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Miele spouští kampaň Vítěz pere vše!  
spojenou se spotřebitelskou soutěží 
 
 
Praha/Brno, 15. února 2023 
 
Miele, výrobce prémiových přístrojů pro domácnost i profesionální provozy, představuje 
novou kampaň s názvem „Vítěz pere vše!“ V ní se spojuje s další silnou značkou  
- fenomenální lyžařkou a snowboardistkou Ester Ledeckou, která je rovněž 
ambasadorkou Miele.  
 
V kampani se zdůrazňují hodnoty kvality, výkonu, odolnosti a vítězství. Stejně jako se Ester 
Ledecká může pyšnit zlatými medailemi z OH, MS nebo SP, sbírají také přístroje Miele ocenění 
za kvalitu i design v nezávislých spotřebitelských testech a testech kvality po celém světě.   
 
Motivy kampaně se objeví v online i printu, na digitálních obrazovkách v lyžařských střediscích 
v Česku, na nosičích OOH, na sociálních sítích i v PR komunikaci.  
 
Součástí kampaně je také soutěž „Vítěz pere vše, vyhraj i ty!“ o 100 hodnotných cen, jako je 
např. pračka, kávovar nebo vysavač Miele. Zapojit se do ní může každý, kdo si zakoupí na území 
České republiky jakýkoliv přístroj Miele v hodnotě nad 10 000 Kč, přihlásí se k odběru 
newsletteru a registruje se. Soutěž probíhá od 15. 2. do 30. 4. 2023. Losování se uskuteční  
11. 5. 2023 ze všech účastníků, kteří splní podmínky soutěže.* 
 
Stěžejním produktem kampaně jsou pračky Miele, proslulé svou dlouhou životností a 
špičkovými výsledky praní. Právě v oblasti péče o sportovní a outdoorové oblečení nabízí Miele 
unikátní ucelený systém zahrnující speciální programy (Sport, Outdoor, Impregnace), tekuté 
prací prostředky (Sport, Outdoor) nebo jednorázové kapsle (Caps Sport, ImpraProtect). 
 
*Podrobné podmínky soutěže najdete na stránkách www.miele.cz/soutez. 
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Miele v České republice 
 
Miele ČR zahrnuje dvě společnosti – obchodní část a výrobní závod v Uničově. Firma Miele, 
spol. s r. o., byla založena v červenci 1991 v Brně. Začínala s pouhými pěti spolupracovníky, 
kteří se zabývali prodejem zemědělské techniky, spotřebičů pro domácnost i profesionálních 
přístrojů. Historie Miele v oblasti zemědělské techniky a profesionálních přístrojů (především 
laboratorní myčky) však sahá ještě před rok 1989. Centrála firmy sídlí od roku 1991 v Brně (od 
roku 2010 ve Spielberk Office Centre). 
 
O zákaznický komfort se stará vlastní značkový servis firmy i rozsáhlá síť ověřených obchodních 
partnerů, jako jsou architektonické ateliéry, kuchyňská studia nebo sítě obchodů s elektronikou 
a bílou technikou. 
 
V roce 2004 byl otevřen výrobní závod Miele v Uničově jako jediný závod koncernu Miele  
v České republice. Společnost se zde soustředí na výrobu a montáž přístrojů v oblasti péče  
o prádlo a nádobí, které se vyvážejí do celého světa.  
 
Generálním ředitelem Miele ČR a SR je Josef Jelínek. 
 
 
O společnosti Miele 
 
Miele je předním světovým dodavatelem prémiových domácích spotřebičů pro oblasti vaření, 
pečení, vaření v páře, chlazení/mrazení, přípravy kávy, mytí nádobí, praní a péči o podlahy. 
Kromě toho nabízí myčky nádobí, pračky a sušičky pro průmyslové použití a také čisticí, 
dezinfekční a sterilizační zařízení pro zdravotnická zařízení a laboratoře. Společnost byla 
založena v roce 1899 a má osm výrobních závodů v Německu, po jednom závodě v Rakousku, 
České republice, Číně, Rumunsku a Polsku a také dva závody italské dceřiné společnosti 
Steelco Group, která se zabývá zdravotnickou technikou. 
 
Společnost Miele je zastoupena v téměř 100 zemích / regionech prostřednictvím vlastních 
prodejních společností nebo dovozců. Hlavní sídlo rodinné firmy vedené čtvrtou generací se 
nachází v Gütersloh ve Vestfálsku. 
 
 

Kontakt pro média: 

Mariana Pohlová 
PR manager 
E-mail: pohlova@kpa.cz  
Tel.: +420 724 351 554 
www.kpa.cz 
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