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Detailní informace a kompletní 
výsledky jsou na www.zboziaprodej.cz

â

Již jedenáctý ročník prestižní soutěže POPAI Awards o nejlepší instore realizace proběhl jako 
součást programu akce POPAI Day 2019. Klání, jež každoročně pořádá středoevropská pobočka 
POPAI, je vnímáno jako významná událost oboru in-store komunikace pro tvůrce i zadavatele 
řešení v místech prodeje. Expozice letos zahrnovala 107 projektů komunikace v retailu 
v 19 soutěžních kategoriích.

POS baví digitální technologie

PALETOVÝ OSTROV
JÄGERMEISTER

Zadavatel: Mast-Jaegermeister CZ

Přihlašovatel: Dago
Autor: Dago
Ocenění: Absolutní vítěz, Cena za 

kreativitu POPAI Awards, Nejlepší 

materiálová a technická inovace 
POPAI Awards, Světelná komunikace, 

orientační a informační systémy

Paletový ostrov Jägermeister s několika druhy 

světelných efektů (z holografické animace), 

materiálů a tvarů. u

Děkujeme a přejeme 
Vám štědrou sklizeň 
originálních plodů 
skvělých spoluprácí.

inzerce

NADROZMĚRNÝ PŮLLITR

Zadavatel: Asahi Brand Europe
Přihlašovatel: Sprint Trading
Autor: Tým Sprint Trading
Ocenění: Cena publika

3D kartonový model pivního půllitru ve zvět-
šeném měřítku byl vyvinut pro novou a ne-
otřelou propagaci značky Pilsner Urquell ve 
vybraných obchodech na německém trhu. u

KRMELCOVNÍK – KONCEPT
NA BEZOBALOVÝ PRODEJ
Zadavatel: Biopekárna Zemanka
Přihlašovatel: Thimm the highpack groupAutor: Thimm the highpack group
Ocenění: Cena za nejlepší POP z materiálu na bázi papíru, Vítěz kategorie Ekologické koncepce
Ekologický a udržitelný displej skládající se z ekologických krmelců, které byly vyvinuty pro bezobalový prodej. u

SEMTEX

Zadavatel: Kofola
Přihlašovatel: Dago
Autor: Dago Team a KofolaOcenění: Vítěz kategorie Integrované in-store kampaně

Strategické řešení kampaně úzce spjaté s launchem nové funkční řady energetických nápojů s hlavním heslem choose your energy. u
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O tom, jak světlo v místě 
prodeje prodává, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

â

Jak do hlavy
a srdce zákazníka

V rchol sezony v oboru retail v ČR 
– jak akci nazvali její moderáto-
ři Petr Šimek a Daniel Jesenský, 
prezident a viceprezident POPAI 
CE – měl možnost seznámit ná-

vštěvníky s něčím, co potřebují pro svůj profesní 
život, ale mohou využít i v tom soukromém. Re-
tail a nakupování totiž začíná být celospolečen-
ské téma a bude ovlivňovat každého spotřebitele 
v jeho životě. Prostor byl věnován také tomu, jak 
konverzace ovlivňuje fungování v práci, ale třeba 
také v kuchyni, protože cesta do hlubin zákazníko-
vy duše je především o komunikaci srdcem.

Budoucnosti 
se nemusíme bát

Proč je třeba jít ještě hlouběji do srdcí a hlav zákaz-
níků, co ovlivní marketing, nakupování, spotřebu 
budoucnosti a na co se připravit, odpověděl vý-
znamný český prognostik a systémový analytik 
Bohumír Štědroň z Prognostického institutu Vyso-
ké školy mezinárodních a veřejných vztahů. „Glo-
balizované prostředí začíná selhávat a na pořadu 

Už pojedenácté proběhla celodenní konference POPAI Fórum 2019 s mezinárodní účastí 
přinášející informace o zásadních trendech, perspektivách a výzvách oboru marketingové 
komunikace v retailu. Ústředním tématem byly tentokrát nástroje a pokročilé 
vědecké metody, které pomáhají ovlivňovat nákupní chování zákazníků. Akci, jež se 
tradičně odehrála v listopadu loňského roku v TOP Hotelu Praha, organizuje asociace 
POPAI CE. Časopis Zboží&Prodej byl hlavním mediálním partnerem.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Děkujeme a přejeme 
Vám štědrou sklizeň 
originálních plodů 
skvělých spoluprácí.

dne jsou komunity. Jejich růst a vliv budou pro-
spěšné pro marketing, protože se může ukázat, že 
komunity spolužáků budou daleko zajímavější než 
nejznámější marketingové nástroje,“ uvádí.

Technologickými trendy budoucnosti, které ovlivní 
marketing, budou podle něj umělá a byznys inte-
ligence (řízení světa prostřednictvím myšlenek) 
a RFID (významné rozšíření se předpokládá do 
patnácti let). „V tuzemsku už nyní panuje vysoká 
kreativita podtržená vynikajícími výsledky firem. 
I přestože slýcháme, jak řada lidí přijde o práci, ne-
bude to pravda,“ upozorňuje Bohumír Štědroň. 
V současnosti totiž vznikají statisíce nových pra-
covních příležitostí. Zvyknout si však budeme mu-
set na počítačové soudce a komunikaci zahájíme 
s biosférou.

Řekněte ne bariérám

I letos se konference účastnili zahraniční hosté. 
Mezi řečníky se zařadili dva. Neurovědkyně Ana 
Iorga, CEO & chief neuroscientist společnosti 
Buyer Brain, ve své přednášce upozornila na to, že 
firmy by se měly ve svých strategiích zaměřit na 
odstraňování bariér k nákupu. Problémy při náku-
pu totiž podle ní zaručeně odradí spotřebitele, 
protože pohodlnost návyků stojí za zákaznickou 
věrností. Většinu času navíc pracujeme na autopi-
lota, a proto náš mozek rád spoléhá na své návyky. 
Jan Flick, shopper science společnosti Ferrero Ger-
many, účastníky seznámil s tím, co jsou neuroal-
goritmy v POP a mediální komunikaci. Zároveň 
zmínil, jak je využít v category managementu a jak 
s jejich pomocí zvýšit výkonnost značek a vytvářet 
vlivné komunikační obsahy v místě prodeje.

Marketing bude 
těžit z růstu 

a vlivu komunit. 
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