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VYSTAVENÍ JOJO  
S PAPOUŠKEM  
A HOLOGRAMEM
Zadavatel: NESTLÉ Česko s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: plast, plyš, hologram, LED svícení

Použití: Hypermarkety Albert a Globus

Charakteristika:	 	Hrdinou	obou	vystavení	 je	 jak	 jinak	než	papoušek	Ara.	Lidé	ho	znají	z	televizní	
reklamy i dalších POS materiálů, připravovaných pro in-store během posledních 
dvou	 let.	 Prvnímu	 typu	 paletového	 ostrova	 dominuje	 70	 centimetrový	 plyšový	
papoušek Ara, který je propracovaný do nejmenších detailů a v neposlední řadě 
také	mluví.	 Jak	 více	 zaujmout	děti	 než	 tímto	 skvostem,	 kterého	 si	 (nejen	děti)	
chtějí	pohladit	a	počkat	si,	až	řekne	známý	claim	„prrrrobuď	v	sobě	hrrrravé	já“.	
Ve	spodní	části	pak	podněcuje	chuť	na	bonbony	barevná	omotávka.	Ta	se	vyskytuje	
i	u	druhého	 typu	vystavení	 s	hologramem,	 jenž	představuje	 vizuálně	atraktivní	
a	moderní	POS	prvek,	kterého	si	povšimne	téměř	každý	kolemjdoucí.	Holografický	
panel	překvapí	přehráním	videospotu	s	papouškem.	Toto	POS	je	opatřeno	také	
3D	předsazenými	prvky	a	světelným	logem,	které	vizuální	atraktivitu	paletového	
vystavení	ještě	zvyšují.

VYSTAVENÍ JOJO
S PAPOUŠKEM A
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Charakteristika exponátu: Hrdinou obou vystavení je jak jinak než papoušek Ara. Lidé ho znají z 
televizní reklamy i dalších POS materiálù, pøipravovaných pro in-store bìhem posledních dvou let. 
Prvnímu typu paletového ostrova dominuje 70 centimetrový plyšový papoušek ara, který je 
propracovaný do nejmenších detailù a v neposlední øadì také mluví. Jak více zaujmout dìti než 
tímto skvostem, kterého si (nejen dìti) chtìjí pohladit a poèkat si až øekne známý claim „prrrrobuï  
v sobì hrrrravé já“. Ve spodní èásti pak podnìcuje chuť na bonbony barevná omotávka. Ta se 
vyskytuje i u druhého typu vystavení s hologramem, jenž pøedstavuje vizuálnì atraktivní a moderní 
POS prvek, kterého si povšimne témìø každý kolemjdoucí. Holografický panel pøekvapí pøehráním 
videospotu s papouškem. Toto POS je opatøeno také 3D pøedsazenými prvky a svìtelným logem, 
které vizuální atraktivitu paletového vystavení ještì zvyšují.
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KARTONOVÉ ČELO  
ALBERT KÁVA PERLA
Zadavatel: Albert Česká republika s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: karton s laminací

Použití: hypermarkety Albert 

Charakteristika:	 	Pro	 launch	 nové	 privátní	 značky	 společnosti	 Albert	 kávy	 Perla,	 bylo	 potřeba	
vytvořit	 branding	 regálového	 čela,	 které	 by	 bylo	 stejně	 jedinečné	 jako	 tato	
káva.	Zároveň	muselo	být	finančně	dostupné,	aby	 jej	bylo	možné	instalovat	na	
všech	devadesáti	hypermarketech	společnosti	Albert.	Z	nabízených	variant	bylo	
vybráno	kartonové	provedení,	které	navzdory	ceně	působí	prémiovým	dojmem	
a	navíc	je	velmi	jednoduché	na	instalaci	a	deinstalaci.	Regálovému	čelu	dominuje	
luxusní	černá	barva,	přírodní	dubový	dekor	a	zlatý	branding,	který	 je	pro	kávu	
Perla	typický.	Součástí	regálového	čela	je	i	popis	intenzity	jednotlivých	druhů	pro	
snadnější	orientaci	a	výběr	 té	 správné	kávy.	Každý	zákazník	 si	 tak	může	přímo	
u	stojanu	lehce	vybrat	svoji	vlastní	perlu	mezi	kávami.

KARTONOVÉ ČELO ALBERT
KÁVA PERLA

Albert Èeská republika, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

karton s laminací

hypermarkety Albert

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Pro launch nové privátní znaèky spoleènosti Albert kávy Perla, bylo 
potøeba vytvoøit branding regálového èela, které by bylo stejnì jedineèné jako tato káva. Zároveò 
muselo být finanènì dostupné, aby jej bylo možné instalovat na všech devadesáti hypermarketech 
spoleènosti Albert.  Z nabízených variant bylo vybráno kartonové provedení, které navzdory cenì 
pùsobí prémiovým dojmem a navíc je velmi jednoduché na instalaci a deinstalaci. Regálovému èelu 
dominuje luxusní èerná barva, pøírodní dubový dekor a zlatý branding, který je pro kávu Perla 
typický. Souèástí regálového èela je i popis intenzity jednotlivých druhù pro snadnìjší orientaci a 
výbìr té správné kávy. Každý zákazník si tak mùže pøímo u stojanu lehce vybrat svoji vlastní perlu 
mezi kávami.
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¼ PALTOVÝ STOJAN
STARBUCKS

NESTLÉ Èesko s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

LTD, kov, plast, plexisklové tubusy, samolepky, káva

hypermarkety

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Prémiový stojan znaèky Starbucks vytvoøený pro hypermarkety po celé 
Èeské i Slovenské republice pùsobí velmi uspoøádanì, a to zejména díky jednotlivým sekcím, které 
na tomto vystavení pøehlednì kategorizují produkty. V horní èásti stojanu si zákazníci mohou vybrat 
ze zrnkové kávy, uprostøed si zase pøijdou na své milovníci Nespresso kávovarù a ve spodní tøetinì 
nakupují majitelé Nescafé Dolce Gusto pøístrojù. Klient má možnost pøicházet ke stojanu ze všech 
stran. Nejdominantnìjší stranou je bez pochyby ta, kde jsou tøi plexisklové tubusy, ve kterých je 
nasypaná káva tøí typù: dark, medium a blonde, jakožto portfolio brandu Starbucks. Díky této 
prezentaci zákazníci vidí nejen strukturu a barevnost zrn, ale také mohou cítit jednotlivé vùnì, což je 
zapøíèinìno prozíravì vytvoøenými otvory v tubusech. Právì to nakupujícím ulehèuje výbìr a nemusí 
kupovat tzv. zajíce v pytli, pokud s kávou nemají ještì zkušenosti. Na druhé stranì nesmí chybìt 
rámeèek umožòující výmìnu komunikace, který zajistí stále aktuální sdìlení smìrem k zákazníkovi.

¼ PALETOVÝ STOJAN  
STARBUCKS
Zadavatel: NESTLÉ Česko s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 LTD,	kov,	plast,	plexisklové	tubusy,	samolepky,	káva	

Použití: hypermarkety

Charakteristika:	 	Prémiový	 stojan	 značky	 Starbucks	 vytvořený	 pro	 hypermarkety	 po	 celé	 České	
i	 Slovenské	 republice	působí	 velmi	uspořádaně,	 a	 to	 zejména	díky	 jednotlivým	
sekcím,	které	na	tomto	vystavení	přehledně	kategorizují	produkty.	V	horní	části	
stojanu	si	zákazníci	mohou	vybrat	ze	zrnkové	kávy,	uprostřed	si	zase	přijdou	na	
své	milovníci	Nespresso	kávovarů	a	ve	spodní	třetině	nakupují	majitelé	Nescafé	
Dolce	Gusto	přístrojů.	Klient	má	možnost	přicházet	ke	 stojanu	ze	 všech	 stran.	
Nejdominantnější	stranou	je	bez	pochyby	ta,	kde	 jsou	tři	plexisklové	tubusy,	ve	
kterých	 je	 nasypaná	 káva	 tří	 typů:	 dark,	 medium	 a	 blonde,	 jakožto	 portfolio	
brandu	Starbucks.	Díky	této	prezentaci	zákazníci	vidí	nejen	strukturu	a	barevnost	
zrn,	ale	také	mohou	cítit	jednotlivé	vůně,	což	je	zapříčiněno	prozíravě	vytvořenými	
otvory	v	 tubusech.	Právě	 to	nakupujícím	ulehčuje	výběr	a	nemusí	kupovat	 tzv.	
zajíce	 v	 pytli,	 pokud	 s	 kávou	 nemají	 ještě	 zkušenosti.	 Na	 druhé	 straně	 nesmí	
chybět	 rámeček	 umožňující	 výměnu	 komunikace,	 který	 zajistí	 stále	 aktuální	
sdělení	směrem	k	zákazníkovi.
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PEPSI SHOP IN SHOP
Zadavatel:	 Mattoni	1873	a.s.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: kov, plast, samolepka, hologram 

Použití:	 řetězec	Albert	

Charakteristika:	 	Limetka	či	višeň?	Višeň	či	limetka?	Přesně	tak	se	cítí	člověk	rozhlížející	se	zprava	
doleva,	 stojící	 uprostřed	 tohoto	 originálního	 shop-in-shopu.	 Kontrast	 barev	
zeleno-žluté	a	vínové	na	černém	podkladu	tvoří	krásný	designový	element.	A	když	
už	 se	 zákazník	nedívá	doprava	 či	doleva,	povšimne	 si	unikátně	 zabudovaného	
hologramu v čele vystavení, kde je promítán spot s call to action – ochutnej! Celá 
tato	středová	konstrukce	je	vyrobena	z	kvalitního	silného	plastu,	polepena	leskle	
laminovanou	samolepkou.	Lesk	se	totiž	perfektně	hodí	k	plechovkám	a	dodává	
stojanu	 exkluzivitu.	 Po	 stranách	 se	 tyčí	 kovové	 stojany,	 které	 byly	 navrženy	 co	
nejvíce	univerzálně,	aby	šly	použít	pro	další	kampaně,	stačí	 jen	změnit	plastový	
branding.	To	samé	platí	i	pro	nosné	boxy	v	přední	části.
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PALETOVÝ OSTROV NATURA
Zadavatel: Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 karton,	voština,	reálná	fontána,	strom	

Použití: hypermarkety Globus 

Charakteristika:	 	Absolutně	realistické	paletové	vystavení	uvedlo	na	trh	novou	vodu	Natura.	Tato	
voda	pramení	přímo	v	srdci	Adršpachu	a	tímto	směrem	jde	celé	vystavení.	Hlavní	
důraz	 byl	 kladen	 právě	 na	 autentičnost	 prostředí	 skal.	 Reálná	 fontána,	 která	
nejen	že	na	první	pohled	zaujme,	ale	také	uchu	lahodí	zvuk	šumějící	vody,	a	to	
je	opravdu	zážitek	na	počkání.	Přeci	jen,	jak	často	může	nakupující	vidět	tekoucí	
vodu	v	podobě	vodopádu	na	nějakém	POS.	O	vůni	se	postaral	pro	změnu	reálný	
jehličnatý	strom,	který	nejen	na	první	pohled	zaujme,	ale	také	šimrá	čichové	buňky,	
jimž	 navozuje	 atmosféru	 lesu.	 Panorama	 skal	 a	 zbytek	 vystavení	 je	 vyrobeno	
z	 kartonových	 materiálů.	 I	 na	 zásobu	 se	 myslelo	 a	 přes	 všechny	 vychytávky	
a	 detaily	 je	 na	Natura	 vystavení	 umístěno	dostatek	balíků	 vody	pro	 zákazníky.	
Paletový	ostrov	je	také	velmi	praktický,	lze	jej	využít	jako	čtyřpaletové	vystavení,	
či	v	menších	prostorech	redukovat	na	pouhé	dvoupaletové.

PALETOVÝ OSTROV
NATURA

Coca-Cola HBC Èesko a Slovensko, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

karton, voština, reálná fontána, reálný strom

hypermarkety Globus

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Absolutnì realistické paletové vystavení uvedlo na trh novou vodu 
Natura. Tato voda pramení pøímo v srdci Adršpachu a tímto smìrem jde celé vystavení. Hlavní dùraz 
byl kladen právì na autentiènost prostøedí skal. Reálná fontána, která nejen že na první pohled 
zaujme, ale také uchu lahodí zvuk šumìjící vody, a to je opravdu zážitek na poèkání. Pøeci jen, jak 
èasto mùže nakupující vidìt tekoucí vodu v podobì vodopádu na nìjakém POS. O vùni se postaral 
pro zmìnu reálný jehliènatý strom, který nejen na první pohled zaujme, ale také šimrá èichové 
buòky, jimž navozuje atmosféru lesu. Panorama skal a zbytek vystavení je vyrobeno z kartonových 
materiálù. I na zásobu se myslelo a pøes všechny vychytávky a detaily je na Natura vystavení 
umístìno dostatek balíkù vody pro zákazníky. Paletový ostrov je také velmi praktický, lze jej využít 
jako ètyøpaletové vystavení, èi v menších prostorech redukovat na pouhé dvoupaletové.
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DVOUPALETOVÉ
VYSTAVENÍ REPUBLICA
Zadavatel:	 STOCK	Plzeň-	Božkov	s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 plast,	dřevo,	jutové	pytle,	reálné	prvky

Použití: hypermarkety 

Charakteristika:	 	Božkov	Republica	navazuje	na	poctivost,	hrdost,	eleganci	a	především	řemeslný	
fortel	a	um	První	republiky	a	právě	to	se	povedlo	skvěle	reflektovat	na	vystavení	
k	představení	novinek	Božkov	Republica	–	Božkov	Republica	Espresso	a	Božkov	
Republica	Vodka.	Zákazníci	se	při	nákupu	mohou	dostat	do	barového	prostředí.	
Na	 jedné	 straně	 si	 užít	 kávový	 svět,	 který	 se	 elegantně	propojuje	 s	 karibskými	
rumy,	 na	 straně	 druhé	 se	 ocitnou	 mezi	 cukrovou	 třtinou,	 která	 představuje	
hlavní	surovinu	při	výrobě	unikátní	Božkov	Republica	Vodky.	Prémiové	paletové	
vystavení	 vyrobené	 převážně	 z	 plastu	 je	 obohaceno	 a	 vyšperkováno	 reálnými	
prvky,	 jako	 jsou	 jutové	 pytle	 s	 pravou	 kávou,	 servírovací	 tácky,	moka	 konvičky	
s	porcelánovými	hrnky,	dřevěné	bedýnky	určené	na	sběr	a	uchování	cukrové	třtiny	
či	 realisticky	 vytvořené	 lampičky.	 Celé	 POS	 je	 navrženo	 zrdcadlově,	 kdy	 každá	
strana	 představuje	 jednu	 z	 novinek.	 Dohromady	 však	 vystavení	 tvoří	 vyvážený	
celek	v	perfektní	linii	značky	Božkov	Republica.
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PALETOVÝ OSTROV
JÄGERMEISTER
Zadavatel:	 Mast-Jaegermeister	CZ	s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 plast,	karton,	luminiscenční	plexisklo,	zlatá	folie,	reálná	světla

Použití: hypermarkety Globus 

Charakteristika:	 	Dokonalou	 harmonii,	 hned	 několika	 druhů	 materiálů	 a	 světelných	 efektů,	
představuje	nové	dvoupaletové	vystavení	Jägermeister.	Letošní	kampaň	s	claimem	
„prolom	ledy	a	vyhrávej	50	nocí	v	kuse“	dává	zákazníkům	možnost	vyhrát	JBL	
reproduktory	vyrobené	na	zakázku	právě	pro	tuto	značku.	Konstrukce	vystavení	
je	unikátní	 v	 tom,	že	 je	 celoplastová.	To	může	být	 celkem	překvapivé,	protože	
standardně	 se	 pro	 takovouto	 váhovou	 zátěž	 používají	 spíše	 jiné	 permanentní	
materiály.	 Plast	 otevřel	 výrobě	 nové	 možnosti	 při	 tvorbě	 jednotlivých	 prvků	
a	 tvarů.	 Ohrádky	 pro	 lahve	 byly	 vyrobeny	 z	 luminiscenčního	 plexiskla,	 které	
vystavení	 vhodně	 doplňuje	 a	 podněcuje	 pocit	 světelného	 prvku,	 i	 když	 žádné	
světlo	u	zábradlí	použito	není.	V	horní	části	vystavení	jsou	použita	reálná	světla	
doplněná	o	proužky	zlaté	 folie,	která	 je	použita	 i	na	dalších	částech	vystavení.	
Detailně	napodobené	 reálné	 reproduktory	 (v	nadživotní	velikosti)	 jakožto	výhra	
kampaně,	byly	zpracovány	z	kartonu	v	kombinaci	s	reálným	řetízkem	a	 logem.	
S	novinkou	v	podobě	Coolpacků	bylo	v	zásobě	zboží	také	počítáno.
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HORECA SADA
COCA COLA A KINLEY
Zadavatel: Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: dřevo masiv, kov, plast, dibond

Použití: restaurace a bary 

Charakteristika:	 	Řada	 restaurací	 v	 Česku	 a	 na	 Slovensku	 přivítá	 své	 hosty	 novým	 zařízením	
venkovních	zahrádek	i	vnitřních	prostor,	které	bylo	vyrobeno	ve	spolupráci	s	Coca-
Colou.	 Prémiové	 vybavení	 se	 skládá	 z	mnoha	 prvků.	 Nechybí	 tácy,	 příborníky,	
stojánky	na	menu	se	slánkou	a	pepřenkou	či	interiérové	osvětlení.	Součástí	jsou	
i	 venkovní	 světelné	 poutače,	 a	 především	 rychle	 sestavitelná	 plotová	 pole	 pro	
zahrádky.	 Využito	 bylo	 přehršel	materiálů,	 každému	prvku	 vládne	 jednoduchý,	
čistý	 design,	 funkčnost	 a	 praktičnost,	 ale	 důraz	 byl	 kladen	 také	 na	 udržitelný	
rozvoj	a	přírodní	materiály.	Snaha	oslovit	nejen	návštěvníky	 restaurací,	ale	 také	
provozovatele	restaurací	se	zdařila.	To	se	projevuje	třeba	u	menu	holderů,	které	
díky	úchytům	a	držákům	na	kořenky	usnadňují	a	urychlují	obsluze	úklid	po	každém	
zákazníkovi.	Také	se	zahrádkou	lze	jednoduše	manipulovat	a	přestavovat	ji	podle	
potřeby.	Celý	systém	je	modulární	a	obsahuje	mnoho	doplňkových	prvků,	 jako	
jsou	květináče,	truhlíky,	solární	lampy,	držáky	na	menu	aj.	Truhlíky	a	květináče	jsou	
určeny	pro	reálné	živé	květiny,	což	dojem	skutečné	zahrádky	ještě	více	podtrhuje.

HORECA SADA
COCA-COLA A KINLEY

Coca-Cola HBC Èesko a Slovensko, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

døevo masiv, kov, plast, dibond

restaurace a bary

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Øada restaurací v Èesku a na Slovensku pøivítá své hosty novým 
zaøízením venkovních zahrádek i vnitøních prostor, které bylo vyrobeno ve spolupráci s Coca-Colou.  
Prémiové vybavení se skládá z mnoha prvkù. Nechybí tácy, pøíborníky, stojánky na menu se slánkou 
a pepøenkou èi interiérové osvìtlení. Souèástí jsou i venkovní svìtelné poutaèe, a pøedevším rychle 
sestavitelná plotová pole pro zahrádky. Využito bylo pøehršel materiálù, každému prvku vládne 
jednoduchý, èistý design, funkènost a praktiènost,.ale dùraz byl kladen také na udržitelný rozvoj a 
pøírodní materiály. Snaha oslovit nejen návštìvníky restaurací, ale také provozovatele restaurací se 
zdaøila. To se projevuje tøeba u menu holderù, které díky úchytùm a držákùm na koøenky usnadòují 
a urychlují obsluze úklid po každém zákazníkovi. Také se zahrádkou lze jednoduše manipulovat a 
pøestavovat ji podle potøeby. Celý systém je modulární a obsahuje mnoho doplòkových prvkù, jako 
jsou kvìtináèe, truhlíky, solární lampy, držáky na menu aj. Truhlíky a kvìtináèe jsou urèeny pro 
reálné živé kvìtiny, což dojem skuteèné zahrádky ještì více podtrhuje.
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STOJAN NIVEA
Zadavatel:	 Beiersdorf	spol.	s	r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: karton, umělá květina Aloe Vera

Použití:	 řetězec	drogerií	Rossmann

Charakteristika:	 	Jednoduchou,	 ale	 stále	 velmi	 efektivní	 prezentaci	 výrobku	 je	 možné	 vidět	
na	 kartonovém	 stojanu	 navrženém	 pro	 společnost	 Nivea,	 přesněji	 pro	 řady	
výrobků	NATURALLY	GOOD	obsahující	složku	Aloe	Vera	a	zelený	čaj.	Karton	je	
stále	 jedním	 z	nejvhodnějších	materiálů	pro	 krátkodobá	 vystavení.	 Již	 na	první	
pohled	 dominuje	 stojanu	 zelená	 barva,	 navozující	 atmosféru	 přírody,	 a	 právě	
výše	uvedené	rostliny.	Police	 jsou	potištěny	dekorem	světlého	přírodního	dřeva,	
což	 rovněž	 vhodně	zapadá	do	konceptu	bio	produktů.	Segmentace	 stojanu	 je	
doplněna	o	edukaci,	kde	se	nakupující	dozví,	pro	koho	je	tato	kosmetika	určena.	
„Třešničkou	na	vystavení“	je	květina	Aloe	Vera,	na	kterou	si	každý	zvědavec	sáhne	
a	ihned	zkoumá,	zda	je	pravá	či	umělá.

STOJAN NIVEA

Beiersdorf spol. s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

karton, umìlá kvìtina Aloe Vera

øetìzec drogerií Rossmann

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Jednoduchou, ale stále velmi efektivní prezentaci výrobku je možné 
vidìt na kartonovém stojanu navrženém pro spoleènost Nivea, pøesnìji pro øady výrobkù NATURAL-
LY GOOD obsahující složku Aloe Vera a zelený èaj. Karton je stále jedním z nejvhodnìjších materiálù 
pro krátkodobá vystavení. Již na první pohled dominuje stojanu zelená barva, navozující atmosféru 
pøírody, a právì výše uvedené rostliny. Police jsou potištìn dekorem svìtlého pøírodního døeva, což 
rovnìž vhodnì zapadá do konceptu bio produktù. Segmentace stojanu je doplnìna o edukaci, kde 
se nakupující dozví, pro koho je tato kosmetika urèena. „Tøešnièkou na vystavení“ je kvìtina Aloe 
Vera, na kterou si každý zvìdavec sáhne a ihned zkoumá, zda je pravá èi umìlá. 
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STOJAN NA PSÍ PAMLSKY

VAFO PRAHA, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

surová MDF, kov, plast, PVC samolepka

chovatelské potøeby

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Hlavním cílem je propojení s pøírodou. Právì to je poselstvím této 
prémiové øady granulí znaèky Carnilove True Fresh. Již na dálku je u tohoto POS možné vidìt 
rozdìlení sekcí za pomocí zaoblených zad, pøesnìji tøech kruhù. Pod každým kruhem, každým 
patrem mùže zákazník objevit unikátní složení granulí a vybrat tak pro svého mazlíèka právì to 
nejoblíbenìjší, nejvhodnìjší. Celá konstrukce stojanu je vyrobena z døevovláknitých surových desek 
MDF, které nejsou nijak barevnì lakové, aby se docílilo právì co nejpøírodnìjšího efektu. Kovové 
obruèe a zábradlíèka jsou opracovány naší speciální technologií, která pùsobí jako rez. Tento prvek 
byl velmi odvážný, ale sklidil mnoho úspìchu nejen za originalitu, ale také za autentiènost. 
Zábradlíèka doplòují døevìné lišty, které symbolizují druh èerstvého masa obsaženého v produktu, 
zeleninu a ovoce. Celé zobrazení provází respekt k pùvodu psù a jejich instinktivní láska k masu. 
Lišty POS splývají s pøírodním vyzaøováním celého stojanu pøesnì tak, jak se oèekávalo od konceptu 
a celého pojetí. Police jsou oznaèeny plastovým brandingem, jenž lze snadno vymìnit, tudíž není 
problém pøi obnovení èi zaktualizování produktové øady toto POS využívat i nadále.

40
STOJAN NA PSÍ PAMLSKY
Zadavatel:	 Vafo	Praha,	s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: surová MDF, kov, plast, samolepky 

Použití:	 chovatelské	potřeby	

Charakteristika: 	Hlavním	cílem	je	propojení	s	přírodou.	Právě	to	je	poselstvím	této	prémiové	řady	
granulí	 značky	Carnilove	 True	 Fresh.	 Již	 na	 dálku	 je	 u	 tohoto	 POS	možné	 vidět	
rozdělení	 sekcí	 za	 pomocí	 zaoblených	 zad,	 přesněji	 třech	 kruhů.	 Pod	 každým	
kruhem,	každým	patrem	může	zákazník	objevit	unikátní	složení	granulí	a	vybrat	tak	
pro	svého	mazlíčka	právě	to	nejoblíbenější,	nejvhodnější.	Celá	konstrukce	stojanu	je	
vyrobena	z	dřevovláknitých	surových	desek	MDF,	které	nejsou	nijak	barevně	lakové,	
aby	se	docílilo	právě	co	nejpřírodnějšího	efektu.	Kovové	obruče	a	zábradlíčka	jsou	
opracovány	naší	speciální	technologií,	která	působí	jako	rez.	Tento	prvek	byl	velmi	
odvážný,	ale	sklidil	mnoho	úspěchu	nejen	za	originalitu,	ale	také	za	autentičnost.	
Zábradlíčka	 doplňují	 dřevěné	 lišty,	 které	 symbolizují	 druh	 čerstvého	 masa	
obsaženého	v	produktu,	zeleninu	a	ovoce.	Celé	zobrazení	provází	respekt	k	původu	
psů	a	 jejich	 instinktivní	 láska	k	masu.	Lišty	POS	splývají	 s	přírodním	vyzařováním	
celého	stojanu	přesně	tak,	jak	se	očekávalo	od	konceptu	a	celého	pojetí.	Police	jsou	
označeny	plastovým	brandingem,	jenž	lze	snadno	vyměnit,	tudíž	není	problém	při	
obnovení	či	zaktualizování	produktové	řady	toto	POS	využívat	i	nadále.
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TESCO MOBILE ENDCAP
Zadavatel: O2 Slovakia, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 LTD,	světelné	logo,	laserované	plexisklo,	plast,	LED	svícení,	monitor

Použití: hypermarkety Tesco 

Charakteristika:	 	Poskytovatel	 mobilních	 služeb	 Tesco	 Mobile	 nepotřebuje	 celé	 prodejny	 jako	
jiní	 operátoři,	 aby	 svým	 klientům	 nabídl	 své	 služby.	 Místo	 toho	 stačí	 skvěle	
propracovaný interaktivní endcap jako je tento. Údaje ohledně produktů jsou 
dostupné	nejen	v	plastových	kapsách	na	letáčcích,	ale	také	aktuálně	promítané	
novinky	a	informace	na	monitoru,	který	tvoří	dominantu	vystavení.	Je	libo	mobilní	
telefon?	Není	 problém.	Na	 laminové	 skříňce	 jsou	 upevněny	 výběrové	 telefony,	
které	jsou	samozřejmě	zabezpečené	proti	krádeži.	Vedle	nich	se	nachází	edukace,	
tudíž	 si	 zákazníci	 mohou	 v	 klidu	 pročíst	 a	 promyslet	 případnou	 koupi.	 Velmi	
praktické	 je	čelo	 také	pro	prodejny.	V	dolní	části	 je	uzamykatelná	část,	kam	 je	
možné	uschovat	např.	zásobu	letáků,	kartiček	či	telefonů.	Aby	toho	nebylo	málo,	
celý	tento	modrý	a	bílý	dřevěný	korpus	září	světelným	logem	a	luxusními	nápisy	
z	laserovaného	plexiskla.

TESCO MOBILE ENDCAP

O2 Slovakia, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO s.r.o.

LTD, svìtelné logo, laserované plexisklo, plast, LED svícení,
PVC samolepky, monitor

hypermarkety Tesco

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Poskytovatel mobilních služeb Tesco Mobile nepotøebuje celé prodejny 
jako jiní operátoøi, aby svým klientùm nabídl své služby. Místo toho staèí skvìle propracovaný 
interaktivní endcup jako je tento. Údaje ohlednì produktù jsou dostupné nejen v plastových 
kapsách na letáècích, ale také aktuálnì promítané novinky a informace na monitoru, který tvoøí 
dominantu vystavení. Je libo mobilní telefon? Není problém. Na laminové skøíòce jsou upevnìny 
výbìrové telefony, které jsou samozøejmì zabezpeèené proti krádeži. Vedle nich se nachází 
edukace, tudíž si zákazníci mohou v klidu proèíst a promyslet pøípadnou koupi. Velmi praktické je 
èelo také pro prodejny. V dolní èásti je uzamykatelná èást, kam je možné uschovat napø. zásobu 
letákù, kartièek èi telefonù. Aby toho nebylo málo, celý tento modrý a bílý døevìný korpus záøí 
svìtelným logem a luxusními nápisy z laserovaného plexiskla.
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48KARTÁČEK Oral-B iO
Zadavatel:	 Procter	&	Gamble	-	Rakona,	s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: 3D tisk, plast, opál, display pryskyřice, LED svícení, samolepy

Použití:	 Alza	showroom	Holešovice	

Charakteristika:	 	Nový	Oral-B	kartáček	řady	iO	si	zasloužil	vývoj	nejen	u	světové	špičky	s	dentální	
hygienou	Procter	&	Gamble,	ale	také	velkou	pozornost	při	výrobě	POS	materiálů	
s	ním	spojených.	Unikátní	nadrozměrně	přesná	kopie	o	výšce	1,8	metru	zákazníky	
naprosto	 uchvátí.	 Všechny	 vychytané	 funkce,	 kterými	 srší	 tento	 elektrický	
kartáček,	má	totiž	 i	 tato	přesná	maketa.	Detailně	propracované	štětiny,	hladké	
tělo	či	proporčně	velká	nabíječka	jsou	výtvorem	3D	tisku.	Ve	středové	části,	kde	
by	každý	očekával	pouze	tlačítka	na	vypnutí/zapnutí	a	změnu	režimu,	je	nyní	nově	
zabudovaný	speciální	display,	kde	se	střídají	ikony	režimu,	na	základě	toho,	který	
je	právě	spuštěný.	Barevně	svítící	prstýnek	pod	násadou	zase	upozorňuje	uživatele	
na	malý/velký	či	 správný	tlak	při	čištění	zubů.	 I	 tento	detail	byl	 samozřejmě	na	
maketě	 kartáčku	 naprogramován.	 Takto	 propracovaný	 POS	 materiál	 může	
být	 použit	 samostatně,	 ale	 rovněž	 krásně	 hraje	 jako	 součást	 jakéhokoliv	 typu	
reklamního vystavení.

KARTÁČEK ORAL-B iO

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

3D tisk – plast, opál, display, pryskyøice, LED svícení, PVC samolepky

Alza showroom Holešovice

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Nový Oral-B kartáèek øady iO si zasloužil vývoj nejen u svìtové špièky s 
dentální hygienou Procter & Gamble, ale také velkou pozornost pøi výrobì POS materiálù s ním 
spojených. Unikátní nadrozmìrnì pøesná kopie o výšce 1,8 metru zákazníky naprosto uchvátí. 
Všechny vychytané funkce, kterými srší tento elektrický kartáèek, má totiž i tato pøesná maketa. 
Detailnì propracované štìtiny, hladké tìlo èi proporènì velká nabíjeèka jsou výtvorem 3D tisku. Ve 
støedové èásti, kde by každý oèekával pouze tlaèítka na vypnutí/zapnutí a zmìnu režimu, je nyní 
novì zabudovaný speciální display, kde se støídají ikony režimu, na základì toho, který je právì 
spuštìný. Barevnì svítící prstýnek pod násadou zase upozoròuje uživatele na malý/velký èi správný 
tlak pøi èištìní zubù. I tento detail byl samozøejmì na maketì kartáèku naprogramován. Takto 
propracovaný POS materiál mùže být použit samostatnì, ale rovnìž krásnì hraje jako souèást 
jakéhokoliv typu reklamního vystavení.
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STOJÁNEK BOHEMIA SEKT
Zadavatel: Bohemia Sekt, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 plexisklo,	ledové	kostky,	LED	diody,	folie	

Použití: bary a restaurace 

Charakteristika:  Luxus, čistota, jednoduchost… právě tato slova Vás napadají při pohledu na 
tento	krásný	stojánek	Bohemia	Sekt	ICE?	Přesně	to	bylo	cílem	designérů.	S	tímto	
produktem	přišel	Bohemia	Sekt	na	trh	jakožto	první	sekt,	podávaný	na	ledu.	Proto	
hlavní	 dominantou	 jsou	 chladivé	 kostky	 objímající	 novou	 bílou	 lahev	 nápoje.	
Stojánek	následuje	brand	manuál,	který	obsahuje	pouze	tři	barvy:	bílou,	stříbrnou	
a	„průhlednou“	 -	 i	 to	bylo	účelné,	aby	v	 lidech	podnítil	 chlad	a	 luxus,	ale	 ten	
příjemný	chlad.	Podstavec	je	vyrobený	z	čirého	plexiskla,	které	je	polepeno	lesklou,	
třpitkatou	 folií,	 která	 je	 totožná	 s	 logem	 ICE	 na	 lahvi.	 Z	 pečlivě	 naskládaných	
ledových	 kostek	 se	 k	 nebi	 tyčí	 chladivé	 objetí	 lahve.	 Vše	 je	 podtrženo	 ještě	
světelným	efektem	v	podstavě,	kdy	pomoci	LED	diod	spodní	kostky	svítí.	Tak	si	
pojďme	odpovědět,	komu	pohled	na	toto	menší	POS	umístěné	na	barovém	pultu	
nevyvolá	chuť	na	výše	zmíněnou	novinku.	A	to	zejména	v	letních	horkých	dnech.

STOJÁNEK BOHEMIA SEKT
BOHEMIA SEKT, s.r.o.

DAGO s.r.o.

DAGO team

plexisklo, ledové kostky, LED diody, støíbrná folie

bary a restaurace

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Luxus, èistota, jednoduchost.. právì tato slova Vás napadají pøi 
pohledu na tento krásný stojánek Bohemia Sekt ICE? Pøesnì to bylo cílem designérù. S tímto 
produktem pøišel Bohemia Sekt na trh jakožto první sekt, podávaný na ledu. Proto hlavní dominan-
tou jsou chladivé kostky objímající novou bílou lahev nápoje. Stojánek následuje brand manuál, 
který obshauje pouze tøi barvy: bílou, støíbrnou a „prùhlednou“ – i to bylo úèelné, aby v lidech 
podnítil chlad a luxus, ale ten pøíjemný chlad. Podstavec je vyrobený z èirého plexiskla, které je 
polepeno lesklou, tøpitkatou folií, která je totožná s logem ICE na lahvi. Z peèlivì naskládaných 
ledových kostek se k nebi tyèí chladivé objetí lahve. Vše je podtrženo ještì svìtelným efektem v 
podstavì, kdy pomoci LED diod spodní kostky svítí. Tak si pojïme odpovìdìt, komu pohled na toto 
menší POS umístìné na barovém pùltu nevyvolá chuť na výše zmínìnou novinku. A to zejména v 
letních horkých dnech.
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SHOP IN SHOP  
BECHEROVKA LETIŠTĚ
Zadavatel:	 Jan	Becher	-	Karlovarská	Becherovka,	a.s.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály:	 LTD,	světelné	panely,	laserovaná	písmena,	plast,	reálné	prvky-	bylinky,	sklenice

Použití: Letiště Václava Havla 

Charakteristika:	 	Karlovarská	Becherovka	se	rozhodla	ukázat	lidem	z	celého	světa	to	nejlepší,	co	ve	
svém	portfoliu	má.	Proto	vznikl	tento	unikátní	shop-in-shop,	který	byl	umístěn	na	
frekventované	místo	na	pražském	letišti.	Kolemjdoucí	si	mohou	dokonce	přivonět	
k	 některým	 bylinkám,	 z	 nichž	 se	 známý	 alkoholický	 likér	 vyrábí.	 Design	 shop-
in-shopu	 je	 důmyslně	 koncipován.	 Vyroben	 je	 zejména	 z	 dřevěných	materiálů	
a	 opláštěn	 plastovým	 brandingem.	 Veškeré	 nápisy	 jsou	 tvořeny	 prosvícenými	
laserovanými	písmeny,	což	upoutá	již	přicházející	zákazníky.	Jinak	je	SIS	zaměřen	
především	 na	 smyslové	 vnímání	 nakupujících.	 Jak	 je	 známo,	 zákazníci	 totiž	
nakupují	všemi	smysly.	Dostanou-li	se	do	přímé	interakce	s	prodávaným	zbožím,	
zvyšuje	se	pravděpodobnost,	že	ho	vloží	do	košíku.	Právě	proto	byly	na	shop-in-
shop	umístěny	skleněné	koule	a	karafy	se	sušenými	rostlinami,	k	nimž	lze	přivonět,	
a	 „okusit“	 tak	 směsi	 bylin,	 ze	 kterých	 se	 nápoje	 od	 Becherovky	 připravují.	 To	
navazuje	na	identitu	značky,	vystihuje	její	podstatu	a	pomáhá	jí	vyniknout	oproti	
konkurenci.	Další	 důležitou	 částí	 na	SIS	 je	 edukace,	 že	 se	 jedná	o	 čistě	100%	
přírodní	produkt,	proto	mají	zákazníci	k	dispozici	také	tablet,	který	jim	poskytne	
všechny	důležité	informace	nejenom	o	Becherovce.

SHOP-IN-SHOP
BECHEROVKA LETIŠTĚ

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

DAGO s.r.o.

DAGO team

LTD, svìtelní panely, laserovaná písmena, plast,
reálné prvky – bylinky, sklenice
Letištì Václava Havla

Zadavatel:

Pøihlašovatel:

Autor:

Materiál:

Použití exponátu:
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Charakteristika exponátu: Karlovarská Becherovka se rozhodla ukázat lidem z celého svìta to 
nejlepší, co ve svém portfoliu má. Proto vznikl tento unikátní shop-in-shop, který byl umístìn na 
frekventované místo na pražském letišti. Kolemjdoucí si mohou dokonce pøivonìt k nìkterým 
bylinkám, z nichž se známý alkoholický likér vyrábí. Design shop-in-shopu je dùmyslnì koncipován. 
Vyroben je zejména z døevìných materiálù a opláštìn plastovým brandingem. Veškeré nápisy jsou 
tvoøeny prosvícenými laserovanými písmeny, což upoutá již pøicházející zákazníky. Jinak je SIS 
zamìøen pøedevším na smyslové vnímání nakupujících. Jak je známo, zákazníci totiž nakupují všemi 
smysly. Dostanou-li se do pøímé interakce s prodávaným zbožím, zvyšuje se pravdìpodobnost, že ho 
vloží do košíku. Právì proto byly na  shop-in-shop umístìny sklenìné koule a karafy se sušenými 
rostlinami, k nimž lze pøivonìt, a „okusit“ tak smìsi bylin, ze kterých se nápoje od Becherovky 
pøipravují. To navazuje na identitu znaèky, vystihuje její podstatu a pomáhá jí vyniknout oproti 
konkurenci.  Další dùležitou èástí na SIS je edukace, že se jedná o èistì 100% pøírodní produkt, 
proto mají zákazníci k dispozici také tablet, který jim poskytne všechny dùležité informace nejenom 
o Becherovce.
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REGÁLOVÝ SYSTÉM  
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Zadavatel:	 	Budějovický	 Budvar,	 národní	 podnik,	 Budweiser	 Budvar,	 National	 Corporation,	

Budweiser	Budvar,	Entreprise	Nationale

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: kov, dibond, LED svícení, backlity

Použití: tradiční trh 

Charakteristika:	 Regálové	systémy	všichni	známe.	Často	se	s	nimi	potkáváme	v	maloobchodech.	
Slouží	 převážně	 jako	 nosiče	 produktů.	Důležité	 je	 však	 přinést	 dnes	 něco	 navíc.	 Je	 jednoznačně	
prokázáno,	že	na	výzkumu	postavené	regálové	řešení	doplněné	o	kvalitní	merchandising	je	jedním	
z	nejefektivnějších	nástrojů	podpory	prodeje	v	 rámci	category	managementu.	Krom	na	důkladné	
analýze	nákupního	chování	postaveném	systému	vystavení	sortimentu	je	to	u	regálů	Budějovického	
Budvaru	 také	 skvělý	design,	praktičnost	 a	modularita.	Každá	 část	má	 svou	 vlastní	 grafiku,	může	
tedy	 nést	 poselství	 jednotlivých	 brandů	 a	 flexibilně	 je	měnit.	 Celý	 tento	 „balíček“	 v	 sobě	 nesou	
právě	 unikátní	 regálové	 systémy	 Budějovického	 Budvaru.	 Mimo	 jiné	 se	 mohou	 pochlubit	 svým	
industriálním	vzhledem	s	povrchovou	úpravou	v	podobě	čeřínku	a	antracitové	barvy,	které	celému	
aranžmá	náramně	sedí.	Regály	slouží	k	jasnému	vymezení	si	prostoru	na	prodejnách.	Čím	lepší	a	větší	
místo,	tím	se	očekávají	větší	prodeje.	Právě	z	tohoto	důvodu	Budějovický	Budvar	do	regálů	investuje.	
Prodejny	totiž	nejsou	nafukovací	a	nalézt	další	místo	není	jednoduché.	Pokud	ale	prodejně	obchodní	
zástupce	nabízí	takto	designovou	podporu	prodeje	a	současně	i	funkční	a	výkonné	vybavení,	těžko	
lze	jeho	nabídce	odolat.	Díky	modulárním	regálovým	systémům	je	možné	zastřešení	celé	produktové	
řady,	celé	uličky	či	celé	kategorie	místně	relevantními	pivními	produkty	a	brandy.
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REGÁLOVÉ ČELO CAPPY
Zadavatel: Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Materiály: LTD, dřevo masiv, světelný rámeček, plast, světla 

Použití: hypermarkety 

Charakteristika:	 	Co	může	být	lepšího	než	začít	den	výbornou	snídaní,	při	které	na	stole	nechybí	
džus	 z	 čerstvého	 ovoce?	 Takové	 sdělení	 komunikuje	 naše	 nové	 regálové	 čelo	
Cappy.	Kolemjdoucí	na	prodejně	vábí	klasickými	materiály,	stylovým	osvětlením	
i skutečnými potravinami. Hlavní komunikační linka se schovává v kombinaci 
vystavených	 džusů,	 ovoce	 a	 pečiva.	 Právě	 ty	 mají	 navodit	 atmosféru	 snídaně	
a	 připomenout,	 že	 k	 prvnímu	 jídlu	 dne	 nepatří	 jenom	 káva	 či	 čaj,	 ale	 také	
ovocný	džus.	Na	nakupujícího	působí	klíčový	vizuál	v	levé	části	čela	se	sloganem	
‚Začni	 svůj	 den	 s	 chutí!‘.	 Právě	 ten	 oslovuje	 zákazníka	 přímo	 a	 podněcuje	 ho	
k	nákupu	pro	konkrétní	příležitost.	Z	použitých	materiálů	zaujímají	největší	část	
laminované	 desky	 a	 plastové	 prvky.	 Ve	 spodní	 části	 čela	 napravo	 stojí	 menší	
praktická	chladnička,	která	umožňuje	sáhnout	po	vychlazeném	nápoji	k	okamžité	
konzumaci.	To	zákazníci	zaručeně	ocení	během	horkých	letních	měsíců.	Regálové	
čelo	zdobí	i	květiny	na	vrchní	polici	a	stylové	svítící	lampičky,	které	visí	z	vrchního	
panelu	 dolů.	 Celková	 prémiovost	 vystavení	 podporuje	 také	 vnímanou	 kvalitu	
vystavených	produktů	a	značky.
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KAMPAŇ JEDINEČNÉ VODY NATURA
Zadavatel: Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor: Dago Team 

Cíl a pozadí projektu: Po loňském převzetí značky Toma Natura se společnost Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko pustila do jejího rebrandingu. Cílem této kampaně bylo/je sdělit toto veřejnosti 
a informovat ji co nejvíce. Nově je balená voda z Adršpašsko-Teplických skal prodávána pod značkou 
Natura, kterou v současnosti podporuje nadlinková komunikace. Pod novou značkou začala výroba 
letos na svatého Valentýna, na trh poprvé vstoupila v březnu. Při rebrandingu byl kladen důraz na 
zachování autenticity původní značky a také na spojení s prostředím, kde voda vzniká. Název Natura 
byl jasnou volbou vzhledem k původnímu názvu Toma Natura. Hlavní konkurenční výhoda tkví 
v kvalitě samotné vody. Natura je dostupná v 0,5 l a 1,5 l balení a v 750 ml PET lahvích se sportovním 
uzávěrem. V plánu je i skleněná lahev o objemu 330 ml, jež bude určena do restaurací. V nabídce je 
perlivá, jemně perlivá a neperlivá varianta a také voda pro kojence.

Strategické řešení: Kampaň nově uvedené značky na trh Natura je podpořena marketingovou 
kampaní v televizi, kině, outdooru a na internetu. Součástí komunikace, jež staví především na 
zmíněných produktových benefitech, jsou i aktivity v e-commerce. Brand této značky klade důraz 
hlavně na jedinečnou krajinu Adršpašsko-Teplických skal, která po staletí chrání podzemní vodní 
zdroj a zajišťuje její nejvyšší kvalitu a čistotu. Právě tímto přírodním směrem jsou orientovány všechny 
typy marketingové komunikace. Vytvoření jednotného konceptu je základ úspěchu.

Seznam nosičů: TV: kampaň byla nasazena na stanicích Nova group a Prima Group od 15.6.2020 
a běžela do 9.8.2020, zpočátku s 30ti sekundovým spotem, poté byla nasazena kratší, 20ti sekundová 

verze spotu.  Kino: v červenci běžela v sítích Cinestar 60ti vteřinová verze spotu  Online: Paralelně 
s televizní kampaní běžela i digitální kampaň, konkrétně jsme využili formáty ivideo, bannery, HbbTV na 
TV Prima a reklamu ve vyhledávačích Google a Seznam. In-store: V průběhu kampaně bylo vybudováno 
více než 5 000 druhotných vystavení napříč všemi prodejními kanály. Velký důraz byl kladen zejména 
na čistou brandovou komunikaci a visibilitu  Tištěná média: V rámci kampaně byly využity zejména 
zákaznická tištěná média, například formou image page (Albert magazín)  Ostatní: Od 30.6.2020 
do 13.7.2020 se reklama na Naturu objevovala na městském mobiliáři v Praze. Tramvajová zastávka 
u OC Smíchov byla obrandovaná celopolepem, přičemž byl vhodně využitý jeden z kampaňových 
vizuálů (cestující vystupující z tramvaje s velikánskou kytkou.

Cíl a zadání projektu: Po loňském převzetí značky Toma Natura se společnost Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko pustila do jejího rebrandingu. Cílem této kampaně bylo/je sdělit toto veřejnosti a informovat 
ji co nejvíce. Nově je balená voda z Adršpasko-Teplických skal prodávána pod značkou Natura, kterou 
v současnosti podporuje nadlinková komunikace. Pod novou značkou začala výroba letos na svatého 
Valentýna, na trh poprvé vstoupila v březnu. Při rebrandingu byl kladen důraz na zachování autenticity 
původní značky a také na spojení s prostředím, kde voda vzniká. Název Natura byl jasnou volbou 
vzhledem k původnímu názvu Toma Natura. Hlavní konkurenční výhoda tkví v kvalitě samotné vody. 
Natura je dostupná v 0,5 l a 1,5 l balení a v 750 ml PET lahvích se sportovním uzávěrem. V plánu je 
i skleněná lahev o objemu 330 ml, jež bude určena do restaurací. V nabídce je perlivá, jemně perlivá 
a neperlivá varianta a také voda pro kojence.

Kreativní řešení: Launch nové přírodní vody Natura je proveden prostřednictvím oku a tělu lahodící 
nadlinkové i podlinkové reklamy s cílem vrýt se do podvědomí zákazníků všech cílových skupin. Jelikož 
je v tomto případě cílová skupina velice široká, muselo být voleno mnoho kanálů komunikace a design, 
styl kampaně byl také pečlivě vybírán. To samé platí o názvu. Právě jméno Natura bylo nejlépe skórováno 
u spotřebitelů v rámci validace. Televizní spot cílí konkrétně na všechny cílové skupiny: sportovce, rodiče 
malých dětí, seniory, cestovatele… každopádně naprosto nenuceným, klidným způsobem. Po zhlédnutí 
se ať už je pozorovatel kdokoliv má ihned chuť vydat do přírody, představí si tu chuť chladné vody ze 
studánky a právě to je Natura. Propojení této komunikace do in-storu probíhala ve stejném duchu, 
ve stejných barvách, se stejnými prvky. 
V rámci in-store kampaně se podařilo 
umístit a využít přehršel reálných prvků, 
aby nejen upoutalo kolemjdoucí, ale 
také navodilo atmosféru těm, kteří se 
u vystavení zastaví.

Výsledky projektu: Kampaň díky 
vhodné kombinaci ATL a BTL prvků 
výrazně podpořila launch nové značky 
na silně konkurenční vodní trh. 
Díky cílení na různé spotřebitelské 
skupiny se jí podařilo spojit značku 
s různými spotřebními příležitostmi. 
Integrovaná komunikační kampaň 
splnila jak krátkodobé cíle (růst prodejů 
a tržního podílu), tak přispěla k plnění 
cílů dlouhodobých (budování image 
a brand awareness). 
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Kreativní øešení:
Launch nové pøírodní vody Natura je proveden prostøednictvím oku a tìlu lahodící nadlinkové i 
podlinkové reklamy s cílem vrýt se do podvìdomí zákazníkù všech cílových skupin. Jelikož je v tomto 
pøípadì cílová skupina velice široká, muselo být voleno mnoho kanálù komunikace a design, styl 
kampanì byl také peèlivì vybírán. To samé platí o názvu. Právì jméno Natura bylo nejlépe skórová-
no u spotøebitelù v rámci validace. Televizní spot cílí konkrétnì na všechny cílové skupiny: sportovce, 
rodièe malých dìtí, seniory, cestovatele… každopádnì naprosto nenuceným, klidným zpùsobem. Po 
zhlédnutí se ať už je pozorovatel kdokoliv má ihned chuť vydat do pøírody, pøedstaví si tu chuť 
chladné vody ze studánky a právì to je Natura. Propojení této komunikace do in-storu probíhala ve 
stejném duchu, ve stejných barvách, se stejnými prvky. V rámci in-store kampanì se podaøilo umístit 
a využít pøehršel reálných prvkù, aby nejen upoutalo kolemjdoucí, ale také navodilo atmosféru tìm, 
kteøí se u vystavení zastaví.

Výsledky projektu: 
Kampaò díky vhodné kombinaci ATL a BTL prvkù výraznì podpoøila launch nové znaèky na silnì 
konkurenèní vodní trh. Díky cílení na rùzné spotøebitelské skupiny se jí podaøilo spojit znaèku s 
rùznými spotøebními pøíležitostmi. Integrovaná komunikaèní kampaò splnila jak krátkodobé cíle 
(rùst prodejù a tržního podílu), tak pøispìla k plnìní cílù dlouhodobých (budování image a brand 
awareness). 
 

Tržní podíl Natury
v kategorii vod



REJSTŘÍK
FIREM

Dago s.r.o.
Jsme	 fullservisová	 POP	 komunikační	 agentura	 s	 vlastní	 výrobou	 založená	 již	 v	 roce	 1993.	 Do	
projektů	 našich	 klientů	 aplikujeme	 v	 rámci	 našeho	 konceptu	 CIS	 (Compex	 In-store	 Solution)	
sofistikované	 teoreticko-praktické	 know	 how	 z	 oblasti	 instore	 komunikace	 a	 působení	 POP	
médií	na	nákupní	chování	zákazníků,	které	vychází	z	nejnovějších	výzkumů	a	trendů.	Nabízíme	
fullservisové	zpracování	in-store	komunikačních	projektů	–	od	analýzy	výchozí	situace,	přes	návrh	
médií	a	jejich	designu,	konstrukční	řešení	a	sériovou	výrobu	až	po	komplexní	logistiku,	umístění	
a	správu	na	prodejní	ploše.	Našimi	klíčovými	hodnotami	jsou	RYCHLOST	–	DŮVĚRA	–	ZNALOSTI	
–	EFEKTIVITA.	Tyto	hodnoty	promítáme	nejen	do	interních	a	externích	procesů,	ale	i	do	všech	fází	
realizace	projektů	pro	naše	zákazníky.	

Adresa: 	Komenského	1020.	267	51	Zdice

Telefon:	+420	311	533	390

E-mail:	 dago@dago.cz

Web:	 www.dago.cz




