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měrou oslovováni zadavateli reklamy a vystaveni tak obrovskému množství 
informací. To ovlivňuje chování spotřebitelů v prodejních místech a jejich 
nákupní motivace, a proto se objevují stále nové požadavky na aktualizova-
né průzkumy spotřebitelského chování.

Mezi společnostmi, které na výstavě představily nové nástroje analýzy 
a měření pro detailnější poznání spotřebitelského chování, byla i meziná-
rodní společnost In vivo BVA. Tato společnost nabízí novou generaci stu-
dií zákaznického chování, například metodou mobilní oční kamery, která 
identifikuje vizuální dráhu nakupujícího v místě prodeje a umožňuje zjistit
skutečné chování nakupujícího ve srovnání s tím, co spotřebitel uvádí. 

Integrace in-store marketingových metod 
do globálních marketingových strategií 
Dnešní marketing v místě prodeje využívá řadu metod, které ve strategické 
kombinaci reagují velmi přesně a cíleně na problémy zadavatelů reklamy. 
Pro zkvalitnění nákupního zážitku spotřebitele v prodejním místě již ne-
jde o segmentaci řešení tradičních POP materiálů, uspořádání prodejen, 
osvětlení, digitálních médií atd., ale o jejich integraci do globálních marke-
tingových strategií. Mezi četnými in-store technikami je především patrný 
širší rozsah využití digitálních médií, která se objevují prakticky ve všech 
sektorech trhu. V průběhu několika let našly digitální aplikace (ploché obra-
zovky, dotykové obrazovky, interaktivní kiosky, videa…) své místo v mnoha 
prodejnách díky jejich schopnosti změnit prodejnu na atraktivní a zajímavé 
místo a díky jejich efektivitě, která podporuje komerční aktivity prodejny. 

Jedním z mnoha příkladů, který potvrdily tento trend na pařížské výsta-
vě, byl krátkodobý butik pro prezentaci produktů mobilního operátora 
Orange, který realizovala společnost Fapec. Tato realizace je určena pro 
umístění v obchodních centrech a nabízí návštěvníkům přívětivý, moderní, 
prosvětlený prostor, kde se bez čekání mohou seznámit s produkty a služ-
bami prostřednictvím nových technologií. Vybavení butiku zahrnuje mobil, 
internet, TV, dvě LCD obrazovky s integrovaným snímacím a přehrávacím 
zařízením. 

Ekologicky šetrná řešení
Otázky trvale udržitelného rozvoje a ekologická problematika zaujímají vý-
znamné místo v globálních strategiích zadavatelů reklamy a maloobchod-
ních společností. Aktivity ve prospěch trvale udržitelného rozvoje jsou stále 

více rozhodujícím kritériem pro spotřebitele při jejich výběru produktů 
a služeb. Společnosti se zaměřují na opatření, která vedou ke snížení emisí 
CO2 a ke snížení spotřeby energie, k omezení negativního dopadu na život-
ní prostředí. 

K novým eko-koncepcím patří také prodejní vybavení pro novou řadu 
přírodní kosmetiky „Ecoute te Nature by Yannick Noah“, které pro značku 
Bourjois vyrobila francouzská společnosti Media 6. Použitý materiál pro 
výrobu stojanu (vlnitá lepenka), byl poskytnut dodavateli, kteří striktně re-
spektují ekologická kritéria. Jde o materiál, který je na 90 % recyklovatelný. 

Daniela Krofiánová

Mezinárodní show v Paříži 
o marketingu a komunikaci 
v prodejních místech 

Snahou organizátorů výstavy bylo poskytnout komplexní a pravdivý pohled 
na aktuální rozsah, strukturu a trendy komunikace v prodejních místech.

Proto byla výstavní plocha rozdělena do 4 hlavních tematických sekcí: 
 POP reklama, merchandising, podpora prodeje, smyslová komunikace, 
 digitální média, interaktivní technologie,
 vybavení prodejen, design obchodů, 
  materiály a komponenty pro výrobu prostředků in-store komunikace 

včetně prvků pro osvětlení, dekorace stěn apod. 

Pro zvýraznění nových směrů vývoje oboru byla na výstavní ploše umístěna 
„Galerie inovací a trvale udržitelného rozvoje“, která zahrnovala expozici 
inovativních projektů, a to především z oblasti nových technologií a ekolo-
gicky šetrných řešení v prodejních místech. 

Nové výzvy marketingu v prodejních místech 
„Přestože se v oblasti spotřeby stále více prosazují multikanálová řešení při 
komunikaci se zákazníkem, o 50 % nákupů se stále rozhoduje přímo v místech 
prodeje. V zájmu zachování interaktivity prodejny a podpory prodeje je marke-
ting at-retail strategickým nástrojem pro značkové výrobce i zástupce maloob-
chodu, kteří čelí prvořadému problému diferenciace, aby obhájili své místo na 
konkurenčním trhu. Je tedy nezbytné budovat silnou image, povědomí a zna-
lost značky, upevnit pozici na trhu a sdílet hodnoty značky se svými zákazníky,“ 
uvádějí k současnému významu in-store komunikace pořadatelé akce. 

Potřeba aktualizovaných a sofistikovaných průzkumů
spotřebitelského chování v místě prodeje se zvyšuje.
Počet komunikačních kanálů roste (pošta, internet, místo prodeje, tele-
fon…). V důsledku této skutečnosti jsou spotřebitelé neustále a přílišnou 

Jarní Paříž přivítala na přelomu března a dubna odborníky z in-store marketingu a komunikace z různých koutů Evropy, kteří 
se zúčastnili mezinárodní oborové akce „Marketing at-retail show“ pod garancí světové asociace POPAI a její pobočky POPAI 
France. Součástí akce byla kromě celoevropské soutěže POPAI Awards Paris 2010 také oborová výstava. 
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Virus radosti se šíří
Jakub Hájek (Fakulta multimediálních komunikací,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Návrh POP produktu „Coca-Cola virus radosti“ vychází z postaviček “kiss puppets” 
z reklamního spotu “ha-ppiness factory”. Jedná se o malé kulaté postavičky o prů-
měru 40 mm, které jsou vyrobené z pryže či bavlny. Při prodej¬ní nebo propagační 
akci v restauraci dostane zákazník postavičku malého viruska radosti Coca-Cola a ší-
ří tento virus neboli radost dále. Dá jej doma dětem na hraní, nechá jej na nádraží 
při čekání na vlak, nebo jej připevní na okno v autobuse.

Podlahový stojan
na vystavení a prodej produktů SWS
Petra Křivánková (Ostravská univerzita, Fakulta umění)
Stojany pro dámské, pánské systémové a jednorázové holení se skládají z 6 do 
sebe zasunovacích kusů, z toho 4 kusy jsou opatřeny zarážkovými bloky, které 
slouží k zajištění konkrétního produktu tak, aby nevypadával. Tyto bloky mají 
kovový efekt a připomínají břity holícího strojku. Na jednotlivých břitech jsou 
uvedeny názvy příslušného produktu, který se v daném bloku nachází, a to 
usnadňuje orientaci. Holítka jsou uspořádána podle firmou stanovené hierar-
chie od top produktu systémového holení po jednorázové holení. 

Wilkinson Sword - pěnový stojan
Michal Kupilík (Fakulta multimediálních komunikací,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Cílem práce bylo navrhnout stojan pro nabídku holítek, který se bude vymykat za-
vedeným standardům a bude nabízet něco originálního. Jako výchozí motiv si autor 
návrhu vybral činnost, která k holítkům nedomyslitelně patří, tedy holení zvlhčené 
pokožky holící pěnou. Při navrhování tvaru vycházel z ladné křivky, která vytváří 
přední stranu stojanu a představuje navrstvenou pěnu. Do ní je rovně vyseknutá plo-
cha oholené kůže, na níž budou umístěny samotné produkty. Vršek stojanu je obo-
hacen o část holícího strojku, na němž bude umístěno logo Wilkinson Sword a jeho 
barevnost bude odlišovat stojan s pánskými holítky od stojanu s dámskými holátky. 

Prodejní stojan na dětské šampusy
Libor Vašíček (Fakulta multimediálních komunikací,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Podlahový prodejní stojan pro umístění do prostoru prodejny má kapacitu 
48 lahví. V každém patře stojanu je umístěna jiná příchuť (jablko, tropik, bros-
kev, jahoda, třešeň). Barevné označení jednotlivých pater má stejnou barev-
nost jako obaly šampusů. Prodejní stojan je určen pro maloobchod a hyper-
markety s potravinářským zbožím, je možnost použití také na čerpací stanice. 
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Soutěž POPAI STUDENT AWARD, jejímž pořadatelem je středoevropská pobočka světové asociace POPAI, je zaměřena na podporu mla-
dých talentovaných tvůrců a užší spolupráci se zástupci a studenty vysokých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komu-
nikaci v České republice a na Slovensku Studenti soutěží o nejlepší design POP materiálu dle zadaného briefu od konkrétních zadavate-
lů. Dosavadní průběh soutěže potvrzuje stoupající zájem studentů, zástupců škol i zadavatelů reklamy o účast v soutěži. Do minulého 
ročníku soutěže POPAI STUDENT AWARD 2009 bylo zařazeno 43 studentských prací, což představovalo více jak 100% nárůst účasti ve 
srovnání s prvním zahajovacím ročníkem soutěže. 

V minulém čísle časopisu jsme vám představili projekt soutěže a jeho vítěze.
V tomto čísle přinášíme informace o dalších zajímavých návrzích studentů, které zaujaly porotu soutěže. 

Návrh malého
POP stojánku na stoly
autor Andrej Nechaj
(Fakulta multimediálních komunikací,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Jde o konstrukčně jednoduchý, ale přesto 
zpracováním originální papírový reklamní 
stojan na stůl s prostorem pro uvedení 
cen u každého z komunikovaných nápojů 
na konkrétní provozovně. Trojúhelníkový 
půdorys odpovídá propagaci třech druhů 
nápojů. Hrany jsou zaoblené, aby stojan 
nepůsobil tvrdým dojmem. Navržený 
stojan by byl vyroben z dvou kusů vytiš-
těných na křídový papír vyšší gramáže.

Kartonový stojan – brána
Lenka Janíková,
(Fakulta multimediálních komunikací, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Stojan je vyroben z vyřezaných kartonových 
dílů, které se zasouvají do sebe. Po poskládání 
stojan vytvoří bránu, kterou musí zákazník pro-
jít. Stojan může být instalován například v uličce 
v hypermarketu nebo v prostoru před poklad-
nou. Produkty se zavěšují na háčky, které se 
umisťují do vyznačených zářezů. Tyto zářezy se 
nacházejí oboustranně jen na krajních částech 
brány. Vnitřní prostor se dá využít k pobavení 
nebo jiného upoutání pozornosti zákazníka.

Najdi ztracený
pirátský poklad
Hana Dovinová
(Ostravská univerzita,
Fakulta umění)
Návrh má za cíl zvýraznit „dětský sekt“ Robby Bubble v místě prodeje jakožto skvě-
lého společníka na dětskou party. Při vstupu do prodejny je umístěn plakát, který 
upozorňuje na to, že se v prodejně nachází „poklad“. Šipky (samolepka) na pod-
laze obchodu směřují k prodejnímu stojanu Robby Bubble. V obchodě s menšími 
prostorami je možné umístit jen bednu a plakát bez šipek. Bedna pro uložení lahví 
je dvouposchoďová, musí být vyrobena z pevného a tvrdého materiálu. Obrázek 
palmy na žlutém pozadí s trávou, nápisem „Poklad!“ a logem Robby Bubble, je 
vytištěný na tvrdém podkladu z papíru, který se připevní na bednu s lahvemi. 

Vylov si své bublinky
Radka Červenková (Ostravská univerzita, Fakulta umění)
Stojan pro prezentaci dětských sektů autorka navrhla ve dvou verzích: 
Robby Bubble stojan pro plyšovou chobotnici nebo plastovou chobot-
nici. Stojan je určen pro děti předškolního věku až po náctileté. Forma 
stojanu je sud, který má kapacitu 40 láhví. K zajištění stability lahví 
slouží vkládací box, který odděluje láhve od sebe. Stojan (sud) může 
být vyroben z plastu nebo tvarovatelné překližky, aby navodil dojem 
zastaralého dřeva. To, co by mělo přitáhnout hlavně děti, je chobotni-
ce, která drží sud chapadly. Toto zvířátko by mělo být vyrobeno z plyše 
nebo plastu. Plyšovou chobotnici he třeba zpevnit železnou konstruk-
cí pro lepší tvar. Pro podporu prodeje by mohla být realizována akce 
v podobě nákupů třech či více láhví, ke které by obdržely děti dárek 
v podobě malé chobotnice.

Galerie vybraných soutěžních prací
POPAI STUDENT AWARD Daniela Krofiánová 
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Firma Q advertising se podílí na podpoře pro-
gramu POPAI CE již od počátku letošního roku, 
kdy ředitel společnosti, Mojmír Halen představil 
nový projekt měření sledovanosti digitálních 
nosičů v obchodních centrech prostřednictvím 
nové metody snímání tváří návštěvníků a ukázal 
rovněž první výsledky měření. 
Asociace POPAI CENTRAL EUROPE patří mezi 

dynamicky se rozvíjející pobočky světové sítě 
POPAI a v současnosti sdružuje 48 členů, který-
mi jsou významné společnosti působící v oblasti 
in-store komunikace a retail marketingu. Svými 
aktivitami podporuje POPAI CE tento obor v Če-
chách, na Slovensku i v ostatních středoevrop-
ských zemích a rozvíjí specializované programy 
pro jednotlivé sféry oboru. 

Daniela Krofiánová 

Nový člen POPAI CENTRAL EUROPE
Asociace POPAI CENTRAL EUROPE má dalšího nového člena a zároveň posilu pro pro-
gram sekce digitální a multimediální komunikace. Stala se jím společnost Q advertising 
s.r.o., která působí v oblasti digitálních médií a k jejím hlavním činnostem patří vlastnic-
tví, správa a provoz nosičů kategorie digital signage umístěných v obchodních centrech 
Prahy a ČR.
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Mojmír Halen, ředitel společnosti Q advertising 
přednáší na semináři POPAI CE

Jedním z nových projektů POPAI CE v oblasti průzku-
mů a analýz trhu je monitoring investic do in-store 
komunikace, který POPAI připravuje od druhé polovi-
ny loňského roku. Tento kontinuální monitoring má 
konečně nahradit dosud prováděné orientační a ne-
sofistikované odhady bez znalosti konkrétních čísel. 
Díky tomuto projektu by se obor in-store marketingu 
měl stát transparentnější a čitelnější z hlediska obje-
mu investic, vývoje v investicích apod.

Monitoring investic do in-store komunikace před-
stavuje významný nástroj k podpoře a medializaci 
oboru vedle již realizovaných průzkumů. V počáteční 
fázi budou v rámci projektu monitorovány investice 

do produkce tradičních POP medií a zároveň do ob-
lasti prostředků digital signage v různých kategori-
ích, které jsou nyní předmětem příprav.

V dalších fázích projektu je plánováno začlenit slo-
venský trh in-store komunikace a oblast dárkových 
předmětů. 

 POPAI CE spolupracuje na projektu s agenturou 
OMD, a to konkrétně s její sekcí výzkumu. Klíčovým 
momentem pro další pokračování projektu bylo jeho 
představení na Valné hromadě členů POPAI CE, která 
24. března návrh projektu monitoringu odsouhlasila 
a rada asociace tak může ve spolupráci s OMD po-
kračovat v dalších krocích směřujících k jeho reali-

zaci. V nejbližším období bude připraven a schválen 
kategorizační formulář a a celkový mechanizmus 
spolupráce mezi členy systému a sběrným cent-
rem zajištěným agenturou OMD. Systém moni-
toringu bude nejdříve fungovat v rámci členské 
základny POPAI, ale po zavedení a otestování 
bude zahrnovat i data nečlenských společ-
ností s cílem začlenit do systému co nejvíce 
subjektů z českého trhu. 

POPAI CE počítá se spuštěním projektu v hori-
zontu 3-6-ti měsíců, tzn. v průběhu letošního roku.

Daniela Krofiánová

Monitoring investic do in-store komunikace

„Možnost podílet se na úspěšném projektu v nás 
vyvolává jen a jen příjemné pocity. S Českou te-
levizí máme navázánu již dlouhodobější spolu-
práci a velmi si jí ceníme. S potěšením sledujeme 
projekty, kterým Kuře pomohlo a doufáme, že 
možná i díky našemu přispění se jich může každý 
rok realizovat více.“, komentuje mediální part-
nerství Emil Kováč, Country Manager POS Media 
Czech Republic. „Letos jsme v průběhu března 
na propagaci sbírky věnovali 30 podsvícených 
vitrín u hypermarketů Albert a 17 outdoorových 
ploch na čerpacích stanicích Agip. Dále v tomto 

období zobrazujeme atraktivní upoutávku na 
dárcovskou DMS Kuřeti na 50 LCD obrazovkách 
v prodejnách Tesco. Věříme, že i v průběhu na-
kupování si zákazníci udělají čas poslat alespoň 
DMSku.“, dodává Kováč. 

Nakolik důležitá je pro projekt marketingová 
komunikace a reklama Kuřete v místě prodeje 
uvádí Tomáš Přenosil, Vedoucí projektu Pomozte 
dětem v České televizi: „Sbírka Pomozte dětem 
využívá reklamních ploch provozovaných společ-
ností POS Media CR již více než čtyři roky. Maskot 
sbírky žluté Kuře se záchranným kruhem se díky 

jejich vstřícnosti objevilo již na 
mnoha nečekaných místech. 
Atraktivita plochy a roz-
manitost jejich umístění 
nám umožňuje efektivně 
komunikovat především 
s potenciálními dárci, které 
se prostřednictvím kampaní 
snažíme oslovovat. Těší nás, 
že jsme k pomoci ohroženým 
a znevýhodněným dětem zís-
kali tak silného partnera.“ 

POPAI

jejich vstřícnosti objevilo již na 
mnoha nečekaných místech. 

se prostřednictvím kampaní 
snažíme oslovovat. Těší nás, 
že jsme k pomoci ohroženým 
a znevýhodněným dětem zís-

Kuře v místě prodeje
Čtvrtým rokem se POS Media Czech Republic rozhodla podpořit kampaň sbírkového pro-
jektu s názvem Pomozte dětem. Tento celonárodní projekt České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let. POS Media Czech 
Republic se propagací Kuřete, které je hlavním symbolem, v místě prodeje snaží pomoci 
naplnit cíle projektu, kterými jsou zvýšená kvalita života dětí, rovné příležitosti všech dětí 
a různých skupin dětské populace, fungující rodina nebo alternativní rodinné modely. 

Tento rok soutěžilo 300 přihlášených exponátů ze 13 
evropských zemí v 45 oborových kategoriích. Soutěž 
proběhla ve dnech 30. 3. - 2.4. 2010 v Paříži pod 
garancí světové asociace POPAI a její pobočky POPAI 
France. 

Kromě stále širšího zastoupení prostředků digitál-
ní a multimediální komunikace byla novinkou letošní 
soutěže kategorie zaměřená na ekologické in-store 
koncepce a kategorie, ve které se představila nová 
in-store řešení na bázi kartonových a lepenkových 
materiálů. 

Mezinárodní odborná porota složená ze zástup-
ců zadavatelů reklamy (představitelů nadnárodních 
značkových výrobců) hodnotila estetičnost, design, 
originalitu a inovaci, přizpůsobení POP aplikace da-
nému výrobku, technické pojetí, kvalitu výroby, ko-
munikaci a image, celkové působení a účinnost POP 

materiálu. Pro kategorii ekologických koncepcí byla 
hodnotící kritéria doplněna o kriteria „recyklovatel-
nost“ a „použité materiály“. 

Navzdory složitému ekonomickému klimatu byl 
tento ročník soutěže hodnocen jako velmi zdařilý, 
a to z hlediska kvality exponátů a také vysoké ná-
vštěvnosti soutěžní expozice, kterou zhlédlo více jak 
6.000 návštěvníků z celé Evropy. 

Úspěšná byla i účast českých výrobců POP. Mezi 
nejlepší exponáty, které byly nominovány do finále 
soutěže, postoupily realizace společnosti STORY DE-
SIGN, a. s. a exponát našeho polského člena - firmy 
ATS Display Sp. z o.o. Dalším finalistou z České repub-
liky je také firma Unibon s.r.o.
Zástupci finalistů soutěže v jednotlivých kategoriích 
převezmou ocenění v podobě bronzové, stříbrné 
nebo zlaté sošky Indiána na slavnostním večeru, kte-
rý bude uspořádán 24. června 2010 v Paříži.  

Daniela Krofiánová

POPAI Awards Paris 2010
přehlídka evropských trendů in-store komunikace
Celoevropská soutěž POPAI Awards Paris 2010 patří mezi vrcholné události evropského oboru in-store komunikace. 

POPAI
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Na základě výsledků voleb se stal znovu preziden-
tem POPAI CENTRAL EUROPE Daniel Jesenský 
ze společnosti DAGO A.P.C., s.r.o. a ve funkci vice-
-prezidenta byl rovněž potvrzen Alexander Roth 
ze společnosti Eclipse Print a.s.

Jako členové rady budou pracovat Michal Au-
gusta ze společnosti VISUAL IMPACT, Daniel 

Brýdl z firmy STORY DESIGN, a.s., Monika 
Hrubalová ze společnosti M.I.P. Group a.s., 

Barbora Skalníková z firmy ADDURRE, 
s.r.o. a nová členka rady Petra Čepelá-
ková ze společnosti Freeboard Česká 
republika s.r.o.

 Rozhodčí komise POPAI CE bude 
v tomto roce fungovat ve složení: Li-
bor Jordán (Dekor s.r.o.), Emil Kováč 
(POS Media, Česká republika) a Vlas-
timil Král (REX spol. s r.o.). 

POPAI CE bude nadále pokra-
čovat ve spolupráci s čestnými 

členy - významnými osobnostmi 
v oboru reklamy a marketingu, 

které se podílejí na realizaci 
různých projektů asociace 
a rozvoji oboru marketing 
at- retail. Pro nové volební 

období bylo schváleno čestné 

členství POPAI pro tyto odborníky: PhDr. Jitka 
Vysekalová (prezidentka České marketingové 
společnosti), Ing. Martin Boček (Business De-
velopment CR &SR, Ipsos - Tambor), Mgr. Pavel 
Brabec (prezident AČRA), Jiří Janoušek (pre-
zident Asociace komunikačních agentur), Ivo 
Kaňovský (generální ředitel Společnosti SOA-
RE Sekt), Ing. Richard Krejčí (generální ředitel 
Bolton Czechia), Ing. Jiří Mikeš (profesor VŠE 
a Adman ČR), Michal Zachar (odborník pro 
smyslovou komunikaci a poradce tvorby firem-
ního image). 

Novým čestným členem POPAI CE se stal 
Václav Sochor, se kterým asociace spolupracuje 
v rámci projektu PIAF (mezinárodní festival re-

klamy) a v rámci relací Českého rozhlasu, které 
jsou zaměřeny na marketing a media. 

POPAI CE má v současnosti 48 členů a řadí se 
mezi dynamicky se rozvíjející pobočky světové 
POPAI. 

K významným projektům, které POPAI CE v nedáv-
ném období realizovala, nebo právě realizuje, patří 
například: 
  vydání publikace „POP – in-store komunikace 

v praxi“,
  kontinuální vzdělávací program s tématy pro 

všechny subjekty působící v oboru (POP mate-
riály, dárkové předměty, digitální média, světel-
ná reklama, zadavatelé reklamy atd.),
  nové projekty testování efektivity in-store pro-

středků a analýzy trhu, 
  konference Marketing at-retai POPAI forum,
  POPAI AWARDS - soutěž o nejlepší komunikač-

ní prostředky v prodejních místech, 
  soutěž POPAI STUDENT AWARD,
  vydání ročenky „Průvodce oborem marketing 

at-retail“, 
  Klub zadavatelů reklamy POPAI CE, 
  program pro oblast digitální in-store komuni-

kace a mnoho dalších. 

Daniela Krofiánová

Valná hromada POPAI CENTRAL 
EUROPE zvolila vedení asociace
Na Valné hromadě členů POPAI CENTRAL EUROPE, která se konala 24. 3. 2010, proběhla volba zástupců vedení pro rok 2010.



8

Jinak a osobitě
Na veletrhu samozřejmě nechyběla ani prezen-
tace Multiexpa… kdo ale čekal stroje a materiály, 
ten se mýlil.
Všichni vystavovatelé se snaží na veletrzích co 
nejefektivněji investovat vyhrazené finanční pro-
středky, oslovit co nejlépe návštěvníka. Jako ob-
vykle lákali na stáncích například na interaktivní 
show v podobě polepů vozu před zraky diváků, 
jiní zase předvedli odbornou prezentaci se zná-
mým moderátorem. 
V Multiexpu rádi dělají věci jinak, protože věří, 
že originalita je v dnešní době jedním z klíčů 
k úspěchu. Proto letos vsadili na zcela odlišný 
styl prezentace, kterým byla pohodová kavárna. 
Multiexpo se tak odlišilo mnohem razantněji, a to 
neotřelým konceptem kavárny přímo uprostřed 
veletržního humbuku. A proč zrovna café? Dů-
vod je jednoduchý: celé odpoledne se vláčíte od 

jednoho stánku k druhému a výstavní plocha je 
doslova poseta různými stroji a technologiemi… 
a mezi nimi zákonitě další a další stroje zaujmou 
o to méně, čím déle se mezi nimi pohybujete. 
Navíc výstaviště nedisponuje žádnou klasickou 
kavárnou, kde by se dalo nerušeně pohovořit, 
nabrat síly a navázat nové obchodní či přátelské 
kontakty. Tým Multiexpa byl samozřejmě připra-
ven pobavit se se zákazníky na obchodní téma, 
prodiskutovat nabídku a možnosti spolupráce, 
stejně jako jen přátelsky „poklábosit“. Kdo si 
chtěl u kávy spíše nerušeně odpočinout, mohl 
využít k zabavení také speciální vydání veletrž-
ních novin Multiexpo Times. 
Aby si však i přesto mohl každý, kdo projevil 
zájem, prohlédnout konkrétní technologie z na-
bídky, nabízela se možnost odvozu přímo do 
showroomu v sídle Multiexpa, kterou také řada 
zákazníků využila. 

Digitální revoluce
v in store komunikaci
A co zajímavého mohli vidět návštěvníci 
veletrhu Reklama, Polygraf z oboru Digital 
Signage?
Na prezentaci v POPAI zóně při veletrhu Rekla-
ma & POLYGRAF představovala společnost fri-
endlyway ústy jejího obchodního ředitele Fran-
tiška Poláka projekt, který byl realizován v celé 
síti prodejen METRO v Německu. Společnost 
friendlyway s.r.o. je výhradním zástupcem spo-
lečnosti friendlyway AG pro Českou republiku 
a Slovensko. Je výrobcem informačních terminá-
lů - internetových kiosků a produktů pro oblast 
digital signage. Prezentovaný projekt je zaměřen 
na zvýšení spokojenosti zákazníka a usnadnění 
orientace v nabízených produktech. Pokud tedy 
potřebujete radu, co koupit, můžete se zeptat 
se digitálního pomocníka v prodejně. Klientem 
projektu je společnost Electrolux a její značka 
náhradních sáčků do vysavačů Menalux. Doty-
kový panel je zcela novým řešením v přístupu 
k zákazníkovi v místě prodeje. Je navržen tak, 
aby zákazníkovi co nejvíce pomohl ve výběru 
správného sáčku. Pokud si zákazník není jist, kte-
rý produkt by si měl koupit, poradí mu dotykový 
panel s menu, který je součástí prodejní výstavy. 
Zákazník si zvolí výrobce a typ vysavače a systém 
automaticky vybere typy sáčků, které jsou pro 
daný vysavač vhodné.

Můžete zhodnotit úspěšnost letošního veletrhu 
z pohledu počtu návštěvníků a vystavovatelů?
Na veletrhu se v roce 2010 představilo 271 vy-
stavovatelů, z toho 19 vystavovatelů z 10 zemí 
světa. Výstava probíhala na ploše zhruba 10 840 
m2 a z toho 5 508 m2 obsadily komerční a neko-
merční prezentace firem a partnerů veletrhu. 
Veletrh navštívilo 9 569 návštěvníků, z toho 987 
ze zahraničí.

Představili se významní hráči v oblasti digitál-
ního velkoplošného tisku, s prezentací techno-
logií a materiálů pro výrobu reklamy, světelnou 
reklamu a další nabídkou pro zadavatele – jak 
zajímavě a efektivně připravit prezentaci svých 
výrobků v rámci in- a outdoorové reklamy.

Doprovodný program se připravuje osmým ro-
kem, jaký byl ten letošní?
Součástí veletrhu byl tradičně doprovodný pro-
gram pod názvem FORUM REKLAMA, v rámci 
kterého se představili špičkoví čeští a zahraniční 
odborníci marketingových komunikací. Nabídli 

průřez tím nejzajímavějším, co se v jednotlivých 
oblastech marketingových komunikací událo 
v uplynulém roce. Doprovodný program otevře-
la Česká marketingová společnost, která v letoš-
ním roce slaví svoje 20. výročí vzniku. Pro letošní 
ročník si vybrala diskusi po názvem: „Marketing 
včera, dnes a zítra“. Jak říká její prezidentka Jitka 
Vysekalová: „Pokud se vracíme k začátkům, nejde 

o nostalgické vzpomínání, ale o využití toho po-
zitivního, co bylo přínosné ke splnění cílů, které 
si klademe pro budoucnost“. V rámci doprovod-
ného programu byli oceněni dlouholetí výkonní 
členové společnosti. 

Následovalo několik marketingových témat, 
která vyústila k diskusi odborníků působících 
v reklamní a dárkové branži. Po této motivační 
diskusi pak proběhlo vyhlašování soutěže Hvěz-
da 3D reklamy, která si v rámci doprovodného 
programu našla svoje místo. 

Druhý den veletrhu byl otevřen udělením oce-
nění v oboru výstavnictví „osobnost veletržního 
průmyslu“. 

Následoval program pod záštitou POPAI CE 
– POPAI FORUM a prezentace soutěže Duhová 
kulička. V závěru dne pak proběhlo několik 
zajímavých přednášek na téma on-line marke-
ting. Součástí byla i soutěž o nejlepší signma-
kingovou realizaci Duhový paprsek, která se 
vyhlašovala na slavnostním večeru druhý den 
veletrhu.  

A jak vidí uskutečněný veletrh Reklama, Polygraf
jeho ředitelka Monika Hrubalová?



Výstavnictví
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Malé ohlédnutí za veletrhem
REKLAMA, POLYGRAF 
Deštník Hydrochromatic nominován
v soutěži Hvězda 3D reklamy
Po loňském úspěchu s reklamními předměty 
opatřenými UV senzory, z nichž se největším 
hitem staly v evropských soutěžích několikrát 
oceněné UV-hodinky, přichází tento rok firma 
Keback s další novinkou - deštníkem s hydro-
chromatickým potiskem. „Hydrochromatic“ je 
deštník, který kouzlí s barvami. Barevný potisk 
je skryt pod nenápadným hydrochromatickým 
filmem. Za deště barvy vystoupí na povrch a za-
září, za sucha se opět skryjí. Jednoduché kouzlo 
je na světě!

Na veletrhu firma kromě tradičních USB flash 
disků představila v poměrně široké nabídce i vel-
mi populární MP4 přehrávače. Velké pozornosti 
návštěvníků veletrhu se těšil MP4 přehrávač do 
auta, který se napájí přímo z „cigaretového“ zapa-
lovače a spolupracuje s autorádiem. Další oblastí 
reklamy, kde Keback předvedl svoje působení, 
jsou prezentační systémy. V tomto roce přichází 
firma s dosud nejširší nabídkou roll-upů doplně-
nou o pop-up, promo stánky, party stany a o dal-
ší produkty, které jsou důležité pro prezentaci 
každé firmy včetně jejích výrobků. V kombinaci 
s reklamními dárky jsou prezentační systémy ne-
postradatelnou součástí každé úspěšné akce.

Aspekt hravosti v reklamních dárcích
V návaznosti na úspěšnou premiéru reklamních 
minifotbálků společnosti ZABAVKA.CZ na loň-
ském ročníku výstavy Reklama Polygraf 09 mohli 
i letos vidět návštěvníci tuto unikátní kolekci re-
klamních dárků, pro tento rok navíc obohacenou 
o luxusní dárkové balení, které tak celému desig-
nu dodává patřičnou „šťávu“. 

ZABAVKA.CZ, coby výrobce všech druhů fot-
bálků, představila absolutní novinku na trhu, vy-
vinutou speciálně k letošnímu konání MS ve fot-
bale - SOCCERBEER. Mini fotbálek na pivní basu, 
kterou lze umístit i na krabici od papíru A3. 

Trefou do černého mezi dárkovými předměty 
byla nabídka žádaných kufříkových sad pro hru 
POKER, hracích karet a tradičního šipkového 
zboží. Další prezentovanou aktivitou firmy ZA-
BAVKA.CZ byly vzduchem poháněné reklamní 
figuríny a billboardy, které díky své nepřehlédnu-
telnosti a nízké ceně nacházejí stále častěji uplat-
nění mezi zadavateli reklamy. 

1. kvalita, 2. kvalita, 3. kvalita
Firma Optima Promotion s.r.o., coby veletržní 
nováček, byla sice založena teprve před rokem 
a její tým je mladý, má však veškeré předpoklady 
získat silnou pozici na trhu, neboť může čerpat 
z dvacetileté zkušenosti německé sesterské spo-
lečnosti Wittstock&Tobias. Optima Promotion 
s.r.o. vsadila na reklamní předměty šité na míru 
pro své zákazníky a na 3 klíčová slova: 1. kvalita, 
2. kvalita, 3. kvalita. Proto mnoho z hlavních pro-
duktů - jakýkoliv styl tašek a deštníků, které jsou 
vyráběny ve vlastní továrně - jsou dokonce prodá-
vány jejich zákazníky. 

Oděvní značka zamířila do reklamy
Poprvé se také na veletrhu Reklama Polygraf před-
stavila firma Ellipse CZ s.r.o. Ačkoliv šlo o první 
účast, firma rozhodně není nováčkem na trhu 

s promo předměty a textilem. Ellipse CZ s.r.o. za-
čala před deseti lety podnikat jako výrobce a dis-
tributor oděvní značky Ellipse a díky úspěchům 
na poli maloobchodu své zkušenosti přenáší také 
do světa reklamního textilu a 3D předmětů. No-
vinkami na stánku Ellipse byly především textilní 
produkty s nápadem a stylem, který reklamnímu 
textilu často chybí. Jde o zakázkovou výrobu 
s grafickým a postprodukčním servisem, firmy 
však také mohou sáhnout po značce a spojit své 
jméno se zbožím Ellipse. Přínosem pro reklam-
ní trh je kromě portfolia výrobků, provázaných 
s vlastní značkou sportovního oblečení a nejrůz-
nějších doplňků, s důrazem na design a originali-
tu také vysoká přidaná hodnota kvality materiálů 
a nápaditého designu. 

Trend k delším a volnějším 
třihům dámských modelů 
Naopak žádným nováčkem veletrhu rozhodně 
není firma BAUINVEST a.s. Také letos prezento-
vala novinky v sortimentu reklamního textilu 
značek Sol’s a Chili. Značka Sol’s reflektuje mód-
ní trend k delším a volnějším střihům dámských 
modelů, rozšířila stále více poptávaný sortiment 
z organické bavlny o několik typů tašek a pokra-
čuje také v neustálém obohacování barevného 
spektra. Novinky značky Chili jsou soustředěny 
do bohaté nabídky softshellových bund a vest.

Pokud návštěvník přešel z pravého křídla 
Průmyslového paláce, věnovaného především 
reklamním předmětům, do levého, čekaly ho no-
vinky z oboru signmakingu a polygrafie. Největší 
návštěvnickou atrakcí zde byly bezpochyby ukáz-
ky polepů aut. 

Na koncem března se v Průmyslovém paláci na pražském výstavišti v Holešovicích konal již 17. ročník veletrhu reklamních služeb Reklama 

Polygraf. Pro ty, kteří se nebyli osobně podívat, co je v reklamní branži nového, přinášíme malé ohlédnutí za veletržními novinkami.

Hojná účast vystavovatelů i letos byla zejména z oboru 3D reklamy. Návštěvníci mohli zhlédnout stánky již tradičních stálic, ale objevili se 

i noví hráči na trhu. 

Výstavnictví
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3D Book®
,

efektní a efektivní
nástroj vaší prezentace

Viděli jste již internetový časopis s realistickým 
otáčením listů? Potřebujete on-line katalog výrob-
ků, časopis, knihu nebo brožuru, která by vypada-
la naprosto věrohodně, jako byste ji drželi přímo 
v ruce? Chcete prezentovat svůj nový výrobek 
nebo službu skutečně zajímavě, chcete zaujmout 
potenciálního zákazníka? Chybí vám kapitál na 
novou webovou prezentaci, ale vaše společnost 
potřebuje efektní a dokonale zpracovaný web? 
Unikátní reálná virtuální kniha 3D Book® to do-
káže. Přináší flexibilní, multifunkční způsob pre-
zentace na internetu a zároveň neobyčejně uživa-
telsky příjemný prostor. A za cenu, která možná 
překvapí.

Co je 3D Book® a co dokáže? 3D Book® je virtuální 
kniha využívající 3D technologie. Tím se výrazně 
odlišuje od běžných virtuálních prezentací. Jde 
o naprosto novou, unikátní technologii. Prostře-
dí 3D Booku umožňuje intuitivně komunikovat 
s knihou v 3D prostoru, čímž se zvyšuje komfort 
i radost z užívání. Knihou je možné listovat, otá-
čet, zoomovat, tisknout její obsah či jednotlivé 
strany a rychle procházet jejím obsahem. Uživa-
telské výhody nespočívají jen v prohlížení static-
kého obsahu, kniha umožňuje i práci s multime-
diálním obsahem, jako je audio, video a odkazy. 

3D Book® má vlastní administraci, takže je mož-
né jej spravovat, umisťovat do něj texty, fotky, 
videa apod. Pomocí administračního rozhraní je 
možné vložit požadovaný obsah, upravit pořadí 
stránek, vložit vlastní logo či barevně přizpůso-
bit uživatelské prostředí vlastním potřebám. Pak 
stačí pouze kliknout na tlačítko pro vytvoření 
prezentace a tu hned nahrát na internet. Podle 
požadavků zadavatele je také možné vytvořit 
nadstandardní konstrukční úpravy. Co se týče 
technických nároků, 3D Book® funguje na kaž-
dém běžném internetovém prohlížeči (Internet 
Explorer 6+, Firefox, Safari, Opera, Chrome atd.), 

potřeba je mít plug-in pro přehrávání technolo-
gie Flash verze 9.0.1 (který je standardní součástí 
prohlížečů uvedených výše). 

3D Book®, unikátní nástroj pro všechny obchod-
níky, manažery a obchodní zástupce, vytvořilo 
české studio Christian-Element a jedná se o zce-
la první produkt svého druhu na českém trhu, 
který si firma nechala patentovat. Na trh byl 3D

Book® uveden oficiálně 1. dubna a je dostupný
na webových stránkách výrobce www.3dbook.
eu. Pro všechny zájemce zde je ke stažení testova-
cí týdenní licence zdarma. Standardní pořizovací 
cena produktu je od 790 Kč měsíčně. V období 
od 1. dubna do 31. května navíc výrobce nabízí 
u příležitosti uvedení na trh 50% slevu na všech-
ny licence! Uživatelé 3D Booku budou mít všech-
ny nové aktualizace zdarma.

3D reklama
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Obrovský zájem zaznamenal první ročník Sou-
těže v polepu aut. I ostatní vystavovatelé tématu 
využili a zaměřili se právě na nabídku těchto 
služeb. Jak Vás soutěž napadla a myslíte, že je to 
náznak oživení tohoto segmentu? 
Myslím, že to byl dobrý směr, jak se v promoč-
ních aktivitách v této části oboru ukázat a co pro 
signmakingovou část veletrhu udělat. Soutěž uká-
zala potenciál, který může v dalších letech růst. 
Jsem ráda, že historicky první soutěž podpořilo 
Sdružení dodavatelů pro signmaking a její členo-
vé HSW Signall, Geodis Brno, Multiexpo a Span-

dex. Historicky prvním vítězem se stala firma
Kaba reklama. 

Jak se ujala druhá novinka veletrhu Signmakin-
gová galerie?
Připravovat signmakingovou galerii, která nesla 
podtitul „Reklamní technologie a výtvarné umě-
ní - soužití v nových souvislostech“, bylo opravdu 
zábavou. Společně s Barborou Králíkovou z firmy
Grapo, za podpory eurokomisaře Jana Březiny 
a jeho asistenta Ing. Jiřího Rudofa, jsme tento 
nový projekt zvládli myslím dobře. 

Výstavnictví

KODEX GIGAS – ĎÁBLOVA BIBLE
Jedná se o unikátní práci od firmy Grapo, která vy-
tiskla přesnou kopii původního originálu. Jak rozmě-
rem, tak i vahou a přesností je nepoznatelná od ori-
ginálu. Vjem umocňuje možnost otočit rozměrným 
listem. Kniha je umístěna ve speciálním, důmyslně 
designovaném stojanu. 

KOPIE KNIHY KATALÁNSKÉHO ATLASU,
která chce ukázat přesnost historických map. Čelní 
strana ze skla je potištěná historickou mapou, za ní 
je současná. Návštěvník může prozkoumat takřka 
stoprocentní přesnost obou map. 

výtvarní díla realizovaná na digitálních techno-
logiích Pavla Vavryse a Pavla Formana

fotografie Jindřicha Šteita a mnoho dalšího bude
možné vidět po dobu výstavy 

Kromě jiných zajímavostí
zde bylo k vidění

Vítěze soutěže roku v polepu aut vyhlašuje slovenský herec Adrej Hryc. 
Cenu přebírají soutěžící z firmy Kaba reklama (partnerem je společnost Multiexpo)

Ze společenských akcí probíhajících v rámci doprovodného programu v pravém křídle Průmyslového paláce 
proběhlo vyhlašování výsledků soutěže Hvězda 3D reklamy (23.3.) a vyhlášení soutěže MARKETÉR ROKU. 
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Do soutěže může být přihlášeno jakékoli řešení 
spadající do jedné z následujících 6 kategorií: 
spotřebitelské obaly, spotřebitelské obaly – dár-
kové, skupinové obaly a disple-
je, přepravní a technologické 
obaly, obalové materiály a v ne-
poslední řadě i etikety, uzávě-
ry, fixace a ostatní pomocné 
obalové prostředky. Pro přihlá-
šení stačí vyplnit elektronickou 
přihlášku, která je zájemcům 
k dispozici společně s pod-
mínkami účasti v soutěži na 
internetových stránkách www.
obalroku.cz. Zde jsou rovněž 
umístěny i vzory přihlášek pro 
jednotlivé kategorie, které mají 
usnadnit přihlašovatelům vypl-
nění přihlášky. Jedná se o no-
vinku letošního ročníku, jež 
byla diskutována na pracovní 
schůzce členů odborné poro-
ty, kterou v lednu zorganizoval 
OBALOVÝ INSTITUT SYBA 
pro projednání návrhů na další 

optimalizaci soutěžních podmínek a procedury 
hodnocení.

Uzávěrka do soutěže je 28. května 2010. Přihlá-
šené exponáty budou poté v průběhu června 

hodnoceny komisí v čele s její předsedky-
ní Ing. Janou Lukešovou. Hodnotitelská 
komise je složena z Odborné poroty 
tvořené týmem nezávislých obalových 
expertů a Grémia reprezentantů, je-
hož členové jsou zástupci odborného 
tisku. Výsledky budou přihlašovate-

lům oznámeny do konce června.

CENA PŘEDSEDKYNĚ KOMISE
Koncem června budou rovněž 
oznámeny exponáty, které budou 
hodnotitelskou komisí nominová-
ny na speciální ocenění pro nej-
lepší přihlášené obalové řešení 
„CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 
2010“. Ocenění se bude v letoš-
ním roce udělovat již potřetí a do-
sud se jím mohou pochlubit firmy 
UNIPAP a THIMM SCHERTLER. 
Kdo si převezme z rukou před-

sedkyně hodnotitelské komise ocenění v tomto 
roce, bude oznámeno až v průběhu Obalového 
galavečera, kde budou předány trofeje a certifi-
káty za všechny oceněné exponáty. Obalový ga-
lavečer se uskuteční dne 18. listopadu v hotelu 
Olympik Artemis v Praze.

WorldStar for Packaging
Držitelé ocenění OBAL ROKU 2010 nebo OBAL 
ROKU 2009 se mohou ucházet i o uznání celo-
světové a svá úspěšná obalová řešení přihlásit 
i do globální obalové soutěže WorldStar for Pa-
ckaging, jejímž organizátorem je World Packa-
ging Organisation (WPO). Zatímco v soutěži 
OBAL ROKU je role SYBY omezena pouze na 
činnost koordinátora a organizátora, situace ve 
WorldStar for Packaging je diametrálně odlišná. 
SYBA jako řádný člen WPO i letos využije mož-
nost delegovat do WS jury svého zástupce. Hod-
nocení proběhne na podzim v Istanbulu. 

OBALOVÝ INSTITUT SYBA připravuje v tomto roce již 16. ročník české národní soutěže o nejlepší obaly 
a obalové materiály - OBAL ROKU 2010. Cílem soutěže je ocenit a propagovat nejlepší a současně ino-
vativní myšlenky a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Soutěž 
je určena nejen pro výrobce obalu či jeho uživatele, ale i pro další subjekty, které se na tvorbě nového 
obalového řešení podíleli, jako jsou brand manažeři, grafická studia, konstruktéři či designéři. Úspěch 
v soutěži je tak účinným nástrojem propagace jejich společného úsilí, které do inovace vložili. 

OBAL ROKU 2010
šené exponáty budou poté v průběhu června 

hodnoceny komisí v čele s její předsedky-
ní Ing. Janou Lukešovou. Hodnotitelská 
komise je složena z Odborné poroty 
tvořené týmem nezávislých obalových 
expertů a Grémia reprezentantů, je-
hož členové jsou zástupci odborného 
tisku. Výsledky budou přihlašovate-

lům oznámeny do konce června.

CENA PŘEDSEDKYNĚ KOMISE
Koncem června budou rovněž 
oznámeny exponáty, které budou 
hodnotitelskou komisí nominová-
ny na speciální ocenění pro nej-
lepší přihlášené obalové řešení 
„CENU PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 
2010“. Ocenění se bude v letoš-
ním roce udělovat již potřetí a do-
sud se jím mohou pochlubit firmy 
UNIPAP a THIMM SCHERTLER. 
Kdo si převezme z rukou před-

šené exponáty budou poté v průběhu června 
hodnoceny komisí v čele s její předsedky-

ní Ing. Janou Lukešovou. Hodnotitelská 
komise je složena z Odborné poroty 
tvořené týmem nezávislých obalových 
expertů a Grémia reprezentantů, je-
hož členové jsou zástupci odborného 
tisku. Výsledky budou přihlašovate-

Obaly

Jako jediný originál na českém trhu má skutečně 
DropStop® speciální certifikaci, atest pro styk 
s potravinami. Je vyroben ze tří vrstev. Tisk je 
mezi jednotlivými vrstvami, a nepřijde tudíž do 
styku s nalévaným vínem. Kromě atestu, možnos-
ti potisku má DropStop® ještě jednu jedinečnou 
výhodu, že ho lze potisknout již při velmi malém 
počtu kusů.

Tato inspirace z Dánska nabízí nepřeberné množ-
ství uplatnění. Pokud se zaměříme na promo 
využití, pak se naskýtá nejběžnější – nákladově 
uznatelný firemní dárek – láhev vína. Aby však 
byla uznatelná, musí být „obrandovaná“. Těžko 
bude někdo z nás přelepovat vinětu svojí firemní, 
a tak je DropStop® elegantním řešením. Na hrdlo 

lahve se jednoduše zavěsí visačka do níž je zasu-
nut DropStop® nesoucí logo darující firmy. Pod-
mínka je splněna, láhev je obrandovaná, a přitom 
věnuji obdarovanému něco navíc, co mu zůstává 
pro opětovné používání. Dokonce lze DropStop® 

i personalizovat, což působí na příjemce ještě 
efektivněji.

Kromě visačky na láhev lze darovat Drop Stop® 
i jinými způsoby. Lze vymyslet nejrůznější bale-
ní sloužící pro firemní sdělení. Rozkládací karta 
jakožto obal DropStopu®, může obsahovat kro-
mě přání také nejrůznější informace o novém 
produktu, vizuál kampaně a další a lze ji vhodně 
uplatnit pro direct mail. Decentnějším balením 
může být pak maličká pergamenová obálka či re-
klamní fóliové pouzdro.

Zajímavý 3D předmět představuje „minidisk“ na 
25 koleček. Jde o pouzdro, na jaké jsme zvyklí 
u CD a reklamní využitelná plocha kromě Drop-
Stopu® je opět vkládaná karta uvnitř pouzdra. 
Kreativních možností je zkrátka mnoho. Je to 
určitě nápaditý posun v 3D reklamě od propiso-
vacích tužek, když už ne v praktičnosti, tak určitě 
v ploše na firemní sdělení.

DropStop® má však velký potenciál využití i v ma-
loobchodě, lze jej používat pro nejrůznější edice 
– města, hrady a zámky, křestní jména, číslice 
označující věk a další. 

V dalším vydání našeho časopisu pro Vás při-
pravujeme další inspiraci z Dánska. Představíme 
Vám společně s majitelem společnosti originální 
– panem Rychtaříkem - zajímavost, kterou jste 
ještě neviděli!

Inspirace
z Dánska
Většinou ty nejgeniálnější objevy byly za-

loženy na jednoduché myšlence nebo jsou 

jimi pouhé maličkosti. Když si uvědomíme, 

kolik například ubrusů bylo v historii nalé-

vání vína z lahve potřísněno kapkou z hrd-

la, pak je taková maličkost, jakou by se jevil 

DropStop® skutečně velkou věcí. Tuto jedi-

nečnou nálevku na víno v podobě kolečka 

z tenkého „plíšku“ vymyslel původně dánský 

autor již před desítkou let. Výhradním dis-

tributorem DropStopu® k nám je společnost 

originální s.r.o. a její majitel Jan Rychtařík 

nám představil tuto pomůcku jako nápadi-

tý a účelný firemní dárek. Díky atestované 

výrobní technologii ho lze obrandovat či 

potisknout plnobarevným obrázkem či do-

konce personalizovat.

3D reklama
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Telefon: +420 235 301 705
 +421 903 944 371
e-mail:  info@mckenzie.cz

www.mckenzie.cz

McKenzie Institute Czech Republic and Slovakia
Centrum pro postgraduální studium mechanické diagnostiky a terapie pohybového aparátu

Co je McKenzie metoda®?
McKenzie metoda, rovněž nazývaná mecha-
nická diagnostika a terapie®, je založená na 
filosofii aktivního přístupu pacienta k léčbě 
a edukace. Využívá se na celém světě a je 
vhodná pro celý pohybový systém tj. jak pro 
problémy dolní části zad, krční páteř, tak i pro 
klouby končetin.
Metoda je v současnosti jednou z nejvíce vě-
decky podložených metod v oblasti fyziotera-
pie. Hlavním odlišujícím rysem je mechanické 
vyšetření, které stanoví mechanickou diagnó-
zu, a teprve po té cílený léčebný plán. Kvalifi-
kovaní McKenzie terapeuti jsou již ze vstupní-
ho vyšetření schopni určit, zda-li tato metoda 
bude prospěšná pro daného pacienta.

Nejpravdivější výklad McKenzie metody.
Jde o komplexní koncepci založené na spoleh-
livých principech a zásadách, které jsou-li plně 
pochopeny a následovány, jsou velice úspěšné. 

Tři kroky vedoucí k úspěchu.

1. Vyšetření
McKenzie metoda využívá komplexního vy-
šetření pohybů a tolerance mechanické zátěže 
vašeho hybného systému. Terapeut hodnotí 

anamnestické údaje, spolu s chováním vašich 
bolestivých symptomů v důsledku aplikované 
mechanické zátěže (tj. testování opakovaných 
pohybů do maxima rozsahu či setrvání v urči-
tých polohách).
Terapeut je schopen analyzovat a interpreto-
vat změnu chování vašich symptomů a vaší 
pohyblivosti, a sledovat vliv určitých pohybů či 
poloh, event. posoudit celkový efekt na vaše 
tělo. Toto vyšetření se nazývá mechanické 
vyšetření. (Ano, představte si Vaše tělo jako 
motor a terapeuta jako mechanika!). Díky to-
muto mechanickému vyšetření lze klasifikovat 
mnoho problémů s využitím analýzy sledování 
lokality bolesti a omezení pohybu.

2. Terapie
Nejčastější chybnou domněnkou o McKenzie 
metodě je smýšlení, že jde pouze o extenční 
cvičení, a pomíjí se fakt jedinečné diagnostiky 
mechanického problému.
Pokud je terapie vhodná, vychází McKenzie 
postup z aktivního cvičení pohybů, které od-
straňují bolest a upravují funkci pohybu. Kaž-
dé cvičení ,včetně počtů cviků a frekvence, 
se vybírá individuálně dle jedince a různě se 
modifikuje a kombinuje. V každém případě 
musí terapie vycházet a odpovídat mechanic-
ké diagnóze, získané po pečlivém vyšetření, 

jinak mohou být výsledky špatné. Indikátorem 
vhodně zvolené terapie je fenomén centrali-
zace. Robin McKenzie uvádí ve své knize z roku 
1981: „Jestliže žádným pohybem nebo pozicí 
nelze centralizovat či redukovat bolest pacien-
ta, pak tento pacient není vhodný pro mecha-
nickou terapii“. V případech, kdy pacient ne-
reaguje na mechanickou terapii, je doporučen 
k dalšímu vyšetření, event. jiné léčbě.

3. Prevence
Většina pacientů, kteří dobře reagují dle prin-
cipů MDT, je schopna se úspěšně léčit sama 
a rovněž snížit počet návštěv u terapeutů. Jak-
mile znají pravidla autoterapie, jsou schopni 
se efektivně léčit.
Pacienti, kteří dodržují předepsanou léčbu, 
mají mnohem méně přetrvávající obtíže, 
a navíc jsou schopni buď předcházet novým 
obtížím, nebo se jich rychle a efektivně (na 
základě edukace o problému) zbavit, pokud 
se znovu objeví.

Cíl McKenzie metody:
 redukce bolesti a deformity
  udržení redukce díky edukaci a režimovým 

opatřením, správnému držení těla
 obnova plné funkce pohybu 
 prevence recidiv

Využijte vědecky ověřenou 
metodiku a pomožte pacientům 
najít efektivnější léčbu než dosud

  Získejte představu o McKenzie metodě 
z našich webových stránek.

  Na web stránkách naleznete termíny kurzů 
MDT včetně akreditační zkoušky.

  Online seznam odborníků proškolených v MDT.

  Cílená diagnostika vám usnadní léčbu.

Tyto profesionální produkty musí splňovat nároč-
né požadavky na dlouhou životnost, téměř nepře-
tržitý každodenní provoz či provoz ve ztížených 
podmínkách a musí být také odolné proti poško-
zení. Dalším požadavkem by měla být možnost 
měnit či poupravovat obsah i formu prezentace 
velice snadno, přímo z řídícího PC, a to bez dal-
ších nákladů. Přímo pro tyto požadavky připravil 
přední německý výrobce audiovizuální techniky 
Kindermann své elegantní řešení, které předsta-
vil na letošní výstavě ISE 2010 v Amsterodamu.

EVA – Elektronická Virtuální Asistentka
Interaktivní informační terminál Eva je moderní 
novinkou v informačních systémech. Jednodu-
chým systémem touch screen lze ovládat LCD 
monitor o velikosti 32“, který je vybaven stereo 
sound systémem, integrovaným mikrofonem 
a VoIP klientem. Velmi snadno lze vybírat jazy-
kové mutace, spouštět videa, zvukové prezen-
tace, náhledy obrázků a dokumentů či ovládat 
browser připojený na internet. Tento terminál je 
vybaven pohybovým senzorem, který reaguje při 
příchodu návštěvníka a sám se spustí, či Vás při-
vítá zvukovou i obrazovou prezentací. Další ob-
rovskou výhodou tohoto produktu je konstrukce 
tvořená pro přístup pro tělesně postižené. Tento 
systém doprovodí svými informacemi návštěvní-
ka po celé budově. Modifikace tohoto produktu 

jsou nepřeberné, a přitom velmi 
snadné.

Kindermann Design 40“ 
LCD – touch screen
LCD obrazovka Kindermann Design 
40“ je konstruovaná pro 24 hodino-
vý provoz. Lze ji nakonfigurovat na 
10 stálých tlačítek ve dvou různých 
jazykových mutacích. Tento pro-
dukt má velmi elegantní design.

Softwarová výbava 
– v jednoduchosti 
je krása
Produkty jsou vybave-
ny uživatelsky přívě-
tivým obslužným 
softwarem Easy 
screen, který velice 
jednoduše spravuje a řídí 
veškeré informace a podkla-
dy, ať již při ostrovním nebo 
síťovém uspořádání. Díky 
integrovanému VoIP 
klientovi není nutné 
žádné další telekomu-
nikační zařízení, postačí 
síťové připojení.

Digital signage

Novinky v samoobslužných 
informačních systémech

Informační systémy mají své nezastupitelné místo všude tam, kde chcete návštěvníkovi nabídnout jakoukoliv 
obrazovou či zvukovou informaci. Jde hlavně o obchodní a nákupní centra, kulturní zařízení, firemní recepce, 
hotelové prostory, casina, letištní a nádražní haly atd.

7 výhod systému EVA:
1.  Vše v jednom – šetří prostor i problémy 

s kompatibilitou jednotlivých zařízení 
2.  Bezobslužný dlouhodobý provoz – nízké či 

nulové náklady na obsluhu a servis
3.  Automatické spuštění prezentace hlasem, 

dotykem, pohybem – přiláká pozornost
4.  Plná funkčnost (obraz, zvuk, interaktivita) 

– zapojí důležité smysly návštěvníka 
5.  Elegantní design – dotvoří Vaše prostory
6.  Integrovaný VoIP klient – volání na předdefi-

novaná čísla stiskem jediného tlačítka
7.  Uživatelsky přívětivý software – jednoduchá 

správa obsahu

Další výhody pro nákupní centra:
  Řešení bylo speciálně vyvinuto pro obchod-

ní a business centra. 
  Každý obchod nebo společnost má své vlast-

ní informace či aktuální cenové nabídky a ak-
ce v systému.
  Eva může řídit i další informační displeje 

v závislosti na komunikaci s návštěvníkem.

Článek byl vytvořen
ve spolupráci
s www.av-prezentace.cz
a www.lamp.cz
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Pokračující trend
v místě prodeje –
Smyslová komunikace 

Smyslový marketing

„Teatralizace“ v místě prodeje čili výrazná pre-
zentace výrobků, která je realizována na základě 
určitého tematického scénáře, může probíhat 
v různých podobách. Pro zvýšení zájmu a přilá-
kání zákazníků do prodejních míst je třeba jim 
nabídnout akci, zážitek, událost, kterou neuvidí 
nikde jinde. 

Tento způsob prezentace je velmi oblíbený 
například ve Spojených státech nebo v Asii. Pří-
kladem je značka módních oděvů Abercrombie 
& Fitch, která poskytuje ve svých prodejnách zá-
kazníkům slavnostní atmosféru ve stylu nočních 
klubů. Ve Francii lze také spatřit několik příkladů 
tohoto typu prezentace. Například evropská spo-
lečnost Unibail-Rodamco, která je přímým pro-
vozovatelem nákupních center, organizuje akce 
pod názvem „Týden krásy“, kdy jsou zákaznice 
nalíčeny, nafotografovány, a celkově je vylepšen 
jejich vzhled. Ve známém pařížském obchodním 
centru Forum des Halles jsou pořádány kurzy 
ženského boxu. 

Podle názoru některých současných marketin-
gových odborníků však hrozí nebezpečí, že i ty-
to pozoruhodné a kreativní akce mohou přestat 
spotřebitele bavit a pro upoutání spotřebitelské 
pozornosti je třeba se v místech prodeje soustře-
dit na trvalejší strategické prvky. K tomuto názo-
ru docházejí i zástupci obchodních společností. 
Místa prodeje jsou místem realizace všemožných 
akcí, ale současným trendem je nabídnout spotře-
bitelům příjemné prostředí, kam budou rádi cho-
dit. Oproti internetu, který pouze dokáže reago-
vat na okamžitou potřebu, je prodejna právě tím 
úžasným místem, kam se lidé chodí procházet, 
jen tak bloumat, zkoumat, objevovat, přehrabávat 
se v nabízeném zboží…V obchodních centrech je 
fenoménem „retainement“, tzn, kombinace ob-
chodů a tradičních butiků (retail) a zábavy (en-
tertainment), jako jsou sportovní sály, prostory 
pro relaxaci a odpočinek, restaurace…Návštěv-
níci obchodních center nepřicházejí sem pouze 
nakoupit, ale také relaxovat a pobavit se. 

Stále častěji používanými nástroji pro zpříjem-
nění prodejních míst jsou nástroje smyslového 
marketingu. Jemná a uklidňující hudba, která 
pomáhá bojovat proti stresu, příjemné vůně 
zlepšují atmosféru prodejního místa, kterým zá-
kazník prochází, hra světel pomáhá segmentovat 
jednotlivé úseky v prodejně…V nákupním centru 
4 Temps v pařížské čtvrti La Défense zpívají na 
uměle vytvořené mýtině ptáci…

Agentury designu i maloobchodní společnosti 
se obracejí na umělce, aby vytvořili originální díla 
a koncepce výhradně pro jejich prodejní místa. 

Jediným cílem je přinést potěšení spotřebiteli, 
hýčkat ho, udělat z něj VIP osobu. 

Příjemné nákupní prostředí musí být zároveň 
funkční pro ulehčení života zákazníků. Nákupní 
centra jako je Forum des Halles zveřejňuje na 
svých webových stránkách plánek, jak se dostat 
do centra a dokonce se zde můžete dozvědět, jaká 
je právě v dané lokalitě dopravní situace. Přímo 
v centru umožňuje navigační systém návštěvní-
kům snadno se orientovat. Díky aplikacím smys-
lového marketingu zákazník vnímá na parkovišti 
příjemnou atmosféru na bázi zvuků i vůní. Uvnitř 

nákupního centra mohou návštěvníci využít míst 
vyhrazených pro odpočinek. Důkazem důležitos-
ti smyslové komunikace jsou dokonce i toalety, 
kdy například ty, které se nacházejí v prostorách 
centra Carrousel du Louvre, poskytují návštěvní-
kům možnost výběru i barvy toaletního papíru. 

Jak uvádějí marketingoví odborníci, místo pro-
deje je jediným místem, kde lze vytvořit skutečný 
smyslový zážitek kolem určitého produktu. 

Francouzská agentura designu Market Value 
vytvořila pro společnost Sony „cornery“ – speci-
ální instalace, kde si zákazníci mohou otestovat 
výrobky a dotýkat se jich dle libosti. Tyto in-store 
aplikace umožňují vytvořit přímý vztah mezi zá-
kazníkem a výrobkem, dříve než si zákazník zboží 
koupí. 

Kromě výrobků poskytují prodejní místa pří-
ležitost zvýraznit značku, spojit spotřebitele s je-
jími hodnotami a vytvořit s ní pouto. V butikách 
francouzské značky koženého zboží Tanneur 
prodejní koncepce evokuje příběh značky, kdy 
je zdůrazněna řemeslná a umělecká práce souvi-
sející s výrobkem pro zvýraznění jeho noblesnos-
ti. Butiky jsou koncipovány jako řemeslné dílny. 
Značka luxusních výrobků Cartier vysílá ve svých 
butikách zvukový podpis, který byl vytvořen na 
základě hodnot značky tak, aby zákazníci i se za-
vřenýma očima věděli, kde jsou. 

Nedávná mezinárodní show v Paříži zaměře-
ná na novinky v oboru marketingu v prodejních 
místech potvrdila pokračující trend více smyslo-
vé komunikace, která nabývá stále nových forem. 
Mezi novými in-store realizacemi zaujala kupří-
kladu instalace pro propagaci produktů značky 
Orangina Schweppes. Vitrína upoutá na první 
pohled pozornost zákazníka díky veselým figur-
kám v pohybu, které symbolizují jednotlivé dru-
hy ovoce a které doprovází příjemná, pohodová 
zvuková kulisa. (obr. oasis + obr 3) 

Daniela Krofiánová
Zdroj: informace z mezinárodní výstavy 
Marketing at-retail 2010 v Paříži

Zajímavé a originální akce, smyslová komunikace, nové technologie…všechny tyto aktivity přispívají k tomu, aby 
se z místa prodeje stalo místo příjemných zážitků, které usnadňuje život zákazníkům a umožňuje jim navázat 
skutečný kontakt se značkou a jejími produkty. 
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Podle úhlu pohledu se může lišit definice, co to
vlastně smyslový marketing je. Zůstanu-li u obec-
né charakteristiky, tak jedna z formulací bude 
znít: je to soubor činností a nástrojů, jejichž 
prostřednictvím jsou ovlivňovány lidské smysly 
za účelem vyvolání pozitivní emoce. V případě, 
že je takto využíván smyslový marketing v místě 
prodeje či, chcete-li, nákupu, v takovém případě 
je cílem smyslového marketingu vyvolání pozitiv-
ní emoce a propojení této emoce s konkrétním 
místem, produktem nebo značkou.

V rámci smyslového marketingu je možné pra-
covat se všemi pěti lidskými smysly (čich, zrak, 
sluch, hmat a chuť) a tento nástroj díky součas-
nému trendu zvyšování kultury prodeje nachází 
stále větší uplatnění jako účinný marketingový 
nástroj v místě prodeje.

Společnost Mood Media spolupracovala na vý-
zkumu, který se zabýval vnímáním nakupujícího 
a jeho pocitů při nakupování. Výzkum přinesl 
zajímavé výsledky o tom, jaké faktory vnímá na-
kupující a jakou důležitost jim přikládá při hod-
nocení komfortu nakupování a kultury prodeje.

Studie ESOP/ MOOD MEDIA  
o »faktorech komfortu v místě prodeje«

1. Čistota 9,2

2. Vnímání prostoru a snadná orientace 9,1

3. Vůně 8,8

4. Vzdušnost, teplota a klima 8,8

5. Hudba 6,4

Z uvedených výsledků je zřejmé, že dnešní zá-
kazník si nejvíce všímá čistoty v místě prodeje 

a to bez ohledu na to, zda je muž či žena a zda 
nakupuje zboží nebo využívá služby. Z hlediska 
smyslového marketingu jde o zrakový vjem, kdy 
nakupující po vstupu do místa prodeje zkoumá 
„terén“. Tento návyk je hluboce zakořeněný z mi-
nulosti.

Hodnocení pachů a vůní je také záležitost his-
torická. Čich je velmi úzce spjat s dýcháním (zá-
kladní lidskou potřebou) a také chutí. Sami jste 
si určitě všimli, že nelibý pach, a nebo naopak 

příjemná vůně jaksi ulpí na jazyku. Navíc čichový 
systém je přímo napojen na emoční centra.

Hudba je sice v hodnocení až na posledním 
místě, ale to vůbec neznamená, že by význam 
sluchu v rámci smyslového marketingu byl menší 
než u ostatních smyslů. Je vhodné působení na 
smysly kombinovat a obraz se zvukem má určitě 
vyšší účinnost než obraz samotný.

Na základě vyhodnocení vjemů v místě pro-
deje dochází u nakupujícího k rozhodování. 
Různé studie hovoří shodně v tom, že přibližně 
k 70% rozhodnutí o nákupu dochází až v místě 
prodeje. Druhý zajímavý a užitečný údaj, který 
studie potvrzují je, že až 80% rozhodnutí pro-
běhne na základě emocí. Z těchto dvou údajů 
vyplývá, že smyslový marketing, který pracuje 
právě s emocemi, má možnost výrazně ovlivňo-
vat rozhodnutí nakupujícího, a to krátkodobá 
i dlouhodobá.

Tento článek je zamýšlen jako první z řady 
o možnostech smyslového marketingu a budu 
velmi rád, pokud mě Vaše reakce a podněty bu-
dou inspirovat k dalším článkům v této rubrice. 
     
Aleš Štibinger
country manager
Mood Media Group CZ
a.stibinger@moodmedia.com
www.moodmedia.com

S pojmem nebo souslovím „smyslový marketing“ se někteří z Vás možná již setkali 
a s jeho jednotlivými prvky jste zcela jistě při nakupování přišli do styku.

Smyslový marketing
jako nástroj zvyšování kultury
a komfortu nakupování

Smyslový marketing
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Klíčové barevné motivy pro rok 2010
Pro rok 2010 bylo definováno také dalších pět klíčových motivů v oblasti interiérového designu, z nichž
každý představuje určitý životní postoj, náladu či trend. 

Těkavá fantasie
paleta výrazných, svěžích odstínů, které cílí především na mladou 
generaci. Je totiž oslavou rebelie, syntetiky a vtipně pracuje s este-
tikou na pomezí kýče.

Návrat ke kořenům
Naopak mírně konzervativní kombinací zemitých, pastelových tónů, které nezastí-
rají svou inspiraci v přírodních materiálech, jako jsou dřevo, písek nebo kámen.

Tichý vesmír
paleta temně šedých modří, tyrkysů a ne-
rostných šedí. Tato barevná řada vytváří 
dojem rafinované elegance a neokázalého
luxusu. Je ztělesněním ticha a meditativní 
relaxace.

Sladké vzpomínky
Vychází z čím dál populárnější retro-estetiky. Vyjadřuje melancholii 
a nostalgii po starých časech, činí tak ale s vtipem a postmoderní 
ironií. 

Svobodný duch
Je opět sadou světlejších a výraznějších barev. Tyto odstíny jsou inspi-
rovány etno-folklorem, graffiti a alternativní kulturou ulice obecně.



Společnost AkzoNobel
udává letošní barevné trendy 

Barvou roku
je MODRÁ

Interiéry
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Mezinárodní tým společnosti AkzoNobel složený z odborníků působících v oblasti interiérového designu, 
architektury a módy každoročně sleduje a analyzuje barevné trendy v interiérech. Z výsledků analýz ná-
sledně definují pět barevných trendů představujících hlavní směry, kterými se barvy v interiérech ubírají.
Závěry odborníků jsou publikovány v knize Colour Futures®, v níž je představena také barva roku.

O společnosti
AkzoNobel se sídlem v holandském Amsterdamu 
je jedním z předních světových hráčů v oblasti 
výroby barev, nátěrových hmot a speciálních 
chemikálií. Společnost, která svými produkty zá-
sobuje průmyslová odvětví po celém světě, kou-
pila v roce 2006 českou značku Balakom. V ro-
ce 2007 se stala součástí koncernu AkzoNobel 
britská společnost ICI. Do portfolia společnosti 
AkzoNobel v České republice patří profesionální 
řady výrobků značek Dulux®, Luxol®, Xyladecor®, 
Hammerite®, Sadolin®, Molto® a Polycel®. Více 
informací naleznete na www.akzonobel.com.

Barva roku 2010
Tým odborníků také každoročně vyhlašuje 
barvu roku. V roce 2010 je to vzdušná modř. 
Tato barva symbolizuje optimismus, obno-
venou energii, pozitivní dynamiku a nové 
začátky. 

Modrá je z hlediska psychologie barev spo-
jována s nebem a oceánem. Modré tóny po-
máhají odbourávat duševní napětí a stres, 
psychickou únavu a pocit vyčerpání, zároveň 
ale dodávají energii a nabádají k úplně novým 
počátkům. Také se o nich tvrdí, že zlepšují 

schopnost komunikace, a že pomáhají navo-
dit pocit důvěry.

Vzduch, nebe a voda vytvářejí rovnováhu mezi 
spirituálním a intelektuálním: svoboda ducha 
se zde snoubí s racionalitou mysli, vize uměl-
ce s poznáním vědce. Modrá vždy zafunguje 
jak v interiéru, tak v exteriéru. Dokonale se 
doplňuje se současnými, moderními a módní-
mi materiály, neutralitou skla, oceli a betonu, 
ale ladí i se sytějšími a poněkud tradičnějšími 
interiérovými odstíny, jako je karmínová, ví-
nová, švestková, tyrkysová, cínová nebo zlatá.

Ústředním motivem roku 2010 je změna. Po období nejistoty přichází období návratu 
k trvalým, skutečným a nadčasovým hodnotám. „V roce 2010 se přikláníme k barvám, 
jejichž nálada je uvolněnější a které vyvolávají větší optimismus. V letošním roce obec-
ně dominují střední tóny, které jsou někde doplněny krémově bílou. Tmavé odstíny 
ustupují. Energické pastely jsou novou oblastí, která se dostává do popředí, a vytlačuje 
tak mnohé saturovanější odstíny minulých let. Jejich lehký nádech dodává pocit naděje 
a modernosti,“ komentuje barevné trendy letošního roku Nicki Barton, vedoucí desig-
nérského týmu společnosti AkzoNobel.
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Možnosti digitálního potisku keramických dlaž-
dic a obkládaček byly jedním z témat sympózia 
Design v architektuře – tvorba pomocí digitálních 
tiskových technologií, které se uskutečnilo začát-
kem března v rakouském Linci. Ve spolupráci se 
společností Durst, která patří k technologickým 
lídrům ve světě velkoplošného digitálního tisku, 
tu architekti diskutovali o nových možnostech, 
které se jim díky tiskovým technologiím nabízejí.

Přírodní kameny od výmyslu světa
Obklady z přírodního kamene patřily i v dávných 
dobách ke známkám luxusu. Přírodní kameny 
však vyžadují mimořádnou péči od samotné 
těžby, přes opracování až po konečné umístění. 
K tomu je zapotřebí připočítat vysoké náklady 
na dopravu, a tak je pochopitelné, že jsou drahé. 
Navíc mnohé z nich jsou charakteristické pouze 
pro některý lom na světě, a tím jejich cenová ne-
dostupnost ještě roste.

Společnost Durst má řešení, jak udělat práci ar-
chitektů mnohem snazší. Tiskový stroj Durst Gam-
ma je první průmyslnou inkjetovou tiskárnou pra-
cující s pigmentovými inkousty, která je určena 
k potisku obkládaček nebo dlažby. „Durst nabízí 
výrobcům možnost velmi rychle vyrobit potřeb-
né množství dlaždic se specializovaným dekorem 
pro interiérovou tvorbu nebo imitaci kamenných 
materiálů,“ konstatuje David Hlaváč ze společnosti 
HSW Signall, která značku Durst na našem trhu za-
stupuje. „Speciální inkousty pro potisk keramiky 
jsou svým složením stejné jako barvy používané 
k dekoraci bytové či objektové keramiky.“

Imitace v architektuře 
Jedním ze základních důvodů, proč zákazníci hle-
dají alternativy k přírodním materiálům je jejich 
cena. V architektuře se proto již několik staletí se-
tkáváme s postupy, které se snaží nahradit drahé 
přírodní materiály. Tyto postupy můžeme najít 
ve stavbách sakrálních, veřejných i občanských. 

Na semináři se však kromě historických sou-
vislostí prezentoval i praktický pohled na danou 
problematiku. Christian Welker z italské společ-
nosti Cooperativa Ceramica, která je předním 
výrobcem keramických dlaždic představil zkuše-
nosti s digitálně potištěnými dekory a uvedl kon-
krétní ekonomické přínosy dané technologie. 

Design na přání
Moderní tiskové technologie aplikované společ-
ností Durst do specializovaného stroje nabízí 
velmi širokou paletu možností vzorů dostupných 
prakticky okamžitě. Speciální postupy pro po-
tisk keramiky dovolují aplikovat tisk i na porézní 
a povrchově strukturované keramické materiály, 
takže lze dosáhnout velmi věrného podání.

Zvláštní kategorii služeb tvoří potisk obkláda-
ček na zdi. Velmi populární jsou kachlíky s gra-
fickým motivem pro hotelová welness studia 
či pro relaxační centra. Není však vzácné ani 
vytvoření sady dlaždic s individuálním motivem 
podle přání zákazníka. Tvorba neopakovatelných 
ozdobných motivů má velkou tradici ve Španěl-
sku a Portugalsku, kde je keramický obklad často 
součástí fasády domů.

Tiskárna s průmyslovou produktivitou
Tiskárny z modelové řady Durst Gamma jsou 
konstruovány jako kontinuální linka s pohybem 
dlaždic na nekonečném pásu. Ten se může pohy-
bovat rychlostí 1 – 64 m/min. Inkoust je vypalo-
ván stejně jako u průmyslově vyráběných dlaždic. 
Jde tedy o skutečně produkční specializovanou 
technologii. Ostatně společnost Durst si dala své 
řešení patentovat, protože jde o první inkjeto-
vou průmyslovou tiskárnu svého druhu na světě. 
Potisk dlaždic je možné realizovat i na běžných 
UV tiskárnách typu flatbed, ale zde nelze dosáh-
nout takové odolnosti jako u produktů z tiskáren 
Durst Gamma. 

K dispozici jsou v současnosti čtyři tiskárny 
této řady. Model Gamma 60 umožňuje potiskovat 
dlaždice s maximálním rozměrem 50 x 120 cm 
a pracuje se čtyřmi barvami CMYK. Durst Gamma 
61 je ekonomická tříbarvová verze, kterou však lze 
upgradovat na verzi 60. Stejný rozdíl je i mezi mo-
dely Durst Gamma 70/71, ty však umožňují potisk 
dlaždic s maximálním rozměrem až 60 x 120 cm.

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall

Digitální tiskové technologie vstupují do každodenního života člověka stále víc. Pro nikoho není překvapením vytištěná fotografie či plakát. Když 
se ale začne mluvit o potisku dlažby a kachliček, pozornost posluchačů se rychle zbystří. Šlo by vytvořit třeba koupelnu podle svých tajných snů? 
Šlo, a docela snadno.

Obklady a dlažby na míru

Signmaking
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Tradice malovaných keramických obkládaček 
je ve Španělsku a Portugalsku velmi silná. 
Najdete je i na fasádách mnoha budov.

Digitální potisk může vytvořit i vskutku působivé 
muzeální kopie známých památek. 

Díky tiskárně Durst Gamma lze mít prakticky ihned 
dostupné i opravdu složité vzory

Pohled na kamenné obklady, vytištěné digitální 
tiskovou technologií 

UV tiskárnách typu flatbed, ale zde nelze dosáh-
nout takové odolnosti jako u produktů z tiskáren 

Není asi doba na velké investice do předělávání celých prodejních prostor. 
Máte nějaká levnější řešení pro majitele či provozovatele obchodů?
Ano, samozřejmě i my pociťujeme, že naši zákazníci jsou umírněnější v in-
vesticích. Někdy je v dané situaci snadnější a cenově dostupnější renovace 
prostor, než přestavba celé prodejny. Renovaci lze řešit i po etapách v závis-
losti na finančních možnostech klienta. Řešením je i možnost, že kupujete 
jen to, co momentálně potřebujete – regály, pulty, stojany. Je však třeba si 
alespoň nechat udělat budoucí vizualizaci, abyste věděli, kam částečným 
dokupem směřujete. 

I jednotlivé kusy vybavení prodejny by měly zapadat do celkového kon-
ceptu. Cestou je například také přerozdělení nákladů na jednotlivé zóny. 
Některé lze provést levněji a ušetřené finanční prostředky potom použít na 
části prodejny, které budou více viditelné. Tyto pak přirozeně vyzvednou 
i levněji navržené zóny. I nevýrazný regál lze oživit vhodným motivem nebo 
přizpůsobit celkové identitě firmy, stejně tak lze oživit nevzhlednou podla-
hu nebo pult. 

Například renovace vstupní části obchodu, spočívající ve výrazném 
pultu a dominantním motivu, oživí celou prodejnu a zaujme zákaz-
níka ihned při příchodu. Zákazník má potom z celé prodejny dojem 
získaný při vstupu a již nevnímá sériový neutrální vzhled dalších pro-
dejních části a vnímá je jen jako doplněk. Jak sami víte, první dojem je 
vždy ten nejdůležitější. 

Dnes je v nabídce jakýchkoli materiálů obrovský výběr. Lze také ušetřit na 
materiálech, aniž by utrpěl celkový dojem z prostoru prodejny?
Vzhledem k současné hospodářské recesi jsou moderní a odlehčené ma-
teriály mnohem levnější a dostupnější pro každého. Jako příklad takových 
materiálů mohu uvést Dibond, Hylite i spousty nových akrylů s různými de-
signovými i mechanickými vlastnostmi. Obdobné sendvičové materiály jako 
je například Dibond, ale od jiných výrobců, klesly na ceně za poslední dva 
roky téměř o 50 %. 

Jde vždy o to, navrhnout 
zákazníkovi nejoptimál-
nější řešení z hlediska 
použitých materiálů, 
ceny a technologií, aniž 
by utrpěla kvalita, funkčnost 
a design. 

V úvodu byla řeč o změně sou-
časného stereotypu a výraz-
ném zvýšení prodejů. Co ještě v tomto 
smyslu radíte svým zákazníkům? Dnes 
je již vyžadována komplexnost řešení.
Vše je především vždy o komunikaci. Z naší dosavadní zkušenosti víme, že 
zákazník potřebuje přímé propojení s výrobcem nebo odbornou realizační 
firmou. Snažíme se proto co nejvíce o přímou komunikaci produktového 
manažera se zadavatelem. V rámci této komunikace potom průběžně upo-
zorňujeme na různá úskalí a řešíme požadavky klienta již od samotného 
počátku. 

Návrhem optimálního řešení, profesionálním přístupem, designovou 
vizualizací a také realizací prodejny naše spolupráce s klientem nekončí. 
Důležité je i poradenství v oblasti podpory prodeje, POP a POS materiálů, 
jako jsou například prezentační stojany, sezónní poutače, bannery, světelné 
rámy, totemy, vitríny a podobně. Pokud takové řešení navrhuje jedna firma, 
jeden designér, je logicky nasnadě, že se bude jednat o kompaktnější, mnoh-
de i úspornější řešení. 

Možná i Vás v dnešní složité době tíží otázka, jak navýšit obrat ve své pro-
dejně. Je Váš obchod již okoukaný a chtěli byste v něm něco změnit? Nebo 
bojujete s nefunkčními úložnými prostory pro Váš sortiment zboží?
Máte nevyhovující a málo vzdušné řešení prostor Vaší prodejny? Rady na 
tyto problémy se Vám pokusí dát Antonín Grézl majitel společnosti Figrema 
s.r.o., která se zabývá nejen realizacemi a renovacemi prodejen, ale působí 
již od roku 1992 na trhu POP a POS materiálů, kde nabízí vývoj, konstruk-
ci, design, výrobu a montáž prezentačních a prodejních stojanů 
z širokého portfolia materiálů.

Realizace a renovace prodejen 
pěkný design nemusí být vždy drahý

Jde vždy o to, navrhnout 
zákazníkovi nejoptimál-
nější řešení z hlediska 
použitých materiálů, 
ceny a technologií, aniž 
by utrpěla kvalita, funkčnost 

změně sou-
časného stereotypu a výraz-
ném zvýšení prodejů. Co ještě v tomto 
smyslu radíte svým zákazníkům? Dnes 
je již vyžadována komplexnost řešení.

dejně. Je Váš obchod již okoukaný a chtěli byste v něm něco změnit? Nebo 

Máte nevyhovující a málo vzdušné řešení prostor Vaší prodejny? Rady na 
tyto problémy se Vám pokusí dát Antonín Grézl majitel společnosti Figrema 
s.r.o., která se zabývá nejen realizacemi a renovacemi prodejen, ale působí 
již od roku 1992 na trhu POP a POS materiálů, kde nabízí vývoj, konstruk-
ci, design, výrobu a montáž prezentačních a prodejních stojanů 

pěkný design nemusí být vždy drahý

Interiéry



Franchising

ČAF je jedinou neziskovou organizací, která zastupuje své členy (franchiso-
ry, advokáty, poradce a přidružené firmy) v Evropské franchisové federaci
(EFF) a Světové radě franchisingu (WFC). Cílem asociace je propagace a po-
pularizace franchisingu, vzdělávací a osvětová činnost a pomoc členům při 
rozvoji franchisových konceptů. Je to také první kontaktní adresa pro zájem-
ce o franchisové podnikání doporučí vhodný postup při nákupu franchiso-
vého konceptu a upozorní zájemce na co si dát pozor při jednání o koupi 
s franchisorem. Svoji účast si můžete zajistit na www.czech-franchise.cz .
 Každý člen asociace musí projít přijímacím výborem, který kontroluje, zda 
franchisový koncept splňuje všechny základní podmínky pro franchisové 
podnikání podle Evropského kodexu etiky ve franchisingu EFF a zda advo-
káti a poradci mají dostatečné zkušenosti a praxi v této oblasti. ČAF je tedy 
určitým garantem kvality systému nebo poradce.

Asociace je pořadatelem několika akcí, které si za dobu konání již vyslou-
žili značnou popularitu. Vedle největší mezinárodní franchisové konferen-
ce FRANCHISING FORUM, která se koná vždy v říjnu, je organizátorem 
workshopu „Franchisové systémy se představují českým podnikatelům“. 

Projekt vznikl před několika lety z pouhé myšlenky informovat veřejnost 
a zájemce o podnikání, jaké jsou na trhu franchisové koncepty a co je po-
třeba k tomu, aby podnikatel mohl začít provozovat obchod pod značkou 

franchisora. S rostoucím zájmem podnikatelské veřejnosti o franchisové 
podnikání získala akce na významu a dnes se zde představují desítky fran-
chisových konceptů. Presentující se firmy hledají své master-franchisanty
(podnikatele, kteří budou zastupovat značku franchisora pro celou Českou 
republiku a budou budovat a řídit síť provozoven na tomto území) nebo již 
fungující zastoupení (master-franchisant pro ČR) nabízí vlastní franchisy 
pro zřízení provozovny např. v místě bydliště podnikatele. Nabídka fran-
chisových konceptů je velmi bohatá – najdete tu koncepty se zaměřením na 
módu, zdravý životní styl, realitní kanceláře, rychlé občerstvení, gastrono-
mii, stavebniny, společenské akce, … franchising se obecně nevyhýbá žád-
nému předmětu podnikání. V Evropě je aktuálně cca 10 tis. franchisových 
konceptů, 0,5mil. příjemců/franchisantů – provozovatelů. Určitě je z čeho 
vybírat.

Účastníci akce mají možnost přímo hovořit se zástupci franchisových 
systémů, mohou využít také zdarma konzultace s přítomnými franchi-
sovými poradci a právníky. Součástí programu jsou i krátké přednášky,  
které zájemcům o franchisové podnikání doporučí vhodný postup při  
nákupu franchisového konceptu a upozorní zájemce na co si dát pozor 
při nákupu franchisového konceptu. Svoji účast si můžete zajistit na 
www.czech-franchise.cz .

Představení franchisových konceptů: 
 REAL SPEKTRUM, realitní kancelář
 NATURHOUSE, služby a produkty zdravé výživy 
 CENTURY 21, americký realitní franchisový systém
 Stavoodbyt stavebniny franchisový koncept se stavebním materiálem
  Business for Breakfast,  

koncept obchodních a marketingových služeb, business kluby
 Town & Country Domy, výstavba rodinných domů
 Muzz Buzz, drive-through kavárny 
  Spanish Donuts, španělské „koblihy“  

- koncept občerstvení založeného na této španělské specialitě 
  Chocolate Graphics,  

čokoládové speciality s vysoce precizním „čokoládovým potiskem“
 a další…

Máte jedinečnou příležitost získat všechny potřebné informace o možnostech, jak 
zakoupit franchiso-vou licenci renomovaných franchisových poskytovatelů. 

Dozvíte se především: jaké možnosti tyto systémy na trhu nabízí, jakou pomoc 
a podporu franchisové cent-rály poskytují franchisantům, jaké jsou nutné počá-
teční investice na nákup a provoz franchisového systému, franchisové poplatky 
a další důležité informace.

Poradenství a konzultace na téma právo a franchising, master-frachising
Mgr. Antonín Kazda, advokát
Hájek Zrzavecký, advokátní kancelář
Mašek advokáti, advokátní kancelář
Noerr, advokátní kancelář

Poradenství na všechna ostatní témata související  
s franchisovým podnikáním
Ing. Jiří Krajča, mezinárodní poradce v oblasti franchisového podnikání 
RNDr. Jiří Lošťák, poradce v oblasti franchisového podnikání
Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce, jednatel AVEX systems
Lenka Nováková, Profitsystem s.r.o.

Účastnický poplatek: 800 Kč včetně DPH, pro druhého a každého dalšího účast-
níka z jedné firmy je zvý-hodněný účastnický poplatek 600Kč vč. DPH. Poplatek
zahrnuje občerstvení, tiskové materiály. 

Platba: Po přihlášení od nás dostanete potvrzení a následně prosíme o platbu na 
účet ČAF číslo 4267217004/2700 UniCredit Bank, jako variabilní symbol prosím 
uvádějte vaše IČ. Daňový doklad obdržíte v den konání akce.
Přihlásit se můžete on-line na www.czech-franchise.cz, počet účastníků je 
omezen.

Česká asociace franchisingu si Vás dovoluje pozvat na workshop 
– představení franchisových systémů, které mají zájem o vstup na český 
a slovenský trh nebo zde již působí a hledají franchisové partnery. 
Chcete být samostatnými podnikateli s podporou úspěšných zahraničních franchisových sítí?
Máte zájem o franchising a hledáte vhodného partnera a známou značku?
Máte zájem nechat si poradit z oblasti franchisového podnikání, práva a daní? 

Nabízíme Vám odpovědi a řešení těchto otázek!

Kdy a kde: 13. května 2010, od 8.30 hod., Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1
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Franchisové
systémy
se představují

Česká asociace franchisingu pomáhá podnikatelům 

FRANCHISING:
„penicilín“ proti krizi!

Franchising

V době krize je obecně nutné optimalizovat vý-
robu, zefektivňovat marketingové aktivity, atd. 
Výsledkem je to, že se z větších firem mnohdy
„na dlažbě“ ocitnou i velmi schopní lidé, kteří 
se stali nadbytečnými. Mají finanční prostředky,
zkušenosti, organizační schopnosti,… Najednou 
nemají podřízené, nemají k dispozici firemní
auto, mobil, notebook, nemají žádné úkoly,… 
mají pouze volný čas a stále běžící nemalé nákla-
dy na život. To je krize v „přímém přenosu“ – bý-
valý manažer (nyní jen hlava rodiny) se musí po 
něčem poohlédnout, musí najít nějaký nový ná-
pad – nový podnikatelský prostor. Uvědomuje 
si, že raději bude odpovědný jen sám sobě a již 
nechce znovu zažít sdělení typu „už s Vámi dále 
nepočítáme“. Přesně pro tyto osoby je franchi-
sing ideálním řešením. 

Stačí si najít obor, ve kterém chcete podni-
kat a následně se jen rozhodnout pro vhodnou 
„značku“, kterou byste rádi zastupovali a provo-
zovali jako svůj podnik. Franchising je podni-

kání na vlastní účet, vlastním jménem, pod cizí 
značkou, podle ověřeného know-how poskyto-
vatele franchisy – franchisora (tj. toho, kdo to 
vymyslel, ověřil a kdo to řídí jako obchodní síť 
ze své centrály). 

Franchising v sobě spojuje staré pravdy: „ Ve 
dvou se to lépe táhne.“, „Proč vymýšlet něco, co 
už tu jednou bylo?“, „Čím víc, tím líp.“, atd. Velmi 
pěkně to shrnul nestor franchisového podniká-
ní, pan Manfred Maus, zakladatel řetězce OBI, 
který definoval franchising slovy:

„Místo aby sto drobných podnikatelů pře-
mýšlelo o nejlepší formě podnikání, je pro ně 
výhodnější převzít již vymyšlenou a prověřenou 
formu ve franchisovém konceptu.“ 

Franchising umožňuje schopným lidem stát 
se samostatnými podnikateli, kteří pak řídí svůj 
vlastní podnik. Nejsou podřízenými (zaměst-
nanci), jsou pro centrálu sítě partnery – a to je 
velký rozdíl!

Franchising je i návodem pro velké společnos-
ti, které mají množství vlastních poboček a ne-
stačí se divit nad výškou svých nákladů (mzdy, 
odvody, nájmy, pojištění, údržba,…). V době kri-
ze lze franchisingem dosáhnout zvýšení odbytu 
a snížení nákladů na řízení celé sítě. Jak? Některé 
pobočky se jednoduše převedou na samostatné 
podnikatele – např. na bývalé manažery poboč-
ky. Ti se stanou majiteli pobočky (budou vlastnit 
zařízení - centrále za něj zaplatí), s vlastními za-
městnanci (určitě to zvládnou s menším počtem 
než dříve!?) a budou nadále podnikat podle stá-
vajícího know-how jako dřív. Běžný zákazník pak 
ani nepozná, že se něco změnilo. Samozřejmě 
celý proces není tak jednoduchý, jak je popsá-
no. Tato metoda se nazývá „branchising“ a vede 
k zvýšení výkonu poboček (franchisant pracuje 
na sebe, s větší motivací) a ke snížení nákladů na 
provoz (franchisant si hlídá náklady a dohlíží na 
to, jak kdo pracuje – a to zcela jinak, než to dělal, 
když byl manažerem – zaměstnancem). 

Podnikatelé, manažeři firem, živnostníci, … všichni jako jeden muž sledují s napětím vývoj všech udá-
lostí. Z pohledu živnostníka ale politiku příliš ovlivnit nelze – rozhoduje v ní „všechen lid“ a drobní 
podnikatelé/firmy mají vliv nepatrný – velké firmy politiku i politiky ovlivnit umí. Úspěch vlastní malé
firmy nebo osoby - živnostníka však již ovlivnit lze. Záleží na šikovnosti, oboru podnikání a přístupu
podnikatele k zákazníkovi.
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Pokud uvažujete o franchisingu nebo branchisingu, neváhejte dlouho – trh se rychle nasycuje!
Franchising se uplatňuje ve všech oborech lidské činnosti.

Co značka, to příběh, …. Brands&Stories.
Vyberte si tu svoji:
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Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu v Diva-
dle na Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás samozřejmě 
žádným problémem realizovat catering kdekoliv jinde. Jsme schopni zajistit 
občerstvení ve firmě, na tiskové konferenci, zahradních párty či grilování.

Z našich referencí můžeme jmenovat například catering v prezidentské 
kanceláři, poslanecké sněmovně, na různých velvyslanectvích, v bankách 
a dalších.

Realizujeme vaše přání v podobě koktejlů, banketů, rautů, číše vína. Máme 
zkušenosti s korporátními oslavami, konferencemi a jejich coffe breaky, 
vernisážemi výstav a podobně. Akce umíme zajišťovat na klíč, kromě po-
hoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůznější umělecká vystoupení, 
překvapení oslav (např. vyřezávání loga ze dřeva či z ledu) a další zážitky. 

Působíme také na VŠE Praha, kde jsme součástí studentského stravovacího 
řetězce, provozujeme pizzerii a zdravou výživu pro studenty. 

Tel.: 261 215 813  e-mail: nazavisti@volny.cz  www.cateringnazavisti.cz

V aše spokojenost
je naším úspěchem

Za prvé se pořád ještě udržuje v povědomí zcestná poučka, že kdo bloudí, 
ten více nakoupí. Supermarkety, které s tím přišly jako první, už většinou 
pochopily, že jim takový přístup spíše škodí. Bloudící zákazník jde příště 
raději jinam, a pokud se dozví, že ho v prodejně nechali tápat schválně, do-
stane vztek, ne chuť přikoupit si navíc stan pro šest osob a kilo pomerančů.

Neukazujte tedy nakupujícím, že se vaše myšlení opozdilo o deset a více 
let, a raději je pečlivě navádějte tam, kam se chtějí dostat.
Za druhé jsou stejně tak pasé staré dobré časy WordArtu, kdy na tabulích 
tančila trojrozměrná písmena ozdobená hvězdičkami a ohnutá do oblouku. 
Zvláště nápisy vytištěné tímto stylem na jehličkové tiskárně vypadají dodnes 
„neodolatelně“.

Zákazník k orientaci nepotřebuje umělecké vyjádření, ale srozumitel-
nost. Skoro se nabízí závěr, že všechny orientační tabule by měly být nejlé-
pe žluté s černým písmem nebo něco na ten způsob. Ale protože by to pak 
vypadalo příliš uniformně a mnoho interiérů by na takto pojatou přehled-
nost a srozumitelnost doplatilo, neodvažuji se raději předepisovat konkrét-
ní barvu či provedení. Důležitá je jednotnost, viditelnost a čitelnost.

Pamatujte si: 
Orientační tabule by měly být viditelné, čitelné a srozumitelné.
Podívejme se ještě na venkovní vývěsky, stojany a tabule, lákající obvykle 
k návštěvě provozovny. Chcete-li prosperovat, není nejen ve vaší prodejně, 
ale ani před ní nic tak nedůležitého, že by si to nezasloužilo vaši vrcholnou 
pozornost. A stojan rozhodně není detail. Jak by se asi zákazníci tvářili, kdy-
by je do prodejny zval pobuda, oblečený v záplatovaném kabátě a páchnou-
cí lacinou kořalkou? To je přece bariéra jako hrom!

Běžně vídávám před prodejnami stojany míjející se dokonale účinkem. 
Jeden druh je napůl smazán vtipnými dětmi, takže kolemjdoucí láká na nové 
vydání oblíbené „uchařky“ či propaguje „loky pro výtvarníky“.

Druhý je každý den stejný: v létě i zimě nabízí pivo desítku, hladkou mou-
ku a koblihy, a to už nejméně deset let. Třetí druh je prázdný. Zřejmě nazna-
čuje, že ani uvnitř to nebude o mnoho lepší.

Buď tedy, pokud se nechcete namáhat, zastrčte tabuli, darovanou pravdě-
podobně některým z dodavatelů, někam do kumbálu, nebo si uvědomte, že 
je to účinný nástroj a věnujte mu tedy odpovídající pozornost.

Venkovní tabule a stojany jsou dobrou reklamou. Ale stejně jako byste ne-
chtěli v televizi vidět deset let stále stejný spot propagující prací prášek (ne 
že by z tohoto druhu reklamy byli diváci odvázaní, i kdyby se měnila každý 
den), nemůže ani vaše tabule nabízet stále to samé, jen s malými obměnami.

Je prokázáno, že lidé přestávají vnímat věci, které se v jejich okolí nemění. 
Kdybyste měli vyjmenovat podrobnosti na trase své každodenní cesty do 
práce, asi by to nebylo snadné. Jestliže tedy zákazníci nacházejí den co den 
na vašem stojanu sotva čitelnou stereotypní nabídku, přestanou ji vnímat.

Samozřejmě to souvisí s vaší „akční“ politikou. Tím nemyslím jen systém 
či nesystém bombastických slev, ale vůbec způsob oznamování, co je u vás 
nového. Jestliže se rozhodujete stylem „když padne lev, zlevníme tento 
týden rajčata, když panna, tak hovězí konzervy“, patrně tím nikoho příliš 

nezaujmete. Navíc, pokud jde o tento druh akcí, 
zkušenosti hovoří jasně: věrnost zákazníků nijak 
neupevníte. Koupí si jen to, co je u vás ve slevě, 
a ostatní nechají bez povšimnutí. Takže pravdě-
podobně proděláte.

Miloš Toman
Autor knihy Jak zvládnout maloobchod
toman@intuitivnimarketing.cz
www.jak-zvladnout-maloobchod.cz

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE:
Vedoucí představitelé ČMS jsou členy European Society for Opinion and Marketing 
Research - ESOMAR. Informace a materiály ESOMARu včetně etického kodexu jsou 
k dispozici všem členům České marketingové společnosti.24

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Česká marketingová společnost o.s. (ČMS) je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o mar-
keting formou individuálního i kolektivního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření informací o marketingu v České 
republice se v současné době zaměřuje především na zvyšování kvality marketingového řízení a prováděných marketingových činností.

CÍLE:
Smyslem činnosti ČMS je poskytovat členům aktuální informace na co nejvyšší odborné úrovni, pomáhat při realizaci význam-
ných marketingových projektů zejména jejich propagací, seznamovat členy s děním na mezinárodním poli. Poskytovat služby 
v oblasti výzkumu při konkrétních projektech a organizačně přispívat ke vzájemné spolupráci členských subjektů formou posky-
tování bonusů pro odběr zboží a služeb. V neposlední řadě skýtá společnost svým členům i možnosti kulturního vyžití a relaxace.

AKTIVITY:
 Soutěž Marketér roku
 Regionální kluby
 Certifikace marketingových odborníků
 Konference Marketing Trend
  Doprovodný program na veletrhu 

REKLAMA/POLYGRAF

 Institut marketingových služeb
 Vydávání časopisu Marketing a komunikace
 Internetový portál ČMS Smartmarkyt
  Projekt ČMS BONUS Nový členský průkaz 
 jako poukázka na čerpání výhod
 Prostor pro prezentaci členů ČMS

Česká marketingová společnost
Česká marketingová společnost o.s. | Novotného lávka 5 | 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 395 | fax: + 420 221 082 395 | e-mail: info@cms-cma.cz | www.cms-cma.cz

Máte-li nechat zákazníka zkraje prodejny na pokoji, aby se mohl uvnitř rozhlédnout, znamená to, že se musí v prodejně bezvadně zorientovat i bez vás. 
Podíváte-li se však kolem sebe (ať už ve vlastní prodejně nebo u konkurence), obvykle zjistíte, že stav je – mírně řečeno – neutěšený.

Zákazníka do obchodu vlákejte 
a dopřejte mu orientaci

Umění prodávat
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STORY DESIGN, a.s.
Moravská 949, Litomyšl 570 01
tel: + 420 461 313 411
fax: + 420 461 615 957
www.story-design.cz

STORY DESIGN je největší českou společností působící 
v oblasti podpory prodeje. 

Ve dvou výrobních areálech vlastní technologie na zpracování 
kovu, plastů a dřeva. Zpracováváme návrhy a koncepce řešení 
prodejních míst, pomáháme zdůraznit značku v místě prodeje 
a poskytujeme komplexní služby v realizaci komerčních i neko-
merčních interiérů. Důraz na originalitu a kvalitu oceňují klienti 
nejen v ČR, ale i v západní a východní Evropě.
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Fólie HK s.r.o.
Miroslava Hájka 335, 500 09 Hradec Králové 
tel.: +420 604 203 088
e-mail: foliehk@tiscali.cz
www.desky-folie.cz

Jsme firma zabývající se prodejem kompletního sortimentu pro 
signmaking,s prodejem a rozvozy po východních čechách.Na 
trhu působíme již 13 let. Jsme dealeři firem: Antalis, HSW Signall 
s.r.o., Multiexpo spol. s r.o., Spandex SyndiCUT, s.r.o....
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Print Promotion s.r.o.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
tel.: 603 160 719, 605 785 246
e-mail: janpokorny@tiscali.cz, o.kropacek@seznam.cz 
www.print-promotion.cz

Komplexní služby a servis v digitálním a velkoplošném tisku, 
polepy automobilů, výroba reklamy.

Web design, e-shopy na míru, cateringové služby.
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RNDr. Jiří Lošťák
Mobil +420 606 392 348,
Tel./fax: +420 585 242 642
e-mail: lostak@lostak.cz
www.lostak.cz

Poradenství a konzultace v oblasti franchisového 
podnikání a budování obchodních sítí

Poradenská kancelář se specializuje na přednáškovou 
a vzdělávací činnost ve spolupráci s vysokými školami, 
dále na export a import franchisových konceptů a na vývoj 
franchisových konceptů, tj. přípravu kvalitní franchisové 
dokumentace, která poskytovateli i příjemci umožní snadnou 
aplikaci know-how v ČR a příp. i v zahraničí. Kancelář 
spolupracuje s odborníky, kteří jsou špičkami ve svých oborech 
(právo, ekonomika, průzkum trhu, statistika, grafika,…). 
Poradce je řádným členem České asociace franchisingu, 
členem Správní rady ČAF.
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Aleš Štibinger
Country and Sales Manager
Mood Media Group CZ
Tel.: +420 257 211 043, Mobil: +420 724 333 129
www.moodmedia.com

Poskytujeme klientům komplexní služby z oblasti smyslového 
marketingu a komunikace v místě prodeje. Naše služby zahrnují 
analýzu stavu, návrh koncepce komunikace a nástrojů pro 
komunikaci, realizaci navrženého řešení a poprodejní servis.

Naše dlouholeté zkušenosti Vám umožní velmi efektivně vyu-
žívat hudební kulisu, digital signage nebo scent marketing jako 
silné komunikační nástroje. Vytváříme kvalitní hudební nebo 
audiovizuální obsah a zabezpečujeme správu obsahu včetně 
licenční problematiky vyplývající z autorského zákona. Pro tech-
nické zabezpečení služeb využíváme vlastních technologií, které 
jsou vyvíjeny na základě více než 50ti leté zkušenosti v oboru. 
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Intuitivní marketing s.r.o.
Sídlištní 818, 756 54 Zubří
Tel.: + 420 604 157 752
E-mail: info@intuitivnimarketing.cz
www.IntuitivniMarketing.cz

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.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Toman


