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CITELNĚ POLEVILO

Veletrh GlobalShop, který se letos z Las Ve-
gas přestěhoval zpět do Chicaga, vyzařo-
val o poznání méně nadšení z digitálních 
technologií, umělé inteligence a virtuál- 
ní reality než v uplynulých dvou letech. 
Retailové komunikaci tento rok vévodila 
autenticita a snaha o ten nejlepší možný 
multisenzorický zážitek v kombinaci se 
skvělým in-store designem. 

Ani při procházení jedné ze dvou nej-
větších přehlídek in-store komunikace 
na světě nemohl účastník přehlédnout 
snahu organizátorů o oslovení více smys- 
lů návštěvníků. Po výstavní hale byly ší-
řeny příjemné vůně, které se během trasy 
měnily a neustále překvapovaly, uličky 
mezi expozicemi byly navíc „vystlány“ 
vysokými koberci s příjemným nášla-
pem. Z expozic nás zaujaly především ori-
ginální realizace pro segment HORECA, 
které na našem trhu tak zoufale chybějí. 
Zajímavá byla také POP média s originál-
ními detaily, například provaz dekorující 

top kartu stojanu, kovové tyčky tvořící 
hrany polic v kartonovém stojanu či tisk 
s 3D efektem. 

Posun zaznamenaly rovněž hologra-
mové systémy, které byly demonstrovány
na praktických adaptérech k aplikaci na-
příklad do POP displejů. Tradičně bylo vi-
dět, že americký trh dokáže uživit i velmi
specificky zaměřené firmy. Vystavovali 
například specialisté na magnety, zá-

mečky, uzavírací mechanismy či kolečka 
využitelná pro POP média. 

V mnohem větší míře než dříve se pre-
zentovali na americké půdě asijští do-
davatelé. Úroveň jejich sortimentu byla 
však v porovnání s americkými či evrop-
skými výrobci jako obvykle velmi nízká, 
až ubohá. Zlepšila se pouze jejich proak-
tivita a schopnost komunikace v anglič-
tině. Jejich početné zastoupení dokazuje 
intenzivní snahu asociace Shop! Global 
přilákat z Asie nové členy a propojit je se 
severoamerickým trhem. 

Prim v POP médiích letos hraje autenticita. Adorace digitálních technologií slábne, 

alespoň tak to vypadalo na 26. ročníku veletrhu GlobalShop v americkém Chicagu.  

Trendem soutěže byl také příklon k přírodním materiálům a jejich imitacím či využívání 3D aplikací a zvětšenin.  FOTO ARCHIV DAGO
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SHOP! OMA AWARDS: 
Součástí GlobalShopu byla také celoame-

rická národní soutěž Shop! OMA Awards, 

v jejímž rámci na jednom místě soutěžily ty 

nejlepší POP projekty na světě. Nejatrak-

tivnější a zároveň nejdominantnější expo-

náty pocházely z kategorií FMCG, především 

alkoholických nápojů, potravin a elektra. 


