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Vítězové soutěže
POPAI AWARDS 2010
se již těší z úspěchu 

25. 11. 2010 uspořádala středoevropská kancelář POPAI v kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 soutěž
POPAI 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 další-
mi vítězi národních soutěží v rámci celoevrop-
ské POP soutěže, která se uskuteční 22. března 
2011 v Paříži. 

Do soutěže bylo letos zařazeno celkem 
59 realizací, které soutěžily v 15 soutěžních 
kategoriích. 

Odborná porota, která hodnotila soutěžní ex-
ponáty, byla sestavena z odborníků působících 
v oblasti marketingové komunikace, tzn. ze zá-
stupců dodavatelů a výrobců značkových výrob-

ků, designérů, zástupců nesoutěžních produ-
centů POP/POS apod. Při hodnocení se porota 
zaměřila především na kritéria, jako jsou design, 
technické zpracování, praktičnost z hlediska 
spotřebitelského nákupu a schopnost upou-
tat pozornost zákazníků, komunikace značky 
a komplexní dojem POP aplikace. 

Výsledky soutěže potvrdily, že v dnešním vysoce 
konkurenčním prostředí maloobchodního trhu 
značky a obchodní společnosti hledají stále rafi-
novanější způsoby, jak se mohou odlišit od kon-
kurence a jak lépe komunikovat se zákazníkem.

Absolutním vítězem soutěže POPAI AWARDS 
2010 se stal exponát „STOCK display“ firmy Will-
son & Brown Czech, s.r.o. Tento originální stojan 

STOCK Prestige je ztělesněním čistoty, křišťálové-
ho lesku, luxusu a jedinečnosti. Plnohodnotným 
způsobem podtrhuje slovo „Prestige“ ve jménu 
prezentované značky. Tento exponát zvítězil také 
v kategorii „ Alkoholické nápoje, tabák“.

„Cenu za kreativitu“ a ocenění za „Nejlepší mate-
riálovou a technickou inovaci“ obdržel Reklam-
ní robot Advee od společnosti Bender Robotícs. 
Reklamní robot Advee je absolutní novinkou 
v oblasti interaktivní digitální reklamy v místě 
prodeje. Advee poskytne zákazníkovi jedineč-
ný zážitek, čímž mimořádně efektivně předá 
reklamní sdělení a řadí se tak mezi nejúčinnější 
média v oblasti Digital Signage.

Daniela Krofiánová

Výsledky soutěže
POPAI AWARDS 2010 

Jedinečný stojan STOCK Prestige je ztělesněním čistoty, křišťálového lesku, luxusu 
a ušlechtilosti. Plnohodnotným způsobem podtrhuje slovo „Prestige“ ve jmé-
nu prezentované značky, což bylo cílem zadaní pro tento stojan. Dalším cílem 
bylo, aby stojan korespondoval se vzhledem lahve a byly v něm tak propojeny 
vlastnosti skla, barev, loga STOCK Prestige, čistoty vodky a exkluzivita. Zpraco-
vání stojanu je na vysoké technologické úrovni v souladu s použitými materiály 
plastu, nerezové oceli a světel. Světelné efekty jsou tvořeny led diodami. Světla 
umístěné mezi policemi zvýrazňují lesk skla a nápoje uvnitř. Prosvětlené je také 
logo STOCK Prestige.

Absolutní vítěz POPAI AWARDS
(nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených exponátů)

STOCK display
Přihlašovatel: Willson & Brown Czech s.r.o.
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Nejlepší materiálová a technická inovace POPAI AWARDS
(nejvyšší počet bodů v hodnotícím kriteriu „Technické zpracování“)

Cena za kreativitu POPAI AWARDS
(nejvyšší počet bodů v hodnotícím kritériu)

Reklamní robot Advee
Přihlašovatel: Bender Robotics

Reklamní robot Advee je nejmodernější interaktivní reklamní nosič vhodný pro promoakce, 
obchodní a kongresová centra, výstaviště nebo kulturní a společenské akce. Advee svým auto-
nomním pohybem, špičkovým designem a zvláště veselou osobností upoutá a dlouhodobě udrží 
pozornost širokého spektra potencionálních zákazníků a na základě zábavné interaktivní komu-
nikace jim vytiskne reklamní leták nebo slevový kupon. Advee poskytne zákazníkovi jedinečný 
zážitek, čímž mimořádně efektivně předá reklamní sdělení, a zařadí se tak mezi nejúčinnější 
média v oblasti Digital Signage.

Seznamte s dalšími vítězi letošní soutěže POPAI AWARDS 
a jejich novinkami v oblasti in-store komunikace 
Odborná porta soutěže POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2010 určila i letos vítězné exponáty jednotlivých kategorií. My Vám je alespoň 
ve vizuálním přehledu chceme představit: 

Tento globální projekt byl vytvořen pro italskou společnost MV Agusta, která je významným a uznávaným vý-
robcem silných silničních motorek s dlouhou tradicí. Cílem projektu bylo dosáhnout efektivnější komunikace 
v místě prodeje. Pro prezentaci nových modelů motorek F4 a Brutale, byl použit modulární systém, který jako 
celek vytváří jedinečné prostředí pro fyzickou prezentaci motorek a doplňků. Vizuální řešení projektu navazuje na 
hodnoty společnosti MV Agusta, jakými jsou exkluzivita, tradice a „přitažlivá krása“. Linie a materiály zdůrazňují 
současný styl a funkčnost, chtějí umocnit vášeň těch, kteří věří této značce. Italský duch reprezentuje kvalita vy-
braných materiálů, řešení technických detailů od závěsných držáků až po světelný systém použitý pro ztvárnění 
loga. Kombinace barev stříbrná a výrazná červená zdůrazňují cíle společnosti jako jsou rychlost a inovace.

Kategorie A: Auto, moto

MV Agusta
Přihlašovatel: DEKOR, spol. s r.o..

Kategorie B:
Nealkoholické nápoje,
potraviny

Presenter Dolce Gusto
Přihlašovatel:
ATS Display Sp. z o.o.

Trvalý display, samostatně 
umístěný v prodejně. Je slo-
žen z kovové konstrukce, 
podstavec a vrchní část je 
vyrobena z vakuově tvarova-
ných prvků.
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Kategorie C: Alkoholické nápoje, tabák
STOCK display
Přihlašovatel: Willson & Brown Czech s.r.o.

Jedinečný stojan STOCK Prestige je ztělesněním čistoty, 
křišťálového lesku, luxusu a ušlechtilosti. Plnohodnot-
ným způsobem podtrhuje slovo „Prestige“ ve jménu 
prezentované značky, což bylo cílem zadaní pro tento 
stojan. Dalším cílem bylo, aby stojan korespondoval se 
vzhledem lahve a byly v něm tak propojeny vlastnosti 
skla, barev, loga STOCK Prestige, čistoty vodky a exklu-
zivita. Zpracování stojanu je na vysoké technologické 
úrovni v souladu s použitými materiály plastu, nerezo-
vé oceli a světel. Světelné efekty jsou tvořeny led di-
odami. Světla umístěné mezi policemi zvýrazňují lesk 
skla a nápoje uvnitř. Prosvětlené je také logo STOCK 
Prestige.

Kategorie D: Drogerie, kosmetika
Display Adidas
Přihlašovatel: Willson & Brown Czech s.r.o.

Counter Display „regálový podavač“ byl navržen tak, 
aby co nejvíce zvýraznil řadu sprchových gelů Adidas. 
Barva evokuje sport a vitalitu. Tvar detailně kopíruje 
lahev sprchového gelu a svou výraznou barvou je vel-
mi dobře viditelný a aktivně se vyčleňuje mezi změtí 
regálů a polic. Velikost je optimální pro maximální fle-
xibilitu umístění. Duplicita s tvarem samotného gelu 
je pro spotřebitele lehce rozpoznatelná. Konstrukce je 
lehká a odolná podmínkám supermarketů. Možnost 
umístění je variabilní pro police regálů, pultů nebo 
sloupů.

Kategorie E: Služby
Vodafone Mobilomat
Přihlašovatel: WELLEN a.s.

Nemáte u sebe drobné a chtěli byste si koupit kávu? 
Je to velmi jednoduché. Pošlete SMSku! Společnost 
Vodafone a Automaty Servis Selecta spustily první 
mobilomat na nápoje, kde je možné platit mobilním 
telefonem prostřednictvím Premium SMS služby. Auto-
mat je umístěný v prodejně Makro v Praze Stodůlkách. 
Zákazníkům bylo potřebné sdělit informaci o této uni-
kátní službě. Automat jsme tedy oblékli do velkého 
mobilního telefonu. Kávomat se tak stal rozhodně ne-
přehlédnutelným v řadě ostatních a už z dálky je jasně 
identifikovatelný svojí jedinečností.

Kategorie F: Elektronika
Sada imagových podlahových stojanů pro 
prezentaci exkluzivních mobilních telefonů
Přihlašovatel: DAGO s.r.o.

Sada tří imagových stojanů prezentujících prémiovou 
řadu mobilních telefonů pro celorepublikovou road 
show. Díky kombinaci světel a PMMA evokují stojany 
prémiovost, čistotu a dokonalost prezentovaného mo-
bilního telefonu.

Kategorie G: Textil, sport, obuv, osobní 
potřeby a ostatní
Podlahový stojan HENKEL PRIT
Přihlašovatel: GOR7, s.r.o.

Podlahový stojan slouží jako doplňkové prodejní místo 
pro akční nabídkový prodej. Je konstruován jako roz-
kládací s pevnou centrální „nohou“. Stojan je velmi 

variabilní. Dle potřeby je možné osadit police nebo 
závěsné háky. Stojan je konstruován tak, aby byl ma-
ximálně odolný a trvanlivý, čemuž jsou přizpůsobeny 
i zvolené materiály.

Kategorie H. Digitální komunikace 
– realizace v prodejních místech
Info Kiosek Pilsner Urquell
Přihlašovatel: UNiBON spol. s r.o.

Kategorie I. Světelná komunikace, orientač-
ní a informační systémy
Set gambrinus
Přihlašovatel: Ross s.r.o.

Set tvorí nasvietená fascia - reklama určená na prie-
čelia fasád prevádzok. Logo značky je vyhotovené 
v plastickom tvare s použitím exkluzívnej zlatej farby, 
podobne názov prevádzky. Oba prvky sú upevnené na 
rámovej konštrukcii, výplň ktorej je zhotovené z ťa-
hokovu, ktorý celú fasciu robí vzdušnou, elegantnou 
a necháva vyniknúť logu a názvu prevádzky. Svetelná 
reklama - výstrčka, tvorí ďalšiu časť setu. Hliníkový rám 
je po obvode svetlopriepustný, svetlo teda nepreniká 
len cez čelnú plochu s logom ale aj po obvode rámu 
reklamy a zvyšuje tak jej účinnosť. Špeciálne navrh-
nutý tvar plastových dielov umožňuje cez bielu linku 
po obvode prieniku svetla z boku na plastické logo 
v strede v zlatom prevedení a vytvára tak exkluzívne 
odlesky, ktoré v kombinácii s dynamicky postupujú-
cim - rozsviecujúcim sa svetlom po obvode reklamy 
nevtieravo upriamujú pohľad na dominantný prvok 
logotypu - písmeno G. Dynamika svetla je zabezpe-
čená elektoronickými prvkami špeciálne navrhnutými 
a vyrobenými pre potreby tohto projektu v kombinácii 
s LED. Set dopĺňa interiérová reklama v prevedení ako 
logo fascie.

Kategorie J. Vybavení interiérů obchodů
BUBLINA shopconcept
Přihlašovatel: MORIS design s.r.o.

Designový vývoj měl přijít s jednoduchým a levným 
řešením obchodů s dětským zbožím, který by se měl 
stát charakteristickým pro podporu dobré úrovně 
značky Bublina. Bylo vyvinuto řešení standardů, které 
hravou a hlavně praktickou formou splňují požadavky 
na řešení interiérů obchodů, kdy každý má jinou plo-
chu a tvar. Zboží je hodně členité a drobné a musí být 
prezentovány loga a image fota jednotlivých výrobců. 
Stěnové závěsy jsou řešeny univerzálně pro zavěšení 
jednotlivých háčků nebo plexisklových polic. Regálové 
stěny obsahují i skladové prostory a regály jsou prosví-
ceny dopředu a dolů na zboží

Kategorie K: Prostředky pro služby podpory 
prodeje (reklamní dárky v místě prodeje)
Diář Ballantine’s
Přihlašovatel: McCoy & Partner spol. s r.o.

Úkolem pro agenturu bylo navrhnout a vyrobit atrak-
tivní dárek pro konzumenty vysoce ceněné whisky 
Ballantine’s tak, aby správně rozuměli její kvali-
tě a uměli se ve světě whisky správně orientovat. 
Vyrobili jsme diář pro nadcházející rok, který jsme 
však obohatili o edukativní obrazový i čtivý textový 
materiál na téma whisky. Uživatel diáře se dozví 
mnoho zajímavých informací o whisky, jejím členění, 

správné degustaci, rozdílech mezi skotskou a irskou 
whisky, původ whisky. Materiál je objektivně edu-
kativní a samozřejmě přináší celou řadu informací 
právě o skotské whisky Ballatnine’s a podtrhuje její 
kvality a přednosti. Uživatel tak má po ruce nejenom 
praktický diář, ale rovněž rádce a průvodce světem 
whisky.

Kategorie L: Prototypy, vzorky
Prototyp regálového separátoru (zakladače) 
pultového displaye ILLY
Přihlašovatel: DAGO s.r.o.

Exkluzivní regálový zakladač na plechovky prémiové 
kávy ILLY. S ohledem na své univerzální provede-
ní může být použit jako regálový zakladač, kde díky 
dvoupatrovému provedení zajišťuje maximální využití 
regálové plochy, nebo i jako pultový, nebo pokladní 
prodejní display. Separátor/display stimuluje nákupní 
rozhodnutí nejen vizuálně, ale také působením aroma 
z čerstvé zrnkové kávy, kterou obsahuje jeho před-
ní komunikační část. Zákazníka se snaží stimulovat 
k ochutnání nových příchutí atp.

Kategorie M: Novinky, vyspělé technologie
Reklamní robot Advee
Přihlašovatel: Bender Robotics

Reklamní robot Advee je nejmodernější interaktiv-
ní reklamní nosič vhodný pro promoakce, obchodní 
a kongresová centra, výstaviště nebo kulturní a spo-
lečenské akce. Advee svým autonomním pohybem, 
špičkovým designem a zvláště veselou osobností 
upoutá a dlouhodobě udrží pozornost širokého spektra 
potencionálních zákazníků a na základě zábavné inter-
aktivní komunikace jim vytiskne reklamní leták nebo 
slevový kupon. Advee poskytne zákazníkovi jedinečný 
zážitek, čímž mimořádně efektivně předá reklamní 
sdělení, a zařadí se tak mezi nejúčinnější média v ob-
lasti Digital Signage.

Kategorie N: Promostánky, promosystémy
Promozóna Frisco
Přihlašovatel: UNiBON spol. s r.o.

Kategorie O: Ekologické koncepce
Věci Veřejné - logo opravdu velkého formátu
Přihlašovatel: MORIS design s.r.o.

Unikátní obří logo bylo vyrobeno nastříkáním na tráv-
ník unikátní plně ekologicky odbouratelnou barvou 
pomocí obří šablony, který byla připevněna k zemi 
a následně vyřezána. Samotný nástřik byl přímo na 
trávník. Realizace loga trvala 10 lidem jeden den. Po 3 
týdnech příroda sama nástřik zlikvidovala a nevzniklo 
tedy žádné její znečištění. 

správné degustaci, rozdílech mezi skotskou a irskou 
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Partnery soutěže POPAI STUDENT AWARD 2010 byly společnosti 
Coca Cola HBC Česká republika spol. s r.o., Mars Czech, s.r.o. a So-
are Sekt a.s.. Tento ročník soutěže podporovala Asociace komuni-
kačních agentur (AKA) a společnost POS Media Czech Republic, 
s.r.o. jako odborní partneři celého projektu. Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže se uskutečnilo 25. listopadu 2010 v rámci gala 
večera soutěže POPAI AWARDS 2010, pořádané taktéž asociací 
POPAI CE v Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9. 

Studenti soutěžili o nejlepší design POP materiálu dle zada-
ného briefu od třech konkrétních zadavatelů. 

Cílem zadání společnosti Mars Czech, s. r.o. byla kampaň na pod-
poru prodeje, která staví na novém konceptu Snickers Nutcase. Design měl 
komunikovat tento nový koncept netradičním způsobem, aby vzbudil po-
zornost a byl zapamatovatelný (odlišující a specifický pro značku Snickers). 
POP mělo sloužit jako dlouhodobé prodejní místo s možností dočasné ko-
munikace nějaké spotřebitelské soutěže.

Zadání společnosti Soare Sekt a.s. bylo zaměřeno na uvedení nového pro-
duktu na trh. Jednalo se o kampaň na podporu prodeje s poselstvím Vinař-
ství Zaječí - Váš skok ke kvalitě. Požadavkem bylo upozornit v místě prodeje 
na nová vína ze Zaječí, která vynikají nejen svou kvalitou ale i lehce čitelnou 
etiketou se zajíčkem. Prodejní stojan měl emotivně navázat na logo společ-
nosti a měl by výrazně zaujmout svou kreativitou a originálním pojetím 
v místě prodeje.

Brief společnosti Coca-Cola 
HBC Česká republika měl 
za cíl zaměření POP na vy-
stavení/prezentaci zejména 
chlazených produktů. Jed-
nalo se o produkty 3 Coke = 
Coca–Cola, Coca-Cola zero 
a Coca-Cola light. Velikost 
balení 0,25l Slim Can. Stu-
denti měli vytvořit návrh 
impulsního balení s tím, že 
spotřebitel nápoj konzu-
muje (většinou vychlazený) 
krátce poté co jej zakoupí 
– pro uhašení žízně, pro 
skvělou chuť. Z tohoto dů-
vodu je snahou nabízet tyto 
produkty pokud možno 
chlazené (v drtivé většině 
případů pak ve vlastních 
chladících zařízeních, popř. 
v chladničkách zákazníka) 
a na těchto místech je tedy 
i zviditelnit.

Práce byly hodnoceny od-
bornou komisí elektronic-

kou formou v prvním týdnu listopadu 2010. Komise byla slože-
na ze zástupců z oblasti designu, zástupců zadavatelů reklamy, 
zástupců vyhlašovatele soutěže, zástupců z technologie – výroby 
POP a zástupců VŠ. 

Na základě hodnocení odborné poroty 
byly oceněny tři vítězné práce: 

V kategorii nejlepší design POP materiálu dle briefu společnosti 
Coca-Cola HBC Česká republika získala nejlepší hodnocení práce 
Solar slimcan autorky Anny Pavkové z Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V kategorii nejlepší design POP materiálu dle briefu společnosti Soare Sekt 
získala nejlepší hodnocení práce POP Display „Stojan na víno“ od autorky 
Kristíny Filové z Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně.

„Mojim hlavným cieľom bolo splniť požiadavky zadávateľa spoločnosti 
Soare sekt a.s. a vytvoriť funkčný 
stojan na víno Zaječí, použiteľný 
v priestore. Inšpirovala som sa 
samotným vínom a originálnym 
charakterom značky Zaječí.

Celý produkt vychádza z dvoch 
častí kvôli lepšej funkčnosti a sta-
bilite. Stojan na víno je navrhnutý 
tak, aby obsiahol 36 fliaš podľa 
briefu spoločnosti, pričom v jed-
nej z jeho častí je možnosť umiest-
nenia osemnástich fliaš. Systém 
vkladania a vyberania fliaš vína 
je prispôsobený jednoduchosti 
a bezpečnosti použitia pre zákaz-
nika. Tovar v stojane je dobre za-
bezpečený, s výrezom pre viditeľ-
nosť etikety a dobrú komunikáciu 
produktu so zákazníkom. 

Materiál pre výrobu stojanu 
som zvolila polaminovanú dre-
votriesku a ocelové tyčky, pre 
pevnosť a elegantnosť tohoto 
materiálu. Konštrukcia pozostáva 
z viacerých k sebe lepených častí, 
ktoré však vychádzajú z jedného 
tvaru a rozmerov. Stojan je dopl-
nený o spodnú a vrchnú časť s re-
klamou. POP display môže mať 
viacero variant, odlišným uspori-
adaním v priestore.

Originalita a funkčnosť po-
zostáva z možnosti komunikovať 
a pristupovať k stojanu z každej 
strany. Je estetický a praktický 
k použitiu pre zákazníka.“

POPAI STUDENT AWARD 2010 – ocenění 
pro nejlepší studentský design POP materiálu
Projekt studentské soutěže patří mezi úspěšné projekty POPAI CE, které jsou realizovány v rámci programu spolupráce se studenty vy-
sokých škol se specializací na podlinkovou marketingovou komunikaci. Zájem o tuto soutěž rok od roku roste a do čtvrtého ročníku 
soutěže POPAI STUDENT AWARD 2010 bylo zařazeno 44 studentských prací.

V kategorii nejlepší design 
POP materiálu dle briefu spo-
lečnosti Mars Czech, s. r.o zís-
kala nejlepší hodnocení práce 
NUTKASE POP, jejímž auto-
rem je Aleš Lukašík (Univerzi-
ta Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 
multimediálních komunikací - Ústav 
Vizuální Tvorby), který byl vítězem 
již loňského ročníku soutěže. Tento 
mladý nadějný designér nám poskytl 
krátký rozhovor.

Jak se Váš nápad (myšlenka) zrodil? 
Tentokrát se jednalo o co nejefektnější spl-
nění zadaného briefu. Snažil jsem se dodr-
žet všechny požadavky zadavatele a navíc 
svému návrhu dodat určitou neotřelost. To 
se všechno odrazilo v použitých materiá-
lech jako je například použití „lentikulární 
fólie“. Výsledný efekt ještě dotvořily řetězy, 
které k současné tváři značky Snickers pa-
tří. Všechny popsané technologie jsou na-
víc uzavřeny do imitovaného betonového 
sloupu, protože kampaň Snickers – Nut-
case se odehrává ve staré továrně, kde je 
takových sloupů nespočet. 

Konzultoval jste nápad se svými 
profesory či někým z praxe? Na 
jaké úskalí jste event. narážel?
Konzultace s profesory probíhá 
prozatím u každé mojí práce. Od minulých ročníků ovšem s tím rozdílem, 
že tentokrát jsem musel pracovat daleko více samostatně, což je jakási prů-
prava do praxe. Úskalí byla jako vždy předem dána otázkou „jak převést 
myšlenku do hmotného produktu“. 

Jaký materiál jste navrhoval, jaký by podle Vás potom v praxi mohl být (např. 
bezpečnostní, zátěžové hledisko apod.)?
Materiálových variant je více (viz. prezentace na webu). 

Proč jste se vlastně přihlásil do soutěže, jaké byla Vaše očekávání?
Tato soutěž probíhá již 5. rokem a tím se pro mě stala příjemnou tradicí. Na-
vrhování POP materiálů je totiž velká výzva a zároveň moje oblíbená disci-
plína v designu. Očekávání nebyla žádná. Tím bych se připravil o moment 
překvapení.

V čem má podle Vás soutěž pro studenty smysl?
Je to hlavně ve zviditelnění sama sebe. Když tuto soutěž někdo vyhraje, tak má 
pak reálnou možnost dostat se do praxe v tomto parádním odvětví designu.

Co pro Vás vítězství znamená?
Obrovskou radost, odměnu za snahu a motivaci pro moji další práci. 

Bude nápad realizován? Jednáte se zadavateli briefu?
To záleží na zadavateli. Zatím se nikdo neozval. Pokud by se tak stalo, tak 
hurá do toho.

Daniela Krofiánová 
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Reklamní robot Advee nabízí zcela novou a uni-
kátní zážitkovou reklamu v místě prodeje. Díky 
přednastaveným modulům dokáže v rámci dané 
reklamní kampaně interaktivně komunikovat 
se zákazníky. Reklamní robot Advee má vlastní 
osobnost a specifické chování, což vytváří dojem 
„živé“ umělé inteligence. Aktivně hledá a oslo-
vuje klienty, přehraje jim na velkém displeji vi-
deo či nabídne možnost zahrát si interaktivní 
videohru. Zákazník získá informace, slevový 
kupon nebo je zaveden přímo k prodejci. Ad-
vee disponuje zásobou více než tisícovky letáků 
a výkonnou termotiskárnou, která umožňuje do-
tisk aktuálních reklamních informací. Reklamní 
robot Advee je vybaven jedinečnou technologií 

ART – Advertising Robot Technology, kterou vy-
vinula společnost Bender Robotics speciálně pro 
účely reklamních robotů. Tento komplexní systém 
umožňuje robotovi zcela autonomní inteligentní 
pohyb ve zvolené oblasti, interaktivní komunikaci 
s uživateli i jeho vzdálenou správu. Pro maxima-
lizaci reklamního efektu na specifický cílový seg-
ment je možné modifikovat grafiku pláště robota, 
jeho osobnost či celkový design.

„Expertní analýzy výzkumných a poradenských 
firem signalizují, že na vyspělých trzích je 70 % 
nákupních rozhodnutí učiněno přímo v prodej-
ně. Nejzajímavějších 25 % nakupujících přitom 
generuje 70 % s tím spojeného zisku,“ říká Šimon 

Chudoba, jednatel společnosti Bender Robotics. 
„I díky tomu, že je reklamní robot Advee absolutní 
novinkou na trhu, dokáže upoutat pozornost zá-
kazníka a splnit tak zadavateli reklamy jeho přání, 
tedy prodat zboží.“ Praktické využití reklamní ro-
bot Advee nalezne v oblasti digital signage, v mar-
ketingových kampaních firem, ale například i ve 
VIP zónách, v kongresových centrech, muzeích, 
letištních halách, veletrzích či sportovních areá-
lech, kde klientům kromě zábavy poskytne také 
požadované informace, případně je zavede na 
hledané místo. Využít ho pro svou prezentaci mo-
hou také veřejné a státní instituce, jako jsou kraje, 
města či zastoupení České republiky v EU.

Výrobcem reklamního robota Advee je firma 
Bender Robotics zaměřená na vývoj a praktickou 
aplikaci nejnovějších technologií v oblasti auto-
nomní mobilní robotiky. Obchodním partnerům 
umožňuje využití přínosů autonomní mobilní ro-
botiky přímo v jejich oblasti podnikání a zajištění 
jedinečného postavení na trhu. Bender Robotics 
sídlí v Jihomoravském inovačním centru, které 
se zaměřuje na podporu špičkových inovativních 
projektů. Pomáhá inovačním firmám, studentům 
s originálními nápady, výzkumným pracovníkům 
a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi prů-
myslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytvá-
ří prostředí pro snadnější inovační podnikání na 
jižní Moravě. Pro inkubované firmy zajišťuje Jiho-
moravské inovační centrum finance, prostory, po-
radenství, kontakty, propagaci a pomoc při trans-
feru technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo 
vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 
26 inkubační program úspěšně ukončilo.

„Živý“ robot Advee
přelomová technologie na trhu reklamy
Na letošní soutěži POPAI AWARDS byl odborné veřejnosti představen první český autonomní robot. Jde o světovou novinku v oblasti 
Digital Signage. V soutěži bodoval hned 3 krát, zvítězil v sekci Novinky, vyspělé technologie, získal ocenění za Nejlepší materiálovou 
a technickou inovaci a Cenu za kreativitu. Reklamní robot Advee je zcela nové a mimořádně účinné reklamní médium komunikující se 
zákazníky interaktivním způsobem. Robot se umí sám rozhodovat, hovořit se zákazníkem a rozpoznat jejich tváře. V březnu příštího 
roku se společnost Bender Robotics se svým robotem zúčastní evropské soutěže POPAI AWARDS Paris ve Francii.

Společnost MV Agusta je významným a uzná-
vaným výrobcem silných silničních motorek 
s dlouhou tradicí. Sídlo firmy se nachází ve měs-
tě Varese.

Cílem projektu bylo dosáhnout efektivnější ko-
munikace v místě prodeje působením na emoce 
příznivců této značky. Při uvádění nových revo-
lučních modelů motorek F4 a Brutale na trh tak 
chtěla společnost MV Agusta realizovat kampaň 
zcela odlišným způsobem. Pro prezentaci moto-
rek byl použit modulární systém, který obsahuje 

pódium se snadno vyměnitelnou grafikou. Stěny 
systému sloužící jako nosný prvek pro police, vit-
ríny a banner, vyhovují různým alternativám po-
užití. To vše jako celek vytváří jedinečné prostře-
dí pro fyzickou prezentaci motorek a doplňků, 
které jsou nezbytné pro jízdu na těchto strojích. 

Při výrobě loga v podobě světelného lightboxu 
byla aplikována inovativní technologie s vyu-
žitím LED světel v kombinaci s tiskovými tech-
nologiemi, jejichž výsledkem jsou 3D vizuální 
efekty.

Vizuální řešení projektu navazuje na hodnoty 
společnosti MV Agusta, jakými jsou exkluzivita, 
tradice a „přitažlivá krása“. Linie a materiály zvý-
razňují současný styl a funkčnost, chtějí umocnit 
vášeň těch, kteří věří této značce. Italský duch 
reprezentuje kvalitu vybraných materiálů, řeše-
ní technických detailů od závěsných držáků až 
po světelný systém, který je využit pro ztvárnění 
loga. Kombinace barev stříbrná a výrazná červe-
ná zdůrazňují parametry jako rychlost a inovace.
Projekt se začal vyvíjet již v roce 2008 s tím, že 
hlavní realizace a dodávky probíhaly v roce 2010. 
Bylo vyrobeno cca 100 sad, které byly dodávány 
na všechny kontinenty přímo na adresy dealerů 
společnosti MV Agusta.

In-store řešení zaměřené na podporu 
emočních zážitků spotřebitelů

Globální projekt, který realizovala firma Dekor s.r.o. v průběhu roku 2010 a který byl vytvořen pro italskou společnost MV Agusta, je pří-
kladem nové formy in-store řešení zaměřených na podporu emočních zážitků cílových skupin spotřebitelů. Společnost Dekor přihlásila 
tento projekt do letošní soutěže POPAI AWARDS a stala se s ním vítězem kategorie Auto, moto.

Expolinc Case & Counter je robustní, a přitom lehký přepravní box vyro-
bený ze stejného materiálu jako nárazníky automobilu. Spolehlivě ochrání 
všechny součásti vaší mobilní prezentace, vejdou se do něj systémy RollUp, 
celá stěna PopUp Magnetic nebo spousta katalogů a vzorků. Ale tím jeho 
funkce zdaleka nekončí. Když si vybalíte všechny potřebné věci z boxu, oto-
číte jej o 90 ° a opatříte svrchní deskou a grafickým panelem, získáte rozměr-
ný prezentační stolek luxusního vzhledu. A nechybějí ani dvě pevné vnitřní 
poličky na katalogy a letáky.

Svrchní deska se vyrábí ve dvou provedeních – jako imitace dubového dře-
va nebo mramoru. Na stolek se upevňuje pomocí čtyř jednoduchých páček 
skrytých uvnitř kufru a perfektně drží. Grafický panel, který obepíná celý 
systém, je vhodné tisknout na materiály, jako je RollUp PET 150 S nebo Po-
pUp PET 350 S. Uchytí se pomocí suchého zipu. Stolek i svrchní deska se 
prodávají zvlášť, lze je tedy libovolně kombinovat. Na český a slovenský trh 
produkty společnosti Expolinc dodává HSW Signall.

Švédský výrobce prvotřídních prezentačních systémů přišel v tomto roce s několika novinkami. Jednou z nich je i Expolinc Premium 
Case & Counter, který si během šesti měsíců získal srdce zákazníků v celém světě. 

Expolinc Case & Counter
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Pane Degene, přibližte nám, jak velký veletrh 
v porovnání s ostatními v této branži EuroShop 
vlastně je?
Pojetí veletrhu EuroShop je celosvětově unikátní 
a nesrovnatelné s jinými. Existují sice veletrhy, 
které prezentují jednotlivé části, ale takovou šíři 
jako má EuroShop jiný nemá. Jedná se o kon-
cept na kterém se každé tři roky vystavovatelé 
a návštěvníci z celého světa potkávají, aby se in-
formovali o tom, kde obor je. Od své premiéry 
v roce 1966 veletrh EuroShop do dnešních dnů 
vyrostl do akce, která mezi veletrhy zaměřenými 
na investiční prostředky v obchodní branži zaují-
má vůdčí pozici.

V roce 1966 se veletrhu zúčastnilo 331 vystavo-
vatelů, z nichž 55 přicestovalo ze zahraničí, a při 
poslední akci v roce 2008 to bylo již 1895 vysta-
vovatelů ze 48 zemí, kteří obsadili čistou výstavní 
plochu o celkové rozloze přesahující 100 000 m². 
Do města na Rýnu v roce 2008 přicestovalo ko-
lem 105 tisíc odborných návštěvníků ze všech 
pěti světadílů. 

Veletrh EuroShop nastavuje laťku kvality, růz-
norodosti a mezinárodnosti. EuroShop je nejen 
místem, kde se prolínají světy nabídky a poptáv-
ky, nýbrž je současně i světově nejdůležitějším 
fórem nápadů a idejí maloobchodu.

Která z jeho částí dle Vašich předpokladů bude 
v rámci EuroShopu 2011 vystavovatelsky nejvíce 
zastoupena (EuroConcept, EuroSales, EuroCis nebo 
EuroExpo)?
Bezpochyby to bude EuroConcept, kde se před-
staví 800 vystavovatelů. Je to současně i nejstarší 
segment, tradiční jádro veletrhu, které tu bylo od 
začátku. V segmentu EuroConcept jsou soustře-
děna témata stavba a zařízení prodejen, osvětlo-
vací technika, podlahová krytina, architektura 
a design prodejen, ale i chladicí nábytek a chla-
dicí zařízení.

Mohl byste blíže pohovořit o tématech doprovod-
ných programů veletrhu?
Máme samozřejmě připraveno nespočet témat. 
V minulém ročníku měla dvě skvělou odezvu 
Designer Village, kterou ocenily zejména men-
ší designérská studia a POPAI Village, která je 
platformou jak pro členy, tak nečleny asociace 
a přitahovala minule velkou pozornost. Desi-
gner Village je možností, jak si opatřit nápady 
pro řešení budoucích prodejen, které představí 
architektonické kanceláře a designová studia, 
a jak se inspirovat novými trendy v návrzích 
nových prodejen v tomto oboru. Při akci POPAI 
Village vytvoří evropské a celosvětové pobočky 
POPAI (Point of Purchase Advertising Interna-
tional) společný obraz celé šíře marketingu na 
místě prodeje. 

Novinkou v příštím roce bude poprvé MQ 
oblast, kde se budou prezentovat výrobci figu-
rín prémiového segmentu a kde budou k vidění 
v atraktivním prostředí vysoce kvalitní figuríny 
určené pro mimořádné inscenace produktů.

Význam veletrhu EuroShop jakožto akce glo-
bálního významu a jedničky na trhu podtrhnou 
i renomované kongresy a propůjčení cen, jako 
je EuroShop Retail Design Conference, Interna-
tional EuroShop POP Conference nebo Retail 
Technology Award. Kromě toho mohou oborní 
návštěvníci během celé doby trvání veletrhu vyu-
žívat bezplatná dvoujazyčná (německo-anglická) 
fóra, jako „EuroShop Forum Architektur & De-
sign“, „POPAI Forum“ a „EuroCIS Forum“.

V roce 2011 poprvé věnuje EuroShop vlastní 
platformu tématu trvale udržitelného rozvoje 

pod názvem „ECO-Park“. Tato zvláštní před-
váděcí akce bude realizována ve spolupráci 
s ústavem EHI Retail Institut. Tím EuroShop 
podchytí opět jeden z důležitých směrů vývoje 
obchodu, neboť zájem o témata trvale udržitel-
ného rozvoje je enormní. Pomocí energeticky 
efektivních řešení lze ušetřit obrovské částky 
nákladů s odpovídajícím pozitivním ovlivně-
ním bilance CO2. To lze dále hodnotit jako vy-
nikající marketingový nástroj zaměřený na zá-
kazníky, jejichž povědomí o trvale udržitelném 
rozvoji neustále roste. Vedle inovačních řešení 
vystavovatelů prezentovaných v rámci akce 
„ECO-Park“ nabízí „ECO-Park-Forum“ mnoho 
informací ze zákulisí a aktuální diskuse k té-
matům trvale udržitelného stavění a zařizování 
speciálně v maloobchodě.

Premiérová bude i zvláštní předváděcí akce 
k tématu trvale udržitelný vývoj produktů, kte-
rá proběhne pod heslem “Sustainovation – Jak 
vznikají trvale udržitelné inovace“ a kterou kon-
cipovala společnost Messe Düsseldorf společně 
s firmami Material ConneXion a brands&values. 
Na řadě příkladů podél celého průběhu život-
ního cyklu výrobku (výroba, použití, likvidace) 
budou názorně představeny potenciály trvale 
udržitelných inovací produktů zaměřených na 
růst a snižování nákladů.. Vedle velkého počtu 
inovovaných materiálů k danému tématu bude 
na případových studiích demonstrováno, jak 
podniky téma trvale udržitelného rozvoje doká-
žou prostřednictvím svých produktů zprostřed-
kovat svým zákazníkům.

Víme od Vašeho zástupce v České republice o pří-
znivém vývoji české účasti na veletrhu EuroShop, 
Za posledních 12 let od roku 1999 se počet českých 
vystavovatelů ztrojnásobil, jimi obsazená plocha je 
rovněž tři a půlkrát větší. Na veletrh v roce 2011 
je zatím přihlášeno 14 českých firem na ploše 563 
m2 (při posledním trienále v roce 2008 to bylo 15 
českých firem na ploše 570 m2). Svědčí to o tom, 
že české firmy dodávající výrobky i služby pro ma-
loobchodní sítě se nebojí porovnat se se zahraniční 
konkurencí na největším oborovém veletrhu na 
světě a protože se řada z nich na EuroShop znovu 
vrací, svědčí to i tom, že jsou v této mezinárodní 
soutěži úspěšní. Je v tomto ohledu rostoucí česká 
účast na veletrhu v porovnání s účastí jiných zemí 
střední a východní Evropy v něčem výjimečná 
nebo jde o objektivní trend platný pro všechny tzv. 
emerging markets?
Co se týče vystavovatelů z České republiky, a lze 
to říci i o Maďarsku, Polsku a dalších, mají v po-
sledních ročnících na veletrhu opravdu silnou 
pozici. Stabilní etablování českých vystavovatelů 
je pro nás dobrým ukazatelem zcela pozitivního 
vývoje. Máme již kmenové vystavovatele, kteří se 
vrací a to nás velmi těší. 

Připravujete nějaké novinky při prodeji vstupenek 
a registraci návštěvníků veletrhu EuroShop 2011? 
Ano, bude spuštěn zcela nový systém, který 
se bude týkat nejen tohoto veletrhu, ale všech 
düsseldorfských veletrhů. Chystáme inovaci tzv. 
On-line Ticket Shop, kdy je možné koupit vstu-
penku z domu a na veletrhu kupon vyměnit za 
lístek. S takto zakoupeným lístkem lze už také 
cestovat veřejnou dopravou po Düsseldorfu na 
veletrh zdarma. Má to velké plus i pro vystavova-
tele, mohou tímto způsobem zaplatit svým zákaz-
níkům-návštěvníkům vstupenku. Pozvání svých 
klientů na veletrh je velmi důležitou předvele-
tržní komunikací a má velký význam pro úspěch 
vystavovatele na veletrhu.

P.O.P.
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Veletrh EuroShop 2011 je otevřen pro odborné 
návštěvníky od soboty 26. února 2011 do stře-
dy 2. března 2011 denně od 10:00 do 18:00 hod. 
Jednodenní vstupenka přijde na 50 T (v on-line 
předprodeji 35 T + poštovné), dvoudenní vstu-
penka pak na 70 T (v on-line předprodeji 55 T) 
a permanentní vstupenka na 125 T (v on-line 
předprodeji 110 T). Studenti a učni zaplatí 15 T. 
V ceně vstupenky je obsažena bezplatná jízda na 
veletrh EuroShop a zpět dopravními prostředky 
systému integrované dopravy VRR (Verkehrsver-
bund-Rhein-Ruhr) a VRS (Verkehrsverbund-Rhe-
in-Sieg). Další informace o akci EuroShop nalez-
nete na internetové adrese www.euroshop.de.

Pane Spaane, mluví se o tom, že nadcházející Eu-
roShop 2011 bude nejzelenější veletrh všech dob. 
Současnou ekonomickou situaci provázejí úspory 
snad ve všech odvětvích. V čem konkrétně se může 
očekávat, že se úspory projeví ve vybavení kamen-
ných obchodů, designu, architektuře a oboru POP?
My se nedomníváme, že současná ekonomická 
situace bude mít přímý vliv na úspory, ale spíše 
na investice do nových technologií, aby se tímto 
způsobem ušetřilo. Je pravda, že EuroShop 2011 
bude skutečně nejzelenější – nové technologie 

budou představeny v osvětlení, klimatizacích, 
mrazících systémech, ale týká se to také IT seg-
mentu u POP materiálů a digitální in-store komu-
nikace, kde jsou velké možnosti, jak využít úspor-
né technologie. 

Kromě ekologie a úspor, lze již předem upozor-
nit návštěvníky veletrhu jaké dominantní trendy 
v oborech souvisejících s Euroshopem budou moci 
vidět?
Nadcházející EuroShop bude nejen nejzelenější, 
ale také nejdigitálnější. Představí se novinky v di-
gitálních technologiích pro retail. Hlavní téma 
bude, jak lépe komunikovat se zákazníkem, jak 
využít například mobilní telefony při platbách 
či informacích použitých přímo v místě prodeje. 
Měly by sloužit i obsluze k informačnímu toku 
a poskytování kvalitnějších služeb pro obsluho-
vané zákazníky. Roli bude hrát také technologie 
RFID, zejména v módních obchodech, která 
představuje velký potenciál, např. etikety na odě-
vech sloužící i k zabezpečení zboží

Na jedné straně se mluví nutnosti individuálního 
přístupu k zákazníkovi, na druhé straně slyšíme 
o trendu informačních digitálních technologií. Lze 
tyto směry nějak skloubit? Znamená to, že v ob-
chodě je lidský faktor záležitost hodná ústupu?
Nemyslím si, že lidský faktor je na ústupu. Pro 
zákazníky je velmi nutný, ale bude podpořen 
digitálními médii a technologiemi. Ty budou 
pomáhat asistentům prodeje v péči o zákazní-
ka, budou mít k dispozici on-line informace, 
budou moci on-line objednávat zboží a další 
možnosti

V minulém ročníku Euroshopu mohli návštěvníci 
vidět „Obchod budoucnosti“. Čeká je něco podob-
ného i ve stávajícím ročníku veletrhu?
Došli jsme k závěru, že spektrum inovací je tak 
široké, že je vlastně nemožné v takovém obchodě 
všechny novinky ukázat.

Ale Future Store je vzdálené pouhých 30 km od 
výstaviště a organizují se tam prohlídky v rámci 
veletrhu, takže je možné se tam zajet podívat.

P.O.P.
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EuroShop 2011, světová jednička mezi veletrhy pro celou oblast investicí v obchodě a jeho partnery, otevře svoje brány od 26. února 
do 2. března 2011 v Düsseldorfu. Veletrh EuroShop 2011 se koná v rámcových podmínkách, které jsou pro globální obor maloobchodu 
velmi komplexní. V uplynulých dvou rocích byly pro mnoho trhů charakteristické klesající obraty, především v jižní Evropě, Velké Britá-
nii, USA a ve východní Evropě a ve státech Středního Východu byl obchod vystaven velmi obtížné konjunkturální situaci. Tímto vývojem 
byly postiženy i hospodářské obory, které se veletrhu EuroShop účastní jako vystavovatelé – zařizování prodejen, Visual Merchandising, 
POP marketing, informační technologie a stavby veletržních stánků. Při příležitosti příprav nejvýznamnějšího světového veletrhu pro 
tyto obory měl náš časopis tu možnost setkat se s dvěma významnými osobnostmi realizačního týmu. Pan Ulrich Spaan, člen vedení a ve-
doucí úseku výzkumu veletrhů a informačních technologií ústavu EHI Retail Institute, který je jako již každoročně odborným garantem 
veletrhu EuroShop a s pan Michael Degen, obchodní ředitel společnosti Messe Düsseldorf nám poskytli exklusivní rozhovor.

Světově nejdůležitější fórum nápadů, 
idejí a trendů v maloobchodu:

to je EuroShop 2011



Originální koncepce pro prezentaci sortimentní 
kolekce adidas Originals má za cíl připomenout 
příběh obuvi „Celebrate Originality“, zvýraznit 
autentický design výrobků, vyvolat chuť si obuv 
vyzkoušet a samozřejmě dát podnět k nákupu. 

Realizace kampaně pro uvedení nového mo-
delu na trh se ujala agentura Novembre. V rám-
ci tohoto projektu se inspirovala propagačními 
prostředky – boxy pro prodej amerických ča-
sopisů, které jsou symboly ulice, a to zejména 
v New Yorku. Tento nápad dobře koresponduje 
s hodnotami značky a originální POP koncepce 
představuje křižovatku trendů street, módní styl 
a umění. Stejným způsobem, jako si spotřebitel 
může volně vzít noviny z prodejního boxu, zákaz-
ník otevře box a může vzít daný model obuvi do 
ruky, prohlédnout si jej ve všech detailech, otes-
tovat materiál, barvu apod. 

Výrobcem POP materiálu je francouzská spo-
lečnost Fapec, která se zaměřila na technické 
detaily pro zachování originálního aspektu této 
in-store realizace. 

Na jediném dekoračním prvku – amerických 
novinách (digitální tisk na aluminiových des-
kách) je model 1609 ER prezentován ve vitríně 
téměř jako cenný klenot. Prodejní box je viditel-
ný při jakémkoliv umístění na ploše prodejny. Je 
zhotoven z kovových materiálů a je tedy velmi 
pevný a trvanlivý pro využití během několika se-
zon. Výběr modré barvy odpovídá modré barvě 
značky adidas, logo je umístěno na všech 4 stra-
nách boxu. Toto vybavení je určeno pro obchody, 
které zajišťují prodej značky adidas Originals. 

Daniela Krofiánová
Foto: Fapec

Originální prodejní design
pro značkovou obuv 
V září 2010 uvedla značka adidas na trh nový model 1609 ER. Jde o přesnou repliku originálního modelu obuvi adidas Miler z roku 
1979, který byl velmi lehkou tréninkovou obuví pro dlouhé tratě a který doprovázel řadu atletů na stupně vítězů. Model 1609 ER per-
fektně odpovídá trendu „retro-running“ včetně retro designu v podobě patiny na podrážce a povrchu obuvi. Bota je vytvořena tak, aby 
podporovala plynulý pohyb a nové barevné řešení je velmi trendové. Číslo 1609 vyjadřuje jednoduše počet kilometrů, který představuje 
jedné míli (1 míle = 1609 km) a také vysvětluje výslovnost výrazu „miler“.

Koncepce pod názvem „Atelier rostlinné kosme-
tiky“ byla vytvořena agenturou Saguez & Partners 
a realizace koncepce byla svěřena francouzské 
společnosti Fapec. Nejde o náhodu, neboť spo-
lečnost Fapec byla již realizátorem předchozí 
koncepce pro značku Yves Rocher. V rámci nové 
koncepce je uplatněna strategie ochrany životní-
ho prostředí na různých úrovních. 

V oblasti výběru materiálů a výroby se společ-
nost Fapec zaměřila na tzv. „zelené“ materiály, 
jako je například masivní dřevo, které je používá-
no pro výrobu držadel, nerezové materiály, které 
nevyžadují povrchovou úpravu, sklo. V souladu 
se strategií udržitelného rozvoje je při výrobě 
systematicky používáno lepidlo na bázi vody. 

Ve sféře logistiky byl optimalizován proces vý-
roby s cílem zajistit snadnou montáž a přepravu 
prodejního vybavení. Z hlediska logistiky je reali-
zována řada úsporných opatření, například Fapec 
zajišťuje montáž vybavení ve střední Evropě (v Pol-
sku poblíž Krakova), snižuje tak přepravní náklady 
až o 80  % a zároveň přispívá k omezení znečištění 

životního prostředí. V rámci prodejní koncepce je 
velká pozornost věnována oblasti recyklace. Vyba-
vení je snadno smontovatelné, ale je také snadno 
demontovatelné. Po ukončení životnosti jsou jed-
notlivé materiály roztříděny a recyklovány podle 
typu materiálu: dřevo, kov, sklo…

Celý soubor prvků vybavení prodejny, který 
zahrnuje řadu dřevěných materiálů, podtrhu-

je přírodní charakter prodejního místa: police 
a stoly, které jsou inspirovány vybavením řemesl-
ných dílen, bedny, žebříky…vybavení je variabilní 
a lze jej přizpůsobit velikosti prodejny od 25 do 
100 m2. 
 
Daniela Krofiánová
Foto: Fapec

Vybavení prodejen
ekologických principů
Již před rokem představila kosmetická spo-
lečnost Yves Rocher novou identitu a novou 
koncepci svých prodejen. S touto novou 
koncepcí Yves Rocher definitivně potvrzuje
svou strategii bio a udržitelného rozvoje. 

P.O.P.
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Správný obsah vysílání na digitálních  
nosičích je základním klíčem k úspěchu 

Obsah je třeba přizpůsobit nosiči, sdělení musí 
být krátká a účinná, aby je divák mohl na obrazov-
ce přečíst a zapamatovat si je. Pozor na získané 
zkušenosti s ostatními typy médií, jako je napří-
klad televize. Digitální média mají vlastní pravi-
dla a kódy pro čtení i psaní vysílaných sdělení. 

Všechny uvedené faktory je třeba brát v úvahu 
při zpracování mediálního plánu, v rámci které-
ho jsou určeny kampaně digitálního vysílání v ná-
vaznosti na daný prostor – vitrína, regál, vstup-
ní prostor, pokladní zóna, cafeterie atd. a také 
s ohledem na určitý časový úsek: nákupní špička, 
doba čekání, doba pro odpočinek…

Při zpracování požadavků je nutno pro tvůrce 
obsahu specifikovat, zda v rámci vysílaného obsa-
hu je nezbytné respektovat předpisy a legislativu 
v daném sektoru aktivit a obecněji zákony týkají-
cí se vysílání reklamy a informací na veřejnosti. 
Detailní prezentace obsahu je řešena souběžně 
s cílovou skupinou diváků, místem vysílání, dél-
kou obsahu, formátem, objemem dat, frekvencí 
aktualizace. Důležité je upřesnění frekvence 
informací v reálném čase, jako je předpověď po-
časí, kalendář s důležitými daty a událostmi, do-
pravní situace, zpravodajství – aktuality. 

Všechny uvedené aspekty týkající se obsahu jsou 
rozhodující pro výběr technického vybavení s cí-
lem optimalizovat tvorbu a administraci vysílání. 
Uživatelé tohoto typu komunikace často nevyčer-

pají všechny možnosti pro životaschopnost jejich 
projektu a pro využití veškerých benefitů tohoto
komunikačního prostředku. 

Měření účinnosti digitálních médií, kterým se 
zabývala poradenská a komunikační agentura 
Digiperformance, ukázalo, že dopad a zapamato-
vatelnost média přímo závisí na způsobu, jakým 
byl pojat obsah. Agentura představila hlavní sou-
hrnná zjištění ze zhruba 20 průzkumů, které byly 
realizovány s více než 7 500 klienty. 

Vyváženost mezi cílem obchodní společnosti 
a očekáváním spotřebitele 
Spotřebitel již není pasivním divákem a sledová-
ní obsahu na obrazovkách závisí na chuti spotře-
bitele. Například 45 % zákazníků prohlašuje, že se 
přestali na obrazovku dívat, protože je to už neza-
jímalo, nebo se domnívají, že už všechno viděli. 

Znalost publika
Studie potvrzují, že rozhodnutí sledovat obsah na 
obrazovce se liší podle různých ukazatelů: pohla-
ví, psychický stav spotřebitele, důvod návštěvy, 
nákupu, poradenství, požadavky atd. Upravený 
a přizpůsobený obsah umožňuje významně zvý-
šit sledovanost, pokud jsou brány na zřetel zmí-
něné zásadní faktory. 

Tvorba programu a opakování
Spotřebitel věnuje jen málo času sledování obra-
zovky: v průměru od 3 do 35 vteřin. Programové 

schéma je nezbytné pro zajištění vlivu konkrét-
ních sdělení a jejich zapamatování: opakované 
sdělení umožňuje zvýšit zapamatovatelnost až 
o 40 %. 

Bezprostřední vliv grafického zpracování
Překvapit a okouzlit - téměř každý třetí zákazník 
nesleduje obsah. Je třeba vzbudit jeho zájem 
v prvních několika vteřinách! Zákazník se roz-
hodne, zda bude dále sledovat obrazovku během 
5 vteřin. 

Čitelnost
Správné využité plochy pro prezentaci vizuálů 
a textů jsou klíčem k úspěchu: 18 % spotřebitelů 
prohlašuje, že si nemohli přečíst nebo správně 
identifikovat vizuál, když byli před obrazovkou.

Význam uspořádání na obrazovce
Běžící text v dolní části obrazovky je nejčtenější 
zónou na obrazovce: tyto texty čte 54 % osob, za-
tímco 28 % osob uvedlo, že čte texty, které jsou 
součástí promočních prezentací. 

Explicitní a srozumitelné koncipování obsahu 
Všechny texty musí být zpracovány na základě 
konkrétního cíle, tzn. musí být vysvětlující, ná-
zorné pro ovlivnění nákupu, zapamatovatelné 
pro zvýšení povědomí. Poskytnout příležitost 
spotřebiteli, aby se účastnil dialogu mezi člově-
kem a strojem, a oslovit ho znamená zvýšit dobu 
sledování obrazovky až o 30 %. 

Audiovizuální komplementarita
Využití zvuku na digitálních nosičích zůstává ože-
havou záležitostí, kterou je třeba řešit. Má nespor-
né výhody: efekt překvapení při využití zvuku je 
trojnásobný, vliv na nákupní akt téměř dvojná-
sobný a zapamatovatelnost sdělení se zvyšuje ze 
17 % na 34 %. 

Daniela Krofiánová
Zdroj: informace z veletrhu Equipmag 2010
Ilustrační foto: Daniela Krofiánová

Zásadním prvkem pro efektivní obsah digitálního média je analýza publika a kontextu, ve kterém se nachází. Kdo je publikum? Kde je 
a co dělá? Jak dlouho je divák vystaven vysílání na obrazovce? Obsah je rovněž vytvářen v souladu s firemní strategii a s marketingo-
vými cíli. Obsah na digitálním nosiči především nesmí být omezen (a to ve většině případů) na prezentaci informací o firmě, výrobcích
nebo službách. Digitální média umožňují vysílat v různých dynamických formátech (flash, video atd.), nabízejí široké výrazové pro-
středky a scénáře, které podněcují zájem diváků. 

Digital signage
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POP Advertising Display Power 

I N Z E R C E

Průzkum „POP Advertising Display Power“ rea-
lizovala POPAI ve spolupráci s agenturou Ipsos-
-Tambor a hlavními partnery průzkumu, společ-
nostmi Coca-Cola HBC Czech republic,MARS 
Czech a SPAR CR. Průzkum proběhl za účasti 
dalších partnerů - společností DAGO, DEKOR, 
Freeboard, STI Česko a časopisu Marketing& 
Media, který byl hlavním mediálním partnerem 
projektu. Průzkum rovněž podpořila soukromá 
vysoká škola B. I. B. S. (Brno International Busine-
ss School) jako odborný partner. 

Výzkum zahrnoval tři hlavní kroky. 
V první kvalitativní fázi projektu, která se usku-
tečnila ve formě skupinových diskuzí, tzv. Focus 
Groups, byly vyhodnoceny názory zadavatelů, 
zástupců maloobchodu i konečných spotřebi-
telů týkající se vnímání stojanů, využívání míst 
pro jejich umístění, vlivu jednotlivých parametrů 
podlahových stojanů na nákupní impuls. 

V další části projektu byly týmem výzkumníků 
Ipsos Tambor identifikovány přímo na prodejní
ploše vybraných prodejen tzv. hot spots čili místa 
s vysokou koncentrací nakupujících, která jsou 
nejvhodnější pro umístění POP aplikací.

A konečně v rámci poslední kvantitativní fáze 
průzkumu byl v prodejních místech změřen 
a analyzován potenciál jednotlivých umístění 
identických stojanů (1 typ Snickers a 1 typ Coca-
-Cola) s cílem zjistit nejatraktivnější umístění sto-
janů. Následovalo testování různých typů stojanů 
(5 typů stojanu Snickers a 5 typů stojanu Coca-
-Cola) na stejném umístění s cílem změřit, do 
jaké míry stojan podporuje impulsní nákup a jak 
nakupující hodnotí různé nadefinované aspekty
stojanů.

Reálné testování bylo prováděno ve vybraných 
hypermarketech Interspar ve spolupráci s part-
nerem projektu SPAR ČR. Výsledky testování 
v prodejnách je tedy třeba vnímat jako platné 
především pro prostředí hypermarketů, nicmé-
ně celá řada závěrů a doporučení pokrývá i ostat-
ní maloobchodní kanály.

Techniky sběru dat i metody jejich vyhodno-
cování byly kombinovány s cílem získat vědomé 
názory a postoje zákazníků k POP aplikacím 

(skupinové diskuze a strukturované rozhovory) 
a zároveň reakce neracionální přímo v reálném 
prostředí (pozorování zákazníků přímo v prodej-
nách v blízkosti simulovaných stojanů a zároveň 
vyhodnocení prodejních dat) .

Výzkum probíhal v posloupnostech tak, aby 
vždy následující fáze probíhala na základě zjiště-
ní fází předchozích a mohlo tak docházel ke kon-
tinuálnímu ověřování informací z předchozích 
kroků.

První fáze – skupinové diskuze (Focus Groups) 
se zadavateli reklamy a konečnými zákazníky

Z výsledků skupinové diskuze se zadavateli re-
klamy vyplynulo, že ideální stojan musí být dobře 
vidět, mít nápad, být na vhodném místě a také 
je nezbytné, aby na něm bylo ideálně vystaveno 
zboží s přidanou hodnotou. 

Z vědomého pohledu zákazníka je nejdůleži-
tější najít na stojanu kvalitní zboží a mít stojan na 
viditelném místě, aby mohlo dojít k připomenutí 
potřeby, touhy... 

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. 

Největší důraz kladli zadavatelé na správnou 
velikost stojanu v souvislosti s místem umístění. 
Zákazníci naopak přikládali velký význam barvě, 
tvaru a designu, případně osvětlení stojanu.

Stojan musí upoutat, ale nesmí být příliš kýčo-
vitý, nebo očividně „přehnaný“ protože pak by 
mohl zákazníka odradit, resp. v zákaznících po-
dobná grafika budí dojem nedůvěry, která může
v konečném důsledku od koupě odradit .

Naopak v oblasti grafiky zákazníci i zadavatelé
preferují podklady symbolizující propagované 
produkty, u Coca-Coly například stojan evokující 
tvar láhve atp. 

Co se týká barevnosti, jasně při diskuzí vedl 
názor, že barva stojanu by měla korespondovat 
s barvami podporovaných produktů, respektive 
značek. Použití jiných barev nebylo přijímáno 
pozitivně a je v takových případech třeba volit 
barevnost velmi opatrně, neopomíjet především 
souvislost s produkty. Dobrá přístupnost ke stoja-
nu a k vystaveným produktům je další důležitou 

vlastností pro efektivnost stojanu. Vliv na prodej-
ní úspěšnost stojanu má také skutečnost, že sto-
jan poskytuje informace o zboží a o konkrétních 
akcích a zákazníkovi tak poskytuje příležitost pro 
rychlé zhodnocení nabídky a pohodlnou realiza-
ci koupě .

Jako významné byly zmíněny též atributy 
bezpečnosti, resp. stojany působící nestabilně 
zákazníky též i v kontextu rychlosti nakupování 
odrazovaly. 

Překvapením bylo ne příliš pozitivní hod-
nocení moderních interaktivních prvků, jako 
například umístění obrazovky na stojanu a pro-
mítáni reklamních spotů. Zákazníci deklarovali 
přesycení spoty přes běžné komunikační kaná-
ly a v podstatě nevyžadují tuto formu reklamy 
v místě prodeje na stojanech. V případě aplikace 
podobných prvků je třeba přemýšlet o vhodnosti 
obsahu, resp. zvážit očekávání cílové skupiny s ty-
pem sdělovaných informací.

Zajímavé byly i názory na zvuk ve spojení s pro-
dejními stojany. Zvuk v podstatě není odmítán, 
nicméně jeho míra by neměla být příliš intenzív-
ní, aby při nakupování neobtěžoval. Jako dobrý 
nápad byl jmenován například zvuk zasyčení ote-
vírající se láhve u produktu Coca Cola.

V rámci skupinových diskuzí byla rovněž řešena 
hot spots, tzn. místa na prodejní ploše s vysokou 
koncentrací nakupujících (vysoká průchodnost 
a zároveň důvody k zastavení, setrvání) a tudíž 
optimální pro umístění POP. Nejvíce preferovány 
pro umístění stojanů byly na vědomé úrovni úse-
ky s čerstvými potravinami a obsluhované úseky. 
K dalším specifikovaným hot spotům patřily po-
kladní zóny, sekce s akčním zbožím a volné pro-
story, jako jsou sloupy a konce regálů. Dobrým 
místem pro druhotné vystavení byly potvrzeny 
i domovské regálové sekce, tj. pro tyčinky Snic-
kers oddělení cukrovinek a pro Coca-Colu sekce 
nealko nápojů a také umístění v příbuzných sek-
cích v rámci komplementarity produktů, napří-
klad pro Coca-Colu sekce slaných chuťovek.

Druhá fáze – hot spots
V druhé fázi průzkumu mapovaly týmy průzku-
mové agentury Ipsos Tambor vhodnost umístění 
stojanů přímo v prodejnách řetězce Spar, a to po-
zorováním a dotazováním. Součástí pozorování 
bylo také sledování videozáznamů z kamer, které 
byly +na prodejním místě instalovány v různých 
sekcích. V této fázi bylo zjišťováno, kolik spotřebi-
telů se pohybuje v jednotlivých sekcích prodejny 
a do jaké míry je daná sekce atraktivní pro umís-
ťování stojanů. 
Testováním byly ověřeny hypotézy o hot spots 
z předchozích fází průzkumu - největší frekven-
ce zákazníků byla potvrzena v zónách s pečivem, 
čerstvými výrobky (maso, uzeniny, sýry), sekce 
ovoce a zelenina, ve vstupní části prodejny,v akč-
ní zóně a v pokladních zónách . Ne zcela vhod-
nými hot spots se v hypermarketech jeví úseky 
hraček, elektro, hobby a sport z důvodu nízké ná-
vštěvnosti, resp. koncentrace hypermarketových 
nakupujících v těchto sekcích.

Třetí fáze - optimální umístění
i provedení POP na prodejní ploše 
Finální část průzkumu navázala na předchozí 
zjištění a testování probíhalo na základě fyzicky 
umístěných stojanů na nejatraktivnějších mís-
tech (hot spots) v prodejně. 

Testovalo se optimální provedení a nejatraktiv-
nější umístění stojanů v prodejně. Měření bylo re-
alizováno kombinovanou metodou pozorování, 
dotazování a s využitím monitorování prodejních 
dat, kdy se podařilo změřit vliv POP na prodeje 
prostřednictvím označení výrobků na stojanech 
vlastními čárovými kódy. 

V průběhu této fáze došlo k výraznému zvýše-
ní celkových prodejů (z regálu i ze stojanů) jak 
u Coca-Coly, tak i u Snickers, a to v důsledku vli-
vu umístění všech stojanů Coca-Coly a Snickers. 
Navýšení celkových prodejů v testovaném obdo-
bí představovalo (průměr za 1 týden testování) 
u Coca Coly 15% , u Snickers 33%. Prodejní data 
je třeba vnímat v kontextu izolace stojanu od 
ostatních reklamních aktivit, ke kterým dochází 
při jejich reálném nasazování a jejich kombina-
ce by způsobila podstatně významnější nárůsty 
prodejů. 

Další vyhodnocování výsledků kvantitativní 
části bylo provedeno za pomoci indexace výsled-
ků všech technik sběru dat, tj. závěry byly objek-
tivizovány mixem hodnot prodejní úspěšnosti, 
schopnosti zastavit nakupující a vyprovokovat 
je k impulzní koupi a v neposlední řadě též data 
o vědomých názorech zákazníků na jednotlivé 
testované stojany a příznání ovlivnění jimi při 
koupi produktu. V indexech vyhodnocování 
hot spots jsou obsažena i všeobecná atraktivita 
jednotlivých sekcí měřená v druhé fázi testování 
(koncentrace lidí, míra zastavování a nakupování 
v sekci) . Reálná úspěšnost tedy byla vždy suma-
rizována indexem shrnujícím data všech těchto 
pohledů na jednotlivé prodejní stojany .

Vyhodnocení efektivity HOT SPOTS
Část testu při které bylo umístěno 5+5 stejných 
univerzálních stojanů Snickers a Coca Cola na 
5+5 různých hotspots pro Coca Colu i Snickers, 
řešila optimální umístění a vhodnost umístění 
POP pro testovanou kategorii a značku. Výsled-
ky ukázaly, že nejvhodnější varianta druhotného 

umístění testovaných stojanů Coca-Cola je v sekci 
se sortimentem alkoholických nápojů(víno a liho-
viny) a rovněž v úseku se slanými pochoutkami. 
V těchto sekcích vykazovaly stojany jednoznačně 
nejvyššího indexu prodejní efektivity. Za těmito 
sekcemi se umístila vstupní akční zóna .

V případě testovaných stojanů Snickers bylo 
neúspěšnější variantou umístění v domovské sek-
ci , tj. sekci se sladkostmi. Umístění stojanu Snic-
kers v této sekci například nejvíce zvedlo prodeje 
(+84 %) a vykázalo i vysoký podíl prodeje ze sto-
janu z celkových prodejů (45 %). Za permanentní 
sekcí se umístila sekce nealko nápojů a Centrální 
ulička následované pokladní zónou.

K zajímavým závěrům této části průzkumu pa-
třilo například i zjištění, že absolutní velikost prů-
toků zákazníků vždy neodpovídá objemům pro-
dejů, resp. Že neplatí pravidlo čím větší průchod 
nakupujících, tím vyšší prodeje. Klíčový moment 
je v této souvislosti zastavení zákazníka u stojanů 
– následně 20 – 50 % z těchto zákazníků výrobek 
zakoupí. Míra zastavování zákazníků se nicméně 
v rámci sekcí výrazně liší, jak odhalila druhá fáze 
výzkumu.

Nejslabší a obvykle nejméně navštěvované 
zóny hypermarketu se týkají především nepo-
travinářského sortimentu – Pet food, Hračky, 
Elektro, hobby – v těchto sekcích tedy nemá větší 
smysl stojany umísťovat v případě očekávání zá-
sadnějšího komplementárního navyšování pro-
dejů produktů a značek z jiných kategorií. 

Vyhodnocení efektivity provedeni stojanů
Finální fáze průzkumu se zaměřila také na výkon-
nost provedení stojanů, kdy byla testována různá 
provedení stojanů (5 pro Snickers+5 pro Coca 
Cola) na zvoleném nejatraktivnějším hot spotu. 
Pro testování stojanu Coca-Cola byla zvolena 
sekce slaných chuťovek, pro Snickers domovská 
sekce cukrovinek (PBS).

Po celkovém souhrnném vyhodnocení atribu-
tů stojanu, schopnosti zaujmout a prodejních dat 
byl jako nejvýkonnější z testovaných stojanů pro 
sortiment Coca-Coly označen stojan s vizuálem 
ženy, který pravděpodobně nejvíce zapůsobil 
na emoce spotřebitelů. Krom nejvyšší hodnoty 
indexu prodejní úspěšnosti se nakupující nejčas-
těji u tohoto stojanu zastavili (16 %) a uvedli sto-

jan jako hlavní důvod, proč si koupili Coca-Colu 
(50 %). Tento výsledek prodejní úspěšnosti ne-
odpovídá výsledkům z Focus Group, kde naopak 
stojan s vizuálem ženy nebyl hodnocen po všech 
stránkách pozitivně především z důvodu názna-
ku manipulace aplikovaným vizuálem a jeho „ne-
důvěryhodnosti“ – hranice vnucování produktu. 
Tento jev potvrzuje známý fakt, že totiž zákazníci 
nejednají při nakupování povětšinou racionálně 
a jejich reálné nákupní chování často neodráží 
jejich vědomé postoje. Mezi dalšími nejlépe in-
dexovanými stojany v této sortimentní kategorii 
byly uni-stojan s policemi (s jednoduchou Coca-
-Cola grafikou) a světelný stojan.

Vítězem mezi hodnocenými stojany pro tyčinky 
Snickers se stal stojan s univerzalni grafikou těsně
následovaný ostrove složeným ze čtyřech stoja-
nů (též s univerzálním Snickers brandingem). 
Obě tyto POP aplikace zákazníky nejvíce zaujaly 
z hlediska vlivu na impulzní koupi a zároveň vy-
kázaly nejvyšší podíl prodeje Snickers ze stojanu 
(63/64 %) a vysoký nárůst prodeje Snickers ve sle-
dovaném období. Stojan pumpa (atraktivní stojan 
na vysoké designové úrovni) byl další úspěšnou 
variantou , která se umístila na třetím místě. 

Výsledky průzkumu nás upozornily na to, že 
zákazníci oceňují jednoduchost i vtip a že je tře-
ba se vyvarovat používání manipulativních prv-
ků, které zákazníka ruší a často na vědomé úrovni 
dráždí. Cílem je, aby stojan zákazníka ovlivňoval 
nenásilně a podpořil tak jeho záměr vystavený 
výrobek zakoupit aniž by ho na vědomé úrovni 
popouzel a vzbuzoval byť jen sebemenší dojem 
„neférovosti“ implementátora. Výjimkou jsou 
nicméně například stojany s humorným prvkem 
a nadsázkou, pokud jejich forma souzní s podpo-
rovaným produktem a jasným sdělením.

Na závěr testu bylo změřeno, že týden po od-
stranění stojanu z prodejní plochy 5ti testovacích 
hypermarketů došlo k celkovému průměrnému 
poklesu prodejů prodporovaných značek u Snic-
kers o 25 %, u Coca Cola o 22 %.

Autoři článku: 
Daniel Jesenský,
Prezident POPAI Central Europe
Daniela Krofiánová,
General manager POPAI Central Europe

POPAI CE dokončila rozsáhlý průzkumový projekt, který se zabýval testováním vybraných podlahových stojanů a zkoumal vliv změn 
jednotlivých parametrů stojanů na jejich účinnost.. Průzkum se rovněž zaměřil na analýzu prodejní plochy a stanovení optimálního 
umístění stojanů z hlediska prodejního potenciálu. 

Hlavním cílem průzkumu bylo tedy ukázat, jaký je optimální podlahový stojan 
a „kam“ jej v budoucnu umístit. Testování se uskutečnilo na stojanech s nápoji firmy
Coca-Cola a na stojanech s tyčinkami Snickers od společnosti MARS. 

POPAI POPAI
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Veletrh interpack zaostří v roce 2011 pozornost na řadu aktuálních témat . 
Návštěvníky zde vedle speciální přehlídky INNOVATIONPARC PACKAGING 
(bioplasty jakožto balicí prostředky) čekají také další dvě přehlídky na téma 
kvality života, jejichž uspořádání bylo členy poradního veletržního výboru 
obzvláště přivítáno. Tou první nazvanou „Metal Packaging Plaza“ vytváří in-
terpack nové místo setkání pro průmysl kovových obalů a jeho dodavatelů. 
Jádrem přehlídky bude informační platforma pro aktuální témata a firmy zde 
budou předvádět inovativní řešení z kovových obalů. Druhá přehlídka na 
téma „Save Food“ se bude zabývat způsoby jak lze na každém stupni řetězce 
přidané hodnoty, při dopravě potravin a logistice pozitivně přispívat k boji 
proti plýtvání s potravinami. Organizátor veletrhu – společnost Messe Düs-
seldorf – zpracovává toto téma ve spolupráci s Organizací OSN pro výživu 
a zemědělství FAO a s asociacemi, které veletrh interpack podporují. Přehlíd-
ka vedle zdokumentování současné situace předvede efektivní ochrannou 
funkci obalů proti zkáze potravin na jejich cestě od výrobce ke spotřebiteli.

Na interpack 2011 se již přihlásilo 8 českých firem na celkové výstavní plo-
še 367 m2, největší expozice zde budou mít firmy Velteko Vlašim (120 m2) 
a ing. Rudolf Mašek Packaging and Processing Machines rovněž z Vlašimi 
(105 m2). Zúčastní se i Accuform Zlín, Albertina Trading Loděnice u Berou-
na, ALTEC Chotěboř, Veletrhy Brno, Imaco Group Staré Město, a Triapex 
Export Vlašim. 

Zájemci o návštěvu se mohou obrátit na cestovní kancelář BVV FAIR TRAVEL, 
Výstaviště 1, 647 00 Brno, která vedle prodeje vstupenek zajistí pro návštěvníky 
i ubytování. Výhodná je objednávka vstupenek v předprodeji – kontakt sl. Simona 
Řehoříková, tel. 541 159 190, e-mail: rehorikova@fairtravel.cz. Další informace 
o veletrhu interpack lze nalézt na internetu www.interpack.com 

Balicí stroje a zařízení
stroje pro výrobu obalových a pomocných obalových prostředků, stroje pro 
mytí a sterilizaci obalových prostředků, plnicí a dávkovací stroje, stroje pro 
tvarování, plnění a uzavírání obalů, vakuové balicí stroje, stroje pro balení 
s ochrannou atmosférou, váhové systémy, kompletní balicí linky atd.

Obalové materiály, obalové prostředky a pomocné obalové prostředky
materiály pro výrobu obalů a balicí materiály, přepravní a speciální obaly atd.

Stroje a zařízení pro výrobu a balení cukrovinek a pečiva

Služby
podpora obchodu, tisk, média, výzkum, školení, odborné svazy a asociace

Velký zájem 
vystavovatelů 
o interpack 2011 
v Düsseldorfu
Veletrh obalové techniky interpack 2011 naváže na úspěšný před-
cházející veletrh v roce 2008. Tehdy obsadili vystavovatelé s na-
bídkou řešení balení a s ním souvisejících procesů pro podniky 
ze sektorů potravin a nápojů, cukrovinek a pečiva, farmaceutiky 
a kosmetiky, nepotravinářského spotřebního zboží stejně jako prů-
myslového zboží všech 19 hal düsseldorfského výstaviště. A nejinak 
tomu bude i ve dnech 12. – 18. května 2011, kdy se zde opět, po třech 
letech, setkají odborníci z celého světa, aby si prohlédli nabídku 
strojů, obalů a služeb rozdělenou do následujících čtyř oborů:

Obaly
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Interiéry

V prvé řadě je nutné zmínit vlastnosti LED sví-
tidel, mezi které se řadí extrémně dlouhá život-
nost, která je v porovnání s ostatními „běžnými 
svítidly“ mnohonásobně vyšší tj. cca až 50 000 
– 100 000 h provozu, což je v porovnání 25x 
více než s „běžnými svítidly“, která vydrží cca 
2 000 h provozu. Významná je až 90% úspora 
energie na jedno LED svítidlo oproti běžně po-
užívaným svítidlům, což je důležité pro naše 
výdaje a životní prostředí, neboť se výrazně sni-
žují náklady a tvorba emisí CO2. Další výhodou 
LEDek je také jejich široká škála rozměrů, a to 
od 590 mm až po 1495 mm. Jsou tedy dostupné 
ve všech délkách a hodí se do všech prostorů, 

např. do skladovacích hal, kanceláří, nákupních 
center, podzemních garáží, parkovacích domů, 
veřejného osvětlení atd.

Jinou výhodou je jejich nerozbitnost a bez-
pečnost, neboť neobsahují žádné křehké vlák-
no, toxické plyny nebo sklo. Jsou tedy zcela 
zdravotně nezávadné a velmi odolné pro častou 
frekvenci zapínání a vypínání, ale jsou vhodné 
také pro dlouhodobé svícení. 

Je pravdou, že LED světla mají vyšší pořizovací 
náklady oproti „běžným“ zdrojům světla, ovšem 
díky své úspoře provozu se investice do nových 
diodových zářivek vrátí již za necelé 2 roky. Mezi 
další výhodu řadíme konstantní svítivost a přiro-
zenost světla, které působí velmi pozitivně na 
lidské vnímání a lidskou psychiku.

„Společnost apollo LED, s.r.o. se snaží nabí-
zet takové produkty, které jsou v souladu se 
zákazníkovými přáními, spokojeností, ekologií 

a nízkými spotřebními náklady. Naše společnost 
vstoupila na český trh a ráda by se zasloužila 
o to, aby zákazníci přikláněli více pozornosti 
k ekologicky vyvinutým produktům, které záro-
veň budou šetřit jejich spotřební výdaje“, uvedl 
pan Mag. Pierre Teichberg.

Seznamte se s LEDkami
Na český trh se pomalu ale jistě dostává nová technologie světel. Jedná se o tzv. LEDky. Ptáte se, co vlastně LED svítidla jsou? Jedná se o spe-
ciální úspornou diodovou technologii, která je vhodná všude tam, kde hledáte nízké provozní náklady v kombinaci s dlouhou životností. 
„Z průzkumu mezi spotřebiteli vyplynulo, že nejvíce se využívají běžné zdroje jako standardní žárovky, halogenové žárovky, lineární 
trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky oproti LED žárovkám, a proto je nutné ukázat přednosti a výhody nové techno-
logie, která bude mít pozitivní dopad na celou společnost jako takovou“, uvedl jednatel společnosti apollo LED pan André Heinlein. 

I N Z E R C E
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Na ploše 50 m2 vybavené originálním LEGO® 
Wear nábytkem ve stylu známých stavebnic si 
mohou zákazníci vybrat ze široké nabídky mo-
delů pro chlapce a děvčata ve věku od devíti mě-
síců do dvanácti let. Koncept obchodu vymysleli 
také v Dánsku a je tvořen nábytkem dodávaným 
modulově. Každý obchod si poskládá formou 
stvebnice na míru celé vybavení. Jsou k dispozi-
ci moduly určené pro pevné uchycení na stěny 
obchodů, ale také konzole volně stojící v prosto-
ru. Tyto lze využít i pro shop in shop systémy. 
Stejně jako kostičky Lego, tak i stavebnice nábyt-
ku LEGO® Wear má nepřeberné množství forem 
umístění. Společnost KABOOKI navrhuje vizuál 

obchodů prodejci na základě zaslaných rozměrů 
obchodu a dodá vybavení obchodu od podlahy 
až po úsporné LEGO® Wear osvětlení. Originální 
gumová podlaha se skládá také ze čtverců jako 
stavebnice, takže odpadá prořez. Také další za-
jímavé komponenty jsou dodávány z Dánska, ať 
je to třeba dětský stoleček, vybavení převlékací 
kabinky s věšáky ve tvaru LEGO kostiček, dětské 
figuríny, výstavní ostrůvky, ale i veškeré další de-
korace, plakáty, balónky apod. Prodejna je vždy 
vymalována žluto černě. 

Otevřením pilotní prodejny na velmi lukrativ-
ním místě v Praze společnost SmartLife jako 
výhradní distributor LEGO® Wear pro Českou 
a Slovenskou republiku zahájila budování sítě 
obchodů v obou zmíněných zemích a navázala 
tak na dlouholetou tradici značky v ostatních 
částech Evropy. 

Do dvou let hodlá společnost otevřít nejen 
několik dalších vlastních prodejen, ale pod-
pořit prodej této značky také prostřednictvím 
franšízy a tzv. shop in shop systémů, což jsou 
samostatné sekce s LEGO® Wear oblečením 
budované ve spolupráci s obchodními part-
nery v rámci již existujících prodejen se sorti-
mentem příbuzného zaměření (hračky, oděvy 
apod.). Společnost rovněž v nejbližší době 
zahájí i internetový prodej tohoto oblečení. 
Jak vedení firmy uvádí: „Naším cílem je, aby
se lidem dostalo velmi rychle do povědomí, že 
LEGO nejsou jen „kostičky“.

Vstup na český trh společnost SmartLife podpoři-
la rozsáhlou marketingovou kampaní, sestávající 
se z inzerce v časopise Harfa, v lifestylovém ma-
gazínu Perfect Woman, rozhlasovou reklamou, 
pro kterou byl vytvořen vlastní popěvek, násle-
dovala módní přehlídka, rozdávání slevových 
kupónů a další. První představení LEGO® Wear 
českému trhu proběhlo na veletrhu For Toys.

LEGO® Wear poskytuje kompletní nabídku oble-
čení pro chlapce a dívky ve věku 0 až 12 let. Vy-
niká vysokou funkčností, kvalitou a komfortem, 
neboť obsahuje unikátní prvky, které výrazně 
prodlužují jeho životnost a současně umožňují 
dětem volný a bezpečný pohyb a jednoduchou 
manipulaci. Kolekce jsou navrženy tak, aby 
odpovídaly vývoji dětí v různém věku. LEGO® 
Wear oblečení motivuje a podporuje děti v pro-
cesu „Já to zvládnu sám“. 

Řada modelů je prostřednictvím nápisů a obráz-
ků jednoznačně identifikována s oblíbenými sta-
vebnicemi LEGO (např. ATLANTIS, BIONICLE, 
HERO FACTORY, STAR WARS aj.).

První prodejna LEGO® Wear
v České republice
V nově otevřeném nákupním centru Galerii Harfa v Praze 9 zahájila společnost SmartLife s.r.o. prodej kvalitního dětského oblečení 
LEGO® Wear. Jedná se o první speciální prodejnu této značky v České republice. Dodavatelem a vlastníkem licence je dánská společnost 
KABOOKI A/S, která patří do skupiny LEGO Group a vyrábí dětské oblečení LEGO® Wear od roku 1993.

Nové prodejní koncepty
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Alpha Industries, to je klasika s tradicí začínající 
v roce 1959, dnes považovaná za součást americké 
kultury. Také značka Abercrombie & Fitch se těší 
mimořádné oblibě po celém světě a především 
v USA. Většina oblečení je navržena ve stylu „vin-
tage“, který budí dojem obnošeného a otrhaného 
oblečení, což podtrhují i promyšlené detaily, jako 

je například asymetrický šev, opraná barva, nesou-
měrné dírky apod. Kompletní sortiment stylových 
oděvů předkládá i progresivní americká značka 
Dollhouse – ovšem tentokrát pouze pro ženy. Na-
bídku doplňují originální značky Rocawear (aktu-
álně spojená s mimořádně populárním rapperem 
Jay Z) a Dereon (zpěvačka Beyoncé). 

Nový obchod Freedom & Porridge koncepcí, způ-
sobem prodeje a sortimentem nadchne všechny 
příznivce originální módy, kteří se vyhýbají nud-
ným a unifikovaným střihům. Freedom & Porridge
- to je zábava, hravost, rebelství, svoboda, Amerika.

Autory koncepčního návrhu ochodu jsou spo-
lumajitelé Martin Kaše a Petr Svoboda a hlavní 
snahou bylo protknout obchod hravým duchem, 
vnést do nakupování uvolněnost a americkou 
dravost. Výběr prodavačů podléhal požadavku 
mladých pohledných lidí, kteří mohou být záro-
veň modelkami a modely.

Legendární Abercrombie & Fitch 
konečně v Praze

Nový obchod Freedom & Porridge, který byl otevřen 11. listopadu v Truhlářské ulici číslo 7 v Praze 1, nabídne jedinečný mix legendárních 
amerických značek – Alpha Industries, Abercrombie & Fitch, Dollhouse, Deréon a Rocawear. Osobitá, lehce provokativní móda prvotříd-
ní kvality tak bude v České republice konečně dostupná nejen v e-shopech.

Nové prodejní koncepty



Historie značky MAZZINI se začala psát v roce 
1952 v italské Florencii. Od počátku se u kabelek 
a doplňků kladl důraz na zajímavý design, kvalitu 
ručního řemesla i praktické vnitřní vybavení. 
Vedle dvou vlastních butiků ve Florencii a Milá-
ně lze koupit kabelky a doplňky MAZZINI v 500 
obchodních domech nejen v Itálii, ale také v ze-
mích střední a východní Evropy a v Asii. V roce 
2004 navázala společnost MAZZINI MODA SPA 
spolupráci s prestižními módními značkami 
Chloé, Givenchy a Gryson. 

V nejnovější podzimní kolekci kabelek Mazzi-
ni se odráží inspirace třpytivým světem rockové 
a punkové hudby. Jednotlivé linie nesou jména 

Inspirováno třpytivým světem  
rockové a punkové hudby

Instalace vytvořená studenty designu z pražské 
Vysoké školy umělecko-průmyslové uvádí v avant-
gardní podobě novou kolekci značky Nike Sport-
stwear jaro 2011. Netradiční showroom Nike se 
nachází v objektu M Factory a od 26. do 29. listo-
padu byl přístupný i pro širokou veřejnost. Pro-
jekt na pomezí módy a umění představujuje první 
výsledek plánované dlouhodobé spolupráce Nike 
s ateliérem designu VŠUP.

Instalaci s názvem Přízrak navrhl a realizoval 
team Mutanta studentů pátého ročníku VŠUP – 
Daniel Gonzalez, Richard Rozhoň a Tomáš Varga. 

Nová kolekce Nike Sportswear pro sezonu jaro 
2011 je inspirována bohatou běžeckou historií. 
Tým návrhářů Nike se snaží nejen připomenout 
slávu proslulých sportovních produktů, ale také 

přinášet sportovcům inovace. Legendární boty 
i oblečení dostávají vyspělejší tvary a střihy a kom-
binací nejlepších produktů z minulosti vytvářejí 
nový styl. Kolekce jaro 2011 Nike Sportswear zno-
vu objevuje ty největší ikony. Inovace a nový design 
vytvářejí z těchto legend produkty pro novou éru 
běžců – pro tvůrčí osobnosti i zarputilé sportovce.

Team Mutanta vidí kolekci specifickým pohle-
dem. „Přízrak, zosobnění nenávisti k běhu, sbírá 
své poslední síly po nekonečném sprintu k po-
slednímu skoku, aby ukončil tohle utrpení drti-
vým dopadem,“ říká Daniel Gonzalez.

Spolupráce společnosti Nike s ateliérem de-
signu na VŠUP v Praze, vedeným doc. Michalem 
Froňkem a doc. Janem Němečkem za pomoci 
asistenta Mgr. A. Michala Maláška, bude pokračo-

vat i v budoucnu. „Vždy nesmírně vítáme propo-
jení firem a výrobců, kteří umějí tento potenciál
využít a vytvořit kvalitní společné dílo. Nike pro 
mě osobně znamená cestu kreativity, výzkumu 
a vývoje v dané oblasti. Cestu, která zaznamenala 
v uplynulých třiceti letech raketový nástup na ce-
losvětový trh. Instalace, kterou studenti pro příští 
rok vytvořili, je počátkem našeho dlouhodobého 
partnerství se značkou Nike. Dalším důležitým 
úkolem je zapojit do tohoto procesu další ateliéry 
naší školy,“ uvedl Michal Froněk. 

„Představení Nike Sportswear kolekce je jen 
začátkem naší dlouhodobé spolupráce s VŠUP 
a jejími studenty,“ souhlasí Michal Brabec, mar-
ketingový manažer Nike pro Českou republiku 
a Slovensko. „Cílem tohoto projektu není pouze 
prezentace našich produktů netradičním způso-
bem, ale hlavně oboustranná pomoc při realiza-
ci vlastních nápadů jak samotných studentů, tak 
značky Nike na českém trhu.“ 

PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ STOJANY

I N Z E R C E

Sedmičlenná odborná porota prvním místem 
ocenila 4. etapu dostavby Olympie. Zaujal ji pře-
devším fakt, že se podařilo naplnit vize formulo-
vané už v 90. letech minulého století a ve spolu-
práci s renomovanými architekty na okraji Brna 

v několika fázích vybudovat největší mimopraž-
ský nákupně-zábavní komplex v České republice, 
jehož dosah díky šíři, pestrosti a kvalitě nabídky 
překračuje hranice Jihomoravského kraje. Při 
slavnostním ceremoniálu 10. listopadu v sále Čes-
ké národní banky cenu převzal kreativní tým pod 
vedením koncepčního architekta Clarka Gedde-
se a zástupci provozovatele a investora centra 
Somerston Olympia CZ, s.r.o.

„Vítězství nás samozřejmě velmi těší a jen dokazu-
je, že Olympia je skutečně ojedinělým architek-
tonickým projektem mezi obchodními centry, 
a nejen díky tomu nabízí zákazníkům ty nejlepší 
služby v komfortním prostředí,“ hodnotí vítěz-
ství ředitelka obchodního centra Ing. arch. Pavla 
Bumbálková. 

O ocenění v soutěži Best of Realty, která je v tu-
zemsku považována za nejprestižnější ve svém 
oboru, letos usilovalo 25 projektů ve čtyřech 
základních kategoriích a tři projekty v kategorii 
Zvláštní cena poroty. Rozhodujícími kritérii při 

posuzování kvality přihlášených projektů byly 
výběr lokality, urbanistické a architektonické 
řešení, kvalita realizace a úspěšnost na realitním 
trhu. Soutěž se každoročně koná pod záštitou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí.

Čtvrtá etapa rozšíření Olympie Brno probíhala 
od června 2007 do října 2009, celkový rozpočet 
činil 800 000 000 Kč a na realizaci se podílely fir-
my: Somerston Olympia CZ, s.r.o (investor), Bo-
vis Lend Lease, a.s (stavební manažer), koncepč-
ní architekt Clark Geddes a jeho tým z Geddes 
Architects, ARCH. DESIGN, s.r.o. (projektant). 
Tato stavba získala mimořádné uznání realitních 
odborníků už v loňském roce - Best Overall Deve-
lopment (Nejlepší celkový development), každo-
ročně udělované renomovaným časopisem v ob-
lasti nemovitostí pro střední a východní Evropu 
Construction & Investment Journal. Významným 
úspěchem bylo také zařazení 4. etapy rozšíření 
Olympie mezi nejlepší stavby roku 2009 v Jiho-
moravském kraji.

Projekt na pomezí módy 
a umění očima studentů VŠUP

Prvenství v soutěži Best of Realty
pro brněnskou Olympii

Společnost Steilmann Praha otevřela začát-
kem listopadu 2010 první specializovanou 
prodejnu italských kabelek Mazzini v Čes-
ké republice. Značkové kabelky a doplňky, 
jsou nabízeny na třicetimetrovém prosto-
ru v nově zrekonstruovaném přízemí OD 
Kotva. (Nám. Republiky 8, Praha 1).

Nike spolu s ateliérem designu na VŠUP v Praze představili první společný projekt – pre-
zentaci nové kolekce Nike Sportswear jaro 2011. 

slavných zpěvaček a skupin jako Blondie, Janis 
Joplin, Whitney Houston, Alanise Morissette, 
Tracy Chapman nebo Tori Amos a přinášejí ne-

spočet variací barev i tvarů, které uspokojí i ty 
nejnáročnější milovnice módy bez ohledu na 
hudební vkus.

Nové prodejní koncepty
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Nákupní centra
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Nákupní a zábavní centrum Olympia 
Brno je vítězem 12. ročníku prestižní sou-
těže Best of Realty - Nejlepší z realit v kate-
gorii obchodních center. 



Výsledky výzkumu, který přichází v době, kdy 
už má mnoho obchodů vánoční výzdobu, také 
zdůrazňují, že vánoční atmosféra v obchodě zříd-
ka přiměje nakupujícího nakupovat dárky: 3 z 5 
(61 %) dotazovaných uvedli, že poslech vánoční 
písně v obchodě je nepřiměje k přemýšlení o ná-
kupu dárku.
Nicméně téměř tři čtvrtiny (74 %) spotřebitelů 
ve věku 18 až 44 let potvrdili, že rádi poslouchají 
hudbu v obchodě když nakupují, zatímco téměr 
dvě třetiny (64 %) uvedli, že pokud se jim hudba 
líbí a užívají si atmosféru v obchodě rozhodně 
zůstávají v obchodě déle.

Vanessa Walmsley, Senior Vice Prezident pro 
Marketing společnosti Mood Media Corporation 
k tomu uvedla: „Zpráva pro obchodníky, kteří 
hledají způsob jak udržet zákazníka déle v ob-
chodě, je jasná: místo vánočně laděné hudby, jen 
proto, že začal vánoční čas, by měli raději přizpů-

sobit hudbu na míru své konkrétní zákaznické 
skupině. Když se zákazníkovi zrovna líbí skladba 
hraná v obchodě, zůstanou déle a tím se zvýší 
šance na další nákup. Protože oficiální statistiky
ukazují pomalý růst prodejů, obchodníci musí 
být více kreativní při hledání způsobu jak o nad-
cházejícím vánočním čase zákazníky naladit na 
nákupy.“

Nakupující byli také požádáni, aby ohodnotili ná-
sledující důležité faktory pro vytvoření komfortní 
a příjemné atmosféry v obchodě: hudbu, vizuály 
jako jsou monitory, obrazovky a vůně. Přes dvě 
pětiny z dotázaných ve věku 18 - 44 let (42 %) po-
važovalo hudbu za nejdůležitější, respondenti ve 
věku na 44 let se vyjádřili pro vůni (50 %).
Nicméně vhodně zvolené vánoční skladby stále 
hrají na správnou strunu nakupujícího a 59 % 
z dotázaných potvrdilo, že vánoční skladby je 
podporují ve vánoční náladě. 

munikace. S některými nejlepšími DJ’s z Evropy 
Mood Media nabízí schopnost uchopit sofistiko-
vané požadavky značky a promítnout je do hu-
debního kanálu. Výsledný zvuk má profesionální 
a přirozený styl působící na zákazníkovo vnímání 
značky O2 jako mladé a dynamické značky. Hud-
ba baví zákazníky i personál, pomáhá prodlužovat 
dobu pobytu zákazníka v obchodě, zvyšovat jeho 
loajalitu a výrazně navyšuje prodej. O2 je také 
sponzorem největší zábavní haly v Irsku – The 
O2 (dříve také známou jako The Point) a hudba 
ze speciálních akcí je též součástí playlistu. 

Digitální síť je ve skvělé harmonii s prostředím 
obchodů O2. Barvy, fonty, animace, obrázky, re-
klamy a různé další aspekty digitálního obsahu 
spolupracují na vytvoření jedinečného zážitku 
z návštěvy O2 prodejen. Obrazovky nahradily 
velkoformátové plakáty uvnitř obchodu a také ve 
dvou výlohách v ulici Grafton Street v Dublinu. 
O2 momentálně testuje efekt těchto obrazovek 
a pokud test prokáže jednoznačný nárůst ná-
vštěvníků bude tento dodatečný koncept rozší-
řen do dalších obchodů. 

Pružný a efektivní management 
Veškerý instalovaný hardware je průmyslové 
zařízení sestávající ze 42” plazmové obrazovky, 
reproduktorů a zesilovače, do výlohy jsou insta-
lovány monitory s vysokým kontrastem pro kom-
penzaci slunečního svitu. V zázemí instalovaný 
multimediální přehrávač TeamCo zvládá tři nezá-
vislé video kanály a dva audio kanály. Přehrávač 
obsahuje funkci automatického ztišení a zesílení 
pro synchronizaci audio kanálů. Jeden kanál je 
využíván pro O2 hudební kanál a druhý přehrá-

vá zvuk z přehrávaného videa, pokud součástí 
přehrávané sekvence je zvuk. V různých částech 
obchodu může být vysílán různý obsah. 

TeamCo je aplikace pracující přes webové roz-
hraní, vyvinutá speciálně pro prostředí PoS ko-
munikace. Nabízí komplexní, flexibilní a efektiv-
ní řízení digitální sítě. To dává marketingovému 
teamu O2 úplnou kontrolu nad tím, jaký je obsah 
a kdy je zobrazován. 

Celkově je instalováno 180 obrazovek, 82 TeamCo 
přehrávačů a dva servery. Vybavení v obchodě je 
kompletně bezobslužné a umožňuje personálu 
se plně soustředit na prodej. V obchodě může 
být instalováno až 9 obrazovek, ale většina ob-
chodů má jednu až tři obrazovky. Každý Obchod 
má TeamCo přehrávač, který si stahuje obsah ve 
stanovený čas a tím není zatěžována datová síť 
obchodu v exponovanou provozní dobu. Digi-
tální síť je součástí vlastní IT infrastruktury O2. 
Obsahuje dva servery – jeden server pro hudební 
obsah a druhý server pro visuální obsah. 

Přesvědčivý obsah 
Stávající obsah byl od základu neefektivní, ne-
schopný zaujmout oko zákazníka. Ve většině 
případů to bylo proto, že na obrazovce bylo zob-
razováno příliš mnoho informací. Pro odstranění 
této špatné vlastnosti kreativní tým Mood Media 
navrhl neotřelou šablonu stylu pro zobrazování. 
Nový styl mixoval pohyb, barvu, O2 branding do 
snadno stravitelné porce reklamy. 

Mood Media také doporučila alternativu ke dříve 
preferovanému “Sky News” stylu reklam. Místo 

toho vytvořila 3D svět s klíčovými nabídkami 
situovanými do otevřeného, pohybujícího se 
prostoru a do pískových dun s palmami. Kamera 
vyjíždí z laptopu s O2 hardwerovým klíčem a ob-
razovka ukazuje slogan “Together is better” plus 
nejaktuálnější nabídku produktů. 3D svět může 
být přizpůsoben sezónním obdobím (Vánoce, 
Valentýn apod.) a celé prostředí zůstane v soula-
du se stylem propagace O2.

Obsah na obrazovce ve výloze je krátký a úder-
ný, využívá 9-10 vteřinové opakování klíčových 
sloganů a nabídek pro nalákání lidí do obchodu, 
zatímco obrazovky v obchodě poskytují další 
a podrobnější informace. 

Další způsob jak tento vizuální obsah láká pozor-
nost lidí a pomáhá zajišťovat klienty je upevňová-
ní spojení značky O2 s hudbou pomocí nabídek 
různých soutěží zakomponovaných v grafickém
obsahu. Pak jsou promo akce, jako například sou-
těže o VIP vstupenky na koncert, díky způsobu 
prezentace vnímány jako něco více než pouhý 
prodejní nástroj. 

Aleš Štibinger, Country Manager CZ & SK,
Mood Media Group CZ

Mood Media Group je světovou jedničkou v posky-
tování služeb smyslového marketingu.. Společnosti 
Mood Media patří významný podíl rostoucího celosvě-
tového trhu s profesionální hudební kulisou, vizuálním 
obsahem, vůněmi a digitálními službami. www.mo-
odmedia.com 

Většina nakupujících (73%) nechtějí slyšet svátečně laděné písně v obchodě dříve než 
v prosinci. To ukázal průzkum zveřejněný dnes společností Mood Media Corporation 
(TSX:MM/LSE AIM:MM), největším světovým specialistou na in-store media. 

Zákazníci letos nejsou naladěni  
poslouchat vánoční hudbu 
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Mood Media kompletně přebudovala digital sig-
nage síť společnosti O2 v Irských obchodech. 
Společně s dodávkou technických komponent 
a sofistikovaného řídícího programu, Mood Me-
dia také poskytla dynamický grafický obsah a hu-
dební programy, které vyhovovaly strategii O2 
pro propagaci značky. Síť byla nejprve instalová-
na ve 20ti vlastních obchodech a poté rozšířena 
na všech 74 obchodů O2 v Irsku během jediné-
ho roku. Zároveň jsou prvky sítě implementová-
ny do každého nově otevřeného obchodu. 

Valerie Kennedy, Trade Marketing and Marketing 
Communications Manager společnosti O2 Ire-
land, komentovala: “Kreativní tým společnosti 
Mood Media dokonale porozuměl naší strategii 
pro komunikaci značky a předvedl to konverzí 
strategie do dynamického a inspirativního vizu-
álního obsahu pro in-store komunikaci. Digitál-
ní média v místě prodeje byla naprosto novým 

kanálem pro komunikaci mezi O2 a zákazníky 
a rozsáhlé zkušenosti společnosti Mood Media 
s komunikací v místě prodeje byla obrovská vý-
hoda při realizaci technické i obsahové stránky 
projektu.

Plnění cílů strategie značky
Cílem nové multimediální sítě bylo umožnit ko-
munikaci se zákazníkem neotřelou, moderní, 
technicky vyspělou cestou a zachovat obchodní 
strategii společnosti pro irský trh. Multimediální 
síť nahradila velkoformátové plakáty používané 
pro komunikaci v obchodech. 

Společnost Telefónica O2 Ireland používala di-
gital signage system ve dvaceti obchodech, ale 
cítila, že tato síť nesplňuje požadovanou úroveň 
flexibility na rychlou a efektivní změnu a aktuali-
zaci informací. Navíc samotný obsah úplně neod-
rážel pokrokovou image společnosti. 

Mark Gould, ředitel obchodní sítě O2, vysvětluje: 
„Nejenže nám digitální komunikace v místě prode-
je umožňuje oslovit zákazníky novým způsobem, 
ale také umožnila snížit náklady na tisk nahraze-
ním statických tištěných materiálů. Úroveň správy 
obsahu ze strany společnosti Mood Media nám 
umožňuje okamžité změny obsahu, takže zákazní-
ci v obchodě vidí jen ty nejaktuálnější informace” 

Klíčovým úkolem bylo také synchronizovat im-
plementaci digitální sítě s plánem rekonstrukce 
obchodních jednotek. První instalace byla hoto-
vá v únoru 2009 a do konce října byla síť nainsta-
lována v každém obchodě napříč Irskem. Dnes je 
počet instalovaných mist 74 a zvyšuje se tak, jak je 
síť rozšiřována o partnerské prodejny. 

Zahráno na správné struny
Hudba je nedílnou součástí značky O2 a toto spo-
lečnost také chtěla sdělovat na úrovni in-store ko-

Něco navíc pro in-store branding
společnosti Telefónica O2 
Celostátní síť 180 plasmových obrazovek, 82 multimediálních přehrávačů TeamCo společnosti Mood Media a dva servery kombi-
nují hudbu a dynamické vizuální prvky pro komunikaci v místě prodeje. Projekt získal POPAI SILVER AWARD v kategorii MEDIA 
in RETAIL
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Lidé jsou různí a chtějí různé věci – a to platí i při 
nákupu potravin a zboží denní potřeby. Obchod-
níci a výrobci ale nemohou vyjít vstříc každému 
individuálně, takže je třeba tuto rozmanitost zjed-
nodušit. K tomu slouží typologie zákazníků, kte-
rá zdůrazní, co je při nákupu hlavní – a takových 
věcí už není příliš.

INCOMA Shopper Typology 2010 přináší pře-
hledný obraz nákupního chování při nákupech 
potravin a zboží. Podle způsobu nákupu a hlav-
ních očekávání dělí nakupující do 5 hlavních 
typů (viz tabulku a graf).

Rozdíly se promítají do celého nákupního chová-
ní – například do toho, do jakých řetězců zákazní-
ci chodí. Profil jednotlivých řetězců je velice vý-
razný – 2 hlavní typy zákazníků tvoří pravidelně 
přes 50% všech zákazníků řetězce. Velmi výrazné 
jsou tyto preference tam, kde je řetězec vnímaný 

jako silný v určité oblasti. Tak například do řetěz-
ce Interspar nebo Globus chodí převážně zákaz-
níci KVALITNĚ PRO RODINU; do Kauflandu zase 
typ HODNĚ A VÝHODNĚ do řetězce Lidl zase 
LEVNĚ A BLÍZKO.

Výrazný profil mají i prodejny spotřebních druž-
stev (COOP), které navštěvují zákazníci vyžadují-
cí určitou stabilitu, tradiční značky a příjemnou 
obsluhu – typ ZE ZVYKU. Na tyto zákazníky cílí 
marketingové kroky a komunikace spotřebních 
družstev – a z výsledků Shopper Typology je vi-
dět, že velmi úspěšně.

Odlišné nákupní postoje se promítají i do vztahu 
ke značkám. Nejde jen o to, že různí zákazníci 
preferují značky tradiční či moderní. Odlišná 
je i role značky v prodejně. Například pro typ 
RYCHLE! je rozhodující, aby byly oblíbené znač-
ky dobře viditelné a sloužily jako navigace při 

nákupu – rychlost a snadnost je tu podstatná. Pro 
KVALITNĚ PRO RODINU je určující velký výběr, 
značky hrají roli ukazatele kvality a pestrosti sor-
timentu. Naopak pro HODNĚ A VÝHODNĚ je zá-
sadní vysoká hodnota za nízkou cenu a značkové 
zboží za akční či sníženou cenu je pro ně význam-
nou motivací k nákupu.

INCOMA Shopper Typology je tedy určitým jazy-
kem, který přehledně popisuje chování zákazní-
ků jak pro strategické plánování, tak pro každo-
denní marketingovou praxi.

„Průměrný zákazník“
je vyhynulý druh
Podle aktuálních čísel firmy INCOMA GfK (www.incoma.cz) se každý pátý český zákazník řídí při nákupech hlavně zvykem - nakupuje 
„jako obvykle“ a neřeší příliš ceny, nabídku ani značky. Naopak obávaných „vyzobávačů třešinek“, tj. lidí, kteří si přijdou jen pro zboží 
v akci a nekoupí nic jiného, je stejný počet, 21%. Zajímavý je i vysoký počet lidí, které nákup prostě nebaví, chtějí jen rychle nakoupit 
a jsou tomu ochotni ledacos obětovat – přitom mají vysokou kupní sílu. Těch je mezi nakupujícími 13%. Podle projektu SHOPPER TYPO-
LOGY 2010 se čeští zákazníci velice liší v tom, co od nákupu potravin očekávají a jak nakupují - podle toho se pak liší jejich vztah ke znač-
kám, řetězcům, cenám. Diferenciace nákupního chování je jeden z nejvýraznějších trendů českého obchodu posledních let a rozdíly jsou 
v současnosti zásadní. Pro reklamu a marketing to znamená jediné: mířit na „průměrného zákazníka“ znamená mířit do prázdna.
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Název typu Co chtějí a jak nakupují

KVALITNĚ
PRO RODINU

Chtějí kvalitu - nároční na zboží 
i prodejnu, méně cenově citliví

HODNĚ
A VÝHODNĚ

Chtějí levně velký nákup 
-nakupují autem velké koše 
a chtějí při tom ušetřit

LEVNĚ
A BLÍZKO

Chtějí konkrétní výrobky 
za nízkou cenu - dělají malé 
nákupy, vybírají si akce

ZE ZVYKU Chtějí jistotu - nakupují 
v prodejnách, kde jsou zvyklí, 
vyzkoušené výrobky

RYCHLE! Šetří čas - nakoupí kdekoli, 
jen to musí být rychle a musí 
tam mít všechno, co je právě 
potřeba koupit

Pramen: SHOPPER TYPOLOGY 2010 / INCOMA

KVALITNĚ
PRO RODINU
23 %

HODNĚ
A VÝHODNĚ
23 %LEVNĚ

A BLÍZKO
21 %

RYCHLE !
12 %

ZE ZVYKU
21 %

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

Tel.:   +420 585 381 283
Fax: +420 585 381 495
Mobil: +420 602 654 109
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. Návrhy a realizace 
interiérů prodejen. Kvalitní záruční a pozáruční servis. 

PRODEJNA
BEZ PROBLÉMŮ
Potřebujete zrealizovat novou nebo 
zmodernizovat Vaši starou prodejnu?

Využijte našich služeb a nechte si postavit prodejnu na míru za 
výhodnou cenu. Jsme přimým výrobcem prodejních stojanů a 
regálů s více než 17 letou tradicí.

Realizace sítě prodejen outdoor vybavení Husky

Realizace sítě prodejen notebooků Gigacomputer

Realizace sítě lékáren Vital

Ze tří uvedených smyslů je nejčas-
těji opomíjený hmat. Přitom právě 
on je jakýmsi konečným arbitrem 
reality. I nevěřící Tomáš, jak známo, 
si chtěl nejdříve sáhnout. Mnoho 
zboží je však dnes zabaleno tak, že 
se lze dotýkat jen krabice nebo fó-
lie. A to i v případě, že se jedná tře-
ba o čerstvou zeleninu či ovoce. Na 
jedné straně je jistě příjemné mít 
rajská jablíčka pěkně pohromadě 
v krabičce, na druhé straně je stej-
ně většina zákazníků přes obal mač-
ká,jestli nejsou příliš měkká.

I na oděvy si nakupující potřebuje 
sáhnout a cítit strukturu materiálu. 
Nebo na tuhost zubního kartáčku. 
Proč by v drogerii nemohly být 
umístěny vzorky?

Podobné je to s nábytkem. Někde 
si můžete na postel lehnout, jinde 
je od zákazníků oddělena šňůrou. 
Nebo v koupelnových studiích, kde 
si občas můžete i vyzkoušet, jak se 
vám bude sedět ve vaně, ale v další 
prodejně vás před tím tabulka dů-
razně varuje. Zboží tohoto druhu 
si však zákazník nekupuje na pár 
dní a má tedy – podle jeho názoru 
– právo si vše řádně vyzkoušet a po-
soudit nejen očima, ale i hmatem. 
Že při tom sem tam něco poničí? 
Inu, to přece nejsou obyčejné ná-
klady, ale investice, které se vám 
vrátí s většími tržbami. 

Na zákazníky samozřejmě silně pů-
sobí i vůně. Existují celé návody, jak 
tímto způsobem ovlivňovat náladu 
i rozhodování, takže tu nebudu 
zacházet do podrobností. Pouze 
připomenu, že úlohu vůní můžeme 
chápat ze dvou pohledů: buď půso-
bí samy o sobě, nebo jsou součástí 
stylu prodejny.

Třeba vůně jehličnatých stromů 
naladí zákazníka příjemně a působí 
uklidňujícím dojmem. Bez ohledu 

na tento účinek se ale mohou hodit 
i do country prodejny či obchodu 
s dřevěnými výrobky. A jsou tu i se-
zónní vůně – například na Vánoce 
vanilka či skořice.

V případě obchodů s potravinami 
– třeba pekárny, cukrárny nebo 
uzenářství – je přirozená vůně k dis-
pozici a neměli byste ji tedy nijak 
přebíjet. Naopak, snažte se o její 
rozvinutí. Brání-li vám v tom hygi-
enické předpisy, obětujte denně 
třeba kousek salámu, aby provoněl 
krám a nakonec skončil v odpadko-
vém koši. V prodeji potravin hrají 
sbíhající se sliny velkou roli a položí-
te-li na misky vah ztrátu pár koleček 
uzeniny a zvýšený zájem zákazníků, 
pak to větší tržby určitě vyhrají.

Podobné je to i s chutí. Nejlépe ji 
samozřejmě zprostředkuje ochut-
návka. Vyhněte se však samoob-
služnému provedení. Hygieny dba-
lý zákazník bude mít pochybnosti 
o nezávadnost vzorků, ležících celý 
den na pultě. Učiňte tedy z ochut-
návání součást prodeje. Jestliže 
nakupujícímu nabízíte nový druh 
salámu nebo klobásy, ukrojte mu 
kolečko a dejte ochutnat (na vidlič-
ce, ne prsty). Určitě tím jeho kupní 
rozhodnutí ovlivníte více, než jen 
slovním popisem nebo předvede-
ním vzhledu. Nejíme přece jenom 
očima a jazyk má také svá práva. 
Stejně tak můžete dávat ochutnat 
koláček nebo exotické ovoce. A co 
více: o chuti lze diskutovat a tím 
zcela nenápadně přimět zákazníka 
k nákupu. Určitě účinněji, než obli-
gátním „Ještě něco?“.

Miloš Toman
Autor knihy
Jak zvládnout maloobchod

toman@intuitivnimarketing.cz
www.jak-zvladnout-maloobchod.cz

Naprostá většina obchodníků počítá s tím, že je třeba působit na 
smysly zákazníků. Jenže se obvykle upřednostňuje zrak a sluch, za-
tímco hmat, chuť a čich zůstávají stranou. Je sice pravda, že obecně 
je pro člověka nejdůležitější zboží vidět, ale komplexní působení 
významně ovlivňuje rozhodování a paměť nakupujících.

Opomíjené
v místě
prodeje

Umění prodávat



Faktura po splatnosti – normální jev?
Málokterá faktura je u nás zaplacena v termínu 
splatnosti, podle průzkumu, jenž byl uveřejněn 
v Hospodářských novinách, je v termínu uhraze-
no pouhých 40 procent všech faktur. Průměrně 
pak uplyne od vystavení až po zaplacení faktury 
72 dní. „Existuje také celá řada dlouhodobých po-
hledávek, které se nakonec stanou nedobytnými 
a promlčenými, kdyby jejich majitelé jednali včas, 
nemuselo by tomu tak být,“ upozorňuje Kovář. 

Rychlost rozhoduje
„Problém je především v tom, že řada věřitelů se 
chce se svými odběrateli domluvit po dobrém, tak-
že pro ně zpočátku žaloba nepřichází vůbec v úva-
hu. Bohužel se s nimi nakonec setkáváme až ve 
chvíli, kdy pochopí, že přijdou nejen o odběratele, 
ale také o své peníze. Není neobvyklé, že během 
svého váhání tito lidé či firmy zcela promeškají lhů-
tu k podání návrhu na elektronický platební rozkaz 
a možnost uplatnění jejich pohledávky u soudu je 
již dávno promlčená,“ uvádí Kovář. 

„K dalším případům, které v Poradně řešíme, 
patří dlužníci firem, které se ocitají v insolvenci
a v následném konkurzu. V takovém případě záleží 
na tom, zda krachující firma měla nějaký majetek,
z jehož prodeje by se mohly vyrovnat pohledávky 
věřitelů. Pozor! I tady platí, že rychlost v jednání 
věřitele je důležitá. Nárok na svoji pohledávku lze 
totiž u soudu uplatnit pouze do 30 dnů od podá-
ní insolvenčního řízení. Tím že se firma či OSVČ
v této lhůtě přihlásí o svůj nárok, je zahrnuta do 
celkového vypořádání,“ upozorňuje Kovář. 

Tuto lhůtu lze bohužel velmi snadno promeš-
kat, proto je potřeba, aby věřitelé pravidelně pro-
věřovali insolvenční rejstřík na www.justice.cz.  
V případě, že v rejstříku najdou zapsaného své-
ho odběratele, pak už není na co čekat a musí 
se o svůj nárok včas přihlásit. Pokud tak neučiní, 
o své peníze nadobro přijdou.

Pozor na promlčení!
Bohužel jsou poměrně časté i případy, kdy kli-
enti chtějí řešit pohledávky, které jsou již pro-
mlčené. Mělo by být všeobecně známé, že lhůta 
pro promlčení v občanskoprávních vztazích je 
tříletá, v obchodněprávních vztazích pak čtyřle-
tá. Pro oba případy shodně platí, že tento termín 
začíná běžet prvním dnem po datu splatnosti. To 
znamená, že pokud jste někomu fakturovali za 
odvedenou práci 1. října 2007 a splatnost byla do-
hodnuta na 30. října 2007, pak bude tento dluh 
promlčen 1. listopadu roku 2011.

Elektronický platební rozkaz
V současné době se na Ministerstvu spravedlnos-
ti stále ještě řeší konečná výše soudních poplatků 
platná od roku 2011, nicméně už dnes je jasné, 
že soudní poplatky od příštího roku podraží, a to 
poměrně významně. Podle návrhů, které máme 
k dispozici, vše směřuje k zrušení zvýhodně-
né sazby u elektronického platebního rozkazu 
ze současných 2 procent na předpokládaných 
5 procent. Přesto bude i nadále elektronický 
platební rozkaz velmi účinným pomocníkem 
v boji s neplatiči. Jeho výhodou je a i do budouc-

na zůstane relativně jednoduché podání. Vyplatí 
se především u žalob, kdy věřitel má v ruce veš-
keré dokumenty, které jsou pro podání žaloby 
potřeba. Obvykle se jedná o kopie smluv, neu-
hrazených faktur, dodacích listů, objednávek, 
případně výpisů z bankovních účtů. „Rozhodně 
se vyplatí obrátit v takovém případě na advoká-
ta, který má s podáváním návrhů na elektronický 
platební rozkaz již svoje zkušenosti. Předejde se 
řadě případných formálních pochybení, která 
mohou leckdy zapříčinit nemalé komplikace,“ 
upozorňuje na možná rizika pochybení Kovář. 

Krok za krokem
Návrh na elektronický platební rozkaz příslušný 
soud přijme a poté, kdy je uhrazen soudní po-
platek, který jde v tuto chvíli na vrub věřitele, se 
návrhem začne zabývat. Poté soud překontroluje 
veškeré dokumenty, a pokud je shledá dostateč-
né, vydá elektronický platební rozkaz. Dlužník má 
15 dní na zaplacení dluhu i s náklady řízení, nebo 
aby v té samé lhůtě podal odůvodněný odpor. 
Využije-li posledně jmenované možnosti, ruší se 
tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud naří-
dí jednání, takže proběhne řádné řízení se všemi 
procesními právy stran. V praxi se však stává, že 
dlužník sice odpor nepodá, přesto ani poté není 
částka uhrazena na účet věřitele. Dalším krokem 
je exekuce. „Opět i v tomto případě je vhodné, 
aby se do případu zapojil advokát, protože řada 
lidí mylně předpokládá, že tento krok je činěn 
automaticky, jenže tak tomu není a je jen a jen na 
dlužníkovi, aby jednal,“ uzavírá Kovář 

Faktury v prodlení 
Firmy se stále ještě v této souvislosti nenaučily využívat všechny možnosti, které jim zákon nabízí. „Jsem přesvědčen, že pokud by se pře-
devším u malých a středních společností zlepšilo právní povědomí, postupovaly by v řadě případů daleko razantnějším způsobem vůči 
neplatičům. Tím by také účinněji předcházely druhotné platební neschopnosti a problémům se svým cash flow.“ Komentuje celospolečen-
ský nešvar s pozdním proplácením faktur Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného právně poradenského portálu Poradnaveritele.cz.

Z oblasti práva
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