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Zajímají ale technologie naše klienty, za-
davatele? Ve většině případů ne. Nechtějí 
se vzdělávat, nemají časový prostor 
a jsou zcela vytížení. Nicméně chtějí vi-
dět a schvalovat si prototypy. Čekají, že 
POS bude inovativní, vizuálně odlišný 
a na obchodech vynikne. Jsou ochotni 
si připlatit, pokud je POS materiál něčím 
unikátní a technologie tomu napomáhají.

NA POČÁTKU VŠEHO JE 
GRAFICKÝ DESIGN POS
Tento design je určen pro zadavatele 
tak, aby co nejvíce korespondoval s jeho 
brandem a podpořil jeho prodej. 3D vi-
zualizace vystavení je dnes běžnou praxí 
a produkční fi rmy se předhánějí v kvalitě 
výstupu.
Následuje technický výkres tohoto 
designu. Každý větší výrobce 
má technology, kteří v ca-
dových softwarech připraví 
technický výkres tak, aby 
korespondoval s vizualizací. 
V dnešní době je výkres nato-
lik detailní, že obsahuje nejen 
popis materiálů, ale také ino-
vativní technologie, nové typy 
doplňkových materiálů atd. 
Výkres je základem úspěšné 
realizace a jeho dobrá pří-
prava v sobě refl ektuje dobrý 
výsledek.
Aktuálně je velmi vyhledá-
vaným softwarem při ře-
šení konstrukcí např. Inven-
tor. Tento software je založen 
na bázi cadu s možností 3D 
kreslení. S modelem jsme 
schopni otáčet, dávat mu 
barvy, načíst do něj grafi ku. 
Jednotlivým dílům je možné 

přiřadit materiály a sílu. Zadavatelé často 
chtějí vidět výstupy v počítači dříve, nežli 
jdou do vzorování.

TECHNOLOGICKÉ INOVACE 
 První inovací je 3D tisk. Tento již 

známe, ale je využíván v pokročilejších 
podobách. Nedávno jsme 3D tisk dopl-
nili o další technologie, a to tak, že jsme 
vyráběli 3D kartáček na Oral B na Alzu 
Česko do Prahy. Kartáček je unikátní 
tím, že 3D tisk je kombinován s dalšími 
technologiemi, resp. zbroušen a přela-
kován autolakem. Výsledkem je krásná 
povrchová úprava, která je reprezenta-
tivní. Nevýhodou 3D tisku je pomalost 
samotného tisku, rozměr, složitá příprava 
a také nehezký fi nální povrch. Na dru-
hou stranu vyleštěný kartáček je skvělým 

řešením. Navíc jsme jej doplnili o inte-
grované dotekové LCD s námi vyvinutou 
aplikací na ovládání kartáčku.

 Další inovací jsou FSC certifi kace. 
Hovoříme o důvěryhodném lesním sys-
tému certifi kace a certifi kace zpracova-
telského řetězce s celosvětovou působ-
ností. Co to znamená? Naši zadavatelé 
typu Coca Cola pro vystavení na hyper-
marketech používají stojany, většinou 
policové. Novým trendem jsou tedy eko-
logické kartonové stojany, ideálně dopl-
něné o ekologický tisk. Ten řešíme na tzv. 
latexových strojích od společnosti HP. 
Latexové stroje na rozdíl od UV barev vy-
užívají barvy na vodní bázi. Tento trend 
je do budoucna ideálním řešením pro 
všechny, kteří chtějí přispívat k životnímu 
prostředí a považují jej za důležité. 

 Další inovací a dosud málo používa-
nou technologií je mode-
lařina. Tu všichni podceňu-
jeme a neumíme si reálně 
představit využití v sériové 
produkci. Aktuálně vyvíjíme 
realistický model automobilu 
na vystavení v obchodech, 
které je součástí krátkodobé 
kampaně. Vyrobit automobil 
by v případě 3D tisku stálo 
až statisíce korun, koupit re-
álný automobil a vystavit jej 
v řetězci se nedá a dělat jej 
pouze z papíru by zname-
nalo jej degradovat. Ostatní 
technologie, jako je např. 
vakuování, vstřikolis či jiné, 
nejsou využitelné. Celé auto 
jsme si nakreslili do nejmen-
ších detailů. Softwarově 
jsme jej rozsekali a vyrobili 
z kartonu. Nakonec jej kytu-
jeme a lakujeme autolakem, 

TECHNOLOGIE 
V POS

NEUSTÁLE SE PŘICHÁZÍ S NOVINKAMI 
A KAŽDÁ PRODUKČNÍ SPOLEČNOST 
SE CHCE BLÝSKNOUT UNIKÁTNÍMI 
TECHNOLOGIEMI A JEJÍMI VÝSTUPY.

POS materiál může být díky technologiím natolik výraz-
ný a nezapomenutelný, že ovlivňuje jak nás, tak naše 
nákupní chování v přítomném okamžiku i v budoucím 
kontaktu se značkou.
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a to včetně nejmenších detailů. Výhodou 
je nízká váha a tuhost modelu, origina-
lita, věrohodnost a zaměření na detaily. 
Sériová produkce pak také není problé-
mem. Velkým benefi tem je rozumná cena 
celého řešení.

STANDARDEM JSOU LCD 
DISPLEJE S DÁLKOVOU 
SPRÁVOU
LCD displeje s dálkovou správou již nej-
sou ničím originálním a většina společ-
ností, kterým to fi nanční stránka povolí, 
toto řešení již dávno využívají. Spo-
lečnosti distribuující tento systém mají 
i vlastní softwary pro dálkovou správu, 
vidí jednotlivá zařízení on-line připo-
jená, mohou měnit obsah, dokáží zařízení 
kompletně spravovat. 
LCD se senzory je však inovací, kterou 
jen tak nevidíme. Senzor, který vás za-
znamená a spustí spot například s online 

hosteskou, která se do té doby na LCD 
procházela, je řešením, jak minimálně 
v této době zákazníka na prodejnách za-
ujmout. Díky dálkové správě můžete hos-
tesky měnit. Můžete je jednou využít na 
prezentaci jednoho produktu, příště na 
druhý. Jakmile vás senzor zaznamená, 
spot se změní a hosteska se například 
rozpovídá o výrobku a představí vám 
jeho výhody. Nabídne vám ochutnávku. 
Následně vám ukáže možnost si vytisk-
nout slevový kupón. Celé řešení je za-
loženo na dotykovém displeji spojeném 
s tiskárnou, dálkovou správou a integro-
vaným senzorem.
Kartonové stojany budou mít blikající di-
ody a malé integrované LCD. Impulzní 
nákup se mění a v prodejnách nachá-
zíme omezenou formu vystavení. Za-
davatelé zvažují, co přesně vystaví, do 
čeho budou investovat. V tuto chvíli do-
minuje karton, jako materiál, který je 
levný, ekologický a fi nančně dostupný. 

Aby vystavení nebylo příliš neoriginální, 
často se doplňuje o blikající diody, které 
zákazníky vybízí k nákupu a vyrušují jej 
ze stereotypního nakupování, a dále pak 
LCD displej na baterky velikost 4,3´´. Tyto 
LCD obsahují informace o produktu, za-
měřují se na chutě, lákají základními be-
nefi ty prezentovaného produktu.
Molitan, pryž a atypické materiály také 
nejsou k zahození. Můžeme je například 
vidět v hypermarketech Tesco na endca-
pech JOJO, kde vytváří originální bran-
ding a atmosféru. 
Role technologií a materiálů bude do bu-
doucna stále dominovat. Nejde vlastně 
o stroje a samotnou technologii, kterou 
zadavatel či zákazník neocení. Jde o vy-
užití. Pro nás klienty je to POS materiál, 
který nás na prodejně láká, ale fakticky 
jej možná ani nevnímáme. Máme vnímat 
prezentovaný produkt a ten si odnést. 

Marek Končitík, 
Business director Dago s.r.o.
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