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Sezonní POS komunikace – emoce 
jsou v pozoru, podpora prodeje 
a budování značky v akci.

Není překvapením, že Vánoce, Valen-
týn, Velikonoce a další sváteční období 
jsou silnou prodejní sezonou pro řadu 
výrobků. O místo na prodejní ploše nebo 
o branding v rámci regálu je doslova boj.

Svátky jsou emočně silná období 
bez ohledu na „nutnost“ nákupu dárků 
a srdce i peněženky zákazníků jsou 
štědřeji naladěny. Emoce jsou nejsilněj-
ším nákupním „boosterem“ a tvůrcem 
ekvity značek. Pokud i v místech prodeje 
zvolíte to správné řešení, vystoupíte 
z řady, zvýšíte objem prodejů a zároveň 
budujete nebo posilujete brand. A co 
znamená „správné“ vystavení? Musí být 
na špičkové kreativní úrovni, jednodu-
ché, originální, inspirující a respektující 
shoppercentrická pravidla nákupního 
chování a rozhodování pro konkrétní 
produkty a značky.

Zákazníci jsou mnohem rozmazlenější 
než dříve a vítají při nakupování pozitivní 
rozptýlení, očekávají originální zážitky.

A ty můžete přinášet v průběhu celého 
roku. Sezonní POS totiž nabízejí skvělé 
možnosti, jak posilovat nebo pozměnit 
nákupní zvyklosti, motivovat zákazníky 
k vyzkoušení, ovlivnit krátkodobě i dlou-
hodobě jejich mysl a nákupní chování. 
Navíc jsou výbornou příležitostí pro 
„cross category“ vystavení, tedy pro 
spojení více produktů nebo kategorií, jak 
v rámci jednoho výrobce, více výrobců, 
tak třeba výrobce s privátními značkami. 
Například na Valentýna víno a čokolády, 
na Vánoce pivní speciály s barevný-
mi ponožkami. Přitom nemusíme mít 
v hledáčku jen tvrdé cíle, ale i projevit 
zájem a charismaticky pečovat o své 
zákazníky. Benefity sezonních POS jsou 
nesporné, ale zatím se s nimi u nás stále 
nepracuje dost aktivně a kreativně. 
Vytvářejte úžasná vystavení třeba pro 
Den matek, otců, dětí, rodiny, Halloween, 
Mezinárodní den domácích mazlíč-
ků, pro období dovolených a „back to 
school“, Vánoce, Velentýna, Velikonoce… 
a všechny další sezony, které pro vaše 
produkty a značky mohou být relevantní.

Nezapomeňte, 
konejte, sklízejte…
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tvorbu komunit, ‚storytelling‘ a zapojení  
spotřebitelů. Zároveň je zdrojem postupně 
rostoucího byznysu a umožní vytvořit nový 
typ digitálního ekosystému, který doplní 
aktuální digitální platformu,“ napsal Brotman 
společně s marketingovým ředitelem značky 
Bradym Brewerem na blogu Starbucksu.

Odkázali tak společně i na možnosti, 
jaké se mohou brandu otevřít v rodícím se 
prostředí webu 3.0 a metaversa. Zdůraznili, 
že tyto možnosti mají být široce dostupné, 
levné a podpořené správnými technologiemi 
blockchainu.

Neopomněli ani připomenout, že infra-
struktura projektu má stát na udržitelné 
technologii. I to je důležité vymezení — block-
chainové technologie jsou totiž energeticky 
náročné, což může být vedle finanční nároč-
nosti a komplikovanosti nákupu další překáž-
kou pro rozšíření NFT zvlášť mezi generací Z.

ZNAČEK PŘIBÝVÁ
Brandů, které se dívají po propracovanějším 
využití tokenů přibývá. Se zapojením NFT do 
členských a věrnostních programů jim pomá-
há například B2B startup Hang. Ten během 
července získal na rozvoj 16 milionů dolarů 
od investorů, mezi nimiž jsou společnosti 
Paradigm, FTX, Coinbase, Tiger Global nebo 
Allbirds. Mezi jeho klienty se počítají značky 
jako americký Budweiser, Pinkberry nebo 
pořadatelé festivalů Bonnaroo a Superfly.

Podle CEO společnosti Hang Matta Smolina 
se snaží retenci zákazníků (a snížení nákladů 
na jejich akvizici) řešit s pomocí věrnostních 
programů, které více odměňují za častější 
interakci se značkou a zákazníkům umožňují 
postupovat na vyšší úrovně s lepšími odmě-
nami. „NFT umožní značkám nejen pobízet 
zákazníky k postupu na vyšší úroveň věrnost-
ního programu, ale zároveň tomu dodají hod-
notu, protože zákazníci budou moci vlastnit 
NFT, které se dá rovněž prodat na digitálních 
tržištích,“ vysvětlil Smolin pro CNBC.

Vedle toho navíc značky mohou do NFT 
jako průkazu členství v klubu zapracovat, 
že při každém jeho prodeji získají určité 
procento z částky, za kterou se převedení 
uskutečnilo.

PŘEKÁŽKY NA VSTUPU
Aby se technologie více rozšířila, je třeba 
vyřešit zmiňované překážky na vstupu — ať už 
je to často vysoká cena NFT nebo potřeba si 
komplikovaně zřizovat speciální web3 peně-
ženky pro použití kryptoměn, za něž se pak 
tokeny nakupují. To by na sebe mohly převzít 
s věrnostními programy značky samotné: 
Podobně to ostatně funguje s digitálními 
peněženkami, zrovna Starbucks ji rozvíjel už 
od roku 2009 a byla dekádu nejpopulárnější 
digitální peněženkou na americkém trhu, než 
ji v roce 2019 předstihl Apple Pay.

Ani vysoká cena by pro NFT ve věrnostním 
klubu neměla být problém. Pro značky bude 

podstatně výhodnější získat si miliony zákaz-
níků, kteří u nich budou utrácet ročně o deset 
procent více, než aby měly deset tisíc lidí, 
kteří si jednou nebo dvakrát koupí NFT za ně-
kolik set dolarů,“ uvedl Matt Smolin a dodal: 
„Pracujeme na projektech, kde budou NFT 
zdarma a spotřebitelé je budou získávat za 
návštěvu kamenného obchodu, na webu nebo 
v aplikaci. Nebude stěžejní vzácnost tokenů, 
ale jaké výhody poskytnou ve věrnostním 
systému.“

BONUS PRO INVESTORY
Úspěch se speciálními NFT už koncem loň-
ského roku hlásil například americký řetězec 
kinosálů AMC. Nejdříve vydal ve spoluprá-
ci se Sony při příležitosti premiéry filmu 
Spiderman: bez domova vůbec první NFT od 
provozovatele kin. Po úspěchu 90 tisíc tokenů 
se Spidermanem pak AMC vydalo speciální 
NFT pro individuální investory společnosti 
sdružené v AMC Investors Connect. Digitální 
token se zlatým nápisem I own AMC (Vlast-
ním AMC 2 ) vlastníkům umožňuje získávat 
speciální slevy a další benefity. Je ho také 
možné prodávat, přičemž řetězec kin získá 
podíl z každého obchodu.

Projekt běží v partnerství s kryptopeně-
ženkou WAX (Worldwide Asset eXchange), 
která má uhlíkově neutrální certifikaci, což 
oba partneři při oznámení projektu neopo-
mněli zdůraznit. S WAX už též spolupracovaly 
na svých NFT sbírkách značky jako Mattel či 
Hasbro.

SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ
Rovněž Burger King si ve spolupráci s tržiš-
těm Sweet zkusil zapojení tokenů do svého 
programu Royal Perks pár měsíců po tom, co 
se rozšířil do celých Spojených států. Bylo to 
koncem loňského roku v rámci kampaně Keep 
It Real Meals na oslavu odstranění 120 umě-
lých ingrediencí z menu fast-foodového 
řetězce.

Kampaň podporovali vlastními menu 
tři ambasadoři (Nelly, Anitta a Lil Huddy). 
Spotřebitelé v rámci hry sbírali NFT, po nas-
kenování QR kódu u menu mohli získat jedno 
ze tří sběratelských NFT 3 . Když se jim 
podařilo získat celý set, dostali automaticky 
čtvrtý token, za nějž mohli mít digitální dílo, 
burgery Whopper na rok zdarma, merch-
andise s autogramem nebo hovor s jedním 
z ambasadorů. Mimochodem, QR kódy 
byly na šesti milionech krabiček pro menu 
a objevily se ve více než 7000 pobočkách po 
Spojených státech.

„Zapracovali jsme na technologiích, které 
značkám umožňují pokročit ve využívání 
NFT za limitované umělecké kolekce. Může 
jít o jejich integraci do věrnostního progra-
mu, spotřebitelských soutěží nebo dalších 
zážitků, které zvýší zapojení zákazníků,“ 
přiblížil Tom Mizzone zakladatel a šéf tržiště 
Sweet. 


