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V posledních dvou letech jsme zazname-
nali posun zájmu zadavatelů k prémiovým 
a výraznějším materiálům v místě prodeje. 
Jednoznačně to reflektuje trend, kdy pro-
dejna slouží jako moderní více smyslový 
marketingový nástroj pro budování zna-
ček. Skvěle provedená POP média dokážou 
být partnerem nadlinkových aktivit a s je-
jich efektem se pak pracuje nejen na úrovni 
značky, ale i celé produktové kategorie a sa-
motného obchodu. Ekonomika vykazuje 
rostoucí trend, což dává značkám prostor 
pro experimentování a využívání trvanli-
vějších a dražších vystavení. Zatímco v po-
sledních letech na trhu dominovaly karton 
a ekonomičtější řešení, aktuálně je mno-
hem větší zájem o permanentní materiály. 
Ty se do prodejen instalují, následně repa-
sují a znovu použijí či rebrandují a prodlu-
žuje se tak jejich životnost.

Úroveň se zvyšuje
V rychloobrátkovém segmentu můžeme 
vidět posun ve využití POP médií od pré-
miových značek k těm běžnějším. Co se 
dříve využívalo obvykle jen u alkoholu, 
můžeme dnes vidět jako běžné vysta-
vení v nealko segmentu. Zatímco dříve 
tato vystavení nebyla rentabilní, dnes vý-
robci volí cestu menšího množství v pré-
miových obchodech, aby tím podpořili 
značku. V prémiovém segmentu perma-
nentních nástrojů POS je rovněž velký po-
sun. Zadavatelé si zvykli na nákladnější 

Karel už není sám
Čím dál častěji se objevují nápaditější a kvalitněji zpracovaná média v místě prodeje, a řetězce dokonce 
žádají, aby zůstala na ploše i po skončení promo akcí.

Originalitu a vyšší kvalitu POS médií, která se dříve využívala jen u vystavení alkoholu, 
můžeme dnes vidět běžně i v nealko segmentu.  FOTO KOFOLA

realizace, ty jsou však nyní čistěji pro-
vedené. Nekladou tolik důraz na doplň-
kové vlastnosti (světlo, zvuk), ale více na 
soulad vzhledu se značkou. To má do-
pad i na náročnost návrhu. Dříve bylo 
možné připravit návrh v řádu dní, dnes 
může proces příprav zabrat i několik 
týdnů.  
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CHYTRÉ VYSTAVENÍ ZVYŠUJE PRODEJE 
Zuzana Borková, trade marketing, Kofola ČR a SK
„Kreativní stojany pro nás mají přínos svou maximální vizibilitou na prodejně. Umožňují nám navá-
zat na komunikaci v jiných kanálech, především televizi. Stojany, které tento přístup tolik neuplat- 
ňují, měly během akcí 3–5× vyšší prodeje, zatímco ty propracovanější až 7×. Zřejmě i proto jsou 
řetězce ochotnější poskytnout těmto vystavením větší prostor než dříve. Část prodejců nás 
dokonce po akci osloví se zájmem ponechat stojan na ploše déle, což generuje další obrat.“

Zdeněk Bláha, brand manažer, Captain Morgan, Stock Plzeň
„Důraz na prémiovost se nám vyplácí, potvrdily to i naše vlastní testy. U těchto vystavení můžeme 
mluvit o nárůstu prodejů, které překonávají běžná vystavení průměrně až o 20 %. Regálová čela 
ze dřeva a v podobném provedení máme dlouhodobě umístěna v Makru. V oblasti vzhledu bych si 
dovedl představit ještě lepší dojem na nakupující. Jsme limitováni například rozměrem do výšky, 
který si v mnoha případech dovedu představit i dvojnásobný. Viditelnost a návazný dopad na pro-
deje by byly ještě větší.“

Něco to stojí
Důraz na efektivní podporu prodeje se od-
ráží také ve vztahu s agenturami. Klienti 
fungují s dodavateli v rámci strategického 
partnerství a upouštějí od průběžných 
tendrů na každý projekt. Tím se začínáme 
přibližovat k zahraničí, kde je díky úzké 
spolupráci zadavatele a agentury možné 
se značkou lépe a efektivněji pracovat také 
v místech prodeje. Od zadavatele se pak 
během vzniku materiálu očekává přede-
vším angažovanost. Bez spolupráce s ním 
se nám podaří hrát spíše na prvotní efekt 
a dojem než plnit cíle. Se složitostí, origi-
nalitou řešení a jeho atypičností se pojí 
také odpovídající finanční náročnost. Vý-
sledkem je však řešení, které překonává 
běžná očekávání a výrazně zhodnotí ener-
gii vloženou do jeho vzniku. 
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