
„Účelem kampaně bylo upozornit na výročí 
založení palírny Jack Daniel’s, nejstarší re-
gistrované palírny na území USA, a efektním 
způsobem nalákat zákazníky na limitovanou 

edici whiskey spolu s nabídkou výročních 
dárkových předmětů stejnojmenné značky,“ 
říká Tomáš Ptáček z Brown-Forman. Dodává, 
že hlavním požadavkem na realizaci bylo pré-
miové provedení, které zaujme na první po-
hled svojí výjimečností, a tak prospěje nejen 
prodeji, ale i značce samotné. 

Výsledkem jsou atraktivní moduly navozu-
jící atmosféru tradiční destilérky s vyobraze-

ním dřevěných sudů na zadní stěně realizace 
a s dominantním prvkem 3D figuríny přímo 
uvnitř regálu a poličkami na promo předmě-
ty. „Jedná se o realizaci, která svým originál-
ním a prémiovým provedením dokáže velmi 
dobře získat pozornost zákazníků a pozitivně 
ovlivnit jejich naladění. Kombinujeme v ní 
několik materiálů od kartonu, plastu, lepen-
ky, broušeného hliníku a dalších,“ popisuje 
Matěj Lindovský ze společnosti DAGO, která 
za realizací stojí.

Moduly Jack Daniel’s čekají na zákazníky 
v patnácti lokalitách v prodejnách Tesco po 
celé České republice až do konce října.
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„Cílem projektu bylo především zvýšit pou-
tavost nákupního prostředí, konkrétně sekce 
jednorázových plenek, ale také informovat 
nakupující maminky o produktech Pampers. 
Kampaní jsme chtěli edukovat zákazníky 
a usnadnit jim orientaci v dětské kategorii,“ 
říká Jozef Vnenk z Procter & Gamble.

Výsledkem je komunikační set, jehož sou-
částí bylo barevné označení jednotlivých 

Jack Daniel’s oslavil 150. výročí
s originálními regály v Tescu

Za deset let působení na českém trhu si 
zvládla značka Nespresso vybudovat stabilní 
základnu spo-kojených zákazníků, kteří oce-
ňují nejen kvalitní kávu, ale také moderní ká-
vovary a špičkový servis. To-ho se jim dostává 
i díky službám Nespresso Boutique. Proto 
se společnost rozhodla na začátku září ote-
vřít další, v České republice již čtvrtý, butik 
a svým zákazníkům tak ještě více zjednodušit 
cestu k jejich oblíbené kávě.
Poprvé se Nespresso Boutique v České re-
publice představuje jako pop-up store. Přes-
tože se jedná o mobilní koncept, který je 
menší a kompaktnější, nabídne stejnou škálu 
služeb jako klasický boutique. Zákazníci zde 
kromě prodejní zóny naleznou degustační 
a ochutnávkovou část, kde si mohou vychut-
nat kteroukoli z 24 druhů Grands Crus káv, 
a nechybí ani recyklační zóna, kde lze ode-
vzdat použité kapsle. Nespresso pop-up Bou-
tique se pyšní kapslovou stěnou, která pojme 
54 800 kapslí. Koncept Nespresso pop-up 
Boutique pochází od španělské společnoti 
Ekipa a postaven byl za 2 dny. 

V tomto měsíci bylo přihlášeno 13 In storo-
vých realizací, které porotci opět hodnotili 
ve třech kritériích: kreativní zpracování, cel-
kové produkční provedení a potenciál upou-
tání pozornosti v místě prodeje. Vítězem zá-
řijových realizací se jen těsně stala kampaň 
Kaštany, která využívala POS prvek Promo-
čelo – End Cup. Tato vítězná kampaň probí-
hala v řetězci Tesco v období 1.9.-28.9.2016. 

U příležitosti 150. výročí založení první 
palírny Jack Daniel’s připravila společ-
nost Brown-Forman pro zákazníky kam-
paň s limitovanou edicí whiskey Jack 
Daniel’s a prémiovými doprovodnými 
předměty. V obchodním řetězci Tesco 
nechala instalovat regály evokující pro-
středí sklepa, kde zraje whiskey, spolu 
s 3D figurínou upozorňující na merch-
andise produkty. Realizace vystavení 
se ujala společnost DAGO ve spolupráci 
s agenturou POS Media.

Ocenění
TOP In store
realizace měsíce
pro kampaň
Kaštany 
Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nové-
ho vítěze soutěže s názvem TOP In store 
realizace měsíce. Za měsíc září 2016 se 
vítězem stala realizace Kaštany. 

pop-up Nespresso Boutique 
Značka Nespresso pro své zákazníky přichystala další novinku a počátkem září ote-
vřela již čtvrtý Nespresso Boutique v České republice. Poprvé se však jedná o pro-
dejnu v unikátním konceptu pop-up store. Nový Nespresso Boutique své pomyslné 
brány otevřel v OC Chodov 2. září 2016.

Pampers láká maminky interaktivním modulem
S nápadem, jak zatraktivnit prostředí dětské sekce, konkrétně jednorázových plenek, a edukovat nakupující, přišla společnost 
Procter & Gamble. V obchodním řetězci Globus realizovala kampaň na podporu prémiové řady Pampers Premium a nových 
Pampers Pants. Realizace barevného označení kategorií a interaktivních modulů Touch and Feel, které umožňují produkty si 
důkladně prohléhnout, se ujala společnost DAGO.

Zadavatelem realizace byla společnost Ne-
stlé CZ a realizátorem POS Media Czech Re-
public, s.r.o. 
 „V září bylo zrealizováno mnoho zajímavých 
kampaní. Je patrná tendence oživovat stan-
dardní POS nosiče LED osvětlením, které je 
ještě více zviditelní, a vracet se k osvědče-
ným vizuálům a konceptům vystavení zboží 
(paletové čelo). Pro svůj originální neotřelý 

vzhled a efektivní volbu nosičů u mě zvítě-
zily tento měsíc kampaně Ostravar, Ledové 
kaštany a Habánské sklepy,“ uzavírá hodno-
cené zářijových realizací Isabela Náhlovská 
ze společnosti Tesco Stores ČR.

Všechny hodnocené realizace jsou opět 
k dispozici na portálu Mistoprodeje.cz v sek-
ci Realizace v ČR.

kategorií a především moduly Touch and 
Feel s interaktivním prvkem, kterým může 
zákazník otáčet a detailně si prohlédnout 
celý produkt, konstrukci pleny a způsob za-
pínání. „Díky světelnému efektu a celkové 
originalitě této aplikace dochází k vyrušení 
z nákupní rutiny a přitáhnutí pozornosti ke 
komunikovaným produktům. Zákazníka na 
první pohled zaujme také interaktivita, kte-
rá spolu se zřetelnou komunikací benefitů 

produktu přispívá k vyšší pravděpodobnos-
ti koupě,“ vysvětluje Martin Vorel ze společ-
nosti DAGO, jež projekt realizovala.

O tom, že zvolená forma dosáhla kýženého 
efektu, svědčí pozitivní reakce přímo od 
maminek. Snáze se v regálech orientují, 
lépe chápou benefity prémiových plenek. 
Po dvouměsíčním testování v Brně tak Pro-
cter & Gamble umístil realizaci do všech 
prodejen řetězce Globus a zaznamenal 
zvýšené prodeje takto podpořených pro-
duktů.


