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Nespresso mění tramvajové
zastávky na kávovary

Andrea Petrová, marketingová manažerka, 
uvedla: „ Představení kávovaru Prodigio je 
pro Nespresso velice důležitý moment. Ten-
to inteligentní kávovar je technologickou 
novinkou a naše společnost se neustále po-
souvá kupředu, inovace je pro nás základním 
principem. Proto jsme se rozhodli přinést 
technologii i do ulic.“

Společnost Nespresso jako jedna z prvních 
v ČR použila technologii transparentního 
LCD monitoru při venkovní instalaci. Ta zob-
razuje animaci vytvořenou za účelem plnění 
šálku kávou. Animace je doprovázena a kore-
sponduje s autentickými zvuky kávovaru Ne-

spresso při přípravě kávy, od vložení kapsle 
po plnění šálku kávou. 

Nespresso zastávka nabízí i další funkce 
než jen neskutečně realistický model kávo-
varu. Umožňuje připojení na wifi, návštěvník 
má možnost dozvědět se více o kávovaru Pro-
digio, má možnost vygenerovat si voucher na 
ochutnávku kávy zdarma nebo se zúčastnit 
soutěže o jeden ze sedmi kávovarů Prodigio. 
Milovníci kávy a široká veřejnost mohou za-
stávky navštívit v Brně na proslulém Náměs-
tí Svobody v blízkosti Nespresso Boutique 
a v Praze na nejfrekventovanější zastávce 
Náměstí Republiky v ulici Na Poříčí před 

obchodním domem Palladium. Maketu kávo-
varu pro Nespresso zrealizovala společnost 
ZenithOptimedia ve spolupráci s agenturami 
JCDecaux, euroAWK a agenturou BlueTo.

Společnost Nespresso nedávno potěšila milovníky kávy představením kávovaru Pro-
digio, svého prvního kávovaru propojeného s chytrými telefony. V rámci představení 
této technologické novinky Nespresso instalovalo makety kávovaru na tramvajové 
zastávky v Praze a v Brně, které navozují nejen atmosféru prostředí Nespresso Bou-
tiques, ale také nabízí cestujícím možnost wifi připojení, prostřednictvím kterého se 
mohou zúčastnit soutěže o nový inteligentní kávovar.

P.O.P.

Zadáním bylo vytvořit luxusní regálové vy-
stavení, které bude odpovídajícím způso-
bem prezentovat značky z portfolia klienta 
a motivovat zákazníka k nákupu, nebo jej ale-
spoň inspirovat, aby si drink namíchal doma 
svépomocí. Koncept místa, kde si nakupující 
může vytisknout recept a má po ruce všech-
ny potřebné ingredience, již byl vyzkoušen 
dříve v realizaci v OC Letňany. „Klientela 
prodejen Makro nakupuje především pro 
podniky, proto se liší i software a nabízené 
recepty. Jsou náročnější, vícesložkové pro in-
spiraci barmanů. Regál je však stále zajímavý 
i pro koncové spotřebitele,“ uvádí Miroslav 
Obrátil, project manager DAGO.

Provedení regálu navozuje atmosféru 
baru, přispívá k tomu osvětlení, oblože-
ní centrálního panelu umělým kamenem 
nebo koktejlové sklenice zavěšené v horní 
části. Při interakci s dotykovým monito-
rem je zákazník obklopen prosvícenými 
lahvemi z portfolia Brown-Forman. Jedná 
se o whisky, rumy, tequillu i nealko nápoje. 
Po výběru receptu je možné jeho vytištění 
přímo u regálu i zaslání na e-mail zákazníka. 
„Užitečným výstupem softwaru chytrého 
regálu je také statistika o nejoblíbenějších 
koktejlech,“ dodává Tomáš Ptáček z Brown-
-Forman Czechia. Dosavadní ohlasy jsou vel-
mi pozitivní. Brown-Forman Czechia nyní 

plánuje další aktivity na podporu chytrého 
regálu a zároveň hodlá k aktuálním promo-
cím využít i imageové LCD obrazovky v jeho 
horní části. 

Chytrý regál neušel pozornosti poroty por-
tálu Místoprodeje.cz, která mu udělila cenu 
TOP in store realizace měsíce ledna 2016. 
„Čisté, propracované, vybízející k ochutná-
ní. Tento přístup povyšuje nakupování na 
zážitek. Provedení pomáhá budovat vysokou 
hodnotu vystavených brandů,“ zhodnotil 
vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev, 
Group Account Director ze společnosti Mo-
mentum Czech Republic.

Chytrý regál v Makru
vás uvede do mixologie
Brown-Forman Czechia, distribuční společnost značek prémiového 
alkoholu Jack Daniel’s, Pepe Lopez a dalších z portfolia americké 
společnosti Brown-Forman, přichází za zákazníky s chytrým regá-
lem, který tiskne recepty na míchané drinky dle přání. „Cílovou sku-
pinou je běžný nakupující s malými znalostmi mixologie, ale i bar-
man nebo majitel restaurace hledající inspiraci pro svůj podnik,“ 
říká Tomáš Ptáček, Category & Trade Marketing Manager Brown-
-Forman Czechia. Regál vytvořila společnost DAGO, aktuálně je mož-
né nechat se zasvětit do mixologie v prodejně Makro na pražském 
Černém Mostě.


