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Projekt

SKY
Italia
Tento projekt vznikl na jaře roku 2008 na
základě výběrového řízení vyhlášeného ﬁrmou SKY ITALIA, která oslovila obchodní
zastoupení ﬁrmy Dekor s.r.o. na italském
trhu.
Firma SKY nabízí placené televizní kanály
prostřednictvím různých balíčků programů zaměřených na sport, fotbal, kino, zábavu atd.
Hlavním požadavkem ﬁrmy SKY byla prezentace těchto produktů v místě prodeje
prostřednictvím většího ostrůvku s hosteskou propagující kompletní řadu produktů,
kde může každý obdržet veškeré informace o nabízených produktech a službách ﬁrmy SKY.
Ostrůvky byly umístěny do velkých obchodních
řetězců s elektrospotřebiči a do galerií v nákupních střediscích. Vybrala se místa s vysokou návštěvností lidí a vysokou komerční hodnotou.
Projekt měl dva hlavní cíle. Představit se v této
oblasti prostřednictvím jasně deﬁnovaného projektu, který splňuje požadavky na konstrukci,
montáž, umístění a správné načasování kampaně
s obchodními řetězci. Druhým cílem bylo reagovat na aktivity konkurence, která byla v minulém
roce více aktivní.
Aby projekt při komunikaci v místě prodeje dobře fungoval, kladl se důraz na kreativní vzhled,
což lze označit jako standardní požadavek na italském trhu. Ostrůvek je laděný v jemném odstínu
modré barvy, ale zároveň působí dostatečně výrazně. Samostatné prvky ostrůvku jsou umístěny
stupňovitě, vzniká tak zajímavý světelný efekt
a také je umožněna snadná manipulace s jednotlivými prvky.
Součástí ostrůvku byla i nová technologie WAP
(bezdrátový animovaný panel). Jedná se o reklamní plakát, u kterého probíhá světelná animace po
dobu až 4 měsíců, a přitom je napájena pouze
dvěma tužkovými bateriemi. Rozlišení animovaného obrazu je vyšší než u stadardních monitorů,
a proto ﬁrma SKY velmi pozitivně reagovala na
možnost využití této technologie v projektu.

Dalším prvkem celé sady je koberec v barvě brandu navozující zajímavou atmosféru místa pro nabídku a prodej produktů ﬁrmy SKY. Konstrukce
prvků je v provedení tvarované lakované MDF
s několika položkami z průhledného plexiskla,
což působí luxusně a zároveň představuje i odolný materiál. Vše bylo již předchystáno v takové
podobě, která umožňuje velmi snadné a rychlé
ﬁnální sestavení ostrůvku v místě prodeje.

ného zboží ve skladech po celé Itálii a následné
zajišťování dodávek do jednotlivých obchodů.
Také bylo vždy nutné kontaktovat zodpovědnou
osobu v místě prodeje a domluvit termín dovozu
a instalace. Po dopravení zboží do místa prodeje
byli na místě připraveny dva pracovníci, které ostrůvek smontovali a celkově připravili k použití.
Z každého prodejního místa byl proveden zápis
o předání projektu včetně fotodokumentace.

Celková realizace projektu netrvala dlouho. Po
obdržení poptávky od zákazníka jsme v období
dvou měsíců postoupili od prvního kreativního
kroku k technickým výkresům. V dalším měsíci jsme vytvořili prototypy a v průběhu dalších
dvou měsíců se vyrobilo a dodalo všech 200
objednaných sad. Tento projekt měl původně
v prodejnách působit dva měsíce, ale díky velkému úspěchu mnoho z nich zůstalo v prodejních
místech i po dobu 6 měsíců.

Úspěch tohoto projektu byl tak významný, že
v některých místech způsobil navýšení prodeje
v době kampaně až o 200 %. Z tohoto důvodu
ﬁrma SKY stejný projekt opakuje i v roce 2009.
Instalace v obchodech budou probíhat v měsících srpen a září a kampaň bude trvat nejméně
do konce prosince roku 2009.
Dekor s.r.o.

Kromě 200 sad vyráběných z MDF se vyrábělo
i 100 sad z levnějšího materiálu - z kartonu. Tento
materiál je však určen spíše ke krátkodobému použití, např. na dobu 1 – 2 týdnů.
Komplexnost služeb u tohoto projektu představovaly kromě kreativní a výrobní fáze, na které
jsme spolupracovali s ﬁrmou Lumen Agency, také
logistické a instalační služby. Tyto fáze, také velmi
náročné, zahrnovaly uskladnění všeho vyrobe-
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Využití místa prodeje pro komunikaci
značky je stále aktuálnější
Inﬁniti Europe

„Evropský zákazník v dnešní době nezůstává v hypermarketu více jak 50 minut ve srovnání s osmdesátými
léty, kdy věnoval návštěvě prodejního místa v průměru 1 hod 20 min. Během této zkrácené doby návštěvy je třeba, abychom mu pomohli najít rychle právě ty výrobky, které hledá a abychom tak zabránili situaci, kdy bude
podrážděný, a proto si nevšimne nabídek, které mu při cestě prodejnou zkříží cestu,“ zdůrazňuje Pierre-Alain
Weill, prezident POPAI France a evropský odborník pro marketingovou komunikaci.
Zdravý úsudek v prodejním
oddělení se vyplatí
V této souvislosti se v oblasti komunikace v in-store prosazuje výrazný trend zaměřený na účinné označení a navigaci a také na nižší gondoly,
které umožní lepší viditelnost ostatních úseků
v prodejně. Jednotlivá prodejní oddělení musí
být lépe identiﬁkovatelná a již z dálky odlišitelná.
Čas strávený spotřebitelem u jednotlivých produktových kategorií se počítá spíše na vteřiny
než na minuty. Jediný letmý pohled zákazníka
musí stačit pro zjištění, kde se nachází hledaný
produkt, proč se zde nachází, kde jsou náhradní
nebo doplňkové produkty.
Samozřejmě, že je třeba vzít v úvahu faktory,
jako jsou zviditelnění výrobků v závislosti na
poptávce, marži nebo problémy s doplňováním
zásob. Realizace in-store řešení musí být prioritně založena na vnímání spotřebitele. Umístění
výrazných vizuálních značení musí spotřebiteli
umožnit, aby se snadno a rychle orientoval v ka-
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tegoriích a podkategoriích výrobků. Vertikální
uspořádání je vždy výhodnější než horizontální.
Před uspořádáním prostoru v regálech je třeba si
ověřit, zda se orientuje podle značky, ceny nebo
podle funkčnosti výrobků.

představuje významný zdroj inspirace a informací o tom, jakým směrem se dnes vyvíjí komunikace v prodejních místech. Mezi úspěšnými POP
exponáty, které zaujaly, jsou například tyto:

Je třeba také již od začátku věnovat pozornost
zviditelnění formou barevného zvýraznění
prostřednictvím speciﬁckých komunikačních
prostředků (čela gondol, poutače, děliče atd.).
Aplikace těchto prostředků zajistí lepší informovanost a zhodnocení celé produktové kategorie.
Prostor vyhrazený pro prezentaci novinek oživí
prodejní oddělení, zvýší zájem návštěvníků prodejny a zabrání tak jejich únavě či nudě.

Inﬁniti Europe

Kam se ubírá evropský obor
in-store komunikace
Mnoho příkladů trendových prostředků POP
komunikace přináší každoroční evropská soutěž
POPAI EUROPEAN AWARDS. Soutěžní expozice

Společnost Inﬁniti, prémiová automobilová značka přináší svým klientům jedinečný zážitek při
nákupu automobilu. Podlahový stojan Inﬁniti
upoutává pozornost na základě více smyslové
prezentace výrobku: Osvětlení a barevné kamínky umožňují zvolit si barvy exteriéru. Zákazníci
se mohou seznámit se značkou a sortimentem
na velkoplošné obrazovce. Mohou také nakonﬁgurovat exteriér a interiér jejich požadovaného
vozu na dotykové obrazovce. Atmosféru prezentace dotváří vysílání originální hudby.
Součástí stojanu jsou rovněž vzorky kůže, které
nabízejí výběr konkrétního potahu sedadel jako
u krejčího. Pro výrobu stojanu byla využita kombinace materiálů: dřevo, aluminium, kůže, ocel,
sklo a plasty.

P.O.P.

a tabák (16 %) a překvapivě také výdaje na telefon
a komunikaci (13 %). Pouze 3 % Francouzů je rozhodnuto omezit výdaje na potraviny.
Anketa se rovněž zabývala výdaji zadavatelů reklamy. Dle vyjádření respondentů zadavatelé
očekávají výrazné snížení jejich budgetů na komunikaci a reklamu, a to především na televizní
reklamu. Rozpočtová omezení se rovněž v určité
míře dotknou i výdajů na komunikaci v prodejních místech. V Itálii došlo v roce 2008 ke snížení výdajů na televizní reklamu o 16 % a na rozhlasovou reklamu o 27 %. Výdaje na komunikační
prostředky v in-store zůstaly na stejné úrovni
a výrazně se přesunuly do oblasti digitálních médií využívaných v prodejních místech.

Butik pro čaj Lipton

Butik pro čaj Lipton
Tato forma prezentace je určena pro oživení regálu se sortimentem čaje v hypermarketech a supermarketech. Zvyšuje atraktivitu nabídky tím,
že využívá prvků vybavení specializovaných butiků, a to především dřeva, které ladí s luxusními
obaly výrobku.

Jaké položky v rozpočtu snižuje či eliminuje evropský spotřebitel?
K nečastěji uváděným položkám výdajů v rozpočtu, které jsou v současnosti nejvíce omezovány, patří výdaje na volnočasové aktivity, kulturu
a cestování – turistiku (20 %), výdaje na alkohol

V roce 2009 došlo ke snížení objednávek na trvalé POP prostředky, avšak byl zaznamenán větší
zájem o dočasné komunikační prostředky v místě prodeje, kdy zadavatelé reklamy zvýšili počet
promočních kampaní v prodejnách s cílem dosáhnout krátkodobý, rychlý nárůst prodejů.
Přestože výsledky ankety ukázaly rozdíly z hlediska dopadů krize v jednotlivých evropských
zemích, společným prvkem bylo zjištění, že aktuální strategií zadavatelů reklamy je více využívat prostředí prodejních míst pro komunikaci
značky.

Daniela Kroﬁánová

Smyslová komunikace
prémiové whisky
Dočasný kartónový stojan má za cíl komunikovat
zábavným způsobem organoleptické a vizuální
rozdíly sortimentu prémiových druhů whisky.
Interaktivní komunikační prostředek působí na
smysly zákazníka tím, že poskytuje jednoduché
informace prostřednictvím lentikulárního tisku
na průhledném plastu a zvyšuje přitažlivost nabídky díky efektu alchymie barev. Součástí stojanu jsou kapsle s vůněmi, které umožňují zákazníkovi seznámit se s vůněmi prezentovaných druhů
whisky Tento POP prostředek tak maximalizuje
komunikaci nabízených výrobků v místě prodeje
díky nástrojům smyslového marketingu. S ohledem na složení materiálu pro výrobu stojanu je
respektována ochrana životního prostředí.

Marketing at retail v době krize
Popai France nedávno realizovala anketu v rámci
evropských poboček POPAI, která monitorovala
chování spotřebitelů a zadavatelů reklamy v prodejních místech v době krize.
Výsledky ankety potvrdily, že v době tlaku na
kupní sílu spotřebitel hraje stále více roli arbitra.
Rozhoduje o omezení svých výdajů v oblastech,
které považuje za nejméně nutné. Ve Francii se
takto rozhoduje 90 % spotřebitelů, ve Velké Británii 96 %, v Itálii 95 % a v Německu 92 %. Nejčastějším řešením pro nákup za co nejvýhodnější ceny
je návštěva hard diskontních prodejen (79 %),
nákup „low cost“ výrobků (76 %) a využití internetu (67 %).

Smyslová komunikace
prémiové whisky
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Soutěžící displeje

v Obalu roku 2009

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určena pro jakékoli obalové řešení z kategorií spotřebitelské obaly – dárkové; skupinové obaly
a displeje; přepravní a technologické obaly; obalové materiály a etikety, uzávěry, ﬁxace a ostatní pomocné obalové prostředky.
Exponát může do soutěže přihlásit kdokoli, kdo má zásluhu na jeho používání - výrobce, distributor, balič/plnič, autor konstrukce
nebo designu, přičemž exponáty nemusí mít původ v ČR.
Jedním z cílů soutěže je vyzdvihnout správné
trendy a napomoci při orientaci v široké škále
obalů a souvisejících technologií. Inovace jdou
v ruku v ruce se zájmem o propagaci a marketingové zúročení. OBAL ROKU je účinným pomocníkem na této cestě a v domácím prostředí vzbuzuje trvalý zájem.

Do letošního ročníku soutěže OBAL ROKU 2009
bylo přihlášeno 90 exponátů. Koncem června se
sešla hodnotitelská komise včele s její předsedkyní Ing. Janou Lukešovou, aby detailně posoudila
exponáty přihlášené do 15. ročníku soutěže.
Náš časopis, zabývající se kamennými obchody
a s nimi související in-store komunikací, samo-

zřejmě nejvíce zajímaly exponáty kategorie Skupinové obaly a displeje, které hrají v místě prodeje nepřehlédnutelnou roli. Na těchto stránkách je
chceme také našim čtenářům představit.

Přehlídka soutěžních exponátů kategorie Skupinové obaly a displeje:

Activia tray
Přihlašovatel: Duropack Bupak Obaly a.s.
Obal byl vytvořen podle požadavků zákazníka s důrazem na
celkovou stabilitu naplněného obalu při zachování maximální
visibility prodávaného výrobku po jeho uložení v chladicím boxu.
Rovněž byla dodržena podmínka maximálního využití ložné plochy palety EUR. Pro dodržení maximální visibility výrobku byla
konstrukce ﬁxačních rohů vyvinuta s perforací, která umožňuje
jejich odtržení před uložením do chladicího boxu v prodejně. Pro
bezpečnou přepravu na paletě byla k tomuto výrobku ještě vytvořena ﬁxační proložka, která zabezpečuje každou čtvrtou vrstvu
treyů uložených na paletě proti pohybu a zajišťuje kompaktnost
celého bloku uloženého na paletě. Takto jsou výrobky distribuovány do celé Evropy.

SRP-čokoládový metr

SRP – tavený sýr
Přihlašovatel: Smurﬁt Kappa Czech s.r.o. - závod Žimrovice
Jedná se o lepený karton opatřený obálkovou páskou, která slouží k jeho uzavření po naplnění zbožím ve dvou řadách. Pro transport se jedná o jednodílný karton, ze kterého v místě prodeje po
odtržení perforace a rozevření vzniknou dva prodejní displeje.

Přihlašovatel:
Smurﬁt Kappa Czech s.r.o.
- závod Žimrovice
Dvoudílný karton slouží jednak k ochraně čokoládových metrů
během transportu, ale i k samostatnému prodeji zboží mimo
regál. Po vysunutí vnějšího obalu, ohnutí a zasunutí zpět dojde
k vytvoření stabilního prodejního displeje. Pro snadnější manipulaci v místě prodeje je obal opatřen na jeho čelní straně piktogramy.

Prodejní display
Mimosa
Přihlašovatel: Plastia s.r.o.
Prodejní display na samozavlažovací květináč Mimosa
slouží jak pro přepravu, tak
pro prodej. V místě prodeje
se po jednoduchém odstranění stretch folie vyklopí
Top karta, která je spojena
s obalem plastovými kloubky
a zasadí se do ní vzorek zboží.
Inovativní pro zákazníky bylo
právě umístění výrobku na
Top kartu, čímž se reagovalo na stížnosti zákazníků, že dochází
k rozbalování zboží, aby si zákazník mohl výrobek prohlédnout.
Podařilo se rovněž úspěšně sladit design spotřebitelského obalu
s designem displeje. Díky tomuto prodejnímu displeji se podařilo
výrobek prosadit na zahraničních trzích. Zákazníci oceňují propojení nápaditého produktu a promyšleného balení.
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Stojan
SENZA
Přihlašovatel:
THIMM Obaly, k.s.
Tento vícedílný displej je určen k reprezentativnímu prodeji
chipsů Bohemia. Jeho největší předností je logistické řešení,
kdy naplněný obal odpovídající rozměrům europalety je dodán
přímo na prodejnu.
Kompaktnost displeje při transportu je zajištěna ﬁxačním „rukávem“, ze kterého se na prodejně oddělí toppery. Tyto se po
rozložení stojanu umístí na vrch jednotlivých částí. Variabilita
displeje spočívá v možnosti rozdělení na tři samostatné díly
díky suchým zipům použitým na bocích stojanu. Stojan lze
opakovaně doplňovat.

Prodejní Display
AROS-PRIM
Přihlašovatel: AROS-osiva s.r.o.
Elegantní display představuje
praktické balení šesti produktů
řady výrobků travních směsí AROS-PRIM. Hlavním cílem
bylo výrobky přiblížit co nejvíce
zákazníkům a místo vystavení
v regálech je nabídnout na volné prodejní ploše. Display obsahuje 80ks krabiček řady travních směsí AROS-PRIM určených
pro maloobchodní prodej. Lze jej umístit na samostatně stojící
atypické paletce o rozměru 60x40cm nebo 4ks vedle sebe na
klasické EUR paletě. Výška celého kompletu je 160cm včetně
palety. Při prodeji z displeje odpadá problém s manipulací zboží
na prodejně.

P.O.P.

Rebranding značky Albert
Albert, jedna z největších maloobchodních sítí v České republice, dokončila
koncem června přeměnu bývalých prodejen Hypernova na prodejny Albert hypermarket. Zároveň v nejbližším období projde modernizací i celá
síť supermarketů Albert. Všechny prodejny se do konce srpna představí
v nové vizuální a komunikační podobě značky Albert.
Jedná se tedy o aktuální téma a velkou změnu
na celém retailovém trhu. V této souvislosti nám
poskytl rozhovor na téma nového designového
konceptu, graﬁckých a komunikačních prvků
a dalších souvisejících změn v nových prodejnách Petr Vokroj, ředitel pro rebranding společnosti AHOLD Czech Republic.
„Cílem rebrandingu bylo vytvořit jednu silnou
značku o více formátech,“ vysvětluje na úvod
původní záměr těchto změn Petr Vokroj. „Měli
jsme dvě značky Albert a Hypernova a volba,
která z nich zůstane tou nosnou, nebyla těžká.
Vyplynulo to jasně z naší ambice, že chceme být
potravinářský řetězec se základním sortimentem
non foodu.
Rebranding probíhal v jedenácti vlnách,
v každé se přeměňovalo pět prodejen. Trvalo
to šest nočních směn a konec byl nastaven vždy
na středu ráno. Ten den vyšel leták už s novým
logem.“
Co tomu předcházelo, jaké byly přípravy na rebranding?
„Již v roce 2007 proběhla kampaň, která posunula a zlepšila cenové vnímání spotřebitelů a spojila
cenu s kvalitou. Paralelně s cenovým vnímáním
se pracovalo na tom, aby značka dostala novou
identitu. Z oválného loga se vytvořilo nové a s tím
byl spojen i vývoj in-store komunikace. Od roku
2008 už se potom stavělo na nové identitě. Používaly se názvy Hyper Albert, které měly podpořit
vnímání hypermarketového prodeje, protože doposud byl název Albert spojován pouze se supermarkety.“
Zmínil jste se o prvcích in-store komunikace, můžete nám je přiblížit?
„Nová komunikační linka má několik zásadních
bodů. Důležitou roli v komunikaci hraje barevnost značení. Máme čtyři základní barvy, vycházející z barevnosti loga - žlutá, zelená a modrá.
Například žlutá barva má spojovat podvědomí
našich kupujících s výhodnými nabídkami. Spatří ji hned u vstupu do prodejního prostoru ve
středové uličce. V Albert hypermarketech je věnován velký prostor komunikaci akčních nabídek a zboží v akci, což kopíruje moderní a nový
zákaznický trend.
Dalším důležitým prvkem je komunikace garancí, změnil se její obsah a zvýšila četnost. Pokladní zóna například také komunikuje garance.
Rovněž forma jakékoli in-store komunikace se
změnila z ručně psané na tištěnou. Každý prvek
je vytištěn na standardních formátech A3, A4, A6
a pouze vyměněn v klipech, které jsou k tomu
určeny.
I způsob prezentace zboží v oddělení ovoce
–zelenina byl změněn. Z jednopatrových „stolů“
jsou dvoupatrové, tudíž je zvětšen prezentační
objem.

Komunikační novinkou je červená barva, označující zboží s nejnižší cenou. Nově je také nastaven režim ochutnávek v obsluhovaných úsecích
uzenin a sýrů. Od čtvrtka do soboty s frekvencí
jedné hodiny je kontrolována a doplňována vystavená ochutnávka.
Novým POP prvkem je závěsný panel, který
má zdůraznit akce na čele regálu. Také speciální
obrovská zavěšená červená šipka s označením
„nejnižší cena“ - tzv. Big Point - naviguje kupující
už z velké dálky.
Místo stopperů u privátní značky Albert Quality se nyní používá vlaječka.
Nepřehlédnutelné jsou určitě také nové modré uniformy obslužného personálu, které jsou určitě praktičtější než byly dřívější žluté. V obslužných úsecích mají zaměstnanci zelené zástěry.
Vše vychází z corporate identity barev.“
Jakou formou zákazníky o těchto změnách informujete?
„Tato otázka je spíše pro Libora Kytýra, ředitele
komunikace supermarketů a hypermarketů Albert.“
„V našich pravidelných letácích vysvětlujeme
spotřebitelům komunikaci našich nových 4 barev a zejména je ujišťujeme, že i když došlo ke
změně loga, naše ceny zůstávají. Prostřednictvím
letáků také komunikujeme naše garance.“
Máte nějaké informace a zpětné vazby, jak na
všechny uvedené změny zákazníci reagují?
„Po přeměně a otevření nových hypermarketů
Albert jsme v nich po celé republice zaznamenali zvýšení celkových tržeb v řádu procent a nárůst spokojenosti našich zákazníků,“ uvádí Libor
Kytýr.
„Bezmála 11 % zákazníků ihned po otevření
vidí v hypermarketech Albert lepší poměr hodnoty zboží a ceny. Zákazníci oceňují výraznou
a jasnou prezentaci akčních nabídek, což jim dle
jejich vyjádření v našich průzkumech pomáhá
v současné situaci a určitém tlaku na rodinné
výdaje. Líbí se jim také nové a přehledné uspořádání v oddělení čerstvých potravin, ale nejvíce
u nich boduje barevná navigace a označení. A to
především díky větší přehlednosti a rychlejší orientaci,“ prozrazuje Kytýr.
Zároveň také dodává další výsledky: „Se změnou se zvýšil i počet uskutečněných transakcí,
a především počet nových zákazníků v prodejnách. Z průzkumů nám vyplývá, že Češi i v době
krize přes tlak na výdaje nesnižují ze svých nároků a představ o příjemném prostředí. To je pro
ně stejně důležité jako nízké ceny.“
Takže proces rebrandigu značky Albert lze považovat za úspěšný?
„Ano, bezmála 90 % zákazníků považuje již nyní
hypermarkety Albert za součást sítě prodejen
značky Albert.“
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Marketing at-retail POPAI forum
Jak lépe komunikovat v místě prodeje?

Středoevropská kancelář POPAI pořádá konferenci, jejíž program se zaměří na současné výzvy oboru
in-store komunikace u nás a v zahraničí.
Konference se koná 26.11. 2009 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.
„Vytvoření pouta se zákazníkem v místě prodeje
je v současnosti ještě důležitější než kdy jindy.“

Tematické okruhy programu konference





Evropské trendy v POP
inovace a partnerství v rámci prezentace nových výrobků v místě prodeje, od briefu až po
realizaci v prodejních místech, úspěšné případové studie z evropského trhu
Nákupní chování a rozhodování současných spotřebitelů
analýza nákupní chování v hypermarketech
a supermarketech (primárně FMCG): typy nákupů z hlediska plánování (plánované/obecně
plánované/impulsní) a míra plánování v jednotlivých kategoriích, současná role značek







v hypermarketu, značkové nákupy a míra loajality ke značkám komunikace se zákazníkem
v místě prodeje
Pohled zadavatele reklamy na současný obor
marketing-at retail
prodejní kanály a jejich potenciál, trade marketingový mix v prodejních kanálech, optimální
nastavení POSM mixu v prodejních kanálech
Výsledky nových průzkumů v oblasti marketing
at-retai
POP Advertising Display Power, význam POP
v současné marketingové komunikaci, předpokládaný vývoj investic do POP reklamy,
účinnost jednotlivých POP nástrojů
Nástup nových technologií v in-store
efektivita digitálních médií, efektivní obsah
vysílání v digital signage

Součástí programu bude diskuzní panel za účasti
odborníků z reklamní branže o potenciálu a efektivitě in-store komunikace.

Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI CENTRAL EUROPE
AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním
cen vítězům soutěže a společenským programem. Akce je pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže
POPAI EUROPEAN AWARDS v Paříži.
Více informací na http://www.popai.cz/seznam-akci/.

POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2009
Seznamte se s novinkami v oblasti in-store komunikace
Středoevropská kancelář POPAI CE pořádá soutěž POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS o nejlepší prostředky
komunikace a reklamy v prodejních místech
Soutěž se uskuteční 26. listopadu 2009 v kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Prague
na Praze 9. Soutěž navazuje na soutěž POPAI Zlatá koruna POP AWARDS a je jejím pokračovatelem.
Pravidla soutěže a počet soutěžních kategorií POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS jsou stanoveny
v souladu s pravidly evropské soutěže POPAI EUROPEAN AWARDS. Oceněné exponáty v soutěži
POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS postupují do
evropské soutěže POPAI EUROPEAN AWARDS za
zvýhodněných podmínek.

a schopnost upoutat pozornost zákazníků, komunikace značky, komplexní dojem atd.

K soutěžním exponátům, které budou zařazeny
do soutěže, patří POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení
obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace, informační a orientační systémy, apod.

Více informací na http://www.popai.cz/soutez/.

Soutěž nabízí výrobcům POP prostředků příležitost zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost
nejlepší realizace své roční tvorby v rámci soutěžní expozice i v rámci rozsáhlé mediální kampaně.
Patří mezi vrcholné události oboru marketing at-retail: prezentuje nejnovější prostředky in-store
komunikace, systémy podpory prodeje a další
podpůrné propagační nástroje.

Odborná porota, která bude hodnotit soutěžní
exponáty, bude sestavena z odborníků působících v oblasti marketingové komunikace, tzn.
ze zástupců dodavatelů a výrobců značkových
výrobků, zástupců maloobchodu, designérů,
graﬁků, architektů, creative managerů, zástupců nesoutěžních producentů POP/POS.

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové

Součástí projektu soutěže je konferenční program, který se zaměří na aktuální témata marketingové komunikace v místech prodeje u nás
i v zahraničí.

Exponáty v daných skupinách a mezinárodních
kategoriích budou hodnoceny podle kritérií,
ke kterým patří design, technické zpracování,
praktičnost z hlediska spotřebitelského nákupu

Akce probíhá za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI
France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI EUROPEAN AWARDS
v Paříži.
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
v rámci gala večera POPAI CENTRAL EUROPE
AWARDS 2009 dne 26. listopadu 2009 v prostorách Clarion Congress Hotel Prague.

Daniela Kroﬁánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698
e-mail: dkroﬁanova@popai.cz
Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698
e-mail: mpazourkova@popai.cz
www.popai.cz

POPAI

POPAI CE v novém graﬁckém stylu
Asociace POPAI CE komplexně mění a aktualizuje svůj
graﬁcký styl, který navazuje na nové logo a program
rebrandingu v rámci celosvětové sítě POPAI.
Nová graﬁcká prezentace byla vybrána na základě předložených návrhů graﬁků, kteří se zúčastnili výběrového řízení.
Cílem rebrandingu je oživit a aktualizovat globální
prezentaci asociace se zaměřením na současnou vizi,
jedinečnost a osobnost značky POPAI.

Součástí nové graﬁcké prezentace jsou také
graﬁcky i obsahově inovované webové stránky POPAI CE, které jsou v současné době připravovány.
Mezi současné významné projekty POPAI CE
patří například soutěž POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS a konference POPAI CE „Marketing at-retail forum“, které jsou komunikovány v nové graﬁce včetně nových log projektů,
prezentace oboru Digital Signage atd.
Daniela Kroﬁánová

I N Z E R C E
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P.O.P.

Jak komunikuje se spotřebitelem
značka se stojedenáctiletou tradicí?
Značku Schwarzkopf lze již dnes po právu označovat za megaznačku
vlasové kosmetiky. Zastřešuje takové produktové značky jako je Taft
– evropský lídr ve stylingu, Palette – evropská jednička v barvách na vlasy nebo Gliss Kur – nejrychleji rostoucí značka vlasové péče. Od chvíle,
kdy si chemik Hans Schwarzkopf otevřel v Berlíně svou malou drogerii,
uplynulo již 111 let. V roce 1898 pravděpodobně netušil, že jeho strategie
prodeje inovativních výrobků s dobrou kvalitou za dobrou cenu obstojí
v turbulencích světového obchodu s kosmetikou až do dnes, kdy je značka Schwarzkopf nejsilnějším brandem portfolia ﬁrmy Henkel. Právě díky
značce Schwarzkopf společnost Henkel dokazuje, že je možné značky
opakovaně přizpůsobovat současným trendům a poptávce. Marketingová manažerka divize Kosmetiky Henkel ČR Cornelia Schlatt nám v rozhovoru přiblížila, jak se prezentuje značka v současné „krizové“ době.

nás pak hraje nezastupitelnou
roli i zpětná vazba, kterou získáme prostřednictvím těchto
hostesek. Rovněž tak odezvy
od Key account managerů
jsou pro nás podstatnými
informacemi o speciﬁkách
toho kterého kanálu.“

Cornelia Schlatt hned v úvodu uvedla, že společnost Henkel se chce kontinuálně starat o spotřebitele. „Je zcela nepodstatné, jaká je doba, i v krizi
nadále s našimi zákazníky komunikujeme, informujeme je a doporučujeme jim. Považujeme za
krátkozraké přijít i třeba krátkodobě o „své“ spotřebitele, vždyť krize pomine…Investujeme tedy
i nadále nepřetržitě do image reklamy, ale stále
větší důraz klademe i na podporu v místě prodeje. Do POP materiálů plyne dnes již u nás více než
50% investic, protože pokud zákazníkovi dáme
povědomí o značce, potom ji musí snadno nalézt
i v obchodě. Tato synergie musí být zachována
a jedno bez druhého by nebylo efektivní.“
Narazila jste na in-store komunikaci. Jak se vaše
společnost o místo prodeje stará?
„My máme tři cesty komunikace, samozřejmě
odvislé od prodejního kanálu. Jinou strategii implementujeme v hyper- a supermarketech, jinou
ve „speciálkách“ a odlišnou na nezávislém trhu.
Podstatné vždy je, aby koncept pasoval a podpora na POP byla kontinuální. V současné době
klademe důraz například na zdůraznění regálové
plochy. Používáme obrandované regálové lišty,
woblery, displeje a další POP materiály. Důležitá
jsou pro nás druhotná umístění. Ve větších prodejních formátech nechybějí ani promo akce.
Osobní kontakt výhradně našich hostesek, které
jsou odborně proškolené, se nám velice osvědčil.
Mají znalost nejen o portfoliu výrobků, ale i o jejich účincích a vhodnosti použití. Osobní rada
a doporučení přímo konkrétní spotřebitelce dělá
v místě prodeje velikou službu. Pomoc hostesek
při orientaci ve škále našich produktů napomáhá
jak konkrétní koupi, tak i věrnosti ke značce. Pro
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Jak tedy konkrétně probíhá
kampaň například v supermarketech?
„Při příležitosti 111 let Schwarzkopf jsme dělali
velkou promo akci, jejímž cílem bylo ukázat celou šíři produktového portfolia pohromadě. Na
druhotném umístění byl tedy postaven obrovský
černý displej s nabídkou celé sortimentní šíře.
U něho stály hostesky, které poskytovaly skutečně kvalitativní poradenství. To, že hodně mluvily se spotřebiteli, radily jim, jak pečovat o svoje
vlasy, jakou barvu si vybrat apod. mělo veliký
efekt. Samozřejmě, že bylo důležité označení i prvotního umístění produktů – regálu. Tuto velkou
promo akci plánujeme v jiných modiﬁkacích
opakovat. Opět půjde o velký displej k 111letému výročí značky, ale v kombinaci například se
sezónní nabídkou nebo s chystanou velkou kampaní značky Fa.“
A jak komunikujete v drogistických řetězcích?
„Jako příklad mohu uvést drogerie DM nebo
Rossmann, kde nebylo samozřejmě možné druhotné umístění tak velkého displeje. Byl aplikován pouze jeden POP display a hlavní reklamní
váhu měl regál. Zde byly nasazeny standardní
POP materiály, regálové lišty, woblery, informační letáčky atd. Do těchto míst chodí nakupovat již
soﬁstikovanější spotřebitelé, takže funkce hostesek zde není tak nezbytně nutná.“
V úvodu jste zmiňovala ještě třetí komunikační
cestu…?
„Ano, ta se týká malých obchůdků nebo drogerií
typu TETA. Jde opět o permanentní komunikaci,
kdy se snažíme nabízet celý paket POP materiálů.
Důležité je zde upozornit, že máme novinku, ať
již třeba pultovým displejem nebo dekorací ve
výloze. I interiérové dekorace, postery apod. zde

hrají svoji roli. Zkoušíme do těchto míst umisťovat nové displeje a péči věnujeme opět regálovému vystavení. U malých obchodů je také důležité
optimalizovat sortiment, k čemuž poslouží poradenství, které majitelům a provozovatelům těchto obchodů nabízíme.“
Má vaše společnost v plánu aplikovat na místě prodeje například senzorický marketing nebo nějaká
moderní média jako digitální displeje?
„Senzorický marketing, tedy působení na spotřebitelův čichový vjem pomocí vůní našich produktů, jsme již zkoušeli na Slovensku. Zde je však těžké zjistit efektivitu. Takže je to spíše o pokusech
než masivním nasazení. Co se týče digitálních
displejů a spotů na obrazovkách, s nimi máme
bohužel spíše negativní zkušenosti. Zákazník
není ochoten při nakupování sledovat instruktáž
z obrazovky. Efektivní výsledek jsme zaznamenali
logicky spíše u mladší cílové skupiny, ale osobní
lidský přístup hostesek a informování face to
face se nám osvědčilo ještě daleko více.“

Smyslový marketing

Smyslová
komunikace

posiluje vazbu mezi značkou a spotřebitelem
Parfém, který vás láká u vchodu prodejny, ochutnávka, která vás přesvědčí k výběru daného produktu…smyslový
marketing patří mezi současné marketingové disciplíny, které jsou „v módě“ a těší se oblibě. Difuzéry vůní nebo
zvuková atmosféra se staly součástí celkového ovzduší prodejen.

Studie zaměřené na smyslovou komunikaci v prodejních místech s módním zbožím společností H
& M a ZARA ukázaly, že zákazníci tráví více času
v prodejně, pokud je v prodejně vysílána méně
hlasitá hudba jako hudební kulisa, pokud se jim
výběr hudby líbí a pokud hudba není familiérní.
Zákazníci nakupují více a pohybují se v prodejně
rychleji při rychlém rytmu vysílané hudby. Zákazníci jsou přitahováni teplými odstíny barev,
zkoumají a berou do ruky více produktů, jestliže
je v prodejně intenzivnější osvětlení
„Smyslový marketing funguje dobře nikoliv proto, že manipuluje se spotřebiteli, ale protože
představuje faktor nového odlišení, který nabízí
spotřebiteli příjemné zážitky,“ zdůrazňují marketingoví odborníci. Po dlouhou dobu byly nákupy
otravné. Jestliže nové marketingové nástroje mění
tuto situaci, je logické, že to zákazník oceňuje.

„Lidé utrácejí peníze,
když se cítí dobře.“
Walt Disney
Novým trumfem značek je podle
Vladimíra Djurovice ze společnosti Labbrand
China Consulting smyslový branding.
„Identiﬁkace a pochopení hodnot značky spotřebitelem jsou základem strategie a prioritou
každého marketingového ředitele. Jak je možné
se odlišit od konkurence v konkurenčním prostředí, kde výrobky a služby nabízené značkou
mohou být snadno kopírovány a duplikovány?
Jak ovlivnit preferenční volbu spotřebitele a získat jeho věrnost? Jak vytvořit, udržet a posílit vazbu mezi značkou a spotřebitelem? To jsou otázky,

na které přináší smyslový branding jedinečnou
odpověď: je třeba využít smysly a jejich vliv na
vnímání spotřebitele pro obohacení zážitku, jedinečnosti a osobnosti značky.“
Smyslový branding a marketing vyplňují mezery tradičního marketingu. Počátky této nové
disciplíny se objevují již v devadesátých letech.
Od racionálního způsobu myšlení, který kdysi
převažoval v procesu nákupního rozhodování
spotřebitele, se přechází k emocionálnímu a hédonistickému přístupu, kdy je kladen důraz na
prožitky a pocity zákazníka.
Oproti industriálnímu a virtuálnímu světu hledají spotřebitelé způsob jak obnovit spojení s realitou v soukromé oblasti. Osobní hodnoty radosti,
potěšení a pohody nabývají na významu s novými formami nakupování. Proces spotřeby je třeba
analyzovat jako zážitek, který vyvolává emoce, pocity a dojmy. Akt nakupování je ovlivňován touhou po prožitku, který stimuluje smysly a vznik
emocí. Emoční přidaná hodnota a jedinečnost
nákupního zážitku vedou spotřebitele k tomu,
aby nakoupil a podporují jeho věrnost.

Co znamená senzorický marketing
v oblasti budování značky?
Cena a funkčnost výrobků již nejsou jedinými
a dostatečnými faktory pro odlišení. Nehmatatelné, iracionální a subjektivní atributy značky
představují nové faktory pro úspěšnost značky.
Pocity a vjemy musí být součástí komunikace
a vnímání značky spotřebiteli. Díky těmto faktorům může značka dosáhnout lepšího odlišení,
ovlivnit preference spotřebitele a zajistit si jeho
přízeň.

Smyslový branding zkoumá, odhaluje a využívá emoční potenciál značky.
Zatímco komunikace a vizuální identita se hlavně soustřeďují na zrak a sluch, více smyslová
identita zahrnuje také hmat, čich a také dle možností chuť a znásobuje vazby a komunikační prvky značky, které zákazníka přitahují, přesvědčují
a ovlivňují.
Mezi příklady aplikace smyslového brandingu
je uváděna společnost Singapore Airlines. Jako
všechny letecké společnosti se i Singapore Airlines původně zaměřila zejména na pohodlí v kabině letadla, design, občerstvení a ceny. Přelom
nastal v okamžiku, kdy se společnost rozhodla
začlenit do své komunikační strategie emoční
zážitek během cesty letadlem a prezentovat se
jako společnost nabízející rozptýlení a zábavu.
Na základě tohoto rozhodnutí byly detailně prozkoumány všechny aspekty letu a byly zavedeny
nové komunikační nástroje, které přispěly k zvýraznění image značky: barvy, materiály uniforem
a líčení letušek v souladu s barvami společnosti,
přísný výběr letušek, které musely splňovat kriteria asijské krásy, způsob komunikace s pasažéry atd. Všechna tato opatření směřovala k tomu,
aby cestující během letu prožívali pocit lehkosti,
pohodlí a relaxace. Jejich cesta se změnila na
smyslový zážitek včetně čichového zážitku, kdy
pro společnost byla vytvořena speciální vůně
(vůňový podpis), která byla používána personálem, na ubrouscích pro pasažéry a také uvnitř
kabiny letadel. Tímto způsobem cestující identiﬁkovali danou leteckou společnost ihned po
vstupu do letadla.

Daniela Kroﬁánová
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Interiéry

Maďarský Vodafone

má nové prodejny z Litomyšle

Málokdo by asi čekal, že v době, kdy se v médiích hovoří o „maďarské ﬁnanční krizi“, se může
na maďarském trhu objevit zakázka, která se dá nazvat velkou rybou. Právě to se povedlo
litomyšlské společnosti STORY DESIGN, a.s., která se zabývá designem, vývojem, výrobou a instalací prvků na podporu prodeje a komerčních interiérů.

Exteriéry
Atiky a výstrče – slepenec z opálového akrylátu +
polepeno samolepkou, prosvětleno zářivkami.
Okenní výlohy
Stojany pro vystavení telefonních přístrojů - sokl pro
umístění různě dlouhých tyčí dle potřeby, čtvercové
nebo válcové plastové vitrínky na přístroje.
Pulty
Pulty prodejní / stavebnicové řešení různě velkých
modulů (šuplíky, dvířka, volné plochy).
Pulty prostorové / do prodejny – vyráběné z Corianu
(umělý kámen), plocha pro umístění aktuální nabídky,
nad pulty prosvětlený akrylátový hranol „RED HOT“.
Stěnové panely
Internetový modul / materiál Corian, vložené ovládací prvky (klávesnice, myš, monitor).
RED HOT modul / materiál Corian, určeno pro přímou
komunikaci zákazníka s operátory, možnost vložení
LCD monitoru nebo pevného telefonu.
Nástěnné panely / modulární systém s možností
umístění A1 plakátů, skleněných vitrínek, policového
a háčkového systému pro doplňky k telefonům.
Skříňky / možnost umístění pod panel, zásuvkové
nebo dvířkové řešení.
Frízy / umístěné po celém obvodu prodejny nad panely, polepeny samolepkou, podsvětleny
Graﬁcké panely
modulově řešeny, možnost složení různého tvaru, určeny pro polepení samolepkou s aktuálním motivem.
Sedačky
koženkový povrch, vyráběno na míru dle konkrétní
prodejny.

Jako dlouholetý dodavatel interiérů prodejen
Vodafone ČR (a dříve i Oskar) byla ﬁrma STORY
DESIGN pozvána v srpnu 2008 do širšího kola
výběrového řízení na dodávky interiérů Vodafone Magyarország zrt. jako jeden z potencionálních dodavatelů, vedle několika maďarských
ﬁrem a jednoho výrobce z Rumunska. První část
projektu se týkala vyvzorování tří prvků a jejich
předběžného nacenění, plus dalších asi patnácti produktů. Design vycházel ideově z konceptu
vyvinutého pro Vodafone v Nizozemsku, byl však

12

přepracován a lokalizován maďarským architektonickým studiem SCART Interiors. Výkresová
dokumentace byla „naštěstí“ v angličtině, stejně
jako veškerá dokumentace a oﬁciální schůzky
s oddělením nákupu. Zakopaný pes byl ale v tomto případě především v požadavcích na termín:
vítěz měl být vybrán 1. září 2008 a již 1.října měla
být dle harmonogramu dodána první z dvaceti pilotních prodejen, přičemž pro tu poslední
– dvacátou – byla naplánována instalace jen
o měsíc později, tedy 30. října. Vzorky z Litomyš-

le neměly s kvalitou žádný problém a také cenová relace se budapešťské centrále zdála zajímavá,
a tak byla STORY DESIGN přizvána do internetové aukce s třemi dalšími výrobci z Maďarska.
On-line aukce holandského typu na pilotních 20
prodejen proběhla 2. září a STORY DESIGN zvítězila s nejnižší celkovou cenou, která zahrnovala
kromě výrobků samotných také zaměření každého prodejního místa, dopravu, instalaci, projekt
management a veškeré další doprovodné náklady. Poměrně složitá jednání o termínu dodávek
všech dealerských prodejen vyústila v dohodu,
že dvacátá pilotní prodejna bude dodána do osmi
týdnů! Ačkoli to vypadalo neuskutečnitelně, ve
STORY DESIGN se pro tento projekt změnila
organizační struktura tak, aby projekt dodávek
dealerských prodejen měl prioritu a vše se stihlo
– a instalace opravdu bezproblémově proběhly
od 9. do 21. 11. 2008 na všech prodejnách.
Protože se ﬁrma z Litomyšle u pilotního projektu
osvědčila, byla samozřejmě přizvána i pro „velký“
projekt, který se rozbíhal na jaře 2009 – dodávka zbývajících 180 dealerských prodejen. I tentokrát byla zvolena pro výběr dodavatele forma
on-line aukce, která proběhla 13. 1. 2009 a tentokrát byla ještě po osobních jednáních a nasmlouvaných dalších bonusech Vodafonem Maďarsko
znovu vybrána STORY DESIGN, mimo jiné i pro
velmi dobrou zkušenost z pilotních dodávek.
Následovala velmi tvrdá jednání o termínech,
sankcích a dalších podmínkách spolupráce. Díky
ústupkům na obou stranách mohla být 3. února
jednání ukončena a celý velký projekt se rozběhl
na plné obrátky.
Některá zlepšení, navržená STORY DESIGNem
na základě pilotních dodávek, byla zapracována
do výrobní dokumentace, přičemž základní koncept byl zachován: červenobílé jsou jak exteriéry
(vyráběné na míru každému prodejnímu místu),
tak interiéry, kombinující lamino, plasty, Corian
a nerez.
Dodávka téměř 170 prodejen po celém Maďarsku
probíhala od 14. 4. 2009 do 1. 8. 2009 a logisticky
bylo vše zvládnuto na jedničku mimo jiné díky
místním spolupracovníkům – slovensky hovořícím Maďarům z pohraničních oblastí, kteří pro
každou montážní četu STORY DESIGN zajišťovali
každodenní komunikaci.
Celý velmi náročný projekt byl maďarským nejvyšším managementem Vodafone hodnocen jako
ukázka vynikající mezinárodní spolupráce, kdy
doporučení dodavatele jednou aﬁlací (českým Vodafonem) aﬁlaci jiné vedlo ke spokojenosti všech.
Také zaměstnanci STORY DESIGN dokázali všem,
ale nejvíce sobě, že lze zvládnout jakýkoli projekt
dodávek kdekoli v Evropě, pokud je vše dopředu
dobře připraveno a na druhé straně je partner,
který ač tvrdý ve vyjednávání, dokáže ocenit kvalitu, spolehlivost a profesionální přístup.
Daniel Brýdl

Nové prodejní koncepty

ON/OFF

koncept Reebok
i na českém trhu
V říjnu 2009 Reebok otevírá v Brně svoji třetí značkovou prodejnu. Zařadí se tak mezi dalších cca 80 obchodů, které budou slavnostně otevřeny v rámci dokončení 4. fáze nákupního
centra Olympie Brno.
Společnost Reebok International se sídlem ve městě Canton ve státě Massachusetts zaujímá přední pozici v oblasti designu, prodeje a distribuce obuvi, oblečení a vybavení určeného pro špičkové sportovce i běžné uživatele. Je dceřinou společností skupiny adidas-Group
a do jejího porfólia patří mimo jiné značky Reebok a CCM. V České republice je značka
Reebok zastoupena společností adidas ČR s.r.o.

Reebok prodejna nabízí široký sortiment značkového textilu, obuvi a doplňků pro sport i volný
čas. Pro snazší orientaci zákazníků je tato prodejna zařízena podle unikátního konceptu ON/OFF,
který je uplatňován v nově otevíraných Reebok
prodejnách po celém světě. Jeho speciﬁčnost
tkví v tom, že umožňuje zákazníkům snadno najít, co potřebují, protože celá plocha je rozdělena
do dvou ucelených oblastí. „Část prodejny ON,
vycházející z anglického označení „on the court“
neboli „na hřišti“, nabízí všechny performance
kolekce zaměřené na sport. Najdete zde produkty z ﬁtnessu, fotbalu, tenisu nebo běhu. Oproti
tomu část OFF z anglického „off the court“ –
„mimo hřiště“, nabízí všechny kolekce zaměřené
na volný čas – tedy lifestyle“, vysvětluje Martin
Šír, Head of Marketing pro značku Reebok.
Nábytek prodejny byl opět navržen globálně
podle jednotného konceptu pro nově otevírané
Reebok prodejny. Jeho design odpovídá současným módním trendům. Převažujícími použitými
materiály jsou dřevo a kov, vše v bílém, lesklém
provedení, které zdůrazňuje samotné produkty
značky Reebok. V interiéru prodejny převládá
korporátní modrá barva – tu najdeme ve výloze,
na čelní stěně i výstavních stolcích. K doladění
správné „Reebok atmosféry“ slouží i krátká videa,
probíhající na moderní velkoplošné plazmové

obrazovce umístěné ve středu prodejny, aby na
ni odkudkoliv bylo vidět.
Dále je prodejna dělena na část určenou pro ženy
a část s produkty určenými pro muže. Účelnou
inovací v uspořádání zboží se ukázalo i umístění
funkčních produktů na ramínka a složení lifestylových modelů do regálů či na stoly.
Do kolekcí zaměřených na sport patří oblečení,
které nosí světoznámí sportovci, jako úřadující
mistr světa Formule 1 Lewis Hamilton, basketbalista Iverson, fotbalista Thierry Henry a česká
tenistka Nicole Vaidišová. V lifestylové části prodejny pak nalezneme modely, ve kterých můžeme tyto ikony sportovního světa spatřit v jejich
volném čase. To celé opět podtrhuje ON/OFF
koncept.
Brno se tak po Praze a Liberci stává třetím městem, kam se značka Reebok rozhodla situovat
svou další značkovou prodejnu. Pražská prodejna
byla otevřena v polovině listopadu roku 2008
v lednu pak následovalo slavnostní otevření prodejny v OC Nisa Liberec.
Produkty značky Reebok jsou také k dostání v prodejnách A3 Sport, Lifestyle Sports,
Gigasport, Sportisimo, aj.
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Digitalizace v retailu

EuroCIS 2010 Düsseldorf
Veletrh EuroCIS začínal jako jeden ze čtyř segmentů veletrhu EuroShop a od roku 1997
si postupně v rocích, kdy se EuroShop nekonal, vybudoval vysoké renomé samostatného
specializovaného veletrhu zaměřeného na obchod. V únoru 2009 opět otevře své brány
jako největší evropská akce pro IT a bezpečnostní techniku.
Špičkový evropský veletrh informačních technologií a bezpečnosti v maloobchodě se bude konat
v Düsseldorfu ve dnech 2. – 4. března 2010. Očekává se účast více jak 200 vystavovatelů z Německa a ze zahraničí, kteří obsadí dva pavilony düsseldorfského výstaviště na celkové ploše 16 000 m2.
Přípravy veletrhu v současné době ﬁnišují –
15. září 2009 je uzávěrka přihlášek pro vystavovatele a poté začne rastrování a přidělování výstavních ploch vystavovatelům.
EuroCIS je jediným veletrhem v Evropě, na kterém je koncentrováno know-how branže informačních technologií speciﬁcké pro obchod a kde
jsou prezentována témata týkající se budoucnosti
oboru. A to počínaje řešením pokladen, systémy
placení a kontrolními systémy inventarizace, až

po systémy vážení, radiové identiﬁkační čipy
RFID, elektronické sledování zboží či řízení inventarizace.
Zvláštní předváděcí sekce veletrhu nabídne na
400 m2 výstavní plochy pod názvem communication@retail speciální show nových námětů pro
digitální komunikace v obchodě včetně příležitostí pro dodavatele digitálních podpisů a další
inovativní komunikace. Tato část veletrhu bude
podporována organizací POPAI GAS, která také
převzala záštitu nad nad touto sekcí. Druhým
nadstavbovým vrcholem veletrhu bude již osvědčené EuroCIS Fórum pořádané v hale 14. Zde
budou mít vystavovatelé a jejich zákazníci možnost prezentovat aktuální případové studie, inovace a trendy stejně jako inovace v informačních

Minuta slávy
Minuta slávy je projekt, který s pomocí partnerů organizuje společnost POS Media Czech
Republic, s.r.o. Realizace probíhá v českých prodejnách sítě Electro World, celkem se jedná
o 16 lokalit, kde průměrná měsíční návštěvnost činí téměř milion návštěvníků.
na webové stránce soutěže www.minutaslavy.
cz , kde se bude také po stejnou dobu hlasovat
o nejzábavnější příspěvek. Autoři třech videí,
která obdrží nejvíce hlasů získají hodnotné ceny,
které prozatím ještě organizátor v tajnosti jako
moment překvapení.

Od 1. 9. 2009 byla spuštěna soutěž s názvem „Minuta slávy“. Široká veřejnost má možnost zaslat
společnosti POS Media Czech Republic, s.r.o.
video záznam o maximální délce 1 minuty a společnost ho bude do konce listopadu promítat na
„TV Wall“ (vystavené LCD, plasma a TV obrazovky) v 16 prodejnách Electro World. Přihlášená
videa budou k shlédnutí jak na prodejnách tak
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„Věříme, že nejen možnost výhry bude pro účast
veřejnosti motivující,“ uvádí k soutěži Pavlína
Klementová, Marketing Manager POS Media
Czech Republic. „Jelikož nemáme tematická
omezení příspěvků, kromě morálních pochopitelně, těšíme se např. na příspěvky typu žádání
drahé polovičky o ruku, představení se jako kandidát hledající práci či pouze vtipný obrazový
zážitek z dovolené. Promítání je bez zvukového
záznamu, což by mohlo dát také zajímavý prostor
kreativitě! Soutěžní videa nahradí stávající ilustrativní obsah vysílání, které působí jako předěl
mezi placenými reklamními spoty.“

a bezpečnostních technologiích. Fóra je možno
se zúčastnit bez dodatečného poplatku a přednášky budou simultánně překládány do němčiny
a angličtiny.
Na veletrhu EuroCIS je očekáváno více jak 5.000
odborných návštěvníků, kteří kromě prohlídky
veletrhu, návštěvy výše uvedených doprovodných akcí mohou (jen na pozvání) vidět také již
v pořadí třetí udílení cen za zvláště inovativní
řešení v oblasti informačních technologií pro obchod. Tuto doprovodnou část veletrhu organizuje
EHI Retail Institute pod názvem reta technology
awards europe (reta europe).

Fota z archivu EuroCIs 2009

Digitalizace v retailu

Zobrazí člověka
v životní velikosti
Panasonic dlouhodobě vede globální trh s prostornými vysoce kvalitními panely a už v roce
2006 představil největší 103palcový plazmový
panel na světě. Obří panely Panasonic získaly
využití v širokém spektru komerčních a zákaznických aplikací, jako jsou například veřejné nápisy, vzdělávací tabule nebo vysílací zařízení pro
domácí kina. S krokem k digitalizaci v televizním
vysílání i ﬁlmovém a televizním průmyslu se sbližují komunikační technologie a roste poptávka
po prostorných panelech určených pro domácí
využití. Panasonic nyní představuje 85palcový
HD plazmový panel s nejnovější technologií vysoké kvality obrazu.
Nový 85palcový panel má velikost obrazovky
shodnou se čtyřmi spojenými 42palcovými panely. Přináší energeticky šetrnou revoluční technologii Panasonic NeoPDP s dvojnásobným jasovým
výkonem obrazovky. S rozlišením pohyblivého
obrazu 1 080 řádek a kontrastním poměrem
40 000:1 (max. 2 000 000:1 ) – nejvyšší hodnoty
na světě – panel divákovi nabízí ostrý, kvalitní obraz se skutečnými barvami a opravdu hlubokou

Společnost Panasonic, vedoucí hráč ve vývoji technologie Full HD
plazmových panelů, uvedla na trh 85palcové Full HD plazmové
panely určené pro profesionální využití. Nový panel byl představen v červnu na veletrhu Info Comm 2009 na Floridě. Prodej obřích plazmových panelů začne v Japonsku a USA již na podzim.

černou. Vysílací plocha má šířku téměř 1,9 metru
a výšku 1,1 metru, takže dokáže bez problémů
zobrazit člověka v životní velikosti. Panel má přitom hloubku pouhých 99 milimetrů.
Prostorný a úzký plazmový panel je vybavený
celou řadou aplikací pro profesionální užití.
S terminálem LAN(PJLink) panel podporuje LAN
kontrolu, což umožňuje spojení s jiným PJ- LINK
kompatibilním zobrazovacím systémem, a stejně tak vzdálenou správu panelu a kontrolu jeho
vstupních signálů. Panel je rovněž vybaven Panasonic Function Slots (funkčními sloty), které
umožňují uživatelům připojení až tří odlišných
terminálových karet , jako například DVI a Dual
Link HD-SDI.
Nový 85palcový full HD panel je prvním z představitelů velkoprostorové série panelů Panasonic.
V porovnání se 103palcovým panelem je v proﬁlu

o 30 milimetrů užší, o 30 % lehčí na čtvereční palec a o 40 % lehčí v celkové váze (přibližně 130kg).
Snížením hmotnosti bylo dosaženo vyšší mobility
panelu a snadnější možnosti instalace. Zvýšení
jasového výkonu umožňuje zmenšení a vysokou
integraci použitých dílů, což se ve výsledku projevilo nízkou hloubkou a hmotností panelu.
Panasonic vyvíjí panely v takové kvalitě, která odpovídá všestranným potřebám zákazníků, a dokáže vyhovět také komerčním požadavkům (prezentace pro přednáškové sály, video konference
a digitální nápisy).
Panasonic nadále pokračuje v ekologické vizi
zelenějších produktů a stal se první společností,
která kompletně odstranila olovo z plazmových
panelů.

Novinky televizorů Panasonic VIERA
Donedávna existovaly dvě hlavní technologie televizorů - plazmová a LCD - lišící se
především způsobem zpracování obrazu.
Do té doby byla otázka jasná – „plazmu,
nebo LCD?“ Vývoj nelze zastavit a Panasonic na jaře přišel s revoluční NeoPDP TV,
která vývojově navazuje na plazmu. Velice
zjednodušeně lze říci, že pokud si chcete
užívat především večerní sledování ﬁlmů,
pořiďte si NeoPDP. Naopak díváte-li se na
televizor nejčastěji ve dne nebo potřebujete-li malou úhlopříčku třeba do kuchyně,
vyberte si LCD.

Panasonic také letos představil ve vybraných
modelech televizorů Panasonic VIERA unikátní
funkci VIERA CAST, která zásadním způsobem
mění vnímání televizoru! Poprvé v historii se
z pasivního média stává médium aktivní s téměř
neomezenou možností volby sledovaných pořadů. Navíc v tomto roce budou představeny televizory s nejnižší spotřebou elektrické energie v historii ﬁrmy Panasonic (srovnatelné úhlopříčky).
V polovině července společnost Panasonic plně
zprovoznila v rámci VIERA CAST kompletní archiv TV NOVA.. Diváci v České a Slovenské republice si tak poprvé mohou vychutnat jakýkoli
pořad či seriál z portálu nova.cz ve špičkové kvalitě digitálního televizního vysílání. Služba VIERA

CAST je zdarma nejen v nových modelových řadách televizorů Panasonic Viera G15, V10 a Z11,
ale i v Blu-ray domácích kinech a všech Blu-ray
přehrávačích představených letos na jaře. Stisknutím jediného tlačítka na dálkovém ovladači
se divák jednoduše dostane k oblíbenému internetovému obsahu. VIERA CAST kromě archivu
TV NOVA již nyní nabízí přístup na populární
videoserver YouTube.com, server pro ukládání
fotograﬁí Picasa.com, ke kanálu Eurosport nebo
informacím agentury Bloomberg. Díky jednoduchému a přehlednému ovládání mohou aplikaci
VIERA CAST, a tedy i archiv TV Nova využívat
všechny generace.
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GE si posvítila na výzkum
OLED technologií:

ohněte světlo!
Studenti z Clevelandu představili stovky konceptů, které jsou nyní posuzovány ve Spotřebitelském a průmyslovém centru GE v Nela Parku
v Clevelandu a v Globálním výzkumném středisku GE v Niskayuni, ve státu New York. Z reálných aplikací jistě stojí za zmínku například
podsvícení regálů do obchodů, ohebné reklamní panely, nasvícení schodů, které budou moci
využít architekti, svítící tapety, jež ocení zase
designéři či využití v reﬂexních vestách pro záchranáře.
Tohle je „in“: „Mnohé z těchto návrhů se v podstatě shodují s tím, čeho chtěli technologií OLED
dosáhnout designéři, architekti a další,“ říká produktový manažer osvětlovacích technologií v GE
Consumer & Industrial, John Strainic.
Společnost GE odhaduje, že první komerční
produkty OLED budou uvedeny na trh koncem
roku 2010 nebo v roce 2011. Výzkum technologie OLED – tenkého organického materiálu vloženého mezi dvě elektrody, který se při aplikaci
elektrického výboje rozsvítí – vychází z revolučních experimentů uskutečněných v globálních
vývojových centrech General Electric. GE totiž
není ve vývoji OLED technologií vůbec žádným
nováčkem. V prosinci 2008 tým z GRC překvapil
vůbec prvním vánočním stromečkem osvíceným
technologií OLED. Vloni se zase výzkumníkům
podařilo dosáhnout významného milníku, když
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vyrobili první „lisované“ OLED osvětlení. Tento
proces výroby je přirovnáván k výrobě papíru
a všeobecně považován za klíčový faktor pro komerční uvedení této technologie ve spotřebitelském segmentu.
Schody do nebe: Návrhy studentů měly v co nejvyšší možné míře využívat dva klíčové atributy
technologie OLED, totiž její ﬂexibilitu a tenkost.
Tyto dvě vlastnosti jsou v příkrém kontrastu
s pevnou, skleněnou formou, kterou ve svém vývoji podle všeho sledují konkurenti GE.
Ve spolupráci s profesorem průmyslového designu Uměleckoprůmyslové školy v Clevelandu
Douglasem Paigem a jeho studenty uskutečnila
GE řadu seminářů, během nichž byli studenti vyzváni, aby se pokusili vyvinout praktické a realistické aplikace využívající technologie OLED.
První semestr tohoto semináře se zaměřil na výzkum, myšlenky a koncepty. Studenti druhého
semestru pak na své předchůdce plynule navazovali a zaměřili se na modelování, výrobu prototypů a ﬁnální produktová doporučení.
„Rok co rok je naším hlavním cílem spojit studenty průmyslového designu se společnostmi, které
v této oblasti podnikají. Spolupráce s GE byla
z tohoto ohledu dokonalým partnerstvím,“ říká
profesor Paige.

Na horizontu se rýsuje revoluce - přichází
nová technologie OLED, neboli organické
LED. To jsou diody tenké jako papír, které je
možné různě ohýbat. Je jasné, že možnosti
využití takové technologie jsou nebetyčně.
Společnost General Electric oslovila studenty
průmyslového designu z Uměleckoprůmyslové školy v americkém Clevelandu, aby se
pokusili si představit, jakým způsobem by
bylo možné tuto technologii, v současné
době vyvíjenou v globálních výzkumných
střediscích společnosti GE, v budoucnosti
uvést do každodenního života.

Signmaking

Francouzská policie
komunikuje velkoplošně
Zakrývá tak pohled na lešení a rekonstrukční
práce v turisticky nejatraktivnějším srdci francouzské metropole. U policie je až 300 různých
odborností. Netradiční způsob komunikace při-

Návštěvníkům Paříže se až do srpna roku 2010 budou z fasády policejní prefektury přihlížet příslušníci jednotlivých
policejních složek v nadživotní velikosti. Velkoplošná graﬁka s touto tématikou totiž zakrývá jižní fasádu budovy.

bližuje turistům jednotlivé složky francouzské policie a tváře konkrétních policistů. Pro Francouze
graﬁka tvoří součást náborové kampaně. Stovky
metrů čtverečních potištěné tkaniny mesch rov-

něž zakrývají pohled na stavbu a motivem fasády,
který tvoří pozadí jednotlivých postav, dotvářejí
celkový vzhled nábřeží řeky Seiny u proslulé katedrály Notre Dame.

Nejvýstavnější bulvár na světě, jak se často
označují Elyzejská Pole v Paříži, se stal místem veselé reklamy na nový ﬁlm z produkce společností Dysney a Pixar. Příběh o starém prodavači balónků a až příliš aktivním
skautíkovi si rychle získal srdce diváků. Reklama byla stejně milá, jako samotný ﬁlm.

Kde se bere
reklama
na balónech? Nahoru
na Champs
Élysées
Neznám člověka, který by nezvedl hlavu
a nepodíval se na horkovzdušný balón
majestátně plující oblohou. V hlavě se
automaticky zrodí romantické představy,
jaké by to bylo letět v tichu pod nafouklým balónem. Většina balónů je však i reklamním nosičem. Jaká je cesta reklamy
do vzduchu?
„Každý balón má svou historii,“ vysvětluje Radim
Poláček, výkonný ředitel společnosti Balóny Kubíček. „Jedinými vlastníky balónů, kteří si objednávají plášť bez reklamy, jsou Švýcaři a Američani. Ti první proto, že jsou bohatí a ti druzí proto,
že reklama a sponzoring v USA fungují na jiném
principu než jsme zvyklí u nás. Devadesát procent balónů z naší produkce je nositelem reklamního poselství.“

Sponzorská smlouva
Nejsnadnější cestou k balónu je sponzorská
smlouva, která zajistí pilotovi prostředky k pořízení balónu a ﬁrmě, která se rozhodla pro tento
druh propagace, zajímavý nosič reklamy. Reklama může mít podobu graﬁky na obalu standardní
konstrukce, ale lze zkonstruovat i zcela atypický
tvar obalu. Ve vzduchu se tak mohou objevit obří
láhve, auta, budovy, ale třeba i nářadí. „Obvykle
se pilot zavazuje sponzorovi na jistý minimální
počet letů nad domluvenými lokalitami, aby tak
propagoval svého sponzora,“ vysvětluje Radim
Poláček. „Na tento druh reklamy se orientují především globální značky, protože piloti se často
účastní i akcí v zahraničí. Regionální produkty
však mají své balóny také.“

Firemní identita
Pro mnoho ﬁrem se horkovzdušné balóny staly
zajímavým prostředkem, na kterém postavily
i svou komunikační strategii. Příkladem může
být pivo Wersteiner Warsteiner, s jehož brandem
létá po celém světě nyní více než 100 balónů. Podobnou strategii zvolila i ﬁrma Festo, zabývající
se průmyslnou automatizací.

Vlastní propagace
Let balónem láká lidi od okamžiku, kdy se v roce 1783 poprvé vznesla na veřejnosti do vzdu-

chu Montgolﬁéra. Hlad po adrenalínových zážitcích v široké populaci vytvořil dostatečně
širokou zákazníckou základnu pro provozovatele komerčních pasažérských letů. Flotila
balónů těchto ﬁrem stále roste a není divu, že
jejich balony jsou reklamní plochou pro tyto
ﬁrmy samotné.

Historie společnosti Balóny Kubíček
Na konci sedmdesátých let se v Brně sešla skupina
nadšenců pro balónové létání. Balón zatím mají
možnost spatřit jen v Praze, kde místní Balón klub
vlastní jeden kousek anglické provenience, a nebo
pak už jen na obrázcích. Vzniká tedy brněnský
Aviatik klub, kde se pod technickým a částečně
i lidským vedením Aleše Kubíčka začínají rodit
první myšlenky na vlastní výrobu balónu. Po řadě
zkoušek, pokusů a omylů vzniká v Aviatik klubu
v roce 1983 první český horkovzdušný balón. Toto
nadšení vedlo až k zahájení sériové výroby a dnes
je v Brně továrna na výrobu horkovzdušných
balónů a vzducholodí, jejíž brány v loňském roce
opustilo kolem stovky balónů.
Pohled na balóny
u brněnské továrny
společnosti Balóny Kubíček

Značkový butique Disney na pařížském bulváru Champs Élysées poskytl svou výlohu na
umístění one-way vision graﬁky, billboardy
lákající diváky do kina a navíc spousta barevných balónků, které si děti i dospělý neváhali
vzít – tak to byla atmosféra letního dne ve francouzské metropoli vítající nový animovaný
ﬁlm pro celou rodinu.

Neváhejte se podívat
Příběh o 78letém prodavači balónů Carlu
Fredricksenovi, který žije v malém, starém,
útulném domečku uprostřed velkoměstské
zástavby, je plný nejen dobrodružství, ale i velmi laskavého pohledu na stáří. Vyzdvihuje též
jeho hodnotu v očích dětí. Jednoho dne staříka omrzí věčné otravování stavitelů a rozhodne se splnit si dobrodružný cestovatelský sen.
Nafoukne tisíce balónů a se svou chaloupkou
vzlétne k oblakům. Netuší, že se spolu s ním
omylem vznesl i přehnaně aktivní skautík korejského původu Russell. Zvláštní dvojici hrdinů tak čeká dobrodružství ve ztraceném světě.
Kdo se na tento ﬁlm nepodívá, určitě pochybí.
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Nové vizuály
Paláce Flóra
Po dlouholetém spojení Paláce Flóra s květinovými vizuály došlo ke
změně komunikace. Popud k tomuto počinu dala nejen potřeba přiblížit se více k lidem, ale i změna managementu a také nové spojení
s reklamní agenturou BMD advertising. „Rebranding Paláce Flóra
je velkou výzvou. V novém stylu využíváme moderní graﬁku, která
jasně a přehledně vyjadřuje situace, se kterými je spojována,“ uvádí
Zuzana Trédlová, marketingová ředitelka Paláce Flóra. „Jednotlivé
vizuály pracují s detaily a lidé se při jejich shlédnutí mohou sami
zamyslet, jaké emoce v nich vyvolávají,“ dodává Zuzana Trédlová.

Právě agentura BMD advertising byla tvůrcem
několika návrhů vizualizace, mezi nimiž se hledal ten nejvíce zapamatovatelný a nejvíce blízký
lidem. Zvítězil nápad využívající typograﬁi. Primárně si má příjemce této komunikace spojit
vizuál s typograﬁí právě s Palácem Flóra, druhotným efektem typograﬁe je propagace jednotlivých značek nabízených v Paláci Flóra nebo
emotivní slova, jež mají evokovat příjemné zážitky. Typograﬁcky zvýrazněná loga jsou ta, která se
zařadila do jednotlivých konkrétních aktivit, jež
jsou komunikovány. Může to být jednou věrnostní program, jindy módní přehlídka nebo další aktivita probíhající v Paláci Flóra. „Pro vizuál jsme
hledali tváře sympatické jak ženám tak mužům,“
uvádí Zuzana Trédlová , „ a modely ve většině případů nebyly vybírány z řad profesionálů, ale šlo
o běžné lidi“.
Dominantu nových vizuálů představuje také barevně odlišený štítek, který má být vyroben i ve
3D formátu a používán pro direct marketingové
aktivity Paláce Flóra.

Jak změna vizuálu v praxi probíhala?
„Pro rebranding jsme připravili několik fází.
První se týkala komunikace pouze uvnitř Paláce Flóra a byla odstartována květnovou fashion
show, říká Zuzana Trédlová. „Nové vizuály byly
komunikovány v průběhu léta i v magazínu Palác
Flóra. Současně se pracovalo na přeměně webových stránek, které byly doplněny o nové sekce.
To také zapadalo do vize přiblížit se více lidem.
Druhá fáze změny vzhledu Paláce je plánována
na konec roku a bude se týkat vnější komunikace
– billboardy, plakáty v metru, polepy tramvají, tisková inzerce, spoty v rádiích a další.“
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Lámete si hlavu nad tím, kde nakoupíte dárky pro své přátelé a blízké? Nákupní galerie Palác
Flóra Vám nabízí řešení ve formě bonusové karty vhodné nejen k sezónním nákupům. Nechte
se tak trochu hýčkat a vyzkoušejte jedinečnou nabídku.

Palác Flóra odmění i potěší
může získat každý, kdo si nakoupí v obchodech
Paláce Flóra zboží v minimální hodnotě 500 Kč
nebo získá dárkovou kartu v této hodnotě. Při
každém dalším nákupu se přičtou na Věrnostní
kartu peněžní odměny a bude pouze na majiteli
karty, co si za ně ve vybraných obchodech Paláce
Flóra nakoupí.
Zájemci se mohou zaregistrovat na internetových
stránkách www.palacﬂora.cz či vyplnit tištěný
formulář, a stát se tak členem Věrnostního klubu.
Seznam obchodů, které se do tohoto programu
zapojily, i stav svého účtu nalezne každý majitel Věrnostní karty na internetových
stránkách. Pro členy klubu jsou
přichystány také elektronické newslettery s aktuálními
akčními nabídkami nebo
SMS zprávy, které si mohou
nechat zasílat.

Využít ji můžete v luxusních značkových obchodech jako jsou Pierre Cardin, Sergio Tacchini, Triumph a další. Kromě peněžních odměn můžete
získat také další výhody, jako například bezplatné
parkování v garážích Paláce Flóra. Vstupenkou
do tohoto programu je Věrnostní karta, kterou

Karty Paláce Flóra mohou
posloužit také jako originální
dárek, který po registraci obdarovanému zajistí dlouhodobé výhody
a přinese radost z nakupování. Potěšte
sebe a své známé originálním dárkem
– Věrnostní kartou Paláce Flóra.
I N Z E R C E
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Budoucnost designu domácích spotřebičů
Soutěž Design Laboratory
Od roku 2003 je celosvětová soutěž Electrolux
Design Laboratory otevřena všem studentům
a absolventům designových škol po celém světě
k prezentaci inovativních návrhů domácích spotřebičů, které spojuje zapálení pro design, inovace a budoucnost.
Letošních více než 900 návrhů přišlo od studentů
z padesáti zemí světa. V letošním ročníku, jehož
motto je „Design pro příštích 90 let“ (v souvis-

losti s devadesátým výročím založení společnosti
Electrolux), byli vyzvání studenti průmyslového
designu z celého světa. Jejich úkolem bylo přinést nápady pro spotřebiče, které napoví, jak budou lidé vařit, prát a mýt nádobí v příštích devíti
dekádách. Cenou pro vítěze Design Lab je 5000
eur a šestiměsíční stáž v jednom z návrhářských
center společnosti Electrolux. Druhou cenou je
3000 eur, třetí pak 2000 eur.
Elektrolux jmenoval do poroty soutěže Design Lab
2009 čtyři mezinárodně uznávané designery. Jsou

jimi: Nipa Doshi, návrhářka nábytku a spoluzakladatelka design studia Doshi Levien, David Fisher,
Design Director v mezinárodně uznávané konzultantské ﬁrmě Seymourpowell, Marisol Manso
Cortina, manažerka Color Design Group v Nissan
Design Europe a Henrik Otto, viceprezident sekce
Global design ve společnosti Electrolux.
Dne 24. září 2009 porota vybere vítěze mezinárodní soutěže Electrolux design Lab v rámci veletrhu 100% Design London, jedné z nejvýznamnějších designových událostí roku v Británii.

Vybrané návrhy jsou řazeny v náhodném pořadí:

Mikrovlnná pračka
Andrej si představuje budoucnost,
v níž jsou oděvy vyráběny z organických textilií, které se mohou
regenerovat, tak jako lidská kůže.
Pračka Lenee využívá k opravě,
praní a změně vlastností (barva
textura) látek mikrovlny. Lenee je
také mnohem menší nežli dnešní
pračky, a je tak ideálním kompaktním spotřebičem.

Lenee by Andrej Suchov,
L‘École de Design Nantes Atlantique,
Francie

Jednoduché vaření v jednom
Egg je spotřebičem k vaření ve stylu „vše v jednom,“ který se rozevírá jako
květina. Tři křídla slouží pro přípravu jídla, jako vařič a jako místo pro mytí.
Egg má také zabudovaný holograﬁcký projektor, díky kterému si uživatel
může na internetu přečíst recepty. Po použití se Egg znovu složí, aby nezabíral místo, a je možné ho vyrábět v různých barevných kombinacích.

The Egg, Vlad Icobet, University of Fine Arts Bucharest, Rumunsko

Pračka, ve které se vznáší buben
V budoucnu budou pračky velice odlišné od
těch dnešních. Tento spotřebič Maglevus je
pračkou, která čistí prádlo ultrazvukem. Navíc
obsahuje vznášející se buben, který pere v závislosti na váze prádla, a ne v běžných cyklech.
Tato technologie nejen zlepšuje výkonnost
(6 kg prádla se vypere za 10 minut),
ale šetří značné množství energie.

Maglevus by Jan Semerák,
FSI Industrial Design,
VUT Brno, Česko

Ohřejte své jídlo dokonale
Dnešní trouby jsou oproti Wall Oven veliké
a energeticky náročné. Wall-oven je závěsná
trouba, která jídlo připravuje pomocí tří laserů.
Namísto navolení teploty trouby si jen vyberete některou z textur výsledného pokrmu.

Wall Oven, Ludovic Peperstraete,
Institut Superieur de Design, Francie
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Tendence 2009
Letošní září bylo opět ve znamení setkání obchodníků, architektů, designérů
a zástupců veřejnosti, kteří mají jedno společné, a to zájem o zařízení interiérů.
Toto setkání se uskutečnilo ve dnech 10. – 13. 9. 2009 v areálu PVA Letňany, kde
proběhl již 14. ročník největšího veletrhu interiéru a designu v ČR, TENDENCE.
Pestrá byla letošní účast ﬁrem v sekci nábytku.
Mezi novými vystavovateli se objevila např. společnosti Astin, výrobce kvalitních vestavěných
skříní, Belterra, Aglas – dovozce designového
nábytku z Anglie, Hohno – výhradní dovozce
originálních ložnic, společnosti Ason interier,
Nadop, Viola a mnoho dalších. Pozornost si zasluhoval také rozsáhlý doprovodný program TENDENCE 2009 – kromě klasických soutěží Okno
v interiéru, Prostřený stůl, In light a top design

Tomáš Chmel,
obchodní ředitel společnosti
TERINVEST, spol. s r. o.
– organizátor veletrhu
nám zodpověděl pár otázek.
Jaké novinky jste na veletrhu Tendence představili? Lišila se koncepce veletrhu nějak výrazně od
předchozích ročníků?
Zásadní změny v koncepci se nekonaly. Částečně
jsme rozšířili sekci designu, díky většímu množství vystavovatelů a nárůstu exponátů v soutěži
Top design. Letošní ročník je bohatší také v sekci
nábytku. Výraznější změnou je přesunutí veletrhu Wellness Balnea, který se konal loni souběžně,
do jiného termínu.
Pociťujete dopady hospodářské krize? Jak si stojí
letošní ročník co do počtu vystavovatelů?
Toto má dvě roviny. Na jednu stranu vystavovatelé, kteří v roce 2008 brali např. 250 - 300 m2
v letošním roce berou plochy o něco menší, ale
nejedná se o nějaký zásadný propad. Na druhou
stranu se nám vrací klienti, kteří dlouhá léta nevystavovali. A vrací se proto, že vědí, že kvalitní veletrh funguje pro získání nových zákazníků velmi
dobře. A věřím, že Tendence patří mezi ty nejkvalitnější v ČR. Vím, že to nezní zrovna skromně, ale
tento veletrh má z naší strany po marketingové
stránce skutečně silnou podporu. Ostatně řada
aktivit byla začátkem září patrná.

proběhl pokus o pokoření rekordu ve výrobě
co největšího kusu nábytku. Další novinkou byl
projekt „Exotická ložnice“, nechyběl samozřejmě
program pro odbornou veřejnost.
Již tradičně se také prezentovaly přední ﬁrmy
s bytovými doplňky, široké spektrum do kuchyně i do celého domu nabízela např. ﬁrma Mobax
– vítejte doma! Firma Amber Land s luxusní značkou Leonardo připravila novou kolekci výrobků

ze skla a keramiky. Významnou novinkou v této
sekci byla účast společnosti Potten & Pannen,
která představla kuchyňské a domácí potřeby,
designové doplňky značek Rosenthal, Rösle, Carl
Mertens, Zwilling J.A. Henckels a FrancisFrancis.
Luxusní porcelán, sklo a doplňky s 260ti letou
tradicí představil opět Villeroy & Boch. Mezi další významné vystavovatele patřil Hotový interiér,
s.r.o., Cedr Group s.r.o., Unipro-Czech, s.r.o., In-spirace a mnoho dalších.

v barevnosti interiérů. Často se poslední dobou
setkávám s tmavšími barvami – například hodně
je možné vidět šedou. Tvary jsou strohé, jakoby to
nějak souviselo s náladou ve společnosti. Na druhou stranu doplňky jsou tradičně pestrobarevné,
což v kombinaci působí skvěle.
Co se týká osobností, máme velkou radost, že letos opět vystavovala velmi osobitá značka de.fakto v čele s Martinem Sladkým a nově také Qubus
Jakuba Berdycha. Další novinkou bylo muzeum
designu v podání ﬁrmy Designpropaganda.

Svícen Little Joseph
design: Maxim Velčovský

Váza FACTORY
design: Milan Pekař

Jaké trendy lze dle Vašeho názoru sledovat ve vývoji českého designu? Jaké osobnosti dominovaly
letošnímu ročníku?
Vývoj v designu moc hodnotit nemohu, protože
nejsem designér. Vidím ale poměrně silný trend
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ZNAČKA – IMAGE – AUTOMOBIL
Ačkoliv by současný celosvětový hospodářský pokles svědčil jednoznačně o tom, že spotřebitelské segmenty budou ve svých tržních
rozhodováních velmi konzervativní, je to tržní skutečností jen částečně. Významnou roli v rozhodovacích procesech totiž sehrává značka
a její image. Jednoznačně platí, že pokud je na trh standardně dodáván kvalitní produkt s výraznou marketingovou komunikační podporou,
je právě důvěra v jeho značku jedním z hlavních faktorů pozitivního kupního rozhodnutí ve prospěch této značky.
V hyperkonkurenčním prostředí se maloobchodní spotřebitelský trh stále více proﬁluje jako značkový. Všichni významní producenti značkových
výrobků věnují přirozeně velkou pozornost postavení své značky v konkurenčním poli, analýze image své značky a hledání konkurenčních výhod,
které by umožnily lepší positioning jejich výrobků nejen v myslích spotřebitelů, ale především při jejich skutečném tržním rozhodování.
Soudobá literatura o značkách je poměrně bohatá a přináší celou řadu názorů, které mají kontroverzní povahu – od úplné adorace značky a až jejího
zbožštění k naprostému zatracování značek jako nástrojů tvorby bezmyšlenkovitého chování. Pravda je samozřejmě mezi těmito póly, balancuje
s příklonem na jednu či druhou stranu podle toho, jak seriozně se značkou
pracuje výrobce či obchodník, jak pravdivě informuje potenciální i reálné
cílové spotřebitelské skupiny o skutečných hodnotách svých značek, jaké
věcné či manipulativní informace komunikuje atd. Proﬁlace značek a vytváření jejich image je velice náročná tvůrčí aktivita, jež je průsečíkem vědy
a umění: z vědecké formy poznání čerpá neoddiskutovatelná fakta, umění ji
pomáhá ztvárňovat marketingové komerční komunikáty do podoby přitažlivých – obsahově i formálně – sdělení.
David Ogilvy1) konstatoval:„Každá reklama by měla být chápána jako příspěvek ke komplexnímu symbolu, jímž je image značky.“ Ogilvy správně zdůrazňuje reklamu jako jeden z více faktorů, jež se podílejí na tvorbě image
značky. Image spoluvytváří kvalita produktu, servisní síť a její kvalita, ochota
prodejního personálu ve značkových prodejnách, reference řadových spotřebitelů i celebrit, osobní spotřebitelská zkušenost apod.
Matt Haig2) koncipoval svoji knihu Království značky na základě myšlenky,
že „tvorba značky je dnes nejdůležitější oblastí světa obchodu“. V polovině
knihy pak sumarizuje 7 smrtelných hříchů tvorby značky: ztráta paměti
– tedy tvorba nových konceptů bez potřebné historické značkové kontinuity, samolibost – přecenění vlastní důležitosti, megalomanie – jen málo
značek je vyvolených působit celosvětově, klamání – použití lživých informací jako podpůrného argumentu v procesu tvorby značky, únava – stereotypnost a malá kreativita v dlouhodobém působení značky na trhu,
paranoia - hyperaktivita v tvorbě nových značek, snaha likvidovat konkurenci soudními cestami, nápodoba konkurence, nepotřebnost – malá péče
o značku v čele kategorie, která vede k pocitům nepotřebnosti a zastaralosti značky.
Autorský kolektiv3) pod vedením M. Přibové konstatuje: „Z marketingového
pohledu souvisí vývoj značky s následujícími koncepty: (1) potenciální zákazníci musí vědět o značce, (2) musí se vytvořit loajalita ke značce, (3) spotřebitelé se musí identiﬁkovat se značkou a (4) spotřebitelé musí akceptovat
hodnoty, které značka reprezentuje“. Je tedy zřejmé, že práce se značkou
– její tvorba, implementace a udržování v povědomí veřejnosti v potřebné
kvantitě i kvalitě – je činnost systematická, stálá, intenzívní a náročná z hlediska kreativity, skutečné kvality symbolizovaných produktů a komunikačního umění.
Prozíraví výrobci samozřejmě aktivně zjišťují názory veřejnosti na svůj produkt, jeho image a snaží se vytvářet silnější pouto mezi výrobkem a spotřebitelem. ŠKODA AUTO, a.s. důkladně mapovala celou řadu otázek vztahujících
se k formování image značky prostřednictvím Interní grantové agentury
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Škoda Auto Vysoké školy, když zadala dílčí výzkumný úkol MM/01/07 „Brand
management v automobilovém průmyslu“
Koncem roku 2008 se uskutečnil v rámci řešení tohoto úkolu také výzkum
názorů opakovaných uživatelů automobilů značky Škoda na vzorku 620 respondentů (opakovaných majitelů vozů značky Škoda) a sledoval několik
základních cílů:
1. základní motivy nákupního chování při výběru osobních automobilů
obecně, značky Škoda zvláště,
2. názory na postavení osobního automobilu v životě domácnosti,
3. názory na věrnostní program značky Škoda a zjištění motivačních pobídek v rámci tohoto programu.
Zjistil, že v rodinách s vozy značky Škoda jezdí především muži - 73,6%, ženy
pak jsou převážně řidičkami 26,4%. Terénní šetření potvrdilo, že nákup
osobního vozu se neodehrává na pozadí jednoho převládajícího motivu, ale
je kombinací několika faktorů. Proto byly zjišťovány tři hlavní důvody, které
v současnosti hrají rozhodující roli při nákupu osobního automobilu. Z výsledků vyplynulo, že hlavním motivem koupě je dnes cena vozu, přijatelná
spotřeba, bezpečnost a spolehlivost vozu a potřeba mobility.
Nákup osobního automobilu je z hlediska rozhodovacích procesů výsledkem komplexního posouzení celé řady faktorů, protože se jedná o koupi
předmětu dlouhodobé spotřeby s nízkou frekvencí nákupu, vysokou cenou
a vysokým vnímaným rizikem užívání.
Významnou roli při rozhodování o koupi automobilu sehrávají informační
zdroje. Ve svých odpovědích uváděli respondenti obvykle 2–3 informační
zdroje, které používají při svých kupních rozhodnutích. Následně určili respondenti preferenci jednoho informačního zdroje. Porovnání obvyklých
a preferenčních informačních zdrojů zobrazuje tabulka.

HLAVNÍ INFORMACE ZE ZDROJŮ (v %)

obvyklý

preferenční

Na základě svých osobních zkušeností

81,3

56,1

Na základě informací svých kolegů,
kteří mají s automobilem osobní zkušenosti

63,5

17,6

Na základě osobní návštěvy autosalonu

38,9

9,5

Na základě informací z internetu

34,5

4,9

Na základě zkušenosti z testovací jízdy

26,2

4,2

Na základě aktivní nabídky místního prodejce

26,2

4,1

Na základě informací z reklamy
v tisku, rozhlase, televizi

18,1

2,6

Na základě osobní návštěvy
veletrhu s automobily

10,4

1,0

Zdroj: Závěrečná zpráva z výzkumu
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Pro 68,6 % respondentů byla Škodovka také prvním vozem v domácnosti
vůbec.

S touto kvantiﬁkací zákaznické věrnosti nedílně souvisí také kvaliﬁkace důvodů, které vedly či vedou k opakovaným nákupům:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DŮVODY OPAKOVANÉHO NÁKUPU (v %)

Tabulka přesvědčivě dokládá, že preferované zdroje korespondují s podílem
dané hodnoty ve vícefaktorovém výběru informačních zdrojů:
1. Potvrzuje se, že nejsilnějším argumentem při opakovaných nákupech
stejného typu zboží je osobní zkušenost.
2. Zároveň se prosazuje obecnější trend při nákupu zboží ve vyšších cenových relacích, kdy spotřebitel konfrontuje svou volbu s názory znalých
osob, které mají s daným produktem osobní zkušenost a mohou tedy
podat průkazné svědectví své spokojenosti či nespokojenosti s daným
produktem.
3. Potvrzuje se významná role autosalonů, významných nástrojů komunikace formou podpory prodeje, které umožňují seznámit se důkladně
s předmětem svého kupního rozhodnutí.








Z hlediska věku platí, že nejaktivnější ve všech formách získávání informací jsou věkové skupiny 30 - 44 let a 45 - 59 let. Tato skutečnost je pochopitelná, neboť se jedná o uživatele v aktivním ekonomickém věku,
pro něž automobil tvoří běžnou součást jejich životního stylu.
Na reklamu v masových médiích více než ostatní spoléhají respondenti
z věkové skupiny 60 a více let .
Internetově nejaktivnější jsou věkové skupiny 20 – 29 let a 30 - 44 let.
Zkušební jízdy preferují při seznamování s automobilem věkové skupiny
30 – 44 let a 45-59 let.
Podle znaku vzdělání je patrný rozdíl ve skupině se středním vzděláním
a vyučenci, kteří více preferují osobní zkušenost (65,4%). Na informace od
kolegů se více než ostatní spoléhají lidé se základním vzděláním (25,0%).

Výzkum také potvrdil změnu role osobního automobilu v životě rodiny: skutečně ztratil roli výjimečného výrobku a stále více se stává předmětem běžné spotřeby, je vnímán jako účelový výrobek, který naplňuje roli prostředku
dopravní obsluhy rodiny, při nákupech, cestách do práce apod. Jako výraz
svého statusu automobil vnímá jen 27% účastníků výzkumu.
Velmi zajímavé bylo zjištění, které je pro zákaznickou loajalitu ke značce
Škoda podstatné: kolikátý vůz značky Škoda dotazovaná domácnost používá.
Z výsledků vyplynulo, že spotřebitelský segment uživatelů osobních automobilů značky Škoda reprezentuje velmi silné vazby ke značce, které se projevují opakovaným, vícenásobným nákupem vozů téže značky.

KOLIKÁTÝ VŮZ ZNAČKY ŠKODA JE V RODINĚ

42,2
Druhý vůz

34,3
Třetí vůz

12,4
Čtvrtý vůz

7,0
Pátý vůz

4,1
Pátý vůz +

1.

Dosavadní zkušenosti se značkou Škoda

64,7

2.

Kupní cena vozu

58,3

3.

Pověst dobré kvality a spolehlivosti

49,3

4.

Nízké provozní náklady

47,2

5.

Široká síť služeb pro zákazníky

45,6

6.

Pověst značky Škoda všeobecně

45,4

7.

Možnost znovu vůz prodat za dobrou cenu

28,0

8.

Bezpečnost

22,6

9.

Velký vnitřní prostor

19,7

10.

Doporučení přátel/známých

18,1

11.

Design vozu

12,5

12.

Promyšlená technologie

4,6

13.

Sportovní a dynamická jízda

4,6

14.

Lákavá reklama

2,1

15.

Jiné důvody – 37 vyjádření

6,0

I tato struktura odpovědí potvrdila, že respondenti se rozhodují na základě
více kritérií, i když nepochybně některá z nich jsou rozhodující – ze získaných dat lze soudit, že konečné kupní rozhodnutí se skládá z kombinace až
4 faktorů.
Výzkum také mapoval názory uživatelů automobilů značky ŠKODA na věrnostní program značky a preferenci motivačních pobídek v rámci tohoto
programu. Společnost Škoda Auto a.s. zatím nemá centrální věrnostní program. Z výsledků vyplynulo, že věrná spotřebitelská veřejnost poměrně kriticky hodnotí tento postoj výrobce k jejich cílové skupině. Pokud by ovšem
společnost ŠKODA AUTO pro své uživatele věrnostní program realizovala,
budou uživatelské postoje orientovány následovně:
 44% respondentů jej bude vnímat jako upevnění vztahu značka–spotřebitel,
 24,4% dotázaných soudí, že už by bylo na čase, aby se i ﬁrma Škoda chovala ke svým klientům jako standardní evropský výrobce,
 19,4% konstatovalo, že konečně by pro ně výrobce udělal něco navíc,
 10,3% si myslí, že konečně by si jich ﬁrma všimla, protože bez nich by
nebyla nic.
Z hlediska beneﬁtů věrnostního programu by respondenti nejvíce preferovali slevy při nákupu dalšího vozu značky, zvýhodněnou cenu odtahové
služby, zvýhodnění při značkových opravách, slevy při garančních prohlídkách, cenové zvýhodnění při nákupu značkového autopříslušenství, slevy ve
značkových servisech při mytí a čištění a další výhody.
Analýza současných prodejních aktivit nejvýznamnějších výrobců automobilů jednoznačně prokazuje, že největší šanci uspět mají pouze ty automobilové značky, které z pohledu zákazníků nabídnou jedinečnou a odlišnou
hodnotu, budou mít své cílové segmenty věrných zákazníků. Pohled na
poslední světové autosalóny a zkoumání ohlasu zákazníků na prezentované
modely prokazuje shodné tendence i s uvažováním českých uživatelů automobilů značky ŠKODA AUTO.
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Bratislavská vysoká škola práva
Fakulta masmedií, Bratislava SR

OGILVY, D.: Zpověď muže, který umí reklamu. Praha: PRAGMA 1993, stran 178, ISBN 80-7205-824-X, str. 115
HAIG, M.: Království značky. Praha: EKOPRESS 2006, stran 322, ISBN 80-86929-09-4, str.15 + 207
3)
PŘIBOVÁ, M. a kol: Strategické řízení značky–případové studie. Praha: Profesional Publishing 2003, stran 250, ISBN 80-86419-38-X, str. 15
Všechny údaje v tabulkách a v grafu jsou čerpány ze studie: PAVLŮ, D., JAHODOVÁ, H.: Závěrečná zpráva z výzkumu: Nákupní chování opakovaných uživatelů osobních automobilů Škoda. Praha: IGA ŠAVŠ, 2008, interní tisk z řešení projektu č. MM/07/01 Brand management v automobilovém průmyslu Interní grantové agentury ŠAVŠ.
1)
2)
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Recese a změna spotřebitelského chování
Vyhodnocení průzkumu, který mezi šéfy marketingu významných
českých ﬁrem realizovala komunikační skupina Mather
Nastává skutečně změna
spotřebitelského chování?
Během první poloviny letošního roku se objevila
řada komentářů na téma změna spotřebitelského
chování a odklon domácností od konzumního
stylu jako důsledek probíhajících ekonomických
změn. Všechny měly jedno společné, a to poměrně pevné přesvědčení autorů, že současná
ekonomická recese a související změny ve spotřebitelském chování mají jeden pozitivní vliv na
chování celé společnosti – konzum, který nás doprovázel poslední desítky let, je již za svým zenitem a stále výraznější podíl spotřebitelů se vrací
k tzv. základním životním hodnotám.
Nikde jsme však neobjevili, zda se tak ve společnosti skutečně děje nebo se spíše jedná o přání autorů komentářů. Proto jsme se pokusili najít

odpověď v již tradičním průzkumu komunikační
skupiny Mather, který jsme zaměřili právě na vliv
recese na spotřebitelské chování.
To však byla pouze první část průzkumu. Protože našimi dotazníky oslovujeme především
marketingové odborníky, zajímalo nás rovněž,
zda se nějakým způsobem mění také chování ﬁrem z hlediska oslovení nebo udržení zákazníků.
Z výsledků výzkumu plyne, že ze tří základních
spotřebitelských strategií si české domácnosti
vybraly strategii redukční, která představuje především omezení objemu spotřeby a je tou nejjednodušší cestou. Výsledky lze také interpretovat
tak, že spotřebitelé věří v krátkodobost recese,
kterou se podaří prostě přečkat s určitým odkladem, nikoliv omezením spotřeby. Na otázku k odložení koupě zbytného zboží na pozdější „lepší“
časy odpovědělo kladně 92 % respondentů. Nao-

pak domácnosti se neuchylují k aktivitám, které
by sice přinesly úsporu, ale pro ně by znamenaly
již více námahy – tři čtvrtiny odpovídajících a jejich bezprostřední okolí nesnížili podíl individuální dopravy, téměř devadesát procent se nesnaží
přestěhovat do levnějších bytů.
Podrobné výsledky průzkumu obsahují následující stránky studie, která čerpá výsledky z odpovědí osob odpovědných
za reklamu a marketing ve
významných ﬁrmách na českém trhu. V průzkumu jsme
oslovili 320 respondentů.

A v jakých případech jsou tedy spotřebitelé
ochotni změnit své dosavadní zvyklosti? Odpověď nám dávají položky, kde převažují kladné
odpovědi:
 92 % omezuje spotřebu tzv. zbytného zboží
nebo odkládá jeho koupi na pozdější, lepší
časy
 68 % nyní méně kupuje prestižní značky
 64 % se snaží šetrněji nakládat s elektrickou
energií, vodou a plynem, aby snížili výdaje domácností
 63 % si častěji než dříve vybírá privátní značky
 62 % připouští, že kupuje více levného zboží
 55 % nyní více nakupuje na internetu; v horších dobách celkové ekonomické recese posiluje e-komerce

A jaké jsou další strategie marketingových odborníků? Třetina z nich (32%) se chlubí tím, že
podmínky pro uplatnění jejich produktů na trhu
se výrazně nezměnily, a proto ani nemuseli přistoupit ke změnám v jejich komunikaci.
Ti ostatní oslovují nižší příjmové skupiny
– 26% těch, kteří mění komunikaci produktů.
Nebo nabízejí více slev, výhod a doplňkových služeb – tuto cestu změny volí 74% odpovídajících.
Více jak polovina pracovníků marketingových
oddělení, kteří mění komunikaci produktu, přistupuje ke změně komunikačních kanálů. Převládá internet (především specializované microsite,
kontextové odkazy, display reklama) a prostředky přímého oslovení klientů – zákaznické akce,
direkt mailing a akviziční cesty.

Co na to ﬁrmy na českém trhu?

Diverziﬁkovaný přístup
k výdajům na komunikaci

Ondřej Obluk
Managing Director
Mather Communications

Výsledky průzkumu
Spotřebitelé věří, že jde spíše o odklad,
než o omezení spotřeby





Naprostá většina, 92% respondentů omezuje
spotřebu tzv. zbytného zboží nebo odkládají
jeho koupi na pozdější, lepší časy.
Tři čtvrtiny (74%) nakupují pochutiny, jako
například alkohol, brambůrky nebo cigarety
ve stejném množství jako dříve.
Odpovídající povětšinou nemění své zvyky ve
způsobu dopravy; tři čtvrtiny (75%) odpověděly záporně na otázku, zda nyní více upřednostňují různé druhy hromadné dopravy před
individuální.

První sada otázek se věnovala strategii spotřebitelů ve vztahu ke spotřebě zboží a služeb. Výpovědi
respondentů zde poměrně jednoznačně ukazují,
že domácnosti si z možných cest, jak čelit ekonomické recesi, v současné době vybírají tu nejjednodušší, a to reduktivní strategii. Prosté omezení
spotřeby ale může odrážet i víru, že krizi se prostě podaří přečkat a brzy se zase vše vrátí ke starým pořádkům, a že tedy je čeká spíše odklad než
omezení spotřeby.
V určité míře se v odpovědích objevuje i ochota k substituční strategii, kdy je drahá spotřeba
nahrazena levnější, ve snaze zachovat objem spotřeby. Pokud parafrázujeme odpovědi respondentů: „Ať to stojí méně, ale hlavně aby byl stále
plný koš“. Substituční strategie vždy znamená
jisté „přehodnocení“ zaběhlých zvyků, například
rozhodnutí akceptovat méně prestižní značky.
Z výsledku je však patrné, že k tomu se spotřebitelé uchylují mnohem méně ochotně než k odkladu spotřeby.
Výsledky průzkumu nepotvrdily teorii tzv. „cenově dostupného požitku“, tedy že v těžkých časech nakupujeme malé a levné věci náhradou za
větší a dočasně nedostupné investice. Dvě třetiny
(66 %) respondentů se domnívají, že spotřebitelé
nenahrazují větší spotřebu menšími, cenově dostupnými odměnami. Zhruba stejný počet (68 %)
přiznal, že nyní méně nakupují prestižní značky.
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„Krátíme marketingové rozpočty, rušíme některé
akce, omezujeme inzertní výdaje…,“ – tento hlas
zaznívá z většiny ﬁrem. Je ale pohled marketingových odborníků skutečně tak jednostranný?
Průzkum komunikační skupiny Mather ukázal,
že takto zjednodušený paušální pohled spíše neplatí. Hlavní směr představuje efektivita vynaložených prostředků.

Změna komunikačních atributů produktu
Soustředíme se pouze
na cenu produktu
13 %

Zdůrazňujeme
funkční atributy
87 %

Necelé tři čtvrtiny (72 %) respondentů přiznávají, že je současná situace ve společnosti dovedla ke změně atributů,
které využívají v komunikaci svých produktů. Zhruba desetina
(13 %) z nich se soustředí pouze na cenu produktu. Většina
(87 %) těch, kteří přistoupili ke změně, podporují funkční parametry produktu, vhodné pro komunikaci.

Více jak polovina ﬁrem potvrzuje snížení letošních marketingových rozpočtů. Ostatní si zachovali loňské rozpočty nebo dokonce přistoupili
k jejich zvýšení. Vyšší rozpočet společnosti věnují na komunikační podporu klíčových produktů.
Většina respondentů potvrzuje diverziﬁkovaný
přístup při škrtech v rozpočtu.

Rozdělení nižšího rozpočtu na komunikaci
Komunikace
k nejhodnotnějším
zákazníkům
28 %
Snížení
v poměru u všech
produktů stejně
18 %

Komunikace
klíčových
produktů
54 %

Více jak polovina (54 %) z nich použije nižší prostředky pouze na komunikaci klíčových produktů. Necelá třetina (28 %)
naopak prostředky na komunikaci využije na oslovení nejhodnotnějších skupin zákazníků. Pouze pětina (18 %) přistoupila
ke škrtům v rozpočtu paušálně a ubrala prostředky na komunikaci všech produktů a služeb v poměru stejně.

Umění prodávat

Udělat si ze zákazníka
svého přítele…
Základem obchodní prosperity je upřímný vztah k zákazníkovi. To slovo „upřímný“,
které je možná někomu synonymem naivity, ba i hlouposti, ve skutečnosti říká, že
buď je služba zákazníkovi náplní vašeho života, nebo vám jde o něco zcela jiného,
a pak to s obchodním úspěchem není nijak jisté.
Jsou totiž lidé, kteří prodej a prodejnu chápou
jen a pouze jako prostředek k vydělávání peněz,
aby si mohli pořídit dům, luxusní vůz a dovolenou v Tichomoří. Rozumějme si dobře: neříkám,
že nemáte myslet na zisk, to v žádném případě!
Podnikatel podniká proto, aby získal, jinak by se
mohl nechat někde zaměstnat a měl by mnohem
pohodlnější život. Pracoval by osm hodin denně
a o výši platu by se mu staraly odbory. Ale pokud
v podnikání postavíte zisk na první místo, nebudete mít ani zákazníky, ani ten zisk.

konce si myslím, že je i to dnes málo. Vy byste se
měli snažit postoupit ještě o krůček dál – udělat
ze zákazníka svého přítele. Chápejte tedy maloobchodní prodej jako příležitost získat spoustu
přátel. Čím více jich budete mít, tím více budete samozřejmě prosperovat. Ale co více: přátele
nemůžete šidit, pro přátele nelitujete námahy
a přátelům jste schopni dát i něco navíc. Nebude
vás to tedy svádět k nepravostem, k přístupu „To
stačí!“, naopak budete puzeni k tomu, abyste své
přátele příjemně překvapovali.

Zákazník neomylně pozná, kdy vám jde o jeho
blaho a kdy jen o jeho peníze. Heslem vykutálených obchodníků, toužících pouze po klientově
peněžence, je „To stačí!“. To je však velmi zrádný
postoj. Časem se totiž „ukáže“, že zákazníkům by
mohlo stačit čím dál tím méně - až jim to konečně
dojde a odejdou někam jinam.

Pamatujte si tedy, že je třeba, abyste
ze svých zákazníků udělali přátele.

„Zlatokopové“, tedy lidé, kteří chtějí v co nejkratší době posbírat co největší zisk a pak ať přijde
potopa, kupodivu obvykle příliš bohatí nebývají. Už v dobách americké zlaté horečky ostatně
platilo, že těmi, kdo na rýžování zlata skutečně
zbohatli, byli obchodníci, zásobující hledače drahého kovu vším potřebným.

Pamatujte si tedy, že pokud postavíte zisk na první místo, nebudete mít
ani zákazníky, ani zisk.

To je celé tajemství, proč mnohé specializované
prodejny prosperují. Scházejí se v nich fandové,
vytvářejí se zde komunity a přátelský vztah s obchodníkem. U jiných prodejen – například u potravin – je budování vztahů o něco obtížnější, ale
vůbec to neznamená, že to nejde.
Právě rozhodnutí udělat si ze svých zákazníků přátele vás odliší od konkurence a takové odlišení už
většinou samo o sobě přináší větší zájem a větší
tržby. V šedi průměru se totiž zákazník nemá jak
orientovat, a tak obvykle sáhne po nejnižší ceně.
U mnoha lidí (ne u všech, samozřejmě) je to tedy
nouzové řešení, protože prodejny se sobě podobají jako vejce vejci a zboží uvnitř jakbysmet.

Cítíte-li však, že vás maloobchodní prodej vnitřně
naplňuje, že dává vašemu životu smysl a že vám
služba zákazníkům přináší radost, jste na nejlepší cestě k úspěchu. Jen nesmíte polevit a ohlížet
se na zdánlivou prosperitu těch kolegů a konkurentů, kteří vsadili na podřízení zájmů zákazníků
svým vlastním. Je to jen dočasný úspěch a iluze.

Budete-li tedy na své zákazníky myslet jako na své
blízké známé a nebudete v nich vidět dav a statistická čísla, ale jednotlivé lidi, jste na nejlepší
cestě k vytvoření zajímavé a přitažlivé prodejny.
Pak vám totiž nebude zatěžko hledat nové cesty
k jejich uspokojení a prodej se vším, co s ním
souvisí, nebudete posuzovat jen ze své strany, ale
i z pohledu zákazníka.

Jak tedy vypadá upřímný přístup k zákazníkovi? Nebudu po Baťovi opakovat, že zákazník je
pánem, protože to považuji za samozřejmé. Do-

Častou příčinou toho, že se obchodník neustále
potácí někde na dně, je šetřílkovství. Chápu, že
špatná ﬁnanční situace nabádá k ostřížímu sledo-

vání nákladů, ale zákazník určitě nemá rád, když
se viditelně šetří na jeho pohodlí a hazarduje s jeho důvěrou. Poloprázdné regály a odřený pult, za
nímž stojí špinavý prodavač, vám možná přinesou nějaké úspory, ale nakupujícího spolehlivě
odradí.
Chcete-li tedy šetřit (a to byste měli), rozdělte
si své náklady do dvou škatulek: v jedné budou
investice a ve druhé zbytečné výdaje. Jak je od
sebe rozeznáte? Investicemi jsou zde všechny
náklady, které souvisejí se spokojeností zákazníků. Nenechte se zmást účetními konvencemi
či zavedenou terminologií. V našem případě je
takovou investicí třeba vyšší výdaj za elektřinu
způsobený posílením osvětlení. Mnozí majitelé
či vedoucí prodejen vidí právě ve zhasínání světel pilíř úspor. Jenže posuďte sami – byli byste
ochotni s sebou nosit na nákup baterku, abyste
si posvítili na cenovky nebo údaje na obalu zboží? Jsem si jistý, že to žádný rozumný zákazník
neudělá. Stovka tvrdých rohlíků, které večer
zbudou v regále, opět představuje investici do
spokojenosti zákazníků. Kdyby už od půl dvanácté chyběly, sice něco ušetříte, ale přijdete tím
o mnohem více.
Při rozdělování nákladů se neřiďte jen vlastním
pohledem. Lehce byste tak sklouzli zpět k názoru,
že ušetřit se dá na všem a za všech okolností. Že
zákazníci nemilují špinavé vitríny a prošlapané
podlahy, to jistě napadne každého (jen přiznat si
to tváří v tvář nákladům často nedokážeme), ale
jinak raději zjistěte, co na to nakupující říkají. Jak
vnímají vaši prodejnu, s čím jsou spokojeni a naopak nespokojeni? Budete-li jim dávat najevo, že
jsou vašimi přáteli, jistě vám takové informace neodepřou. I to je výhoda upřímného vztahu.

Miloš Toman
Autor knihy Jak zvládnout maloobchod
toman@intuitivnimarketing.cz
www.jak-zvladnout-maloobchod.cz
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Naštěstí ani v době ekonomické recese nevymizel
zájem o reklamní dárky. Je to dáno tím, že každý
zkušený manažer si dokáže lehce spočítat, že rozumná investice do reklamy se vždy vyplatí (přesně podle dnes často zmiňovaného citátu Henryho
Forda: „Kdybych měl posledních pět dolarů, tak
tři z nich věnuji do reklamy.“). Přesto se hodnota
takové investice nemusí za daných ekonomických podmínek projevit okamžitě. Určitě se však
projeví v době, kdy ekonomická stagnace začne
ustupovat. Pro každou ﬁrmu je vždy důležité „být
vidět“; to znamená vstoupit a udržet se v podvědomí stávajících a potencionálních zákazníků bez
ohledu na to, zda právě prochází obdobím ekonomické prosperity nebo útlumu.

Reklamním dárkem proti recesi
Zjevné rozdíly v chování ﬁrem v období
konjunktury resp. recese přesto existují.
Například v oblasti reklamních dárků dávají ﬁrmy v období recese přednost předmětům, které jsou funkční, mají praktické použití a rozumnou cenu. Zástupcem takové
skupiny reklamních dárků jsou bezesporu
předměty opatřené UV-senzory.

UV-senzory
Jako první se na našem trhu objevily UV-hodinky, které již na začátku roku představila ﬁrma
Keback. Během prvních tří měsíců získal tento
originální výrobek hned tři ocenění na veletrzích
v Německu, Polsku a České republice. Jedná se
o pryžový pásek ve tvaru náramkových hodinek,
který má místo ciferníku UV-senzor lemovaný barevnou škálou. Senzor absorbuje stejnou dávku
slunečního UV-záření jako naše pokožka při pobytu na pláži, při sportu a dalších outdoorových
aktivitách. Působením UV-paprsků se senzor začne zabarvovat od světle růžového až po tmavě
ﬁalový odstín. Porovnání senzoru s barevnou
škálou napoví, kdy může další setrvání na slunci
způsobit zdravotní problémy.

Jutové tašky
Dalším z řady reklamních dárků, které se těší velkému zájmu, jsou módní a praktické jutové tašky,
které se však pohybují na vyšší cenové hladině
než výše zmiňované UV-senzory. Využití těchto
reklamních dárků v kampani proto předpokládá
o trochu vyšší investici. Zmiňovaná ﬁrma Keback
uvedla letos na trh poměrně širokou nabídku jutových tašek různých velikostí a tvarů. Tyto tašky
mají široké využití – ty menší se nosí jako kabelka, ty větší jako nákupní taška. Navíc si každý, kdo
se rozhodne investovat do tohoto reklamního
dárku, může navrhnout vlastní design a umístění
loga. Všestranné a většinou dlouhodobé používání tašky jako reklamního dárku ve svém důsledku
znásobí vloženou investici.

„Všechny popsané reklamní dárky se vyrábějí
zákazníkovi na míru, dodává Lenka Mitlenerová.
„To znamená, že si zákazník může vybrat z několika variant, které zahrnují typ materiálu a jeho
gramáž, velikost, množství, design atd. Firma Keback nabízí reklamní dárky již od malých množství,
čímž se snaží uspokojit i malé ﬁrmy, které nemají
potřebu oslovovat tisíce zákazníků.“
Na připravovaném veletrhu Svět reklamy, který se letos koná již tradičně ve dvou etapách (září
a říjen) a na dvou místech (v Brně a v Praze), si
každý může najít reklamní dárek, který vkusně
a nápaditě podtrhne skvělou image jeho ﬁrmy.

Multifunkční pokrývka hlavy
Po UV-hodinkách se objevily další UV-senzory;
spony do vlasů, brože, přívěsky, kreditní karty,
silikonové náramky a další.
„Spektrum ﬁrem, které mají zájem o reklamní
předměty s UV-senzorem, je široké – od farmaceutických ﬁrem až po ty, které chtějí nabídnout
praktický a přitom netradiční a cenově dostupný
dárek opatřený vlastním logem,“ uvádí ředitelka
ﬁrmy Keback, Ing.Lenka Mitlenerová.
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Pro ty, kdo již pomýšlejí na zimu, máme další typy
– zimní čepice a šály s vypleteným nebo vyšitým
logem, či multifunkční pokrývku hlavy, která byla
letošním velkým jarním hitem. Její zimní varianta
je ušita z materiálů polyester a ﬂeece. Pokrývka
vypadá jako rukávník, který se však používá jako
čelenka, šátek na krk, rouška chránící ústa, nos
a bradu před mrazivým větrem apod. Zadavatel
reklamy si potisk na textil může navrhnout sám
nebo se na něm velkou měrou podílet.
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Veletrh Svět reklamy – pro úspěšnou reklamu
Každá ﬁrma potřebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v každé ﬁrmě je člověk, který za reklamu zodpovídá – vymýšlí strategii, zadává výrobu, připravuje reklamní kampaně. A právě na tyto
manažery cílí 4. ročník prezentačního veletrhu Svět reklamy, který se uskuteční 22. září 2009 v Interhotelu Voroněž v Brně a o 14 dní později 6. října 2009 v hotelu Diplomat v Praze. Na podrobnosti jsme
se zeptali manažerky veletrhu Ing. Veroniky Hasalové z veletržní správy Omnis.
V čem je veletrh Svět reklamy ojedinělý?
Pod slovem veletrh si většinou představíme několikadenní ﬁnančně, logisticky i časově náročnou
akci s řadou někdy zbytečných doplňkových aktivit. Veletrh Svět reklamy je jednodenní, má jednoduché expozice, nízké účastnické poplatky a vše
zaměřuje na jediné – na jednom místě shromáždit pestrou nabídku a v neformální atmosféře ji
představit odborným návštěvníkům s reálnou
poptávkou. Tento model nízkonákladového veletrhu se ukázal jako úspěšný (např. ve Švýcarsku
se těmto akcím říká „Tischmesse“) a podobnost
s nízkonákladovými aeroliniemi není náhodná.
Tento koncept také umožňuje účast menším ﬁrmám, které nevystavují na nákladných akcích, ale
jejich nabídka je přitom velmi zajímavá.
Proč jsou výhodné pro návštěvu nebo vystavování
na Světě reklamy zářijové a říjnové termíny?
Na podzim se rozbíhá ve ﬁrmách příprava marketingových plánů a rozpočtů na rok 2010, případně
se ještě ladí plány pro podzimní a vánoční trh. Zářijový termín umožňuje získat nové kontakty a inspiraci a tyto nové podněty zařadit do reklamních
strategií. Návštěvníci řeší problém, čím novým v reklamě překvapit a vystavovatelé zase potřebují být
se svými produkty do těchto strategií začleněni.

Proč se veletrh koná na dvou místech?
První dva ročníky veletrhu se konaly v Brně, neboť
na Moravě reklamní veletrh 10 let chyběl. Návštěvníci brněnského veletrhu byli převážně z Moravy
a z Vysočiny, v menší míře z Prahy. Přitom Praha
a české kraje představují stejný, ne-li větší potenciál návštěvnosti. Proto pořádáme Svět reklamy
na dvou místech a vystavovatelé i návštěvníci si
mohou vybrat podle regionu své působnosti. Většina vystavovatelů volí oba termíny.
Kdo jsou typičtí návštěvníci veletrhu?
Především jsou to marketingoví manažeři ﬁrem,
ale i veřejných institucí, které ve velkém rozsahu
adresně zveme. Oslovujeme zejména aktivní obchodní a výrobní společnosti v oborech vyžadujících vyšší podíl reklamy na nákladech. Významnou skupinou návštěvníků jsou i ﬁrmy z reklamní
branže hledající své subdodavatele.
Co mi návštěva veletrhu může přinést?
Seznámíte se s horkými novinkami, novými nápady, technologiemi, představí se vám nové ﬁrmy
se svými nabídkami, budete mít možnost pohovořit se zástupci médií. Reklama je dynamický
obor a pořád se v ní objevují novinky. Přehled
o nich získáte nejlépe na veletrhu, na internetu

najdete zboží nebo službu, jen když víte, co hledat. Výsledkem návštěvy by měla být inspirace,
jak obohatit nebo změnit ﬁremní reklamu, a taška naplněná prospekty a vizitkami, kde tyto změny zadat či nakoupit.
Jaké jsou požadavky na vystavovatele veletrhu?
Již jsem uvedla, že Svět reklamy je nízkonákladový veletrh v jednoduchých expozicích. Říkáme,
že stačí sbalit prospekty, ceníky a vzorky a přijet
– jeden den si vyčlení i vytížení obchodní manažeři, a kontaktů zde mohou získat více než za
týden cestování.
Jaké jsou otevírací hodiny a jak se na veletrh
dostat?
Prezentační veletrh Svět reklamy se koná 22. září
2009 v kongresovém areálu Interhotelu Voroněž
v Brně, který se nachází hned vedle brněnského
výstaviště, a v okolí je dostatek parkovacích míst.
O 14 dní později 6. října 2009 se koná Svět reklamy v hotelu Diplomat v Praze 6, který se nachází
přímo na stanici metra Dejvická. Právě dopravní komfort pro návštěvníky hrál při volbě místa
konání velkou roli. Otevírací hodiny jsou v obou
případech od 9 do 17 hodin.

I N Z E R C E
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FRANCHISING FORUM 2009
Úspěšná značka = kvalita, tradice, jistota, hrdost, úcta, sounáležitost, …
pocity, které vyvolávají u klientů i zaměstnanců úspěšné značky mezinárodních franchisových konceptů.
Jejich úspěch je potvrzen mnohaletou tradicí, ověřen v mnoha zemích. Centrály takových konceptů jsou schopny řešit téměř všechny problémy
svých uživatelů - franchisantů, protože je již někdy v minulosti musely řešit.
Franchising – odbytový systém, který je postaven na úspěšném a ověřeném know-how franchisora (poskytovatele), který ho za úplatu předá
franchisantovi (příjemci). Tj., franchisant podniká podle tohoto know-how, pod společnou značkou, ale na vlastní účet a vlastním jménem. Proč
vymýšlet znovu něco, co je již vymyšlené? Stačí přece jedenkrát vymyslet, a mnohokrát uplatnit!… to je ﬁlozoﬁe všech franchisových konceptů.
České asociace franchisingu (ČAF), pořádá
12.-13. 10. 2009 již 8. ročník mezinárodní
konference FRANCHISING FORUM 2009
(Praha, Kongresovém centrum). První den
bude zaměřen na předávání franchisových
zkušeností, které přednesou přední poradci i franchisoři z mnoha států Evropy, zejména z FPI.

Franchise Pool International (www.franchisepool.org) je mezinárodní organizace franchisových poradců a poradenských společností, kteří
spolu vzájemně spolupracují a pomáhají franchisovým konceptům v expanzi. Každý rok se koná
setkání členů FPI v některé ze členských zemí.
Letos poprvé má možnost Praha přivítat účastníky tohoto setkání 11. – 12. 10. 2009. FPI zastupuje za Českou republiku poradenská společnost
AVEX Systems (Ing. Aleš Tulpa, člen Dozorčí rady
ČAF), který dohodl účast některých poradců na
nejvýznamnější akci v oblasti franchisingu v ČR
– Franchising Forum. Můžeme se těšit na Waltraud Martius (SYNCON) z Rakouska, R.G.Kirsta
z Německa, Sandro Abeille z Itálie, Toke Allentoft
z Dánska, a další.
FRANCHISING FORUM 2009 bude také výjimečné v tom, že se zde poprvé představí i franchisové koncepty z Austrálie. Velký zájem australských franchisový konceptů o vstup do ČR
potvrdí v úvodu konference i velvyslankyně Austrálie pro ČR paní Ruth Pearce. ČR je pro australské, ale i ostatní franchisory branou do východní
Evropy. Pokud uspějí v ČR, mají velkou naději
expandovat dál na východ.
Významnou novinkou i inovací konference je
její rozšíření o druhý den, který bude věnován
představení franchisových systémů, které chtějí
expandovat do České nebo Slovenské republiky

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně
v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace z Francie, Velké Británie, Německa a další. Členství v Evropské
franchisové federaci tak dává možnost, aby
franchising v České republice udržoval krok
s evropskými trendy.
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nebo zde již jsou a hledají další partnery. Časopis
Brand & Stories je mediálním partnerem této
konference. Podrobnosti i vlastní program konference najdete na webových stránkách ČAF www.
czech-franchise.cz. V rámci této akce se, kromě
jiných, představí:
Australská společnost
Pack & Send International
provozuje
jedinečný
koncept
poskytující na jednom místě balící a přepravní
služby v síti maloobchodních míst. Pack & Send
je vedoucí ﬁrmou na poli přepravy křehkého, objemného, neskladného a cenného zboží. Služby
jsou poskytovány jak ﬁremním, tak soukromým
zákazníkům a zboží ﬁrma doručí kamkoli na světě. Unikátní model maloobchodních logistických
služeb Pack & Send je podporován vysoce kvalitním obchodním systémem. Společnost nabízí
inovativní franchisový systém se silnou marketingovou, operativní, obchodní a školicí podporou
poskytovanou všem franchisantům.
Sunshine Kebabs je franchisa
rychlého občerstvení, která se zaměřuje na gurmánské produkty
podávané rychle, čerstvé a vynikající, a to vše ve veselém, přívětivém a zábavném prostředí. Jedná
se o australskou společnost, která na trhu působí
téměř 20 let. Zaškolení a průběžná podpora Vám
poskytnou všechny nástroje a dovednosti potřebné k vybudování ziskového podnikání. Sunshine
Kebabs používá na přípravu jídel jen kvalitní hovězí, jehněčí a kuřecí maso a nabízí řadu položek
menu s nízkým obsahem tuků a karbohydrátů.
Kebab je jedním z nejběžnějších jídel rychlého
občerstvení.
Chocolate Graphics International je vlastníkem mezinárodně patentované technologie na výrobu čokoládových
produktů s reliéfním potiskem vysokého rozlišení. Tímto procesem lze na čokoládu natisknout
jakýkoli obrázek, nápis nebo fotograﬁi s nebývale
věrným zobrazením a hlavně - konečný výrobek
je celý z čokolády! Tyto netradiční výrobky mohou být vyrobeny téměř v jakémkoli plochém
tvaru, velikosti a příchuti a v mnoha různých barevných provedeních. Licence mají čtyři úrovně:
Licence pro výrobní centrum (LVC), Regionální
master licence (RML), Master licence (ML) a Prodejní licence.
ArkNet Internet Systems
Australia jako první přichází s technologií, která
umožňuje franchisorům propagovat své výrobky

a služby po celém světě, s nepřetržitou interní
kontrolou, bez nákladů na zřizování a údržbu oddělení IT. Franchisanti, kteří zavedou ArkNet budou z této konkurenční výhody těžit. ArkNet nevytváří žádné vstupní nákladové bariéry pro další
uživatele a jeho uvedení do provozu je snadné
(není potřeba žádný software ani hardware), čímž
otevírá master franchisantovi dveře k ohromnému množství potenciálních franchisantů.
Telcoinabox je obchodní systém umožňující komukoli s telefonem, počítačem a internetovým připojením stát se sám sobě poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telcoinabox
výrazně investoval do systémů a školení, aby
umožnil svým franchisantům podnikat úspěšně a se ziskem. Svým franchisantům poskytuje
všechno, co potřebují, včetně fakturace, řízení
vztahů se zákazníky a aktivačních systémů, školení, plateb v reálném čase, tištění faktur a poštovních služeb.
Největší australský obchodník se speciální kávou, podává a prodává ručně vyrobené
kávové nápoje espreso, značkové chlazené nápoje, míchané a jednodruhové
celozrnné kávy a speciální čaje. Obsáhlý a nápaditý systém marketingové podpory zahrnuje vývoj
nových produktů, celostátní propagaci, public
relation a inzerci, vnitřní design, letáky pro oddané místní marketingové manažery a franchisové
partnery. Gloria Jean’s Coffees otevřela více než
500 provozoven v Austrálii a 906 obchodů po
světě a podepsala 34 master franchisových smluv
ve 33 zemích.
koncept zaměřený na kvalitní mobilní čištění vozidel pro
veřejnost, ﬁrmy a podnikatele s použitím systému, které je lepší než tradiční
metody.
Francouzská síť realitních kanceláří byla založena v roce 1991. Je
lídrem francouzského realitního
trhu, v současné době má ve Francii více než 800 provozoven. Působí také v Portugalsku, Lucembursku, Maroku.
Maloobchodní síť s kosmetikou pro osobní potřebu
i domov, která má již několik realizací v České republice. Povědomí o této
značce v ČR roste a lze jí předpovídat skvělou
budoucnost. Již více než 25 let L’Occitane vytváří výrobky špičkové kvality pro péči o pleť i tělo
a používá přírodní ingredience pro jejich vůni.
Výrobky se nikdy netestují na zvířatech.
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Z dalších se představí například:
Specializovaný supermarket (900 – 1200 m²),
kde najdete vše pro děti do 4 let (oblečení, knihy, autosedačky, potraviny, kočárky, zboží denní
potřeby, hračky, drogérii, apod.). Velmi úspěšný
německý koncept, který má v SRN již více jak 40
franchisantů.

Prestižní značka luxusního spodního prádla
s tradicí od roku 1914, patřící mezi 10 nejvyhledávanějších značek v tomto oboru. V Evropě je
již má 42 prodejen v 17 zemích mimo Německo
a Rakousko.
Obchodní koncept
a salony krásy s přírodní
francouzskou kosmetikou.
Tento koncept si již za dlouhou dobu působení
v České republice získal mnoho stálých zákazníků. Aktuálně hledá nové franchisanty pro další
expanzi v České republice.

Důkazem toho, že franchising je úspěšný ve všech
oborech podnikání, je i tento, velmi rozšířený
koncept prodejen s erotickým zbožím. Kultivovanou formou, propracovaným designem i úrovní
prodeje se zařazuje mezi TOP značky v tomto
oboru. Projekt je úspěšný v mnoha zemích.

CAFFÉ JUBILEE Krásný koncept
stylových kaváren/restaurací, který
navozuje atmosféru koloniálních
podniků 20 – 30 let minulého století, motivovaných místem původu vzniku tohoto konceptu
- ostarov Gozo (Malta). Velmi úspěšný a propracovaný koncept hledá masterfranchisanta pro Českou
a Slovenskou republiku. Pokud toužíte po zcela originálním gastronomickém provozu, neváhejte.
Franchisový koncept asijských relaxačních lázní, které nabízí prostřednictvím svých procedur uvolnění
a osvěžení formou masáží, aromaterapií a jiných procedur. Jejich výjimečnost je v tom, že zde pracují specialisté z Asie a všechny procedury jsou prováděny
stejně jako v zemi svého původu.
Velmi úspěšný franchisový koncept nabízející 30minutový kondiční trénink pro ženy.
V Německu je již 300 středisek. Tváří tohoto konceptu je Stefﬁ Graf.
Z dalších značek které hledají partnery se představí: RE/MAX Czech Republic, NATURHOUSE,
CENTURY 21, Town and Country House, ERA
Reality, Stavoodbyt stavebniny, Backwerk, Clean
Skin, Chicago Roasthouse, Revive Juice Bars, HPS,
LaWien, Linas, Pronto Wasch, Fratelli la Bufala, Pizza Mamma Mia, Expense Reduction Analysts, Avex
Baumarkt, aj.

Účastníci této akce mohou využít příležitosti ke
konzultacím s odborníky v oblasti práva (NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s., Mašek advokáti s.r.o., Hájek
Zrzavecký AK, …) v oblasti franchisového poradenství
(Ing. Aleš Tulpa, Ing. Jiří Krajča, RNDr. Jiří Lošťák, PROFIT systém franchise services) a také v oblasti ﬁnancí
(Komerční banka – KB Franchising program).
Krize? … pro franchising nejvhodnější doba!
Je to řešení (způsob zefektivnění provozu, snížení nákladů, přenesení odpovědnosti) pro mnohé ﬁrmy a také může být řešením pro mnohé odstupující manažery,
úředníky, schopné zaměstnance, kteří si tak mohou najít vlastní cestu k samostatnému podnikání místo cesty
na Úřad práce. Dle průzkumů je franchisové podnikání až 6x bezpečnější než podnikání „na vlastní pěst“.
Podnikat podle osvědčeného konceptu, pod známou
a respektovanou značkou je radost! Centrála sítě Vám
dodává zboží, technologii, návody a rady, informace,
know-how, atd. a Vy se věnujete pouze tomu, co děláte rádi – vlastnímu řízení provozovny v blízkosti Vašeho
bydliště. Vybrat si z široké nabídky franchis není jednoduché – doporučujeme se obrátit na zkušené poradce, kteří Vás celým procesem provedou. Další zárukou
je členství vybraného konceptu v profesní organizaci
v místě sídla centrály sítě. V České republice je touto
organizací Česká asociace franchisingu.
Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková,
profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu - franchisory a odborníky zaměřující se na problematiku franchisingu např. v oblasti práva a poradenství. ČAF vznikla v roce 1993.
Členy České asociace franchisingu jsou jednak velké,
známé, mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské
franchisové systémy.
I N Z E R C E
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VIII. ročník prestižní konference přinášející aktuální informace a zkušenosti s franchisovým
podnikáním, součástí je letos i představení a nabídka franchisových příležitostí
generální partner

pořadatel

partner

� Krize jako šance pro rozvoj franchisingu
� Expanze kavárenského řetězce Gloria Jean‘s Coffees na evropský trh
� Aktuální právní problémy franchisingu, na co si dát pozor při uzavírání franchisingové
smlouvy, aktuality z práva hospodářské soutěže
� Life: Operation manual
� Vliv franchisingu na hodnotu podniku
� Jak Češi vnímají franchising? První výzkum o franchisingu v ČR
� Fairplay Franchising – 9 pravidel partnerského úspěchu
� Důvody neúspěchu některých franchisových systémů a jejich řešení
� Zájem italských franchisových konceptů o český a slovenský trh
� Trendy ve franchisovém podnikání ve Skandinávii
� Jak efektivně získávat franchisové a master-franchisové partnery

� Vybrané oblasti franchisové smlouvy - ochranné známky a franchising, mezinárodní
a evropská ochranná známka
� Systematizované právní služby pro franchisové realitní kanceláře
� Trh práce v ČR v období ekonomických změn
� Financování franchisových projektů
� Představení franchisových konceptů, kteří chtějí expandovat na českém a slovenském
trhu a hledají partnery: Gloria Jean‘s Coffees, PACK & SEND, Sunshine Kebabs,
NoWet Waterless CarClean, Chocolate Graphics, ArkNet™, Telcoinabox,
LAFORET, L´OCCITANE, RE/MAX Czech Republic, NATURHOUSE, CENTURY 21,
Yves Rocher, Town and Country House, ERA Reality, Stavoodbyt stavebniny,
Backwerk, Baby One, Clean Skin
a další.

On line přihlášky na: www.czech-franchise.cz
Česká asociace franchisingu
110 00 Praha 1, Opletalova 6, Tel. +420 242 444 509, fax: +420 242 444 935, e-mail: caf@czech-franchise.cz, www.czech-franchise.cz
CAF inzerat 210x148.indd 1
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vizitkář

ČERMÁK DESIGN, s.r.o.

Design

Kořenského 15
150 00 Praha 5
Mobil: + 420 603 832 419
Tel./fax: + 420 224 216 031
e-mail:
info@cermak-design.cz
www.cermak-design.cz

Výstavnictví – vlastní výroba a sehraný
tým umožňují realizovat atypické expozice
v prvotřídní kvalitě s možností opakovaného
použití.
Promotion – jako alternativa k veletržní
účasti – kompletní návrh kampaně. POS/POP
– návrh a výroba atypických prezentačních
stojanů.
Interiéry –zaměření na návrhy a realizace
obchodních prostor v kontextu jednotné
ﬁremní prezentace– prezentace.
Eventy – společnost disponuje vlastním
technickým vybavením (www.zapujcka.cz),
které jí umožňuje realizovat všechny ﬁremní
akce od prezentací, konferencí, veletrhů až po
nejrůznější společenské akce.

Marketingový průzkum

Franchising - poradenství

RNDr. Jiří Lošťák
Mobil +420 606 392 348,
Tel./fax: +420 585 242 642
e-mail: lostak@lostak.cz
www.lostak.cz

Intuitivní marketing

Poradenská činnost je směřována na
praktickou aplikaci systému, s důrazem
na stručnost a srozumitelnost všech
franchisingových dokumentů. Výsledkem je
kvalitní franchisingová dokumentace, která
poskytovateli i příjemci umožní vzájemnou
komunikaci a snadnou aplikaci ověřeného
know-how daného systému v ČR a příp.
i v zahraničí. Kancelář spolupracuje s řadou
odborníků, kteří jsou špičkami ve svých
oborech (právo, ekonomika, průzkum trhu,
statistika, graﬁka,...).

AMASIA, s. r. o.
Agentura marketingových
a sociálně informačních
analýz

Česká marketingová výzkumná agentura
pracuje na českém trhu od ledna 1993.
Má velké množství zkušeností z nejrůznějších
typů výzkumů, její předností je operativnost,
rychlost realizace, individuální péče o klienta.

Paříkova 362/3,
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel: +420-283-892-658
fax: +420-283-890-565

Soustřeďuje své výzkumné kapacity
především na oblast výzkumu trhu
výzkumy B-T-B, B-T-C, do sféry veřejného
mínění a specializuje se také na analýzu
sociálního marketingu.

IČO: 48113018
e-mail: pavlu@amasia.cz
web: www.amasia.cz

Má vlastní tazatelskou síť v celé ČR.

Kontaktní osoba:
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Intuitivní marketing s.r.o.
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Poradenství a konzultace v oblasti
franchisingového podnikání a budování
obchodních sítí

Sídlištní 818
756 54 Zubří
Tel.: + 420 604 157 752
E-mail:
info@intuitivnimarketing.cz
www.IntuitivniMarketing.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Toman

Společnost zaměřená na rozvíjení intuitivního
marketingu v praxi. Vydává knihy z oblasti
marketingu, prodeje a motivace. Provozuje
stejnojmenný internetový magazín.
V oblasti poradenství a vzdělávání se zaměřuje
zejména na menší a střední podnikání a jeho
speciﬁcké potřeby.

