
37
M

ÍS
TO

 P
R

O
D

EJ
E

„Dodavatel POS materiálu by nem!l b"t pouh"m 
dodavatelem, ale partnerem zadavatele. Díky 
tomu m#$e správn! pochopit zám!r a%vyvinout 
správné &e'ení,“ &íká Marek Kon(itík, obchodní 
a%marketingov" &editel )rmy Dago.

Jaké trendy v POP komunikaci byly 
tento rok nejd!le"it#j$í?
D&ív se zhotovovaly extra levné kartonové 
stojany. Nebo se naopak vyráb!la velmi drahá 
provedení. Dne'ní trend se pohybuje n!kde 
mezi tím. Jedná se o%prémiová vystavení, jejich$ 
základem je karton. U$ nedominuje cena, ale 
technické provedení, které je velmi slo$ité a%d&ív 
jsme ho nacházeli u%permanentních &e'ení. 
*eská republika je velmi atypická v%tom, $e 
realizuje velké mno$ství promo(ních akcí, které 
trvají omezenou dobu. Proto zadavatelé preferují 
levn!j'í provedení. Karton je cenov! dostupn". 
Pak spat&uji trendy v%designu. Nep&íli' 'ikovní 
designé&i se sna$í vynahradit nedostatek inven-
ce pomocí 3D prvk#. Z%USA k%nám p&ichází trend 
velmi jemného spojení 2D a%3D, do nejmen'ích 
detail#. Práv! detailní provedení celého nosi(e 
je dal'ím trendem leto'ního roku. Na jednom 
stojanu m#$e b"t deset a$ patnáct r#zn"ch 
druh# materiál#.

Které FMCG kategorie byly tento rok 
v míst# prodeje nejaktivn#j$í?
Vloni dominovali v"robci alkoholu. Tento rok 
naopak spole(nosti na bázi nealka, které zjistily, 
$e nejlevn!j'í provedení jim nep&iná'ejí k"$en" 

efekt. Za(ali jsme jim nabízet dra$'í, technicky 
propracovan!j'í &e'ení. V"robci nealkoholické-
ho pití sní$ili po(et POS materiál#, zato nasadili 
ty efektivn!j'í. Tento segment má )nan(ní pro-
st&edky na nemalé investice do podpory prodeje. 
Kategorie cukrovinek, tradi(n! v%míst! prodeje 
nejsiln!j'í, byla letos totáln! poddimenzovaná 
a%neaktivní.

%ím to je? Zadavatelé zjistili, "e in -store 
marketing jim moc nefunguje?
P&í(inou je podle m! velká +uktuace zam!stnanc# 
v%oblasti trade marketingu. Je to jen p&estupní 
stanice. *lov!k na této pozici musí um!t in -store 
projekty v%prodejnách prosazovat, a%to bohu$el 
spole(nosti neum!jí nebo to nevnímají jako priori-
tu. Ztrácejí lidi, kte&í tomu rozum!jí. POS materiá-
ly pak v%prodejnách zanikají a%neobnovují se.

Které technologické inovace ovliv&ují 
va$i práci?
Jde nap&íklad o%hologramy nebo vyu$ívání 
(idel, která p&i zaznamenání pohybu spustí n!-
jakou informaci. Ov'em zmín!n" v"voj v%oblasti 
kartonu je pro m! zajímav!j'í ne$ technologické 
novinky, proto$e ty jsou relativn! )nan(n! 
nákladné. Za nejv!t'í technologickou inovaci 
na'í )rmy vnímám software, kter" jsme uvedli 
p&ed dv!ma lety. Doká$e koordinovat 250 tisíc 
polo$ek, které máme v%terénu. V%softwaru mate-
riál naskladníme, umíme jej vydat, inventarizu-
jeme, aplikujeme do obchod#, monitorujeme 
celou $ivotnost, evidujeme fotogra)e, dodací 

listy, obrázky, v"kresy a%tak dále. V"sledkem je, 
$e známe celou historii stojanu, jeho stav, lokaci 
a%provedení.

Je n#jak' in -store reklamní nosi(, od 
n#ho" se ustupuje?
Zmínil bych wobler, kter" je pro zákazníky ne-
zajímav". Ne, $e by se od n!j úpln! ustupovalo, 
spí' se hledají nové POS materiály. U$ není zájem 
o%b!$né prvky, je$ mají v'ichni konkurenti. Fir-
my hledají mo$nost se odli'it pomocí n!jakého 
nového provedení. Základem bude v$dycky 
stojan, kter" ale m#$e vypadat jednou jako (oko-
ládové dra$é M&M’s, jindy t&eba jako brouk.

Máte n#jaké nové poznatky o chování 
zákazník! v prodejnách?
Kdy$ porovnám *eskou a%Slovenskou republiku, 
je slovensk" trh prémiov!j'í, mají tam dra$'í 
stojany. *e'i nakupují spí'e levn!j'í produkty, 
i%kdy$ to se pomalu m!ní. Diskontní prodej tu 
hraje velkou roli. Od toho se odvíjejí i%reklamní 
nosi(e, které tu pou$íváme. Jinak se bude chovat 
trh alkoholu, kter" má velké )nan(ní prost&ed-
ky, jinak cukrovinky, které se vyzna(ují velkou 
obrátkovostí.

Jaká je obecn# úrove& in -store marketin-
gu v tuzemsk'ch obchodech?
Situace se hodn! zlep'ila, p&esto jsme stále velmi 
fádní a%konzervativní a%bojíme se novinek. Bo-
hu$el n!které &et!zce ur(ité typy POS materiál# 
nedovolují.,

Text JAN KLIKA

!"

MAREK KON%ITÍK
Posledních deset let 
zastává pozici obchodního 
a marketingového !editele 
spole"nosti Dago, která pat!í 
mezi nejv#t$í v%robce POS 
materiál& u nás. V letech 2001 
a' 2002 byl marketingov%m 
mana'erem firmy Catherine. 
V roce 2002 nastoupil do Daga, 
kde do roku 2009 p&sobil jako 
projektov% mana'er.

Cukrovinky 
byly totáln! 
neaktivní
Jsme hodn! 
konzervativní, 
hodnotí úrove" tuzemské 
in -store komunikace 
Marek Kon#itík z$Dago
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