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Vlnitá lepenka a ostatní recyklovatelné materiály 
společně s možností opakovaného používání 
reklamních stojanů splňují trend udržitelnosti. 

„Stejně jako v mnohých jiných odvětvích vnímáme i zde 
výrazný příklon k materiálům, které jsou přírodní, tedy 
snadno recyklovatelné a ideálně z recyklátu i vyrobené,“ 
potvrzuje jeden z trendů Palo Lezo, technický ředitel ze 
společnosti Paketo group.

Stranou nezůstává atraktivnost a nápaditost POP pro-
středků. „Design stojanů se odvíjí od klíčového vizuálu, 
který má klient pro danou kampaň připravený, a nelze 
jednotně sdělit, co je aktuálním trendem v této oblasti,“ 
doplňuje projektová manažerka Annette Schulze z ko-
munikační agentury DAGO a dodává: „Určitě ale může-
me říci, že více než kdy dříve vítězí v mnoha případech 

čistota, jednoduchost a uhlazenost.“ Vyjmenované as-
pekty jdou podle ní ruku v ruce s trendy dnešní doby, 
jako je právě již zmíněná udržitelnost či minimalismus. 
„Nicméně divoké sezonní kampaně jsou přesným opa-
kem, a proto nelze trendy v rámci designu paušalizo-
vat.“ Stěžejní samozřejmě je, aby claim, který je na POS 
znázorněn, byl jasný, výstižný, ideálně spojený s call to 
action.

Také ve společnosti Paketo group se stále častěji se-
tkávají s jemnějšími motivy, čistějším designem a tlume-
nějšími barvami. „Populární je např. lineární kresba na 

Displej musí umět zaujmout
V oblasti in-store komunikačních prostředků POP/POS vévodí z hlediska materiálů vlnitá lepenka. 
A není to pouze kvůli její přívětivé ceně. Dají se s ní dělat divy. Oblíbené je také například dřevěné 
lamino v kombinaci s plasty. Stále populárnější je rovněž opětovné používání aktualizovaných 
reklamních nosičů. A v neposlední řadě může být displej modulární a musí něco vydržet.

Adriana Weberová

Oblíbené jsou jemnější motivy 
s čistějším designem.

Povedeným POP prostředkem z produkce Authentica Group je například vystavení elektrických kartáčků Sonicare pro klienta Philips.
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kraftovém papíře, abstraktní motivy simulující akvarel, 
přírodní a vesmírné motivy. Barevná paleta je spíše ome-
zená a odstíny tlumenější,“ vyjmenovává grafické mož-
nosti Palo Lezo, technický ředitel společnosti.

Tlak na snížení ekologického dopadu při produkci in-
-store komunikačních prostředků POP/POS vnímají i ve 
společnosti Authentica Group. „Zadavatelé mají u nás 
vlastně už od počátku možnost zvolit jednu ze dvou 
cest – buď cestu snadno recyklovatelných, snadno roz-
ložitelných materiálů a netoxických potisků, nebo formu 
POS, které má trvalejší charakter,“ potvrzuje Martin Ha-
silík, CEO Authentica Group. Je na klientech výrobce, 
zda zvolí cestu častější obměny POP systému z šetrněj-
ších materiálů, nebo naopak chtějí, aby s menšími mo-
difikacemi bylo možné POP opakovaně používat. „My 
poté s klientem vybereme adekvátní materiál, tak aby 
odpovídal jeho produktu i kampani,“ doplňuje. Obecně 
je i podle něho aktuálním trendem spíše minimalističtější 
grafika. „Doby, kdy člověk v grafice musel luštit, o jaký 
produkt se jedná, jsou tytam a pomalu se vytrácí i u nás 
zažité horror vacui.“

Z pohledu funkčnosti je důraz kladen například na objem 
vystavení. Více než kdy dříve je pro výrobce zboží dů-
ležité množství zboží, které mohou do POS umístit. „Vy-
stavení samo o sobě musí být pro zákazníka přístupné, 
,pohodlné‘ a v ideálním případě vybízet k nákupu nebo 
probouzet zájem dozvědět se či získat více,“ doporučuje 
Annette Schulze. 

Populární jsou také snadno sestavitelné konstrukce, jako 
např. patentovaný modulární stojan, který byl vyvinut 
pod značkou Paketo.one.

Reprezentantem opětovně použitelného nosiče je napří-
klad reaktivace loňského displeje pro Red Bull od agen-
tury DAGO. Vývoj jeho konstrukce a výroba nosných 
prvků představovaly největší investice. „Opětovné po-
užívání nosičů je dobrou cestou, jak POS využívat efek-
tivně. Takto lze dalších několik let měnit pouze rebran-
ding nosičů, konstrukce ale zůstane stejná,“ vysvětluje 
Annette Schulze.

POS a POP systémy musí být v prodejně nepřehlédnu-
telné. „Existují určité triky, jak na sebe ještě lépe upou-
tat pozornost v záplavě mumraje a podnětů. Vzhledem 
k našim téměř 20 letům zkušeností z trhu jsme vyzkou-
šeli hodně variant. Mezi naše nejoblíbenější způsoby, 
jak oslovit zákazníky, patří nejen světla a obrazovky, ale 

také nejrůznější tlaková nebo pohybová čidla, která do-
slova zákazníka ,uloví‘,“ prozrazuje Martin Hasilík.

Povedeným POP prostředkem z produkce Authentica 
Group je například vystavení elektrických kartáčků Soni-
care pro klienta Philips. Úkolem bylo vyrobit lepší a mo-
dernější vystavení, než byl původní displej. Cílem bylo 
přiblížit zákazníkovi vlastnosti a variabilitu produktových 
hlavic elektrických kartáčků. Důraz byl kladen i na pré-
miový vzhled displeje.

Základ tvoří dřevěné lamino, dibond a plasty
V některých případech klient upřesní požadavek na 
materiál a s ním související udržitelnost. U displeje pro 
elektrické kartáčky se jednalo o kombinaci materiálů. 
Základ tvořilo dřevěné lamino, dibond a plasty. Do vnitř-
ního prostoru stojanu bylo nutné vložit potřebné zabez-
pečení mechanické a elektronické, osvětlení LED zdroje, 
a především vyřešit obal takovým způsobem, aby zvládl 
přinejmenším dvakrát transport. Požadavkem byla také 
minimálně tříletá bezporuchovost. „Podle reakcí z trhu 
a klienta vyšlo naše řešení včetně využití v prodejně per-
fektně a i v této nesnadné době mají v prodeji nejlepší 
čísla na trhu,“ hodnotí projekt Martin Hasilík. Oceňován 
je jednoduchý a přehledný přístup pro zákazníka a jasné 
instrukce, jaký kartáček nebo hlavice jsou pro nakupují-
cího ta správná volba.

Výrobu displejů má ve svém výrobním programu také 
společnost THIMM pack’n’display. A právě ona potvrzuje 
oblibu vlnité lepenky. Například společnost Share použí-
vá pro prodej svých výrobků v dm drogeriích podlahové 
displeje právě z dílny této společnosti. Kancelářské po-
třeby jsou v displeji prezentovány ve třech přihrádkách, 
které lze variabilně měnit pro různé velikosti produktů 
pomocí lemů a přepážek. Na jeho bočních stěnách jsou 

Reprezentantem opětovně použitelného nosiče je například reaktivace 
loňského displeje pro Red Bull od agentury DAGO.
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navíc integrovány perfo-
rované desky pro zavěšení vý-

robků. Na wobblerech 
se mohou spotře-

bitelé dozvědět 
i další informace 
o společnosti. 
Podlahové dis-
pleje jsou v sou-

ladu s trendem udr-
žitelnosti kompletně vyrobeny 
z vlnité lepenky, navrženy jsou 

pro dlouhodobé použití v malo-
obchodě a po vyprodání výrobků 

je lze fl exibilně doplňovat. 
Display získal ocenění PO-
PAI D-A-CH Awards.

I THIMM umí opakovaně 
použitelné stojany 

Také THIMM pack’n’display nabízí řešení umožňující 
použít stojan opakovaně a jeho vzhled snadno a rychle 
změnit i několikrát ročně pouze pomocí samolepicích 
aplikací. Jejich umístění na displej je velmi jednoduché, 
stačí sejmout ochranný štítek a samolepicí část aplikace 
je připravena k použití. Blíže jsme se tématu věnovali již 
na www.packagingherald.cz.

Dalším úspěšným hráčem na trhu je již zmíněná spo-
lečnost Paketo group. Společnost Wiky se na ni obrá-
tila s požadavkem na vývoj podlahového stojanu pro 
školní pomůcky a papírenské zboží. Evokovat měl školní 
budovu pro kampaň „zpátky do školy“, která startuje 
letos o prázdninách. „Stojan měl mít poměrně vysokou 
nosnost a maximální možné naplnění. Zahrnuje proto 
nejrůznější typy polic, přihrádek, závěsných háků a také 
mu, jako správné škole, nechybí střecha,“ upřesňuje 
Palo Lezo. Celá koncepce měla navodit pocity, které si 
asi každý z nás, byť možná mnoho let zpětně, spojuje 
s nástupem do školy. „Vůně nových školních pomůcek, 
setkání s kamarády po prázdninách. Tomuto sdělení 
jsme přizpůsobili jak konstrukci stojanu, tak zadavatel 
poté i samotnou grafi ku.“ Vzhledem k tomu, že koneč-
ným uživatelem produktů jsou děti, i samotný stojan 
a jeho design musely být především hravé. Nechybějí 

proto veselé barvy, ale ani nákupní seznam do školy či 
metr, díky kterému si školáci mohou změřit, o kolik přes 
prázdniny vyrostli. Z praktického hlediska obsahuje co 
nejvíce prostoru pro různé typy zboží, aby se na jednom 
místě dala pořídit rovnou celá výbava.

Stojan díky konstrukci zvládne „nálož“ přes 60 kg
Stojan je sestaven zejména z pětivrstvé kraftové le-
penky a z doplňkových částí z plastu, sololitu a kovu. 
Vzhledem k tomu, že se konstrukce skládá z více dílů 
(použity byly jak části modulárních stojanů, tak speciál-
ně navržené díly), bylo nejnáročnější spojit komponen-
ty k sobě tak, aby byla splněna požadovaná nosnost 
a stabilita. Pro nejnamáhanější části byla proto zvolena 
sololitová výztuž, jednotlivé části k sobě spojily cvočky 
a došlo i na kovovou lištu. Takto vybavený stojan bez 
potíží zvládl „nálož“ přes 60 kilogramů a je dobře připra-
ven pro dvou- až tříměsíční pobyt v prodejně. „Zákazník 
byl potěšen zejména tím, že výsledný produkt splňoval 
požadavky jak na sdělení, tak na praktičnost a funkci. 
Ocenil vzájemnou bezproblémovou komunikaci a rychlé 
zapracování zpětné vazby během vzorování,“ doplňuje 
na závěr Palo Lezo. 

Pro potisk displejů digitálním inkjetem je vhodná napří-
klad novinka z produkce společnosti Koenig & Bauer 
Durst, stroj Delta SPC 130 FlexLine Eco+. Založen je 
na osvědčené technologické platformě SPC a lze jej 
také upgradovat na Delta SPC 130 FlexLine Automatic. 
Zařízení disponuje kompaktním systémem sušení. Nový 
nástroj Dynamic Nozzle Management Tool navíc výraz-
ně snižuje nároky na údržbu tiskové hlavy. Kompaktní 
základní model tak nabízí zpracovatelům vlnité lepenky 
novou cestu k digitálnímu packagingu nebo rozšiřuje 
jejich stávající možnosti. „Mnoho zpracovatelů vlnité 
lepenky má objem výroby čtyři až osm milionů metrů 
čtverečních ročně. Díky tomu je pro ně novinka, kterou 
lze později upgradovat na SPC 130 FlexLine Automatic, 
perfektním řešením,“ uvádí Matthias Krautgasser, pro-
duktový manažer Delta SPC 130 ve společnosti Koenig 
& Bauer Durst.

Populární jsou například 
snadno sestavitelné konstrukce.

Delta SPC 130 FlexLine Eco+ od společnosti Koenig & Bauer Durst nabízí zpracovatelům 
vlnité lepenky novou cestu k digitálnímu packagingu.

https://www.packagingherald.cz/novinky-akce/samolepici-aplikace-z-vlnite-lepenky-na-stojany/
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