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Trendem je méně 
vizuálního smogu

LO

□ Jak uplynulý rok změnil 
váš přístup k prezentaci 
v místě prodeje z pohledu 
rozpočtu a harmonogramu 
aktivit?

0 S jakou POS společností 
spolupracujete? Chystáte 
se to měnit?

0 Letos citelně zdražily 
vstupní materiály, jak se to 
promítlo do vašich plánů?

□ Jak se do vaší POS 
prezentace promítají 
udržitelné inovace 
a reflektujete tento 
společenský posun?

0 Vnímáte nějaké trendy/ 
změny v přístupu řetězců 
k realizacím v místě prodeje?

Roman Kýr
Henkel ÖR

Lada Kohoutková
Plzeňský Prazdroj

□ Přestože byl celý rok opět 
ovlivněn stávající pandemickou 
situací, nás to žádným způsobem 
neovlivnilo. Už při plánovaní 
letošního roku jsme totiž 
s případnými restrikcemi počítali. 
0 Pracujeme s větším počtem 
agentur, liší se to divizi od divize. 
Celkově jsme spokojeni, proto 
žádný tendr v blízké době 
neplánujeme.
0 Zdražení se nás letos zatím 
nedotklo z důvodu zasmluvnění 
většiny dodávek v předchozím 
období. Nicméně v našich 
plánech pro příští rok s jistým 
navýšením počítáme a už teď 
vyhodnocujeme možné dopady 
na naše podnikání.
□ Dlouhodobě se angažujeme 
v oblasti udržitelnosti a přichází
me s několika „zelenými 
inovacemi“, jako Persil Eco Power 
bars nebo řady čisticích a mycích 
prostředků ProNature. Všechny 
naše inovace přínos k udržitel
nosti reflektují. Každá novinka 
musí přispívat k udržitelnosti, ať 
už obalem, který lze recyklovat či 
už je z recyklovaného materiálu. 
Navíc edukujeme spotřebitele, 
aby se chovali ekologicky i u sebe 
doma při používání našich 
produktů. Jedná se například 
o praní při nízkých teplotách, 
správné dávkování nebo šetření 
energií.
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□ Uplynulý rok byl opět plný 
výzev, a to především kvůli 
situaci s pandemii koronaviru. 
Museli jsme tak být v našem 
přístupu ještě flexibilnější 
a přizpůsobovat se aktuální 
situaci. Co se nemění, je zaměření 
spotřebitelů na kvalitu produktů 
a vystavení v obchodech i zacílení 
na prémiovost. Proto se ještě více 
soustředíme na maximální 
kvalitu exekuce v místě prodeje. 
0 Velice často spolupracujeme 
se Sprint Tradingem, dále také se 
společnostmi Kartonia, Astron 
nebo D&S Design.
0 V současné době jedeme podle 
plánu a na aktivitách v místě 
prodeje se situace na trzích 
neprojevila. Stejně tak uděláme 
maximum, aby se to nedotklo 
kvality naší exekuce a nákupního 
zážitku lidí v obchodech
v budoucnu. Ačkoliv je pravda, že 
v letošním roce rostou ceny 
u většiny komodit, což samozřej
mě může mít vliv na výši našich 
nákladů v budoucnu.
□ Udržitelnostje jednou 
z hlavních priorit Plzeňského 
Prazdroje a promítá se do všech 
našich procesů včetně prezentace 
v místě prodeje. Jedním z příkla
dů je instore kampaň značky 
Pilsner Urquell, kde jsme použili 
jen plně recyklovatelné materiá
ly. S našimi dodavateli pracujeme



na tom, aby většina našich realizací byla plně recyklovatelná. 
0 Tady vidíme dva trendy, a to je zdravý životní styl a také rozvoj nákupu potravin online.

Dana Bičovská
Stock-Plzeň Božkov□ Vzhledem k epidemiologické situaci stále roste důležitost off- trade kanálu a na to samozřejmě reagujeme i v rámci celkového plánování aktivit v jednotlivých řetězcích.□ Spolupracujeme s různými agenturami, a to v závislosti na konkrétním typu POS. Jako aktuální příklad lze uvést společnost Dago, se kterou jsme v uplynulých měsících spolupracovali na uvedení novinky Božkov Republica Honey. Díky tomuto projektu se nám podařilo letos znovu získat ocenění POPAI Award v kategorii alkoholických nápojů.□ V první řadě je potřeba pečlivě prioritizovat a volit efektivní formáty POS pro každou aktivitu. Zároveň stále častěji využíváme možností multibrand aktivací, které nám nabízí naše široké portfolio.

□ Již při vývoji se vždy snažíme vystavení připravit tak, aby se dalo v základu znovu použít a rebrandovat jinou komunikací. 
0 Řetězce se čím dál více zaměřují na vlastní koncepty visibility ve svých prodejnách a s tím přirozeně narůstají i různá pravidla a omezení pro realizace v místě prodeje. Naší snahou je vždy navrhnout řetězci řešení přímo na míru, které respektuje jeho koncept, ale zároveň splňuje pravidla efektivního POS.

Andrea Brožová
Mattoni 1873□ Hlavní změny jsme zaznamenali vzhledem k protipandemic- kým opatřením, které postihly aktivity s hosteskami a ochutnávky. Dalším důsledkem bylo také větší sepětí online a offline kanálů.
0 Spolupracujeme s více agenturami v souladu s jejich profesionálním zaměřením. Tendry probíhají průběžně.
0 Zdražení vstupních materiálů je opravdu citelné, i to je další důvod pro hledání efektivnějších 

způsobů komunikace, které vidíme právě v propojení offline a online.□ Udržitelný rozvoj a cirkularita je v DNA naší společnosti. O tento přístup se maximálně snažíme i při vývoji POS materiálů. Konkrétně se jedná hlavně o využívání recyklovaných materiálů či umisťování pokud možno permanentních a „rebran- dovatelných“ stojanů.
0 I řetězce se stále více zaměřují na propojení s online prodejem a tím směrem se rozvíjí i komunikace. Z hlediska kamenných obchodů je v kurzu přístup „méně je někdy více“.

Kateřina Schneiderová
Staropramen□ Poslední dva roky nás jednoznačně naučily být více flexibilní. Byli jsme nuceni nedržet se striktně původního plánu aktivit a reagovat na časté změny situace a opatření s ní spojených. V době, kdy se prodeje realizovaly prakticky pouze v maloobchodě, jsme hledali cesty, jak je ještě více podpořit. Nezapomínali jsme ani na 

gastronomii. V maloobchodě jsme realizovali soutěž, kdy výhrou byly poukázky do hospod a restaurací.
0 V současné době spolupracujeme s více dodavateli, které si vybíráme vždy v závislosti na povaze plánované aktivity.V případě regionálních značek spolupracujeme s lokálními dodavateli. Tendry pořádáme dvojího druhu. Jednak hledáme strategické partnery na určité služby, případně jsou tendry sepsány pro BTL agentury na konkrétní aktivity.
0 Samozřejmě i my jsme pocítili zdražení vstupních materiálů. Letos jsme se proto zaměřili na optimalizaci kartónových materiálů, především stojanů. Od dodavatelů také vždy vyžadujeme minimální spotřebu plastu. Studujeme digitalizaci a obecně nové trendy komunikace.□ Udržitelnost hraje v naší společnosti důležitou roli Například počtem a provedením POS materiálů se snažíme minimalizovat vizuální smog. Také řada aktivit, kterými podporujeme naše značky, zohledňuje tento aspekt. Například spojení značky Cool se značkou Rekola nebo využití malých elektrovozidel při kampani značky WAI Moment.
0 Řetězce v poslední době usilují o minimalizaci množství POS na prodejnách. Snaží se zmírnit reklamní smog- m
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