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Promo aktivity uvnitř obchodů jsou v Číně na vysoké úrovni. A nejen 
ty. Hypermarkety jsou přehledné, nabídka zboží vyvážená, personál 
ochotný a usměvavý. Z hlediska kultury prodeje se tedy máme hod-
ně co učit a výše zmíněných deset tipů jsou jen ukázky, co všechno 
je možné v případě, že nezapomínáme na hlavní myšlenku celého 
prodeje. Spokojený nemá být jen obchodník, ale také zákazník, který 
z obchodu odchází. Proč? Aby příště přišel zas.

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

pro funkční in-store komunikaci
cinskych inspiraci

Stejně jako v loňském roce, kdy jsme se jeli inspirovat do USA, jsme vyrazili na zkušenou do světa i letos. Tentokrát do Číny. Pře-
kvapila nás. Nadchla i inspirovala. 10 tipů, které v následujícím textu popisujeme, je navíc snadno využitelných i v Česku. Zlep-
šují orientaci v obchodech a přitom nemusejí být agresivní. Jsou zajímavé a přitom nejsou nezdravě manipulativní. Inspirujte se.

1. Usnadněte 
zákazníkům navigaci
V největším čínském městě 
zvládají navigaci v obchodech 
na jedničku. Uvědomují si, 
že bloudící zákazník nikdy 
nenakoupí více než ten, který 
se skvěle orientuje. Takto 
vypadá jednoduchá navigace 
v Shanghaiském Makru, 
konkrétně v sekci nealko 
nápojů a vína.

2. Využívejte sloupy
Člověku by se zdálo, že v Číně 
staví sloupy jen proto, aby 
je využili jako P.O.P. média. 
Podtrhují podstatu značek 
a produktových kategorií. 
Jsou kontrastní, přehledné, 
dobře viditelné ze všech stran 
a informačně nepřehlcené, 
takže nad nimi zákazník 
nemusí zbytečně dlouho 
přemýšlet.

3. Nezapomínejte 
na cross-selling

V Carrefouru jsme viděli 
všudypřítomné parazitní 

displeje v oddělení dentální 
hygieny i v sanitárních 

potřebách. V Lotusu zase 
prodávají krájecí prkénka hned 

u masa. Podobné aktivity se 
čím dál častěji objevují i v Česku 

a nesou ovoce. Využívají 
totiž potenciálu inspirovat 

přirozenou formou k dalšímu 
nákupu nebo k experimentům 
kombinací produktů z různých 

produktových kategorií . 

4. Vytvořte atmosféru 3D doplňky
V 3D doplňcích zdobících vrchní části paletových dekorací v Číně jednoznačně vede 
Tesco. Uvidíte tam roztomilé krávy a huňaté ovečky, ale také vlajky a dekorační 
výstavky označující na paletě například importované zboží.

5. Použijte atmosferizující
obrazové plochy
Banány i čerstvé pečivo může lákat a vzbuzovat 
příjemné emoce už zdálky. V šanghajském Mak-
ru tyto produkty žádný zákazník nepřehlédne 
a nechá se vábit vizuální stimulací chutí. Po-
dobné aplikace jsou tam prováděny v rozumné 
míře s respektem k nežádoucímu přesycení.

6. Vytvořte originální 
paletové dekorace
Není možné projít kolem krávy téměř 
v životní velikosti a přehlédnout ji. Málokde 
se také setkáte s nafukovací paletou. I oby-
čejné paletové dekorace mohou působit 
neobyčejně. Kreativita, obsahová čistota 
a smysl pro detail dokazují, že instore ko-
munikace v Číně je na velmi vysoké úrovni. 

7. Rozmístěte palety po prodejně v koncepčních ostrůvcích
Paletové ostrůvky by v prodejně neměly nikdy překážet, nebo působit „zmateně“. 
Umístěte je proto systematicky a uspořádaně na místech s dostatkem prostoru. Cel-
kově by měly působit příjemně, zboží by v nich mělo být esteticky vyrovnané. Hlavně 
nesmí vzbuzovat dojem, že každou chvíli spadne. Takto to vypadalo třeba ve zmíně-
ném Lotusu nebo Carrefouru, kde paletové dekorace podtrhují celkově čisté pojetí 
prodejny, nepřekáží a přitom přehledně lákají k prozkoumání a následnému nákupu.

8. I promostolky mohou být nápadité
Stolky, kde nabízíte ochutnávky nebo vyzkoušení vzorků, by měly také sloužit k do-
tvoření atmosféry související s nabízeným sortimentem. Měly by vzbuzovat pocit, 
že během konzumace zažíváte něco jedinečného a že si zážitek můžete odnést 
v košíku spolu s produktem. Například v čínském Tescu jsme našli velmi nápaditou 
a slova výše potvrzující prezentaci: mini kavárnu s kouskem Řecka. Nebo v Carre-
fouru promostolek evokující pohodové posezení u kávy doma, nebo ve městě.

9. Překvapujte zákazníky 
Vytvořit zajímavá P. O. P. média 

můžete i u zcela běžných produktů. 
A možná tím své zákazníky 

překvapíte o to víc. Nákup pro ně 
má být totiž zážitkem - právě proto 

k vám přijdou i příště. Například 
vejce se dají prodávat i takto. 

10. A nakonec v prodejně  
vyčarujte kousek tržiště
Krásně vyrovnané ovoce, zboží, 
které si sami naberete a navážíte, 
a nebo stánky s občerstvením. To 
vše vás rázem dostane z obchodu 
přímo na pouliční trh. A kousek staré 
Číny na vás dýchne přímo uprostřed 
Carrefouru, nebo Tesca. 


