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TOP In store realizace měsíce

Vítězem únorových realizací se stala 
kampaň Tesco modul Metaxa, která 
probíhala v řetězci Tesco. Zadavatelem 
realizace byla společnost REMY COIN-
TREAU CZECH REPUBLIC a kreativní 
agenturou, stejně jako realizátorem 
byla společnost DAGO, s.r.o. Kampaň 
probíhala v období 29. 2. – 31. 3. 2016.

Hodnocení vítězné realizace
Z názorů porotců citujeme: „Dlouhodobý zá-
měr dělat z Metaxy nápoj pro různé příleži-

tosti a způsoby konzumace mi přijde sympa-
tický…,“ zhodnotil vítěznou realizaci porotce 
Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum 
Czech Republic. 

Martin Hasilík ze společnosti Authentica 
k vítězné realizaci dodává: „Zajímavé pojetí 
a určitě velmi poutavé - prosvícení a celkový 
rebrand regálu vždy zaujme. Je to super!“

Paní docentce Jitce Vysekalové, prezident-
ce České marketingové společnosti, se na ví-
tězné kampani nejvíce líbilo spojení produk-
tu s „příběhem" a jaké její potenciál upoutání 
pozornosti. 

Ocenění TOP In store realizace měsí-
ce března 2016 získala kampaň AXE. 
V tomto měsíci se soutěže účastnilo 12 
In storových realizací. Vítězná kampaň 
AXE probíhala v řetězcích Ahold v ob-
dobí 7. 3. 2016 – 28. 3. 2016. Zadava-
telem realizace byla společnost UNILE-
VER ČR, spol. s.r.o. a realizátorem POS 
Media Czech Republic, s.r.o.

Hodnocení vítězné realizace
Paní docentce Jitce Vysekalové, prezidentce 
České marketingové společnosti, se na vítěz-
né kampani nejvíce líbilo, že je výrazná a při-
tom elegantní. 

„V poslední době se objevující celopolepy 
podlah uliček jsou příjemným zpestřením. 
Na příkladu AXE je ale vidět, že ne každá gra-
fika při tomto formátu vynikne,“ zhodnotil 
vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev 
ze společnosti Momentum Czech Republic. 
„Čistá jednoduchá komunikace s velkým 
potenciálem upoutat pozornost,“ hodnotí 
porotkyně Isabela Náhlovská ze společnosti 
Tesco Stores ČR.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store re-
alizace měsíce. Za měsíc únor se hodnotilo13 In storových realizací, které porotci 
posuzovali podle třech kritérií: kreativní zpracování, celkové produkční provedení 
a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje. 

Všechny hodnocené realizace jsou k dispozici
na portálu v sekci Realizace v ČR.

Svět ochutnávek je projektem společnosti 
POS Media Czech Republic, s. r. o., divize 
POS Services a agentury Shopper Marketing 
Prague, s. r. o., který si dává za cíl rozšířit 
povědomí o odvětví in-store marketingu v 
oblasti hostess promotions, merchandisingu 
a rezervaci ochutnávek pro obchodní jednot-
ky Tesco a Ahold. Projekt má nicméně sloužit 

hlavně koncovým spotřebitelům a pomoci 
jim s výběrem zboží.

Info web www.svetochutnavek.cz, včetně 
jeho facebook stránek, je primárně určený 
B2C segmentu a je propojen i s dříve spuš-
těným projektem www.mistoprodeje.cz. 
Tento je zaměřen na zvýšení informovanos-

ti a povědomí o oboru marketingu v místě 
prodeje a určený hlavně odborníkům a B2B 
segmentu. Stejně jako u Světa ochutnávek je 
jeho řízením pověřená společnost Shopper 
Marketing Prague, s. r. o.

Svetochutnavek.cz
je novým webem pro zákazníky, kteří chtějí vědět, co kupují, rádi testují nové věci, 
hodnotí kvalitu zboží, nebo soutěží. Prostě jsou aktivní ve všem, co dnes k naku-
pování patří. Web poskytuje informace o probíhajících ochutnávkách v řetězcích, 
jako jsou Ahold, nebo Tesco a nejen to. Web disponuje kalendářem ochutnávek, 
dle kterého si zákazníci mohou naplánovat vyzkoušení výrobku ještě před koupí, 
ale i informace o výrobcích či proběhlých ochutnávkách a další zajímavosti jako je 
Promo kupón.


