN

4+
100 kg
100 cm

12“

ODRÁŽEDLO
ČTYŘLÍSTEK
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Nejmenší koloběžka s odlehčeným rámem pro
malé odvážlivce a jejich první ježdění. Najmenšia
kolobežka s odĽahčeným rámom pre malých
odvážlivcov a ich prvé jazdenie.

12“

Barevné varianty / Farebné varianty

Technické specifikace / špecifikácie
velikost / Veľkosť

Čtyřlístek Mini

Čtyřlístek Mini

FIFINKA

BOBÍK

70-77 cm

52 cm

32 cm

114 cm

Čtyřlístek Mini

Čtyřlístek Mini

MYŠPULÍN

PINĎA

kola / kolesá

12“/12“, Innova

váha / Hmotnosť

6,26 kg

rám / rám

Hi-ten ocel

brzdy / Brzdy

1x „V“ Alu

ráfky / ráfiky

Hliníkové

brzdové páčky / brzdové páčky

Sparkle

madla / madlá

Tvarovaná s rozšířenými konci
Tvarované s rozšírenými koncami

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MAXI

KOLOBĚŽKA
ČTYŘLÍSTEK
MINI

VĚK
MAX
MIN

2+
75 kg
90 cm

ODRÁŽEDLO
ČTYŘLÍSTEK
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Oblíbené odrážedlo, které prckům zpestří
rodinné výlety. ObĽúbené odrážadlo, ktoré
špuntom spestrí rodinné výlety.

12“
12“

Barevné varianty / Farebné varianty

Technické specifikace / špecifikácie
velikost / size
velikost / Veľkosť

54 cm

FIFINKA

BOBÍK
54-61 cm
75-85 cm

Odrážedlo Čtyřlístek

32 cm

83 cm
120 cm

Odrážedlo Čtyřlístek

Odrážedlo Čtyřlístek

MYŠPULÍN

PINĎA

kola / wheels
kola / kolesá

12“/12“, Innova
12“/12“, Innova

váha / WEIGHT
váha / hmotnosť

3,9 kg

rám / FRAME
rám / rám

Hi-ten steel
Hi-ten ocel

brzdy / BRAKES
brzdy / brzdy

2x „V“ Alu
1x „V“ Alu

ráfky / RIMS
ráfky / Ráfiky

Hliníkové / Aluminium
Hliníkové

7,7 kg

náboje a ložiska / hubs &beaRINGS Assess
madla / madlá
Tvarovaná s rozšířenými konci

s rozšírenými koncami
HLAVOVÉ SLOŽENÍ / HEADSET Tvarované
Neco
brzdové páčky / brake levers

madla / grips

35-45 cm

35 cm
Odrážedlo Čtyřlístek

Přehled marketingových aktivit spojených se Čtyřlístkem

Čtyřlístek jde
na dračku!

2010

Březen 2010

Kampaň k vydání 500. Čtyřlístku zahájena
V březnu odstartovala kampaň
k vydání jubilejního 500. čísla Čtyřlístku.
V Praze byla uspořádána tisková
konference u příležitosti zahájení
natáčení celovečerního animovaného
filmu „Čtyřlístek ve službách krále“
s plánovanou premiérou v roce 2011.
O tiskové konferenci obsáhle referovala všechna média. Několik
milionů dospělých i dětí zasáhly články a reportáže v tiskových
médiích, na webových zpravodajských portálech a v televizi.

Čtyřlístek je prodejním hitem letošní sezony a právě probíhající kampaň k vydání
500. čísla Čtyřlístku je ideální marketingovou příležitostí pro podstatné navýšení
prodeje všech licencovaných výrobků značky Čtyřlístek, tedy i našich koloběžek.
Pětisté číslo Čtyřlístku vyjde v optimálním termínu – v průběhu předvánoční prodejní
sezóny tohoto roku. Co všechno „Čtyřlístkománii“ předcházelo a co nás ještě čeká se
dočtete na následujících řádcích.  
Květen 2009

40. narozeniny Čtyřlístku
15. května 2009, na den přesně po 40 letech, oslavil
Čtyřlístek své čtyřicetiny ve všech médiích. Povedená čtyřka
z Třeskoprsk se poprvé představila v květnu 1969. Už tenkrát
se o výtisky děti praly, neodradilo je ani čekání a žadonění
ve frontách u novinových stánků. Čtyřlístek v tehdejší
normalizační šedi doslova zářil.
V hlavní zpravodajské relaci televize NOVA, Televizních
novinách, sledovalo dvouminutovou narozeninovou

2009

reportáž kolem 2,5 milionu diváků. Na titulní straně
MF DNES si o výročí Čtyřlístku přečetlo přes 1,1 milionu
čtenářů. V dalších tiskových médiích (všechny regionální
Deníky, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Katka, Vlasta
a další) a na Internetu (Seznam.cz - Novinky.cz, Aktuálně.cz,
iHNed.cz, iDNES.cz, Žena-in.cz, čt24.cz a další) se několik
dalších milionů čtenářů začetlo do rozsáhlých článků,
reportáží a rozhovorů.

Duben 2010

Známka s Fifinkou okamžitě vyprodána
V rámci kampaně k vydání 500. Čtyřlístku představila Česká
pošta první poštovní známku ze série čtyř známek Čtyřlístku.
Známka je prakticky ihned vyprodána. Fifince na poštovní
známce věnovala mimořádný prostor všechna média. Mnoho
milionů diváků mělo možnost shlédnout reportáže v hlavních
zpravodajských relacích všech televizí a přečíst si články
v tiskových médiích a na Internetu.

2012

2011

Červen-říjen 2010

Listopad / prosinec 2010

Česká pošta
vydává
pohlednice
Čtyřlístek

Vychází 500. číslo Čtyřlístku

Premiéra filmu Čtyřlístek ve službách krále

V utajovaný den na přelomu listopadu a prosince 2010
vyjde jubilejní 500. číslo Čtyřlístku ve formě dvojčísla
ve dvojnásobném nákladu se zvláštní úpravou. Několik
milionů televizních diváků, čtenářů periodik a uživatelů
Internetu bude sledovat reportáže, číst články a účastnit
se marketingových aktivit spojených s vydáním 500. čísla.
Až několik milionů kupujících bude
v období letošních předvánočních
nákupů hledat na pultech
obchodů zboží spojené
se značkou Čtyřlístek.

Premiéra celovečerního animovaného filmu „Čtyřlístek
ve službách krále“ ve všech multiplexech a kinech je
plánována na listopad 2011.

Kampaň k vydání 500. Čtyřlístku
pokračuje vydáním série
pohlednic. Pohlednice Čtyřlístek
vydá ve vysokém nákladu
Česká pošta a budou k dostání
na všech více než 3 300 pobočkách. Spolu s pohlednicemi
rozjede Česká pošta plakátovou a letákovou kampaň
ve všech místech prodeje pohlednic. Součástí kampaně je
PR v nejsledovanějších/nejčtenějších médiích a bannerová
kampaň na Internetu.

Léto 2010

Čtyřlístek vyráží na golf
Kolotoč událostí
spojených
se Čtyřlístkem
se nesmí zastavit
ani o prázdninách.
11. července 2010
dorazí Čtyřlístek
na golfové hřiště.
Fifinka, Myšpulín,
Bobík ani Pinďa sice golf ještě nikdy nehráli, ale rozhodli se
to vyzkoušet. A proto se všichni společně půjdou seznámit
s golfem na Driving range na Rohanském ostrově v Praze.

Listopad 2011

2012

Čtyřlístek ve službách krále na DVD
Premiéra animovaného filmu „Čtyřlístek ve službách krále“
na DVD a Blue-ray.

2013
Jaro 2011

Spuštění kampaně
k celovečernímu filmu
Producent celovečerního
animovaného filmu „Čtyřlístek ve službách krále“ zahájí
kampaň k připravované premiéře filmu. V multiplexech
a kinech se objeví první teaser (upoutávka) na film.
Teaser o připravovaném filmu shlédne až několik milionů
návštěvníků kin všech cílových skupin.

Jaro 2011

Vydání dalších známek
Čtyřlístek
Česká pošta vydá za pozornosti všech
médií poslední dvě známky ze série
Čtyřlístek.

Čtyřlístek ve službách krále
poprvé v televizi
Premiéra animovaného filmu „Čtyřlístek ve službách krále“
v televizi.

Kontakty / Kontakty

Prodejce / Predajca

Intrea-Piko, s. r. o.
K ancel ář / vzorkovna
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Radlická 80 | 150 00  Praha 5
+420 251 550 002-3
+420 251 552 217 (Fakturace, objednávky)
+420 603 172 084 (Distribuce Praha)
+420 251 553 424
obchod@intrea.cz | objednavky@intrea.cz
www.yedoo.cz

Změna technických parametrů vyhrazena. Reprodukované barvy nemusejí odpovídat skutečnosti.
Všechna práva vyhrazena Intrea-Piko, spol. s r. o.
© Jaroslav Němeček. Licence Merchandising Prague.
Design AnFas

Centrální sklad
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Brunka 64 | 396 01  Humpolec
+420 737 279 591 (Brunka)

Developed by

