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Oblast retailu využívá jak permanentní, 
tak především dočasné typy displejů 
a jejich umístění. Od toho je pochopi-
telně odvislá jak jejich konstrukce, tisk, 
celkové designové ztvárnění, tak i cena. 
Zatímco permanentní typy displejů jsou 
většinou zhotoveny v kombinaci různých 
materiálů, včetně efektových benefi tů 
v podobě například světel, holografi cké 
projekce či ozvučení, displeje s kratší do-
bou působnosti jsou obvykle lepenkové. 
Vedle standardní produkce, které je 
ovšem minimálně, je většina efektivních 
řešení vysoce individualizována tak, aby 
stojany optimálně prezentovaly výrobky, 
dokázaly u zákazníků probudit emoce 
a tím i podpořily impulz k nákupu. Z toho 
všeho samozřejmě vyplývá i velká míra 

ovlivnění současnými vlivy, ať již spole-
čenskými, tak technologickými. 

CHYSTÁTE SE UVÉST 
DO MALOOBCHODU NOVÝ 
PRODUKT?
Jak v záplavě podobných produktů za-
ujmout či se odlišit tak, aby si zákazník 
nového produktu nejenom všiml, ale aby 
ho upoutal natolik, že si ho bude chtít 
koupit? Upřímně řečeno, často se jedná 
o téměř nadlidský úkol. Ve spojení s dal-
šími reklamními nástroji je však situace 
přece jenom o něco málo lehčí. Těch ná-
strojů může být celá řada a mají dopad 
s různým efektivním působením. Řada 
z nich jsou však i cenově velmi náročné 

a při bedlivém propočtu se nemusí vy-
platit. Stojany patří z hlediska ceny k té 
příznivější části reklamy, což většina mar-
ketingových, obchodních či brandových 
manažerů velmi dobře ví. Inspirativní dis-
plej je nositelem nových a kreativních ná-
padů, které na správně zvolených prodej-
ních místech nalákají a potěší zákazníky 
a zároveň předvedou značku produktu 
v tom nejlepším možném světle.
Displej pochopitelně není jen velký pod-
lahový stojan, ale setkáváme se běžně 
i s menšími stolními/pultovými displeji, 
výlohovými dekoracemi, paletovými dis-
pleji, bannery, stopery, woblery a mno-
hými dalšími upoutávkovými nosiči, které 
se vzájemně vhodnou formou mohou 
i doplňovat.  

IN STORE 
DIGITALIZACE PŘISPÍVÁ 
K PERSONALIZACI 
Jednu ze zásadních rolí hraje v součas-
nosti v našem životě digitalizace a její 
vlivy nechybí ani v POP/POS produkci. 
Její využití je v podstatě dvojího typu. 
Ten první je upoutat za každou cenu zá-
kazníka, například pomocí kampaní, 
které se rozkrývají prostřednictvím apli-
kací v mobilních telefonech či v jiném 
zařízení a mohou zákazníkovi nabídnout 
nejenom mnohé informace o produktu, 
ale lze s jeho pomocí i zboží hodno-
tit podle různých recenzí či hodnotících 
žebříčků. Většina nakupujících v ob-
chodech hledá nové způsoby interakce 
a zábavy. Hry, promotion akce či zís-
kávání sběratelských edicí patří rovněž 

DISPLEJ VŽDY VÝRAZNĚ 
PODPOŘÍ PRODEJ

POP ČI POS NÁSTROJE PATŘÍ K PRODEJI 
I PREZENTACI PRAKTICKY JAKÉHOKOLI 
SORTIMENTU. Z OBALOVÉ PRODUKCE 
PATŘÍ K DRAŽŠÍM VÝROBKŮM, NICMÉNĚ 
CENA JE PRAKTICKY VŽDY VYVÁŽENA 
VÝZNAMNÝMI BENEFITY Z HLEDISKA 
ZVÝRAZNĚNÍ PRODEJE. 

Objednavatel řeší investici do stojanu vždy s ohledem 
na propagovaný typ zboží. Obecně lze displeje či sto-
jany použít k umístění zboží nebo k vlastní prezentaci, 
tedy bez produktů.

Jak v záplavě podobných produktů zaujmout či se odlišit tak, aby si zákazník nového 
produktu nejenom všiml, ale aby ho upoutal natolik, že si ho bude chtít koupit? Upoutat 
zákazníka pomáhají například různé stojany.
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k populárním marketingovým nástrojům. 
Oblíbeným benefi tem je i vstup do virtu-
álního světa či rozšířené reality. 
Digitalizace je však i významným nástro-
jem pro personalizované oslovování zá-
kazníků. Digitální POS displeje lze nasta-
vit tak, aby rozpoznaly určité indikátory 
zákazníka, jako je například jeho pohlaví 
či odstín pleti. Pokročilé formy displeje 
dokáží podle typu zákazníka „přepínat“ 
nabídku například na integrované obra-
zovce. Příkladem mohou být pokročilé 
POS obrazovky zakomponované v dis-
pleji, které mohou být například vyba-
veny senzory pro detekci osob v blízkosti. 
Když se zákazník postaví před obra-
zovku, displej se může přepnout z obec-
ných propagačních obrázků na podrobné 
informace o produktech apod. S těmito 
novými technologiemi zobrazování může 
POS zákazníkům nabídnout více per-
sonalizované nakupování a zároveň jim 

pomoci činit informovanější nákupní roz-
hodnutí. Dalším benefi tem je vyšší míra 
loajality zákazníků či snazší a rychlejší 
oslovování nových klientů. Výsledkem je 
pak pozitivní dopad na tržby a ziskové 
marže obchodníka. Řada našich i zahra-
ničních zdrojů uvádí, že personalizované 
zákaznické zkušenosti a zvýšená angažo-
vanost jsou ve skutečnosti jedním z hlav-
ních důvodů, proč odborníci očekávají, že 
maloobchodní trh displejů vzroste během 
příštích pěti let o přibližně 16 procent.

DAGO V POPAI AWARDS 
PARIS MEZI VÍTĚZI 
NECHYBĚLO
Prestižní evropskou soutěž POPAI 
Awards Paris asi nikomu, kdo se kolem 
displejů pohybuje, není potřeba před-
stavovat. Potěšujícím faktem však je, že 
zde pravidelně bodují i české fi rmy. Ke 

špičkovým společnostem z oblasti POS 
produkce patří DAGO, a proto není divu, 
že právě tato fi rma nechyběla mezi vítězi, 
kteří byli ohlášeni na slavnostním večeru 
v polovině letošního září. Ale co víc – 
DAGO v letošním klání získalo hned cenu 
nejvyšší, tedy zlatou. V kategorii perma-
nentních POS – jídlo a nápoje společnost 
uspěla s projektem Domácí kavárna, 
který realizovala pro Nestlé.
Shop in shop přehledně prezentoval 
kompletní nabídku káv značek Starbucks 
a Nescafé Dolce Gusto. Čisté provedení 
a kombinace prvotřídních materiálů za-
ujme na první pohled.

Irena Burdová
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