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A K T U A L I T Y

DAGO
NEPŘEHLÉDNUTELNÝ VSTUP 
NATURY NA SLOVENSKÝ TRH 

Zdice/ek – Pro uvedení pramenitých vod 
značky Natura na slovenský trh se spo-
lečnost Coca Cola HBC rozhodla využít 
prodejní plochy řetězce Tesco. O zvidi-
telnění v exponované kategorii nealko-
holických nápojů a prémiové vystavení 
se postarala společnost Dago. Zákazníci 
se s novinkou seznámí pomocí atraktiv-
ních semipermanentních stojanů, kte-
rým dominuje nepřehlédnutelný světelný 
kruh. Stojany jsou vyrobeny z kombinace 

plastu a kartonu. Kartonové omotávky 
na spodní části konstrukce se dají lehce 
měnit přímo na prodejní ploše v průběhu 
celé kampaně, stejně tak jako grafi ka na 
středovém kruhu, která se dá jednoduše 
přelepit. POS materiály hrají klíčovou 
funkci při uvedení nové značky na trh. Ve 
vybraných prodejnách Tesco napříč Slo-
venskem bylo instalováno celkem deset 
stojanů. 

MAKRO
25 LET V ČESKÉ REPUBLICE

Praha/ek – Již čtvrt století uplynulo v září 
od chvíle, kdy se v Ostravě pro všechny 
podnikatele otevřela první prodejna vel-
koobchodu makro ČR. Zatímco v prv-
ních letech se prodával široký sortiment 
zboží pouze na ploše prodejen, dnes 
je každá z 13 provozoven multikanálo-
vým centrem nabízejícím nejen možnost 
osobního nákupu, ale i závoz zboží přímo 
k zákazníkům. 
Po pěti úspěšných letech prošlo makro 
v roce 2002 první velkou změnou 
„od prodeje ke službám“, kdy začalo 

rozlišovat své zákazníky na gastronomii 
a maloobchod a najalo první obchodní 
zástupce specializované na specifi ka 
těchto segmentů. Velký milník nastal 
v roce 2010, kdy velkoobchod poprvé 
zavezl zboží přímo k zákazníkovi. Služba 
závozu se začala velice rychle rozvíjet, 
a tak makro přišlo v roce 2011 s online 
řešením objednávek. Pro rozvoj místního 
maloobchodu byl důležitý rok 2012, kdy 
makro představilo Můj obchod – koncept 
nezávislých partnerských maloobchodů 
sdružených v alianci. Dnes tato aliance 
zahrnuje přes 600 obchodů. V roce 2015 
zahájila makro akademie. V roce 2018 
makro otevřelo distribuční centrum Ko-
zomín. Do příštích let má makro jasný cíl 
– stát se první volbou na velkoobchod-
ním trhu rychloobrátkového zboží.

KOŠÍK .CZ / TCHIBO
MÓDA A DOPLŇKY TCHIBO MÍŘÍ 
EXKLUZIVNĚ NA KOŠÍK

Praha/ek – Tchibo, značka, která je glo-
bálně synonymem nejen dobré kávy, ale 
také módy a doplňků do domácnosti, 
nově nabídne svoje zboží mimo vlastní 
prodejny a e-shop, a to poprvé v histo-
rii i mezinárodním měřítku. Exkluzivně ji 
bude možné nakupovat na Košík.cz. Zá-
kazníci si mohou na Košíku nově objed-
nat desítky druhů dámské, pánské nebo 
dětské módy, sportovní a fi tness outfi ty, 
ale také stylové designové bytové do-
plňky, jako jsou například oblíbená ložní 
prádla, nádobí nebo potřeby pro domác-
nost. Ceny budou totožné s nabídkou 
obchodů či e-shopu Tchibo. A stejně tak 
se bude obměňovat nabídka – nové ko-
lekce Tchibo budou i na Košíku předsta-
vovány každý týden.
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20. AFFILIATE KONFERENCE SE USKUTEČNÍ 
20. ŘÍJNA 2022 V PROSTORÁCH SÁLU 
FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE
Zástupce e-shopů, kteří provozují affi -
liate program, získají na konferenci infor-
mace o aktuálních trendech a výsledcích 
affi liate nejen u nás a na Slovensku, ale 
i v dalších zemích Evropy. Přednášející 
budou prezentovat aktuální možnosti pro-
pagace přes affi liate. Marketéři se budou 
moci seznámit s největšími affi liate part-
nery z obou zemí, které konferenci pravi-
delně navštěvují, a nastavit si s nimi užší 

spolupráci už pro nadcházející sezonu.
Partneři získají nové pohledy na vyu-
žití sociálních sítí k monetizaci affi liate 
projektů. Špičkový odborníci na Face-
book, Tik Tok a Pinterest odhalí dosud 
málo využívané příležitosti na těchto 
platformách.
Konference se dotkne i travel businessu, 
který v době pandemie utržil největší 
ránu. Jaké jsou vyhlídky tohoto seg-
mentu na další sezonu? 
Konference proběhne 20.10. od 14:00 
v prostorách Františkánského kláštera, 
v Praze na Jungmannově náměstí 18.
Program najdete na webu: 
www.affi liatekonference.cz
Vstupenky lze zakoupit na 
https://event.gg/17553/

http://www.affiliatekonference.cz
https://event.gg/17553/

