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Origami jelen od Jägermeistera láká na podzimní atmosféru

Prezentace prémiových aut od společnosti Ross

„Společně se společností Remy Cointreau 
jsme pro podzimní akci značky Jägermeis-
ter vytvořili design, který jsme adaptovali na 
různé velikosti dle požadavků jednotlivých 
maloobchodních ploch. Hlavní dominan-
tou je „origami“ jelen ze speciálně ohýbané 
desky, který ve scénografii celého vystavení 
navozuje atmosféru ladící ke značce,“ vysvět-
luje Miroslav Obrátil, projektový manažer ze 
společnosti Dago.

Celkové provedení podtrhují také umělé 
větve stromů s listím v podzimních barvách. 
Vše je ještě zvýrazněno kombinací oranžo-
vých a bílých LED světelných efektů. „Chtěli 
jsme navázat na loňský úspěch vystavení, kde 
byl také použit model jelena. Cílem bylo do-

sáhnout překvapení zákazníků originálním 
vzhledem a prémiovým image, což se nám 
podařilo splnit,“ říká František Beneš, Trade 
Marketing Specialist Off Trade Rémy Coint-
reau. Vystavení je určeno zákazníkům střed-
ního věku a působí na posun komunikace 
od důrazu na „namražení“ ke smyslu pro re-
belství a německou dokonalost. Na správné 
servírování se však nezapomnělo: „Součástí 
vystavení je speciální mrazák, ze kterého si 
zákazníci mohou láhve odebírat v případě, 
kdy je potřebují namražené například na 
večírek,“ dodává František Beneš. Použita je 
také dřevěná kůra v květináčích, do nichž 
jsou vsazeny umělé rostliny. Její vůně umoc-
ňuje podzimní atmosféru a dotváří dojem 

spojení s přírodou, jež značka razí. Součástí 
rozmanité a na detailech zpracování postave-
né realizace je i prosvětlená nika s 3D lahví. 
V místě prodeje je vystavení doplněné o další 
navigační prvky, například rukávy na bezpeč-
nostní brány a podlahové samolepky navigu-
jící zákazníky k paletovému vystavení.

 Audi EYE CATCHER je celoroční platfor-
ma pro představení novinek ze světa Audi. 
Prezentuje automobily při nákupních cen-
trech, u prodejců Audi a na různých akcích.

Prezentační pódium Audi Eye Catcher je 
postaven na typizovaném přívěsném vozíku, 
který se dá přepravovat za osobním autem. 
Na vozíku je instalovalna ocelová zinkovaná 
konstrukce umožňující nájezd auta. Montáž 
je velmi jednoduchá. Nejsou potřeba žád-
né další náklady na provoz a údržbu. Celé 

pódium se dá jednoduše poskládat, naložit 
na vozík a bezpečně přemístit na jiné místo 

prezentace. Pódium je flexibilní na vystavo-
vání různých modelů Audi, světelný brand je 
snadno vyměnitelný.

Eye Chatcher tvoří čtyři panely z ohýba-
ného hliníkového plechu opláštěného aluco 
bondem a oblepené litou fólií. Světelné ná-
pisy a loga jsou vyrobeny z 30 mm akrylátu. 
Součástí pódia je i světelné dělo - zabudova-
né v konstrukci vozíku, které vyzařuje světel-
ný paprsek na oblohu. Auto, které je vysta-
vováno na Eye Catcher je navíc podsvícené 
vysoce svítivými LED diodami.

Díky jedinečnému provedení, nadčasové-
mu designu a osvětlení je Audi Eye Catcher vý-
znamnou součástí prezentací prémiových aut. 
Společnost Ross vyrábí produkty na podporu 
prodeje přesně podle zákaznických představ. 

Společnost Dago vytvořila pro značku bylinného likéru Jägermeister netradiční 
a atraktivní vystavení s „origami“ jelenem. Je určeno pro podzimní akci českých 
prodejen řetězce Globus a slovenské Metro.

Společnost Ross navrhla a vyrobila designové pódium EYE CATCHER na prezentaci au-
tomobilů Audi. Technologicky unikátní řešení nabízí flexibilitu při prezentací prakticky 
kdekoliv. V zařízení je integrován podvozek, což zajišťuje snadnou přepravu a rychlou 
instalaci. Tím Ross rozšířil okruh prezentací i na místech, kde byste to nečekali.

LAMAX proto zvolil dotykový stůl a kom-
pletně ho upravil na míru klientovým před-
stavám - od designu přes software až po 
instalaci. Výsledek teď dokáže zaujmout zá-
kazníky, usnadnit prodejci komunikaci a cel-
kově zrychlit proces nákupu zboží.

Centrální část stolu představuje 49'' LCD 
obrazovka. Nejdůležitějším prvkem zařízení 
je dotyková fólie, která je schopná reagovat 
až na 10 dotyků současně. Díky tomuto řeše-

ní může na obrazovce pracovat více zákazní-
ků najednou, aniž by se vzájemně omezovali 
nebo rušili. Součástí stolu je i integrovaný za-
bezpečovací systém, který chrání produkty 
před krádeží.

LAMAX navrhl také unikátní software. Ten 
rozděluje plochu na dvě části a umožňuje ji 
ovládat oboustranně. Kromě doplňujících 
informací a videí o produktu navíc nabízí 
přímou objednávku. V praxi to funguje tak, 
že si zákazník prohlédne vybraný produkt, 
skrze dotykové zařízení si o něm zjistí po-

drobnosti, pokud je zboží skladem, rovnou si 
ho pomocí aplikace objedná a za pár minut si 
ho odnáší domů.

Aby byla zvýšena i viditelnost vystave-
ných výrobků a designu zařízení, ještě větší 
atraktivitu dodaly stolu po obvodu umístěné 
stylové LED pásky. Stůl je tak výrazný, mezi 
ostatními výstavními plochami v showro-
omu vyniká a díky modernímu zpracování 
digitálního obsahu láká zákazníky k bližšímu 
prozkoumání produktů.
Odkaz na video produktu: https://youtu.be/CN_t15xHmsM

Dotykový stůl pro showroom Alza.cz
Zajímavě propojit fyzickou prezentaci produktů s interaktivním obsahem – to bylo za-
dání pro společnost LAMAX na představení zboží od výrobce elektroniky v showroo-
mu Alzy v pražských Holešovicích. Cíl byl jasný - dopřát zákazníkovi atraktivní nákup-
ní zážitek za pomoci moderní technologie, která k této firmě neodmyslitelně patří.

Technologická doba nám v mnohém po-
máhá a výběr usnadňuje. Analýzy napoví, 
co si lidé objednávají nejvíc, co je populár-
ní v naší lokalitě nebo co bezpodmínečně 
musíme ochutnat, protože to tak udělalo 
dalších 48,5 % zákazníků. Služby jako Dáme 
jídlo nebo Uber EATS pak přivezou pokrm 
zákazníkovi až pod nos. Následně si v tichos-
ti, s podkresem televize, s počítačem na klíně 
při pročítání nedořešených emailů, vychut-
náme z plastových obalů specialitu Bongo 
bongo na koriandrovém základu. Máme skvě-
lý pocit, protože jsme ochutnali něco nové-
ho. Cena byla rozumná, námaha minimální. 
Ale něco tomu chybělo. Necítili jsme se osa-
mělí? Nechyběla nám sociální interakce? Příš-
tě musíme jít ven. Do ulic. Do retailu.

Jídlo je v dnešní době základ všeho. Jak 
z pohledu různorodých variancí a nabídek, 
tak i z pohledu zakomponování do procesu 
prodeje. Dalo by se říci, že s dobrým poci-

tem v žaludku se lépe nakupuje a mnoho 
prodejců toho umí využít. Značky jako Bur-
berry nebo Ralph Lauren si otevírají vlastní 
restaurace, kde zákazník může zažít značku 
zase malinko jinak. Každý druhý obchod na-
bízí vzadu u pokladny kavárnu. Lululemon 
má na Queen Street West v Torontu dokon-
ce celý lounge, kde si mohou zákazníci lec-
cos objednat a uvelebit se tam třeba na celé 
odpoledne. Eataly zase detailně představuje 
celou historii těstovin a umožní vám si každý 
krok jejich výroby vyzkoušet, od těch nejjed-
nodušších až po komplikovanější plněné. Po-
chopitelně můžete vše ochutnat buď přímo 
na místě, nebo si cokoli nechat zabalit s se-
bou. A když už plánujete večeři, tak vám při-
pomenou a přibalí víno, dezert nebo kávu. 

Bilder & De Clercq v Amsterdamu vám 
umožní nakoupit přesně tolik surovin, které 
potřebujete k přípravě jídla. Dokonce vám 
i navrhnou co uvařit a ke všemu přidají re-
cept. Něco podobného dělá Hello Fresh, ten 
vám ovšem suroviny připravené k vaření do-
ručí až domů na základě vašeho výběru. V T2 
v londýnském Shoreditch zájemce naučí 
připravovat ten nejlepší čaj na světě, potra-
viny Waitroise u King‘s Cross již delší dobu 
provozují Waitroise Cooking School, v Bread 
Ahead v Borough Market zase za pouhých 80 
liber vyučují pečení domácího chleba.

Začínají vznikat místa, kde je jídlo v hlav-
ní roli a kde můžete ochutnat, na co si jen 
vzpomenete. V New Yorku je to Gansevoort 
Market nebo Chelsea Market, v Londýně není 
možné opomenout navštívit Mercato Metro-
politano. Kitchens, pro změnu v Sydney, je 
prvním obchodním domem, který je zamě-
řen pouze na jídlo. Na výtvory Dominique 
Ansel Bakery lidé čekají hodinové fronty, 
za dobrou kávou jsou pak ochotni cestovat 
i přes celé město. Tesco v Londýně se na-
opak za svými zákazníky samo vydává, aby 
jim představilo ta nejlepší vína v Tesco Finest 
Pop Up Wine Baru.

Doba se mění a my i značky bychom se 
měli přizpůsobit. Nechceme jen tak nějakou 
kávu, ale opravdu tu nejlepší z nejlepších. 
Průměrnost je cestou na dno. Na trhu vzni-
kají specializované obchůdky s všemožným 
sortimentem a ukrajují pomalu, kousek po 
kousku, zákazníka po zákazníkovi, podíl na 
trhu megaznačkám, které sice fungují již 
několik desetiletí, ale opojeny svou velikos-
tí a megalomanstvím zapomněly inovovat 
a ptát se, co vlastně zákazníci potřebují a jak 
mohou být součástí jejich života. 

Být expertem je v dnešní době jediný způ-
sob, jak se odlišit od standardního lahůdkář-

ství nebo hospody. V době silných individu-
alit je cílová skupina „všichni“ dinosaurem 
a obligátní šablona „žena-hospodyně, dává 
své rodině to nejlepší“ míří do důchodu. Za 
ekonomického boomu, kdy finančně silná 
entita dokáže generovat a prodávat vlastně 
cokoli, je potřeba se odlišit a nabídnout něco 
jiného. Můžeme tomu říkat RETAIL Experien-
ce, ale jde vlastně o to, co si z místa nákupu 
odnesete. Zážitek, vzpomínku na něco neob-
vyklého nebo prostě dobrý pocit, že někdo 
investoval čas nebo peníze do toho, aby vám 
bylo dobře. A v gastro segmentu to platí dvoj-
násob.

Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE

Jídlo je základ!
Jídlo je nevyhnutelnou součástí našeho každodenního života. Nepostradatelná ča-
sová položka, o které přemýšlíme minimálně třikrát denně. A není to úplně jedno-
duché. Kde, co, za kolik…
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