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K O M U N I K A C E ,  P R E Z E N TA C E  &  P R O D E J

S vystaveními z kategorie alkoholických 
nápojů se mohou zákazníci setkávat ve 
vybraných prodejnách Makro, v Kauf-
landu či v duty free zóně na pražském 
Letišti Václava Havla. Realizované shop 
in shopy se od sebe liší nejen umístěním, 
ale také provedením, které ukazuje, s ja-
kými materiály Dago aktivně pracuje.

STARÁ MYSLIVECKÁ
Výstavní stojan byl navržen speciálně 
pro prodejnu na pražském letišti tak, aby 
už z dálky připomínal destilační kolonu. 
Jeho základem je kovová konstrukce, 
kterou doplňuje laminátová deska s ple-
chovými policemi v povrchové mosazné 
RAL úpravě. Samotný tank, včetně pod-
stavy, je řešen kompletně z plastu stří-
kaného v dekoru mosazi. „Typicky český 
nápoj Stará žitná myslivecká oslavil 
v loňském roce 500 let od svého vzniku. 
Proto jsme vytvořili unikátní shop in shop 
připomínající varnu, ve které se alkohol 
dříve vařil. Z té se přímo stáčí do lahví 
umístěných hned vedle ní,“ vysvětluje 
záměr Lucie Michajlov z agentury Dago 
a dodává: „Veškeré materiály, které jsme 
pro výrobu tohoto stojanu využili, spl-
ňují přísná bezpečnostní pravidla, která 
je pro umístění vystavení na letišti třeba 
dodržet.“

HEFFRON
Další vystavení bylo realizováno v rámci 
značky Heffron. „Dago vždy dokáže při-
jít s originálním a neotřelým řešením no-
vého vystavení. Poté, co jsme v loňském 
roce rozšířili nabídku značky Heffron 
o dva další rumy a dva rumové elixíry, 
jsme je chtěli v místě prodeje adekvátně 

odprezentovat a umožnit tak spotřebi-
telům, kteří si značku Heffron oblíbili, 
ochutnat i její nové varianty,“ říká brand 
manager Michal Kučera z Palírny U Zele-
ného stromu a pokračuje: „Potěšilo mě, 
že se toho Dago ujalo s nadšením. Vý-
sledná vystavení hovoří sama za sebe. 

I díky nim si lidé k novinkám od Heffronu 
našli cestu a začali je nakupovat opako-
vaně, což bylo naším hlavním cílem.“

VYSTAVENÍ PRO MAKRO
Shop in shop o velikosti jedné europalety 
nabízí možnost vystavení kompletního 
sortimentu rumu Heffron. Na jeho výrobu 
byla použita kombinace plastových a ko-
plastových komponent včetně reálného 
travního koberce použitého na záda sto-
janu. Provedení doplňují světelné rá-
mečky s měnitelnou grafi kou. „Vystavení 
je čisté, jednoduché, ale přesto velmi ori-
ginální a nápadité a vyhovuje požadav-
kům klienta,“ zhodnotila Lucie Michajlov.
Dalším projektem pro představení no-
vých příchutí rumu Heffron je realizace 
světelného čela vyrobeného přímo na 
míru pro sekci s alkoholickými nápoji 
pro pobočku Makra v Ústí nad Labem. 
Každá část shop in shopu poskytuje 
dostatečný prostor pro prezentaci no-
vých příchutí rumu Heffron. Provedení 
je vyrobeno z permanentních materiálů, 
jako jsou PSH, koplast, dibond, PMMA, 
a z hliníkových profi lů a je doplněno 
o velká záda s poutavými světelnými 
prvky, které upozorňují na jednotlivé pří-
chutě rumu.
Posledním projektem v rámci komuni-
kace novinek od značky Heffron bylo 
dvoupaletí, se kterým se mohli zákazníci 
setkat ve vybraných prodejnách Kau-
fl and. Shop in shop byl zhotoven z pev-
ného kartonu s voštinou a byl doplněn 
o skutečné prvky, které navozovaly jed-
notlivé příchutě rumů. Jednalo se napří-
klad o kokosy či o jutové pytle s kávo-
vými zrny.

Radka Hejduková

REALIZOVANÉ SHOP IN 
SHOPY SE LIŠÍ UMÍSTĚNÍM 
I PROVEDENÍM

PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU SE 
CHLUBÍ DESTILAČNÍ VARNOU A LÁKÁ 
NA NOVÉ PŘÍCHUTĚ RUMU HEFFRON.

Společnost Dago v posledních týdnech realizovala hned 
několik vystavení pro produkty české likérky Palírna 
U Zeleného stromu.




