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Lukáš Uhl

Osobní zkušenost nic nenahradí, říká šéf DámeJídlo.

Miloslav Hlavsa

Farmářské potraviny máme v každé druhé vesnici.
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V soutěži reklamy v obchodech POPAI Global Awards v Las Vegas uspěla česká realizace.

Společnosti Mondelez a DAGO zvítězily s interaktivním
regálovým čelem Milka na soutěži, která se koná v Las Vegas
jako součást největším světovém retailovém veletrhu
Globalshop. 

Tento projekt získal také tři ocenění v českém národním kole
POPAI CE Awards a díky tomu získal šanci se účastnit i
nejvyššího světového kola soutěže. Plyšová kráva na regálovém
čele láká děti k pohlazení a zároveň sebe upozorňuje zabučením
a melodií z reklamy. Obojí se ozve, když kolem stojanu
projdete. 

"V národním kole porotce zaujal vedle celkového designu a
provedení i multisensorický charakter aplikace, resp. zapojení
hmatu, zraku a sluchu. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
získat ocenění v globální konkurenci právě s touto realizací pro
Mondelez. Bereme to také jako příspěvek, který na mezinárodní
úrovni buduje povědomí o skvělé úrovni českého oboru in-store
komunikace," říká Martin Vorel ze společnosti DAGO. 

Letošního pátého ročníku mezinárodní soutěže se účastnilo 80 špičkových realizací z 11 zemí, které
musely získat ocenění v národních soutěžích.

Foto: archiv
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