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POPAI AWARDS 2022 
ZNÁ VÍTĚZE

KAMENNÝ OBCHOD A IN-STORE 
KOMUNIKACE SE V NOVÉ ÉŘE RETAILU 
DOSTÁVAJÍ ZNOVU NA VÝSLUNÍ. 

Letošní ročník prestižní soutěže POPAI Awards ukázal, 
že se i ve složité době obor retailové komunikace vyvíjí 
pozitivně.

Soutěž proběhla v jednadvaceti katego-
riích, přičemž mezi soutěžními projekty 
byly komunikační prostředky v retailu, 
prvky vybavení interiérů obchodů, kom-
plexní store koncepty, inovativní a eko-
logicky šetrné in-store realizace a další. 
V samostatných soutěžních kategori-
ích soutěžily novinky z oblasti digitálních 
médií a integrované in-store kampaně. 
Odborná porota ocenila především ori-
ginalitu a inovativnost, estetickou úro-
veň a design, kvalitu výrobního zpraco-
vání i vhodnost do prodejního prostředí. 
My vám přinášíme výběr těch naprosto 
nejlepších. 

Absolutní vítěz
Další ocenění: Cena za kreativitu, Nejlepší materiálová a technická inovace, 
vítěz kategorie Komplexní store koncepty – design prodejen
Název exponátu: The Streets: Flagship Bratislava
Přihlašovatel: Wellen
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Název exponátu: Showroom/expozice 
Hisense
Ocenění: vítěz kategorie Elektronika, 
IT produkty
Přihlašovatel: DAGO

Název exponátu: Prodejní stojan Super 
ZOO „Nasyptesi“
Ocenění: vítěz kategorie Prostředky pro 
služby podpory prodeje
Přihlašovatel: Moris design

Název exponátu: Sisley Maison Vienna
Ocenění: Vynikající realizace POPAI 
Awards
Přihlašovatel: UNiBON CreArt

Název exponátu: Vafo sustainable 
shop-in-shop XXL
Ocenění: vítěz kategorie Ekologické 
koncepce
Přihlašovatel: Vafo Praha
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SEZONNÍ POS KOMUNIKACE – EMOCE JSOU V POZORU, 
PODPORA PRODEJE A BUDOVÁNÍ ZNAČKY V AKCI
NEZAPOMEŇTE, KONEJTE, SKLÍZEJTE…

Není žádným překvapením, že Vánoce, Valentýn, Velikonoce a další sváteční období jsou specifi ckou a silnou 
prodejní sezónou pro mnoho 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. Právě emoce jsou nej-
silnějším nákupním boosterem a hlavním 
tvůrcem ekvity značek. Pokud i v mís-
tech prodeje zvolíte to správné řešení, 
vystoupíte z řady, zvýšíte tak nejen ob-
jem prodejů, ale je to zároveň skvělá 
příležitost pro budování nebo posí-
lení brandu. A potřebují také vyniknout 
v časté záplavě konkurenční komuni-
kace, v sezónních obdobích především. 
A co znamená „správné“ vystavení? 
Musí dnes být na špičkové kreativní 
úrovni, jednoduché, originální, inspirující 
a respektující shopper-centrická 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. Sezónní POS totiž nabízí skvělé 
možnosti, jak posilovat nebo pozmě-
nit nákupní zvyklosti, motivovat zákaz-
níky k vyzkoušení, ovlivnit krátkodobě 
i dlouhodobě jejich mysl a nákupní cho-
vání. Navíc mohou být vstupní příleži-
tostí pro cross category vystavení, tedy 
pro spojení více produktů nebo katego-
rií jak v rámci jednoho výrobce, více vý-
robců, nebo třeba výrobce s privátními 
značkami maloobchodníka. Například 

na Valentýna víno a čokolády, na Vánoce 
třeba pivní speciály s barevnými ponož-
kami. Přitom nemusíme cílit jen tvrdé 
cíle, ale projevit tak zájem a charizma-
ticky pečovat o své zákazníky. Benefi ty 
sezónních POS jsou nesporné, a přitom 
se s nimi u nás stále nepracuje dost ak-
tivně a kreativně. Vytvořte s námi úžasná 
vystavení třeba pro Den matek, otců, 
dětí, rodiny, Halloween, Mezinárodní den 
domácích mazlíčků, pro období dovole-
ných a „back to school“, Vánoce, Valen-
týna, Velikonoce … a všechny další se-
zóny, které pro vaše produkty a značky 
mohou být relevantní. 

Marek Končitík, DAGO

Název exponátu: Shop-in-shop 
Sensodyne Nourish
Ocenění: vítěz kategorie Drogerie, 
kosmetika
Přihlašovatel: DAGO

Název exponátu: Paletové vystavení Xmass truck
Ocenění: Cena publika, vítěz kategorie Nealkoholické nápoje
Přihlašovatel: Sprint Trading

Pavel Neumann




