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Ohlédnutí ze veletrhem EuroShop očima české firmy Dago

Tradičně největší veletrh Euroshop zaměřený na reklamu a propagaci sa konal v březnu v
německém Düsseldorfu. Během pěti dnů měli návštěvníci možnost seznámit se s trendy a tématy,
které letos v oblasti prezentace zboží hrají prim. Zájem byl velký, před otevřením se stály dlouhé
fronty. A v celkem osmnácti výstavních pavilonech bylo opravdu na co koukat.

Akce se účastnilo přes 2 300 vystavovatelů ze 61 zemí. Do Düsseldorfu vyslala své lidi i česká společnost
Dago, která se zabývá komunikací v místě prodeje. Její zástupci byli z různých oddělení a týmů a každý
nabídl zhodnocení veletrhu optikou své specializace.

Kreativní a technologická exploze

Designérům se velmi líbily samotné expozice jednotlivých firem. Byly dotažené ve všech ohledech: designu,
materiálech i nápadech. „Stánky byly velkoryse pojaté a je zřejmé, že firmy neváhaly do prezentace
investovat značné prostředky,“ hodnotí designér Dago Milan Marek. Pozornost lákaly i technologické
inovace, například ve světlech, 3D tisku nebo displejích, jako ohebné LCD od LG a podobně.

Nákupy, které vtáhnou

Lidé z oblasti produkce si všímali přístupu ke kamenným prodejnám. Dominantními tématy byla digitalizace
a interaktivita v maloobchodě, omnichannel řešení šitá na míru a zážitky z nakupování v prodejně. Nutnost
klást důraz na zážitek potvrzuje Anna Brůžková ze společnosti DAGO. „V současnosti se více investuje do
kamenných obchodů, hlavním důvodem je totiž konkurence ze strany online dodavatelů. Prodejci jsou proto
nuceni zaujmout zákazníky stále atraktivnějšími prostředky,“ vysvětluje.

Ohledně prezentace v retailu zaujali „chytří roboti“, kteří jsou schopni se zákazníky komunikovat a reagují
na podněty člověka. V POS materiálech patřila mezi nejprémiovější vystavení z lakovaného lamina ve
vysokém lesku. Velmi atraktivní byl také stojan z kombinace dřevaa kovuznačky Jack Daniel‘s. Základna se
skládala z dřevěného sudu, z něhož vycházela kovová konstrukce s háky pro uchycení lahví této známé
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whiskey. Nejčastějším materiálem pro POS řešení byl však karton. Vystavovatelé se u těchto vystavení řídili
především pravidlem „v jednoduchosti je krása“.

Zaujalo využívání otočných motorků, které rotovaly s částí stojanu nebo se samotným produktem. Velkou
část veletrhu zaujímaly LED technologie, jelikož na vizuální merchandising je kladen stále větší důraz,
stejně tak na dva hlavní aspekty těchto vystavení – úsporu energie a udržitelnost.

Digitalizace i přírodní materiály

Třetí skupinou, která za Dago veletrh navštívila, byli obchodníci. Ocenili skvělé provedení stánků, na jejichž
stavbu měli vystavovatelé jen dva dny a viděli jasnou hlavní linku směřující k digitalizaci a interaktivitě. K
vidění byla celá škála hologramů, 3D projekcí, velkých obrazovek, polopropustných obrazovek, projektorů
reagujících na pohyb, dotykových LCD monitorů a mnoho dalšího. Extrémním příkladem je již zmíněný
chodící robot s prostorovým vnímáním a dotykovým LCD vybízející k interakci. Nechyběla ani virtuální
realita, která dovolí například projet se přírodou na novém kole před jeho koupí. To vše má zákazníka
přilákat a udržet co nejdéle.

Jako zásadní prvek v komunikaci se zákazníkem bylo představeno světlo. Je to důležitý element, který
může vytvořit z běžného produktu ústřední prvek zájmu. „Světlo v policích je sice běžně používáno, ale za
použití polopropustných plastů v různých barvách usnadňuje orientaci zákazníka a vyzdvihuje realizaci na
zcela jinou úroveň,“ vysvětluje obchodník Tomáš Žáček z Daga. V kurzu je také použití přírodních
materiálů. Ty vzbuzují pocit čerstvosti a svěžesti. Proto například prezentace ovoce vypadá lépe v dřevěné
bedýnce než v plastové přepravce. V mnoha prezentacích bylo využito dřevo i v hrubé podobě hranolů a
kvádrů.

Celý Euroshop byl rozsáhlý a nabitý inspirací. Pokud by chtěl návštěvník místo výběru preferovaných sekcí
shlédnout a zhodnotit všechny expozice, čtyři výstavní dny by mu rozhodně nestačily. Zúčastnit by se ho
měl každý, kdo to myslí vážně s výrobou a navrhováním POS a POP materiálů. Cestá do Düsseldorfu trvá
po německých dálnicích jen pár hodin a inspirace z veletrhu za to stojí.
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