
P.O.P.

17

Baileys podpořilo 
prodej stylově pomocí vany

jako v řebříčku důležitosti, na třetím místě se však umístily ochutnáv-
ky a předváděcí akce následované paletovými ostrovy, dekoracemi 
a bránami.
 
Jako nejefektivnější respondenti vnímají ostatní aktivity v místě pro-
deje (letáky, slevy, kupony) spolu s podlahovými a regálovými POS 
prostředky. 

Stále více zadavatelů si uvědomuje důležitost vyhodnocování efek-
tivity POP kampaní. V roce 2011 považovalo měření efektivity za zcela 
důležité 57 % dotazovaných, v roce 2014 to deklarovalo již 67 % dotá-
zaných. V roce 2009 to bylo jen 32 %.

Firmy sice deklarují velkou důležitost měření efektivity POP rekla-
my, ale reálně ho provádějí v menší míře. I zde však byl zaznamenán 
výrazný nárůst. V roce 2014 potvrdilo 52 % respondentů, že vyhodno-
cují efektivitu reklamy v místě prodeje. V roce 2011 tuto skutečnost 
uvedlo jen 35 % respondentů. 

Jaké jsou argumenty zadavatelů pro zapojení POP do kampaní? 
Hlavním argumentem zadavatelů pro zařazení většího podílu POP do 
komunikačního rozpočtu je prokazatelný efekt POP na jejich značku. 
Mezi dalšími významnými důvody pro širší zapojení POP je dobře 
vyargumentovaná strategie komunikace v místě prodeje, studie, kte-
ré dokazují účinnost reklamy v místě prodeje a odstranění bariér ze 
strany maloobchodu – jiná cenová politika, poplatky a intenzivnější 
komunikace se zadavateli.

Role přímých výrobců POP a agentur při spolupráci se zadavateli 
Nejspokojenější jsou zadavatelé při spolupráci s přímým výrobcem 
POP s technickým zpracováním, spolehlivostí a dodacími termíny. 
Uváděnými nedostatky, které se dle zadavatelů objevují při spolupráci 

s přímými výrobci POP, jsou vysoká cena, nekomplexnost a nedosta-
tek kreativních námětů. 

 Jako hlavní vnímané benefity při spolupráci s agenturami zadavatelé 
oceňují zejména zkušenosti, komplexní přístup, kreativitu a úsporu 
času. Nedostatky agentur v tomto směru jsou vnímaná vysoká cena, 
zdlouhavé procesy a neodbornost. 

Daniel Jesenský, Prezident POPAI CE
Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE 

Spokojenost s přímým výrobcem srovnání 2014 vs. 2011
Uveďte, prosím, procentuální část z celého instorerozpočtu pro rok 2013, kterou jste investovali 
do jednotlivých (in-store) formátů? N(2014) = 54, N(2011) = 69

Baileys jako nejprodávanější likér na světě 
je stálicí v repertoáru téměř každé mo-
derní ženy.  V dnešní uspěchané době je 
ovšem nejen pro ženy důležité, aby si na-
šly čas na své přátele i na sebe. Idea vysta-
vení produktu ve vizuálně působivé vaně 
tak hrála ve vybraných hypermarketech 
TESCO na tuto notu. „Vana evokuje pocit 
luxusu, elegance a času věnovaného sobě, 
stejně jako značka Baileys,“ říká Veronika 
Brůhová, brand manager ze společnosti 
Stock-Plzeň Božkov s.r.o., do jejíhož portfo-
lia nápoj spadá. Podle reakcí zákazníků se 
povedlo je příjemně překvapit a vzbudit 
v nich pozitivní emoce ve prospěch značky 
i prodejů.

„Originální vystavení odlišné od běžné 
palety nebo stojanu, které něčím vystu-
puje z řady, má větší schopnost zaujmout 
zákazníka během nákupní rutiny. Jestliže 
získáme jeho pozornost, pravděpodobnost 
nákupu se výrazně zvyšuje,“ dodává Miro-
slav Obrátil, projektový manager DAGO. 
Kromě dekorovaných luxusních van reali-
zovalo DAGO pro Baileys také paletové de-
korace. V objemu prodejů byl znát zřejmý 
rozdíl ve prospěch van. Úspěšné vany chce 
značka Baileys využít k  in-store komunika-
ci i v dalších promocích. Výrazně brando-
vaný symbol stylové relaxace a příjemně 
stráveného času tak bude zákazníky lákat 
i v budoucnu.

 Distributor známého likéru použil v českých prodejnách k podpoře prodeje pravou 
stylovou koupelnovou vanu. Originální vystavení mělo za cíl vzbudit pozornost a zá-
roveň povzbudit spotřebitele k nákupu smetanového likéru Baileys Original Irish 
Cream. Na realizaci se podílela společnost DAGO, která zajistila výrobu a instalaci. 


