
 

 

Kateřina Jarošová | tisková mluvčí 

+420 602 176 189 

katerina.jarosova@provident.cz 

Provident Financial s.r.o. 
Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4 
IČO: 25621351 
DIČ: CZ25621351 

Tisková 

zpráva 

17. srpna 2022 

Provident slaví 25 let s novou kampaní a tváří 

Kreativa nové komunikace pochází z dílny Saatchi & Saatchi, reklamu režíroval 

Mike Samir a natáčení hlavního spotu probíhalo v Rakovníku. 

Provident Financial slaví 25 let působení na českém trhu a při této příležitosti uvádí 

zbrusu novou komunikační kampaň. S ohledem na hlavní cíl kampaně, tedy 

komunikaci jednoduchosti a srozumitelnosti finančních produktů Provident, vsadila 

značka na kombinaci svěžího moderního vizuálu, nového ambasadora a 

chytlavého hudebního doprovodu. Téma 25 let prezentuje akviziční nabídka půjčky 

25.000 korun na pět měsíců bez navýšení.  

Všemi vizuály kampaně a především televizním spotem provází nový ambasador 

značky, herec Martin Písařík. Ten v roli obchodního zástupce Providentu přirozeně 

propojuje značku s domácnostmi zákazníků a jejich příběhy. Pozitivní emoce a 

lidský přístup značky dotváří i hudební motiv spotu, skladba Pumpin Blood od 

švédské skupiny NONONO. 

Nová komunikace je prvním výsledkem spolupráce značky Provident s agenturou 

Saatchi & Saatchi. Integrovaná kampaň potrvá od 17. srpna do 20. září, a kromě 

hlavního 30s. televizního spotu zahrnuje i outdoorové formáty, POS materiály a 

online.  

„V naší komunikaci se dlouhodobě zaměřujeme na srozumitelnost, férovost a 

lidský přístup. Na základě pozitivních výsledků brand trackingu jsme se rozhodli 

v tom pokračovat i letos, tentokrát ve svěžím vizuálním pojetí a s novým 

ambasadorem. Oslavu 25. narozenin jsme také pojali jednoduše, jako dárek pro 

zákazníky v podobě půjčky zdarma,“ shrnuje Jiří Maruščinec, marketingový 

manažer z Providentu. 

Odkaz na spot: https://youtu.be/rsa4GDH-E7M 

Kreativní agentura: Saatchi & Saatchi 

Produkční agentura: Up&Up 

Značka: Provident 

Nasazení: 17. 08. 2022 - 20. 09. 2022 

Mediamix: Televize, online, outdoor, POS materiály 

Režie: Mike Samir 
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O společnosti Provident  
Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu na trh 
poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i 
bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České 
republice zajišťuje zázemí společnosti 400 zaměstnanců a na 800 obchodních 
zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské 
obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je 
opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. 
www.provident.cz  
 
 

O skupině International Personal Finance 
Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost 
českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské 
společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod 
obchodním označením Provident v současnosti působí v 9 zemích světa: v České 
republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Austrálii a v Mexiku. 
Prostřednictvím své sítě 16 700 obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům 
zákazníků a zaměstnává skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných 
papírů od svého vzniku (IPF.L).  
www.ipfin.co.uk 

http://www.provident.cz/
http://www.ipfin.co.uk/

