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Určitě lze vypíchnout velmi jednoduše, ale 
elegantně zpracované vystavení luxusního 
šampaňského. Na první pohled působilo 
opravdu prémiově a draze, přitom s pro-
dukčního pohledu to nebylo nic složitého 
a ani ne tolik nákladného v porovnání s tím, 
jak možná právě toto POS působilo. Jedna-
lo se o dřevěnou podstavu, ve které bylo 

vygravírované a prosvícené čiré plexisklo 
uchycené k další desce. Skutečně velmi jed-
noduché a na první pohled velice zajímavé 
a atraktivní. Jednalo se ale spíše o prezentač-
ní stojan, zásoba zboží na něm byla opravdu 
velmi malá, což mnohdy může být negati-
vum, ovšem pro takto prémiový produkt je 
to dostačující. 

Dalším exponátem, který stál za pozornost, 
ale spíše v negativním slova smyslu, bylo 
obrandování regálu s pivem Skoll. Samozřej-
mě na první pohled plexi stoppery zaujmou, 
ale opravdu bych neřekla, že takovéto vysta-
vení bylo na „popai soutěžní úrovni“. Další 
diskutabilní věcí byla praktičnost těchto 
stopperů, protože by mohly být i nebez-
pečné co se úrazu týče. Také výška v úrovni 
dětských očí s ostře vyfrézovaným čirým 
plexisklem mne malinko děsila. Nehledě na 
to, že ve chvíli, kdy se svícení rozbije a ne-
bude takovýto stopper svítit, je snadno pře-
hlédnutelný. Tolik spíše takový prakticko-s-
keptický názor, protože u nás ve firmě jsme 
se již naučili nenechat se uchvátit pouze de-
signem, ale klást důraz především na prak-
tičnost. Bohužel na ploše českých obchodů 
by vydržel takovýto prvek cca 1-7 dnů.

POPAI AWARDS PARIS 2019

Společnost Dago získala na vyhlášení letošních POPAI Awards Paris jako jediná česká firma 5 nominací svých projektů. Při-
hlášeno bylo celkem 313 projektů ze 46 kategorií. Finále soutěže proběhne v červnu, kdy nominované projekty obsadí alespoň 
třetí místo. Zástupci společnosti DAGO se s námi podělili o postřehy, co je na soutěžní výstavě v Paříži zaujalo.

Ovšem excelentní bylo ale vystavení pro Fu-
zetea. Na první pohled stojan působil oprav-
du mohutným dojmem, ale když se však 
člověk z branže podíval blíže, zjistil, že je to 
ekonomicky naprosto brilantně vyřešené. 
Celé toto POS představovaly pouze kovové 
rámy, ve kterých byl předpružený potištěný 
pentaprint a police doplněné o jednoduché 
osvětlení. Žádná drahá, těžká MDF nebo celo-
kovová konstrukce. Zkrátka super záležitost!

Jedním z našich hlavních konkurentů bylo 
rozhodně vystavení Jameson v alkoholo-
vé kategorii. Celkově stojan neměl žádné 
složité nebo ojedinělé zpracování, nic co 
bychom nedělali i u nás, co ale je nutné vy-
zdvihnout a v čem bychom se určitě měli 
inspirovat, je osvícení topperu stojanu. Při-
nejmenším právě při vystavení alkoholu, 
kde bývá prostor pro větší dávku kreativity. 
Malinké žárovičky zasazeny v názvu budi-
ly unikátní hezký dojem. Někdo by možná 
řekl, že to působí malinko „cirkusácky“, ale 
nás to naprosto neuráželo a moc se nám ten-
to nápad v kontextu celkového pojetí POP 
média líbil. 

Na rozdíl od Fuzetea nebo Jamesona, kde 
technologické zpracování bylo skvělé, ale 
jednoduché, je třeba říct, že se našlo mno-
ho POS, hlavně pro prémiové produkty, 
kde bylo z hlediska technologie a výroby co 
obdivovat. Například pojízdný servírovací 
a prezentační kufřík Moët.

Ačkoli jsme se večer před POPAI EURO 
Awards Paris s kolegy i klienty shodli na 
tom, že se zřejmě žádné velké WOW dít ne-
bude, protože už jsme snad viděli všechno 
a všechno se již někde někdy vyrobilo, mu-
sím ale říct, že některé exponáty byly oprav-
du produkčně inspirativní, některé zase de-
signově hezké. Za nás POPAI EURO Awards 

Paris byly moc fajn. Každopádně jsme byli 
vděční za možnost se na výstavu jet podívat 
a také si malinko odpočinout od každoden-
ního shonu.“

„Popai Euro Awards v Paříži v nás každý rok budí velká očekávání a těšíme se, co 
nového jak z technologických postupů zpracování POS, tak designových nápadů 
zase uvidíme. Letošní ve srovnání s tím loňským byl o něco slabší. Výstava sice 
probíhala na krásném místě u řeky, ale prostor byl velmi omezený, tudíž se do 
areálu vešly pouze výstavní exponáty, které byly v jednom patře. Vloni bylo v rámci 
spojení s veletrhem MPV (probíhá vždy každé 2 roky) možné si prohlédnout také 
stánky některých výrobců, promluvit si s nimi a doptat se na podrobnější informace 
o nabízených výrobcích či službách. 
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