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Zatímco cestující v letech ČSA dostanou Becherovku zdarma, nakupující v duty free shopech Aelia
na letišti Václava Havla mají možnost si jí koupit z nových designových regálů.

Nově zprovozněné shop-in-shopy lákají kolemjdoucí k návštěvě prodejny a stimulují chuť k nákupu
českého likéru. DAGO realizovalo kompletní proces vývoje, výroby a instalace nových P.O.P. médií pro
prodejny duty free shopů Aelia Czech Republic na letišti Václava Havla. "Chtěli jsme návštěvníkům
letiště nabídnout výraznější zážitek z nákupu a zároveň tím podpořit prodeje našich likérů a doplňkových
produktů. Instalace působí prémiově, a přitom působí tradičně a vyzdvihuje známé prvky spojené s
Becherovkou - bylinky, koření, jedinečný tvar lahví či historii tohoto likéru," říká Marek Grabovský,
Brand Manager Karlovarské Becherovky. Uvádí, že v nejúspěšnější prodejně došlo ke 103% nárůstu
prodejů. Celkový nárůst ve všech šesti prodejnách se pohybuje okolo 38 %.

"Klíčovými prvky celé instalace se staly samotné produkty. S lahvemi likérů lze také jednoduše
manipulovat a navíc jsou přehledně seřazeny dle jednotlivých druhů ve všech šesti vybraných prodejnách
Aelia," uvádí Michal Sůlovec, projektový manažer DAGO.

Na letišti je totiž třeba dodržovat přísné bezpečnostní podmínky. Instalace proto musela být provedena v
extrémně krátkém čase v týmu asi 30 lidí. "Největší instalaci ve velkém obchodě jsme zrealizovali za tři
dny a za další tři jsme stihli vybavit zbylých pět prodejen. Vše bylo časově náročné, protože jsme museli
většinu materiálů přenášet ručně na velké vzdálenosti," dodává Michal Sůlovec. Výsledkem je vystavení,
které dokáže zaujmout kolemjdoucí již zvenku. Zákazníky do obchodu přiláká především svou vizuální
atraktivitou díky použití výrazné a kontrastní kombinace barev, nasvíceným médiím a policím, či spotu na
LCD monitorech.

Foto: archiv
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