
Materiály už nejsou jenom hmota
V minulosti se vyvíjely POS ze základních 
typů materiálů – kartonu, plastu, kovu, dřeva 
– a postupem času vznikaly jejich materiálo-
vé kombinace. Následně se formovaly různé 
stojany z kovů opláštěné plastem, případně 
kartonovým brandingem. Byla to doba, kte-
rá trvala desetiletí a v rámci které vznikaly 
mimo jiné společnosti specializované na jed-
notlivé materiály.

Současné typy POS jsou nicméně odlišné 
– technologicky velmi propracované. To, co 
dnes můžeme běžně vidět na trhu, je kom-
binace všech typů materiálů a většinou až 
několika technologií. I jednoduché stojánky 
(např. pro Pilsner Urquell), které se používají 
v segmentu pohostinství, mohou zahrnovat 
až deset typů technologií, které by v minulos-
ti vytvářelo deset různých dodavatelů. Dnes 
se ale všechny realizují v jedné dílně. Na vý-
robce a jeho vybavení to pak samozřejmě kla-
de velké nároky nejen v oblasti investic, ale 
také z hlediska know-how. 

Dobrým příkladem technologie, která za 
posledních několik let zaznamenala výrazný 
kvalitativní posun, jsou tiskárny. UV digitální 
stroje, které se dnes využívají, umějí tisknout 
v rozlišení až 1200 dpi s UV stálostí a poza-
du v tomto ohledu nezůstávají ani ofsetové 
tisky, které se dříve využívaly především pro 
interiéry. Díky své hybridizaci mají nejen UV 
stálost, ale také zvládají tisk na plast, což dří-
ve nebylo možné. Produkty jsou díky tomu 
aplikovatelné i v exteriéru a cena, za kterou 
tisknou, je rovněž nesrovnatelně nižší než 
dříve. 

Dokonalost se skládá z maličkostí
Kvůli příkladům popsaným výše se samo-
zřejmě zvedají i nároky na kvalitu POS. To, 
co bylo před pěti lety špičkou, je dnes sotva 
standardem. Klienti se zaměřují na detaily, 
které dříve přehlíželi. Kladou důraz na do-
konalost, což jde ruku v ruce s využívanými 
materiály. Do popředí se proto dostávají 
plasty nebo dřevo, zatímco kovy pomalu 
ustupují – nejsou vhodné pro tak detailní 
zpracování. Jejich využitelnost bude ovšem 
na místě vždy minimálně z hlediska podpůr-
ných konstrukcí. 

Dřevo je naopak materiálem umožňujícím 
výrazné zaměření na detail. Dřevěné stojany 
nejsou jen kusy sbité z prken, jak by mohl 
název napovídat. Díky dřevu dnes vznikají 
obchody v obchodech, tzv. shop in shopy, 
obsahující celou řadu fundovaných tech-
nologií a detektorů a využívající také řadu 
jiných materiálů, zajímavých povrchových 
úprav i dalších zpracování. Shop in shop je 
prodejním místem, které je uvnitř jiné pro-
dejny, a zatímco v minulosti by stačilo udělat 
dekoraci z kartonu a plastu, případně z kovu 

a plastu, dnes se využívají nosné dřevode-
kory, vše je prosvícené a ve vysokém lesku. 
Běžně se využívají autolaky, speciální typy 
broušení a speciální lesklé povrchové úpra-
vy, do kterých jsou vsazena světelná loga 
a kabeláž je skryta v dutých stěnách. V menší 
míře, avšak stále častěji, se pak tento precizní 
přístup promítá nejen do relativně velkých 
realizací, ale zmíněné technologie se běžně 
využívají i ve standardních stojanech. 

Vše začíná u zákazníka. Nebo by mělo.
Byť se technologie a trendy vyvíjejí výraznou 
rychlostí, hlavním prvkem, který hraje v ce-
lém procesu POS nejdůležitější roli, je shop-
per. Z dlouhodobého pozorování je patrné, 
že začíná být více vnímán samotný způsob 
vystavování POS, který musí být nejen líbivý, 
ale i podnětný. Musí nakupujícího přesvěd-
čit, aby POS (např. stojan) zaznamenal a vy-
stavovaný produkt si vyzkoušel. 

Průkopníkem v oblasti zavádění nových 
technologií v Česku jsou hypermarkety typu 
Electroworld. Jejich prezentace je velmi so-
fistikovaná – lesklá, líbivá, využívající LCD 
monitory, LED diody, 3D loga, 3D pásky 
nebo dřevodekory a jejich kombinace s dal-
šími materiály. Snaží se zákazníka vzdělávat 
informacemi o produktu samotném, ale také 
mu poskytuje zážitek spojený s kvalitním 
výběrem produktu. Vychází z předpokladu 
vzniklého na základě pozorování, že má-li 
zákazník volit mezi atraktivním prodejním 
místem, ze kterého si spolu s produktem od-
náší také část zážitku, nebo na paletách vysta-
veném zboží nevalného vzhledu, volí v drtivé 
většině první variantu. Nové technologie tak 
umožňují výraznější ovlivnění emoční složky 
zákazníkova rozhodování. 

Komplexní řešení
není nablýskané pozlátko
Ani sebelepší technologie není zárukou 
úspěšnosti POS. Vždy je důležité klást důraz 
zejména na strategické cíle komunikace, po-
dobně jako je řeší například systém DAGO 
CIS – complex in-store solution. Jedná se 
o systémový přístup, který pomáhá k vyšší 
efektivitě POP komunikačních kampaní. 
V rámci tohoto přístupu je líbivost a techno-
logická převratnost v pořadí až za strategic-
kým cílem, a výsledkem by tak měl být vždy 
maximálně efektivní a funkční POS. 

Jak je toho možné dosáhnout? Do CIS se 
výrazně zapojuje zadavatel, který zná dobře 
svou cílovou skupinu. Příležitosti dále na-
bízí především zapojení pravidel týkajících 
se daných očekávání a zvyků nakupujících, 
principů nákupního rozhodování a orienta-
ce v místě prodeje. Důležitou roli také hraje 
důraz na propojení s nadlinkovou i podlin-
kovou komunikací a během procesu vývoje 
POS jsou brány v potaz výsledky z výzkumů 

a známých teorií, ovlivňující implementaci 
na prodejní plochu. A ačkoli se může zdát, že 
většina společností vytvářejících POS realiza-
ce tyto faktory reflektuje a běžně je zadává 
v rámci briefu, není tomu tak vždy. 

Skloubení technologických možností a důra-
zu na správnou aplikaci nicméně znamená, 
že POS materiály aktuálně zaznamenávají po-
měrně významný posun. I zadavatelé už vědí, 
že místo pouze „líbivých POS“ chtějí spíše 
netradiční ztvárnění standardních aplikací 
s jasným odkazem na prodej. Do budoucna 
tomu budou nahrávat i nové typy POS, tech-
nologií a materiálů, ze kterých jsou vyráběny. 
Využitelné budou stále modernější způsoby 
a druhy materiálů – nové povrchové úpravy 
plastů, jiné barevné dekory dřeva, LED tech-
nologie atd. Cena takových řešení přitom 
nebude stoupat – stejný důraz jako na „wow 
efekt“ u zákazníka je totiž kladen i na udržení 
ceny realizací v rozumném měřítku, což mi-
mochodem znamená, že to, co jste před pěti 
lety pořídili za určitou hodnotu, může být 
dnes levnější, případně nahrazeno novým, 
výrazně kvalitnějším řešením. 

Budoucnost tedy není přímo v technologi-
ích a materiálech. Půjde především o prová-
zanost s klientem – v nastavení opravdu úzké 
spolupráce odrážející jeho skutečné potřeby 
a širší kontext celé jeho komunikace. POS 
materiál nemusí zářit do dálky, musí prodá-
vat. K tomu vede cesta ve znalosti prostředí 
a zákazníka v obchodě – to je jediný funkční 
přístup s ohledem na zvolený cíl. 
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Technologie
a materiály:
Opravdu
hýbou
světem
POS?

Jaké jsou aktuální trendy 
v materiálech určených pro 
POS? Kam bude pravděpo-
dobně směřovat vývoj? Jaké jsou 
ceny? A jak navrhnout optimální 
řešení, které nemusí být ani supermo-
derní, ani nákladné a jehož hlavní 
devizou je funkčnost? Nad podobnými 
otázkami se každodenně zamýšlejí 
zadavatelé reklamy, agentury, které 
požadavky navrhují a plní, obchodníci 
i zákazníci samotní, byť ti jen v míře 
konzumentské. Pojďme na ně najít od-
pověď.
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