
Ptáte se, zdali obchodníci na POS stojanech 
(POS neboli „point of sale“ čili reklamní 
stojany v místě prodeje) vydělávají tím, že jim 
zvyšují obrat z prodeje promovaného zboží, 
nebo se jim POP stojany vyplatí hlavně díky 
tomu, že jim za umístění dodavatelé platí?

AKCE STŘÍDÁ AKCI
Pokud pátráme po tom, odkud plyne prodej-
cům výdělek z umístění POS materiálů v jejich 
prodejně, musíme si nejprve určit, o jaký typ 
obchodního řetězce a jakou produktovou 
kategorii jde. Vezměme si jako příklad cuk-
rovinky. Tato kategorie rychloobrátkového 
zboží je velmi flexibilní. Jedna akce střídá dru-
hou, jeden produkt následuje další. Velkým 
korporacím na straně výrobců se vyplatí do 
propagace v místě prodeje investovat nemalé 
prostředky. Rentabilita, kterou počítají, jim 
vychází pozitivně. Na zviditelňování značky 
si dávají záležet, a proto jim tyto aktivity 
přinášejí očekávaný krátkodobý i dlouhodobý 
výnos.

STRNULÉ HOBBY
U menších společností i korporací pak nará-
žíme na přístup, který je pevně zaměřený na 

přímou ROI ovlivněnou kromě POP komuni-
kačních kampaní i dalšími nezohledněnými 
faktory, a ne vždy vycházící pozitivně. To je 
velmi zúžený pohled oproti přístupu, kdy 
nejde jen o přímý a okamžitý poměr mezi 
náklady na kampaň a profitem z navýšených 
prodejů, ale jsou zohledněny i další faktory 
jako budování značky či dlouhodobé upevně-
ní pozice v dané kategorii.

Existují i jiné obory, jako elektro nebo 
hobby. Ačkoli se o to výrobci reklam snaží, 
u tohoto zboží se POS nosiče příliš nevyužíva-
jí. Jedná se o strnulejší segmenty, kde se dává 
přednost nákladnějším celoročním vystave-
ním. Poplatky se hradí za celý rok a nejsou tak 
vysoké jako v případě hypermarketů.

PEVNĚ DANÁ STRATEGIE NEEXISTUJE
Přihlédneme-li k výše uvedeným faktorům, 
jednoznačnou strategii pro umisťování POS 
v prodejnách nenalezneme. Některé řetězce 
těží z poplatků, kterými svůj výdělek navy-
šují. Placená místa totiž mohou vykazovat 
určitou prémiovost, za kterou je třeba zapla-
tit. Některé korporace však začaly více počítat 
návratnost vložených prostředků a investují 
pouze do POS aktivit, které jsou jednoznačně 

finančně rentabilní. Za tímto účelem vytvářejí 
dokonce speciální rozpočty.

V posledních letech ale finanční prostřed-
ky na propagaci v místě prodeje „odtékají“ 
z moderního trhu do tradičního. Tam je umís-
tění snazší a levnější.

EXPERIMENTUJTE
Doporučuji více experimentovat. Nebojme se 
výzev a nových příležitostí. Neměli bychom 
tolik počítat. Snažme se značky více zviditel-
nit. Aby se to podařilo, bude nezbytná větší 
provázanost obchodního a marketingového 
oddělení ve firmě. Bez toho to nepůjde. 
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Jsou POS materiály zdrojem příjmu, 
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