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Marketing at-retail

Toto tematicky i designově originální vystavení je určeno pro podzimní akci značky Jägermeister. Na 
prodejnách bylo pro několik řetězců hypermarketů různě velikostně adaptováno. Veškeré obměny 
vycházejí z hlavního, velmi zajímavého a neotřelého prvku. Tím je „origami“ skládaný jelen, který 
je složený z jednoho kusu dibondové desky. Celkové provedení nádherně barevně doplňují umělé 
stromy v podzimních barvách. Tím však škála detailů teprve začíná, protože se nezapomíná ani na 
správnou teplotu servírování nápoje. Proto je součástí vystavení vždy mrazák, ze kterého si zákaz-
níci mohou láhve také odebírat. Skutečně nepřehlédnutelnou realizaci ještě vyzdvihuje kombinace 
oranžového a bílého LED svícení. V místě prodeje je vystavení doplněno o další navigační druhy POS 
(rukávy na bezpečnostních bránách, navigační podlahové samolepky).

Ciderfestival kartonový stojan, který do soutě-
že přihlásila společnost Plzeňský Prazdroj,
byl v soutěži vyhodnocen jako nejlepší POP ma-
teriál na bázi papíru. Stojan byl vyvinut v rámci 
aktivity Ciderfestival, která měla za cíl představit 
kategorii ciderů novým zákazníkům a posílit pozi-
ci u stávajících nakupujících. Úkolem stojanu bylo 
odprezentovat na jednom stojanu dva poměrně 
odlišné produkty. Sice se jedná o cidery, avšak 
chuťový profil je značně odlišný a stejně pak ko-
munikace značek. Stojan se s tímto problémem 
vypořádal rozdělením na poloviny a komunikací 
skrze dva odlišné světy. Klíčový vizuál stojanu 
tedy rozděluje cidery na party (Frisco) a na piknik 
či relax (Kingswood). Navíc stojan umožnil pro-
dávat i třetí cider - Kopparberg, který je umístěn 
formou kartonového příživníku po straně. Stojan 
pojme až 100 ks produktů po naplnění. Díky umís-
tění vícero značek byl stojan na prodejní ploše 
ponechán delší dobu než pouze stojan s jednou 
značkou a zároveň se pak zvýšila šíře distribuce.

Soutěž POPAI AWARDS je přehlídkou
nejlepších řešení pro místo prodeje
Soutěž POPAI AWARDS, kterou každoročně pořádá středoevropská pobočka POPAI, je již tradičně vnímána 
jako prestižní událost oboru in-store marketingu pro tvůrce i zadavatele realizací v místech prodeje. 

Minulý ročník soutěže, který proběhl v závěru 
listopadu jako součást programu POPAI DAY 
2017 v Kongresovém centru TOP HOTELU 
Praha, představil v rámci rozsáhlé soutěžní ex-
pozice 109 realizací ve 20 soutěžních katego-
riích. Soutěž nabídla jedinečnou příležitost se-
známit se nejnovějšími projekty pro účinnou 
komunikaci v místě prodeje, s novými forma-
mi komunikace se zákazníky a získat přehled 
o trendech na trhu in-store komunikace. 

K soutěžním exponátům patřily prostřed-
ky in-store komunikace, prostředky pro 

vybavení obchodů, nástroje světelné komu-
nikace, informační a orientační systémy, pro-
jekty podpory prodeje, inovativní a ekologic-
ky šetrná in-store řešení, integrované in-store 
kampaně atd. V samostatných soutěžních ka-
tegoriích soutěžily novinky z oblasti digitální 
médií a také reklamní dárky v místě prodeje.

Letošní ročník soutěže POPAI AWARDS 2018 se 
uskuteční 29. 11. 2018 v Kongresovém centru 
TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 
4 - Chodov.

Nejúspěšnějším exponátem celé soutěže se stala
in-store realizace Paletové vystavení Jägermeister, kterou
pro společnost Remy Cointreau Czech Republic vytvořila společnost Dago.
Tento projekt získal celkem čtyři ocenění včetně absolutního vítězství v soutěži.

Vítězství ve zvláštní kategorii „Integrované in-store kampaně“ získal projekt Proměna ná-
pojového centra TERNO HK od společnosti SÁRA s.r.o. Zadavateli byly Plzeňský prazdroj a.s., 
Karlovarské minerální vody, a. s., a JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. 

Cílem projektu bylo zatraktivnit a zlepšit 
prostředí i funkčnost nápojového centra, 
zajistit jeho lepší propojitelnost s vlast-
ním obchodem, zlepšit orientaci zákaz-
níků a potlačit původní vzhled průmys-
lového velkoskladu. Projekt se zároveň 
zaměřil na zlepšení osvětlení, posílení 
barevnosti a zvýraznění komunikace 
podporující konzumaci nápojových ka-
tegorií včetně přidání emočních prvků. 
Realizace byla spuštěna ve dvou po sobě 
jdoucích etapách. Výsledek projektu byl 
všemi subjekty hodnocen jako zdařilý.

POPAI
DAY 2018
29. 11. 2018 
Kongresové centrum TOP HOTEL Praha****, 
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

Tradiční vrcholné setkání profesionálů v oboru  
in-store komunikace. Celodenní program této  
prestižní akce bude zahrnovat mezinárodní konferenci, 
expozice významných oborových soutěží a galavečer. 

POPAI FÓRUM 2018
Mezinárodní konference o zásadních trendech a potenciálu místa prodeje.

POPAI AWARDS 2018
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech. 
Přehlídka nejnovějších realizací v oblasti nástrojů in-store komunikace,  
in-store technologií a dalších podpůrných propagačních nástrojů. 

Hvězda 3D reklamy 2018
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty dlouhodobě podporuje 
obor 3D reklamy a zviditelňuje nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2018
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje dle reálných zadání  
od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

Galavečer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2018, Hvězda 3D reklamy 2018 
a POPAI STUDENT AWARD 2018 • Degustace vín • Raut, hudba
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