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Nové vystavení Philips v Alze  
vychází z oceněných konceptů

Purina od Nestlé oslavila
se zákazníky Globusu den koček

Když designéři z Authenticy začali řešit nový 
projekt pro Philips, měli velkou výhodu. Z mi-
nula už u většiny segmentů zboží této značky 
věděli, co funguje. Kromě řady předchozích 
realizací se totiž také podíleli na uvedení 
designových čističek vzduchu Philips Air na 
český a slovenský trh. Pro showroom Alza 
tak vycházeli z osvědčených řešení, za která 
získali Popai Award 2016 v kategorii Domácí 
potřeby, bytové doplňky, hobby.

„Bílou barvou a modře podsvícenou linií 
propojujeme produkty se značkou, další in-

formace zákazníci získávají z monitoru se 
smyčkou promo videí. Design jsme chtěli 
luxusní, ale nevtíravý, aby si lidé mohli neru-
šeně představit produkty u sebe doma. V te-
rénu jsme si ověřili, že to funguje,“ říká Trade 
Shopper Marketing Manager společnosti Phi-
lips Alice Hanková.

Cenu v kategorii Péče o zdraví získala firma 
také za pultový stojan na elektrické zubní kar-
táčky Sonicare. Realizace shop-in-shopu pro 
Alzu byla však náročnější, s propracovanější-
mi detaily a světelnou komunikací. Zde bylo 

třeba oproti pultovému vystavení kromě pro-
duktů představit i pouzdra a karusel s náhrad-
ními hlavami. Vystavené zboží si díky tomu 
mohou zákazníci přímo na místě vyzkoušet, 
současně je však řešeno i jeho zabezpečení. 

V případě kávovarů Saeco je design o něco 
hřejivější. Využívá příjemný dekor javorové-
ho dřeva, které odkazuje na korporátní iden-
titu a současně gastro segment. Řešení jako 
end cap dává vyniknout přední světelné ko-
munikaci s výměnnou grafikou.

„Kvalita a pěkný design POS řešení je v sou-
časné době naprostou samozřejmostí. To 
nejdůležitější je pro nás však správná a jasná 
komunikace předností našich produktů smě-
rem k zákazníkovi. Bez toho bychom nemohli 
dobře prodávat. A to se nám daří.“, dodává.

www.authentica.cz

Kávovary, čističky vzduchu a zubní kartáčky Philips se v Alze představují zákazní-
kům v nové prémiové POS prezentaci, kterou opět připravila Authentica. Kombinuje 
čistý design s luxusními materiály a funkčností. Authentica navíc loni za realizace 
pro Philips získala hned dvě ocenění Popai Awards.

Značka krmiv pro domácí zvířata Purina od 
společnosti Nestlé připravuje ke dni koček 
aktivity pro nakupující téměř ve všech řetěz-
cích. V Globusu byla snaha vytvořit aktivitu na 
míru spojenou se slevovou knížkou. „Globus 
často dává více prostoru k realizaci. Chceme 
být hraví, protože takoví majitelé koček 
jsou. Proto jsme se rozhodli udělat kočičí 
party,“ popisuje vznik projektu Lenka Va-
šutová, Trade Marketing Manager Nestlé 
Purina. S týdenním vystavením byla spo-
jena dlouhodobá letáková akce trvající 4 
měsíce využívající kuponovou knížku se 
slevami na každý týden.

Kategorie domácích mazlíčků je obec-
ně specifická emocemi a právě u koček 
se s nimi dobře pracuje. Nestlé proto 
z představených návrhů zvolilo myšlenku 

kočičího světa. „Vystavení je pojato jako vel-
ká kočičí prolézačka. Zajímavé je, že je celá 
jen z kartonu, což ukazuje, co vše se z tohoto 
materiálu dnes dá vyrobit,“ vysvětluje prove-
dení realizace Matěj Lindovský ze společnosti 
Dago, která se postarala o design a instalaci 

na 14 prodejnách řetězce. Projekt byl časově 
náročný, na realizaci bylo od zadání do insta-
lace 5 týdnů. O to více byla důležitá dobrá ko-
ordinace všech stran.

Záměrem vystavení bylo přilákat cílovou 
skupinu majitelů koček. Tomu je přizpůso-
bena štědrá velikost podporující viditelnost 
a dominanci celé aplikace v prostředí hy-
permarketů. „Chtěli jsme nakupující motivo-
vat, aby u vystavení strávili co nejvíce času. 

K tomu slouží fotografie a další detaily, 
které nabádají k prohlédnutí vystavení ze 
všech stran,“ říká Zdeňka Ryšavá z Trade 
marketingu Nestlé Purina. Záměrem bylo 
zprostředkovat zákazníkům promoční 
akci originálním a zábavným způsobem. 
Slevy jsou dostupné pouze s kupony, které 
si lidé vyzvedli v týdnu dne koček. „Chtěli 
jsme zákazníkům umožnit plánovat pře-
dem. Globus je totiž místem nákupu na tý-
den nebo i delší dobu. A to právě umožnila 
slevová knížka,“ vysvětluje Zdeňka Ryšavá. 

Značka zvířecích krmiv Purina společnosti Nestlé letos na začátku srpna slavila den 
koček. V Globusu připravilo Nestlé s firmou DAGO originální hravé vystavení lákající 
na dlouhodobou slevovou akci.
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Při tvorbě POP komunikace je dobré vědět, 
že obecná průměrná délka nákupu je 25,7 
minut. Jak ukázala Shopper Engagement Stu-
dy z roku 2015, výrazně se liší nakupování 
v supermarketu, kam si zákazník zaskočí jen 

na rychlý nákup (trvající v průměru 15 mi-
nut), od prostředí hypermarketu, kam zavítá 
i na 36 minut, a na velké pravidelné nákupy 
si vyčlení dokonce přes 48 minut. V rámci 
jednotlivých produktových kategorií stráví 

průměrný zákazník ne-
celou minutu. 

Ve specifických pro-
duktových kategoriích 
jako nealko nápoje 
nebo balené pečivo 
odchází zákazníci ze 
sekce často rovnou 
po provedení pláno-
vaného nákupu, v ji-
ných kategoriích jako 
domácí čističe nebo 
kosmetika se častěji 
rozhlíží po dalších pro-
duktech. Tam, kde se 
zákazníci zdržují déle, 
je také více prostoru 

je oslovovat POP komunikací domácích pro-
duktů, nebo nabídkou jiného relevantního 
sortimentu v rámci cross merchandisingu. 
K vytvoření prvního dojmu, na jehož základě 
odliší daný produkt od ostatních, mu však 
stačí tři sekundy. A POP reklama je na tom 
ještě hůř – k dispozici má přibližně pouze 
dvě sekundy zákazníkovy pozornosti. 

Při vývoji a implementaci POP komunika-
ce je proto důležité faktor času zohlednit. 
Sdělení musí být maximálně jasná, výstižná, 
přehledná a srozumitelná. Pomůže také do-
stat související produkty v produktových 
kategoriích blíže k sobě, využít prostor pro-
dejny tak, aby reklama nestála v cestě prochá-
zejícím zákazníkům. Vyplatí se rovněž, když 
je obsah POP komunikace integrován s kom-
plexní komunikační linkou, aby ji zákazník 
v místě prodeje dokázal rychleji rozpoznat 
a zpracovat. 

Daniel Jesenský / DAGO, s.r.o.

Role času nabývá 
při nakupování na důležitosti
Čas se stává jedním z nejdůležitějších faktorů při nakupování. Lepší orientace přináší i lepší zážitek. 
Čas je v současnosti nedostatkovou a stále 
cennější komoditou. Čím méně ho máme, 
tím hodnotnější se pro nás stává. Důležitější 
roli sehrává čas v poslední době také při na-
kupování. Vlivem rozvoje online nakupování 
a extrémní saturace nabídkou jsou dnešní 
zákazníci netrpělivější než kdy dříve. Záro-
veň již většinou dokážou prohlédnout snahu 
prodejce uměle je na prodejně zdržovat, což 
může vyústit buď k negativnímu pocitu, že 

jsou manipulováni, (a)nebo k obranné reak-
ci. Mají li zákazníci pocit ztráty času, začnou 
nakupovat selektivně, procházejí pouze po-
třebnými uličkami, snižují velikost nákupu 
a vyhýbají se prohledávání. Současní maloob-
chodníci i jejich dodavatelé jsou proto silně 
motivováni k poskytování nejen zážitkového, 
ale i časově efektivního nákupu, resp. by se 
měli snažit zákazníkům čas naopak ušetřit 
například lepší orientací. V současnosti je 

však situace spíše opačná, často přespříliš 
intenzivní komunikace v místě prodeje situ-
aci ještě zhoršuje. Místo toho, aby zákazníci 
co nejrychleji našli „své“ zboží, tráví většinu 
času jeho hledáním. Vůči čemukoliv, co se 
netýká jejich cíle, jsou pak slepí, a jejich im-
pulzivní nákupy klesají. 

Způsob, jak si zákazníky získat spočívá 
v tom jim pomoci nákup co nejefektivněji pro-
vést jak po stránce hledání, tak rozhodování. 

Čím snazší orientace, tím vyšší impulzivní nákupy
Obavy, že pokud lidé najdou své položky 
rychle, danou prodejnu, nebo produktovou 
kategorii opustí, aniž zváží koupi něčeho dal-
šího, se jeví jako neopodstatněné. Výzkum 
agentury TNS ukázal, že u zákazníků, kteří na-
šli svou položku na seznamu rychle, je vyšší 
pravděpodobnost, že nakoupí i další polož-
ky. Podle amerického výzkumu z roku 2013, 
stoupl u nakupujících, kteří našli první polož-
ku v produktové sekci do deseti sekund, prů-
měrný počet položek v košíku o 60 %. 

Ke zrychlení a zlepšení nákupu i podpo-
ře impulzivního chování může pomoci také 
POP komunikace, a to například na úrovni 
produktových kategorií ve formě navigace 
založené na rozhodovacích stromech. Podílet 

se na ní mohou i jednotlivé značky, které se 
ve svých kategoriích většinou vyznají nejlépe. 
Navigace je krom urychlení hledání schopná 
zákazníky inspirovat nabídkou subkategorií, 

které navigační plochy komunikují. Uspořá-
dané a na první pohled přehledné prostředí 
zároveň vyvolává při nákupu pozitivní emoce 
a přispívá ke kvalitě nákupního zážitku.

POP reklama musí zohledňovat faktor času

Ukázka přehledných uspořádání produktových sekcí s výstižnou navigační komunikací / Zdroj: Fotoarchiv autora

Ukázka přehledných a srozumitelných POP médií / Zdroj: Fotoarchiv autora 


