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Probeer Hones
Nizozemsko
Takto představovala společnost Probeer Honest nové 
příchutě svých organických čajů v nizozemském řetězci 
Albert Heijn. Za koncepci je zodpovědná firma Young Perfect. 
Značka vznikla v roce 1998, impulsem bylo, když si jeden ze 
zakladatelů šel zaběhat a zatoužil uhasit žízeň něčím svěžím 
s nízkým obsahem kalorií.

Anna Brůžková

Přírodní set POS prvků jako je 
stojan, roll-up a závěsná reklama 
vypadá v kombinaci s pultem na 
bylinky velice svěže. Klasický 
kartónový stojan ve tvaru lahvič
ky nápoje není v dnešní době nic 
nového. To podle mě není moc 
kreativní, ale zaseje stále funkční 
a účinný.

O
Linda Petrová

Wellen

Linda Petrová
★ ★★★★
Klasika - když je to organické, 
jsou tam bedničky a juta. Proč 
ale ten obří kancelářský roll-up? 
V provozu naprosto nepraktic
ké, objemné a stínící. Vizualita 
a funkce se nepotkaly.

Text MAREK KONČITÍK
Dago

Nealko kategorie se mění. 
Jsme v době, kdy práce nealko 
segmentu cílí na zákazníky 
aktivněji a hledá nové způso
by vlastní prezentace. Neustá
le se diskutuje nad tématem 
brandingu celé kategorie vs. 
brandování pouze vlastních 
produktů. Bylo prokázáno, že 
navýšení prodejů v případě 
rebrandování celé kategorie 
dosahují minimálně 20pro- 
centního nárůstu, a proto 
zadavatelé investují do celé 
kategorie. Z tohoto důvodu 
jsme zaznamenali větší množ
ství instalovaných regálových 
systémů na tradičním trhu.

Na českém trhu můžeme 
vidět nové produkty, jako je 
nealko pivo, brzy možná také 
uvidíme balenou kohoutko
vou vodu. Nealko roste, ale 
také se mění trendy nákupu 
spojené s koronavirem. 
Prodej dražších balených vod 
klesá, zákazníci chodí méně 
do restaurací (čímž vzniká 
opět pokles prodejů všech 
produktů určených do HO- 
RECA), rostou levnější vody 
a také roste prodej sirupů. 
Mění se tedy nákupní chová
ní? Krátkodobě určitě ANO.

Jaké trendy uvidíme dál? 
Bude docházet k vytváření 
brandingů, kdy se spojí pivo 
s nealkem. Spolupráce více 
společností má větší efekt 
a pomáhá rozmělnit náklady 
na prodejnu. Uvidíme nové 
typy nosičů - více interaktiv
ních a poutavých. Uvidíme 
také nové typy akcí spojených 
s nákupem, více soutěží 
a silnější podněty vybízející 
k nákupu? Otázkou je, zdali 
to bude takto rychlé a zda 
tyto reakce zhlédneme ještě 
tento rok.

Čeští marketéři totiž rádi 
řeší problémové segmenty, 
které jsou v propadu, místo 
zaměření se na segmenty, 

jimž se aktuálně daří. Místo 
hypermarketů, kde prodeje 
vod rostou, se zaměří na 
HORECU, která propadá. POS 
materiály v HORECE však 
nenavyšují konzumaci a vlast
ně ani neexistují takové, 
které by konzumaci zvýšily. 
Takový typ POS zatím nebyl 
v HORECE prokázán. I přesto 
investice všech nápojářů do 
tohoto segmentu budou vyso
ké z důvodujeho opětovného 
nastartování.

Čekají nás tedy zásadní 
inovace? V průběhu následu
jícího roku uvidíme investice 
do regálů a endcapů. Endcapy 
komplexně dotvářejí impulz- 
nost kategorie regálů. Budou 
více interaktivní, více hravé 
a zároveň maximálně pouta
vé. Zadavatelé, kteří je dosud 
nepoužívali, budou jen marně 
hledat top místa, která budou 
již dlouhodobě pronajata. 
Endcapy budou měnit svou 
tvář. Budou chtít nabídnout 
nevšední zážitek a maximál
ně vybídnout ke koupi. Oproti 
tomu regály budou stále 
vypadat stejně. Čtyři police, 
topper a záda. Nicméně LCD, 
svícení či holograf může 
regálový systém krásně obo
hatit. Je nutné zákazníky více 
inspirovat ke koupi a každé 
další vyrušení se počítá.
V obchodech už není kam se 
dále rozšiřovat. Pokud eli
minujeme regály a endcapy, 
je prostor již pouze na akční 
čela či akční stojany, které 
mohou být tématicky při
způsobeny prezentovaným 
novinkám - například nealko 
pivo, brusinkové vody, neper- 
livé, kojenecké, atd.... Držím 
palce všem inovátorům, kteří 
se pokusí vymyslet nevšední 
POS, u které jednotlivá pro
vozovna povolí její umístění. 
Nealko kategorie má alespoň 
jednu velkou výhodu: „Pít se 
bude vždy.“
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