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POPAI NEWS

Staňte se
naším partnerem a…
...identifi kujte se
s projektem vybudovaným
na respektu k udržitelnému rozvoji
a podpoře výjimečné architektury,

...efektivně rozšiřte
komunikaci
fi rmy i v rámci mediálního 
prostoru veletrhu 
REKLAMA POLYGRAF,

...posilte fi remní image
jako společensky
odpovědné fi rmy.

...www.yaa.cz

Kvalita urbánního prostředí 

měst a venkova je určena 

především kvalitou jeho

architektury včetně

urbanismu.

Soutěží se vracíme k otázce,

jak může architektura přispět

k lepšímu životu lidí.

8. ročník

architektonické
soutěže

www.yaa.cz

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
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Soutěž POPAI AWARDS 2015 
ocenila nejlepší projekty komunikace 
v prodejních místech 

Soutěž POPAI AWARDS, kterou každoročně 
pořádá středoevropská pobočka POPAI, je 
již tradičně vnímána jako významná událost 
oboru in-store marketingu pro tvůrce i zadava-
tele realizací v  místech prodeje. Soutěžní ex-
pozice je vždy jedinečnou příležitostí, kdy se 
zástupci odborné veřejnosti mohou seznámit 
s  novými způsoby a  formami komunikace se 
zákazníky v hlavních segmentech trhu a získat 
přehled o nejvýraznějších trendech na trhu in-
-store komunikace. Letošní ročník soutěže, 
který proběhl na konci listopadu, byl hodnocen 
jako výjimečně silný s  velmi vysokou úrovní 
a s  celou řadou atraktivních in-store realiza-
cí. V soutěži se představil rekordní počet ex-

ponátů - celkem 83 projektů. Do soutěže byly 
zařazeny POP materiály, podpůrně propagační 
předměty (3D), prostředky pro vybavení obcho-
dů, nástroje světelné komunikace, inovativní 
a  ekologicky šetrná in-store řešení, integrova-
né in-store projekty a  další. Součástí soutěže 
byla rovněž soutěžní sekce POPAI AWARDS 

DIGITAL, ve  které se prezentovaly nové di-
gitální a  multimediální projekty v  prodejních 
místech, novinky z  oblasti digitálních médií, 
interaktivní komunikační prostředky apod.  
Nejúspěšnějším projektem celé soutěže byl 
pojízdný bar Loď Captain Morgan pro Stock 
Plzeň, který v  soutěži představila společnost 
DAGO a který získal celkem čtyři ocenění včet-
ně absolutního vítězství v soutěži. Nový mobil-
ní bar ve tvaru lodi je unikátním nástrojem pro 
velmi působivou prezentaci a  prodej značky 
karibského rumu. Atmosféru vedle působivého 
vzhledu a skutečné řezbářské práce s důrazem 
na kvalitní materiály podporuje osvětlení a kva-
litní ozvučení. Akcí se kromě dvou barmanů 
účastní také Captain Morgan v  autentickém 
kostýmu. Jeho přítomnost je spolu s  lodí také 
dobrá příležitost pro konzumenty ke sdílení fo-
tografií na sociálních sítích. Loď je vyrobena ze 
dřeva a obsahuje... Celý článek zde




