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RetaUseuživ Česku pomalu 
m ěnív místo, kde se lidé 
chtěfípotkávat, poznávat 
nové trendy na vlastní káži 
a sdílet s vé zkušenosti. Je  
nejenprodejním místem, 
ale skutečnou službou 
zákazníkům a nabízí více 
než produkty nebo služby.
Z  míst prodejejsou komu
nitní centra, kde se lidé 
z  dané lokality mohou 
setkávat. Ja k  vyplynulo 
z  příspěvkůprezentérů 
konference, kterou na sklon
ku loňského roku uspořádala 
asociace POPAI CEJen  so
ciální média a nákup po in
ternetu zákazníkům nestačí

-----------------TRENDY-----------------
V současnosti vznikají nové příležitosti, jak 
přesněji vyhovět individuálním požadav
kům určitých cílových skupin zákazníků
a jak pro ně vytvářet exkluzivní nabídku.
V rámci in-store konceptů jsou budovány 
komunity zákazníků kolem konkrétní 
značky s cílem nabídnout nové formy ná
kupních zážitků, podpořit prodej značky či 
získat a udržet zákazníky. Místo prodeje 
dnes spotřebitelům umožňuje zažít značku 
a je jí hodnoty, přičemž zážitkové místo na
bývá na atraktivitě. Spojení volnočasových 
aktivita nakupování a netradiční využití pro 
účely prodejních míst pak otevírají nové 
možnosti retailu. A to i s využitím digitál
ních médií a jejich propojení na prostředí 
kamenných prodejen.

Zvýšila se prestiž značky
Stále oblíbenějším marketingovým nástro
jem, který je využíván zejména k budování 
vztahu se zákazníkem, se v poslední době 
stává pop-up store. Jde o prodejnu, která

je  prostředkem 
k prodeji

se na určitém místě objeví na několik dní. 
Jejím cílem rozhodně není maximalizace 
prodejů, ale tak jako v případě značky 
Orion vytvoření emotivního vztahu a pod
pora vnímání kvality produktu. „Jde o ná
stroj, při kterém komunikujete se 
spotřebiteli přímo,“ říká Lucie Klusáková, 
marketingová manažerka pro cukrovinky 
ve společnosti Nestlé Česko. Právě ta se 
rozhodla pro tuto formu podpory a vytvořila
pro tyto účely malou prodejnu o rozloze 
bezmála 30 m2, a to v rámci jedné z praž
ských kaváren ve čtvrti Karlín. Je nutné při
znat, že se jednalo o poměrně vysokou 
investici, protože pro interiér nově vznik
lého čokoládového studia bylo použito

skutečné dřevo. Nicméně akce zazname
nala značný úspěch, a proto následovala 
také roadshow v Olomouci a v Bratislavě.

Neodnesli sijenom  
čokoládu
Při prezentaci se firma zaměřovala nikoli 
na cenu, ale na kvalitu produktu. „Hovořili 
jsme o ingrediencích, o čokoládě, která ob
sahuje 68 procent kakaa, o lokálním mléku 
a kvalitě kakaa. Projekt byl ovšem nejen 
o informacích, ale také, a to především, 
o zážitcích,“ popisuje Lucie Klusáková.
V pop-up storu byl proto vždy přítomen od
borník na čokoládu, který ji spolu s přítom
nými také vyráběl, takže na své si přišly jak

chuťové, tak i zrakové a čichové receptory. 
„Kdo ví, jak voní roztopená čokoláda, také 
ví, jak je těžké jí odolat. Lidem jsme ovšem 
nenabízeli pouze čerstvou čokoládu, ale 
měli také možnost si ji sami podle svých 
preferencí dotvořit a personalizovat bylo 
možné také její obal. A právě za ten byli 
ochotni si připlatit,“ hodnotí Lenka Klusá
ková. Z interních průzkumů pak vyplývá, že 
se u 75 % zákazníků zlepšilo vnímání kvality 
značky a hrdě by ji darovali i jako dárek.
V příštích třech měsících by se do prodejny 
rádo vrátilo dokonce 97 % respondentů, 
a to i přesto, že cena v ní byla pětkrát vyšší 
než v běžném obchodě. „Tito lidé si neku
povali jen čokoládu, ale především zážitek. 
A i když pro nás akce nepředstavovala vý
dělečnou činnost, jde o velmi dobrý marke
tingový nástroj k budování značky,“ uzavírá 
Lucie Klusáková.
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U POS se cení originalita

Spolu s Konferencí POPAI Fórum již  tradičně probíhá také soutěž POPAI Awards o nejlepší
reklamní prostředky v oblasti in-store komunikace, jejímž posláním je  podporovat marke
ting v prodejních místech a nové oborové trendy. V rámci rozsáhlé soutěžní expozice se 
tentokrát představilo 109 realizací ve 20 soutěžních kategoriích.
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Ocenění: Absolutní vítěz, Cena za kreativitu, Nejlepší materiálová a technická inovace
Pro podzimní akci značky Jágermeister bylo vytvořeno tematicky i designově výjimečné vystavení, které bylo následně 
v prodejnách pro několik řetězců různě velikostně adaptováno.
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