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Svátek všech strašidel Halloween, který jsme
nedávno oslavili, je u nás stále populárnější.
Společnost Coca-Cola nedávno představila
limitovanou edici nápoje Fanta Black Blood
Orange, který svou příchutí krvavého pome-
ranče kombinuje halloweenskou hravost
a bláznivost. Zákazníci ho v obchodech
najdou ve výrazných stojanech se straši-
delnou tématikou, které navrhla a vyrobila
firma DAGO.

Nový nápoj Fanta Black Blood Orange oslovuje
především teenagery a jejich maminky.
„Letošním maskotem je upír Drákula, který je
podobně jako třeba vydlabaná dýně symbolem
Halloweenu. Proto jsme požádali společnost
DAGO, aby stojany z tohoto globálního koncep-
tu vycházely,“ vysvětluje Kateřina Třísková,
brand manager značky Fanta. Dominantou
stojanů se proto stal Drákulův hrad. Celkem
bylo vyrobeno kolem čtyř stovek kusů. Aktuálně
jsou k vidění v prodejnách Billa, Globus, Tesco
a Albert. Část jich zamířila také do menších
obchodů s potravinami, které pod žádný řetě-
zec nespadají.
Zákazníka při prvním pohledu upoutá velká
postava Drákuly, jak se svým hradem v pozadí
cení zuby a houpající se netopýr v hradní věži.
Původně navrhovaný pavouk nakonec použit
nebyl, protože by mohl děsit až příliš. „Společně
s Dagem jsme dobře zapracovali všechny krea-
tivní nápady. Projevilo se to i v pozitivních reak-
cích, kterých se nám ke kampani dostává,“
komentuje Kateřina Třísková první ohlasy.

Technické řešení ušetřilo náklady
Strašidelný dojem na kupující „dýchne“ také
díky modelu dřevěné otevřené rakve. „3D prvky
mívají tu nevýhodu, že na vystavení zabírají
hodně místa. Podařilo se nám zasadit rakev do
stojanu tak, že kromě vyvolání působivého efek-

tu obsahuje vystavené produkty, a tím jsme
ušetřili prostor,“ popisuje Markéta Čichovská.
Velkou předností této sady je nenákladné
provedení z kartonu. Je možné ji flexibilně
instalovat na regály a regálová čela nejrůz-
nějších rozměrů. „Jednotlivé díly jsou dobře
propracované z pohledu konstrukce a grafiky,
takže je lze dopravit do prodejny a zařezat podle
potřeby až na místě. Pro klienta to má výhodu
ve větší flexibilitě a nižší nákladovosti,“ říká
Markéta Čichovská ze společnosti DAGO
a dodává: „Coca-Cola HBC se řadí mezi naše
stálé zákazníky. Společné strategické myšlení
a otevřenost netradičním řešením, jakým je
například kombinace ponurých barev s veselou
postavičkou upíra, výsledek posunuly vpřed
oproti běžným realizacím.“

Příznivci oblíbeného alkoholického nápoje
Jägermeister mohou od října soutěžit o 210
Xboxů a virtuální realitu. Na tuto spotřebitel-
skou akci upozorňoval v obchodech paletový
ostrov od firmy Dago. Jako klíčový prvek byl
využit hologram.

Vystavení oslovuje široké spektrum nakupují-
cích nad věkovou hranicí 18 let. „Naše vize spo-
jovala tři požadavky: vytvořit in-store komuni-
kační rovinu, která by v přeplněných obchodech
zaujala, sdělovala hlavní poselství soutěže a zá-
roveň vycházela z identity značky,“ rekapituluje
Lenka Horníková, Trade Marketing Channel
Specialist ve společnosti Mast-Jaegermeister.
Pětadvacet těchto unikátních POP aplikací
vzniklo v různých konfiguracích: regálová čela,
dvoupaletí, i čtyřpaletí. Byly k vidění v obchod-
ních řetězcích Ahold, Globus a Tesco po celé
České republice a také Slovensku.

Hodiny práce se vyplatily
Bezesporu nejpoutavějším prvkem vystavení je

holografická projekce jelena, která ho posouvá
do virtuální reality. „Naše značka má ve svém
jádru mimo jiné také inovativnost a snahu
o podporu nových cest lovu nejlepších zážitků.
Když jsme se proto setkali s hologramem, měli
jsme jasno, že chceme tuto inovativní techno-
logii do česko-slovenského retailu přinést,“
komentuje Lenka Horníková. Jedná se o otočné
lopatky opatřené řadou LED. Na ně se přenáší
minutová videosmyčka. „Modelací jelena
do animace jsme strávili nespočet hodin.
Nemohli jsme použít živou předlohu. Jediným
podkladem byl klíčový vizuál klienta. Museli
jsme si při programování pohrát s každým detai-
lem. Třeba jelenovy svaly na nohách, které se
při jeho chůzi hýbou, stály hodně úsilí,“ popisuje
Eva Perglová, projektová manažerka ze spo-

lečnosti Dago. Kromě toho zákazníci objeví
i další poutavé prvky. „Z centrálního kruhu po
stranách vykukují jelení hlavy, což je další způ-
sob, jak zakomponovat klientův ústřední motiv.
Zhotovili jsme je metodou gravírování, při které
jsme do plexisklové desky vyryli obrysy jelena
a následným podsvícením se tyto linky zvýrazni-
ly,“ objasňuje Eva Perglová. Důležitým atribu-
tem je rovněž vestavěný mrazák, z níž může
zákazník odebrat nápoj namražený na doporu-
čenou teplotu -18 stupňů. „Pevně věříme, že
bude přibývat klientů, kteří budou chtít jít cestou
inovací podobně jako u tohoto projektu,“ říká
Eva Perglová a Lenka Horníková z Jägermeiste-
ru dodává: „Celá aktivace dle prvních informací
poutá pozornost a vyvolává u nakupujících pozi-
tivní emoce. Stejně to vnímají i naši obchodní
partneři.“ Podívejte se na video z instalace
vystavení:
https://www.dago.cz/videa-z-nasich-projektu/

Vystavení pro
Jägermeister ukázalo
poprvé v české in-store
komunikaci hologram

Stojan pro Fantu
z krvavého
pomeranče vystraší,
i pobaví
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ZPRÁVY Z POS PORTÁLU
www.mistoprodeje.cz

Ocenění TOP In-store realizace
měsíce září 2019 získala kampaň
PERSIL

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze
soutěže s názvem TOP In-store realizace měsí-
ce. Vítězem za měsíc září se stala realiza-
ce PERSIL. Toto soutěžní kolo bylo velmi
vyrovnané a vítězství získala u porotců s velmi
malým náskokem kampaň PERSIL. Tato kam-
paň probíhala v období 3.–17. 9. 2019
v řetězci Albert. Zadavatelem realizace a klien-
tem byla společnost Henkel ČR spol.
s.r.o. a realizátorem společnost POS Media
Czech Republic s.r.o. Tato realizace získala od
odborné poroty celkovou známku 5,93 bodů
z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpra-
cování obdržela vítězná realizace 5,2 bodů,
v kritériu celkové produkční provedení získala
realizace ohodnocení 5,8. V potenciálu upoutání
pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této
realizaci 6,8 bodu.

Více informací ZDE

POPAI NEWS
Jak přežít korporát
Práce ve velké, často nadnárodní, firmě
s sebou přináší klady i zápory. Pracovat
v korporátu na jedné straně umožňuje získat
zkušenosti a kariérní postup, o kterých se
zaměstnancům v malé rodinné ani nezdá, na
druhé straně je zapotřebí dodržovat jistá
pravidla. O své zkušenosti se na semináři,
který asociace POPAI uspořádala na konci
letošního října, podělili nejen letití pracovníci
velkých firem, ale cennými radami přispěli také
psychiatr a osobní koučka. Práce v korporátu
s sebou přináší možnost velké osobní realiza-
ce, nicméně jak připomíná Jan Šolta, konzul-
tant pro marketing a digitalizaci obchodů ve
společnosti Shop4Experience, aby člověka
tato práce naplňovala, měl by si uvědomit
a dodržovat jistá pravidla.

Důležitá je vyváženost
Prvním z pravidel, která pomáhají zaměstnan-
cům velkých firem zvládat jejich pracovní
pozici, je souznění s firemní kulturou. Člověk
by také podle něj, i když zastává jistou funkci,
neměl mít strach být sám sebou a být jakýmsi
unikátem, čímž si ve firmě a mezi jejími zákaz-
níky vytváří svůj osobní brand. Pro to, aby
dokonale poznal, jak jeho firma funguje a svou
kariéru budoval na pevných základech, by se
neměl bát vyzkoušet si v ní více pracovních

pozic, neboť, jak upozorňuje, korporace je
skvělá univerzita. Obrnit by se měl přitom
obrovskou trpělivostí, protože v korporaci
všechno trvá déle. Zároveň by měl aktivně
spolupracovat a poznávat názory svých kolegů
z různých oddělení, protože to je nejlepší cesta
k hledání řešení. „Jedno africké přísloví říká:
Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko,
jděte společně. Přitom všem by také neměl
zapomínat na svůj osobní život. Neboť kytičku
na hrob vám firma nedá,“ říká s nadhledem Jan
Šolta.
Celý text článku najdete ZDE

VÁNOČNÍ BALÍČKY ČR/SR 2019
Kolik se prodá vánočních kosmetických balíč-
ků a kolik % populace takoví spotřebitelé
tvoří? Jaké jsou důvody nákupu kosmetických
balíčků? Jaké jsou nejprodávanější kategorie
kosmetiky zastoupené v balíčcích a nejú-
spěšnější značky balíčků? Na tyto další otázky
nabídne odpověď nová syndikovaná studie
společnosti Nielsen, která bude analyzovat
prodej a vystavení vánočních kosmetických
balíčků v hypermarketech, supermarketech,
diskontních prodejnách a v drogériích. Anal-
ýza vánočních vystavení balíčků na řetězcích
bude realizována ve spolupráci s POPAI CE.
Více informací najdete ZDE

Rozhovor měsíce 11/2019 –
František Kachlík, ředitel
Komerčních aktivit ve
společnosti Letiště Praha, a.s.

Pro rozhovor měsíce listopadu jsme oslovili
pana ing. Františka Kachlíka, ředitele Komer-
čních aktivit ve společnosti Letiště Praha, a.s.
V rozhovoru jsme hovořili především o konceptu
downtown shopping at the airport, o Travel
Retailu, o ukončeném tendru na provozovatele
duty free s 24 obchodními jednotkami a také
o projektu plastic free airport.

Celý rozhovor naleznete ZDE

Mark Wright v týmu portálu
Mistoprodeje.cz

V říjnu se do týmu portálu Mistoprodeje.cz při-
dal silný spoluhráč – Mark Wright. Mark má za
sebou dlouhou úspěšnou kariéru v řadě meziná-
rodních reklamních agentur v Praze a Moskvě.
Vedl rozsáhlé projekty pro klienty, jako jsou
například Kraft, Unilever, Nestlé a další.

Více informací ZDE


