
 

       Warszawa, 30 września 2013 r. 

 

Da Grasso rozpoczyna ogólnopolską kampanię promocyjną 

 

Największa polska franczyzowa sieć gastronomiczna – Da Grasso 

rozpoczyna kampanię marketingową. Jej najważniejszymi elementami  

są prezentacja nowego menu, członków Rodziny Grasso, która będzie 

promowała dwanaście najpopularniejszych pizz w karcie dań oraz logotypu 

Sieci. 

30 września rozpocznie się pierwszy etap ogólnopolskiej kampanii marketingowej  

Da Grasso. Potrwa do drugiej połowy grudnia, kiedy prezentowane będą nowe menu 

oraz promocje w Sieci. Kampania obejmuje działania ATL, BTL oraz w social media. 

Bohaterami będą członkowie Rodziny Grasso, czyli ambasadorzy najczęściej 

wybieranych przez klientów pizz. Promocja rozpocznie się od Napoletana, Decoro  

i Roma. Postaci inspirowane są sycylijską mafią, którą łączą najmocniejsze więzi, 

której członkowie mogą sobie ufać, a wspólne posiłki są dla nich najważniejszymi 

wydarzeniami w ciągu dnia. Wspólne biesiadowanie i budowanie przyjacielskich 

relacji leżą u podstaw wszystkich zachodzących w Sieci Da Grasso zmian. 

Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować wyniki naszych wielomiesięcznych prac. 

Bardzo skrupulatnie przygotowywaliśmy się do wszystkich zmian, jakie następują  

w naszej Sieci, a rozpoczynająca się właśnie kampania jest ich symbolicznym 

zamknięciem. Teraz chcemy zakomunikować je najważniejszym członkom naszej 

rodziny – Klientom. Jesteśmy pewni, że nasze reklamy spotkają się z uznaniem,  

a członkowie Rodziny Grasso przypadną naszym Klientom do gustu - powiedziała 

Magdalena Piróg, Wiceprezes Zarządu Da Grasso ds. Rozwoju Sieci. 

Za przygotowanie strategii i kreację odpowiada agencja After Hours. 

 

*** 



 

 

DA GRASSO SP. Z O.O. to istniejąca od 2006 roku spółka, zarządzająca siecią 

pizzerii pod marką Da Grasso z siedzibą w Łodzi. Prezesem Zarządu jest Pani 

Karolina Rozwandowicz, a funkcję Wiceprezes pełni Pani Magdalena Piróg,  

która zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmy.  

Da Grasso administruje największą polską gastronomiczną siecią franczyzową, 

obejmującą 200 pizzerii w 150 miastach, a jej lokale znajdują się w całej Polsce - 

zarówno w większych, jak i mniejszych ośrodkach. Firma jest laureatem wielu 

prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Złoty Laur Konsumenta, Godło Jakość Obsługi 

i  Jakość Roku, Hermes w kategorii sieć restauracyjna oraz Grand Prix Konsumenta. 
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