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VELETRH ZNAČEK – OSLOVTE SVÉ ZÁKAZNÍKY!

„Cílem bylo přivést kupující do uliček s cuk-
rovinkami a tím zvýšit hodnotu kategorie. 
Výsledné originální řešení působí také na 
emoce zákazníků a vytváří impulz pro vstup 
do této sekce,“ vysvětluje Jakub Krupička, 
Trade Marketing Specialist společnosti Nest-
lé. Endcap Orion tuto roli plní skvěle a spo-
lečně s vystavením značky JOJO v některých 
prodejnách láká do světa cukrovinek.

Vzhled endcapu je vyveden v kombinaci 
modré a hnědé barvy. Modrá je charakteris-
tická pro značku Orion, tmavě hnědá barva 
stimuluje chuť. Dojem luxusu vedle barevné 
kombinace podtrhuje vysoký lesk, který je 
využit na většině pohledových povrchů sto-
janu. 3D bočnice stojanu představují velké 
tabulky čokolády Orion, dominantou ve stře-
du je znázornění tekoucího proudu čokolády 
zakončeného ve spodní části vírem vytvoře-

Orion vábí  
do světa cukrovinek
proudem čokolády
Výrobce čokolád Orion společnost Nestlé Česko s.r.o se rozhodla zvýšit hodnotu celé 
kategorie těchto výrobků a zároveň zvýšit frekvenci kupujících v sekci prostřednic-
tvím exkluzivního vystavení. Endcap navržený a vyrobený společností Dago má 
za úkol ve vybraných prodejnách TESCO zaujmout zákazníka a probudit v něm 
chuť na cukrovinky.

ného pomocí naplocho umístěné LCD obra-
zovky. 

„Instalace má prezentovat Orion jako tra-
diční a dobře známou českou značku, na 
jejíchž produktech si zákazníci doma rádi 
pochutnají. Koncept endcapu tedy vyvolává 
dojem vstupní brány, která vytvoří emoce 
a probouzí chuť,“ doplňuje Marek Končitík, 
Sales and Marketing Director DAGO.

Vzhledem k tomu, že dle dosavadních 
zkušeností endcap reálně zvyšuje takzvanou 
penetraci kupujících v kategorii, plánuje Ne-
stlé postupné rozšiřování jejich počtu. Jed-
ním z dosažených úspěchů tohoto projektu je 
také ocenění za nejlepší in-store realizaci mě-
síce prosinec 2015 serveru mistoprodeje.cz.

V daném měsíci se soutěže účastnilo 14 In 
storových realizací, které porotci opět hod-
notili ve třech kritériích: kreativní zpracová-

ní, celkové produkční provedení a potenciál 
upoutání pozornosti v místě prodeje. 

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na 
zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu 
o obor marketing v místě prodeje. Partnery 
tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Me-
dia, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, 
Dago, Jansen Display, OMG Research a spo-
lečnost Shopper Marketing Prague. 

Když pátrala 
po způsobu jak 
dostat chlazené 
zboží z regálu 
na druhotné 
umístění, obje-
vila belgickou 
firmu dodáva-
jící na trh spe-
ciální chladící 
displaye. Karto-
nové pláště tzv. 
F r e s h b o a r d y 
umožňují snad-
nou obměnu 
brandu. Hned 
první nasazení 

tohoto účelného a efektního POP mate-
riálu, tehdy v Tescu, přineslo fantastické 
výsledky. Klient poprvé v pozici na trhu 
porazil svého prvního konkurenta. Díky po-
tvrzení tvrdými daty od Tesca o obrovském 
nárůstu prodejů se lednice zalíbily nejen 
klientům, ale i agentuře, a proto se s belgic-
kým dodavatelem dohodla na zastupování 
pro český trh (dnes již i polský, maďarský 
a slovenský) a vznikla tak společnost Brand-
spartner s.r.o.

Firmy si tak mohou zakoupit nebo prona-
jmout od české společnosti Brandspartner 
systém COOLIO který může mít na každou 
kampaň nový vizuál. Freshboard je vyvinut 
speciální technologií, aby vlhkost, kterou 
lednice produkuje, papír nezvlhčila. Obmě-

na Freshboardu na místě prodeje je velice 
snadná a umožňuje jednoduchou instalaci 
obchodním zástupcem klienta. Coolio je 
dodáváno na kolečkách, takže ho lze snad-
no přesouvat po prodejní ploše. Stojí-li se-
belepší display na stejném místě, časem se 
stává „neviditelným“ a přestává fungovat im-
pulsní prodej. Pokud se ale pohybuje z mís-
ta na místo, neustále přitahuje pozornost. 
Ačkoli lednice jsou otevřené, protože dvířka 
často představují překážku pro kupujícího, 
je garantována teplota 1 až 6°C. 

COOLIO přichází každý rok s nějakou 
inovací, ani letos tomu není jinak a před-
stavil verzi DIGITAL COOLIO s LCD obra-
zovkou. Obrazovka má systém vzdáleného 
přístupu, kdy je Key account manager může 
přes internet libovolně měnit. Pilotní pro-
jekt byl nasazen pro Unilever v Holandsku 
a přinesl nárůsty prodejů kolem 300 %. Tato 
verze je logicky o něco dražší, proto jistě zá-
kazníci uvítají možnost jejího pronájmu. Vý-
robce však jde ještě dál, přináší i verzi s web-
-kamerou, která snímá odebírajícího zboží 
a identifikuje jeho věk, pohlaví a čas odbě-
ru. Takováto data z prodejů může okamžitě 
klient použít pro optimalizaci prodeje.

Chladící displej
Poprvé se objevil u nás chladící promo-display COOLIO 
před čtyřmi lety v rámci kampaně společnosti Lactalis. 
Agentura měla tehdy zadání vymyslet druhotné vystave-
ní pro chlazené výrobky.


