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Tullamore D.E.W. má v obchodech nové bary

Jansen Display – zákazník chce jednoduché řešení

V tomto měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových 
realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kri-
tériích: kreativní zpracování, celkové produkční 
provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě 
prodeje. 

V tomto soutěžním kole získala vítězství s velkým 
náskokem kampaň Endcap Dakar 2020. Tato kam-
paň, která za POS materiály použila regálové čelo, 

Velká televizní kampaň, on-trade a nová vizuál-
ní identita mají za cíl značku omladit a přiblížit ji 
lidem kolem 25 let. „Chceme jim vysvětlit, co zna-
mená ‚blend‘ a vyzdvihnout Tullamore D.E.W. jako 
blendovanou whiskey, která chce budovat slávu 
blendu ve whiskey i v životě,“ osvětluje Lenka Hor-
níková, Trade Marketing Channel Specialist v Mast-
-Jaegermeister.

Dvoupaletí, na nějž nakupující mohli narazit 
v Albertech, Globusech, Makru a na Slovensku 
ještě v obchodech Tesco, je kompletně zhotoveno 
z úsporného kartonu. „Výjimku tvoří pouze skle-
ničky, závěsné lampičky se zakulacenými stínítky, 
plastové napodobeniny kostek ledu, dřevěná židle 
nebo zvonec, na který ve skutečnosti zvoní bar-
man, když dostává velké spropitné nebo někdo ob-
jednává velkou rundu. Všechny tyto reálné prvky 
v zákazníkovi podtrhují pocit, že se nachází u baru 
a kupuje si drink. Vtahují ho do děje momentu spo-
třeby,“ vysvětluje Eva Perglová, projektová mana-
žerka, která realizaci řídila na straně Daga.

Z Makra až do Irska
Kromě menších paletových ostrovů zhotovilo 

Dago pro Tullamore D.E.W. ještě speciální perma-
nentní shop-in-shop. Jediný kus je určen pro prodej-
nu Makra na pražském Černém Mostě. Jeho vzhled 
a cíle se však od předchozí aplikace liší. „Sekundár-
ní cílovkou pro nás byli majitelé gastropodniků, kte-
ří ji svým zákazníkům nabízejí. Také jim jsme chtěli 
vnuknout naši dlouhodobou vizi a nezapomenutel-

ně se odlišit od konkurence. Tomu odpovídá vzhled 
shop-in-shopu i zvolená prodejna,“ popisuje záměr 
Trade marketing specialist Márk Zala z Mast-Jaeger-
meister, který tento souběžný projekt vedl. 

Technicky jde o velkou šestipaletovou konstruk-
ci, při jejíž výrobě v Dagu použili voštinu a dřevo 
v kombinaci se skutečnými předměty. Do kožených 
křesílek se mohou nakupující posadit, zatímco na 
decentním kovovém stolku před nimi stojí vysta-
vené láhve prodávané whiskey. Pravé straně shop-
-in-shopu dominuje velký dřevěný sud, ve kterém 
vzácný nápoj mnoho let zraje.

Nalevo se nachází stylizované kaskádovité vysta-
vení, na němž jsou v řadách vystaveny a připrave-
ny k odběru láhve prémiových whiskey Tullamore 
D.E.W. „Velmi dobře se u zákazníků osvědčuje i vi-
zuál destilérky, kde se světoznámá whiskey vyrábí. 
Překrývají ji okenními rámy, takže to vypadá, že 
nakupující má z baru výhled skrze okno rovnou na 
irskou výrobnu. To evokuje pocit, že se nachází pří-
mo na místě,“ líčí Eva Perglová z Daga.

Lidé oceňují snadnost získání poutače s potiš-
těným plakátem dle vlastních představ. Stačí na 
e-shopu nahrát design, dokončit objednávku a do 
72 hodin máte prezentační systém před dveřmi.

Protože je tato služba velmi oblíbená, investoval 
Jansen Display na konci roku 2019 do rozšíření tis-
kařského centra, aby mohl dostát závazku dodat 
kvalitně potištěný reklamní poutač do 72 hodin.

Na nové poutače jako jsou potisknutelné foto stě-
ny, party stany nebo potištěné pulty, se můžete těšit 
díky spojení Jansen Display se společností Promic 
Display Systems. 

Od 1. května vznikne nová společnost Show-
down Displays Europe a vy se tak můžete těšit ještě 
na větší portfolio poutačů.

Výhody spolupráce s Jansen Display můžete vy-
zkoušet již dnes. Podívejte se na aktuální nabídku 

reklamních poutačů s tiskem, kterou naleznete na 
www.jansen-display.cz/produkty-s-tiskem.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje 
nového vítěze soutěže POP STAR. 
Vítězem za měsíc leden se stala 
realizace Endcap Dakar 2020.

V jednoduchosti je krása – to si uvědomují i zákazníci českého výrobce reklamních poutačů Jansen Display. Získají totiž 
bezstarostně kompletní řešení prezentace na jednom místě.

Ocenění POP STAR měsíce ledna 2020 
získala kampaň Endcap Dakar 2020

Oblíbenou irskou whiskey Tullamore D.E.W. najdou zákazníci v nových barech. Nejde o podniky, ale o paletová vysta-
vení od firmy Dago v českých a slovenských řetězcích. Distributor whiskey Mast-Jaegermeister tím představil přepra-
covanou vizuální identitu, kterou chce zaujmout mladší cílovou skupinu. 

probíhala v lednu 2020 v řetězcích Tesco a Globus. 
Zadavatelem realizace a klientem byla společnost 
Al-Namura, spol. s r. o. Kreativní agenturou a záro-
veň i realizátorem byla společnost DAGO s.r.o.

Lednové realizace hodnotila  
porota v počtu pěti osob.  
Jmenovitě se jednalo o následující osoby: 

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika medi-
álních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní 
komunikace, konzultant pro marketing a media, 
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka 
České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá 
poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketin-
gových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, 
Milan Drozen - ředitel skupiny reklamních agentur 
CZECH PROMOTION, člen AKA, Václav Kouko-
líček, Manažer externí komunikace společnosti 
TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce, a Ing. 
Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech 
Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.


