


The Lorenz Bahlsen Snack – World Sp. z o.o.
nagrodzi autorów najciekawszych ekspozycji dla swoich produktów w konkursie 
„Create Tomorrow - Zaprojektuj ekspozycję przyszłości”

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem znanych 
lubianych marek, takich jak Crunchips, Monster Munch, Nic Nac’s, Wiejskie Ziemniaczki i 

Chipsletten. Koncern ma swoje filie w Polsce, Niemczech oraz Austrii. 

Do rywalizacji w konkursie „Create Tomorrow – zaprojektuj ekspozycję przyszłości” mogą 
przystąpić studenci kierunków artystycznych, technicznych oraz marketingowych, ale także osoby 
kreatywne, interesujące się szeroko pojętym projektowaniem użytkowym, designem i 
marketingiem.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie nowoczesnej ekspozycji dla produktów 
z kategorii słonych przekąsek. 
Projekt powinien być nowoczesny, zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju.



Pojęcie ekspozycja to miejsce w punkcie sprzedaży, w którym umieszczone są produkty, 
w tym przypadku z kategorii słonych przekąsek. To właśnie atrakcyjna ekspozycja wywołuje 
mpuls 
do zakupu, który jest tak ważny w przypadku słonych przekąsek, które kupowane są 
spontanicznie, 
na poprawę nastroju, świętowanie czy dodanie energii w trakcie dnia.

Pamiętajmy, przekąski w 53% spożywane są ze znajomymi lub rodziną, natomiast najczęściej 
współkupowane są z napojami lub słodyczami.

Projektowanie materiałów typu POS (ang. Point of Sales) na przestrzeni kilku ostatnich lat stało 
się jeszcze większym wyzwaniem. Nośniki reklamy zewnętrznej, takie jak: kartonowe wieże, 
istwy przypółkowe i wobblery, pełnią kluczową rolę w przyciągnięciu uwagi klientów i komunikacji 
marki, dlatego tak ważne jest, aby wyróżniały się one na tle innych i oddziaływały na wszystkie 
zmysły odbiorców. Ekspozycja musi być wyjątkowa, zwłaszcza ze względu 
na impulsywność zakupu słonych przekąsek.  

Projektowanie materiałów POS, podobnie jak branża odzieżowa, graficzna 
czy beauty, podlega modom. Trendy coraz częściej zaskakują innowacyjnością 
nowatorstwem.



Obecnie najważniejsze kierunki rozwoju to:

Technologie – Interaktywności. Popularne jest stosowanie m.in. podświetlenia sekwencyjnego, 
sound shower’ów, czujników ruchu czy wiatraków 3D.

Customizacja – Dopasownie produktu do potrzeb klienta. Wykorzystanie odpowiednio 
zaprojektowanych materiałów POS ułatwia komunikację i sprawia, że staje się ona 
efektywniejsza.

Odporność – Nowe technologie wymuszają częstsze wykorzystanie materiałów bardziej 
odpornych 
trwałych niż karton – pleksiglasu, włókna szklanego, a w przypadku marek premium metalu i 

drewna. 

Zmysły – według badań zastosowanie rozwiązania angażującego dwa zmysły powoduje wzrost 
ojalności względem marki o około 30%. 
Przyszłością są POS wydające dźwięki, wyświetlające obrazy i emitujące zapachy.



Warto pamiętać, że takie materiały powinny być tworzone z myślą o całej marce, a nie 
pojedynczej kampanii – wyrzucenie POS z kartonu po zakończonej kampanii nie stanowi 
problemu, jednak nie postąpimy tak z POSem wykonanym z metalu i naszpikowanym nowymi 
technologiami. 
Z drugiej strony musimy pamiętać o zrównoważonej gospodarce, ekologii oraz oszczędności
surowca. Materiały POS powinny być spójne z kampaniami marketingowymi oraz rodzajem 
komunikacji realizowanym przez marki.

To właśnie stworzenie nowoczesnej ekspozycji dla produktów z kategorii słonych przekąsek jest 
zadaniem stojącym przed uczestnikami konkursu, którego organizatorem i fundatorem nagród jest 
The Lorenz Bahlsen Snack – World Sp. z o.o. 

Joy & Responsibility to motto marki, która stara się dostarczać radość za pomocą swoich 
produktów, słonych przekąsek, jednocześnie pamiętając o zrównoważonym rozwoju. 



OGÓLNE WARUNKI
PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 
ORAZ WYTYCZNE WZGLĘDEM

PRACY KONKURSOWEJ



Swój udział można zgłaszać do 10 listopada 2021 roku,  za pomocą formularza dostępnego na 
stronie konkursowej. 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i maksymalnie trzyosobowe 
drużyny. 
Forma projektu jest dowolna. Może być to na przykład makieta, rysunek odręczny lub cyfrowy, ale 
akże bot, film, animacja czy rozwiązanie AR (rozszerzona rzeczywistość). Dodatkowo ekspozycja 
powinna być zaskakująca, niestandardowa, spersonalizowana i powinna oddziaływać na emocje.

Ważne aby projekt konkursowy spełniał poniższe aspekty:
• Powinien być możliwy do zaimplementowania w punkcie sprzedaży (sklep tradycyjny, 

supermarket lub sklep internetowy)
• Powinien służyć full range’owi przekąsek Lorenz tj. chipsom, chrukopm, orzeszkom
• Szacowany koszt wytworzenia projektu ekspozycji nie powinien przekraczać 10 000 tys. złotych
• Powinien oddawać ducha marki Lorenz: Joy & Responsibility, 

czyli łączyć radość z odpowiedzialnością
• Długość przekazu na ekspozycji nie powinna przekraczać 10 słów
• Skierowany był do targetu: kobiety i mężczyźni w wieku 15-45 lat

Projekty należy przesłać na adres mailowy
konkurs@createtomorrow.pl do 1 grudnia.



Łączna pula nagród w konkursie wynosi aż 27 000 zł! 
Na zwycięzcę lub jego zespół czekają wartościowe nagrody. 
Do konkursu bowiem można zgłosić się w pojedynkę lub jako 3-osobowa drużyna. 

1 x nagroda główna w wysokości 10 000zł
3 x wyróżnienie w wysokości 5 000zł 
10 x nagroda dodatkowa przekąski o wartości 200zł

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury składające się z ekspertów
zarówno zewnętrznych, jak i pracowników firmy Lorenz.

Wyniki zostaną ogłoszone 16 grudnia 2021 w formie filmu na stronie głównej 
konkursu.  
Wydarzenie jest objęte patronatem Collegium Da Vinci, zaś partnerem jest 
Brief.pl. 



Wszyscy zainteresowani będą 
mieli szansę wzięcia udziału w  

spotkaniu 
on-line, które odbędzie się

4 listopada. 

W czasie jego trwania nasi goście 
opowiedzą o najnowszych trendach 

w marketingu i designie, a także 
odpowiedzą na pytania nurtujące 

uczestników konkursu.

Zachęcamy do dołączenia do 
wydarzenia na Facebooku.



Możliwe zapytania należy 
kierować 

na adres konkursu
konkurs@createtomorrow.pl




