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ŠeSt chyb  
při implementaci 
pOp médií 
Až třetinu z rozpočtu určeného pro 
marketingovou komunikaci vynakládají 
firmy na instore reklamu. Přesto často 
nastává situace, kdy i zkušení trade marketéři 
zapomínají na základní pravidla ovlivňující 
efektivitu POP médií, a omezují tak výsledek 
celé instore kampaně. Pojďme si představit 
šest základních chyb, které v tomto ohledu 
vznikají, a také způsoby, jak se jim vyhnout. 

text: daniel Jesenský, dagO

bývá nenaplnění bodu číslo 1, tedy zajištění toho, aby se 
potřebné množství zákazníků s POP aplikací vůbec setka-
lo tak, aby na ni mohli reagovat zaujetím a následnou 
koupí produktů. S tím souvisí správné umísťování POP 
médií v prodejním prostoru.

Zaprvé: umíSťování pop médií 
v prodejním proStoru
Obecným a zároveň nejdůležitějším pravidlem je umís-
ťovat POP prostředky tam, kde se pohybuje hodně zá-
kazníků. U hypermarketů tento nárok nesplňují třeba 
doplňkové kategorie jako sport a domácí potřeby. Tento 
princip však není možné zobecnit pouze na rámec celé 
produktové sekce – vždy je nutné se zaměřit na expono-
vaná místa i uvnitř jí samotné. Pokud například umís-
tíme POP materiál až na její konec, je pravděpodobné, 
že zákazník bude mít v době příchodu ke stojanu zboží 
dané kategorie již v košíku a nákup zboží z POP média 
již bude méně pravděpodobný. POP materiály je tedy 
vhodné umísťovat na začátek nebo v první polovině sekce 
a spolu s tím také ve směru pohybu zákazníka tak, aby 
měl POP komunikaci neustále před sebou. Nesmí mu 
však překážet – stojan umístěný v cestě totiž zákazníka 
pravděpodobně spíše naštve, než aby ho přesvědčil ke 
koupi. 
Zároveň také platí, že není výhodné vystavovat POP mé-
dium v dosahu substitutu komunikovaného zboží. Pokud 
totiž zákazníka vyrušíme a zaujmeme naším POP, vzbu-
díme u něj například chuť na koupi čokolády. Bude-li 
se ale zákazník v tento moment nacházet vedle konku-
renčního produktu, nemusí sáhnout po tom našem, ale 
právě po tom konkurenčním v dosahu – POP materiál tak 
nahraje konkurenci. 
Aspektem, který dále ovlivňuje impulzní nákupy, je mo-
ment, ve kterém na zákazníka působíme. Přímo u vstupu 
do hypermarketu – do zhruba třetiny vstupní zóny – ne-
jsou zákazníci impulzním nákupům nakloněni a působit 
na ně POP materiály není zcela funkční. Přepínají se totiž 
teprve do nákupního módu. Takzvaný efekt otevřené 
peněženky (moment, kdy má zákazník pocit, že může 
nakupovat, protože ještě nemá utraceno) se objevuje 
právě až přibližně v jedné třetině vstupní zóny. Podobně 
mylné je domnívat se, že zákazníci jsou ovlivnitelnější 
v době, kdy stojí ve frontě před pokladnou. Čekání je 
navíc ze strany maloobchodníků co nejvíce omezováno. 
Jejich hlavním záměrem je v tomto prostoru placení 
a odchod z prodejny – o dalších nákupech tak už téměř 
nepřemýšlejí. Výjimkou jsou POP materiály nebo vysta-
vené produkty v bezprostředním dosahu při placení.
Dále je třeba pamatovat na to, aby POP materiály nebyly 
umísťovány ve zcela irelevantním prostředí. Pokud zá-
kazník nakupuje například v kategorii ovoce a zelenina, 
není jeho momentální nákupní naladění připraveno na 
příjem impulzů z kategorie drogerie. Zákazník je myš-
lenkově naladěn na kategorii, ve které se nachází, a má 
tedy význam nabízet mu impulzní produkty související 
se zeleninou – například olivový olej, koření k salátům 
nebo škrabku na brambory. Sprchový gel je v takovém 
prostředí matoucí a mozek jej zpravidla spíše přehlíží. 
Tomuto principu říkáme relevance umístění a je při volbě 
konkrétní lokality POP materiálů v prodejně stěžejní. Vol-
ba místa musí mít s produkty komunikovanými na POP 

Prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, jsou přede-
vším hypermarkety, supermarkety a podobné prodejny. 
Nastíněná pravidla a problémy se ale do značné míry 
týkají také dalších maloobchodních formátů, jako jsou 
například čerpací stanice, lékárny, drogerie nebo hob-
bymarkety. Vzdáleně je pak možné vnímat jejich apli-
kovatelnost při propagaci produktů a služeb v bankách, 
případně v prodejnách mobilních operátorů, kde je také 
často potřeba akcentovat především návaznost na brand 
a související atmosféru, srozumitelnost sdělení a rych-
lost pochopení zákazníkem. 
Komunikace v místě prodeje funguje na základě čtyř 
úrovní efektů, které by měla naplňovat. Nejdříve je 
nutné zajistit dobrou expozici tak, aby s POP médiem 
zákazník přišel do efektivního kontaktu; ve druhé úrovni 
je potřeba zákazníka vyrušit ze zaběhnutého způsobu na-
kupování; třetím krokem je zaujetí zákazníka nabídkou 
komunikovanou skrze POP médium; čtvrtým úkolem 
instore komunikace pak je konverze – tedy přesvědčení 
zákazníka ke koupi. Ani jeden z bodů není snadné na-
plnit, nejvýraznější chybou aplikace POP materiálů ale 
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Zákazník může být inspirován ke společné konzumaci, 
a tím motivován k neplánované koupi.
Je třeba zdůraznit, že právě správnost umístění je stě-
žejním nástrojem k prodejní efektivitě POP nástrojů. 
S nadsázkou by se dalo říci, že lépe bude prodávat dobře 
umístěný obyčejný stojan než vizuálně a technologicky 
atraktivní stojan na špatném místě.

Zadruhé: ZobraZování Značky
Vedle umístění samotných POP materiálů hraje význam-
nou roli práce s brandem, která je velmi často podceňo-
vána. Jedná se o propojovací prvek toho, co už zákazník 
o produktu ví například z televizní reklamy, s tím, co po-
tká v místě prodeje. Brand na POP tedy osvěžuje latentní 
zájem způsobený jinou formou komunikace, naviguje ho 
k těmto produktům při nakupování – v momentu prav-
dy – a připomíná mu důvody, proč produkt koupit právě 
teď. Značka rozšiřuje vědomí zákazníka i mimo místo 
prodeje, měla by být tedy jedním z prvních vizuálních 
elementů, které zákazník na POP materiálu uvidí – měla 
by být dostatečně velká a kontrastní, dobře viditelná, 
ve správné výšce a na správném místě na POP médiu. 
V ideálním případě by pak měla být viditelná ze všech 
úhlů, podobně jako celý POP prvek. 
Se značkou úzce souvisí barevný kód. Například Coca- 
-Colu bychom dokázali těžko prodávat ze žlutého sto-
janu a podobně značku Nivea ze stojanu bílého. Barva 
je nedílnou součástí těchto značek a její využití v POP 

médiích nějakou spojitost, například vzájemnou komple-
mentaritu kategorií, se kterými pracujeme (možnost po-
užívat nebo konzumovat produkty společně). Příkladem 
komplementárního umístění může být prodejní stojan 
s láhvemi Coca-Coly v kategorii alkoholických nápojů. 
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níky vyrušit a vzbudit v nich zaujetí podporovanými 
produkty.

Začtvrté: kontraSt a viditelnoSt
Aby byly POP materiály efektivní, musejí být vidět. Kro-
mě umístění v prodejně v prostorech, kam chodí málo 
zákazníků, jim v tomto kontextu ale hrozí i další ne-
bezpečí: splynutí s pozadím. Zde často hraje roli skuteč-
nost, že implementátoři nevědí, co bude za jednotlivými 
propagačními materiály stát a půjde-li o světlé, nebo 
tmavé pozadí, barevné, nebo strakaté. Částečně tento 
problém řeší základní pravidlo: POP by mělo obsahovat 
velké souvislé množství světlé a stejně takové množství 
tmavé barvy. Z poloviny černý a z poloviny bílý stojan 
nezanikne ani na bílém, ani na černém pozadí, naopak 
barevně a velikostně fragmentovaná grafická struktura  
s největší pravděpodobností ano. Častou chybou bývají 
regálová POP ve shodě s barevným kódem produktu. Ku-
příkladu žlutý stopper u žlutých produktů bude splývat 
s pozadím, a v důsledku toho ho zákazníci budou zazna-
menávat méně, především z větší vzdálenosti.

Zapáté: komplikovanoSt informací
Přemíra informací, které se snaží zadavatelé předat v mís-
tě prodeje, je další z řady chyb, na které je potřeba dávat 
pozor. Nakupování je rychlý, intuitivní proces a zákazník 
během něj nebývá schopen a ochoten číst komplikovaná 
sdělení, zprávy a obrázky nebo luštit hádanky, které ho 
v jiné formě reklamy pobaví. V místě prodeje je potřeba 
být maximálně jasný, jednoduchý, pochopitelný. Jako 
praktickou pomůcku můžeme využívat Frazierovo pravi-
dlo 3-4-5, které říká, že propagační materiály v místě pro-
deje musejí být nastaveny tak, aby je zákazník pochopil 
do tří vteřin, aby byly vidět ze čtyř směrů a komunikovaly 
maximálně pěti slovy. 

ZaŠeSté: kontextuální aSpekty
Posledním pravidlem je nezapomínat na celkový kontext 
komunikace v místě prodeje. Je třeba klást důraz pře-
devším na sladění s komplexní komunikační strategií, 
bez spolupráce s dalšími mediatypy nemusí být POP pr-
vek efektivní. Poučka Berta Ohnemüllera, uznávaného 
německého specialisty na POP komunikaci, říká, že je 
třeba mimo místo prodeje zasévat a v něm pak šikovně 
sklízet. 
POP komunikace musí zároveň ladit s dlouhodobou i krát-
kodobou strategií značky. Například diskontně vyhlížející 
stojan, na který umístíme prémiovou značku, produkt 
okamžitě degraduje. 
Dalšími kontextuálními aspekty, o kterých je výhodné 
při plánování instore kampaní uvažovat, jsou: 1) Využí-
vání emočně exponovaných období – např. Velikonoce, 
Vánoce, období dovolených, návraty do školy. 2) Kva-
litní zásobení druhotného a permanentního umístě-
ní – z poloprázdného stojanu nebo regálu lidé kupují 
méně, stejně tak z plného, který působí dojmem, že 
lidé nemají o daný produkt zájem; ideální je zhruba 
60–90procentní naplnění. 3) Monitoring aktivit kon-
kurence – velké množství akčních nabídek ve stejný čas 
na stejném místě totiž zákazníka především frustruje 
a motivuje k přehlédnutí, než aby působilo ve prospěch 
podporovaných produktů. <

zjednodušuje orientaci a rozpoznání brandu v místě 
prodeje. Existují však výjimky, kdy může brand ustoupit 
do pozadí. Je to ve chvílích, kdy je specifický produkt 
nebo jeho tvar známější než brand. Takto specifickým 
případem je například medvídek Haribo, kde stojany 
ve tvaru medvídka se značkou jasně asociují – pokud by 
je využívala jiná značka, byla by otázka, jak by taková 
asociace fungovala. 

Zatřetí: abSence nákupního 
impulZu
Nákupní impulz je potřeba vnímat jako rychlou zkratku 
k tomu, proč by si zákazník měl výrobek v danou chvíli 
koupit. Impulz může být buď emoční, nebo funkční. 
Emoční impulz využívá nebo ovlivňuje emoční naladění 
zákazníka a pro různé produkty je třeba volit vhodné 
impulzy. Například pro sprchový gel Adidas podporovaný 
v nadlinkové reklamě známým fotbalistou bude lépe 
fungovat ke vzbuzení zájmu o produkt v místě prodeje 
emoční impulz. Ve zlomku vteřiny tak lze vyvolat pocit, 
že pokud si muž daný sprchový gel koupí, bude násled-
ně hezky vonět a stane se atraktivnějším pro své okolí. 
Podobný pocit pak často vede ke koupi. POP materiály 
vyvolávající emoční impulzy tedy stimulují zájem zákaz-
níka koupit produkt zjednodušeně řečeno tím, že v něm 
vyvolají libý pocit, pocit radosti. A to třeba i tak, že pod 
vlivem emočního impulzu daný sprchový gel koupí žena 
svému partnerovi jako dárek. 
Funkční impulz pak souvisí zejména s uspokojením kon-
krétních praktických potřeb. Je efektivní v případě užit-
ných kategorií zboží (baterie, motorové pily, jar atp.). 
Emoční impulzy jsou v tomto případě potlačeny, protože 
libost pocitu z nákupu baterií se nemusí dostavit nebo je 
až druhotným efektem. Aby zákazník dané zboží koupil, 
je výhodnější ho stimulovat maximálně jednoduchým 
shrnutím jeho momentální pragmatické výhody. 
V souvislosti s POP komunikací platí, že by na sobě měla 
vždy nést jeden z výše uvedených impulzů  nebo jejich 
kombinaci. Zvyšuje se tak potenciál POP média zákaz-

slaďte tO! 
diskOntní 
stOJan 
prémiové 
Zboží jen 
degraduJe. 


