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Category team společnosti Nestlé si proto 
vytyčil ambiciózní cíl, chtěli tuto kategorii 
u zákazníků zatraktivnit a tím je přesvědčit 
k nákupu. „Z našich výzkumů jsme věděli, že 
největším problémem je motivovat nakupu-
jící ke vstupu do cukrovinkové uličky. Přes-
tože touto uličkou projde jen každý desátý 
zákazník, je tato část obchodu pro nás z po-
hledu objemu prodejů stále nejdůležitějším 
místem. Je zde totiž nejvyšší míra interakce 
s výrobky a prodejní konverze, tedy podíl 
lidí, kteří projdou kolem prodejního místa 
a nakoupí,“ vysvětluje pozadí projektu David 
Wurst, specialista pro rozvoj kategorie cuk-
rovinek z Nestlé a doplňuje, že důvody, proč 
cukrovinkovou uličku lidé v obchodě nena-
vštíví, jsou různé. 

Kategorie cukrovinek je často umístěna 
mimo přirozenou zákaznickou cestu obcho-
dem a nakupující tak na cukrovinky, které 
jsou z velké části nakupovány na základě 
impulzívního rozhodnutí, v obchodě zkrátka 
nenarazí. Jindy mají zákazníci již nakoupeno 
z druhotných umístění, kde dostanou zpravi-
dla nejen dobrou cenu, ale zároveň nemusí 
řešit složité rozhodování, co nakoupit. Někte-
ří se zase cukrovinkové uličce vyhýbají kvůli 
její „nezdravé“ pověsti.

Tato zjištění byla pro Nestlé natolik zajíma-
vá, že se rozhodli hlouběji zkoumat motivy, 
nákupní mise a obecně celý rozhodovací 
proces zákazníka cukrovinek. Po podrobné 
analýze dat zjistili, že současná segmentace 
kategorie podle produktových atributů ne-
odpovídá tomu, jak se rozhoduje současný 
nakupující: „Oproti zažitým zvyklostem v na-
šem segmentu jsme zjistili, že primárním fak-
torem rozhodovacího procesu při nákupu je 
příležitost spotřeby,“ upřesňuje David Wurst. 
Na základě kvalitativních výzkumů jsme poté 
identifikovali tři základní spotřební příleži-
tosti – individuální konzumaci, dárek a ná-
kup pro rodinu.

Celý tento nový koncept otestovalo Nestlé 
v několika prodejnách moderního typu, kde 

kromě nového rozdělení výrobků vyvinuli 
ve spolupráci s agenturou DAGO také navi-
gační POP média. Ta musela být dostatečně 
poutavá, inovativní a stimulující zvědavost 
a zájem zákazníků. Hlavním cílem bylo 
ztvárnit rozdělení na subkategorie podle 
příležitostí spotřeby "pro mě", "pro tebe" 
a "pro nás". „Prostor uličky cukrovinek není 
velký a podmínky realizace skýtaly množství 
omezení. Regálové sestavy nelze měnit, není 
možné umisťovat POP materiály nad nimi 
a podobně,“ říká Marek Končitík ze společ-
nosti DAGO. Spolu s klientem proto navrhli 
jako hlavní prostředek komunikace na pro-
dejně stoppery umístěné přímo na regálu. 
Jejich předností je krom celkové vizuální 
atraktivity také dominance a kontrast pů-
sobící na procházející zákazníky. „Stoppery 
jsou světelné a je možné měnit jejich komu-
nikační obsah,“ doplňuje Marek Končitík. 
Vedle stopperů upozorňují na kategorie také 
podlahové polepy a barevné cenovkové lišty. 
Vše je pak barevně sladěno dle jednotlivých 
subkategorií pro maximální přehlednost 
a dobrou orientaci zákazníka. Výsledkem je 
přehlednější navigace nakupujících, kteří 
jsou při vchodu do uličky postaveni před tři 
hlavní kategorie místo dřívějších šesti. Nová 
segmentace kategorie zároveň lépe odpoví-
dá potřebám a rozhodovacím preferencím 
zákazníků.

Jejich reakce po změně byly ze 60 % po-
zitivní, prodeje v kategorii se v porovnání 
s předchozím rokem zvýšily o 5 %. Dobré 
výsledky byly potvrzeny i porovnáním s kon-
trolními obchody ve stejném období. „S vý-
sledkem změny navigace podle příležitosti 
jsme spokojeni. V současné době je řešení 
nasazeno v 10 obchodech v České republice 
a na Slovensku a jednáme o dalších instala-
cích. Projekt jednoznačně ukázal, že práce 
se shopper insighty a výzkumy je smysluplná 
a vede k řešením prospěšným jak po obchod-
ní stránce, tak především z pohledu lepší zá-
kaznické zkušenosti,“ uzavírá David Wurst 
z Nestlé.

Od produktů k příležitostem 

Cukrovinky jsou stálicí v nákupních košících, jejich producenti ale v posledních le-
tech stojí před důležitou výzvou: jak zajistit této kategorii dlouhodobý, a především 
zdravý růst? V posledních letech jejich prodeje stoupají velmi pomalu, každoročně 
se přitom zvyšuje podíl výrobků prodaných v promočních akcích. 

Reflexe nákupního chování
je klíčovou příležitostí
růstu kategorie cukrovinek
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V červnu i v červenci bylo přihlášeno do 
soutěže 9 In-storových realizací, které porot-
ci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativ-
ní zpracování, celkové produkční provedení 
a potenciál upoutání pozornosti v místě 
prodeje. 

Vítězem červnových realizací se stala u po-
rotců s velkým náskokem kampaň 4 paleto-
vý ostrov JOJO, která z POS prvků využila 
4 paletovou dekoraci. Tato vítězná kampaň 
probíhala po celý červen 2017 v řetězci Glo-
bus. Zadavatelem realizace byla společnost 
Nestlé Česko s.r.o., kreativní agenturou atta 

creative, s.r.o. a realizátorem společnost 
Authentica, s.r.o.

Vítězem červencových realizací se stala 
u porotců jen těsně kampaň Regálový obraz 
JOJO. Tato vítězná kampaň probíhala po celý 
červenec 2017 v řetězci Globus. Zadavate-
lem realizace byla společnost Nestlé Česko 
s.r.o., kreativní agenturou atta creative, s.r.o. 
a realizátorem společnost Authentica, s.r.o.

Nejvýše oceněný projekt v kategorii Nápoje, 
realizace pro značku Rajec a jejich kojenec-
kou vodu, u poroty zabodoval netradičním 
pojetím a zpracováním, které mělo za cíl 
odpoutat zákazníky od prostředí obchodu 
a naladit je na pozitivní nostalgii dětské-
ho světa. Nákup vody byl díky tomu spjat 
s emocemi a příjemným zážitkem: „V dnešní 
době využívá in-store komunikaci prakticky 
každá společnost, retailové prostředí je pře-
sycené. Paletový ostrov nám nejen přinesl 
navýšení prodejů po dobu akčního vysta-
vení, ale setkal se s velmi kladným ohlasem 
i ze strany vedoucích prodejen. Ve většině 
případů chtěli sami vystavení prodloužit 
i po skončení akce. Tak jsme zjistili, že POS 
skvěle fungovalo i bez akční ceny,“ dokládá 
úspěšnost vítězné realizace Jana Riegerová 
ze společnosti Kofola.

„Účast na zahraničních soutěžích vnímá-
me jako možnost zjistit, jak si naše práce 
stojí v porovnání se světem, zda zvládáme 
následovat trendy. Nesmírně si ceníme, 
když získáme ocenění a jsme vděčni našim 
klientům, že díky nim k tomu již pravidel-
ně získáváme příležitost,“ shrnuje dojmy 
z úspěchu Marek Končitík, obchodní ředi-

Kofola a česká POP agentura DAGO získali 
na soutěži POPAI Awards Paris zlato

JOJO vévodilo místu prodeje
Ocenění TOP In-store realizace měsíce června a července
Portál Mistoprodeje.cz vyhlásil nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store reali-
zace měsíce. Za měsíc červen se jednoznačným vítězem stala s drtivým náskokem 
realizace Čtyř paletový ostrov JOJO a za měsíc červenec 2017 se vítězem stala těsně 
realizace Regálový obraz JOJO.

V kategorii Nápoje prestižní evropské soutěže POPAI Awards Paris si klient i agentura za svou realizaci paletového ostrova Rajec 
přivezli zlatou medaili. Bronzem byly navíc oceněny další tři projekty Daga.

tel fullservicové POP komunikační agentu-
ry DAGO. Právě možnost srovnání se zahra-
ničím vnímá jako benefit i Jana Riegerová 

z Kofoly, která se zúčastnila slavnostního 
vyhlášení v Paříži: „Ve srovnání se zahra-
ničím je český i slovenský trh velmi silný 
v tvorbě i využívání POP aktivit. Asi také 
proto náš paletový ostrov tolik oslovil po-
rotu a možná i díky tomu bude inspirací 
i pro ostatní země Evropy. Na soutěži jsme 
zjistili, že obecným materiálovým trendem 
poslední doby je karton, dá se s ním skvěle 
kouzlit a originálně komunikovat různé pří-
běhy. Cílem je odlišit se od konkurence a co 
nejvíce zaujmout zákazníka, a to nejen vizu-
álně, neboť POP komunikace je pro zákaz-
níka inspirací k okamžitému nákupnímu 
rozhodování.“

Ocenění si z Francie odvezly i další tři pro-
jekty od Daga, bronzového indiána získaly 
realizace LG Electronics v kategorii Archi-
tektura komerčních interiérů, Oral-B spo-
lečnosti Procter & Gamble v kategorii Di-
gital – Material & Content a paletový ostrov 
Captain Morgan od STOCK Plzeň-Božkov 
v kategorii Events – Mass Market.

Letošního 54. ročníku soutěže POPAI 
Awards Paris se celkem zúčastnilo 250 pro-
jektů z celého světa.


