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1. MANAŽERSKÝ SOUHRN

a) jde o projekt soutěže maloobchodních prodejen zboží a služeb
resp. jejich kamenných poboček

b) soutěž probíhá na měsíční a roční bázi

c) měsíční hodnocení provádí vyškolení inspektoři,
roční hodnocení provádí VIP porota

d) hodnocen je zákaznický zážitek dle 8 kritérií

titulární partner soutěže partner soutěže
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2. MECHANISMUS SOUTĚŽE

a) MNOMINACE soutěžících provádí: 

organizační tým soutěže, porotci a partneři soutěže

Zájemci o účast v soutěži se mohou hlásit i sami 

na czechtopshop@mistoprodeje.cz

b) DVANÁCT MĚSÍČNÍCH KOL

c) FINÁLOVÁ POROTA

mailto:czechtopshop@mistoprodeje.cz
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1. Exteriér provozovny

2. Koncept/design

3. Navigace/orientace

4. Vystavení/prezentace

5. POP komunikace

6. Digital Signage

7. Cashless Friendly

8. Personál

3. OSM HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nominované prodejny hodnotíme v 8 oblastech
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GAJDOŠ Marcel

Ambasador soutěže,

generální ředitel VISA CZ, SK, HU

PROUZA Tomáš

Předseda

4. FINÁLOVÁ POROTA

Finálová porota je složena z odborníků a manažerů působících 

v oblasti maloobchodu, marketingu, vzdělávání atd.
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5. SPOLUPRACUJÍ
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• články – tematické články, novinky, pos zajímavosti, rozhovor měsíce

• POP realizace v ČR i ve světě

• videoanketa

• rozhovor měsíce

• měsíční soutěž instalací „POP STAR“

• portál vznikl v roce 2010, má kolem 20 tis. návštěv

měsíčně, cílovou skupinou je asi 1 000 odborníků

z oblasti instore marketingu v ČR

6. O PORTÁLU mistoprodeje.cz

http://mistoprodeje.cz
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HLAVNÍ PARTNER PORTÁLU MP

DALŠÍ PARTNEŘI:
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PODPORUJEME

DOUŠOVÁ Věra

Ředitelka
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OSOBNĚ PŘEDÁVÁ CENU VÍTĚZŮM

Nejvyšší visibilita značky včetně loga na trofeji soutěže

Dominantní logo na stránkách soutěže

Garance exkluzivity v příslušném oboru

Možnost spolupráce na konceptu soutěže

Bannerová reklama na homepage
(4x ročně 14 dní)

5 volných vstupů na akce portálu

Poděkování na akcích portálu

Neomezená možnost uvádět partnerství se soutěží

Další spolupráce dle dohody
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Visibilita loga partnera na stránkách soutěže a v rámci její 
komunikace

Poskytnutí 3 vstupů na akce portálu a možnost umístění 
propagačních materiálů partnera

Logo na homepage portálu – v sekci Hlavní partneři

Bannerová reklama na homepage (2x ročně po dobu 14 dní)

Otištění tiskové zprávy (12x ročně)

PR článek resp. rozhovor (4x ročně)

Poděkování na akcích portálu

Neomezená možnost uvádět partnerství 
se soutěží
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Logo na homepage portálu – v sekci Partneři

Bannerová reklama na homepage

(1x ročně po dobu 14 dní)

Otištění tiskové zprávy (6x ročně)

PR článek resp. rozhovor (2x ročně)

Neomezená možnost uvádět partnerství se soutěží

Propagace partnera na akcích portálu

Visibilita loga partnera ve spojení s komunikací soutěže

Poskytnutí 1 volného vstupu na všechny akce portálu
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KONTAKTY

www.mistoprodeje.cz

INSTORE CONSULTING EU s.r.o. – Podvinný mlýn 2283/18

190 00 Praha 9 – IČ 07456662 DIČ CZ07456662

Jiří BERAN

+420 606 604 111

beran@mistoprodeje.cz

Markéta NĚMCOVÁ

nemcova@mistoprodeje.cz

Josef KUNČAR 

+420 724 156 660

kuncarjo@visa.com

http://www.mistoprodeje.cz
mailto:beran@slovaktopshop.sk
mailto:%20beran@mistoprodeje.cz
mailto:nemcova@mistoprodeje.cz
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