
V reklamě máte obvykle dvě možnosti. Buď vsadíte na objem a masový mediální zásah, nebo na 
kreativitu. Můžete samozřejmě zkusit obojí, v trade marketingu Kofoly ale jdou tou druhou cestou.

Když se vám podaří nadchnout vedoucí 
prodejen pro vaše POS materiály, může 
se klidně stát, že za jejich umístění zapla-
títe podstatně méně a vydrží vám v obcho-
dech déle. Povedlo se to takto se stojany 
kojeneckých vod Rajec ve tvaru kolébky. 
Nešlo o masivní vystavení, bylo jich vyro-
beno zhruba padesát kusů, a to primárně 
pro hypermarkety Ahold. „S řetězci se vět-
šinou snažíme vyjednat něco speciálního na 
míru. Když je zaujmeme, snáze se nám ote-
vírají dveře,“ potvrzuje Jana Riegerová, se-
nior trade manažerka pracující pro Kofolu 
již devět let.

Karton o 80 % levnější
Zmíněný stojan získal nedávno také zlato  
na mezinárodní soutěži POPAI Awards  
v Paříži. „Původně šlo o projekt pro moderní trh, 
pak jsme dodatečně vyráběli i POS pro ten tra-
diční. Tam jsme také dohodli dlouhodobější vy-
stavení a soutěž o háčkované medvídky. Jedna 
vedoucí prodejny nás dokonce prosila, zda by si 
po skončení aktivity mohla vzít kolébku domů 
jako dekoraci do dětského pokojíčku,“ popisuje 
Jana Riegerová. Projekt byl podle ní úspěšný, 
protože se lišil od toho, co běžně v obchodech 
potkáváte. „Taková hravá a veselá věc vás vy-
trhne z rutiny nakupování,“ dodává.

Při jeho vývoji se vybíralo z více návrhů, 
variantou bylo i permanentní vystavení na 
delší dobu. Nakonec ale padla volba na kar-
ton, který je až o 80 % levnější z hlediska 
produkce a zároveň nemá tak drahé po-

platky za vystavení. Navíc s kartonem se dá 
i více vyhrát, co se týče tvarů. 

Podobně kreativní přístup zvolili  
v Kofole už při loni realizovaném paletovém  
ostrově ve tvaru vláčku pro značku Jupík, 
který pro změnu získal cenu na české sou-
těži POPAI. „Snažíme se oslovit zákazníka 
přímo v prodejně. Jako ‚call to action‘ funguje 
příběh a jasná myšlenka, kterou si nakupující 
dokáže v místě prodeje spojit s produktem,“ 
říká další členka týmu Zuzana Borková, spe-
cialistka na trade marketing v retailu, a do-
plňuje, že u dětských produktů se kreativita 
přímo nabízí. 

Začali jsme měřit
Tyto úspěšné realizace, na nichž v obou pří-
padech Kofola spolupracovala se společ-
ností Dago, přivedly firmu k tomu, aby za-
čala in-store systematičtěji vyhodnocovat. 
Vzhledem k tomu, že komunikaci v místě 
prodeje nasazuje vždy zároveň s ATL rekla-
mou, je obtížnější určit její efekt. „Neoddě-
lujeme, které médium nám přineslo víc. Víme 
ale, jestli se nám prodává víc ze stojanu či 
z palety. Letos jsme detailnější informace za-
čali zjišťovat pomocí výzkumu efektivity POS 
materiálů, protože chceme i do budoucna po-
užívat vystavení, která fungují a budí nad-
šení u zákazníka,“ říká Jana Riegerová. Trh 
je podle ní totiž přesycený vystaveními, 
která prostě mají zabrat prostor, zákazní-
kům ale nic zvláštního nepřinášejí. „Ně-
které firmy do vystavení investují velké pro-

středky a umísťují POS v masovém měřítku. 
Pro ostatní je pak těžší se na prodejní plochu 
s POS materiály dostat. Doufáme, že ostatní 
budeme inspirovat v tom, aby dělali méně vy-
stavení, ale o to zajímavější,“ dodává.

Úspěch in-store projektů samozřejmě 
hodně záleží na dohodě s vedoucím pro-
dejny, například když chcete zkusit vy-
stavit svůj produkt u jiné kategorie (cross 
category promo). Takto třeba Kofola vysta-
vovala svůj Rajec v kojeneckém oddělení. 
„Je to složité domluvit, protože musíte na-
víc komunikovat s jiným nákupčím, než jste 
zvyklí. Když se to povede, je to ale hodně efek-
tivní, chce to ale plánovat hodně dopředu,“ 
říká Zuzana Borková s tím, že již nyní řeší 
už hlavně projekty na příští rok.

Kontroluje celá Kofola
Když přijde na samotné kontroly vysta-
vení umístěných na trhu, provádí je nejen 
merchandisingová agentura a obchodní 
zástupci, ale také ostatní zaměstnanci  
Kofoly, ať už organizovaně, nebo v rámci 
jejich soukromých nákupů. To si mana-
žerky z trade oddělení pochvalují, stejně 
jako silnou podporu ze strany oddě-
lení brand marketingu, které od začátku 
tvorby kampaní počítá i s jejich rozvede-
ním v místě prodeje. Příkladem z poslední 
doby mohou být opět kartonové stojany 
s ledovými kostkami a skokanskými 
můstky v rámci kampaně KFL s postavič-
kami Leoprd a VVrk.

AŤ SI OBCHODNÍK ZAMILUJE VÁŠ STOJAN
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2,3 %
O tolik se meziročně zvýšil počet prodaných kusů a průměrná 
cena kolových nápojů v období červenec 2016 až červen 2017, 
zároveň o 1,4 % vzrostly tržby. Celá kategorie sycených nealko 
nápojů přitom stagnuje. (Zdroj: Nielsen, obchody s potravinami 
a smíšeným zbožím, bez Makra a čerpacích stanic)


