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Před odletem na zdraví!
Je lepší místo, kde vyrukovat s kampaní 
na tvrdý alkohol, než na letišti?
Text RADANA ČECHOVÁ
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Jagermeister Cold Brew Coffee
Letiště Kodaň
Mast-Jägermeister a Heinemann, která 
provozuje duty free prodejny a retail 
v oblasti cestovního ruchu, společně 
naplánovaly čtyřměsíční kampaň pro 
uvedení nového produktu Jagermeister 
Cold Brew Coffee (tradiční bylinný likér 
s přídavkem kávy). Samotné uvedení 
novinky na trh sice proběhlo v Británii 

a USA už v září roku 2019 a Evropa 
i světová letiště následovala v lednu 
2020, připravená kampaň však musela 
být kvůli dodržování protiepidemických 
opatření odložena. Odstartovala v září 
2020 na devíti klíčových evropských 
letištích, a to ve Franfurtu, Mnichově, 
Amsterdamu, Kodani, Vídni, Budapešti,

Istanbulu a Moskvě. V retailu kampaň 
probíhá skrze výrazné pop-upy, v rámci 
nichž hostesky nabízely návštěvníkům 
ochutnávku Jagermeister Cold Brew 
Coffee v patřičně na -18 stupňů Celsia 
vychlazených skleničkách. Aktivity 
na letišti podpořila mediální a digitální 
kampaň.

Lenka Lahaije
★ ★ ★ ★ ★Této realizaci ikonického a jindy mnohem kreativnějšího brandu s úžasem v očích netleskám. Plusový bod za dekorace ve formě kávových zrn ve vitrínce a hravých koleček poletujících ve vzduchu nad pop-up barem a hosteskami. Další bod navíc za ochutnávku podávanou v namražených sklenkách. Panáček se jistě při mnohdy zdlouhavém čekání na letišti hodí, ale jinak nic nového pod sluncem.

Linda Petrová
★ ★ ★ ★ ★Získat tak exkluzivní prostor jako jsou letištní prodejny a nepokusit se lokalitě přizpůsobit realizaci je opravdu škoda. Stojany a ochutnávka, OK, to je aktivační základ. Zpracování ze standardních prvků také. Ale nic navíc, co by mohla značka, která má ve své DNA zábavu a individualitu, předvést a ukázat. Neurazí, ale ani zvlášť nenadchne.

Lenka Gajzurová
★ ★ ★ ★ ★Jagermeister je mistr vizuálního stylu. Značka je jednoznačná a signifikantní. V kombinaci s vysokou brand awareness je pak možné používat i skromnější realizace s velmi slušným výsledkem. A to se zde povedlo. Nejde o nic drahého, vyumělkovaného a nesmyslného. Je to praktické řešení, které splní účel a zaujme. Vše je provedeno ve vysoké kvalitě. Tohle si může dovolit skutečně jen špičková značka.
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Bombay Sapphire
Letiště Sydney
Těsně před rozšířením epidemie 
a zavřením letišť stihla v listopadu 
2019 značka ginu Bombay Sapphire ve 
spolupráci se společností Heinemann, 
otevřít svůj pop-up na letišti v Sydney. 
Prostor dělal čest svému názvu - 
„Stir Creativity“. Kolemjdoucí lákal, 
ať poznají „aromatický svět“ ginu 

a ochutnajíjeho poslední novinku. 
Cestující byl v průběhu dvouměsíční 
kampaně zasažen na několika 
bodech a prostřednictvím různých 
kanálů, včetně displejů v transferech, 
brandingu boxů na notebooky u kontrol, 
DOOH obrazovek v odletové hale, 
ale i na sociálních sítích či v letištních 

barech. Pop-up navržen coby neonový 
skleník, ovšem ne ledajaký, ale jako 
interpretace slavného skleníku lihovaru 
v Laverstoke Mill v Anglii, nabízel 
přítomným multisenzorický zážitek. 
Vrcholem pak byla pro cestující 
možnost si umíchat pod dohledem 
barmana svůj vlastní koktejl.

Lenka Lahaije
★ ★ ★ ★ ★
Celkově originální a neotřelý nápad 
s nádechem výletu do budoucnosti. 
Možnost zkrátit si čas čekání vytvoře
ním vlastního koktejlu ve spolupráci 
s barmanem zabaví a vryje se zákazní
kům do srdce. Oblé tvary vinoucí se do 
všech stran působí moderně, ale v kom
binaci s bohatou florou se nezdají příliš 
vyvážené, méně je někdy více. Pokud 
je však design věrný předloze, skleníku 
lihovaru v Laverstoke Mill, budiž.

Linda Petrová
★ ★ ★ ★ ★
Tahle značka je v kategorii alkoholu 
skutečným inovátorem. Nebojí se vyjít 
z komfortní zóny standardních POS, 
spojuje s tématy jako umění a cestování. 
Snadněji tak hledá netradiční místa, 
kde předat poselství a náboj svého 
produktu. To se fantasticky povedlo 
i zde - čistota, transparentnost, ale také 
signifikantní barvy, hravost a kreativní 
zapojení zákazníků s ohledem na pro
středí. Kdo by odolal...

Lenka Gajzurová
★ ★ ★ ★ ★
Bombay Sapphire umí zaujmout. Jejich 
realizace jsou často nápadité, a to jak do 
provedení samotné instalace, tak co do 
zapojení zákazníků. Ani letištní promo 
není v tomto ohledu výjimkou a na
modralý gin opět přitahuje kolemjdoucí 
jak zajímavým využitím materiálů, tak 
mini programem, který nabízí. Aby
chom produkt koupili, potřebujeme ho 
zažít. A bombajský safír ví, jak na to.



I Grey Goose Riviera
* Letiště Bombaj a Paříž
w Pomoci cestujícím se správně
O naladit na dovolenou se snažila před 

časem vodka značky Grey Goose
ŕ s limitovanou edicí, a to na dvou co
2 letištích, v Bombaji a Paříži. V letištních 

halách díky ilustracím s modrobílými 
slunečníky a plachetnicemi od Qentina 
Mongeho přenesla návštěvníky do kulis 
rozmarného léta Francouzské riviéry, 
které podtrhly pitoreskní stánky z tržiště 
i přímořské rekvizity. Celá výzdoba

Lenka Lahaije
★ ★★★★
Tomu říkám holiday feeling! Typicky 
námořnická modrobílá a další rekvizity 
rozpouštějí poslední známky stresu 
a již na letišti přenesou člověka do dovo
lenkového ráje, nebo v něm rozeznějí 
příjemné vzpomínky. Stokrát ohraný 
nápad s fotokoutkem na první pohled 
nenadchne, ale zrovna zde funguje 
perfektně. Lidi vtáhne a nenápadně 
je pobídne ke koupi personalizované 
lahve, čímž je dovede do kýženého cíle.

Linda Petrová
★ ★ ★ ★ ★
Jste na Rivieře, i když tam teprve míříte 
nebo jen na dovolenou myslíte. Emoce 
letního volna je skvělý pomocník pro 
prodej. Všechny atributy jako sluneč
níky a pojízdné stánky tomu vhodně 
napomáhají, aktivity s focením před 
fototapetou ale nejsou nic objevného 
a vše ve výsledku působí jako to, co to 
je - líbivé nakašírované pozadí, které 
by mohlo stát v libovolném OC. 

odkazuje právě k limitované edici lahve 
Riviera, která je součástí speciální řady. 
Součástí pop-upu byl i fotokoutek 
s pozadím, kde si mohli cestující nechat 
udělat fotku a rovnou vytisknout etiketu 
a vytvořit si tak personalizovanou láhev. 
Zájemci měli rovněž možnost vyzkoušet 
koktejl Le Grand Fizz servírovaný ve 
stylových sklenicích a míchaný z vodky, 
likéru St Germain (likér z květů bezu), 
sody a limetové šťávy.

Lenka Gajzurová
★ ★ ★ ★ ★
Vizuálně sice poutavé, ale výsledkem je 
jedno velké klišé. Fotokoutek s etiketa
mi již jen dokresluje nezajímavost celé
ho konceptu. Možná kdyby na Stáncích 
byly grilované ryby a krevety a k nim 
se servírovaly koktejly z Grey Goose 
Riviera, tak bychom tuto snahu vzali 
na milost. Takhle zůstává jen otázka - 
proč je tam ten záchranný kruh?M
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Příchutě 
otevírají cestu
Text LENKA LAHAIJE
Dago

Nechci mluvit o alkoholu obecně. Všich
ni víme, co je alkohol a taky to, že nám 
může přinášet jak radosti, tak i různé 
strasti. I proto je velice specifickým seg
mentem trhu s věkem ohraničenou cílo
vou skupinou a regulovanou propagací. 
Zároveň v pandemickém období dostává 
další ránu v podobě mimořádných 
opatření v segmentu Horeca. Ať už jde 
o pivo, víno či bezpočet druhů tvrdého 
alkoholu, jejich moment spotřeby byl 
jako mávnutím kouzelného proutku bez 
varování a s okamžitou platností přesu
nut do domovů zákazníků.

Dalším místem, které se muselo 
poprat s masivním odlivem veřejnosti, 
jsou odletové a letištní haly, kde kromě 
již zmíněných restaurací a barů, alko
holické nápoje kralují také Duty Free 
shopům.

Pro pití alkoholických nápojů je typic
ké setkávání a družení se, kterému byla 
až na malé přestávky učiněna přítrž. Ne
odmyslitelně patří k různým oslavám či 
zahradním party, ke grilování a dovole
ným, ale také k životním událostem jako 
jsou třeba svatby či narození dítěte.

Sečteno a podtrženo, i v současné 
době zůstává alkohol více doma, a proto 
veškeří producenti alkoholických nápo
jů obrátili ohnisko své pozornosti krom 
různých soutěží a kampaní právě na 
in-store komunikaci ve snaze neminout 
potenciál žádného nákupního košíku 
a zároveň i v místě prodeje budovat své 
značky. Tomu odpovídají i jejich vesměs 
skvěle pojatá POP média.

Nejnovějším trendem, kterému se 
nyní sládci a palírny otevírají, je vznik 
různých příchutí a ten je rozhodně kro
kem správným směrem. Nejoblíbenější 
se poslední dobou stává příchuť medu, 
která vévodí zejména tvrdému alkoholu, 
dále se objevuje káva a kokos, a v nepo
slední řadě také třešně a různé citrusy, 
které často doplňují hořkou chuť piva. 
Pokud v tomto segmentu ještě existova
la malinká dírka na trhu, tak seji nyní 
pomalu a úspěšně daří zaplnit na všech 
frontách.

Alkoholické nápoje se cestou příchutí 
totiž otevírají dosud částečně opomíjené 
cílové skupině: ženám. Tak jako všem, 
i segmentu alkoholu globální pandemie 
něco vzala, a něco také dala. K


