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Nejčastěji využívaným materiálem pro 
výrobu reklamních bran je lepenka. 

Občas je možné setkat se s  plastem. 
Vzhledem k obecné snaze upouštět 

od neekologických materiálů je 
vidět tendence k postupnému 

odstraňování plastů a jejich 
nahrazování jinými mate-

riály. Tento všeobecný trend 
se týká nejen reklamních bran, 

ale všech POS materiálů, přičemž 
počínající snahy k  eliminaci plastů 

jsou již znát. „Většina nadnárodních 
korporací se potýká s deadlinem na úplné 

odstranění plastů z jejich POS materiálů, které 
bývá směřováno na dobu zhruba do dvou až tří 
let. Tento fakt nahrává vývoji nových technolo-
gií jak u ostatních materiálů, tak i u plastů, kde 
se jedná zejména o vyvíjení nových, ekologicky 
přijatelných metod zpracování plastů a  jejich 
recyklaci a opětovné použití za co nejmenšího 
zatížení životního prostředí,“ vysvětluje Lenka 
Lahaije, project manager společnosti DAGO.

RŮZNÉ MATERIÁLY, OKAMŽITÁ 
VIDITELNOST
Brány jsou nejčastěji, jak jsme předeslali, vyrá-
běny z lepenky, ale k vidění jsou i z jiných mate-
riálů. „Vzhledem k  několikaměsíčnímu použití 
jsme brány vyráběli z permanentních materiálů. 
Jednalo se o hliník, případně kov a tištěný mate-
riál Kapa. V běžných projektech krátkodobého 
použití se ale brány vyrábějí skutečně přede-
vším z lepenky,“ podotýká Libor Jordán, ředitel 
společnosti DEKOR. Např. firma ASTRON print 
reklamní brány nejčastěji vyrábí z EB vlny, kterou 
umí buď potisknout přímo UV tiskem, či u vět-
ších nákladů kašíruje tisky z ofsetu.

Velkým přínosem bran je vzhledem k jejich veli-
kosti okamžitá viditelnost ze všech stran a díky 
této nepřehlédnutelnosti zaručené předání 
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Mezi hojně využívané POS materiály patří reklamní brány. Používají 
se nejenom v retailu, tedy v obchodních centrech a řetězcích, ale 
např. i ve značkových obchodech, případně v autosalonech. 
Brány jsou zpravidla součástí ucelené koncepce řady POS 
produktů. Aktuálním trendem je kombinace bran s LED 
panely, které zvyšují viditelnost reklamy tím, že přita-
hují pozornost zákazníka.

Trend u reklamních 
bran: kombinace 
s LED panely

reklamního 
sdělení drtivé 
většině poten-
ciálních zákazníků. 
V  kombinaci s  jinými 
POS produkty tak lze vy-
tvořit velmi účinnou kampaň 
v  místě prodeje. „Nevýhodou 
bran je vyšší finanční náročnost 
pro umístění brány v nejdůležitějších 
prostorech v místě prodeje jako u vstupu 
či v hlavních uličkách. Je také velmi důležité 
správně vymyslet konstrukci a materiály brány 
kvůli bezpečnosti v místě prodeje a také z po-
hledu logistiky a montáže vzhledem k velikosti,“ 
zdůrazňuje Libor Jordán.

BRÁNY A PODLAHOVÁ SAMOLEPKA
Reklamní brány, které rámují“ vstupy do jed-
notlivých sekcí/uliček obchodu, bývají většinou 
poptávané v kombinaci s podlahovou samolep-
kou, která celému vzezření dodává ten správný 
ucelený ráz. „Součástí zadání klientů bývá před-
stava, jaké konkrétní emoce prostřednictvím 
POS chtějí v nakupujícím vyvolat. Od klíčového 
vizuálu se posléze odvíjí náš kreativní návrh. 
Nebo dostaneme zcela volnou ruku. Délka 
vývoje pak záleží na náročnosti zákaz-
níka a  pohybuje se v  řádu dní až 
týdnů,“ specifikuje Lenka Lahaije.

Využití podpory prodeje v  této 
formě je možné u celé řady produktů. 
Nejčastějšími zákazníky poptávajícími 
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brány jsou 
firmy ze seg-

mentu rychlo-
obrátkového zboží, 

zejména pak jde o kate-
gorie alko i  nealko nápojů, 

potravin, hraček, hygieny 
a kosmetiky, také petfoodu. „Na 

základě vlastních zkušeností se 
domnívám, že přesně v  tomto po-

řadí,“ doplňuje Lenka Lahaije. Dodává, 
že však nelze říct, že by reklamní brány byly 

nejoblíbenější z  řady nepřeberného množství 
druhů POS materiálů. „Aktuální zájmem o tento 
druh POS je spíše průměrný, i  když myslím, 
že opravdu neprávem. Zejména v  kombinaci 

s  podlahovou samolepkou vyvolávají brány 
silné emoce, jako by nakupující vstupoval do 
úplně jiného světa v rámci dané prodejny, kam 
je nalákán oku libými barvami, krásným, a leckdy 
až uměleckým provedením, které ho vytrhne 
z monotónního procházení mezi standardními 
a obyčejnými regály,“ říká Lenka Lahaije.

Při výrobě bran není 
potřeba řešit vše od 

začátku. „Máme databá - 
zi již hotových bran, a  tak 

si  klient může vybrat z  hotové 
konstrukce a jen změnit brand. Tím 

ušetří čas i  peníze,“ konstatuje Miko-
láš Heinitz, POS specialista společnosti 

 ASTRON print.

NOVÉ MATERIÁLY, NOVÉ MOŽNOSTI
Nové materiály umožňují více pracovat na de-
signu. „Na trhu se objevují nové materiály, které 
svou konstrukcí umožňují řešit podobné pro-
jekty snáze než v  minulosti. Tyto nové mate-
riály mají nízkou váhu, zároveň jsou dostatečně 

stabilní, jsou lehce potisknutelné a opraco-
vatelné na různých výrobních zařízeních. 
Díky tomu lze velmi kreativně pracovat 

i na designu,“ uvádí Libor Jordán.

Jak doplňuje Mikoláš Heinitz, trendem je mimo 
jiné používání LED panelů na osvětlení. Budouc-
nost vidí v  kombinaci dalších materiálů vyjma 
lepenky a používání LCD televizí a různých in-
teraktivních prvků. „Naši klienti nejčastěji chtějí 
co nejlevnější vystavení, čehož se nám daří 
kombinací našich technologií docílit. Aktuální 
trend vidím v kombinaci materiálu s LED panely. 
Spotřebitele rozhodně více zaujme například 
blikající POS než ,jen‘ papírové vystavení,“ míní 
Mikoláš Heinitz.

KOMUNIKACE PRO DEALERY AUT
A závěrem se podívejme na jedno zajímavé ře-
šení z dílny společnosti DEKOR. Zadáním bylo 
vytvořit atraktivní prodejní prostředí pro nové 
modely aut u dealerů a zároveň v kombinaci s ji-
nými POS produkty komunikovat sdělení týkající 
se nových modelů aut a možné konfigurace vý-
bavy, barevného provedení, technických para-
metrů atd. Výsledek můžete vidět na fotografii 
u tohoto článku.

„Naše firma v minulosti realizovala několik pro-
jektů právě pro automobilový průmysl, a to pro 
značky Opel a Chevrolet. Brány byly vždy sou-
částí ucelené koncepce řady POS produktů 
s  cílem podpořit podlinkovou marketingovou 
kampaň nové modelové řady aut,“ popisuje 
Libor Jordán.

Reklamní brány jsou využívány nejen v 

obchodních centrech, ale také v autosalonech.

FOTO: DEKOR

Lenka Lahaije
project manager
DAGO

„ELIMINACE DOPADU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Momentální trend směřuje k  využívání 
ekologických materiálů, nebo alespoň 
k  jejich ekologickému zpracování a  eli-
minaci dopadu na životní prostředí. 
Tím se vyvíjejí a pilují nové technologie 
zpracování lepenky, která má tendenci 
částečně nahrazovat plasty, dále pak 
modernizace procesů v  rámci úprav 
plastů, jejich využití a recyklace a nahra-
zování plasty vyrobenými za přijatelněj-
ších podmínek.
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