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Účinnou propagací lze na zákazníka 
velmi dobře působit a ovlivnit jeho rozho-
dování při výběru produktu. Stále platný, 
již před řadou let formulovaný marke-
tingový mix 4P (Product, Price, Place, 
Promotion) by však mohl být doplněn 
i o další P – packaging, zvláště pokud do 
něho zahrnujeme i různé typy displejů, 
stánků uvnitř prodejen, prezentačních 
paletek a další formy propagace, které 
jsou s oblastí packaging více či méně 
svázané. Podobně jako je to i s uvádě-
ním nového produktu na trh, i při vývoji 
POP in store komunikace je nutné znát 
co nejlépe cílovou skupinu – ať už se to 
týká jejích preferencí, chutí, nákupních 

zvyků, ekonomické síly atd. Ostatně jako 
behaviorálně statistická měřítka mohou 
současní experti využívat nejenom stan-
dardní matematické modely, ale i neu-
romarketing či řadu jiných smart tech-
nologií, které jsou už i dnes schopny 
poskytnout kompletní data zákazníkova 
chování v prodejně. 

POP JAKO VÝZNAMNÁ 
FORMA MARKETINGOVÉ 
KOMUNIKACE
I když se na in store marketing lze dí-
vat z různých úhlů pohledu, obchodně 
i spotřebitelsky nejsrozumitelnější formou 

je, že zvýrazňuje kontakt se spotřebi-
telem. Tato marketingová forma komu-
nikace je jedním z hlavních motorů, jak 
ovlivnit chování spotřebitele, jak posí-
lit důvěru ke značce, jak zprostředková-
vat informace a mnohých dalších „jak“, 
které všechny vedou k jednomu cíli – po-
sílit prodej a povědomost o produktu. 
V souvislosti s „kamenným prodejem“ se 
již před koronavirovými zákazy vyrojily 
často pochybnosti, zda tato forma pro-
deje není již historickým anachronismem. 
Je pravdou, že e-commerce všeho typu 
zažívá (a bude i nadále zažívat) velký 
boom. Nicméně se na druhou stranu ne-
potvrdily pochmurné vize ohledně reál-
ného kamenného obchodu. Naopak oba 
typy prodeje koexistují. Řada sociálních 
skupin nakupuje v reálném prostředí 
ráda, bez ohledu, že většina z nich záro-
veň nakupuje i přes internet z e-shopů. 
Pro řadu nakupujících však musí být 
i „kamenné“ prostředí prodeje prezen-
továno jako jedinečné, pro jejich po-
třeby, se znalostmi jejich cílové skupiny. 
A k tomu přispívá forma a typ prostředí, 
ve kterém se při nákupu pohybují, tedy 
opět propojení klasického prodeje s in 
store marketingovou komunikací v pří-
slušném realizovaném provedení. 
In store komunikace musí vždy zákaz-
níkovi sloužit k usnadnění orientace či 
získávání relevantních informací, even-
tuálně k vyzkoušení produktu. Pěknými 
příklady tohoto typu jsou různě ztvár-
něná policová čela na fotoaparáty, mo-
bily, kamery apod. Hlavním cílem těchto 
prezentací je získat pozornost zákazníka, 
zaujmout ho k interakci s vystavenými 
produkty a motivovat ho k jejich koupi. 

IN STORE MARKETING 
JAKO ODPOVĚĎ NA 
HEKTICKÝ ŽIVOTNÍ STYL

LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PO MĚSÍCÍCH 
LOCKDOWNU SE ŽIVOT A TÍM I BOJ 
O ZÁKAZNÍKA VRÁTÍ I DO ZNOVU 
OTEVŘENÝCH OBCHODŮ, KDE JE ÚČINNÁ 
IN STORE REKLAMA NEZBYTNOSTÍ.

Na rozdíl od předchozích generací žijeme v hektičtější 
době a nemáme čas na rozhodování v jednodušších 
životních situacích. I zkušené marketingové odborníky 
často překvapí, jak roste stupeň impulzivního nakupová-
ní v obchodech. A právě tento fakt je pozitivní zprávou 
pro in store marketing.

Dvoupaletové vystavení od společnosti Dago představující novinky Božkov Republica – 
Božkov Republica Espresso a Božkov Republica Vodka přenáší nakupující do barového 
prostředí. Je vyrobeno převážně z plastu a doplněno reálnými prvky, jako jsou jutové pytle 
s kávou, servírovací tácky nebo moka konvičky s porcelánovými hrnky.
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Vážení obchodní přátelé,
každý váš zákazník, který nakoupí celé balení špekáčků opatřené 
soutěžní etiketou, se může zúčastnit soutěže Špekáčkujte s Váhalou. 
V období od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 je tu každý měsíc šance vyhrát 
jeden ze tří grilů a jednu ze stovky teleskopických opékacích vidlic. 
Informujte o soutěži i vaše zákazníky, ať to letošní opékání a grilování 
stojí za to.

VÁHALA a spol. s r.o. • Náměstí Míru 97 
753 66  Hustopeče nad Bečvou • www.vahala.cz

KAŽDÝ MĚSÍC ROZDÁVÁME
100 OPÉKACÍCH VIDLIC 
A 3 ELEKTRICKÉ GRILY 

NOVÁ SOUTĚŽ

Špekáčky 
s medvědím česnekem

novinka

Komunikační koncepty vždy musí klien-
tovi zajistit snadný přístup a manipulova-
telnost s reálnými produkty, protože na 
základě těchto stimulů a pobídek zákaz-
níka přesvědčí lépe a snadněji k vyzkou-
šení produktu, čímž se zvyšuje pravdě-
podobnost jejich koupě. Tedy přesně 
podle marketingového pravidla AIDA 
(Attention – Interest – Desire – Action).

EFEKTIVNÍ ZOBRAZENÍ 
KONKURENČNÍ VÝHODOU
Potenciál impulzivního nákupu se, jak 
už bylo řečeno výše, zvyšuje v důsledku 
expozice produktu, řady či značky. Zvý-
šené povědomí o značce jí dodává kon-
kurenční výhodu. V případě velkých 
podlahových displejů (Floor display) lze 
zvolit různou formu komunikace. Přesto 
zůstávají dva hlavní směry. Směr pří-
mého prodeje, kdy je displej naplněn 
zbožím a z něho je přímo prodáván, 
a upoutávkový směr, kdy displej není 
přímo prodejním nosičem, ale podporou 
značky či produktu. Ke zdařilým upou-
távkovým počinům z nedávné doby patří 
gigantický displej ve tvaru fotbalového 
míče, který prezentuje logo „Adidas“. 
Obří displej od společnosti ODM Group 
je na stojanu, kde je umístěn, bezpečně 
zajištěn a zároveň je osvětlen, aby byl 

viditelný v noci. Vzhledem k tomu, že 
nákupní středisko, ve kterém byl umís-
těn, má vysokou návštěvnost, je pro 
spotřebitele těžké si tento obrovský mar-
ketingový upoutávkový prvek nechat ujít. 
Ostatně ODM podobně i jako další mar-
ketingoví odborníci soustřeďující se na 
oblast in store komunikace pomocí dis-
plejů si velmi dobře uvědomuje, že ná-
ročný klient má umocněný vjem, když do 
něho zapojuje více smyslů, eventuálně 
když je vizuální vjem podpořen i rozvinu-
tými technologickými možnostmi, jako 
je např. zakomponování chladicích boxů 
do displejů při prodeji nápojů, integrace 
pohyblivých prvků, práce s LED diodami 
či hologramy apod.

AKRYLÁTY A SVĚTLO 
DOBŘE ZNAČKU 
KOMUNIKUJÍ
In store komunikace v podobě displejů 
může být realizována různými způsoby. 
To se týká nejenom strukturálního či gra-
fi ckého designu, ale i použitých mate-
riálů. Jak vývoj, tak realizace je určena 
formátem obchodní strategie. To, co 
na zákazníka platí při nákupu sportov-
ního vybavení, nemusí platit při prezen-
taci počítačů nebo potravin. Celkovou 
cenu významně ovlivňuje vedle produktu 

a sériovosti i délka kampaně. Obecně 
lze tedy konstatovat, že in store komu-
nikace využívá POP prvků z lepenek, 
plastů, kovu, ale občas i dřeva, skla 
a dalších materiálů. K oblíbené, jedno-
duché, ale přitom výrazné komunikaci 
patří i stolní displeje. K materiálově vý-
razným prvkům patří displeje a upou-
távky vyrobené z akrylátů. Pro podtržení 
celkového vjemu a zvýšení atraktivity 
často i ve spojení s osvětlením. Proč 
jsou akryláty tak populárním materiálem 
nejenom v reklamě? Materiál se obecně 
vyznačuje vynikajícími optickými vlast-
nostmi, je odolný proti UV záření, ale 
i povětrnostním vlivům. Dá se použít 
pro přímý styk s potravinami. Desky se 
dají snadno formátovat pilou, laserem či 
CNC. Jsou výborně potiskovatelné, ale 
i tvarovatelné za tepla, lze je lepit i leštit. 
Při kapacitně větších sériích lze výrobu 
realizovat i extruzí. Imitují vjem skla, ale 
nehrozí jejich roztříštění a pochopitelně 
disponují i dalšími benefi ty, ať již me-
chanickými, fyzikálními, tak i optickými. 
Naohýbaný displej či stojánek z akry-
látu přitom nemusí být konstrukčně slo-
žitý. Ve spojení s vhodným tiskem či 
gravurou, nejlépe v synergii atraktivního 
osvětlení, dokáže zákazníka přilákat 
téměř vždy.  

Irena Burdová
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