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SHOP-IN-SHOP  
ORBIT - WORK & STUDY
Zadavatel:  Mars Czech s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, dřevo, ostatní (reálné prvky)

Použití:  hypermarkety Albert

Poutavé vystavení pro období návratu do školních zařízení si dopřály oblíbené značky žvýkaček Orbit 
a Airwaves. Kartonové vystavení v kombinaci s podlahovou samolepkou spotřebitele rázem vtáhne 
do modrého světa svěžího dechu. Tematickým skvostem jsou pak dřevěné prvky: tužky, pravítko 
a malířský stojan, vše vhodně doplněno o reálnou promoční pokrývku hlavy s typickým střapcem. 
Za call to action, které na zákazníka mrká přímo z malířského plátna a je středobodem vystavení, se 
ale skrývá mnohem víc. Svěží dech je totiž nejen příjemnou nutností, ale taky pomáhá. Do školních 
lavic či do univerzitních poslucháren tak usednou studenti nejen svěží a nakopnuti, ale také s dobrým 
pocitem, protože výtěžek z prodeje žvýkaček Orbit a Airwaves už po sedmé putuje na podporu SOS 
dětských vesniček starající se o znevýhodněné děti. Každé dítě čí mladý dospělý si totiž zaslouží 
úsměv a lepší budoucnost.
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SHOP-IN-SHOP  
VITANA / HAMÉ 
Zadavatel:  Orkla Foods Česko a Slovensko a.s

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, ostatní (reálné prvky)

Použití:  hypermarkety Albert

Ve většině domácností začínají přípravy na Vánoce v podobě sladkého pečení už v listopadu... 
a pomoc v podobě oblíbených výrobků od Hamé a Vitany je již osvědčenou tradicí. Například značka 
Hamé, jednička v kategorii džemů, jako jediná na českém trhu nabízí ovocné směsi speciálně určené 
na pečení a přípravu slepovaného cukroví. Její vánoční sortiment navíc skvěle doplňují kvalitní 
povidla. Od značky Vitana, „pečicí dvojky“ na trhu, se v tomto svátečním období nejvíce používají 
kypřicí prášky do pečiva a vanilkové cukry. Hospodyňky považují Vánoce jako nejdůležitější svátek 
roku. Pro naprostou pohodu při setkání s rodinou a přáteli je zcela zásadní také perfektní pohoštění. 
Vytvořili jsme kreativní vystavení v podobě kuchyně, kde nakupující našli vše potřebné pro přípravu 
cukroví. Vánoční atmosféru jsme ještě posílili o dekoraci v podobě válečku, plechu s perníčky, 
vánočního stromečku a vánoční hvězdy. Nechyběla ani ozdoba ve formě světelného řetězu decentně 
se linoucího podél celého vystavení. Součástí vystavení byl i claim kampaně „Jen od srdce jsou ty 
pravé Vánoce“ doplněný o vizuál, na němž pomáhají s pečením i ti nejmenší. Celé vánoční vystavení 
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko pomohlo nakupujícím vytvořit pocit příjemné domácí 
pohody a připravit je na klidné prožití vánočních svátků. 
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PALETOVÉ VYSTAVENÍ  
NATURA
Zadavatel:  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, plast, plexisklo, svícení

Použití:  hypermarkety Tesco Slovensko

Pro letošní uvedení pramenité vody Natura na slovenský trh jsme ve spolupráci se společností 
Coca-Cola HBC představili něco skutečně výjimečného. S cílem jasně a výstižně komunikovat čistotu 
a přírodní původ pramenité vody Natura vznikl nápad nepřehlédnutelného světelného kruhu. Ten 
symbolizuje vedle koloběhu přírody také nutnost její ochrany a graficky se dotýká tématu recyklace. 
Na Slovensku se totiž od letoška zálohují krom jiného i PET lahve, což je obrovský krok správným 
směrem. Vystavení vyrobené z kombinace plastu a kartonu je semipermanentní a tudíž dlouhodobě 
využitelné a udržitelné, přičemž grafiku středového kruhu a paletovou omotávku lze lehce vyměnit 
přímo na prodejní ploše. Díky inovacím se dosáhlo snížení spotřeby elektrické energie, aniž by to 
ovlivnilo kvalitu osvětlení a celkový dojem z expozice. Je zřejmé, že pramenitá voda Natura je nejen 
tím správným životabudičem a pomocníkem na uhašení žízně, ale také kráčí s dobou a myslí na 
životní prostředí, aby uchránila svůj zdroj pro další a další generace.
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SHOP-IN-SHOP SEMTEX
Zadavatel:  Kofola, a.s.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, PSH, ostatní (TV)

Použití:  hypermarkety Albert

Vystavení pro značku Semtex je již na první pohled přímo explozí energie. Nabízí proporčně vyvážené 
oboustranné stojany, z nichž v jednom případě je do stojanu zabudovaná lednice, pro ten nejlepší 
zážitek z osvěžení, a ze strany druhé vás zaujme LCD. To komunikuje právě probíhající kampaň 
a ve vybraných dnech promoce pak nabízí konečným zákazníkům díky hosteskám možnost zažít si 
virtuální realitu a zahrát si jednu z dnes nejpopulárnějších her VR. Soutěž o věcné i finanční výhry 
má nápaditý a chytlavý slogan „Life is funny, když máš money“. S duchem soutěže a jejího sloganu 
korespondují také dvě zlaté cihličky, které nabízejí další bonusový prostor pro prezentaci produktů. 
Dominantou celé koncepce je pak plechovka v nadživotní velikosti vábící k ochutnání nápoje, který 
nabíjí pořádnou dávkou energie. Celek dotváří a uzavírá podlahová samolepka - to vše v kontrastních 
produktových barvách.
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SHOP-IN-SHOP METAXA
Zadavatel:  Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, podlahová samolepka

Použití:  hypermarkety Albert

Metaxa je jedinečná řecká pálenka podmanivé a nenapodobitelné chuti a proto si také zaslouží 
jedinečné vystavení. To, které jsme vyrobili ve spolupráci se společností Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., 
perfektně vystihuje tento jantarový poklad v lahvi, který je vyroben ze směsi brandy, originálního 
koření a vína. Ze šťavnatého vystavení skládajícího se ze stojanů, paletek a podlahové samolepky 
přímo sálá ona pověstná řecká vřelost. Celý set se nese v hřejivé barvě samotného produktu a na 
prodejní ploše tak vytváří útulný celek, který zákazníkům přináší kousek řeckého slunce v jakémkoliv 
ročním období. Vyobrazení vanilky, hrozen, zralých broskví, a květů odkazuje na složení tohoto 
lahodného jantarového nápoje, který je tady s námi již od roku 1888. Středobodem vystavení je 
však samotná lahev produktu v nadživotní velikosti, která je věrnou 3D kopií své skutečné předlohy 
vyrobenou z kartonu. Hrdě vystavena na kruhovém podiu čeká a láká zažít nečekané. 
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DVOUPALETÍ GRILOVÁNÍ  
TULLAMORE D.E.W.
Zadavatel:  Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, ostatní (reálné prvky)

Použití:  vybrané hypermarkety Kaufland

Dvoupaletí Tullamore D.E.W. mistrně spojuje léto, grilování a legendární třikrát destilovanou irskou 
whiskey. A právě v duchu irského grilování se nese jak toto vystavení, tak spotřebitelská soutěž, která 
je s ním propojena. Jedná se o soutěž o grily Weber a originální marinovací boxy Tullamore DEW. 
Cílem vystavení je navnadit spotřebitele ke správnému irskému grilování a k účasti v soutěži.

20
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PALETOVÉ VYSTAVENÍ  
PILSNER URQUELL 
Zadavatel:  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Přihlašovatel: Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, PET-G, světelný řetěz, stuhy

Použití:  Tesco SK, Coop SK

Vánoční projekt Pilsner Urquell pro slovenský trh je vskutku okouzlující. Brána, kterou projdete do 
světa lahodného zlatavého moku s tradicí od roku 1842 ozdobena decentním světelným řetězem 
a mašlemi z červených stuh jako typickými Vánočními symboly. Jednoduché, elegantní a neokoukané 
řešení dává vyniknout tradičním hodnotám, které jsou symbolem této věhlasné značky. Na jedné 
straně pak bránu zdobí maketa lahve v nadživotní velikosti a na straně druhé boční komunikaci, která 
působí jako call to action, avšak zároveň podtrhuje a ctí ten pravý smysl Vánoc, kterého je nedílnou 
součástí. Tradiční produkt, který je nejen domácí, ale i světovou ikonou, jednoduše nesmí u Vašeho 
vánočního stolu chybět. Pilsner Urquell a Vánoce jednoduše patří k sobě.
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VÁNOČNÍ DVOUPALETÍ  
BOŽKOV REPUBLICA
Zadavatel:  STOCK Plzeň-Božkov s.r.o

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, koplast, zlatá fólie

Použití:  hypermarkety Kaufland

Ve spolupráci se STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. jsme pro prodejní řetězec Kaufland připravili skutečně 
výjimečné vystavení k příležitosti vánočního giftingu. Vystavení vládnou ostře a precizně řezané 
hrany, které mu dodávají ještě větší noblesu. Tomuto dvoupaletí vévodí zejména prémiová černá 
barva, v kombinaci s kontrastními zlatými prvky a detaily. Ty jsou dotaženy k dokonalosti pomocí 
prémiových materiálů a za vším se skrývá poctivá a pečlivá ruční práce. Srdce vystavení zdobí zářivé 
obrysy vánočního stromečku, ve kterém jsou pověšené vánoční baňky. V horní části se vyjímá 
nádherná mašle, přičemž od stromečku ji opticky dělí logo značky. S produkty Božkov Republica si 
rozhodně vychutnáte elegantní Vánoce, na které Vás vystavení láká.
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PALETOVÉ VYSTAVENÍ  
CAPTAIN JACK
Zadavatel:  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, dřevěné bedýnky, potištěný koplast, světelný řetěz

Použití:  hypermarkety Tesco a Kaufland

Plzeňský Prazdroj Slovensko uvedl loni na trh dvě úžasné novinky v podobě piva Captain Jack 
Original, které letos pro velký úspěch rozšířil o další skvělou příchuť. Piva Captain Jack Orignal vznikly 
jako reakce na poptávku po nových letních pivních stylech a příchutích. Jde o speciální ležák s nižší 
hořkostí, přičemž jeho jedinečnou chuť dotváří přírodní aroma z bylin. Jelikož je Captain Jack zcela 
výjimečný osvěžující nápoj, zaslouží si také výjimečné a neotřelé vystavení. Tento set palet z naší 
dílny oplývá pestrými barvami, protože přesně takto vypadají letní dny: jsou pestré, nevyzpytatelné, 
plné barev a chutí a ideálně také zábavy či odpočinku, ke kterému je zrovna tento lahodný mok 
přesně tím pravým. Kartonové vystavení pirátů mezi pivy láká zákazníky na veselou prázdninovou 
atmosféru a dřevěné přepravky plné kouzelných lahviček s ještě lepším obsahem. Papoušek a palma 
s rozevlátým světelným řetězem dotvářejí plážový dojem, kterému takřka nejde odolat. Tomu prostě 
musíte propadnout!
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SHOP-IN-SHOP  
SENSODYNE NOURISH
Zadavatel:  GlaxoSmithKline, s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  plast, karton, ostatní (reálné prvky)

Použití:  hypermarkety Albert 

Originálně jednoduchým vystavením společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. uvedlo na trh novou 
řadu zubních past Sensodyne Nourish. Cílem tohoto shop-in-shopu je oslovit mladší generaci jak 
prostřednictvím hravého vyobrazení modelu zubu i produktu samotného, tak věcnou a jasnou 
komunikací všech klíčových benefitů. Na motivu kruhu, který vystavení lemuje, se nachází 
jednoduchá komunikace v kostce sdělující vše důležité. Pro mladou generaci je totiž důležité nejen 
jejich zdraví, ale i čas. Zdlouhavé zkoumání benefitů produktu tak není na pořadu dne. V souladu 
s hodnotami a smýšlením této cílové skupiny potěší zejména fakt, že jak krabička, tak i tuba a víčko 
jsou z recyklovatelného materiálu a samotná pasta je veganská. Jak napovídají zobrazené zelené 
elementy rostlin, nyní ji lze pořídit ve dvou nevšedních, překvapivých příchutích: aloe vera a citronová 
tráva. Sensodyne Nourish je nejen kvalitní a moderní produkt, ale je také ohleduplný k životnímu 
prostředí. Jak produkt, tak i jeho způsob vystavení má prostě ten správný tah na branku.
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PREZENTAČNÍ STOJAN ECG
Zadavatel:  K + B Progres, a.s.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  lamino, plast, svícení

Použití:  síť prodejen Expert Elektro

Tento prodejně-prezentační stojan, navržen a vyroben ve spolupráci se společností K + B PROGRES, 
a.s. na prodejní ploše doslova září luxusem. Hlavní dominanta, světelný box, který prostupuje na výšku 
celého stojanu je orámovaný matným, černým laminem, které dává grafice a designu vyniknout. 
Panel s vyměnitelnou komunikací ohromí a zároveň zaručuje dlouhodobé a variabilní využití stojanu 
pro jakékoliv další produktové kampaně a prezentace jiného zboží. Během okamžiku je stojan 
kompletně rebrandovaný a připravený pro komunikaci jiného produktu. Měníme nejen velký světelný 
box, ale i mangetickou folii na bočnici, kapsy na letáky a je možné vyměnit a změnit barevnost i lesklé 
černé pracovní desky. Zajímavý asymetrický design je nejen oku lahodící, ale poskytuje jak místo pro 
prezentaci produktu, tak i dostatek úložného prostoru. Samozřejmě nechybí ani logo značky, které 
je viditelné ze všech stran stojanu . Díky kolečkům je manipulace s ním opravdu hračkou. Jednoduše 
opravdová dokonalost v každém ohledu.
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PERMANENTNÍ STOJAN  
PEDIGREE
Zadavatel:  Mars Czech s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  LTD, kov, plast

Použití:  hypermarkety Globus

Ve spolupráci se společností Mars Czech s.r.o. vznikl stojan, který bravurně zvládne odprezentovat 
hned několik pamlsků zároveň. Jedná se o zákazníky oblíbené produkty Pedigree, které jsou pečlivě 
a přehledně vyskládané ve čtyřech policích, čím zákazníkům při samotném výběru šetří čas, který 
pak mohou plnohodnotně strávit právě se svým věrným přítelem. V horní části se nabízí také prostor 
pro pamlsky k zavěšení. Tento permanentní stojan je precizní kombinací kovu a lamina, které jsou 
zárukou dlouhodobé životnosti a nese se v produktové žluté barvě. Boční komunikace nezapomíná 
na edukaci ohledně zdraví zubů Vašich čtyřnohých miláčků a je lehce vyměnitelná pro případnou 
jinou kampaň nebo akci. To, že značce Pedigree záleží na chrupu nejlepších přátel člověka, dokazuje 
mimo jiné také předsazené vyobrazení zubu v horní části stojanu hned vedle loga značky. S Pedigree 
jednoduše nikdy nešlápnete vedle. 
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SHOWROOM / EXPOZICE  
HISENSE
Zadavatel:  Gorenje spol. s r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  lamino, plast, svícení

Použití:  prodejny Alza

Společnost Hisense international je předním celosvětově působícím výrobcem smart technologických 
produktů. V České Republice je značka Hisense zastoupena od roku 2015. Vskutku fascinující 
expozici svým produktům dopřála v showroomu v Alze v Chrášťanech. Všem prezentovaných 
spotřebičům ohromně svědčí místo na vyvýšeném podstavci, kde se s grácií můžou předvést 
v nejlepším světle. Samozřejmostí jsou informace o jednotlivých spotřebičích přehledně zobrazené 
na panelech u každého z nich. Jedná se hned o několik exklusivních ostrůvků a výstavní stěnu, na 
které se vyjímá světelné logo značky. Tu pravou dávku elegance expozici dodává tmavě šedé lamino 
v matném provedení v kombinaci s dřevem v dekoru dub charleston. Třešničkou na dortu tohoto 
prémiového provedení jsou světelné vodící lišty v tyrkysové barvě, která je barvou tohoto brandu. 
Hisense. Dáváme technologiím smysl.
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SHOP-IN-SHOP MORA
Zadavatel:  Gorenje spol. s r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  lamino, ostatní (televize + media player

Použití:  prodejny Alza 

Společnost Gorenje spol. s.r.o. a jejich značka Mora ochraňuje a ctí české tradice, přičemž jejich 
prioritou je dlouhá životnost spotřebičů a spokojenost zákazníků. Vaří, peče a chladí s Vámi již od 
roku 1825. Touto skvostnou modelovou kuchyní s vestavnými spotřebiči se můžete pokochat v Alze 
v Chrášťanech. Prémiové provedení v matné bílé a hickory dekoru dřeva působí čistě a elegantně, 
čímž skvěle koresponduje s kvalitou, kterou značka Mora svým zákazníkům přináší. Vše doplňují 
výrazné prvky v červené barvě, která je zároveň barvou tohoto brandu. Celý koncept je dotažen 
k dokonalosti podsvícením jak v horní, tak i v boční části, kde se vyjímá logo i heslo značky zároveň. 
To je na čelní straně vhodně doplněno o předsazenou vlajku jako symbol lokálního původu značky. 
Z té pak zákazníkům sklouzne pohled přímo na zabudovanou televizi, která zaujme reklamním 
spotem a druhotnou prezentací produktů značky Mora. Součástí vystavení je také jemně podsvícený 
ostrůvek, který prezentuje volně stojící sporáky a tím opticky uzavírá a zútulňuje prostor, ve kterém 
se vystavení nachází. MORA. Je plná života už od roku 1825.
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SAMPLING PROMO STÁNEK  
- TULLAMORE DEW HONEY
Zadavatel:  Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, plast, plexi, LTD, ostatní (zvuk)

Použití:  off-trade + on-trade eventy

Věhlasná irská whiskey Tullamore D.E.W. osobitým způsobem představuje svůj produkt s příchutí. 
Tullamore D.E.W. Honey je nečekané spojení jemné irské whiskey a poctivého českého medu. 
Ochutnávkový promo stánek byl navržen pro široké spektrum využití a zazářil už např. na akcích 
v hudebních klubech, na festivalech či na ochutnávkových akcích v obchodních centrech po celé ČR 
i SR. Půvabná realizace se nese v zářivé žluté barvě a je přímo protkaná modely pracovitých včel. Díky 
zabudovanému reproduktoru mohou kolemjdoucí zaslechnout jejich pilné bzučení. V pozadí nechybí 
vyobrazení Pražského hradu jakožto symbolu země, odkud pochází med obsažený v Tullamore D.E.W. 
Honey. Neobvyklá kompozice žlutě zářících hexagonů coby pláství a zejména hostesky ve včelařských 
oblecích budí zvědavost a zaručeně přitáhnou pozornost všech kolemjdoucích. Na zdraví!
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SHOP-IN-SHOP  
COCA COLA VÁNOCE
Zadavatel:  Coca Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton, voština, plastové doplňky, reálné prvky, svícení

Použití:  hypermarkety Globus

Exkluzivně pro Globus jsme ve spolupráci se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 
připravili výjimečné vánoční vystavení. Snoubí se v něm všechny symboly tohoto kouzelného období, 
na které si jen vzpomenete. Přes okno útulné chaloupky je vidět rozzářený stromeček a cítit teplo 
domova. Svůj podíl na tom má i rozpálený krb, který pod dohledem sněhuláků čeká na příděl 
dárečků do připravených pověšených, typicky mikulášských punčoch. Do této báječné atmosféry 
plné vzrušení a očekávání neodmyslitelně patří i vánoční světýlka, sněhové vločky a rampouchy. 
Vše je pak propojeno červenou barvou, která je jak barvou Vánoc, tak značky Coca-Cola a jejich 
produktů. V souladu s heslem kampaně „rozdávej radost“ se voňavým jehličím řítí kouzelný světelný 
sob a táhne saně plné toho pravého osvěžení pro Váš vánoční stůl.
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DVOUPALETÍ  
BIG SHOCK
Zadavatel:  Big Shock, s r.o.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Materiály:  karton

Použití:  Tamda Praha 

Ve spolupráci se společností Big Shock, s r.o. jsme pro jejich značku energetických nápojů Big 
Shock vyvinuli celou sérii POS, přičemž do trhu se nyní umisťuje koncept dvoupaletí. To má za 
úkol představit limitovanou edici populárního drinku doprovázenou herní novinkou Call of Duty: 
Modern Warfare II., která byla vyvinuta společností Infinity Ward a vydaná společností Activision. 
Je devatenáctým a zároveň nejnovějším dílem v celkové sérii Call of Duty a vyšla teprve 28. října 
2022. Jde o exkluzivní spolupráci mezi Big Shock s.r.o. a společností Activision Publishing, Inc. Tato 
dvojice je pro sebe jako stvořena, protože nápoj Big Shock nabije člověka takovou energií, že bude 
schopný pařit tuto herní novinku jak dlouho chce, třeba až do rána. A to vše úplně bez cukru! 
Dokonalá synergie energetického nápoje Big Shock s hrou Call of Duty: Modern Warfare II. srší nejen 
z designu plechovek, ale také z celého vystavení. Jde nejen o celkovou barevnost, ale i iniciály jakožto 
typický znak hry, které jsou vytvořené přesně podle předlohy a tvoří srdce vystavení. Nad nimi se je 
zobrazen Lt. Simon „Ghost“ Riley, který je hlavní tváří kampaně a zároveň zákazníky láká k účasti 
v soutěži o PlayStation 5 a další gamingové ceny. Po pravé i levé straně jsou pak umístěna dvě podia, 
na kterých se hrdě vyjímají jak klasická plechovka nápoje Big Shock, tak ta z limitované edice, to 
vše v nadživotní velikosti. Největší zajímavostí ale je, že v souladu s heslem herní novinky „nejlepší 
zbraní je tým“, náš tým vytvořil téměř nemožné. Vzhledem k tomu, že toto vystavení bylo navrženo 
a vyrobeno jen a pouze z kartonu, je až neuvěřitelné, že jeho nosnost je neskutečných 500 kg a více. 
Tento hotový zázrak je nyní k vidění v Tamdě v Praze.
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PILSNER URQUELL PALETOVÉ  
VYSTAVENÍ SHOP-IN-SHOP,  
MINI SHOP-IN-SHOP
Zadavatel:  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Přihlašovatel:  Dago s.r.o.

Autor:  Dago Team 

Cíl a pozadí projektu: Přes prémiové vystavení značky Pilsner Urquell vytvořit unikátní spotřebitelský 
zážitek, který pomůže přenést alespoň část emocí spojených s konzumací piva Pilsner Urquell v on-
trade kanálu a posílit tak vztah spotřebitele ke značce. Ten budujeme pomocí konzistentní komunikace 
brandových assetů, jakým je například právě plzeňská brána. Za použití těchto assetů poukazujeme na 
jedinečnost značky Pilsner Urquell, jež dala světu první zlatý ležák neodlučně spjatý s plzeňským pivovarem 
a jeho ikonickou bránou.
Strategické řešení: Komplexní kampaň (ATL, BTL, online) komunikuje platformu hrdost, jak na naše 
blízké, tak na naše národní zlato, náš unikátní zlatý ležák. Je začátkem unikátní komunikační platformy: 
Každý má svůj důvod k hrdosti, kterou chceme v následujících letech komunikovat.
Kreativní řešení: Značka Pilsner Urquell má několik brand sesetů na které je právem hrdá a tyto jsou 
opravdu originální, jak aktuálně zní jejich komunikační claim „Hrdý originál“. Po prvotním briefu pro 
komunikační kampaň v retaily, byla vybrána jubilejní brána do pivovaru Pilsner Urquell v Plzni. Tento 
ikonický prvek značky byl použit jako hlavní prvek každého z vystavení kampaně – paletové expozice, mini 
Shop in Shopu i Shop in Shopu. Oslovený nakupující se pomocí vystavení mohl přenést přímo do Plzně, jako 
by stal před pivovarem Plzeňsky Prazdroj, kde se vaří pivo Pilsner Urquall od roku 1842 a brána hlídá vchod 
do pivovaru od roku 1892. Dalším prvním vystavení byla podlahová samolepka ve stylu kamenné dlažby, 
která je také součástí pivovaru a vstupu do pivovaru přes plzeňskou bránu. Pravá část vystavení v dřevěném 
vizuálu přináší čas provozu/barový výčep z on- trade kanálu do retailu, což je také posíleno zobrazením 
načepovaného Pilsner Urquell v komunikaci. 
Výsledky projektu: Navýšení prodejů na řetězci Albert proti srovnatelné akci na prodejnách se kreativním 
vystavením o 8%, co splnilo-překročilo interně stanovené cíle prodeje. Vyhodnocení brandových cílů zatím 
není možné vyhodnotit, jelikož kampaň ještě probíhá a výstupy dat z agentur budou ještě probíhat. 



REJSTŘÍK
FIREM

Dago s.r.o.
Jsme fullservisová POP komunikační agentura s vlastní výrobou založená již v roce 1993. Do 
projektů našich klientů aplikujeme v rámci našeho konceptu CIS (Compex In-store Solution) 
sofistikované teoreticko-praktické know how z oblasti instore komunikace a působení POP 
médií na nákupní chování zákazníků, které vychází z nejnovějších výzkumů a trendů. Nabízíme 
fullservisové zpracování in-store komunikačních projektů – od analýzy výchozí situace, přes návrh 
médií a jejich designu, konstrukční řešení a sériovou výrobu až po komplexní logistiku, umístění 
a správu na prodejní ploše. Našimi klíčovými hodnotami jsou RYCHLOST – DŮVĚRA – ZNALOSTI 
– EFEKTIVITA. Tyto hodnoty promítáme nejen do interních a externích procesů, ale i do všech fází 
realizace projektů pro naše zákazníky. 

Adresa:  Komenského 1020, 26751 Zdice

Telefon:  +420 311 533 391

E-mail:  dago@dago.cz

Web:  www.dago.cz


