
POZVÁNKA 
NA SEMINÁŘ POPAI CE

BEST OF
IN-STORE 
16. 2. 2022 od 13,00 do 16,00 hod
přednáškové prostory Magenta Experience Center -  
ARKÁDY PANKRÁC, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4

 Program semináøe navazuje na pøedchozí roèníky
akce a nabízí jedineènou pøíležitost seznámit se s
nejúspìšnìjšími in-store projekty, které byly ocenìny
na právì uplynulém roèníku POPAI AWARDS.

 Nové realizace pro komunikaci v retailu budou
pøedstaveny formou pøípadových studií od zadání až
po jejich implementaci a úspìšnost v in-store vèetnì
pohledu zadavatelù na vítìzný projekt.

 Tvùrci øešení se exkluzivnì podìlí s úèastníky
semináøe o své zkušenosti a doporuèení, jak úèinnì
komunikovat v prodejních místech i v dalších místech
kontaktu se spotøebiteli.

Program semináře na následující straně.

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz

Mediálním partnerem akce  
je časopis Zboží & Prodej.



Lancôme shop-in-shop 
Vítìz kategorie Prvky vybavení interiérù obchodù POPAI AWARDS 2021
Inovativní koncept znaèky Lancôme a parfumerie Notino je zamìøený na skin 
care beauty technologie a na propojení on-line a off-line. Vizibilitu znaèky i 
zážitek na prodejnì podporuje digitální komunikace, která okamžitì upoutá 
pozornost zákazníka.
Pøednáší: Bogdan Erdelyan a Blanka Neprašová, REXY s.r.o.

Čelo Philips OneBlade 
Vítìz kategorie Elektronika, IT produkty POPAI AWARDS 2021
Nepøehlédnutelná in-store realizace pøedstavující novou øadu holicích strojkù 
OneBlade zaujme na první pohled dokonalou kopií zvìtšeného holicího 
strojku, atraktivní kombinací materiálù i výrazným poutaèem ve formì TV s 
video prezentací produktové øady. 
Přednáší: Martin Hasilik, Jednatel spoleènosti Authentica s.r.o.

Costa Coffee: Kavárna v jediné kapsli
Vítìz kategorie Integrované in-store kampanì POPAI AWARDS 2021
Když nemùžete do kavárny vy, doneste si kavárnu domù. Cílem úspìšné 
kampanì bylo rozšíøit konzumaci káva Costa Coffee mimo kavárny i do dalších 
kanálù, pøekvapit zákazníky nabídkou skvìlé kávy úplnì všude: od samotného in-
store, až po skuteènì netradièní místa a nabídnout jedineèný zážitek jako z 
kavárny. 
Pøednáší: Miroslav Jun, Account Manager a Radim Krahula, Project Manager, up 
brand activation, s.r.o.

Mediálním partnerem akce je 
časopis Zboží & Prodej.

Program semináře 
13,00 - 13,30 | Registrace úèastníkù semináøe, obèerstvení 
13,30 - 14,30 | První èást semináøe
14,30 - 15,00 | Pauza na kávu a obèerstvení
15,00 - 16,00 | Druhá èást semináøe

Změna programu vyhrazena. 

Moderuje:  
Vlasta Vlasáková, Trade Marketing Manager Export, Budìjovický Budvar, n. 
p., èlenka rady POPAI CE

MAGENTA EXPERIENCE CENTER
Absolutní vítìz POPAI AWARDS 2021
Unikátní vzdìlávací prostor v obchodním centru nabízí neomezené možnosti: 
inspiraci, vzdìlávání, zábavu, odpoèinek i networking. MAGENTA EXPERIENCE 
CENTER spojuje vše, co právì hýbe svìtem. Slouží edukaci, setkávání, 
odpoèinku i zábavì. Neuvìøitelných 800 metrù ètvereèních plochy, kde se 
nebudete nudit ani na jednom centimetru.
Prostor pro workshopy, pøednášky, inspirativní setkání, školení a vzdìlávací 
programy pro dìti i seniory. Prostor je vybavený audiovizuální technikou, která 
umožòuje online streamy, hybridní eventy i odbavení video produkce.
Pøednáší: Radek Janíèek, Head of Magenta Experience Centers, T-Mobile Czech 
Republic, a.s.  a  Daniel Ondrùj, Projektový manažer CX, T-Mobile Czech 
Republic, a.s.

Milka Oreo čelo s TV
Vítìz kategorie Digitální komunikace POPAI AWARDS 2021
In-store øešení s digitální obrazovkou se vzdálenou správou ihned upoutá 
pozornost nakupujícího, naruší jeho stereotypní jednání a zvýší 
pravdìpodobnost nákupu. Èelo nese klíèové prvky oblíbených znaèek Milka a 
Oreo, které si zákazník okamžitì spojí s danými produkty.
Pøednáší: Viktória Uzsáková, Junior Brand Manager Milka Tablets CZSKHU 
Marketing, Mondelez Czech Republic, s.r.o.

SHOP-IN-SHOP BOŽKOV REPUBLICA
Vítìz kategorie Alkoholické nápoje, tabák POPAI AWARDS 2021
Originální vystavení pro prezentaci nového produktu - rumového likéru Božkov 
Republica Honey nabízí harmonickou kombinaci barev, tvarù a materiálù, které 
dokonale ladí s vùní, chutí i barvou vystavené medové novinky. Vytváøí tak pro 
zákazníky dokonalý smyslový zážitek ve prospìch prezentované znaèky. 
Pøednáší: Annette Schulze, Project Manager, Dago s.r.o.




