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Zážitkové prezentace
N

erf a M
inecraft od společnosti 

Authentica v hračkářství Ham
leys

Příznivci kultovní hry M
IN

EC
R

A
FT od společ-

nosti M
icrosoft Č

R
 m

ohou nyní okusit virtuál-
ní prostředí počítačové hry přím

o na vlastní 
kůži. N

a tém
ěř 50 m

2 zde vyrostl netradiční 
hrací koutek, kde vás vtáhnou do hry útvary 
z typických stavebních kostek potažených 

softshellem
, 

nem
ůžete 

m
inout 

3 
sloupky 

s tablety a herním
i konzolem

i, anebo si m
ůže-

te začít stavět svůj svět u televizní stěny s X
-bo-

xem
. Prodejní regály se zbožím

 jsou integro-
vány do celého vystavení, a tak si nem

usíte 
chodit pro svůj vlastní M

IN
EC

R
A

FT daleko. 

Podobný a snad m
ožná ještě více adrena-

linový zážitek nabízí interaktivní střelnice 
N

erf společnosti H
asbro C

zech s.r.o., která 
je vyladěna do posledních detailů. N

ajdete ji 
snadno podle vzrušeného křiku dětí i dospě-
lých, kteří si m

ohou vyzkoušet střelbu z růz-
ných typů pistolí s pěnovkovým

i šipkam
i. 

A
byste se m

ohli patřičně soustředit, střílí se 
zde do tunelu, který se při zásahu do terče 
rozbliká a spustí hukot a reprodukovaný pot-
lesk. Šipek je po ruce dostatek a tak se zdá, že 
zábava nikdy neskončí. A

 pokud se m
alí střel-

ci přece jen unaví, m
álokdy odcházejí bez své 

vlastní pistole v podpaží. 

Synonym
em

 pro hračky je vlastně zábava. 
Zážitkové prezentace od společnosti Authen-
tica tedy zcela splňují prodejní koncept sítě 
H

am
leys, které je přeci jen něco více, než jen 

obyčejné hračkářství. 

Výrobce záchranných vest
vyrobil nový nápoj W

ave pro zvýšení 
prodeje nového m

odelu vesty

Tento 
nový 

nápoj, 
který 

dostal 
název 

W
AV

E a byl složený ze 100%
 m

ořské vody, byl 
dán do plechovek a byl rozvezen do m

ístního 
přístavu. C

ílem
 ochutnávek bylo lidem

 přiblí-
žit pocit utonutí a pak odkázat na nový m

o-

del záchranné vesty. N
a plechovce m

ěl W
aw

e 
vytištěnou zprávu: O

chutnejte poslední dou-
šek před utonutím

.
Reakce každého, kdo nápoj ochutnal, byla 

okam
žitá a i díky tom

uto experim
entu si 

m
ohl uvědom

it, že pobyt na m
oři se nesm

í 
nikdy podcenit. K

rom
ě doušku m

ořské vody, 
obdrželi lidé i slevu na právě zm

íněnou zá-
chrannou vestu IZER

B
ER

50.

N
a originalitu bylo vsazeno u realizace pro 

Plzeňský Prazdroj, kde D
AG

O
 zajistilo kom

-
pletní produkci řešení launche nového cide-
ru K

ingsw
ood Rosé. Pro zákazníky připravi-

lo 4paletí s výrazným
 prvkem

 reálné dřevěné 

lavičky. „C
htěli jsm

e především
, aby finální 

vystavení bylo v souladu s celkovou kom
u-

nikací značky a pom
ohlo přenést klidnou 

atm
osféru světa K

ingsw
ood do prostředí ob-

chodů,“ vysvětluje O
liver Jáchym

ovský z Pl-

zeňského Prazdroje. O
 kreativní návrh pro 

uvedení nové varianty nápoje se postarala 
kreativní agentura Addict.
4paletí bylo jedním

 z prvků uceleného kon-
ceptu druhotného vystavení, do něhož patřil 
také branding, regálová čela, stojany a další. 
C

elé vystavení je vyrobeno z kartonu včetně 
3D

 košatého strom
u, výjim

kou je lavička ze 
dřeva. „H

lavním
 požadavkem

 na vyhotovení 
byla především

 odolnost všech prvků. N
aku-

pující se m
ohli bez obav posadit v atm

osféře 
připom

ínající prostředí sadu,“ doplňuje R
ad-

ka H
ejduková z firm

y D
AG

O
. Součástí instala-

ce m
usela být také dostatečná zásoba lahví, 

aby nic neom
ezovalo jejich nákup.

Kingsw
ood Rosé zve k příjem

ném
u 

posezení se ciderem

Do jedné z největších prodejen na světě, kterou na jaře letošního roku otevřela síť hračkářství Ham
leys v Praze, putovaly hned 

dvě nepřehlédnutelné zážitkové prezentace od společnosti Authentica.
Společnost Dago realizovala 4paletové vystavení nového cideru Kingsw

ood Rosé navozující klidnou atm
osféru s lavičkam

i.

Společnost Tribord, výrobce záchranných vest, přem
ýšlela, jak podpořit prodej svého nového m

odelu IZERBER50. Společně 
s pařížskou agenturou Rosa Park agency vym

yslely výrobu nového velm
i netradičního nápoje.


