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POPAI CENTRAL
EUROPE AWARDS 2009 

26.11. 2009 uspořádala středoevropská kancelář POPAI v kongreso-
vém centru hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 soutěž 
POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS o nejlepší prostředky komunikace 
a reklamy v prodejních místech. 
Soutěž patří mezi vrcholné události oboru a prezentuje nejnovější 
prostředky in-store komunikace, systémy podpory prodeje a další 

podpůrné propagační nástroje. Soutěž rovněž umožňuje oceněným poměřit si své síly s dalšími vítězi ná-
rodních soutěží v rámci celoevropské POP soutěže, která se uskuteční na konci března 2010 v Paříži. 

Odborná porota, která hodnotila soutěžní expo-
náty, byla sestavena z odborníků působících v ob-
lasti marketingové komunikace, tzn. ze zástupců 
dodavatelů a výrobců značkových výrobků, desi-
gnerů, zástupců nesoutěžních producentů POP/
POS apod. Při hodnocení se porota zaměřila pře-
devším na kritéria, jako jsou design, technické 
zpracování, praktičnost z hlediska spotřebitel-
ského nákupu a schopnost upoutat pozornost zá-
kazníků, komunikace značky a komplexní dojem 
POP aplikace. 

Do soutěže bylo letos zařazeno celkem 53 realizací, které soutěžily v 11 soutěžních kategoriích. 

Výsledky soutěže potvrdily, že se na přední místo 
v oblasti in-store nástrojů stále více dostává nová 
generace in-store médií a technologické inovace. 
V dnešním vysoce konkurenčním prostředí ma-
loobchodního trhu musí značky a obchodní spo-
lečnosti hledat stále rafinovanější způsoby, jak lze
se odlišit od konkurence a jako lépe komuniko-
vat se zákazníkem. 

Svědectvím tohoto trendu bylo i absolutní ví-
tězství exponátu „3D display Dreamoc“ firmy
Screenrental. Tento inovativní komunikační pro-
středek získal také nejvyšší ocenění v kategorii 
„Nejlepší materiálová a technická inovace“ a stal 
se vítězem kategorie „ Digitální komunikace – re-
alizace v prodejních místech, inovativní materiá-
ly, systémy“. 

Dreamoc představuje zobrazení holografického
videa ve volném prostoru v kombinaci s reálným 
produktem. Díky svým vlastnostem 3D display 
zajišťuje vizuálně velmi atraktivní prezentaci vý-
robku i značky, přitahuje pozornost zákazníků 
a vytváří pozitivní smyslový zážitek. LED osvětle-
ní s vysokým jasem podporuje výrazné zviditel-
nění výrobku.

Nejvyšší ocenění za kreativitu, design a kvalitu 
grafického ztvárnění (Cena za kreativitu) obdr-
žel elegantní stojan Carte Noire od společnosti 
DAGO A.P.C. s.r.o., který podtrhuje jedinečnost 
značky kávy Carte Noire. Tento exponát také zví-
tězil v kategorii „Nápoje, potraviny, tabák“. 

Daniela Krofiánová
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Dreamoc představuje zobrazení holografického videa ve volném prostoru v kombinaci s reálným produktem.
Díky svým vlastnostem 3D display zajišťuje vizuálně velmi atraktivní prezentaci výrobku i značky, přitahuje 
pozornost zákazníků a vytváří pozitivní smyslový zážitek. LED osvětlení s vysokým jasem podporuje výrazné 
zviditelnění výrobku.

Nejvyšší ocenění za 
kreativitu, design 
a kvalitu grafického
ztvárnění (Cena za 
kreativitu) obdržel 
elegantní stojan Carte 
Noire od společnosti 
DAGO A.P.C. s.r.o., 
který podtrhuje jedi-
nečnost značky kávy 
Carte Noire. Tento 
exponát také zvítězil 
v kategorii „Nápoje, 
potraviny, tabák“. 

www.reklama-fair.cz

17. mezinárodní veletrh reklamních služeb, marketingu a médií
17. mezinárodní veletrh polygrafie, papíru, obalů a balicí techniky

NEJVĚTŠÍ VELETRH 
REKLAMNÍCH SLUŽEB

23. – 25. 3. 2010

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE

zaregistrujte se

a získtejte zlevněnou vstupenku v hodnotě 100 Kč



FIGREMA s.r.o.
Květinová 59, 783 36 Křelov

Tel.:   +420 585 381 283
Fax: +420 585 381 495
Mobil: +420 602 540 170

E-mail: fi grema@fi grema.cz

Působíme na trhu již od roku 1992.

Nabízíme vývoj, konstrukci, design, výrobu a montáž prezentačních 
a prodejních stojanů.

Kvalitní záruční a pozáruční servis

REALIZACE PRODEJEN
Návrhy a realizace interiérů prodejen a výstavních stánků. 
Vývoj a výroba prodejních a prezentačních stojanů.

NÁVRHY PRODEJEN BELLINDA

REALIZACE LÉKÁREN VITAL

REALIZACE PRODEJEN GIGACOMPUTER

Květinová 59, 783 36 Křelov

Tel.:   +420 585 381 283
Fax: +420 585 381 495
Mobil: +420 602 540 170

fi grema@fi grema.cz

 na trhu již od roku 1992.

Nabízíme vývoj, konstrukci, design, výrobu a montáž prezentačních 
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Kategorie „Prostředky pro služby podpory prodeje“
Sky – Shop in shop
Autorem realizace je společnost DEKOR s.r.o. Každá sada se skládá ze sloupů různé výšky, 
stolku a koberce. Sloupy se dají různé kombinovat, čímž lze vytvářet větší či menší sady 
dle dostupného prostoru na prodejnách a galeriích nákupních center. Stojany byly pře-
vážně instalovány do nákupních center, kde probíhala prezentace a přímý prodej nových 
služeb a přijímačů společnosti SKY. 

Kategorie „Prototypy“
Pytel na kávu Illy
Exponát, jehož výrobcem je společnost DAGO 
A.P.C., s.r.o. pro zadavatele projektu Coca-Cola 
HBC Česká republika, s.r.o., představuje aroma-
tický koš Illy, který zvýrazňuje vůni a jedineč-
nost kávy Illy. Použité materiály pro výrobu 
exponátu jsou jutovina, plast a karton. 

Kategorie „Prostředky pro služby podpory prodeje“Kategorie „Prostředky pro služby podpory prodeje“

Kategorie „Dárkové předměty v místě prodeje“
USB Flash disk - kovová plechovka piva Holba v dárkovém balení
Přenosný USB Flash disk v podobě designu plechovky piva Holby, jehož autorem je 
společnost SPEED PRESS Plus a.s., se stává nejen užitečným nástrojem pro práci a zábavu, 
ale také součástí stylu. Kapacita 4 GB, víčko je na magnet. Dárkové balení je z kvalitního 
hliníku s povrchovou úpravu proti odření. 

Seznamte se s novinkami
v oblasti in-store komunikace 
Mezi dalšími vítězi jednotlivých kategorií soutěže POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2009 
se umístily tyto exponáty: 
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Kategorie
„Drogerie, kosmetika, hračky“
Stojan Clean & Clar
Stojan od firmy Willson & Brown Czech s.r.o. 
vznikl ve spolupráci se společností Johnson 
& Johnson. Kovová konstrukce stojanu je 
pokryta jemnou plastovou vrstvou, jejíž tvary 
navazují na bublinky, které můžeme najít na 
výrobcích C&C. Barvy stojanu reprezentují 
péči a čistotu, které jsou charakteristické pro 
výrobek zákazníka. 

Kategorie
„Telekomunikace, finance“
Opláštění bankomatů 
GE Money Bank
Součástí nové strategie distribučního 
kanálu bankomatů GE Money Bank je 
i zcela nový design opláštění bankoma-
tů, se kterým banka přichází. Opláštění 
bankomatů bylo vyrobeno firmou STORY 
DESIGN a.s. a bylo vyvinuto pro všechny 
typy bankomatů, které GE Money Bank 
používá ve své pobočkové síti i mimo ni 
(nákupní centra, nádraží atd.). Opláštění 
jsou v současné době postupně instalová-
na po celé České republice. 

Kategorie „ Audio / video, klenoty“
Vitrína Samsung na fotoaparáty 
Vitrína, kterou vyrobila společnost DAGO A.P.C., s.r.o pro 
prezentaci fotoaparátů a kamer značky Samsung, je 
kombinací dřeva, skla a plastu. 

Kategorie „Světelná komunikace, orientační a informační systémy“
Označení provozovny Poggenpohl
Výrobcem označení nové provozovny Poggenpohl na pražské Vinohradské třídě je 
společnost REX spol. s r.o. Hlavními prvky označeni je hlavní označení provozovny, 
logo Poggenpohl s doplňkovým textem „kuchyně“. Světelné logo se skládá ze 
samostatných 3D hliníkových písmen s čelním plexisklem Black & White, logo je 
prosvětlené neony. Vše je doplněno vnitřním značením - 3D logem umístěným na 
stěně prodejny. 

Kategorie „Vybavení interiérů obchodů, shop in shop“
Prodejní stánek Julius Meinl cup
Plně rozložitelný prodejní stánek od výrobce společnosti Ross s.r.o. je primárně 
určený do interiéru obchodních center jako samostatná a plně funkční kavárna 
s vysokou kapacitou úložného prostoru, s plnou výbavou spotřebičů potřebných 
pro plnohodnotný chod kavárny. Vodní systém je možné řešit jako uzavřený bez 
nutnosti připojení na zdroj vody a odpad. Nad šálkem lze umístit logo zákazníka 
v různém stupni provedení – nesvětelné, rotující kolem své osy apod. 

Kategorie „Elektrospotřebiče“
Světelný stojan na vysavače Philips
Stojan, jehož autorem je společnost BB Partner ve spolupráci s firmou STORY 
DESIGN,a.s., je určen pro vystavení celkem 4 kusů vysavačů Philips v prodejnách 
elektrospořebičů. Vystavené produkty jsou výrazně podpořeny videoklipem, který 
zaujme návštěvníky ve fotorámečku Philips, umístěném ve vrchní části stojanu. 
Horní část stojanu je opatřena oboustranným prosvětleným logem Philips, upoutá 
pozornost zákazníků na vysavače a na promítanou filmovou smyčku. 



Vývojářům obalu se podařilo skloubit všechny 
požadavky MADETY a zkonstruovali tzv. Shelf 
Ready Packaging (optimální obal pro umístění do 
regálu). V tomto případě se jedná o potištěnou 
paletku s hnědým víkem. Během přepravy jsou 
tak produkty dostatečně chráněny, dají se stoho-
vat a v místě prodeje je pro pracovníky prodejny 
zcela zřejmé, že hnědé víko je snímatelné a má se 
odstranit. Do chladícího regálu se pak vloží jen 
samotná paletka s modrým potiskem klasického 
motivu jihočeských chaloupek, jasně viditelným 
logem MADETA na přední straně a sloganem Tak 
chutná sýr. 

Běžně používané obaly na sýry mají obvykle vy-
soké boky a vpředu jsou vybaveny výsekem, což 
však zamezuje optimální viditelnosti produktů 
v regále a navíc se sýry z takových obalů těžko 
odebírají. Současná paletka pro sýry Lipno má 
vyvýšenou jen zadní stranu, o kterou se sýry opí-
rají, nepadají a celkový vzhled naplněných pale-
tek tak v regále působí uspořádaným, lákavým 
dojmem. Snížený okraj čelní strany umožňuje 
snadný přístup ke zboží a zároveň dobře komu-
nikuje značku.

V neposlední řadě je zde třeba zmínit i ekologický 
a potažmo i ekonomický aspekt použité vlnité le-
penky, která je plně recyklovatelná. Nová paletka 
je totiž konstruovaná tak, že oproti běžným oba-
lům spotřebuje o 48% (!) méně materiálu. 

Ačkoliv jsou sýry Jihočeského Lipna ve třech ve-
likostech, vystačí dva rozměry paletek: Jeden roz-
měr pro 135g-balení a druhý rozměr pro 180g-ba-
lení a zároveň pro dvě 90g-balení, kde jsou vždy 
dvě vedle sebe. 

SHELF READY PACKAGING 
PRO MADETU
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likostech, vystačí dva rozměry paletek: Jeden roz-
měr pro 135g-balení a druhý rozměr pro 180g-ba-
lení a zároveň pro dvě 90g-balení, kde jsou vždy 

„V případě sekundárního obalu pro sýry Jihočes-
kého Lipna jde o celkovou inovaci a oživení celé 
produktové řady. Vedla nás k tomu v prvé řadě 
snaha o sjednocení designu dvou stávajících řad 
- Jihočeské a Nové Lipno a druhou prio-
ritou bylo znovuoživení a nastartování 
prodejů,“ vysvětluje ing. Jan Teplý, který 
je ve společnosti MADETA zodpovědný 
za marketing, nákup a obchod. MADETA 
je největší výrobce přírodních sýrů u nás, 
garantuje český původ produktů a dobrou 
roztíratelnost. MADETA chce získat význam-

nější pozici na našem trhu a zaúto-
čit na konkurenční produkty. „Ino-

vace vycházejí z několikaletého 
spotřebitelského průzkumu, který 

mimo jiné ukazoval znevýhodnění 
ve vnímané velikosti balení,“ uvádí 
dále ing. Teplý. „Ve snaze o nápravu 

diskriminace vnímané velikosti za-
vádíme v březnu do obchodních sítí 

právě toto nové balení sýrů Jihočeské 
Lipno. Vedle dosavadního kulatého 
a čtvercového balení bude tedy v nabíd-

ce i obdélníkové balení. Shelf Ready Pa-
ckaging ve fázi vystavení zboží nahrazuje 

plastové separátory a je tedy šetrný k životní-
mu prostředí. Jde o inovaci umožňující velmi 

rychlou manipulaci, stohovatelnost a lepší vysta-
vení v regále a urychlující zaskladňování.“ 
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MADETA přichází na trh s novým balením sýru Jihočeské Lipno v regálovém obalu z THIMM Packaging. 

Než se nové balení dostane do regálů v prodejnách, předchází tomu spousta kroků. Jedním z nich je i vývoj nové konstrukce sekundár-
ních obalů. Pro MADETU se tohoto úkolu zhostila všetatská společnost THIMM Packaging. Úkolem bylo pro tři formáty sýru Jihočeské 
Lipno (180g, 135g a 90g) připravit nejen optimální obal, který sýry během transportu ochrání a na POS se snadno promění v atraktivní 
prodejní obal, ale i minimalizovat použité množství vlnité lepenky a zajistit maximální viditelnost produktů v regále.

Partnery lsoutěže POPAI STUDENT AWARD 
2009 byly společnosti Coca Cola HBC Česká 
republika spol. s r.o., Energizer Czech, spol. s r.
o. a Soare Sekt a.s.. Tento ročník soutěže rovněž 
podporovala Asociace komunikačních agentur 
(AKA), která se do projektu soutěže zapojila jako 
odborný partner. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se usku-
tečnilo 26. listopadu 2009 v rámci gala večera 
soutěže POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 
2009, pořádané taktéž asociací POPAI CE v Clari-
on Congress Hotel Prague v Praze 9. 

Studenti soutěžili o nejlepší design POP mate-
riálu dle zadaného briefu od třech konkrétních 
zadavatelů. 

Projekt studentské soutěže patří mezi úspěšné projekty POPAI CE, které jsou realizovány v rámci programu spolu-
práce se studenty vysokých škol se specializací na podlinkovou marketingovou komunikaci. Zájem o tuto soutěž rok 
od roku roste a do třetího ročníku soutěže POPAI STUDENT AWARD 2009 bylo zařazeno 43 studentských prací, což 
představuje více jak 100% nárůst účasti ve srovnání s prvním zahajovacím ročníkem. 

POPAI STUDENT AWARD 2009
ocenění pro nejlepší studentský 
design POP materiálu

Cílem zadání společnosti Energizer Czech, spol. 
s r.o. bylo vystavení a prezentace vybraných pro-
duktů v kategorii mokrého holení na prodejních 
stojanech v zónách pro sekundární vystavení, 
které budou zároveň sloužit jako prodejní zásob-
níky daného zboží a pro prezentaci produktů 
a firmy. 

Zadání společnosti Soare Sekt.s. bylo zaměřeno 
na zvýraznění „dětského sektu“ Robby Bubble 
v místě prodeje jakožto skvělého společníka 
na dětskou party. Požadovaným typem POP 
materiálu je prodejní stojan, který je určen pro 
maloobchod a hypermarkety s potravinářským 
zbožím s možností použití také na čerpacích 
stanicích. 

Brief společnosti Coca-Cola HBC Česká republika 
měl za cíl navýšit frekvenci nákupů/objednávek 
produktů Coca-Cola, Coca-Cola Zero a Coca-Cola 
Light RGB v segmentu HoReCa prostřednictvím 
inovativních POP prostředků, které jsou umístě-
ny na stolech a na baru. POP by mělo skutečně 
vyvolat impuls ke spotřebě výše zmíněných ná-
pojů. 

Práce byly hodnoceny odbornou komisí, která za-
sedala na konci září 2009 a která byla složena ze 
zástupců z oblasti designu, zástupců zadavatelů 
reklamy, zástupců vyhlašovatele soutěže, zástup-
ců z technologie – výroby POP a zástupců VŠ. 

Daniela Krofiánová 

Na základě hodnocení odborné poroty byly oceněny tři vítězné práce: 
V kategorii nejlepší design POP materiálu dle 
briefu společnosti Energizer Czech, spol. s r.o. 
získala nejlepší hodnocení práce Stojan na holít-
ka Wilkinson Sword, autorka Adéla Kandrnálová, 
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně.

V kategorii nejlepší design POP materiálu dle bri-
efu společnosti Soare Sekt získala nejlepší hod-
nocení práce Párty bez Robby Bubble není párty, 
autorka Anna Melecká , Fakulta umění, Ostravská 
univerzita.

V kategorii nejlepší design POP materiálu dle bri-
efu společnosti Coca-Cola HBC Česká republika 
získala nejlepší hodnocení práce Stojan na nápo-
jové lístky Coca-Cola, autor Filip Močička, Fakulta 
multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně.

Party bez Robby Bubble není party
Stojan na lahve ve tvaru párty čepičky, která je symbo-
lem jakékoliv oslavy, ať už jde o oslavu dětskou či pro 
dospělé. Je dobře zapamatovatelný, výrazný a veselý. 
Stojan má kapacitu 36 lahví. Držák lahví představuje 
plastová nádobka s širším okrajem vsunutá do otvoru 
pro lahve. 

Stojan na nápojové lístky Coca-Cola
Návrh vychází z designu lahví nápojů Coca-Cola, ramena 
držící nápojový lístek jsou tvarována podle siluety láhve 
a dohromady vytvářejí dojem prázdné lahve. Trojúhel-
níková konstrukce prezentuje tři různé nápoje, značky 
se objevují na jednotlivých stranách podstavy, která je 
tvarována, aby podporovala dynamický vzhled celku. 

Stojan na holítka Wilkinson Sword
Stojan na holítka Wilkinson Sword je dynamickým vy-
jádřením myšlenek firmy Wilkinson. Křivka vyjadřuje 
svěžest, energii,ale také jemnost a šetrnost.
Stojan je oboustranný pro muže i ženy. Grafika je inspi-
rována obalem na holítko Ouattro for woman. Barev-
nost je odvozena od barevnosti výrobků Wilkinson. 
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Ve spolupráci domácí agentury firmy Nestlé 
Česko a vývojového týmu STI Česko se tento 
způsob podařil u produktové řady Orion.
Sortiment firmy Nestlé nabízený pod značkou 
Orion zahrnuje vysoce kvalitní české produk-
ty z oblasti čokolád a pralinek. Umístění dis-
plejů by mělo zajistit dostatečný prostor pro 
celý sortiment a zároveň velkou plochu pro 
reklamu.

Velikost displeje dle prodejní plochy
Na základě požadavků různých distribučních 
kanálů byly společně s Lineart Group, která je 
zodpovědná za grafické zpracování, stanove-
ny velikosti ½ palety a ¼ palety s maximální 
nosností 110 kg. Za konstrukční design je zod-
povědná kancelář v Praze, výroba proběhla 
v Rumburku, kde STI Group již v polovině 90. 
let zřídila výrobu pro displeje a vysoce kvalit-
ní obaly z vlnité lepenky. 

Logistika a design v harmonii 
S cílem zajistit sekundární impuls zboží 
jako jsou čokolády, dostatečnou kapacitu 
a zároveň elegantní a atraktivní vzhled 
je důležité uvést do harmonie logistiku 
a design.
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Dobrá dosažitelnost výrobku
díky ostrůvkovému umístění
Základnu displeje tvoří obdélník, na který 
byla umístěna věž se 14 nebo 24 policemi, 
což dotváří vizuálně přitažlivý kontrast. Opti-
mální přístup k produktu je umožněn z obou 
velkých stran.

Snadné plnění díky SRT
Aby se displej dobře a snadno plnil různými 
výrobky a aby byla umožněna odpovídající 
prezentace zboží, byly rozměry regálové plo-
chy přizpůsobeny na běžně užívané. Proto 
mohou být výrobky v displeji umístěny rov-
nou v kartonkách, tzv. systému Shelf-Ready-
-Trays.

To umožňuje následné doplnění displeje 
zbožím z regálu, stejně jako umístění zbytku 
výrobků z akce na displeji do regálů.

Při velikosti ¼ palety jsou produkty umís-
těny do V-tvaru, a tak se nabízí přístup z obou 
směrů.

Velkou reklamní plochu a stejně tak pří-
stup z obou stran nabízí ½ paletová velikost 
displeje, který má nosnost 110 kg. 

Duhový paprsek Popai Awards Zlatá koruna

I N Z E R C E

Svět in-store komunikace
je stále otevřenější
Zkušenosti s marketingovými aplikacemi v místě prodeje v mezinárodním měřítku umožňují dále obohacovat sektor in-store komu-
nikace, který je velmi dynamický. Mezinárodní asociace GIC (Global In-store Communication), která sdružuje přední společnosti POP 
oboru z 16 zemí různých kontinentů světa, poskytuje přehled o trendech oboru marketingu v prodejních místech. 
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a na dalších trzích a také jsou zdůrazněny no-
vinky a trendové prvky v oboru, změny ve sféře 
obchodu v Evropě, severní Americe, Asii atd. 

Spolupráce v oblasti digitálních médií 
Díky těmto pravidelným kontaktům se postup-
ně objevují nové trendy v různých částech naší 
planety. Jedním z přesvědčivých příkladů je roz-
mach a rostoucí vliv digitálních médií. Obrazov-
ky, jejichž aplikace se nejdříve objevily v místech 
prodeje za Atlantikem, se staly na trhu předním 
nástrojem in-store marketingu. 

„Poprvé jsme zaznamenali nástup digitálních 
médií před deseti lety,“ říká ředitel firmy Weill-
robert. „Jednalo se o společnost z USA, která 
byla v této oblasti ve velkém předstihu a díky 
které jsme se začali zajímat o sféru digitální ko-
munikace dostatečně brzy.“

Jedním ze směrů byla snaha o zjednodušení 
s cílem integrovat digitální média do stojanů. 
Tento směr si také zvolila společnost Weillro-
bert, a to jí skutečně ušetřilo čas. 

Procesy zaměřené na inovace dále pokračují. 
Například jedna americká společnost právě vy-
víjí systém obrazovky, která se posunuje na ko-
lejničkách a tímto způsobem je obrazovka umís-
těna před výrobky. Je to velmi efektní a účinné 
a zároveň velmi jednoduché. Společnost Weill-
robert spolupracuje v této oblasti s americkou 
společností a také s holandskou firmou, která 
tento systém používá pro automobilové progra-
my. 

„Pokud bychom všechny tyto projekty reali-
zovali sami, bylo by to pro nás 
mnohem obtížnější,“potvrzu-
je Pierre-Alain Weill. 

Širší prezentace značek 
v prodejních místech 
Novou trendovou vlnou, která 
právě zasahuje nejen prodej-
ní místa ve Francii, ale i další 
evropské maloobchody, jsou 
cornery pro prezentaci značek. 
Tyto instalace pro rozsáhlejší 
představení značky a nabídky 
značkových výrobků odpovídají 
rostoucím očekáváním spotřebi-
telů vůči značkám a místo jedno-
duchého stojanu je nabídce 
značkových výrobků věno-
ván mnohem širší prostor. 

V myšlení spotřebitele je 
v současnosti patrná fixace na 
cenu, ale zároveň ochota k přímé-
mu dialogu se značkou. Spotřebitel dnes 
hledá nejnižší cenu a porovnává ceny. Nákupy 
jsou více promyšlené a je zřejmé, že v této sou-

vislosti došlo k určité ztrátě impulznosti náku-
pu. Ale čím více spotřebitel promýšlí nákup, tím 
více se chce o výrobku dozvědět a tím více má 
zájem, aby informace získal od odborníků dané 
značky. Je třeba vytvořit prostor, kde značka 
detailně seznamuje zákazníky s produktem, ale 
také s hodnotami značky, svojí filosofií apod. 

I když rok 2009 byl složitý pro všechny eko-
nomické sektory včetně sektoru POP reklamy, 
určité zlepšení situace je znát již od léta 2009 
zejména v USA a v Asii. 

„Toto období krize nás tlačí k tomu, abychom 
byli kreativní, a to zejména z hlediska technické 
úrovně, kdy je třeba realizovat řešení, která jsou 
efektivní cenově i logisticky,“ uzavírá Pierre-
-Alain Weill. 

Daniela Krofiánová

Zdroj: GIC, společnost Weillrobert
Foto: Realizace firmy 
Dekor s.r.o., která je 
členem GIC za Českou 
republiku. 
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Asociace, která má za sebou čtyřicetiletou histo-
rii svého působení, podporuje vzájemnou infor-
movanost o vývoji POP reklamy na jednotlivých 
trzích, o špičkových technologiích, inovacích 
v designu a představuje pro členy jedinečnou 
příležitost k navázání spolupráce a k realizaci 
mezinárodních projektů. 

„V rámci aktivit sítě GIC je třeba vyzdvihnout 
několik rozhodujících momentů ,“ uvádí Pierre 
–Alain Weill z francouzské společnosti Weillro-
bert, která je jedním ze zakládajících členů aso-
ciace.

Jednou z klíčových událostí asociace je celotý-
denní mezinárodní setkání členských společnos-
tí, které je každým rokem pořádáno v některé ze 
členských zemí GIC. V rámci bohatého progra-
mu akce jsou prezentovány nové realizace z díl-
ny jednotlivých členů. Každý z členů představí 
zhruba patnáct POP aplikací, které považuje za 
zajímavé z hlediska marketingu, technologické 
úrovně i z hlediska inovace POP materiálů. Záro-
veň probíhá výměna kreativních a technických 
řešení, diskuze o jejich využití ostatními členy 



POPAI CE se dlouhodobě zabývá zkoumáním 
účinnosti in-store aplikací a analýzou nákupního 
chování v prodejních místech v rámci svých prů-
zkumů.

Novým projektem v této oblasti je právě probí-
hající průzkum „POP Advertising Display Power“, 
který POPAI realizuje ve spolupráci s agenturou 
Ipsos-Tambor a hlavními partnery průzkumu, 
společnostmi Coca-Cola a Mars. Průzkum probí-
há za účasti dalších partnerů - společností DAGO, 
DEKOR, Freeboard, STI Česko a časopisu Marke-
ting& Media, který je hlavním mediálním partne-
rem projektu. Průzkum rovněž podporuje sou-
kromá vysoká škola B. I. B. S. (Brno International 
Business School) jako odborný partner. 

Průzkum analyzuje vybrané podlahové stoja-
ny a vliv změny jednotlivých parametrů stojanů 
na jejich účinnost z hlediska prodeje. Průzkum 
se rovněž zaměřuje na analýzu prodejní plochy 
a stanovení optimálního umístění stojanů z hle-
diska prodejního potenciálu. 

Výsledky průzkumu mají tedy ukázat, „jaký 
je optimální podlahový stojan“ a „kam“ jej v bu-
doucnu umístit. Testování probíhá na stojanech 
s nápoji firmy Coca-Cola a na stojanech s tyčin-
kami Snickers. V první fázi projektu, která se 
uskutečnila ve formě skupinové diskuze, byly 
vyhodnoceny názory zadavatelů a zástupců ma-
loobchodu týkající se vnímání stojanů, využívání 
míst pro jejich umístění, vlivu jednotlivých para-
metrů podlahových stojanů na nákupní impuls. 

Kam umístit stojan?
Reklamní stojan je pro respondenty spojován 
hlavně s reklamou, propagací zboží a se sezná-
mením spotřebitelů s novinkami. Cílem umístění 
stojanu je, aby se zboží lépe dostalo k zákazní-
kům. Stojan musí být zaměřen na spotřebitele 
a dát zákazníkovi impulz.

Z pohledu zadavatele musí ideální stojan být 
dobře vidět, mít nápad, být na vhodném místě 
a také je nezbytné, aby na něm bylo vystaveno 
dobré zboží. Z pohledu zákazníka je nejdůleži-
tější najít na stojanu kvalitní zboží a mít stojan na 
viditelném místě. 

Při výběru konkrétního místa pro umístění sto-
janu je třeba se zaměřit na to, aby ho měl zákazník 
„při cestě“, ale zároveň nesmí stojan překážet.

Obecně je preference umístění stojanů v po-
kladní zóně, v hlavní uličce, poblíž sekce cukro-
vinek, ve volných místech, v rozích a u sloupů, 
v sekci akčního zboží a v blízkosti obsluhovaných 
úseků. Pro umístění jsou upřednostňovány sekce, 
které souvisejí se zbožím na stojanu („…k cukro-
vince si dá člověk kávu, nebo čaj. Ke Coca - Cole 
si dá brambůrky…“). Důležitá je viditelnost stoja-
nu v rámci obchodu/sekce.

Preferováno je také umístění více stejných sto-
janů v rámci obchodu („…Dobré je, když je jich 
několik – např. člověk se pro něco vrací – na sto-
jan zapomene, ale po cestě zpět potká další. …“). 

Které atributy stojanu jsou nejdůležitější?
Největší důraz kladli zadavatelé na správnou veli-
kost stojanu v souvislosti s místem umístění. Stojan 
by měl mít také správné vizuální vlastnosti, jako je 
tvar, barva, design…stojan musí upoutat, ale nesmí 
být příliš kýčovitý, protože pak by mohl zákazníka 
odradit. Dobrá přístupnost ke stojanu a k vystave-
ným produktům je další důležitou vlastností pro 
efektivnost stojanu. Vliv na prodejní úspěšnost 
stojanu má také skutečnost, že stojan poskytuje 
informace o zboží a o konkrétních akcích. 

Hodnocení fyzických stojanů
Součástí testu bylo hodnocení fyzických stojanů 
s produkty značek Coca-Cola a Snickers, které 
byly zadavatelům představeny. V této souvislos-

ti zadavatelé zdůraznili, že dostatečná velikost 
stojanu je důležitá, aby stojan byl vidět, ale tato 
by měla být ve správném poměru s velikostí pro-
duktu. Pro některé výrobky je velikost stojanu na 
překážku, jako je tomu v případě sortimentu tyči-
nek, které se v příliš mohutném stojanu ztratí. 

U stojanu je také velmi důležitá jeho doplně-
nost, protože poloprázdný stojan spíše odrazuje. 
Stojan by svým tvarem neměl připomínat skříň, 
takový stojan příliš nezaujme, neboť se neodlišuje 
od standardního regálu.

Podle zadavatelů jsou interaktivní prvky stoja-
nu použitelné v konkrétních případech, jako je 
například cílené využití zvuku nebo kombinace 
LCD obrazovky se zvukem, která by mohla vyvo-
lat chuť k nákupu nápoje. 

Hot Spots - nejvhodnější místa v prodejně
Zadavatelé označili jako stěžejní místa v prodejně 
sekci čerstvých potravin a obsluhované úseky. 
K dalším významným zónám v prodejně patří po-
kladny, místa s akčním zbožím a centrální ulička. 

Stojan s nabídkou colových nápojů je vhodné 
umístit u sekce se slaným občerstvením a potra-
vinami, jako jsou bagety, pečivo nebo fast food 
sortiment. Naopak efektivní umístění stojanů 
s tyčinkami Snickers je dle zadavatelů v sekci cuk-
rovinek, ale také u prodeje denního tisku a v úse-
ku počítačových her. 

V současné fázi průzkumu probíhá detailní vy-
hodnocení obou již realizovaných focus groups 
se zadavateli a se zákazníky, kdy budou porov-
nány názory obou skupin respondentů. V rámci 
průzkumu bude pokračovat field testování pro-
dejních výsledků a chování spotřebitelů s cílem 
zjistit hlavní praktické faktory, které mají vliv na 
úspěšnost nasazení podlahových displejů. 

Daniela Krofiánová

Společnost HL Display 
nabízí řešení pro in-store komunikaci a merch-
andising, která respektují jak stanovený kon-
cept prodejny tak specifické požadavky jed-
notlivých produktových kategorií. Společnost 
poskytuje komplexní služby, odborné pora-
denství a posouzení, výzkum a vývoj, výro-

bu, dopravu a konečnou instalaci.

Firma OMD Czech 
je součástí jedné z největších celosvě-

Jak hodnotí zadavatelé prodejní stojany?
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POPAI

Prodejní místo v dnešní době plní funkci významného komunikačního média nejblíže k zákazníkovi a prostřednictvím optimálních 
nástrojů zásadně ovlivňuje nákupní rozhodnutí zákazníka a prodejní úspěšnost výrobků. 

POPAI CE má nové členy
Novými členy POPAI CENTRAL EUROPE se staly společnosti HL Display, OMD Czech a Willson & Brown Czech. 

tových agentur specializovaných na mediální komu-
nikaci, která funguje prostřednictvím více jak 140 
poboček v 80 zemích světa.

Společnost Willson & Brown Czech 
poskytuje inovační řešení v oblasti projektování 
a výroby standardních a individuálních materiálů 
POS. Firma řeší komplexně problémy v oboru POS 
díky kreativitě, zkušenostem ve všech technologi-
ích výroby a také díky modernímu výrobnímu vy-
bavení. 

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE patří mezi 
dynamicky se rozvíjející pobočky světové 
sítě POPAI a v současnosti sdružuje 48 členů, 
kterými jsou významné společnosti působící 
v oblasti in-store komunikace a retail marketin-
gu. Svými aktivitami podporuje POPAI CE tento 
obor v Čechách, na Slovensku i v ostatních stře-
doevropských zemích a rozvíjí specializované progra-
my pro jednotlivé sféry působnosti oboru. 

Daniela Krofiánová

Staročeská výčepní hlava Lobkowicz vychází z tradice čepování piva v českých pivnicích, reprezentuje po-
ctivou lidskou práci, masivní provedení (žádné plechy, ale kvalitní masivní odlitek) a perfektní dovednost 
českých řemeslníků. Při vývoji designu  jsme se nechali unést a inspirovat  bohatou tradicí, na kterou jsou 
čeští pivaři právem hrdi a dobou nedávno minulou. Do ní necháváme nahlédnout prostřednictvím  Staročes-
ké výčepní hlavy lidem, kteří pijí pivo Lobkowicz Premium. Ta u nich vyvolává nejen vzpomínku, představu 
o tradici, poctivosti, ale i pocit dobře odvedené řemeslné práce.  Naše originální Staročeská hlava je vyro-
bena stejnými postupy a ze stejných materiálů tak , jak se tyto výčepy dělaly v dobách našich dědů a otců. 
Kvalitní odlitky, z kvalitního kovu a s dřevěnými doplňky. Rovněž plakety s názvy piv na čepu jsou jako za 
starých časů, decentní, dekorované na kovu. Souhrn pocitů při načepování, podávaní a napití vyvolá u kon-
zumenta požitek, který bude rád opakovat.“

P.O.P.

Decentnost a tradice
přináší zážitky

„Při výběru co nejvhodnějších materiálů, tva-
rů a technických řešení reklamních předmětů 
a POP materiálů jsme vycházeli z hodnot, které 
náš cílový spotřebitel vyhledává. Sotřebitel má 
radost z věcí, které vznikají poctivě. Jejich vý-
roba trvá tak dlouho, jak je potřeba, a vyrábí je 
někdo, kdo do nich vložil veškerou péči a úsilí 
dát jim to, co potřebují, kdo zná ten pocit uspo-
kojení, když něčemu věnuje svůj čas a kus svého 
já, a ono se to podaří. 

Reklamní předměty pro značku Lobkowicz Pre-
mium přináší našemu odběrateli nejen zviditel-
nění jeho provozovny, ale zároveň vysoké užitné 
vlastnosti. 

Při vývoji POP materiálů jsme kladli důraz ze-
jména na poctivost řemeslného zpracování, na 
použití tradičních, přírodních materiálů – dře-
vo, kov, a také hlavně na jednoduchý, ale přitom 
originální a osobitý design. 

Unikátní džbánek, který nese název Diamant. Jeho 
vznik byl inspirován nálezem podobné sklenice na 
půdě jednoho starého pivovaru, jehož původ od-
hadujeme na období první republiky. V jeho tvaru 
jsme naplno nechali vyznít všechny atributy, ja-
ko  ladnost, eleganci, tradici, poctivost a řemeslo.

Sklenice pro značku Lobkowicz Premium má de-
centní design, kterým nedáváme najevo okázalost. 
Naopak ladnými tvary a křivkami podtrhujeme vý-
jimečnost chuti tohoto piva.

Při pití piva Lobkowicz z této sklenice se snou-
bí originální design a výjimečná chuť a takové 
vychutnání se stává pro konzumenta jedinečným 
zážitkem.  

Světelná reklama s označením názvu provozovny, 
vychází  z logotypu značky Lobkowicz Premium. 
Při jeho výrobě používáme především kovové díly, 
s vysokou životností a užitnou hodnotou. K osvětlení 
této reklamy využíváme moderní technologii.  LED 
diody, zajišťující téměř neomezenou životnost 
a svou nízkou spotřebou energie jsou velmi šetrné 
k životnímu prostředí. 

Staročeská výčepní hlava Lobkowicz vychází z tradice čepování piva v českých pivnicích, reprezentuje po-Staročeská výčepní hlava Lobkowicz vychází z tradice čepování piva v českých pivnicích, reprezentuje po-

V loňském roce uvedla na náš trh ryze česká pivovarnická společnost K Brewery prémiový ležák Lob-
kowicz se sloganem Šlechtic mezi pivy. Filozofii, s jakou je přistupováno k tomuto pivu, lze shrnout do 
základních atributů – tradice, elegance a styl, noblesa, poctivost, péče, přírodní materiály, žádné kompro-
misy. Prémiové pivo si jistě zaslouží také prémiovou podporu prodeje, a ta byla tématem našeho rozhovo-
ru s Michalem Urbánkem, Manažerem marketingových služeb K Brewery.
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jako důležitý argument pro využití těchto pro-
středků. Komunikační a marketingové agentury 
nabízejí ve stále větší míře digitální média svým 
klientům, proto je třeba jim poskytnout všechny 
nezbytné nástroje pro úspěšnou aplikaci těchto 
médií. 

Trh s digitálními médii zaznamenává význam-
ný růst a jeho potenciál je ještě slibnější. Nicmé-
ně jde o ještě mladý trh, který je velmi fragmento-
ván podle využití a sektorů aktivit. 

Jaké hlavní faktory ovlivní trh?
Jedním z nich je očekávaný rozvoj řešení, která 
budou založena na technologii SaaS (Software as 
a Service). 

Nové výrobní závody a také obnovená výro-
ba v podnicích, jejichž provoz byl v době krize 
zastaven, budou mít za následek zaplavení trhu 
velkoplošnými LCD obrazovkami a také výrazné 
snížení cen, díky kterému se tato média stanou 
ještě atraktivnějšími. 

Realizace průzkumů efektivity digitálních médií 
za dostupné ceny podpoří důvěryhodnost těchto 
médií a umožní lépe kvantifikovat jejich vliv.

Na trh budou uvedeny nové prezentační 
technologie jako například technologie 3D „di-
rect-view“ a obrazovky OLED (Organic Light-
-Emitting Diode), které přinesou nové možnosti 
z hlediska kreativity a invence pro zlepšení bu-
doucích koncepcí. S OLED displeji se počítá jako 
s nástupci LCD obrazovek z důvodu mnoha vý-
hod, jako jsou vysoký kontrast a jas, velmi dobrý 
zorný úhel, minimální spotřeba proudu, protože 
není třeba podsvícení, mohou být ohybatelné či 
jinak tvarovatelné apod. 

Rozvoj interaktivních řešení prostřednictvím 
Bluetooth, SMS či jiných nástrojů rovněž otvírá 
úžasné perspektivy. 

Dalším výrazným trendem jsou outdoorové 
obří LED obrazovky, které jsou instalovány pro 
podporu prodeje. K nim patří „faraonské“ pro-
jekty, jako je nedávná instalace LED obrazovek 
společností Mitsubishi v hodnotě 40 milionů do-
larů na novém stadionu Dallas Cowboys v USA. 

Efektivní aplikace digitálních 
komunikačních prostředků 
Čekání zákazníků ve frontě v prodejních mís-
tech patří ke společným jevům všech typů pro-
dejních míst. Využití digitálních komunikačních 
prostředků pro rozptýlení a informování zákaz-
níků nabízí řešení tohoto problému. Při sledová-
ní digitálního média se doba čekání subjektivně 
vnímaná zákazníkem zkracuje a to významně 
zlepšuje image daného prodejního místa v očích 
zákazníka. 

Platt Retail Institute realizoval průzkum, který 
probíhal v pěti bankách po dobu 90 dní. Během 
průzkumu byly uskutečněny rozhovory se 750 
osobami a bylo využito 38 kamer, které zazname-
naly 17 000 hodin provozu v bankách. Na základě 
záznamu bylo analyzováno chování 85 000 osob. 
Výsledky průzkumu ukázaly, že návratnost inves-
tice související s instalací obrazovek v bance není 
zdaleka zanedbatelná. Studie potvrdila, že díky 
digitálním prostředkům zákazníci lépe vnímají 
nabídky a služby banky a také dochází ke zlepše-
ní zážitku zákazníků při návštěvě banky. Studie 

vyzdvihla pozitivní ukazatele, jako jsou vnímání 
doby čekání, spokojenost zákazníka, věrnost, 
ochota doporučit danou banku, ocenění úrov-
ně služeb. Pokud jde o propagované produkty 
a služby, změřený efekt z hlediska realizovaných 
transakcí byl také velmi pozitivní. 

Z výsledků studie je třeba zejména zdůraznit 
kladný vliv digitálních médií na znalost výrobků 
a služeb, kdy u 7 z 8 prezentovaných výrobků 
nebo služeb byl posílen záměr zákazníků je po-
užívat nebo zakoupit. Digitální média ovlivnila 
chování klientů tak, že nárůst prodeje nových 
výrobků a služeb byl vyšší než nárůst běžných 
transakcí. 

Umístění prostředků digitální komunikace 
v blízkosti řady čekajících zákazníků je třeba 
pečlivě prozkoumat a určit. Je nezbytné, aby byla 
tato média co nejlépe přizpůsobena pohybu zá-
kazníků, v lehce zvýšené poloze, kam přirozeně 
směřuje pohled zákazníků bez ohledu na jejich 
výšku a zařazení ve frontě lidí. Co se týče obsa-
hu vysílání, ve většině případů zůstává program 
vysílání zaměřen na témata týkající se míst, kde 
je obsah vysílán, a jen zřídkakdy se obsah týká 
externích témat.

„Nabídky bank jsou četné a mnohdy kompli-
kované. Při oslovení klientů je třeba zvolit jed-
noduchý způsob komunikace, to jim pomůže při 
identifikaci a jasné formulaci jejich potřeb. Naše
anketa o digitální komunikaci odhalila, že se zá-
kazníkům velmi líbil humoristický styl informač-
ních sdělení z bankovního světa. To umožňuje 
oživit strohý a přísný aspekt těchto aktivit. Chce-
me komunikovat skutečně dynamicky a před-
stavit produkty jinak, nestačí nám pouze lehce 
animovaná sdělení, „uvádějí zástupci významné 
bankovní instituce Société générale. 

Obrazovky podporují specifickou
atmosféru v restauracích
Posílit identitu daného místa, zlepšit služby 
a podpořit návštěvnost i spotřebu je cílem ob-
razovek, které jsou instalovány v restauracích. 
Architektura a design klasických restaurací jsou 
pojaty tak, aby pro klienty vytvářely specifickou
atmosféru: pohodlí, únik od ruchu a třeba také 
nadšení, okouzlení.

Obsah vysílaný na obrazovkách v restauraci 
může ladit s prvky interiéru a dekoru a pomůže 
interiér oživit. Například v pařížské restauraci le 
Bound byly skupinou umělců vytvořeny animo-
vané obrazy přímo na zakázku pro promítání 
na plochých obrazovkách, které byly umístěny 
v této restauraci v souladu s koncepcí daného 
místa. V rámci tohoto projektu byla respektována 
zásada, že klienti nejsou v restauraci proto, aby se 
dívali na obrazovky, ale aby konzumovali a strávili 
zde příjemné chvíle. Obrazovky přispívají k této 
atmosféře a dle různých časových úseků dne 
a typologie přítomných osob se nabízí možnost 
modifikovat obsah obrazovek a tím také změnit
celkové ovzduší restaurace. 

Program vysílání může zdůraznit celkové po-
jetí restaurace ve formě videí podtrhujících at-
mosféru místa, citací z oblasti gastronomie nebo 
krátkých informací - témata vůní a chutí nebo 
objevování novinek jsou toho příkladem. Doplň-
kem může být vhodný hudební program, který je 
vysílán podle časových úseků a návštěvnosti re-
staurace. Díky dnešním technologiím lze automa-
ticky řídit hlasitost zvuku, existují také systémy 
„zvukových tunelů“, kdy je zvuk směrován pouze 
do vybraných lokalit. 

Daniela Krofiánová

Digital signage
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Také pohled asociace APCAD (Asociace pro au-
diovizuální dynamickou komunikaci), která je 
významnou evropskou asociací v digital signage 
je optimistický: 

„Dalo by se očekávat, že dnešní ekonomická si-
tuace neusnadní vývoj tohoto tržního sektoru, ale 
současné fenomény na tomto trhu svědčí o opa-
ku. V obchodní sféře nebyly velké digitální pro-
jekty, které byly zahájeny v roce 2008, zastaveny, 
ale naopak se v této době objevila řada poptávek, 
což potvrzuje, že potřeba digitální komunikace 
je pro klienty velmi významná. Zvýšil se zájem 

o interaktivní projekty a projekty digitálních ori-
entačních a navigačních systémů. Audiovizuální 
dynamická komunikace má vysokou schopnost 
přilákat zákazníky a cíleně na ně působit.“

Jaké jsou hlavní trendy 
na trhu digital signage?
Projekty jsou stále rozsáhlejší, počet obrazovek 
na jeden projekt se za pět let znásobil pětkrát. 
Délka pro rozhodování zákazníka i délka reali-
zace projektů se zkracuje. Výrobci a dodavatelé 
digitálních prostředků reagují na specifické po-

třeby současného trhu inovacemi, flexibilitou,
logistickými řešeními dle individuálních potřeb 
projektu. V oblasti sítí reklamních obrazovek 
stoupá role místních - regionálních zadavatelů, 
kteří se stále častěji na těchto obrazovkách pre-
zentují na úkor celonárodních zadavatelských 
společností. Nedostatečné pokrytí sítě obrazovek 
v celonárodním měřítku má za následek to, že lze 
jen obtížně provádět analýzu celkové sledovanos-
ti obrazovek, a to je pro zadavatele brzdou.

Dosud chybí metodologie a nástroje pro mě-
ření sledovanosti digitálních médií, které slouží 

Digital signage
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Evropský sektor
digitální komunikace
je v plném rozmachu
„Trh digitální komunikace je globálně málo postižen krizí a na konci roku 2009 byl mimořádné aktivní. Je to odvětví, které se chystá vykročit 
z časů krize ještě silnější, než když do nich vstupovalo,“ říká Raphael Pinot, z poradenské společnosti Cleverdis, která se specializuje na konzul-
tační činnost v oblasti komunikace a která mapuje evropský trh digitálních médií. 



Mezi příklady, které potvrzují efekt přidané hod-
noty pro zákazníka, je uváděn například i tento:

První značkou firmy Procter & Gamble byla
značka mýdla Ivory, která se objevila již před 
120 lety a jakožto první plovoucí mýdlo byla 
považována za významnou inovaci té doby. 
Dnes tato značka mýdla na trhu stále exis-
tuje a mýdlo lze nakoupit v balení po 4 
kusech za necelé dva dolary. V průběhu 
doby se objevila další mýdla stejného 
typu, ale barevná, průsvitná, parfémo-
vaná, s atraktivním obalem v ceně dva 
dolary za kus. V dnešní době může-
me nalézt na trhu mýdla bez vůně, 
nebarevná, ale nabízejí terapeutické 
účinky, které snižují stres, poskytují 
relaxaci, navozují pohodu… a jejichž 
cena se pohybuje ve výši pět dolarů 
za kus. V principu všechna z těchto 
mýdel jsou téměř stejná, ale vytvo-
řením přidané hodnoty v podobě 
emocí může výrobce zvyšovat 
cenu výrobku a svoji marži. 

V marketingových strategiích 
lze vysledovat trojí vývoj. V první 
fázi se podniky spokojily s tím, že 
vyrábějí výrobky a uvádějí je na trh. 
Pro odlišení se strategie zaměřily 
na nástroje smyslového marketin-
gu, a tak byla výrobku dodána jiná 
dimenze: radost, potěšení. V rámci 
vývoje smyslového marketingu se objevu-
jí strategie emočního marketingu (emoční část 
- nadstavba nad smyslovým marketingem). Smys-
lový marketing má fyzický základ: pět lidských 
smyslů, emoční marketing je charakterizován psy-
chologickými aspekty. Přináší hodnotové pojmy, 
jako je odvaha, důvěra, pochopení potřeb lidí. 

Expert pro oblast merchandisingu módního 
zboží Béatrice Querette chce kultivovat emoční 
dimenzi marketingu. Jak uvádí, úspěšné prodejní 
místo musí působit na „pět emočních smyslů“, 
které specifikuje jako identifikace, přivlastnění,
intuice, valorizace a emoce prostřednictvím pěti 
fyziologických smyslů. Cílem je zvýšit pocit po-
hody pro vyvolání nákupního impulsu. Jakmile 
zákazník vstoupí na prodejní plochu, začíná pro 
něho pravý zážitek podle toho, co vnímá, objevu-
je a pociťuje uvnitř prodejny. Více než o smyslový 
marketing se jedná o emoční marketing, který by 
obchodníci měli realizovat ve svých prodejnách 
a butikách a vytvořit v nich patřičnou atmosféru. 

Spotřebitelé se každodenně setkávají s ob-
rovským množstvím výrobků a reklamy a s „pře-
dávkováním“ informací. Úkolem firem v oblasti
marketingu je odlišit se, proto, aby se spotřebitel 
neutopil v přívalu informací a reklam. 

Na trhu se objevuje stále více velmi podobných výrobků. Mají stejnou kvalitu, stejnou cenu, stejné funkce. Přidanou hodnotu výrobků, která 
je odlišuje, představují emoce, které jsou spotřebiteli poskytnuty, vztah, který si značka se spotřebitelem dokáže vytvořit, životní styl, který 
produkt spotřebiteli nabídne a kvalita života, kterou výrobek spotřebiteli zlepší. 

přidaná hodnota 

K zajímavým příkladům vícesmyslového 
marketingu, který sází na emoční působe-
ní, patří koncepce Senseo. 
Jde o nabídku systému kávovaru a lahod-
né kávy, jejíž degustace se stává jedineč-
ným zážitkem. 

Smyslová komunikace začíná již jménem produktu 
– název Senseo obsahuje výraz „sense“ – smysl, 
smyslový. 

Koncepce působí na všechny smysly spotřebitele: 
- na čich prostřednictvím výrazného aroma kávy,
- na zrak, který upoutá vytříbený a moderní design 
kávovaru Senseo a jeho příslušenství, průsvitné ká-
vové hrníčky lákají pohledem na kávu a její pěnu,
- na chuť a hmat, kdy úžasná kávová pěna uspoko-
juje labužníky a přináší příjemné vjemy při doteku 

úst a ochutnávání, 
- na sluch, kdy charakteristický zvuk kávovaru 
a kávy tekoucí do šálku připravují spotřebitele 

na okamžik degustace. 
Příjemný smyslový zážitek podtrhuje také 
jednoduchost a rychlost přípravy dobré kávy 
a samozřejmě samotné okamžiky degusta-
ce, které nabízejí specifickou pohodu pauz na
kávu. Senseo je prezentována jako káva pro 
chvilky strávené s přáteli a kolegy se zací-
lením především na mladé aktivní lidi. 
Součástí smyslové strategie značky jsou 
promoční akce, ke kterým patřila napří-
klad červeně osvětlená pařížská nábřeží 
při příležitosti uvedení na trh červeného 

kávovaru Senseo nebo různobarevná svět-
la Sacré-Coeur. Tyto akce byly doprovázeny 

ochutnávkami kávy, a tak se mohli spotřebite-
lé potěšit vizuálním i chuťovým zážitkem. 

O významu emocí v prodejních místech svědčí 
i výsledky průzkumu americké společnost Grey, 
které ukázaly, že rozhodování při nákupech již 
příliš nepodléhá racionálním motivům. Anketa 
s 25 000 spotřebiteli odhalila, že podíl emocí na 
nákupním rozhodnutí představuje až 60 %.

Vůně pro rok 2010
Mezinárodní průzkumová agentura Mintel před-
pověděla trendy v oblasti vůní, které budou apli-
kovány pro spotřebitelské výrobky v roce 2010.
Výrobci zboží se v oblasti vůní zaměří na jed-
noduchost a čistotu, a to v široké škále výrobků 
sortimentu tělové kosmetiky, pracích prášků, 
osvěžovačů vzduchu apod. Tyto výrobky budou 

obsahovat jen velmi málo složek nebo jen jedi-
nou složku vůně. Společnost Palmolive uvedla 
na trh tekutý prostředek na mytí nádobí Clean 
+ Clear, který neobsahuje žádné těžké vůně ani 
zbytečné chemikálie. 

Vůně by měly působit na náladu spotřebitelů. 
Ve složité době a při životním stylu plném stre-
su spotřebitelé hledají jakékoliv způsoby, jak lze 
uniknout nepříjemnostem každodenního života. 
Svíčka, která voní jako piňa colada , může zname-
nat návrat ve vzpomínkách na prázdniny na pláži 
nebo osvěžovač vzduchu s vůní ovoce připome-
ne krásné letní období. 

Daniela Krofiánová

moce jakoE
Smyslový marketing
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Foto:
Senseo - Maison du Café

Zážitkový marketing se objevil již na konci osm-
desátých let minulého století a nabídl nástroje, 
které znovu zkvalitnily a zpříjemnily nákupní 
a spotřební zážitek. Tato marketingová disciplina 
se zabývá nejen tím jak znovu zvýšit atraktivnost 
prodejních míst, ale také jak změnit jejich funkč-
nost. Místa prodeje a nákupu jsou prezentována 
jako místa pro trávení volného času, která ná-
vštěvníkům poskytují potěšení, příjemné vjemy 
a pocity. Průzkumníci hledají způsoby, jak lze 
příznivě ovlivnit atmosféru prodejny, specifikují
komponenty dotvářející ovzduší a měří dopady 
těchto nástrojů na chování spotřebitele. 

Nová očekávání spotřebitele
Spotřebitel se už od devadesátých let minulého 
století stává racionálnější, náročnější, více řídí 
svůj čas a své příjmy. Už neváhá porovnávat, 
rozhodovat a volit na jedné straně mezi svými 
finančními zdroji a na druhé straně potěšením,
které na základě toho může získat. Stává se ne-
stálý, vrtkavý a těžko pochopitelný. Potraviny 
nakupuje v průměru ve třech až čtyřech různých 
prodejnách, zatímco před dvaceti lety jeho útra-
ty za potraviny byly realizovány v průměru jen ve 
dvou až třech prodejnách. 

Tato změna chování vyžaduje dokonalou adap-
taci obchodních řetězců na nové nároky svých 
zákazníků, což se odráží ve zdokonalení řady 
služeb, jako jsou rozsah prodejní doby, komfort 
pro zákazníky v prodejně, zóny pro odpočinek 

zákazníků, informační služby a kiosky, zrychle-
ní v oblasti plateb, dodávky do domu, věrnostní 
karty, prostory pro oživení a zábavné aktivity. Ne-
lze opomenout ani dokonalejší služby z hlediska 
prodejního personálu včetně úsměvu, přívětivos-
ti prodavačů, jejich odbornosti. 

Dříve se spotřebitelé spokojili s čistou a váb-
ně vyhlížející prodejnou. Dnes chtějí více, to 
znamená více služeb, více zábavy a naplněných 
tužeb, více pohodlí a usnadnění života. Dalším 
výrazným trendem je hledání více přívětivosti, 
sounáležitosti v atmosféře prodejen, tzn. prodej-
ní místa, která mají lidštější rozměr a jsou méně 
standardizovaná. 

Citová dimenze nakupování
Dochází k velmi silné revalorizaci citové a emo-
cionální dimenze nákupního procesu, která na-
hrazuje kognitivní rozhodovací nákupní proces 
s pohledem na spotřebitele v roli „racionálního 
stroje“, který reaguje na určité signály - na cenu, 
kvalitu, dostupnost apod. Vývoj v oblasti nakupo-

vání směřuje k procesu, který je založený na zku-
šenosti a zážitku. Spotřebitel má možnost zboží 
vyzkoušet, navázat užší společenský kontakt 
s prodavači nebo i s ostatními klienty, poznat vý-
razné smyslové zážitky. 

Cítit, dotýkat se, ochutnat…
emoční charakter spotřeby 
Spotřební společnost se mění na společnost vol-
ného času, rekreace, zábavy. Spotřeba přináší po-
těšení a je považována za odměňující zkušenost 
a zážitek pro spotřebitele, který v nákupním aktu 
hledá hédonistické potěšení. 

Zatímco v minulosti byl spotřebitel ekonomy 
považován za racionální bytost svázanou budge-
tem, dnes je spotřebitel chápán a analyzován 
podle jeho citových a emocionálních složek. 
Přechod od racionálního charakteru spotřeby 
k emočnímu charakteru a nepříznivý konkurenč-
ní vývoj donutily obchodní společnosti k tomu, 
aby přizpůsobily nabídku této situaci – soustředi-
ly se na důležitost atmosféry prodejního místa, na 
faktory prostředí prodejny, jako je hudba, vůně, 
osvětlení, barvy. 

Komunikace hodnot značky
na bázi citového pouta
Cílem emočního marketingu je upřednostňovat 
příjemné pocity a potěšení, vytvořit citové pou-
to se spotřebitelem a zároveň komunikovat nové 
hodnoty značky.

Zážitkové koncepce jsou založeny na osobních 
prožitcích a interakci spotřebitele se stimuly, kte-
rými jsou výrobky a služby, které nabízí obchod-

ní společnost. Aby zážitek byl 
obchodně úspěšný, musí být ne-
zapomenutelný a mimořádný.

Cílem těchto koncepcí je 
umožnit konečnému nebo po-
tenciálnímu spotřebiteli zažít 
jedinečné zážitky uvnitř světa 
značky a vytvořit tak pouto mezi 
spotřebitelem a značkou. 

O tom hovoří řada příkladů z evropského 
i světového trhu: světová značka Nike neprodá-
vá sportovní obuv, ale hodnoty. Společnost Nike 
změnila původní model (vzor) sportovní obuvi 
a vytvořila z ní symbol nové generace, a to přede-
vším žen příchozích na trh práce. Obuv značky 
Nike se neobouvá kvůli sportování, ale protože 
reprezentuje životní styl. Do popředí se dostává 
emoční charakter značky před funkčním charak-
terem obuvi. Jiným příkladem je značka počítačů 
Apple, kdy díky inovaci designu se počítače této 
značky stávají dekorativní součástí, které zkvalit-
ňují prostředí interiérů a nejsou pouze kancelář-
ským vybavením. 

Daniela Krofiánová

„Nové skutečnosti nutí obchodní společnosti přehodnotit cíle dnešního obchodu. Cílem již není pouze dodávat zboží, ale vzbudit po něm touhu, 
vyvolat na něj chuť,“ shodují se zdroje z evropského marketingu, pokud hovoří o důležitosti zážitkové komunikace v prodejních místech. 

Smyslový marketing
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Když se z nákupu 
stává emoční zážitek

Podstatu a význam emočního  
marketingu lze shrnout takto: 
„Když mi to řekneš, zapomenu to, když mi to 
napíšeš, možná si na to vzpomenu, ale nech mě 
to prožít a já na to nikdy nezapomenu.“
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PSI 2010 v době
ekonomické krize

Pokles investic do reklamy a marketingových ak-
tivit zřejmě pocítili všichni dodavatelé i výrobci 
nejen u nás, ale i v sousedním Německu. „Němec-
ký reklamní průmysl má již údajně svoje nejhorší 
období za sebou“, tvrdí organizátoři výstavy PSI. 
Celkový propad obratu v tomto průmyslovém od-
větví se snížil o 7,5%. Avšak v posledních týdnech 

Tradičně, vždy začátkem ledna míří většina profesionálů z oboru 3D reklamy na jeden 
z nejvýznamnějších veletrhů - PSI do Düsseldorfu. Sdružení, které garantuje mnoho vý-
hod zejména pro přímé dovozce a prodejce reklamních a dárkových předmětů, prezentu-
je tento veletrh jako klíčový zejména v oblasti uvedení novinek na trh.

3D reklama
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ověřené zdroje přináší optimističtější prognózy, 
které by se měly začít projevovat již v první polo-
vině roku 2010. 

Organizátoři výstavy každoročně monitorují 
názory nejen návštěvníků, ale i vystavovatelů. 
Letos mě výsledky „düsseldorfského barometru“ 
zajímaly o to více, protože rozsah tohoto jedineč-
ného veletrhu byl tentokrát výrazně menší než 
kdykoli v předchozích letech. 

Jak vyplynulo z pravidelného průzkumu, pouze 
14% dotazovaných distributorů reklamních ma-
teriálů očekává další snižování prodeje i v budou-
cím období. Více jak polovina z dotazovaných 
očekává jistý nárůst poptávky po propagačních 
předmětech a 33% respondentů nepředpokládá 
žádné výrazné změny v prodejích v nejbližším 
období.

 I když některá prohlášení z řad organizátorů 
výstavy nešetří „realistickým optimismem“, pod-
le mého názoru byl celkový dopad ekonomické 
krize cítit na každém kroku výstavy. 

Přesto všechno zůstává PSI nejstabilnějším veletr-
hem reklamních předmětů a stále víc se ukazuje 
jeho klíčová a významná úloha v těchto opravdu 
těžkých podmínkách. Vystavovatelé se dívají na 
letošní rok s jistým optimismem také proto, že se 
očekává nárůst zakázek z oblasti automobilového 
průmyslu a bankovního sektoru, což je oblast 
tradiční klientely propagačních materiálů právě 
v Německu.

A jaké novinky přinesl letošní 48. veletrh PSI? Na 
seznamu „top hitů“ dárkového zboží byl stejně 
jako v minulých letech především reklamní tex-
til, cestovní zavazadla, kancelářské potřeby a ko-
žené výrobky. Tradiční zájem u klientů stále více 
vzbuzuje sortiment hodinek, bižuterie a reklamní 
elektroniky. I nadále se více prosazuje trend tzv. 
„green products“ především u výrobků jako jsou 
trička či nákupní tašky. Velmi populárními zůstá-
vají výrobky s fotbalovou tématikou, která se váže 
k letošnímu světovému poháru ve fotbale.

Mgr. Barbora Skalníková,
jednatelka ADDURRE s.r.o.

Sklo dává tisku nový prostor

Trochu fyziky a chemie
Sklo je amorfní materiál, jehož složení dříve udá-
valy vzorce molekuly. Dnes se upřednostňuje 
uvádění podílů jednotlivých příměsí. Základní 
sklovinu tvoří sklářský písek, což je vlastně oxid 
křemičitý SiO2, a oxidy boru. V závislosti na dru-
hu a požadovaných vlastnostech se do skloviny 
přidávají různé jiné modifikátory např. ZnO,
BaO, MgO, Al2O3 a Li2O. 
Kromě chemických rozdílů v různých typech 
skla jeho vlastnosti ovlivňují i způsoby zpracování 
jako lití, foukání, lisování či tažení a další úpravy 
jako laminace, broušení a leštění. Toto vše má vliv 
na vzhled materiálu – zda je povrch hladký nebo 
zvlněný, zda obsahuje nebo neobsahuje bubliny 
atd. Zejména pro použití v interiéru se velká po-
zornost věnuje ploše skla („plavené sklo“), které 
díky své hladkosti velmi vyhovuje i jako médium 
pro dekorace.

Vlastnosti důležité pro tisk 
Sklo je anorganická vychlazená tavenina bez di-
latací a pouze několik prvků na jeho povrchu 
umožňuje chemické kotvení inkoustu. Pokud se 
zdá, že grafika je na skle dostatečně fixována, je
to způsobeno pouze tím, že se inkousty na sklo 
přilepí. 

V důsledku nedostatku chemického a fyzikál-
ního ukotvení na povrchu digitálně natištěná gra-
fika velmi špatně reaguje na vlhkost (pára nebo
přímé působení vody) nebo na různé čisticí 
prostředky. Voda, která se dostane pod vrstvu in-
koustu, způsobuje odloupnutí větších částí barvy 
a stává se spouštěčem delaminačních jevů. 

Sklo je rozhodně jedním z nejmodernějších stavebních materiálů, který soudobá architektura využívá v hojné míře. Přestože je tento 
tradiční materiál prakticky všudypřítomný v podobě oken, střech či dveří, i nadále láká architekty, designéry a umělce. Hledají jeho širší 
uplatnění v dekorativní oblasti. Kreativita těchto odborníků, spojená s vlastnostmi skla jako jsou transparentnost, samočisticí schop-
nost, odolnost proti vlhkosti a otěru, nabízí fascinující řadu jeho využití v různých oblastech, včetně digitálního potisku skla pro kuchy-
ně, koupelny, nábytek, dveře, stěny a mnoho dalších aplikací.

Grafika osvěží i víceúčelový prostor

Až dosud se proto vyžadovalo, aby sklo bylo 
před tiskem ošetřeno, a to jednak důkladným 
odmaštěním a jednak podkladovým lakem, kte-
rý vytvářel pojivo mezi sklem a inkoustem. Toto 
ošetření však prodlužuje celou pracovní operaci 
a lak může zanechávat vzduchové bubliny či ne-
žádoucí skvrny na skle. V důsledku těchto pro-
blémů se digitální grafika pouze velmi omezeně
využívala pro dekoraci skleněných stěn, dveří či 
částí nábytku v kuchyních a koupelnách. 

Gelové inkousty Durst Rho Vetrosil 
Společnost Durst, přední světový výrobce vel-
koplošných UV tiskáren, se soustředila na vývoj 
vhodného inkoustu, který by umožňoval digitální 
dekoraci skla, aniž by se musel používat podkla-
dový lak. Průmyslové aplikace tomuto výrobci 
nejsou cizí, protože kromě tiskáren pro použití 
v grafickém segmentu vyvinula i specializované
stroje pro digitální potisk dřeva a keramiky.

Výsledkem vývoje vhodné technologie pro 
potisk skla je gelový inkoust Durst Rho Vetrosil 
bez obsahu těkavých látek (VOC) s organickou 
pigmentací, který kombinuje vlastnosti běžných 
UV inkoustů pro POP materiály jako rychlost tis-
ku, rozlišení a vytvrzovací schopnosti s vynikající 
přilnavostí na sklo i za přítomnosti vlhkosti či čis-
ticích prostředků. 

Inkousty Durst Rho Vetrosil se vyrábějí v azu-
rové, purpurové, žluté, černé a bílé. Kromě toho 
je k dispozici speciální „saténový“ inkoust, který 
slouží k vytvoření imitace leptaného saténového 
povrchu skla. 

František Kavecký, HSW SIgnall

Sklo dodává uměleckým dílům  
vytištěným na sklo zvláštní prosvětlení 

Sklo jako tiskové médium pro velkoplošný digitální tisk je však atraktivní nejen pro architekty a de-
signéry, ale je i zajímavým trhem pro poskytovatele tiskových služeb a samozřejmě i pro výrobce 
tiskových technologií. Proto se problematice potisku skla věnuje velká pozornost i v oblasti vývoje.
Objem grafického tisku je omezen poptávkou reklamního trhu. Tiskaři však hledají stále nová odby-
tiště pro své služby. Orientují se proto na produkty široké spotřeby. Sem patří textil pro interiérové 
aplikace, tištěný dekor na dřevo či keramiku. Sklo má velký potenciál, jsou tu však některá úskalí. 

Speciální inkoust se saténovým efektem v kombinaci s grafic-
kým motivem dokáže vytvořit zajímavé rozdělení prostor

Nové inkousty Durst Rho Vetrosil umožňují aplikovat grafiku
i na sklo vystavené vysokým teplotám a vlhkosti

Přístup k pavilonu slonů v ZOO

Signmaking
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Dušan Pavlů: Veletrhy a výstavy – kultura, 
komunikace, multimedialita, marketing

V česky psané odborné literatuře se obvykle se-
tkáváme s analýzou technologického zvládnutí 
veletrhů a výstav, jejich organizace, plánování 
a detailní přípravy. Domnívám se však, že zatím 
jen málo pozornosti se v odborných kruzích vě-
nuje systematickému studiu dalšího zcela klíčo-
vého hlediska, totiž komunikační roli veletrhů 
a výstav v kontextu rostoucího významu globál-
ních informačních zdrojů a konkurenčních ko-
munikačních technologií. Aby veletrhy a výstavy 
jako autentická komunikační forma obstála v ne-
úprosném prostředí globálního komunikačního 
trhu pozdně moderní doby, není možné se těmi-
to otázkami nezabývat.

V těchto naléhavých aktuálních souvislostech 
pak monografii Dušana Pavlů: Veletrhy a výstavy
– kultura, komunikace, multimedialita, marketing 
je třeba považovat za pozoruhodný publikační 
počin unikátního, a především systematického 
sdělení významů právě komunikačních funkcí 
veletržního a výstavního světa. Autor si velice 
dobře uvědomuje soudobé proměny komerční 
a komunikační funkce veletrhů v důsledku vlivu 
masmediální komunikace a upozorňuje, že ve-
letrhy již nepředstavují jen místo kontraktů, ale 
nabývají na významu především jako místo kon-
taktů a „směny“ informací. 

Dušan Pavlů se ve své monografii věnuje historic-
kým souvislostem vývoje komerční komunikace 

a sleduje vývojové linie čtyř veletržních generací. 
Právě znalost historického kontextu, sociálních 
a kulturních souvislostí a vývojových trendů ko-
munikací jsou při studiu veletrhů nezbytné. Také 
kdo hledá odpověď na otázky kvantifikace a mě-
ření efektivnosti veletržní prezentace, může zde 
čerpat. Autor na řadě marketingových výzkumů 
účastníků veletrhů v ČR a SR prokazuje, jak zjiš-
ťovat faktory efektivnosti z roviny vystavovatele 
i z hlediska celku veletržního titulu. Jedině tak 
lze racionálně uskutečňovat různá manažerská 
rozhodnutí, plánovat rozsah expozic nebo zvažo-
vat, zda se akce zúčastnit. 

 Závěrem nechybí stručná úvaha o perspektivách 
veletrhů a předpokladech jejich dalšího úspěš-
ného rozvoje – tento rozvoj je zásadně podřízen 
podmínkám globalizované společnosti a neome-
zené expanzi moderních komunikačních a infor-
mačních technologií. Na řadě míst této publikace 
se autor dotýká funkce veletrhů jako nástroje pod-
pory prodeje i nástroje public relations. V textu 
i v obrazové dokumentaci dokládá, jak nejen ob-
sah, ale i forma veletržní expozice může přispívat 
k upevňování pozice značky, jaké specifické ko-
munikační prostředí dokáže vytvořit promyšlený 
koncept veletržní in store komunikace.

Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.,
Vedoucí katedry marketingové komunikace,
Vysoká škola finanční a správní, Praha

Značka, image, prestiž, hodnoty firmy, konkurenční síla výrobce – to vše jsou pojmy, které si zcela jistě můžeme bezproblémově ztotožnit
s veletrhy a výstavami, které je pomáhají v kontextu a synergii jiných propagačních nástrojů vytvářet, formovat a upevňovat. Veletrhy 
jako multimediální komunikační nástroj, do něhož především výrobní firmy jako vystavovatelé ročně investují v průměru na 200 ak-
cích v ČR přes 9,5 miliardy korun. Není pochyb o tom, že je zcela na místě věnovat pozornost tomuto komunikačnímu prostředku, jeho 
specifikům a možnostem, zejména v nemilosrdné konkurenci nových elektronických médií.

Pavlů, Dušan:
Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace,
multimedialita, marketing
Praha: Professional Publishing, 2009, s. 380,
ISBN - 978-80-86946-38-2

Výstavnictví

trhu bude i doprovodný program pod názvem 
FORUM REKLAMA, v jehož kontextu se předsta-
ví špičkoví čeští a zahraniční odborníci marke-
tingových komunikací. Tradičně nabídne průřez 
tím nejzajímavějším, co se v jednotlivých oblas-
tech marketingových komunikací událo v uply-
nulém roce.

Na veletrhu budou účastni: vystavovatelé z oboru 
signmakingu, reklamních a dárkových předmě-
tů, podpory prodeje, outdooru, marketingových 
a reklamních služeb, kancelářských potřeb, před-
tiskové přípravy, polygrafických služeb, profesio-

nálních digitálních řešení ve fotografickém prů-
myslu a odborných vydavatelství více než 250 
vystavovatelů ze 10 zemí světa na výstavní ploše 
13 400 m2 informačně hodnotný doprovodný 
program a konference veletrhu s odbornou ga-
rancí příslušných oborových asociací, sdružení 
a odborných časopisů.

Návštěvník zde může nalézt prezentace firem
s ukázkou technologií a materiálů pro výrobu 
reklamy, novinek z oblasti POP/POS, reklamních 
a dárkových předmětů, zajímavých atypických 
řešení reklam a oborových soutěží.

Nové impulsy, účast prestižních českých a zahranič-
ních firem, zajímavý doprovodný program, atrak-
tivní produkty a nabídky vystavovatelů – to jsou 
důležité argumenty pro Vaši návštěvu veletrhu.

srdečně zve
Monika Hrubalová
ředitelka veletrhu
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Veletrh REKLAMA, POLYGRAF
– novinky pro návštěvníky

První novinka:
Soutěž roku v polepu aut 
Hlavními partnery soutěže se na historicky prv-
ním ročníku stávají společnosti: Geodis Brno, 
HSW Signall, Multiexpo a společnost Spandex. 
Soutěž je situovaná na místo Levého křídla Prů-
myslového Paláce.

Soutěž si dává za cíl praktické ukázky v polepu 
aut, kvality použitých materiálů, jejich funkčnos-
tí a odolnosti. 

Soutěž je určena pro všechny návštěvníky ve-
letrhu Reklama, Polygraf, je atraktivní a přinese 
trochu adrenalinu do činnosti, která je vysoce 
specializovaná. Záměrem soutěže je zatraktiv-
nit tuto technologii a službu pro širší odbornou 
veřejnost, ukázat její profesionalitu a obtížnost, 
vyzvednout zručnost jednotlivých odborných za-
městnanců pracujících v této oblasti a ukázat na 
možnosti a kvalitu materiálů. 

Harmonogram v jednotlivých dnech:
  23. 3. od 10,30 praktické ukázky v polepování 

aut a jejich komponentů za účasti předních od-
borníků.

  24. 3. od 10,30 – 15,00 hodin vlastní soutěž, 
show, názory odborníků, vyhlášení výsledků 
soutěže

  24. 3. od 18,00 hodin slavnostní předání cen ví-
tězům soutěže Duhový paprsek a Soutěž roku 
v polepu aut, společenská akce

  25. 3. od 10,30 ukázky odstaňování polepů aut 
s idividuálními prezentacemi 

Druhá novinka:
SIGNMAKINGOVÁ GALERIE s podtitulkem: 
„Reklamní technologie a výtvarné umění - 
soužití v nových souvislostech“.
Ve dnech 23. – 25. března se na veletrhu REKLA-
MA, POLYGRAF uskuteční novinka letošního 

veletrhu s podtitulem Reklamní technologie a vý-
tvarné umění – soužití v nových souvislostech. 
Jedná se o představení řady výtvarných fotogra-
fických a uměleckých děl vytištěných na moder-
ních digitálních tiskových strojích.

Kromě jiných zajímavostí můžete vidět:
 KODEX GIGAS – ĎÁBLOVU BIBLI
  Jedná se o unikátní práci od firmy Grapo, která

vytiskla přesnou kopii původního originálu. Jak 
rozměrem, tak i vahou a přesností je nepozna-
telná od originálu. V něm umocňuje možnost 
otočit rozměrným listem. Kniha je umístěna ve 
speciálním, důmyslně designovaném stojanu. 

 KOPII KNIHY KATALÁNSKÉHO ATLASU
  Kniha chce ukázat přesnost historických map. 

Čelní strana ze skla je potištěná historickou ma-
pou, za ní je současná. Návštěvník může pro-
zkoumat takřka stoprocentní přesnost obou 
map. 

  výtvarní díla realizované na digitálních techno-
logiích Pavla Vavryse a Pavla Formana

  fotografie Jindřicha Šteita
  a mnoho dalšího bude možné vidět po dobu 

výstavy 

Veletrh Reklama, Polygraf je našim jediným zá-
stupcem v oboru reklamních služeb, který si 
i navzdory problematické době udržel kvalitu. 
Sedmnáctý ročník je sice poznamenán krizovou 
dobou, kterou prochází i obor reklamních slu-
žeb, nicméně nabídka bude široká, nejenom na 
výstavní ploše, ale také v rámci doprovodných 
soutěží a odborného programu. Součástí vele-

Výstavnictví

Pořadatel tradičního českého veletrhu reklamních služeb, jehož ročník se uskuteční  
už po sedmnácté, představuje dvě novinky veletrhu.

1. Setkání lidí z oboru
  „Dokážete za jeden den obejít 250 firem“, tak právě tolik firem můžete potkat na veletrhu a ve zkráce-

ném čase si získat potřebné informace. 

2. Ukázat nové trendy ve výrobě a službách
  Pro všechny marketéry, produkční, grafiky, reklamní pracovníky, zadavatele a výrobce je důležité znát

hranice a směry vývoje. Držme se staré, ale osvědčené pravdy: „jednou vidět a zažít je více, než několi-
krát slyšet“.

3. Získání přehledu firem z oboru
  Pro návštěvníky a vystavovatele je důležité vědět, že veletrh Reklama, Polygraf je již sedmnáctým rokem 

vrcholovou přehlídkou významných firem z oboru.

4. Prohlédnout si nabídku zahraničních firem
 Cesty do zahraniční jsou finančně a časově náročné. Firmy přijíždí za námi, vždyť je to báječné.

5. Doprovodný program veletrhu
  I na letošním ročníku uvidíme spoustu zajímavého, od aktuálních reklamních a marketingových témat, 

přes výzkumy postoje české veřejnosti, venkovní reklamy, výzkumních firem, prezentace výzkumu mě-
ření POP u zadavatelů. Také internetové komunikaci bude poskytnuta významná pozornost. Vyhlášení 
a prezentace oborových soutěží je součástí veletrhu a jeho doprovodného programu. Zajímavých témat 
je hodně - jsou tematicky kvalitní a vstup je bezplatný.

6. Soutěže z oboru reklamy 
  Součástí veletrhu je pět oborových soutěží: Kalendář roku, Hvězda 3D reklamy, Duhový parsek, Reklamní 

taška roku, Český direkt a PROMO, které zde představí svoje nejlepší přihlášené práce.

7. Pozvat své klienty na veletrh můžete zdarma
  Srdečné pozvání vašich klientů - to je základ přípravy na veletrh, pro vás i v příštím roce poskytneme 

volné vstupenky zdarma. Pro návštěvníky zase zlevněné v hodnotě 100 Kč, stačí se jenom zaregistrovat 
na www.reklama-fair.cz .

Motivačních faktorů, proč navštívit veletrh, je více.
My jsme našli nejméně sedm důvodů:



prezentace. Je vždy žádoucí, aby byl prezentační 
stánek dělený, aby byl snadno a rychle přepra-
vitelný a smontovatelný. Součástí naší dodávky 
je i ochrana prvků formou přepravních obalů 
a specifických montážních postupů. Pokud tyto 
aspekty nejsou dobře vyřešeny, může se realizace 
celé kampaně prodražit až o polovinu. Prezenta-
ci umíme zajistit na klíč, od nápadu přes realizaci 
po vyhodnocení, což většina klientů ocení.“

Můžete uvést příklad takové Vaší realizace?
„Společnost Ideal Standard měla vyhrazený 
budget na veletrh a hledala jinou alternativu,“ vy-
práví Ing. arch. Petr Čermák. „Obrátili se na nás 
a spolu jsme vymysleli koncept expozice jejich 
nové kolekce přímo na plochách vestibulů ob-
chodních center. Hlavní vizí bylo posílit pozici 
značky na trhu a přiblížit ji více koncovému uži-
vateli, tedy oslovit přímo spotřebitele a jít blíže 
k němu, což veletrh umožňoval v omezené míře. 
Navíc tato alternativa nabídla i regionální působe-
ní. Společnost Ideal Standard má svoje designové 
centrum, vyvíjející design jejich produktů, a to 

určilo základní rámec prezentace odpovídající je-
jich firemní identitě. My jsme návrh dopracovali, 
zkoordinovali výšky a tvary, použili naše zkuše-
nosti. Zakomponovali jsme to, co je uplatnitelné 
v praxi tak, aby prezentace dobře fungovala. Do-
pracovali jsme i kompletní nasvícení a světelné 
prvky expozice, neboť je to jedna z klíčových věcí 
pro to, aby prezentace vynikla a byla vyzdvižena 
už z tak pestrého prostředí obchodních center. 
Světelný box jsme navíc využili i pro komunikaci 

a opatřili ho anketními lístky. Lidé, které stánek 
zaujal, mohli vyplnit lístek a zúčastnit se soutěže, 
jejíž hlavní výhrou bylo vybavení koupelny právě 
prezentovanou kolekcí, což nebyla malá hodnota. 
Nebojte, nevyhrál to žádný náš kamarád,“ usmívá 
se Petr Čermák.

Jsou Vaše další realizace také tak inspirativní?
„Hodně záleží na zadání, odvaze klienta a vždy 
na rozpočtu. Řada projektů se realizuje v navr-
ženém rozsahu, další se změnami a některé bo-
hužel zůstanou jen na papíře. Jedním z nich byl 
i koncept „Vyhraj auto“ do obchodních center, 
fungující již v Anglii. Klientovi se bohužel nepo-
dařilo vyřešit legislativní rámec, a tak se tento 
zajímavý projekt nerealizoval. Řadu dalších, jako 
například prezentační stánky Bayer Schering 
Pharma na lékařské konference, Citi bank do 
OC, či roadshow Philip Morris a Sony Ericsson, 
jsme realizovali ať už přímo nebo jako subdodáv-
ku pro naše partnerské reklamní agentury. Zá-
kladní cíl je pro nás vždy stejný, a to je spokojený 
zákazník.“ 

Výstavnictví
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I N Z E R C E

Prezentační stánky
- řešení doby
„V současnosti je ve výstavnictví hodně znát po-
kles investic do okázalých atypických expozic,“ 
konstatuje v úvodu rozhovoru Petr Čermák. „Není 
to nic překvapivého, vzhledem k současným škr-
tům v budgetech. Ty jsou uvolňovány prozíravěji, 
opatrněji a úsporněji. Firmy mají i nadále zájem 
vystavovat na veletrzích, ale buď omezují výstav-
ní plochu a nebo honosnost expozice. Raději se 
účastní více veletrhů, často i v zahraničí, kde mají 
možnost oslovit nové trhy. Zavedené společnosti 
na našem trhu také hledají alternativy pro veletrž-
ní účast. Takovou možností jsou firemní eventy, 
setkání odběratelů či partnerů, pokud firma po-
třebuje cílit B2B. Jestliže však chce oslovit konco-

vého uživatele, nabízí se možnost prezentace tře-
ba v nákupních centrech nebo na jiných místech 
s vysokou návštěvností.“ 

Co z toho plyne pro vás 
– realizátory výstavních expozic?
„V reakci na tuto situaci na trhu jsme začali na-
bízet našim klientům prezentační stánky, které 
umožňují cílené zaměření na koncového zákaz-
níka. Prezentačním stánkem firma buduje svoji 
image, ale zároveň podporuje přímý prodej (pří-
mý sběr objednávek apod.) I z posledního vý-
zkumu agentury Factum Invenio Česi a reklama 
2010 vyplývá, že Češi chtějí ochutnávky, přímé 

oslovení v místě prodeje. Firma prostřednictvím 
prezentačního stánku získá jednak povědomí 
o bezprostředních reakcích zákazníků a jednak si 
reálně zvyšuje prodej.“

Co můžete nabídnout zájemcům 
o prezentační stánek?
„Známe parametry, které musí takový prezen-
tační stánek splňovat. Je to naše know how, 
které můžeme klientovi nabídnout. Navrhneme 
stánek, vytvoříme rozpočet, vyrobíme jej, zajistí-
me pronájmy ploch, postavíme stánek na místě 
a vyhodnotíme celou kampaň. Naší výhodou je 
poměrně velká zkušenost s technickým řešením 

Realizátoři výstav-
ních expozic umí být 
dnes již opravdu „na 
úrovni“, a tak i na 
veletrzích u nás už 
lze spatřit expozice 
vskutku velkolepé. 
Přesto je pro zada-
vatele takovýchto 
výstavních prezentací každoroční účast 
na veletrhu zejména imageovou záleži-
tostí a věc sice příjemná, ale prodeje jim 
to obvykle přímo nezvýší. Jak z toho ven? 
Jednou takovou inspirativní cestou jsou 
prezentační stánky z dílny Čermák Design, 
která se specializuje na výstavnictví a in-
teriéry. Divize ČERMÁK EXPO realizuje 
prezentační stánky a eventy na podporu 
prodeje. Více nám vysvětlil Ing. arch. Petr 
Čermák, majitel firmy Čermák Design.

Výstavnictví
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Mozaika zažívá renesanci

Jaké mozaiky se na trhu nabízejí
Mozaiky se dodávají a používají ve třech základ-
ních provedeních – sklo, keramika, kámen, dřevo.

U každé existuje vždy řada druhů. Např. u skleněné 
mozaiky lze použít sklo barvené, či podbarvované. 
Mozaiky z barveného skla známe ze vstupních hal 
prvorepublikový budov. Doporučujeme je spíše 
na stěny – bez ohledu na to, zda se jednáo obývací 
pokoj, chodbu, vstupní halu či koupelnu. Používají 
se často v designových prostorech jakorestaurace, 
kluby, kavárny atd. Stále populárnější jsou také 
ručně podbarvované mozaiky Special Pure.

Keramická mozaika je vhodná a nejvíce používa-
ná zejména do wellness center, saun, ale také na 
zadní stěny kuchyňských linek. Výrobci i uživa-
telé u nás stále mozaiku objevují, je znát patrný 
rozdíl v pohledu zahraničních studií a designérů, 
kteří jsou na mozaiku zvyklí a běžně ji využívají. 
Kamenná mozaika je již poměrně luxusní zboží. 
Společnost Fortel Design dováží pouze přírodní 
kámen, jedná se o řadu druhů mramoru, traver-
tin, vápenec, pískovec a další. Kameny se velmi 
často navzájem kombinují a lze tak docílit velmi 
zajímavého efektu. Populární je na podlahy, jak 
v interiéru tak v exteriéru. Kamenné mozaiky 
najdeme na stěnách i podlahách koupelen nebo 
parních lázních, ale jak už jsme zmínili, jsou ce-
nově o něco náročnější.

Škála vzorů i materiálů (a samozřejmě i cen) je 
obrovská a každý materiál má svá specifika a je 
vhodný pro odlišné použití. Proto se necháme 

Mozaika, metoda používaná více než 4 tisíciletí, která dnes, stejně jako ve starověku, zdobí interiéry i exteriéry soukromých vil a rezi-
dencí, veřejných budov a paláců. Těmi jsou v dnešní době i obchodní centra, hotely a administrativní budovy. Velké obrazy poskládané 
z malých čtverečků nás dosud fascinují svým neopakovatelným kouzlem…

Interiéry

labyrintem světa mozaiky provést 
odborníkem, kterým je Bc. Matěj Špá-
nek, obchodní ředitel firmy Fortel 
Design.

Jak působí mozaika
na nakupující
Mozaika je velice efektivní deko-
race, která dělá prostor prodejny 
komfortnějším. Mozaika naprosto 
s přehledem upoutá pozornost 
potencionálního zákazníka. Loga 
společnosti přímo zapracované 
v mozaice či tématické obrazce 
maximálně zaujmou zákazníka 
a takto zpracované logo si zá-
kazníci na 99 % zapamatují.

Mozaika také zjemňuje pro-
stor, navozuje příjemnou 
atmosféru. Zákazník se cítí 
maximálně pohodlně, a je 
tedy pozitivně stimulován 
k nákupu.

Mozaika nabízí řešení 
prostorů, které se těžko 
řeší klasickými materiá-
ly. Mozaika je absolutně 
tvárná, je možné ji řezat 
a skládat dle potřeby. Ši-
roká škála barev doko-
nale zvýrazní prostor, 
„rozsvítí“ velké plochy 

a dodá prostoru majestátní vzhled. Mozaika je 
univerzální co se použití týče, působí velmi dob-
ře jak na malém prostoru, tak i ve velkém.

Důležité je vybrat správný materiál, velikost 
jednotlivých mozaik a barvu. Mozaika již dávno 
neznamená pouze keramiku, společnost Fortel 
Design nabízí mozaiky z různých materiálů, a to 
je např. kámen, dřevo, sklo, kov, drahý kov, kůže, 
bambus a již zmíněná keramika. Největším hitem 
jsou nyní mozaiky z kamene a bambusu. Po té, 
co zákazník zvolí materiál má širokou nabídku 
variant zpracování. Samozřejmostí je nepřeberné 
množství vzorů, velikostí a tvarů.

Využití mozaiky v obchodech
je praktické, mozaiky se velice lehce a jednoduše 
ošetřují, nevyžadují žádné zvláštní úpravy. Další 
nepřehlédnutelnou výhodou je také jejich stálost 
a životnost, nepůsobí v žádném případě “použi-
tě” ani po dlouhé době.

Mozaiku najdeme všude ve světě, mozaika je stá-
le trendy, nepodléhá módním vlivům a díky své 
tradiční oblíbenosti a dlouholeté historii bude 
oblíbeným dekoračním prostředkem také v bu-
doucnu.

Více informací: 
www.mozaiky.eu, www.kameny.eu

labyrintem světa mozaiky provést 
odborníkem, kterým je Bc. Matěj Špá-
nek, obchodní ředitel firmy Fortel 

Mozaika je velice efektivní deko-
race, která dělá prostor prodejny 
komfortnějším. Mozaika naprosto 
s přehledem upoutá pozornost 
potencionálního zákazníka. Loga 
společnosti přímo zapracované 
v mozaice či tématické obrazce 
maximálně zaujmou zákazníka 
a takto zpracované logo si zá-
kazníci na 99 % zapamatují.

Mozaika také zjemňuje pro-
stor, navozuje příjemnou 
atmosféru. Zákazník se cítí 
maximálně pohodlně, a je 
tedy pozitivně stimulován 

Mozaika nabízí řešení 
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Ing. Tomáše Jelínka, produkt managera Mediatelu, 
jsme se zeptali, proč byl projekt spuštěn, co je jeho 
cílem a co nabízí klientům z pohledu marketingu?
Projekt 3D Návštěvy byl spuštěn společně s novou 
platformou Zlatestranky.cz, která je jako celek vý-
sledkem velkých změn v on-line řešení poskytova-
ném společností Mediatel. Značka Zlaté Stránky 
byla dosud převážně spojována s klasickou tiště-
nou žlutou knihou, nová on-lineová prezentace 
má za cíl toto mínění změnit a ukázat, že Zlaté 
stránky jsou moderním produktem na internetu. 
Projekt 3D Návštěvy jako nová součást interneto-
vého produktového portfolia je jasným důkazem 
toho, že tyto změny bereme vážně.

3D Návštěvy jsou pro klienty za-
jímavým a neotřelým způso-
bem vizuální prezentace svých 
provozoven. Ze zkušenosti 
víme, že zákazníci na Zlatých 
stránkách mnohem více ocení, 
pokud je jim ve výsledku hle-
dání nabídnuta možnost se do 
hledané firmy virtuálně podívat 
a předem si o ní udělat obrázek. 
Klienti tedy pomocí 3D Návštěv 
propagují své prostory a atmosfé-
ru jejich provozoven. Zároveň jsou 
všechny prohlídky firem zakompo-
nované mezi prohlídky ulic a měst, 
kde se koncentrují uživatelé, kteří se 
virtuálně procházejí po ulicích a mo-
hou do daných obchodů vstoupit.

Podpora prodeje

Nekonvenční formy marketingu dnes málokoho překvapí. Kreativita je v oblasti obchodu a komunikace více než vítána, a tak vznikají 
stále nové formy. Po virálním marketingu, buzz marketingu nebo guerille se stále častěji objevuje i marketing založený na 3D návště-
vách prodejních míst. Plošně ho začal v minulém roce nabízet vydavatel Zlatých stránek.

Posadťe se a prohlédněte si náš obchod...

z pohodlí vašeho domova!
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Na konci srpna 2009 spustil Mediatel Zlaté Stránky novou online platformu, v rámci které představil jako první 
na trhu propojení klasického streetview s virtuálními prohlídkami interiérů. Nová služba Mediatelu se jmenuje 
3D Návštěvy (www.3dnavstevy.cz) a již nyní v této uživatelsky jednoduché aplikaci můžete najít více než 150 3D 
vizualizací interiérů obchodů a obchodních center (Palladium, Nákupní Galerie Fénix). Záběr obchodů je opravdu 
široký, uživatel se může procházet interiéry obchodů s oblečením, obuví, ale i s kočárky, elektrem či porcelánem 
nebo interiéry restaurací a hotelů.
Aplikace 3D Návštěvy se skládá ze tří základních částí: z hlavního prohlížecího okna, mapky a prostoru pro infor-
mace o obchodech. Uživateli se tak naskytne možnost vidět reálnou tvář obchodu zároveň s jeho přesnou lokací 
na mapě. Pokud má zájem o detailnější informace o obchodu, jednoduše se proklikne do firemního záznamu 
daného obchodu v online katalogu Zlatých stránek. Stisknutím odkazu „Cesta k nám“ po zadání své polohy (ulice) 
mu mapa vypočte trasu k příslušnému obchodu.

Sleduje se v případě tohoto typu prezentace ná-
vštěvnost a využití? 
Samozřejmě sledujeme. Např. v říjnu separátní 
stránka 3dnavstevy.cz, kde všechny virtuální 
prohlídky prezentujeme, dosáhla 750 000 page 
views a 50 000 uživatelů. Navíc uživatelé hledají-
cí na Zlatestranky.cz uvidí ve firemních profilech 
firem, zda si jejich interiéry mohou virtuálně 
prohlédnout, či ne. A aby provázanost mezi 3d-
navstevy.cz, zlatestranky.cz a klienty byla úplná, 
mohou si klienti zároveň umísťovat odkazy na své 
webové stránky.

Bude se projekt nějak dále vyvíjet? 
V jaké formě vidíte jeho budoucnost? 
Produkt prošel nyní pilotní fází, kde jsme si od-
zkoušeli, že ze strany klientů je o něj velký zájem. 
Nyní budou následovat vylepšení a investice do 
celého portálu www.3dnavstevy.cz. Pro uživatele 
a klienty např. představíme možnost stáhnout si 
iframe kód každého obrázku, a tedy následnou 
možnost vložit si prohlídku na své stránky. Dále 
zavedeme možnost poslat link na konkrétní pro-
hlídku mailem a dáme tak uživatelům do ruky 
možnost upozornit své kamarády na zajímavé na-
focené místo, obchod nebo obchodní centrum. 
Zároveň se budeme snažit zkrátit celý produkční 
proces, tedy od podepsání smlouvy až po zveřej-
nění samotné prohlídky.

Kolik společností využívá tuto možnost?
Virtuální prezentaci 3D Návštěvy si 5 měsíců od 
spuštění pořídilo již přes 300 malých a středních 
podniků. Mezi našimi zákazníky jsou ale i velké 
společnosti jako nákupní centra, mezinárodní 
hotely a zrovna nedávno si u nás 3D Návštěvu 
svých provozoven objednala IKEA.

Na způsob, jakým tento nástroj využíva-
jí obchodní společnosti a co jim přináší, 
jsme se krátce zeptali zástupce jedné z nich, 
AAA kočárky (www.aaakocarky.cz), Mariana 
Folkmana. 

Proč jste využili tento typ prezentace?
Tento typ prezentace jsme využili, protože je jas-
ným přínosem pro e-shop a naše kamenné pro-
dejny. 

V čem je pro vás 3D návštěva přínosem? 
Máte na ni nějaké reakce?
3D návštěva kamenné prodejny může zákazníka 
motivovat k návštěvě prodejny, obohatí interne-
tové stránky e-shopu, je nesporným přínosem ke 

vzbuzení zájmu zákazníka. Tato služba je 
na našich stránkách zprovozněna 2 měsíce 
a za tuto dobu byla hojně využívaná námi 
(jako prezentace druhé větší pobočky). 
Z kladných reakcí víme, že i zákazníky.

V aplikaci 3D Návštěvy si prohlédnete na-
focené ulice především v centrech větších 
měst (Praha, Plzeň, Olomouc, České Bu-
dějovice, Brno), ale pohledy do interiérů 
obchodů můžete najít po celé republice 
(např. Přední Výtoň, Písek, Mělník). Po-
kud hledáte obchod a zajímá vás, jestli 
má virtuální prohlídku, tak si na nové 
platformě www.zlatestranky.cz v detailu 
filtrování výsledků zaškrtnete, že chcete 
zobrazit záznamy pouze s 3D Návště-
vou. Pokud obchod 3D prohlídku má, 
objeví se v jeho firemním profilu zele-
ná 3D ikonka, na kterou když kliknete, 
dostanete se přímo dovnitř.
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Interiéry

Intersport Bründl
Kaprun, Rakousko

Intersport Bründl v Kaprunu se stal svým otevřením 
v listopadu 2008 vlajkovou lodí. Obchod byl inspiro-
ván typickou alpskou krajinou, ale současně ovlivněn 
městskou vyčnívající a velmi smělou architekturou 
představuje kontrast k okolnímu prostředí. Umělé 
prostředí nákupního světa bylo propojeno s reálným 
vnějším okolím skleněnou střechou. Perforované ko-
vové lamely jednou vypadají zavřeně, jednou průhled-
ně září. Obchod se stal místem komunikace a vytvořil 
vysokou estetickou hodnotu.

Díky struktuře interiéru obchodu jsou stejně navště-
vována všechna čtyři prodejní patra. Koncept obchodu 
prezentuje perfektně celou filozofii firmy: dát zákaz-
níkovi zážitek z přírody a sportu a udělat z něho fa-
nouška.
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Vítězové EuroShop Retail Design Award 2010 
(v abecedním pořadí)

El Palacio De Hierro, Guadalajara, Mexiko 

El Palacio De Hierro obdržel ocenění za jeho nevíce působivý obchod v Guadala-
jaře, který byl otevřen v listopadu 2008. Obchod kombinuje luxusní mezinárodní 
značky v 10 různých odděleních pod jednou střechou. Layout obchodu vyniká neo-
byčejnou kreativitou a perfektně balancuje mezi identitou značky a integrovaným 
butikem s mezinárodními značkami. Zákazník je intuitivně veden od jednoho sho-
pu k druhému a jeho nákup se stává zvláštním zážitkem.

Elord Golf Fashion,
Soul, Jižní Korea

Elord Golf Fashion se stala vlajkovou 
lodí pro luxusní korejské golfové značky 
a spojuje sportovní nároky s odpovídající 
úrovní oblékání. Budova je designovaná 
jako masivní bunkr, do kterého by každý 
golfista rád vstoupil. Odpočinková zóna
je tvořena reálnými 19 jamkami s barem 
a s obrovskou nasvětlenou videostěnou, 
která inspiruje zákazníky obrázky světo-
známých golfových profesionálních hráčů. 
Značka má pozici unikátní, nadstandardní 
módní golfové značky prezentované zku-
šenou a přátelskou obsluhou. Obchod na-
podobuje atmosféru golfových klubů.

EuroShop Retail Design Award 2010 
Design, koncept a sortiment
musí být v souladu

Interiéry
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EHI Retail Institute je výzkumný, vzdělávací a poradenský institut pro obchod a jeho partnery, založený v roce 1951. V kooperaci s EHI pořádá 
Messe Düsseldorf veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro obchod a EuroCis, kde se představují nejnovější produkty, řešení 
a trendy IT a zabezpečovací techniky v maloobchodě. Zatímco EuroCis otevře své brány 2. – 4. 3. 2010, na příští konání veletrhu EuroShop si 
budou muset návštěvníci počkat až do 26. 2. – 2. 3. 2011.

V letošní polovině ledna v rámci obchodního 
veletrhu National Retail Federation v New 
Yorku udělilo EHI ve spolupráci s Messe Düs-
seldorf již potřetí ceny nejlepším světovým 
obchodům - EuroShop Retail Design Award 
2010. 

Mezinárodní porota expertů na vybavení 
obchodů vybrala mezi kandidáty tři nejlepší 
obchody. Kritérii výběru byly vedle vydařené-
ho designu komplexní odpovídající koncept 
obchodu s jasným sortimentním vymezením, 
jednoznačným oslovením cílové skupiny 
a s jednoznačně rozpoznatelným Corporate 
Identity. Neboť pouze při splnění všech těch-
to aspektů oslovuje idea obchodu také zákaz-
níky. 

Oceňující ceremoniál byl sponzorován Um-
dasch Shop – Concept, jednou z vedoucích 
společností na vybavení obchodů v Evropě.

El Palacio De Hierro, Guadalajara, Mexiko 

Elord Golf Fashion, Soul, Jižní Korea



Marketingový průzkum

27

Lidé si stále žádají více ochutnávek a prezentací na místě prodeje.
Nejvíce prostoru pro další reklamy a místo, kde by lidé ocenili její větší 
množství, je spojené s místem prodeje. Jsou to jednak ochutnávky a prezen-
tace na místě prodeje, dále pak televizní obrazovky. Právě ochutnávky jako 
forma propagace výrobků naskýtají největší prostor pro případné rozšíření. 
Více než třetina Čechů říká, že by ochutnávek mohlo být více.

Pokud jde o netradiční formáty reklamy, největší úspěšnost na skutečné 
zaznamenání reklamy přisuzují lidé ochutnávkám a prezentacím na místě 
prodeje. Šanci skutečně oslovit přiznává této formě reklamy 52 % Čechů. Po-
měrně velké procento lidí přiznává, že velkou pravděpodobnost na prohléd-
nutí mají i letáky vhazované do schránek. Přestože je 68 % veřejnosti touto 
reklamou přesyceno, 28 % jich zároveň říká, že mají letáky velkou šanci na to, 
aby neskončily rovnou v odpadkovém koši, ale byly skutečně prohlédnuty.

Z reklam v místě prodeje mají největší šanci opět ochutnávky a prezentace, 
dále upoutávky na regálech a nabídky na propagačních stojanech. 

I když nelze předpokládat, že každý, kdo vítá propagační akce v místě prode-
je, se nechá takovouto reklamou ovlivnit, přece jen je zde velký prostor jak 
pro dodavatele tak i pro vlastní obchodníky.

Podrobné výsledky výzkumu shrnuje volně prodejná studie Češi a reklama 
2010. Přináší kompletní informace z celého výzkumu k těmto tématům: in-
tenzita reklamy v médiích, účinnost médií z pohledu veřejnosti, vliv reklamy 
na kupní chování, postoje k reklamě jako společenskému jevu a reklama na 
vybrané skupiny výrobků.

Vývoj nákupu na základě reklamy (v %)
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Lidé si stále žádají více ochutnávek 
a prezentací na místě prodeje

Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agen-
tura Marktest, a.s. Doposud bylo realizováno celkem 27 reprezentativních 
výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. 

Výzkum přinesl mimo jiné odpověď na otázku - Vyhledáváme zboží, které 
známe z reklamy a přiznáváme nákup na základě reklamy? 

Nákup na základě reklamy „přiznalo“ v letošním šetření o 13 % více respon-
dentů než v loňském roce. Již tradičně častěji přiznávají nákup na základě 
reklamy ženy (49 %, muži 36 %), procento lidí vysokoškolsky vzdělaných, 
kteří v minulosti přiznávali nákup častěji, se nezměnilo, ale vzrost počet 
ostatních (ZŠ z 26 % na 41 %, SŠ z 30 % na 45 %)

Pocit přesycenosti reklamou je stále nejsilnější na komerčních televizích, 
proti loňskému roku jsou změny téměř nulové.

Z klasických médií má největší šanci skutečně oslovit reklama na Nově 
a v České televizi, z neklasických formátů jsou to ochutnávky a upoutávky 
na regálech a pultech.

...vyplynulo z výzkumu Češi a reklama v roce 2010
Ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe a Českým sdru-
žením pro značkové výrobky (ČSZV) uskutečnila společnost Factum Invenio další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti 
k reklamě. Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 15. - 20. 1. 2010 metodou řízených osobních rozhovorů na 
reprezentativním výběrovém souboru 1119 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. 
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Nákup na základě reklamy

Ano
42 %

Neví,
neodpověděl
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Ne
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(N = 1 119, v %)



Umění prodávat

Protože nás stále ještě ovládají některé pravěké 
pudy, očekává nedůvěřivý nakupující za dveř-
mi číhajícího medvěda. A on tam také často je, 
i když maskovaný za prodavače. Návštěvník se 
ještě nestačí ani rozhlédnout, zorientovat, a už se 
na něj někdo vrhá s dotazem, co si přeje. Slušná 
odpověď zní: „Nic!“ Neslušné tu raději nebudu 
citovat.

Proč zákazník reaguje právě takto? V první řadě 
proto, že se zrovna ocitl na neznámém území 
a místo toho, aby se mohl rozhlédnout a zjistit, 
jestli mu někde nehrozí nebezpečí, už by měl 
netrpělivého prodavače informovat, proč sem 
vlastně přišel. 

On to navíc často sám neví. Jednoduše se buď 
chtěl podívat, co je tu k mání, nebo má nějakou 
mlhavou představu a chce se porozhlédnout, co 
by ji mohlo naplnit.

Chápu, že vás, vážení prodávající, k takovému 
přepadávání za dveřmi vede touha ukázat, jak jste 
aktivní a vstřícní vůči zákazníkům, ale nedělejte 
to. Spolehlivě je tím odradíte od nákupu.

Pamatujte si tedy, že každý zákazník prochází při 
výběru a nákupu dvěma fázemi: fází anonymity 
a fází zájmu.

Tu první není třeba nijak zvlášť vyhlížet. Zákazník 
je ve fázi anonymity vždy, když vejde do vaší pro-

dejny. Kromě pozdravu ho tedy nechte napokoji. 
V restauraci vám také nejdříve přinesou jídelní 
lístek a pak se teprve zeptají, co si objednáte. Dej-
te tedy zákazníkovi čas a prostor, aby se seznámil 
s prodejnou, vaší nabídkou a popřemýšlel o ní. 
Pak teprve – bude-li chtít – přejde do fáze zájmu.

Jak ji poznáte? Vezměte si opět příklad z restau-
race. Číšník stojí někde opodál a reaguje na vaše 
znamení: pohled směrem k němu, gesto, zamá-
vání. Buďte tedy i vy připraveni reagovat na zá-
kazníkovo znamení. Je nutné, abyste ho po očku 
(ne nějak nápadně, to by měl dojem, že ho pova-
žujete za potenciálního zloděje) sledovali a včas 
tento projev zájmu zachytili. Samozřejmě nejlep-
ší je, když rovnou přistoupí k pultu nebo k vám. 
Ale v rozlehlejších prodejnách, třeba nábytku, to 
nemusí být nejpohodlnější. Takže raději buďte ve 
střehu.

Jestliže se zákazník přiblíží s viditelným záměrem 
se vás na něco zeptat nebo rovnou koupit, dejte 
najevo, že ho aktivně vnímáte. Miluji situace, kdy 
přistoupím ke třem prodavačkám hledícím ro-
zostřeným zrakem do nekonečna (copak je v tom 
nekonečnu asi tak zajímavého?) a já mohu hádat, 
na kterou se obrátit a která mě poslouchá. Ještě 
že mi to většinou některá z nich ulehčí otráve-
ným „No prosím!“

Ale i když se vám podaří správně zareagovat na 
zákazníkovy signály, ještě nemáte vyhráno. Už 

jsem se tu zmínil, že specializované prodejny 
jsou tak trochu ve výhodě, protože je navštěvu-
jí zejména fandové. Zejména ale neznamená, že 
jimi jsou všichni. Nevytvářejte proto atmosféru 
tajného spolku, jehož členové se dorozumívají 
laikům nesrozumitelnými slovy a gesty a vykoná-
vají nepochopitelné rituály.

Nechovejte se tedy při podávání informací k no-
vým zákazníkům, jako byste je vybírali do prvo-
ligového oddílu. I laici mají právo nakupovat. 
Neměli byste hnout brvou, když někdo projeví 
přání zakoupit duši k bicyklu, aby s ní podložil 
stůl na terase, a nenuťte ho vybírat podle cyklis-
tické terminologie. Označí-li požadovanou sou-
částku jako „čudlík“, dejte mu ten čudlík a nechte 
si povýšené poučování, že je to přece spínací pr-
vek s hybridním anachronismem (či co). Leda že 
byste to dokázali vysvětlit s taktem a přehledem 
tak, že se zákazník neurazí.

Pamatujte si tedy, že prodejna není 
žádná škola a vy nejste v roli učitelů, 
kárajících nevědoucí žáčky.

Miloš Toman
Autor knihy Jak zvládnout maloobchod
toman@intuitivnimarketing.cz
www.jak-zvladnout-maloobchod.cz

V minulém vydání časopisu jsme se zabývali bariérami neživými. Mnoho překážek ale můžete nastavět osobně nebo prostřednictvím svého 
personálu. Už v okamžiku, kdy člověk vchází do vaší prodejny, se může rozhodnout o tom, zda se stane vaším zákazníkem, či nikoliv.
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Jak neodradit zákazníka?
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FIGREMA spol. s r.o.
Květinová 59, 783 36 Křelov
tel.: +420 585 381 283 • fax: +420 585 381 495
e-mail: figrema@figrema.cz
www.figrema.cz

Realizace prodejen / Nabízíme Vám 18 let zkušeností s návr-
hem a kompletní realizací či renovací prodejen a komerčních 
interiérů.
Prodejní stojany / Design a výroba POS stojanů pro podporu 
prodeje za využití moderních technologií vstřikolisem, ražbou, 
výsekem, laserem aj.
Výstavní stánky / Návrh a realizace výstavního stánku je sa-
mozřejmou součástí prezentace firem na odborných veletrzích
a jeho nápadité zpracování Vás posune v oboru na přední místa.
Náš tým zkušených odborníků pro Vás nalezne a vytvoří ideální 
řešení pro zviditelnění Vaší firmy na trhu.

FIGREMA „Jsme tvůrci Vašeho úspěchu“
P.

O.
P.

 

ROSS, s.r.o.
Hollého 205/52, 015 01 Rajec, Slovensko
tel.: +421 41 542 2109 • fax: +421 41 542 2404
e-mail: ross@ross.sk 
www.ross.eu • www.ross.sk

Ross je dlhoročným výrobcom svetelnej reklamy, reklamných 
nosičov a POP materiálov. 

Spolupracuje s renomovanými spoločnosťami nielen na 
Slovensku a v Českej republike, ale aj v ostatných európskych 
krajinách. 

Viac ako osemnásťročné skúsenosti v danom obore, použitie 
najmodernejších technológií v spojení s vlastným návrhom de-
signu, výroby funkčných prototypov, umožňujú realizovať aj tie 
najnáročnejšie zákazky a poskytnúť tak zadávateľom jedinečné 
produkty , komplexný servis a služby.

Re
kl

am
ní

 a
ge

nt
ur

a

Print Promotion s.r.o.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
tel.: 603 160 719, 605 785 246
e-mail: janpokorny@tiscali.cz, o.kropacek@seznam.cz 
www.print-promotion.cz

Komplexní služby a servis v digitálním a velkoplošném tisku, 
polepy automobilů, výroba reklamy.

Web design, e-shopy na míru, cateringové služby.
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RNDr. Jiří Lošťák
Mobil +420 606 392 348,
Tel./fax: +420 585 242 642
e-mail: lostak@lostak.cz
www.lostak.cz

Poradenství a konzultace v oblasti franchisového 
podnikání a budování obchodních sítí

Poradenská kancelář se specializuje na přednáškovou 
a vzdělávací činnost ve spolupráci s vysokými školami, 
dále na export a import franchisových konceptů a na vývoj 
franchisových konceptů, tj. přípravu kvalitní franchisové 
dokumentace, která poskytovateli i příjemci umožní snadnou 
aplikaci know-how v ČR a příp. i v zahraničí. Kancelář 
spolupracuje s odborníky, kteří jsou špičkami ve svých oborech 
(právo, ekonomika, průzkum trhu, statistika, grafika,…).
Poradce je řádným členem České asociace franchisingu, 
členem Správní rady ČAF.
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ČERMÁK EXPO
Na Zatlance 3, 150 00 Praha 5
Mobil + 420 603 832 419 • Fax: + 420 224 216 031
e-mail: info@cermak-expo.cz
www.cermak-expo.cz 

Prezentační a výstavní stánky – Podpora prodeje.

Návrh a výroba prezentačních stánků, hotové stánky  
k pronájmu. Kompletní servis – montáž, uskladnění, doprava, 
repase. Výstavní expozice pro opakované použití.  
Realizace po celé Evropě.
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Intuitivní marketing s.r.o.
Sídlištní 818, 756 54 Zubří
Tel.: + 420 604 157 752
E-mail: info@intuitivnimarketing.cz
www.IntuitivniMarketing.cz

Společnost zaměřená na rozvíjení intuitivního marketingu 
v praxi. Vydává knihy z oblasti marketingu, prodeje a motivace. 
Provozuje stejnojmenný internetový magazín.

V oblasti poradenství a vzdělávání se zaměřuje zejména na 
menší a střední podnikání a jeho specifické potřeby.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Toman


