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HLAVNÍ VÝHODY 
ČLENSTVÍ V POPAI CE
Kontakty a komunikace
•  Celoroční prezentace členských společností zdarma 
v prezentačních materiálech a brožurách POPAI, v rámci všech 
akcí POPAI CE i na partnerských akcích, na mezinárodní oborové 
akci POPAI DAY, na webu www.popai.cz v české i anglické verzi, 
v samostatné sekci „Aktuality“ atd. 

•   Networking - celoroční setkání členů asociace spojená s odborným 
programem (diskuze, workshopy, semináře, konference). 

Poradenství a informace z oboru
•   Výměna zkušeností, know-how a kooperace pro zvýšení efektivity 
in-store marketingu.

•   Monitoring odborných informací - průzkumy, sborníky,  
časopisy, odborné publikace z oboru marketing at retail. 

•   Přednostní získání oborových informací a materiálů včetně 
výsledků studií v oblasti POP v tuzemsku i v zahraničí. 

Rozšíření odborných znalostí v oboru marketing at retail
•   Účast zdarma na seminářích, workshopech, exkurzích,  
odborných setkáních a dalších akcích POPAI CE. 

•   Pravidelný monitoring odborných akcí (konferencí, seminářů, 
výstav) v ČR i v zahraničí a monitoring informací z odborných 
periodik z celého světa o trendech a novinkách z retailu a POP.

•   Spolupráce se zástupci a studenty středních a vysokých škol 
se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci: 
soutěž POPAI STUDENT AWARD, zařazení předmětu in-store 
marketingové komunikace do výukového programu vysokých škol.

Účast na významných akcích POP oboru za 
zvýhodněných podmínek
•   Účast na výstavách, odborných veletrzích, seminářích 
a konferencích v rámci celosvětové sítě POPAI se slevou pro členy.

•   Zvýhodněná účast v soutěžích POPAI AWARDS v Praze 
a v mezinárodních soutěžích Shop! GLOBAL AWARDS  
a POPAI AWARDS Paris. 

Zlepšení Vaší strategie prostřednictvím průzkumu
Účast v průzkumových projektech POPAI CE  
a přednostní získání výsledků: 
•   průzkumů v oblasti měření efektivity POP, analýz spotřebitelského 
chování v in-store a vlivu na nákupní rozhodování,

•   průzkumů se zadavateli reklamy a zástupci maloobchodu 
o postojích k POP a o využitelnosti POP prostředků v řetězcích, 

•   monitoringu investic do in- store marketingových nástrojů,
•   průzkumu, který analyzuje současný trh s dárkovými 
a propagačními předměty, a dalších. 

Zvýšení důvěryhodnosti Vaší společnosti 
•   Definice správných morálních zásad a etického chování  
všech členů v rámci POP oboru na základě Etického kodexu  
POPAI CENTRAL EUROPE. 

•   Možnost ovlivnit dění v oboru POP komunikace  
v rámci silného sdružení společností.

Rozšíření informovanosti a znalosti POP oboru
•   Pravidelná spolupráce s odbornými médii a medializace  
asociace POPAI CENTRAL EUROPE v odborných časopisech 
v Čechách a na Slovensku. 

•   Komunikace s odbornou veřejností prostřednictvím pravidelných 
newsletterů zasílaných na databázi kontaktů asociace v tuzemsku 
i v zahraničí.

Být součástí světové sítě POPAI
•   Kontakty a spolupráce s kolegy v rámci celosvětové sítě POPAI 
prostřednictvím jednotlivých národních kanceláří POPAI.

MAKE THE MOST  
OF POPAI CE MEMBERSHIP
Contacts and networking
•   Year-round presentation of the POPAI CE companies free  
to members: presentation of the member companies within  
all seminars, workshops and the other POPAI CE events,  
company profiles within the Guide through the marketing  
at retail industry, detailed presentation of member companies  
on POPAI CE web-site www.popai.cz in Czech and English 
version, section on POPAI CE web-site „News“ encompassing 
current information on the member companies, media coverage 
of member companies at the venue of POPAI DAY etc. 

•   Networking - year round member events with professional 
program (discussions, workshops, seminars, conferences, 
networking party).

Advice and Support 
•   POPAI expertise, know-how and cooperation  
for improving the POP efficiency. 

•   Monitoring of industry information - surveys, textbooks, journals, 
professional publications in the field of marketing at retail.

•  New information, documents and materials on POP industry including 
the research results focused on the POP effectiveness worldwide. 

Increase Your Knowledge of POP
•   Seminars, round table discussions, conferences, professional 
meetings organized by POPAI CE, free to members. 

•   Regular monitoring of events focused on marketing  
at retail worldwide and monitoring of professional magazines 
from Czech Republic and from abroad.

•  Cooperation with representatives and students of secondary schools 
and universities specialized in marketing communication: POPAI 
STUDENT AWARD - contest focused on supporting young talented 
creators, in-store communication as part of teaching programme. 

Participate in the Industry´s Premier  
Trade Events at Preferential Rates
•   Discounts on shows, trade fairs, awards, conferences,  
seminars organized within the global POPAI network. 

•   Preferential rates for entry to POPAI AWARDS, Shop!  
GLOBAL AWARDS and to POPAI Awards Paris.

Improve your Marketing Strategy through Research
•   POP Effectiveness Measurement Studies.
•   Analysis of consumer behavior and impact on purchasing 
decisions at the point of sale. 

•   Research with advertisers focused on the POP importance.
•   Research with retailers focused  
on the use of POP tolls at the retail chains. 

•   Analysis of the current market with gifts and promotional items. 
•   Monitoring of investment in the production  
of advertising at the point of sale in Czech Republic etc. 

Add to Your company´s credibility
•   Definition of moral principles and ethical behaviour  
of all members in terms of the POPAI CE Ethics code. 

•  Possibility of influencing the development of the POP industry 
within the association representing the important POP companies. 

Awareness and knowledge of the POP industry
•   Regular cooperation with professional media and promotion  
of the POPAI CENTRAL EUROPE association within  
the professional journals in the Czech and Slovak Republic.

•   Communication with the professional public through regular 
newsletters sent to the contact database.

Be Part of a Global Network
•   Contacts and cooperation within the global POPAI network. 
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OUR VISION
•  We believe that good relationships help  

to improve the communication at the point of sale.

OUR MISSION
•  We create an active communication platform for learning, 

sharing and developing the in-store marketing industry.

OUR TOOLS 
•  Conferences, seminars, workshops, and discussion forums.
•	 	Research	of	the	point	of	sale	and	its	definition.
•  Networking and publicity.

OUR VALUES
•  We see innovation as an opportunity to develop our industry.
•  We believe a global perspective surpasses a local blindness.
•  We act fairly and openly share knowledge and experience.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY POPAI CE
•   Kontinuální vzdělávací program - Univerzita POPAI. 
•   Průzkumy efektivity nástrojů marketingové komunikace, analýzy nákupního chování a POP trhu.
•   Mezinárodní soutěž POPAI AWARDS o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech.
•   Konference POPAI fórum s mezinárodní účastí o současných výzvách, potenciálu a budoucnosti místa prodeje.
•   Soutěž POPAI STUDENT AWARD o nejlepší studentské návrhy komunikačních projektů v prodejních místech.
•   Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty.
•   Klub zadavatelů – oborová platforma spojuje zadavatele reklamy s jejími realizátory a retailovými zástupci  
a nabízí celoroční program všem, kteří chtějí být v kontaktu s trendy a inovacemi v retailu.

•   Program pro oblast digitální komunikace.
•   Program pro obor dárkových a propagačních předmětů.
•   Celoroční informační servis pro členy POPAI CE.
•   Průvodce oborem marketing at retail.
•   Mapa marketingových komunikací.
•   Kalendář tuzemských a zahraničních akcí v oblasti marketingu a retailu.
•   POPAI networking party.
•   Sjednocená typologie POP médií v maloobchodě.

SIGNIFICANT POPAI CE PROJECTS
•   Continuous education program – POPAI University. 
•  Research on the effectiveness of marketing communication tools, shopping behaviour and POP market analyses.
•   International POPAI AWARDS contest for the best at-retail communication and advertising projects.
•   POPAI forum – international conference on current challenges, potentials and future of the points of sale. 
•   POPAI STUDENT AWARD contest for the best student designs of in-store communication projects.
•   Star of 3D advertising contest for the best advertising and gift items.
•   Advertisers’ club - industry platform connecting advertisers with retail representatives and POP producers,  
offering a year-round program on trends and innovations in retail.

•   Program for the field of digital communication.
•   Program in the field of gift and promotional items. 
•   Year-round information service for POPAI CE members. 
•   Guide through the marketing at retail industry. 
•   Map of Marketing Communications.
•   Calendar of domestic and foreign events within the field of marketing and retail.
•   POPAI networking party.
•   Unified typology of POP media in retail. 

POPAI CENTRAL EUROPE 
POPAI CENTRAL EUROPE je středoevropskou pobočkou světové asociace POPAI, 
reprezentuje obor marketingu v místech prodeje (marketing at retail) a pracuje 
pro profesionály, kterých se tento obor dotýká. POPAI CENTRAL EUROPE vznikla 
v roce 2001 jako první oficiální zastoupení POPAI pro střední a východní Evropu. 
Za dobu svého působení se stala úspěšně fungující oborovou asociací s rozsáhlým 
programem aktivit.

POPAI CENTRAL EUROPE 
POPAI CENTRAL EUROPE is the Central 
European branch of the international 
association POPAI. It represents the marketing 
at retail industry and works for professionals 
within this sector. POPAI CENTRAL EUROPE 
was established in 2001 as the first official 
POPAI branch for Central and Eastern Europe. 
Since its existence, POPAI CE has become  
a successful operating sector association with 
an extensive program of activities.

NAŠE VIZE 
•	 	Věříme,	že	dobré	vztahy	v	oboru	pomáhají	 
zlepšovat	komunikaci	v	místě	prodeje.

NAŠE MISE 
•	 	Vytváříme	aktivní	komunikační	platformu	 
pro	vzdělávání,	sdílení	a	rozvoj	 
oboru in-store marketing.

JAKÉ POUŽÍVÁME  
NÁSTROJE
•	 	Konference,	semináře,	workshopy,	 
diskuzní	fóra.

•	 	Výzkum	místa	prodeje	a	jeho	definice.
•	 	Soutěže,	networking	a	medializaci.

NAŠE HODNOTY
•	 	V	inovacích	vidíme	příležitost	 
jak	rozvíjet	náš	obor.

•	 	Celosvětový	nadhled	oprošťuje	od	lokální	slepoty.
•	 	Jednat	fér	a	otevřeně	sdílet	poznatky	a	zkušenosti.	


