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A v AFI Palace Pardubice 
se mi to vyplatí hned 
z několika důvodů. 

Zaprvé seženu všechno, co
potřebuji, na jednom místě, 
zadruhé tu dostanu 
kvalitní značkové věcičky, 
které nemají nikde jinde, 
a zatřetí mě to tady 
prostě baví.

M arkéta S.
35 let ,  Pardubice

provozní  café - cocktai l  baru

230x330_brands_a_stories.indd   2 25.2.2010   13:55:34



P.O.P.

3

Společnost Nestlé Nespresso SA pokračuje 
v expanzi na českém trhu a otevřela svůj 
první Nespresso Corner v moravské metro-
poli - v Electro World Brno Olympia.

Každý Nespresso Corner v každé zemi je vyroben 
speciálně tak, aby zapadl do již stávajícího rozvr-
žení prodejny. Proto je každý Nespresso Corner 
svým způsobem unikát. Je možné nalézt ho ve 
významných nákupních a maloobchodních cen-
trech po celém světě. První corner byl otevřen 
v roce 1999 v Paříži v Bazar de l´Hôtel de Ville. 
Od prvního uvedení na trh se design těchto cor-
nerů změnil již třikrát. Poslední změna proběhla 
v roce 2007. Design byl v rukou francouzského 
Studia Kompa. Existuje více než 1200 Nespresso 
Cornerů po celém světě. 

„Umístit Nespresso Corner i do dalších koutů 
České republiky, a dopřát tak našim zákazníkům 
možnost přímo si vybrat designový kávovar, 
který se stane součástí jejich životního stylu, je 
dalším přirozeným a zároveň stěžejním krokem 
v rámci expanze společnosti na našem trhu. 
Brno, jakožto hlavní město Moravy, tak bylo jed-
noznačnou volbou,“ říká Josef Voltr, který byl po 
úspěšném zavedení Nespressa na našem trhu 
nedávno povýšen na pozici Country Manager 
společnosti.

Nespresso Corner slouží jako výstavní prostor 
kompletního sortimentu kávovarů, kde zákazní-
kům budou zodpovězeny dotazy týkající se pří-

strojů a jejich obsluhy. Školení asistenti v rámci 
tzv. demo-days na požádání návštěvníkům před-
vedou snadnou a rychlou obsluhu kávovarů, a zá-
kazníci tak budou mít možnost ochutnat jedineč-
né druhy káv Nespresso Grands Crus. Demo-days 
v Brně probíhají ve vybranou hodinu každý pá-
tek a sobotu po celý květen a červen. „Abychom 
zákazníkům ještě více usnadnili výběr kávovaru, 

plánujeme rozšíření Nespresso Corner do dal-
ších měst. V blízké budoucnosti také otevřeme 
Corner v dalších prodejnách, a to například v Da-
tartu na Zličíně a v Letňanech. Vzhled Nespresso 
Corner si je po celém světě velmi podobný, stejně 
jako tomu je u naší sítě butiků, nicméně se vždy 
snažíme přizpůsobit velikosti a dispozici dané 
prodejny,“ dodává Josef Voltr.

Unikátní koncept prodeje Nespresso Corner

38,4 % se domnívá, že mobilní telefony budou hrát významnější roli při po-
skytování informací v in-store. 

„Rychlý rozvoj komunikačních technologií bude bezpochyby představo-
vat stále větší příležitost pro budování vztahů se spotřebiteli. Rovněž ale roz-
šíří vlastní možnosti zákazníků, aby přizpůsobili nákup vlastním potřebám 
a podmínkám. Chytré mobilní telefony již dokážou skenovat ceny výrobků, 
což usnadňuje cenové srovnání při nákupu a umožňuje zákazníkům poža-
dovat konkurenčně schopnější ceny,“ uvádí Sharon Hodgson, ředitelka ma-
loobchodního průzkumu společnosti Shoppercentric. 

Prodejny v souladu s místními specifiky a potřebami
Aktuální vývoj však také směřuje k vytvoření protichůdných tendencí, kte-
ré mohou pro značkové výrobce a maloobchodníky znamenat jedinečné 
výzvy. Globalizace například vytváří rostoucí požadavek větší lokalizace. 
A podle Sharon Hodgson budou zákazníci stále více očekávat, že jimi vybra-
né prodejny jim nejen ulehčí nakupování, ale budou také více odpovídat 
jejich komunitě a místním nuancím. 

„V rámci jednoho z našich nedávných průzkumů v oblasti sítě prodejen 
typu „convenience“ prohlásilo 77 % zákazníků, že chtějí, aby jejich prodejny 
byly více lokálně zaměřeny,“ vysvětluje Sharon Hodgson. To nepochybně 
znamená problémy a nové úkoly pro maloobchodníky, značky a výrobce, 
protože musí najít cesty, jak vyvážit náklady spojené s výrobou specificky
přizpůsobených POP prostředků v rámci tradičních in-store řešení a ros-

toucí požadavky spotřebitelů na komunikaci na individuální bázi. Reiner 
Evers, zakladatel přední společnosti pro globální trendy Trendwatching 
předpokládá, že dojde k dalšímu rozvoji pop-up prodejen, tzn. prodejních 
míst s krátkodobou životností, místně limitovaných a s omezenou, exkluziv-
ní nabídkou. 

„Trend místně limitovaných prodejen opět nadchne a zaujme zákazníky,“ 
potvrzuje Evers. „Co může být lepším lékem na jednotvárnost maloobchodu 
než to, když každý zákazník vaší prodejny získá vlastní jedinečný zážitek a je-
dinečnou nabídku zboží uprostřed moře stejnosti?“

Jedním z příkladů tohoto trendu je uvedení na trh vodky značky Absolut 
v městských sériích v USA. Jde o speciální série vodky, které byly inspirová-
ny americkými městy jako například značka Absolut Boston, která je prodá-
vána a prezentována exkluzivně v jednom geografickém regionu.

V rámci nových způsobů komunikace se zákazníky v místě prodeje lze podle 
Everse předpokládat, že v příští dekádě se budou značky i maloobchodníci 
soustřeďovat více na přímá sdělení a přímou osobní komunikaci. Cituje pří-
klad amerického obchodníka The Warm Cookie Radar, který se specializuje 
na kávu a pečivo a který zasílá zákazníkům emailová upozornění vždy, když 
je sortiment právě upečeného sladkého pečiva vytažen z trouby. Informace 
a upozornění je to, co začnou zákazníci aktivně požadovat. 

Daniela Krofiánová, Zdroj: POPAI UK

Trendy v in-store 
Zdá se, že vstupujeme do nové éry retailu. V době post-recese se evropské 
retailové prostředí změnilo. Problém spočívá v tom, že budoucnost není ni-
kdy taková, jak předpokládáme. 

Jedním z důvodů, proč často sestavujeme špatné předpovědi do budouc-
na, je skutečnost, že logické nápady a inovace bývají v rozporu se zákazníky, 
kteří jsou emocionální a často iracionální. 

S příchodem internetu v devadesátých letech se očekávalo, že tisku od-
zvoní hrana. Ve skutečnosti se stal pravý opak, když se objevili spisovatelé 
jako J.K. Rowlingová, kteří znovu pozvedli popularitu tištěného slova. Proto 
rozhodně nebudeme spěchat s předpovědí o začátku skvělé nové doby, kte-
rá změní a nahradí vše, co bylo vytvořeno dříve. Jediné, co můžeme s urči-
tou mírou určitosti říci, je to, že tyto inovace s rostoucí silou ve vztahu ke 
spotřebiteli získají v příští dekádě své místo vedle již existujících komuni-
kačních nástrojů ve sféře maloobchodu a budou se dále vyvíjet v závislosti 
na technologiích a nakupujících. Budeme tedy využívat virtuální realitu při 
nákupech ve virtuálních nákupních centrech? I když je tento fenomén již 
velmi populární v Japonsku, je velmi pravděpodobné, že zůstane lokálním 
kulturním fenoménem. Přesto mnozí věří, že virtuální realita se může brzy 
rozšířit ze světa kybernetiky až do prodejen v městských centrech. 

Nové technologie šité na míru pro zákazníky
Společnost Intel navrhla pilotní řešení v retailu, které je malým náznakem 
toho, jak mohou nové technologie přispět ke zlepšení nákupního zážitku 
v maloobchodě v příštích deseti letech. Koncepce zahrnuje POS kiosek a di-
gital signage v jednom integrovaném řešení.

Bohaté, multimediální a interaktivní řešení kombinuje smyslový zážitek 
s virtuálním osobním nákupním asistentem a pohodlím nákupu online, což 
dle společnosti Intel má odvést spotřebitele od počítačových monitorů zpět 
do prodejen. Společnost Intel je rovněž přesvědčena, že koncepce přináší 
benefity nejen pro spotřebitele, ale představuje rovněž významné úspory
celkových nákladů pro maloobchodníka. 

Koncepce byla aplikována v červnu 2009 v prodejně s klenoty v Londýně 
a přenesla virtuální nákupní zážitek do reality. Spotřebitelé se mohou spat-
řit na počítačové obrazovce ve formě 3D s již nasazeným typem klenotu, 
který si vybrali. Tato technologie vyžaduje kameru zaměřenou na kód, který 
má spotřebitel nasazený na prstu nebo na zápěstí a který se vztahuje k určité 
položce a umožňuje „vyzkoušet si“ velmi drahé klenoty, aniž by musely být 
na skladě v prodejně. 

Jde o vizi budoucnosti, kterou podpořila nedávná celoevropská studie. 
Výsledky studie „Obchod budoucnosti“ uskutečněné Centrem maloobchod-
ního průzkumu pro společnost Visa Europe ukázaly, že 18,2 % dotazovaných 
se domnívá, že v jejich prodejnách by mohly být umístěny obrazovky, které 
budou prezentovat oblečení nebo doplňky na potenciálních nakupujících 
s možností změny barev či materiálů, aniž by si je museli zákazníci fyzicky 
vyzkoušet. 

Průzkum, který byl realizován s dvěma stovkami evropských maloob-
chodních společností, analyzoval, jaké jsou plány a očekávání maloobchod-
níků z hlediska změn, které by měly být učiněny v jejich prodejnách v hori-
zontu příštích deseti let. Zhruba 47 % dotázaných maloobchodníků uvedlo, 
že očekávají instalaci elektronického vybavení pro zákazníky v prodejnách. 

Zástupci POPAI UK požádali experty v oblasti maloobchodních trendů, aby s nimi podnikli cestu do budoucího světa nových 
technologií a tendencí, které jsou předvídány až do roku 2020. Zde je jejich vyjádření o budoucnosti evropského in-store trhu. 
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I N Z E R C E

vých štítků nebo outdoor stolků. Na otázky ke 
kampani odpovídá Tim Hennessy, spolumajitel 
Hullabaloo.

Loňská reklamní kampaň na Zlatopramen byla 
prodejně velmi úspěšná. Do jaké míry jste se jí 
inspirovali při výrobě letošní kampaně?

„Chtěli jsme zachovat u kampaně původní 
myšlenku. Nápad, že se lidé objeví prakticky od 
nikud ve chvíli, kdy otevřete Maxi lahev, je velmi 
jednoduchý a navazuje na loňský koncept ven-
kovní párty. Díky úspěchu loňské kampaně jsme 
myšlenku nemuseli měnit.“

Pomohly vám nějak konkrétně zkušenosti z loň-
ského natáčení?

„Vlastně ani ne. Nápad i natáčení probíhalo 
podle daného scénáře a podle plánu. Jedinou 
větší změnou byl režisér, chtěli jsme i letos spo-
lupracovat se stejným, ale díky jeho vytíženosti 
jsme se museli loňského složení týmu vzdát.“

Kde kampaň vznikala a měla nějaká svá speci-
fika?

„Spot jsme natáčeli v Jižní Africe. Potřebovali 
jsme si být jisti, že bude pěkné počasí. Ale jak 
jsme tam přijeli, nepřestalo pršet. Někdy pros-
tě nemáte úplně štěstí. Pro nás to ale zase byla 
zkušenost, že si poradíme se vším. Na místě byl 
i klient, díky tomu jsme byli schopni rozhod-
nout spoustu věcí okamžitě na místě. S výsled-
kem jsme nakonec moc spokojení. Natáčení 
zajišťovala produkční společnost VITAL Pra-
gue. Režisér, štáb a herci byli z Jižní Afriky. 
Na natáčení se použilo asi 200 Maxi lahví. 
V každém spotu hrálo asi 15 komparzistů. 
Spot se dokončoval v Praze. Zároveň se 
natáčely dva spoty, druhý poběží v TV na 
podzim tohoto roku.“ 

Autor: Lucie Kučerová
Zdroj: Heineken 2008
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Pivu v plastu
už spotřebitelé důvěřují 

Jedním z prvních pokusů o uvedení piva 
v plastu na trh učinily Pivovary Staropramen 
s pivem Měšťan Triumf v roce 2003. První 
prémiová značka v plastovém balení, rovněž 
od Staropramene, se na trh dostala v roce 2004 
v lahvi o objemu 0,65l. V komunikační kampa-
ni chtěla přesvědčit spotřebitele, že speciálně 
vyvinutý materiál plastových lahví uchovává 
chuť a kvalitu piva stejně dobře jako sklěněná 
lahev. Tento fakt potvrdily i nezávislé srovná-
vací testy. Uvedení bylo podpořeno kampaní 
poukazující na benefit plastové lahve – nerozbit-
nost, lehkost a recyklovatelnost. Produkt se ale 
neprodával podle očekávání společnosti a po 
necelých dvou letech byl stažen z trhu. Hlavním 
důvodem byla zřejmě i vyšší cena balení.

Až v dubnu roku 2009 uvedl Haineken pivo 
v plastu, které zaznamenalo výrazný prodejní 

úspěch. Na trh byly uvedeny značky Zlatopra-
men 11 a Starobrno v 1,5l MAXI lahvích. Za-
hájení prodeje doprovázela výrazná reklamní 
kampaň kreativní agentury Hullabaloo s hlavní 
myšlenkou spojit konzumaci piva ve velkých 
pet lahvích s příležitostí venkovní mega party 
mladých lidí. 

Uvedení Zlatopramenu v MAXI lahvi podpoře-
né silnou reklamní kampaní měly za následek 
naplnění ročních prodejních cílů během dvou 
měsíců. I z toho důvodu se Heineken rozhodl 
v kampani pokračovat. Letos v dubnu byla 
spuštěna druhá vlna komunikace, opět od 
agentury Hullabaloo. Televizní spot pro svůj 
úspěch znovu využívá hudbu od skupiny 
Olympik. Silně zastoupena je také POS pod-
pora využívající vizuály televizního spotu ve 
formě www banerů, posterů, woblerů, ceno-

Na světovém trhu došlo od roku 2000 k masivnímu rozvoji na trhu obalů nápojů. Obrovský nárůst (téměř 400%) zaznamenaly především ná-
pojové PET lahve, které tvoří přibližně 90% celkového obratu balených nápojů. Na trhu baleného piva objem balení v PET lahvích trvale roste, 
největší nárůst přitom zaznamenaly kromě Asie i země východní Evropy, zejména v Rusku a na Ukrajině. V Čechách bylo ještě v roce 2006 celých 
95% baleného piva prodáno ve vratných skleněných lahvích.
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Grower’s Cup je revoluční vynález nabízející mi-
lovníkům kávy novou alternativu k tradičnímu 
kávovaru a kávovým French Press konvičkám. 
Speciálně vytvořený filtr Grower’s Cupu ucho-
vává esenciální a přírodní oleje kávy a tento sys-
tém tak ještě zlepšuje delikátní aroma a příchutě 
kávy samotné, jichž by se jinak dalo dosáhnout 
pouze použitím French Press konvičky. Ptáte se, 
jak to funguje? Oproti French Press konvičce je 
Grower’s Cup vytvořen tak, aby byl varný proces 
ukončen po nalití prvního šálku. Káva má stále 
stejnou optimální chuť namísto běžné převařené 
chuti a to i v případě, že je další šálek nalit poz-
ději. Vše, co potřebujete, je 0,5l (3 šálky) vroucí 
vody. S použitím Grower’s Cupu je čerstvá dávka 
kávy vždy k dispozici – kdykoliv a kdekoliv - a vý-
sledkem je chuťový zážitek, který si zamilujete. 
Grower’s Cup Vám poskytne skutečně labužnic-
kou kávu kdekoliv. Oceníte ho například ve va-
šem pracovním prostředí, kde je šálek dobré kávy 
tak často potřebný. Grower’s Cup je perfektní po-
kud potřebujete jen dva až tři šálky kávy – žádné 
čekání a žádné mytí.

Atraktivní kávové menu
Káva pro Grower’s Cup je selektována z nejlep-
ších světových káv. Mnohé příchutě a aroma kávy 
jsou přímým výsledkem práce pěstitele kávy. Dů-
raz je kladen na zodpovědnost za naplnění pěsti-
telského úsilí nalezením toho absolutně nejvhod-
nějšího pražícího profilu pro danou kávu.

3D reklama
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Grower´s Cup,
dánská inspirace
poprvé u nás
V minulém vydání našeho časopisu jsme se pozastavili nad jedinečnou maličkostí 
DropStop®. Jednalo se o nálevku na víno v podobě kolečka z tenkého „plíšku“, 
kterou vymyslel původně dánský autor již před desítkou let. Neméně zajímavou 
záležitostí pocházející z Dánska je první dokonalá konvička s kávou na světě. Dánská 
společnost Coffeebrewer Nordic A/S vstoupila na trh reklamních předmětů založe-
ných na chuťovém zážitku s revoluční novinkou. Spojila vlastnosti té nejšpičkovější 
kávy a vynalézavost moderního obalového designu: vznikl Grower´s Cup. Jedná se 
o sáček s překapávací fází uvnitř, do něhož nalijete horkou vodu a za moment si mů-
žete vychutnat šálek lahodné kávy. Výhradní zastoupení v ČR i SR pro tuto dokona-
lou konvičku s kávou má společnost originální s.r.o., jejíž majitel Jan Rychtařík nám 
představil zejména možnosti využití této úplné novinky pro reklamní trh. 

Kávové bobule se proto tedy praží pomalu a po 
malých dávkách a to ve vlastních mikro pražír-
nách, což ještě více podtrhuje unikátní charakter 
kávy. Tím je aromatický dojem mnohokrát lepší 
než ze šálku běžné „černé“ kávy. Jde o kávy africké 
a pocházející z Jižní Ameriky. Přibližně polovinu 
kávového portfolia tvoří kávy ekologické. Téměř 
polovina z káv je také certifikována značkou Fair-
Trade, ale všechny kávy jsou vykupovány za ceny 
mnohem vyšší než FairTrade minimální ceny. 

FairTrade certifikační známka představuje ne-
závislou garanci, že tento produkt byl certifikován 
v souladu s mezinárodními FairTrade standardy. 
Nákup tohoto produktu umožní zlepšení pracov-
ních a životních podmínek výrobců v rozvojových 
zemích a podpoří ochranu životního prostředí.

Káva jako reklamní předmět
V současnosti je marketingový trh přesycen 
nejrůznějšími dárky, avšak je stále těžší nalézt 
speciální dárek s přidanou hodnotou, dárek ori-
ginální, který by vynikl nad ostatními. Pokud vě-
nujete kávu Grower’s Cup, věnujete nejen kávu 
v revolučním balení, ale i samotný příběh pěsti-
tele. Grower’s Cup, v překladu pěstitelův šálek, 
totiž na své etiketě nese i informace o vzniku 

lahodné kávy a o jejím původu. Uveďme jeden 
příklad za všechny, kávu Costa Rica. Na její etike-
tě se dočteme: Rodiny Riverových a Naranjových 
založily tuto unikátní plantáž teprve před čtyřmi 
roky a to s cílem vytvořit novou kasifikaci „medo-
vě zpracované“ kávy. Brzy poté kdy byla v roce 
2008 jejich káva prezentována na soutěži Cup of 
Excellence, byla označena jako jedna z nejlepších 
v Costa Rice. Tato speciální káva je 100% vysou-
šena sluncem a jako jediná je plně vyzrálá. Použí-
vají se pouze rudé kávové bobule. Tento proces 
vytváří neuvěřitelně vyváženou stopu červeného 
vína. Káva je nesmírně lahodná a delikátní díky 
zralé chuti bobulí a medové sladkosti.

Vzhledem k velké ploše na sáčkovém obalu kávy 
je Grower’s Cup ideálním nositelem reklamního 
sdělení. Je rovněž velmi vhodný pro direkt mai-
ling. Vlastní plnobarevná etiketa je možná již od 
100 kusů. Do stávající etikety se dá vložit logo, ale 
zvolit můžete i zcela vlastní design etikety. Unikát-
ní možností je pak vlastní design celého obalu, 
realizovatelný od většího počtu kusů. Další vari-
antou pro umístění reklamy je separátní kartička, 
která se přírodním provázkem uváže do perfora-
ce na sáčku. Grower’s Cup je rovněž efektním re-
klamním materiálem na konferencích, eventech 
či party. Pro tyto účely je společností originální 
s.r.o. připravován také pojízdný vozík a komplexní 
služba – Coffee Service. Vozík je vybaven horkou 
vodou, kelímky a dalším potřebným příslušen-
stvím. Tato služba se skvěle hodí např. pro golfové 
turnaje, konference, open air festivaly apod.

Jako reklamní předmět slouží také dárková kra-
bička, do které je možné namixovat 10 různých 
druhů káv…

Ti, kteří obdrželi časopis Brands&Stories 
s příbalem, Grower’s Cup 
jistě rádi vyzkoušejí a ochutnají!

Marketing a PR manažerka Pavlína Klementová k POP materiálům uvádí: 
„Klient opravdu velmi intenzivně propojil in-store komunikaci pomocí 
kombinace vstupních dveří, Digital signage, regálových a podlahových prv-
ků. Vizuál hodnotím jako povedený díky přiměřenosti textu, atraktivnímu 
zobrazení koček a vhodné barevnosti. Osobně jsem si byla kampaň pro-
hlédnout a musím uznat, že již nějakou dobu jsem takto intenzivní podporu 
v místě prodeje nezaznamenala.“

Požádali jsme zadavatele – společnost Nestlé, aby nám vizi kampaně přiblíži-
li. „V květnu jsme naši marketingovou podporu zaměřili na superprémiovou 
značku suchého krmiva pro kočky Purina ONE,“ uvádí ke kampani Markéta 
Haraldsson Petrů, brand managerka Puriny. „Komunikovala se především 
nová složka Actilea Formula, o kterou je nyní řada Purina ONE obohacena. 
Actilea Formula přírodní cestou napomáhá k posílení přirozené obrany-
schopnosti kočky. Je postavena na 3 základních ingrediencích: 1. Kvasnice, 
2. Prebiotika a 3. Antioxidanty. 

Racionální argumentací a vhodně naplánovanou kampaní jsme chtěli upo-
zornit naše spotřebitele zejména na to, že podpora přirozené obranyschop-
nosti kočky je stejně důležitá jako ta naše a že i toto je nyní možné a snadné 
pomocí řady Purina ONE. Spotřebitelé dnes vyhledávají speciální krmiva 
podle věku, rasy nebo životního stylu zvířete. Tento trend specializace jed-
notlivých variant pro konkrétní potřeby zvířat bude jistě dál pokračovat. 
Fenomén zdravé stravy se pomalu dostává i do krmných návyků majitelů 
domácích mazlíčků.

Podporu Purina ONE Actilela Formula jsme zvolili tak, aby co nejefektivně-
ji, nevnuceně zastihla a oslovila naši cílovou skupinu. Po celý květen jsme 
proto nasadili 20 sekundový spot na TV Nova, Nova Cinema a Prima. V mís-

tě prodeje jsme in-store podporu zvolili ve formě shelf stoperů, digitálních 
shelf stoperů, podlahové dekorace a dekorace do vstupních dveří na vybra-
ných obchodech Tesca a Albert Hypermarket. Velmi silným komunikačním 
nástrojem jsou i webové stránky www.purina-one.cz, kde se spotřebitelé 
mohou dočíst podrobné informace nejen o nové složce Actilea Formula, 
ale i o celém portfoliu Purina ONE. Zde jsme od poloviny května umístili 
aplikaci, kde je možné se zaregistrovat a zažádat o vzorek krmiva zdarma.“

Nepřehlédnutelné kočky v in-storu

Obzvláště vyvedená kampaň společnosti Nestlé v součastné době probíhá v řetězci Tesco a Albert Hypermarket.
Realizaci in-store podpory zajistila společnost POS Media Czech Republic, s.r.o.
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Vstup tohoto významného obchodního řetězce do 
POPAI je důležitým krokem k posílení již existující 
komunikační platformy POPAI CE, kde se setkávají 
zástupci retailu, výrobců POP materiálů a zadava-
telů v rámci akcí a projektů, které POPAI pořádá. 

„Přítomnost zástupců řetězců a tedy vlastně 'pro-
vozovatelů místa prodeje' je velmi důležitá, pro-
tože nám dává zpětnou vazbu v trojúhelníku – za-

davatel, výrobce POP, místo prodeje. Je to velmi 
dobrá zpráva i pro nadcházející akce Klubu zada-
vatelů,“ říká ke vstupu řetězce do POPAI Jaroslav 
Novák, garant Klubu zadavatelů. Klub zadavatelů 
POPAI CE je zaměřen na novinky, výzkum, rele-
vantní informace z místa prodeje a nejnovější 
dění v in-store marketingu. Asociace POPAI CEN-
TRAL EUROPE patří mezi dynamicky se rozvíje-
jící pobočky světové sítě POPAI a v současnosti 

sdružuje 49 členů, kterými jsou významné spo-
lečnosti působící v oblasti in-store komunikace 
a retail marketingu. Svými aktivitami podporuje 
POPAI CE tento obor v Čechách, na Slovensku 
i v ostatních středoevropských zemích a rozvíjí 
specializované programy pro jednotlivé sféry 
oboru. 

Daniela Krofiánová 

Obchodní řetězec SPAR ČOS vstupuje do POPAI 
Novým členem asociace POPAI CENTRAL EUROPE se stala společnost SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., která v současné době provo-
zuje na území České republiky 32 hypermarketů INTERSPAR a 4 supermarkety SPAR.
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Pro další rozvoj digital signage v ČR
je třeba více informací a zkušeností 

Digital Signage je stále pro mnoho zadava-
telů u nás novým médiem a často i chybí 
informace o tom, jak lze optimálně tyto 
komunikační prostředky využít v reklam-
ních kampaních. 

POPAI

Proto POPAI CE v rámci svého programu věnuje 
otázkám efektivních aplikací digitálních médií 
v místech prodeje, ale i v dalších místech komu-
nikace se spotřebiteli velkou pozornost. Tímto 
tématem se také zabýval nedávný seminář PO-
PAI CE, na kterém představil současné možnosti 
digital signage a ukázky aktuálních digitálních 
projektů Mojmír Halen, ředitel společnosti Q ad-
vertising. 

„K hlavním přínosům digital signage zařízení 
oproti statickým informačním a reklamním za-
řízením patří možnost okamžité a efektivní ob-
měny obrazové informace bez zásahu do zaříze-
ní a bez dalších nákladů spojených se statickou 
reklamou. Digitální média umožňují zobrazení 
více informací, nebo reklamních spotů na jed-

nom nosiči. Vysílání dynamických spotů, předě-
lů a prokládacích efektů podstatně více zaujme 
pozornost diváka než statická reklama,“ uvedl 
k výhodám digitálních komunikačních prostřed-
ků Mojmír Halen. 

Existuje více modelů komunikace s pozorovateli 
zařízení. Typickým příkladem a běžně využíva-
ným modelem digital signage zařízení jsou pro-
pagační obrazovky v obchodech a komerční síť 
reklamních obrazovek s nabídkou prodeje vysíla-
cího času. V prodejně u regálu nebo u stojanu je 
třeba použít krátké efektivní sdělení (opakované 
vysílání reklamních spotů ve smyčce). Tam, kde 
pozorovatel může věnovat více času sledování 
obrazovky, je vhodné v rámci reklamního vysílá-
ní využít doplňkových informací, jako jsou napří-
klad informace o počasí, aktuálním čase, situaci 
v dopravě, nabídka kulturních akcí apod.

Účinnost digitálních nosičů potvrzují výsledky 
řady zahraničních studií. Například studie di-
gitálních nosičů Arbitron odhalila, že digitální 
sdělení zobrazované v maloobchodních místech 
dosáhne průměrně pozornosti u více než polovi-
ny dospělých Američanů měsíčně. 

Společnost EYE USA zaznamenala za poslední 
rok významný růst v digitální oblasti, a to jak 
v příjmech z reklamy tak v počtu nových klientů. 
Příjem z digitální reklamy se od roku 2008 zvýšil 
o 69 %. Došlo také k 79 % nárůstu počtu digitál-
ních klientů za stejné časovém období vůči před-
cházejícímu roku. 

Pilotní část výzkumu sledovanosti nosičů
digital signage v obchodních centrech
Nový pilotní projekt elektronického měření sle-
dovanosti zákazníků vůči digitálním nosičům 
v místě prodeje a jeho okolí byl realizován společ-
nosti Q advertising ve spolupráci s digitální sekcí 

POPAI CE. V první fázi bylo měření uskutečněné 
na omezeném vzorku nosičů za účelem ověření 
technologie sběru dat. Pro testování bylo zvoleno 
obchodní centrum Flora, Praha 3. Cílem celého 
projektu bylo zajistit data pro zadavatele o chová-
ní zákazníků a sledování digitálních nosičů. 

Měření bylo prováděno zařízením firmy 7Mar-
syas, jehož fungování je založeno na principu ak-
tivní RFID technologie, inteligentní analýzy cho-
vání osob z videa průmyslové televize v reálném 
čase. Nad daný digitální nosič je umístěna IP 
kamera, která je připojena do modulu PCF, kde 
probíhá veškerá analýza. Systém Person Counter 
analyzuje sledovanost reklamních spotů na ob-
razovkách pomocí detekce obličejů zákazníků. 
Podmínkou bylo, aby se zákazník díval na nosič 
nepřetržitě déle jak 1,5 vteřiny ze vzdálenosti 20 
metrů a blíže, aby byl zaznamenán jako pozoro-
vatel. Poté byla změřena celková doba jeho po-
zorování. Měření probíhalo nepřetržitě v období 
od 4 do 14. 12. 2009. 

Výzkum ukázal, že v tomto období zaregistrovalo 
sledovanou obrazovku téměř 51 tisíc osob, což 
představovalo 39 % návštěvníků, kteří prošli pod 
měřenou obrazovkou. Měřen byl jeden z celkem 
28 nosičů, kterými je OC Flora osazeno. Celkový 
zásah návštěvníků je pak vzhledem k počtu nosi-
čů vyšší a navíc je opakovaný. Vrchol sledovanos-
ti byl během všedního dne mezi 11 až 17 hodin, 
zatímco o víkendu sledovalo nejvíce osob obra-
zovku v čase mezi 12. až 15. hodinou.

Systém pro detekci obličejů zákazníků a moni-
torování pohybu osob bude využit i při realizaci 
dalšího testování digitálních médií v prostředí 
prodejních míst, které bude tento rok opět pro-
bíhat pod garancí digitální sekce POPAI CE. 

Daniela Krofiánová

POPAI
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V návaznosti na světové trendy a aktuální rozsah 
působnosti oboru in-store marketingu pořadate-
lé inovují soutěžní pravidla a rozšiřují kategorie 
soutěže. V letošním roce mohou soutěžící nově 
využít soutěžní kategorii zahrnující světové no-
vinky z in-store komunikace a rovněž kategorii, 
do které budou zařazeny ekologické koncepce 
a in-store realizace v souladu se strategií trvale 
udržitelného rozvoje. 

Soutěžní expozice a hodnocení soutěžních ex-
ponátů se uskuteční 25. listopadu 2010 v kon-
gresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel 
Prague na Praze 9. Soutěž navazuje na úspěšný 
loňský ročník a je pokračovatelem soutěže PO-
PAI Zlatá koruna POP AWARDS. 

Soutěž patří mezi vrcholné události oboru mar-
keting at-retail. Prezentuje jeho nejnovější směry 
vývoje a nové sféry působnosti, je přehlídkou 
kreativních a inovativních nápadů a jedinečnou 
inspirací pro zadavatele reklamy a obchodní spo-
lečnosti při výběru efektivních aplikací v místě 
prodeje. 

Akce probíhá za podpory světové asociace PO-
PAI a pod odbornou garancí POPAI France, která 
je organizátorem celoevropské soutěže POPAI 
AWARDS Paris.. Soutěž POPAI AWARDS má me-
zinárodní působnost v souladu s postavením 
národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE 
v rámci celosvětové sítě POPAI.

Soutěž nabízí výrobcům a dodavatelům 
prostředků in-store komunikace, systémů 

podpory prodeje, digitálních médií a dalších 
podpůrných propagačních nástrojů příležitost 
zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost nej-
lepší realizace své roční tvorby v rámci soutěžní 
expozice i v rámci rozsáhlé mediální kampaně. 

Soutěžní expozice bude doplněna o výstavku 
prací mladých tvůrců – studentů vysokých škol 
se specializací na marketingovou podlinkovou 
komunikaci, kteří představili své návrhy POP ma-
teriálů v rámci soutěže POPAI STUDENT AWARD 
2010. 

Součástí projektu soutěže bude rovněž konfe-
renční program „Marketing at-retail POPAI fo-
rum 2010“, který se zaměří na aktuální témata 
marketingové komunikace v místech prodeje 
u nás i v zahraničí. 

Soutěže POPAI AWARD 2010 se účastní 
  výrobci a dodavatelé nástrojů POP reklamy, 
  výrobci a dodavatelé vybavení obchodů,
  výrobci a dodavatelé světelné reklamy,
  výrobci a dodavatelé prostředků digitální ko-

munikace, 
  výrobci a dodavatelé informačních a orientač-

ních systémů,
  výrobci a dodavatelé dárkových a propagač-

ních předmětů,
  agentury na podporu prodeje a reklamní agen-

tury,
  maloobchodníci,
  výrobci a distributoři potravinářského a nepo-

travinářského zboží,
  jiní zadavatelé reklamy v místě prodeje.

K soutěžním exponátům, které budou zařazeny 
do soutěže, patří POP materiály, podpůrně pro-
pagační předměty (3D), prostředky pro vybave-
ní obchodů, systémy digitální a multimediální 
komunikace, nástroje světelné komunikace, in-
formační a orientační systémy, inovativní a eko-
logicky šetrná in-store řešení. 

Exponáty v daných skupinách a mezinárodních 
kategoriích budou hodnoceny odbornou poro-
tou podle kritérií, které zahrnují design, technic-
ké zpracování, praktičnost z hlediska spotřebitel-
ského nákupu a schopnost upoutat pozornost 
zákazníků, komunikace značky a komplexní do-
jem. 

Oceněné exponáty v soutěži POPAI AWARDS 
postupují do evropské soutěže POPAI AWARDS 
Paris za zvýhodněných podmínek. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 
v rámci gala večera POPAI AWARDS 2010 dne 25. 
listopadu 2010 v prostorách Clarion Congress 
Hotel Prague. 

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

To nejlepší z in-store komunikace 

Středoevropská kancelář POPAI CE připravuje další ročník soutěže POPAI AWARDS 2010 
o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech. 

HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE

PARTNEŘI AKCE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Zajistěte se pro případ nenadálé události,
která Vás dočasně nebo trvale vyřadí z pracovní činnosti.

JSTE KLÍČOVOU
OSOBOU VE FIRMĚ?

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel
činný pro Amcico pojišťovnu a.s.

BOHUMIL CHOLENSKÝ
tel.: 325 611 861, mobil: 602 168 437
e-mail: bohumil.cholensky@agt.amcico.cz

Pojištění trvalých následků až do výše 40 mil. Kč Vaši 
společnost nebude stát více než pojištění služebního vozu, 
který na rozdíl od Vás, lze snadno a rychle nahradit …

Digital signage
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modely marketingu dokáží s vysokou účinností 
najít způsob komunikace s klientem. Personali-
zovaný a na míru ušitý obsah nabídky poskytuje 
mnohem vyšší odezvu, než klasické formy direct 
marketingu. Tyto zásilky lze vyrobit pouze digi-
tální technologií, která je sice dražší než analogo-
vý tiskový výstup, ale kvalitou se mu již výrazně 
přibližuje. Přínos pro zadavatele je tak vysoký, že 
je ochoten zaplatit víc, a tím nutí poskytovatele 
tiskových služeb investovat do digitálních tech-
nologií. 

Noví hráči v archovém tisku
Na veletrhu Drupa se před dvěma roky objevily 
tiskové systémy potiskující papír z role a nabíze-
jící archový výstup. Kromě známých strojů jako 
Xeikon či Xerox představila společnost HP svůj 
produkční inkjetový systém HP T300 Web Press 
nebo Océ stroje řady JetStream. Na letošním ve-

letrhu IPEX měl svou premiéru stroj Fujifilm Jet 
Press 720, který nabízí potisk archů až do formá-
tu B2 s výkonem 2 700 archů v plném formátu za 
hodinu. Přehlédnout nešlo ani systém Kodak Pro-
sper 5000XL, využívající inkjetovou technologii. 
Pro tisk černobílých i barevných brožur má dnes 
své řešení každý významný výrobce. 

Kvalita barevného tisku výrazně vzrostla a of-
setoví tiskaři se musí připravit na stíženou pozici 
na trhu. Rychle rostoucí podíl velkoplošného UV 
tisku na zakázkách, které byly dříve doménou sí-
totisku, je zřejmý již několik let. Nyní se digitál 
vehementně hlásí o slovo i u zakázek, které smě-
řovaly ještě nedávno do ofsetových tiskáren. 

Zrychlování ofsetového tisku
Odpovědí na tyto trendy je zvyšování efektivity 
ofsetových tiskových strojů a maximální zkráce-
ní všech technologických prostojů. Procesy a na-

stavení jsou do maximální míry automatizovány 
a nároky na pracovní sílu se radikálně redukují. 
Lze tak stále efektivně bojovat i o menší zakázky, 
ale úměrně s tímto trendem rostou nároky na 
celkové workflow ve firmě a zprávu tiskových 
dat. Mnoho výrobců digitálních tiskáren přišlo se 
svou tiskárnou etiket či obalových fólií. 

Ekologický velkoplošný tisk
Pro výrobce reklamy má zásadní význam uvedení 
latexových průmyslových tiskáren HP Scitex LX 
600 a 800. Jde o stroje pracující s ekologickým 
latexovým inkoustem. Model LX800 má pracovní 
šířku 3,2 metru a umí tisknout na vlajkovinu bez 
podkladového papíru. Latexová technologie s in-
teriérovou kvalitou nyní nabízí výkon srovnatel-
ný s ředidlovými průmyslovými tiskárnami.

František Kavecký

Tisk digitálních fotografií je stále větším trhem, o který 
mají zájem i menší firmy.

Výrobci digitálních tiskáren projevují zájem i o tisk eti-
ket. Zde UV tiskárna etiket Durst Tau 150i.

Latexová tiskárna HP Scitex LX 800 s pracovní šířkou 
3,2 metru přináší ekologický latexový inkoust do světa 
průmyslového velkoplošného tisku 

I N Z E R C E
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IPEX ukázal především technologickou připrave-
nost pro zvyšování podílu digitálních tiskových 
systémů na celkovém objemu tisku ve světě. 
Zda tato připravenost může ovlivnit další vývoj, 
osvětluje i jeden z výsledků výzkumu analytické 
společnosti Pira, která uvedla svůj odhad vývoje 
následovně - počet ofsetových, flexotiskových 
a hloubkotiskových tiskáren ve světě se sníží 
z 1 153 966 v roce 2005 na pouhých 674 064 
v roce 2015.

Co to v praxi znamená? Je to je důsledek sku-
tečnosti, že světový trh pochopil výhody digitál-
ních technologií a začal je využívat. Výhody ukry-
té v pojmech jako personalizace, tisk na požádání 
či variabilní obsah publikací přestávají být slov-
níkem snílků a technologických vizionářů. Celou 
změnu chování způsobila efektivita informace. 

Podle odhadů výrazně klesne objem tisku for-
mulářů, katalogů, novin a knih. Všechny tyto po-
lygrafické výrobky dnes mají svou elektronickou 
podobu, která díky růstu populace připojené 
k internetu stále více nabývá na významu. Výrazný 
růst čeká naopak obaly, ceniny a POS materiály. 

Snazší sdílení dat
Revoluci ve světě tisku způsobuje fenomén in-
ternetu. Softwarové firmy nabízejí jako na běží-
cím pásu svá řešení pro jednotnou správu dat, 
která by z databáze klientů byla schopna zasílat 
ta samá data bez další úpravy na tiskové zpraco-
vání, zveřejnění na webu, zasílat e-mailem a do-
ručovat na mobily. Toto dokáže velmi efektivně 
nabídnout cílený marketing na velmi dobře 
specifikovanou cílovou skupinu. Sofistikované 

Veletrh IPEX, který se tradičně koná v anglickém Birminghamu, můžeme směle označit za druhé největší evropské setkání polygrafické komu-
nity. První místo patří samozřejmě veletrhu Drupa. Ipex má rovněž čtyřletou periodicitu, ale s posunem o dva roky. Odborná veřejnost se tak 
může v dvouletém cyklu podívat na vývoj polygrafického trhu. 

IPEX 2010 

Výrobci ofsetových tiskových strojů se nyní soustřeďují na zkrácení času potřebného ke spuštění tisku nové zakáz-
ky. Výkony tiskáren Heidelberg se divákům líbily.

Inkjetový tiskový systém Fujifilm Jet Press 720 nabízí potisk archů
až do formátu B2 s výkonem 2 700 archů za hodinu v plném formátu.

Kvalita výstupu z digitálních tonerových tiskových sys-
témů je už srovnatelná s ofsetem.

Digitální tisk stále více zasahuje i do knižní produkce. 
HP T300 Web Press je určen k tisku malých sérií barev-
ných publikací.

Ani odborný časopis Print Week nenechal nic na náhodu 
a výstavní čísla časopisu nabízeli redaktoři z displayů.
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V poslední době nabývá na významu digitální re-
klama umístěná přímo ve zdravotnických zaříze-
ních, která se zaměřuje především na volně prodej-
né léky a doplňky stravy a specializovaně oslovuje 
určité části populace. Jde o reklamu v místě, kde 
se lidé setkávají s lékařem a kdy mohou bezpro-
středně produkt prezentovaný na TV či LCD ob-
razovkách konzultovat. V rámci pestrosti vysílání 
prezentují digitální média v těchto místech i další 
témata, která se zdravotnictvím vůbec nesouvisejí. 
Inzerentům nabízí přesné oslovení cílové skupiny 
a vysokou míru sledovanosti. V čekárnách prak-
tických lékařů pro dospělé osloví klient cílovou 
skupinu muž a žena 18+, v čekárnách pediatrů 
především ženu, matku ve věku 25 až 40 let. 

Společný průzkumový projekt společnosti ME-
DIAPHARMA, a.s. a průzkumové agentury STEM/
MARK, a. s. se zabýval účinností digitálních mé-
dií umístěných v prostorách ordinací lékařů na 
území České republiky. Průzkum a jeho výsledky 
představily na semináři POPAI CE Dr. Barbora 
Večerková, Client Service Manager STEM/MARK, 
a.s. a Mgr. Marie Šestáková, ředitelka pro obchod 
a marketing MEDIAPHARMA, a.s.

Primárním cílem projektu průzkumu bylo mo-
nitorovat efektivitu vybraných reklamních spotů 
vysílaných v čekárnách ordinací praktických lé-
kařů pro dospělé a pro děti a dorost. Průzkum 

zjišťoval, zda přítomní v čekárnách obrazovky 
registrují, zda vysílání na obrazovce sledují, co si 
z vysílání pamatují, zda jsou schopni ke konkrét-
ní vysílané reklamě přiřadit značku, jaký produkt 
jsou ochotni si na základě zhlédnuté reklamy 
koupit. 

Testovanými médii byly on-line reklamní systé-
my s řídící a paměťovou jednotkou, která zajišťuje 
vysílání programu v opakujících se hodinových 
smyčkách. Program je vysílán po celou ordinační 
dobu lékaře a je jedenkrát měsíčně měněn. Do vy-
sílání byla zařazována informační a osvětová sděle-
ní a také reklamní spoty jednotlivých zadavatelů. 

V současné době je umístěno v čekárnách prak-
tických lékařů pro dospělé a pediatrů celkem 
800 obrazovek, a to: 500 TV obrazovek v čekár-
nách praktických lékařů pro dospělé a 300 TV 
obrazovek v čekárnách dětských lékařů.
Výzkum byl realizován na konci září 2009 meto-
dou osobních rozhovorů s osobami, které navští-
vily ordinace příslušných lékařů coby pacienti či 
doprovod pacienta.
V rámci pilotního průzkumu bylo uskutečněno 
100 rozhovorů ve 21 ordinacích praktických lé-
kařů pro dospělé a 100 rozhovorů ve 21 ordina-
cích praktických lékařů pro děti a dorost po celé 
České republice. 

Hlavní výsledky průzkumu 
Průzkum ukázal, že v případě čekáren praktic-
kých lékařů pro dospělé byla průměrně strávená 
doba v čekárně 15 – 20 minut. 98 % osob zaregis-
trovalo v čekárně přítomnost televizní obrazovky. 
Z nich poté 78 % sledovalo alespoň jednu minutu 
vysílání. V průměru čekající věnovali sledování 
pořadů a reklam 10 – 17 minut. 

Většina návštěvníků čekáren pozitivně hodno-
tila skutečnost, že mohou sledovat obrazovky při 
čekání a považovali to za rozumné využití času. 
Co se týče zapamatovatelnosti obsahu vysílání, 
nejčastěji spontánně si vybaveným pořadem či 
reklamou byly osvětové spoty o první pomoci, 
které zaregistrovalo celkem 41 % osob. Druhým 
nejčastěji spontánně registrovaným pořadem 
byla reklama na výrobek „Koňská mast“ (28 %). 
24 % osob poté v této souvislosti obecně uvedlo 
reklamu/pořad zaměřený na bolest v kloubech 
a zádech, osmina dalších si vybavila pořad o zo-
ologické zahradě.

Většina z dotazovaných, kteří správně přiřadili 
spot k produktu „Koňská mast“, uvedla, že se 
z vysílaného pořadu dozvěděla nové a zajímavé 
informace o produktu. 

Z průzkumu vyplynulo, že čím je kratší vysíla-
ná reklama s častější frekvencí opakování v ho-
dině, tím více čekajícího zasáhne. Příkladem je 
právě spot o přípravku „Koňská mast“, jehož 
délka byla 10 sekund a byl promítaný 6 x v ho-
dině. 

Oslovení rodiče dětí strávili v čekárně prak-
tického lékaře pro děti a dorost v průměru 15 
– 18 minut. 91 % osob zaregistrovalo v čekárně 
přítomnost televizní obrazovky. Z nich poté 70 % 
sledovalo alespoň dvě minuty vysílání. V průmě-
ru čekající věnovali sledování pořadů a reklam 
10 – 12 minut. V 81 % případů sledovalo s rodi-
čem vysílání i jeho dítě (ve věku od 0 – 17 let). 
Nejčastěji spontánně si vybaveným pořadem či 
reklamou byla pohádka „Bob a Bobek“, kterou 
zaregistrovalo celkem 19 % osob.
Druhým nejčastěji registrovaným pořadem byly 
obecně různé pohádky (15 %). 
10 % osob zaregistrovalo reklamu na přípravek 
Wobenzym.

Daniela Krofiánová

Efektivita reklamní kampaně
v čekárnách ordinací
Digitální média se stále častěji objevují na nejrůznějších místech s velkou koncentrací lidí, kteří zde tráví určitou dobu čekáním, a proto 
zde obrazovky s vhodným obsahem fungují jako účinné informační a komunikační prostředky. 

Zdroj: CZ – Visual Impact

I N Z E R C E

V rámci EuroCISu 2010 udělil EHI Retail In-
stitut již potřetí Retail Technology Awards 
Europe těm nejlepším. Poprvé byli v tomto 
roce oceněni tři rovnocenní vítězové v rám-
ci třech kategorií – Nejlepší spotřebitelský 
zážitek, Nejlepší in-store řešení a Nejlepší 
firemní řešení.

Nejlepší spotřebitelský zážitek
Vítězi této kategorie se staly švýcarský obchodní 
dům Manor, francouzský provozovatel super-
marketu Intermarché a německá módní firma
s.Oliver.

Cena byla udělena Manoru za použití „Tweet-
Mirror“ – interaktivního, inteligentního a obslu-
hujícího zrcadla. Zákazníci se mohli v různých 
oblečeních z různých perspektiv pomocí kame-
ry fotit a tyto snímky porovnávat. Na přání mohli 
také obrázky prostřednictvím e-mailu nebo mo-
bilů poslat přátelům a známým, aby zjistili jejich 
názor. Motivací pro nasazení tohoto inteligentní-
ho zrcadla, vyvíjeného firmou Nedap retail, bylo
zatraktivnit nákupní zážitky.

Intermaché zase implementoval Self-Chec-
kout-Systém vyvíjený společností IBM, který se 
variabilně přenastavuje podle nákupních zvyk-
lostí zákazníků. Nákupní vozíky nebo košíky 
jsou umístěny na váhu, nascanované zboží přijde 
do prázdného vozíku nebo košíku, které jsou na 
samokontrolním systému připraveny. Store ma-
nager může přepnout přepravní modus z basket 
na trolley přemísťování zboží. V rámci super-
marketu používá tento samoobslužný systém 

65% zákazníků, neboť obslužný čas se zkracuje 
až o 30%.

s.Oliver, módní firma s 2360 shopy ve 30 ze-
mích, vsadila na instalace obrazovek v prosto-
rách čekání. Systém vyvíjený Online-Software 
AG a Vis-a-pix rozeznává pohlaví pozorovatele 
a ukazuje filmy s informacemi k novým kolek-
cím, určeným právě této cílové skupině. 

Nejlepší in-store řešení
Za nejlepší in-store řešení bylo v tomto roce 
vybráno řešení společností Albert Heijn, Sonae 
und The Co-operative Group.

Albert Hejn, jeden z vedoucích potravino-
vých obchodníků v Holansku, zavedl do svých 
obchodů „Dynamic Graphical Electronic Shelf 
Labeling“, vyvíjený IT-Partnern Cap gemini Ne-
therlands a Toshiba Netherlands. Cílem systému 
je u čerstvého zboží vyznačování ceny na regálu 
a její optimalizace v souvislosti s vyhodnocová-
ním skladových zásob tohoto zboží.

Sonae, portugalská obchodní společnost 
s 832 obchody, byla oceněna za nasazení mo-
bilního portálu. Společně vyvinuté IT řešení ve 
spolupráci s Tlantic SI, Pontifice Universidade
Catolica, Denso, Sisqual a Zebra dovoluje zaměst-
nanci provozující firmy zadávat na místě a ihned,
nevíc bez použití kabelového připojení, data do 
elektronického systému, a sice do mnoha oblas-
tí, aniž by opouštěl prodejnu a aniž by se vzdalo-
val zákazníkovi.To vedlo k enormní úspoře času 
a současně ke zlepšení péče o zákazníky.

Co-operative Group je největší družstevní ma-
loobchod ve Velké Británii. Není jen pátý největ-
ší potravinový maloobchod, ale je úspěšný i na 
poli lékáren či cestovních kanceláří. Co-operati-
ve Group obdržel cenu za Green-POS-Iniative, se 
kterou v minulém roce zamezili 700 tunám CO2-
-emisí. Zároveň ušetřili 1,7 milionů KWh, resp. 
200.000 $ ročně na nákladech na proud. Tímto 
vsadila Co-operative Group na novou generaci 
IBM SurePOS-Linie, která díky energii šetřícím 
komponentům vykazuje nižší spotřebu. Sou-
časně mohla být energie ušetřena díky použití 
Wake-on-LAN a „Deep-Sleep“-Modusu.

Nejlepší firemní řešení
REWE Informations-Systeme GmbH, Gerry We-
ber International a Otto International převzali 
ceny v kategorii Nejlepší firemní řešení.

REWE Informations-System GmbH, centrál-
ní IT-Provider Rewe Gruppe, přesvědčil dalším 
vývojem Central store management systému. 
Obchodní toky v celé společnosti rozlišující, zda 
se jedná o nezávislý maloobchod nebo o řetě-

zec,byly tímto systémem řízeny. IT partnery byly 
Innovations Software Technology GmbH, IBM, 
T-Systems, Höft&Wessel, a Dr.Eckhardt und Part-
ner GmbH.

Gerry Weber, celosvětově aktivní módní firma
s 300 vlastními obchody a 1.400 Shop-in-Shops 
systémy, byla oceněna za zavedení RFID techno-
logie (Radiofrequenz-Identifikation) v oděvním
průmyslu za účelem optimalizace logistiky a ří-
zení obchodních procesů, ale hlavně za zavedení 
této technologie jako nové formy ochrany zboží. 
Gerry Weber-Gruppe se tak stala v Německu prv-
ní společností, která RFID zavedla jako technolo-
gii na ochranu zboží. Další inovaci představují 
textilní RFID stikety, které bude společnost v bu-
doucnu přímo našívat na svoje produkty. Projekt 
zavádění tohoto nového systému byl komplexně 
podpořen IT partnery Avery Dennison, Torex 
Salt Solution a T-Systems. 

Otto International, zodpovědný za nákup a za-
jišťování maloobchodu Otto Group, přesvědčil 
svým mnohoúrovňovým systémem „T2BOrder“. 
Tímto systémem se sjednotí různé systémy a pro-
cesy Otto International do jedné platformy. Sys-
tém se navíc vyznačuje efektivním a uživatelsky 
snadným ovládáním zaměstnanci firmy.

Otto International bylo při zavádění systému 
podporováno firmou Ethalon GmbH.

EHI uděloval ceny nejlepším IT řešení v obchodě

Komunikační zrcadlo,
inteligentní obrazovka, rychlejší kasy

Začátkem března se konal v Düsseldorfu další ročník veletrhu EuroCIS, který je v Evropě jediným specializovaným veletrhem, na němž je sou-
středěno veškeré know how pro obchody a prodejny v oboru IT a který se prezentuje tématy dotýkajícími se budoucnosti. Mezi ty letos patřila 
řešení pro check-out, sítě, mobilní a bezdrátová řešení, Supply Chain Management (řízení dodavatelských řetězců), systémy hospodaření se 
zbožím, technologie POS, RFID a vážní systémy s business intelligencí, CRM, Cash Management a prevence ztrát. Tématický okruh obsahoval 
také pokladní systémy, zajištění zboží, nové platební systémy (platba přes mobil, tzv. platby přes fingerprint atd.), digitální videomonitoring
a digitální komunikaci v prodejně. 

Digital signage
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Role symbolických asociací 
při vnímání a hodnocení prostředí 
Práce studentů na pařížské Univerzitě Dauphine 
se zabývala zkoumáním vlivu osvětlení, hudby 
a vůně na hodnocení a vnímání prostředí zákaz-
níky, a to konkrétně prostoru parkingu. V rámci 
této studie bylo zjišťováno, jaká je úroveň stimula-
ce a aktivace klientů při změně zvukové, světelné 
a vůňové atmosféry. 

Průzkum byl realizován v podzemním par-
kovišti, které je místem, kde dojem a vnímání 
prostoru je zásadním atributem. Neměl by se 
zdát příliš velkým, protože vyvolává nepříjem-
né pocity neznámého temného místa a ani se 
nesmí zdát příliš malým, protože dojem z tako-
vého místa může být doprovázen pocity klaus-
trofobie. Testování bylo založeno na práci s jed-
notlivými komponenty prostředí v závislosti na 
symbolických asociacích, které vyvolávají.. Byly 
testovány dvě varianty zvukové atmosféry (zpěv 
ptáků nebo klasická hudba), vůní (lesní vůně 
nebo pižmová vůně) a osvětlení (žluté nebo bílé 
osvětlení). Parking, kde bylo testování provede-
no, využíval původně vlastního rádia, jehož vy-
sílání se soustředilo na klasickou hudbu. V pro-
storách parkingu byla původně šířena pižmová 
vůně, protože pižmo obecně pohlcuje a zakrývá 
zápach, který je typický pro parkovací prostory 
(motorový olej, benzín). Parkoviště bylo osvět-
leno bílým světlem s maximální viditelností. 

Při testování nových komponentů atmosféry 
parkingu se průzkumníci zaměřili na shodné 
stimuly, které jsou spojeny s širokými přírodní-
mi plochami a volnými prostorami. Vybrali žlu-
té světlo evokující slunce, lesní vůni a zvukovou 
nahrávku se zpěvem ptactva. Bylo zkoumáno, 
zda zákazníci parkingu získají pocit prostoru, 
který asociuje široké přírodní plochy a v této 
atmosféře jim připadá parkoviště prostornější, 
vzdušnější a příjemnější. 

Studie ukázala, že hodnocení prostředí a pro-
storu závisí na symbolických asociacích, které 
jsou vyvolané danou atmosférou místa, ale také 
na intenzitě smyslové stimulace klientů. 

Hodnoty velkých přírodních prostranství (pří-
roda, pole, venkov) representované zpěvem ptac-
tva a žlutým světlem (slunce) byly více spojovány 
s parkingem, pokud jednotlivé smyslové podněty 
vyvolaly shodný stupeň stimulace. 

Vůně a atmosféra prostředí zvyšují prodej 
 „Když tradiční marketing ztrácí svůj účinek, spo-
lečnosti hledají řešení ve smyslovém marketingu. 
Každý má chuť prožít nevšední zážitky…“ uvádějí 
zástupci kanadské agentury Senscity, která se spe-
cializuje na originální a personalizované marke-
tingové strategie zaměřené na smyslové zážitky. 

„Smyslový marketing je nový komunikační 
nástroj pro všechny společnosti, které chtějí de-
finovat a prezentovat osobnost značky. Smyslový 

marketing představuje sofistikovanější, ale také 
hlubší způsob komunikace. Působí na emoce 
a vzpomínky spotřebitele, vytváří důvěru a spe-
cifickou atmosféru, kdy spotřebitel bude chtít si 
znovu zopakovat tyto pozitivní zážitky. Smyslový 
marketing má schopnost poskytnout spotřebiteli 
nové estetické hodnoty a vazby, vytvořit ze znač-
ky jistou hodnotu a nový orientační bod.“ 

Podle průzkumu společnosti Léger Marketing 
zhruba 60 % Kanaďanů dokáže spojit vůně a hud-
bu s určitými produkty nebo prodejnami. 64 % 
Kanaďanů má zájem zůstat delší dobu v místě 
prodeje nebo na jiném veřejném místě, kde se 
jim líbí hudba, vůně a celková atmosféra. 

Společnost Senscity patří mezi přední společ-
nosti smyslového marketingu v Kanadě a pracuje 
se třemi lidskými smysly (zrak, čich a sluch) s cí-
lem nabídnout klientům řešení, která je odliší od 
konkurence díky jedinečným spotřebitelským 
zážitkům. 

Jedním z nových projektů Senscity byla inova-
ce prostředí restaurace v hotelu St. James v Mon-
trealu. Tento projekt byl realizován v závěru roku 
2009. Cílem inovace bylo prioritní zacílení na zá-
kazníky z Montrealu (více než na turisty) a zvýše-
ní jejich návštěvnosti. Byla provedena kompletní 
inovace prostředí, která zahrnovala hudbu, osvět-
lení, vůně i vizuální aspekt restaurace. Úspěšnost 
projektu byla potvrzena zástupci vedení hotelu, 
kteří uvedli, že po aplikaci nových nástrojů smys-
lového marketingu se tržby restaurace zvýšily 
o 25 % . 

Smyslový marketing má nového spojence 
Kanadský výrobce papíru Cascades Groupe Pa-
piers Fins ve spolupráci se společnostmi VEX 
a Encres Ultra dodávají na trh papír s vůní pod 
názvem Olfaprint. Jedná se o novou technologii 
, která nevyžaduje ze strany uživatele žádnou 
námahu ani dodatečné úkony. Uživatel nemusí 
papír třít, stírat nebo obracet roh papíru. Vůně je 
zabudovaná přímo do papíru. V současné době je 
využití vůní výrazným marketingovým trendem. 
Společnostem, jako je Coca-Cola, Nike, Caterpil-
lar, Disney a dalším, slouží vůně ke zvýšení sen-
zibilizace a věrnosti zákazníků. Vůně pomáhají 
při identifikaci značky výrobků. Olfaprint umož-
ňuje prezentovat tuto novou dimenzi na papíru 
a obecně v rámci tištěné komunikace.

Jak zdůrazňují zástupci výrobce tohoto marke-
tingového nástroje, tradičně byl vždy papír ome-
zen na smyslové prvky dotykové a vizuální. Díky 
inovativní technologii nabízí parfémovaný papír 
spotřebitelům navíc příjemný čichový zážitek. 

Vůně země, vůně žvýkačky, opalovacího krému 
nebo jablkového koláče vyvolávají různé emoce 
a právě v této oblasti papír Olfaprint umožňuje 
dosáhnout v rámci písemné komunikace krea-
tivních a dosud neobjevených dimenzí. Možnosti 
jsou neomezené, každý obor může cíleně oslovit 
spotřebitele a upoutat jejich pozornost na zákla-
dě vhodného výběru z množství vůní. Designéry, 
kteří pracovali s tímto papírem, velmi zaujala 
autentičnost prezentovaných vůní. Tiskaři přijí-
mají pozitivně tuto technologii, která nevyžaduje 
žádné modifikace výrobního procesu. Vyrobený 
papír lze snadno používat a jeho kvalita odpovídá 
běžným typům papíru. 

Daniel Krofiánová

Cílem smyslového marketingu je podnítit spotřebitele k nákupu či k využití služby a posílit jeho vztah ke značce působením na všechny jeho 
smysly. To se děje prostřednictvím různých aktivit, které se soustřeďují na výrobek, distribuci a komunikaci. Významnou součástí současného 
smyslového marketingu jsou průzkumy, které se zaměřují na smysly spotřebitele a vyhodnocování vlivu různých faktorů na emoce spotřebitele 
a jeho chování. V rámci monitoringu novinek přinášíme informace o nových aktivitách a událostech ze světa smyslové komunikace. 

Síla smyslů
Hudba je forma umění a já neznám jinou formu, která by dostala statisí-
ce lidí na stadión, kde jsou ochotni kvůli hudbě trpět nepohodlí v kotli 
a šlapat po sobě a to vše kvůli tomu, aby slyšeli a viděli svého oblíbeného 
hudebního interpreta. Pro ty, kteří neholdují „kotli“ na stadionu, ale třeba 
mají rádi vážnou hudbu, je zase silný prožitek koncert vážné hudby pořá-
daný v prostoru monumentální katedrály.

Využití hudby jako zvukové kulisy v místě prodeje má svá pravidla. Tady 
bych chtěl připomenout, že místo prodeje není jenom supermarket nebo 
hypermarket či jiný podobný typ obchodu s rychloobrátkovým zbožím, 
ale každé místo, kde dochází k prodeji či nákupu, případně využití služ-
by. Čili hotel (vstupní hala, recepce) nebo kavárna či restaurace, sportov-
ně zábavné zařízení, ale i čekárna ordinace, banka, samozřejmě obchod 
s módou nebo třeba kuchyňské studio. I když v hodnocení komfortu byla 
hudba jako součást místa prodeje hodnocena až na pátém místě, její pozi-
tivní působení je nezpochybnitelné.

Právě místo prodeje a typologie zákazníka hraje důležitou roli při ná-
vrhu koncepce hudební kulisy. Z hlediska typu hudební kulisy používám 
následující dělení:

 Každý typ hudební kulisy má svého typického uživatele a tento nástroj 
lze opravdu použít napříč segmenty. Při správném návrhu a použití nese 
svoje ovoce.

Bohužel forma časopisu neumožňuje začlenit zvukové ukázky, takže si 
budu muset vystačit s textovým popisem příkladů a případů.

Čistý proud hudby je typickou volbou, kdy chceme dotvořit atmosféru 
místa. V takovém případě zvažujeme žánrové varianty, tempo hudby, zda 
čistě instrumentální nebo kombinaci, případně v jakém poměru budou 
mužské či ženské vokály. Vhodné pro kavárny, restaurace, hotely, v zásadě 
pro všechny typy prodejních míst jako základní volba.

Hudba + reklamní spoty je nejčastější volba pro food retail a non 
food retail, kde je hlavním účelem hudební kulisy poskytnout prostor 
pro reklamu. Koncepce obsahu musí reflektovat široký záběr publika. 
Z hlediska věku to směřuje obsah do poprockového mainstreamu, který 
„neurazí“. Je možné pracovat s nákupním vzorcem z hlediska prodejní 
doby, kdy v různé denní době je jiná dominatní skupina návštěvníků (dle 
věkových/sociálních skupin) a tomu obsah případně přizpůsobit (žánr, 
tempo).

Branded radio vychází z proudu čisté hudby. Hudební program je dopl-
něn o brandové znělky, které jsou v něm nepravidelně rozmístěny. Tento 
typ hudební kulisy vytváří hudební identitu značky, a tím ji činí odlišnou 
od konkurenční. Použito bylo takového rádia třeba pro Nespresso nebo 
Tony&Guy. Live in-store radio je nejvyšším stupněm hudební kulisy, a to 
především z důvodů produkce. Live je ve skutečnosti předtáčený mode-
rátorský vstup, který je ale z hlediska vysílání podáván jako součást živé-
ho vysílání (..“posloucháte rádio Praktier“..) Využíváno je spíše pro retail. 
Realizováno bylo například pro značku Praktiker (typ řetězce jako je OBI, 
Bauhaus nebo Baumax)

Ukázky jednotlivých typů popsaných zvukových kulis si můžete poslech-
nout na stránkách www.moodmedia.cz v sekci hudební kulisa nebo in-store 
radio, žánrovou hudební kulisu pak na stránkách http://music.moodmedia.
fr/mp7200.html. Zde musíte zvolit anglickou volbu, potvrdit stiskem tlačít-
ka, a pak v sekci Listen programs vybrat konfiguraci UK-CEE.

Ještě je důležité říci, jaký přínos má použití takového nástroje. Opět musíme 
přihlédnout k segmentu a typu prodejního místa. Ale obecně platí: 
1. Prodlužuje čas strávený v místě prodeje
2. Podporuje identitu značky
3. Pozitivně motivuje zaměstnance
4. Zvyšuje prožitek z nakupování

Aleš Štibinger, Country Manager CZ & SK, Mood Media Group CZ

Hudba jako nástroj
smyslového marketingu

Smyslový marketing
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Tento článek bude věnován hudbě jako jednomu z nástrojů smys-
lového marketingu. Smyslový marketing je především o práci 
s emocí nakupujícího a k tomu je hudba opravdu skvělý nástroj.

Úrovně profesionální
hudební kulisy

Síla ničím nerušené hudby

Hudba + reklamní spoty

Branded radio

Live
in-store radio
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Dr. Johann Füller, generální ředitel společnosti 
Hyve, přednesl prezentaci na téma „Webový design 
výrobku a jeho dopady na obalový průmysl“. Firma 
používá ke svému jménu dovětek „Inovativní spo-
lečnost“. Jednou z inovací, kterou mohou firmy 
využít ke svému užšímu kontaktu s klienty, je vy-
tváření internetových zákaznických komunit. Ne-
jde jenom o získání informací od spotřebitele, ale 
skutečnou komunitu uživatelů, kteří mohou zasáh-
nout do vývoje a směle prezentovat své potřeby. 

Internet rychle mění starý svět
V chápání mnoha firem je internet stále jenom jed-
nou součástí marketingového mixu a možný ob-
chodní kanál. Miliony lidí v sociálních sítích jako 
Facebook, Myspace či YouTube jsou však velmi sil-

nou skupinou, která dokáže měnit zaběhnuté šab-
lony a modely. Síla internetových médií a jejich vliv 
na veřejné mínění roste a v blízké budoucnosti lze 
očekávat významný vliv internetu na volební vý-
sledky. Internet už dokáže narušit model vytváření 
hvězd populární hudby, který byl až dosud takřka 
výhradně v rukách velkých hudebních vydavatel-
ství. Příkladem může být skupina Arctic Monkeys, 
kterou na výsluní vynesla komunita fanoušků na 
síti Myspace. Co může přinést internetová komu-
nita výrobcům? Trend je poznamenán touhou po 
individualizaci produktů a firma může své přízniv-
ce využít ke spoluvatváření nových produktů. Je to 
jenom teorie? Na několika příkladech si můžeme 
dokázat, že už nyní jde o reálný obchod.

Vytvoř si své Lego
Snad nikdo ze čtenářů nemůže říct, že stavebni-
ci Lego nezná. Z jejich dílků si jistě každý někdy 
vytvořil svůj vlastní svět. Nyní je tato možnost do-
konce povýšena na jednu z obchodních strategií 
firmy. Na stránkách www.lego.de si může zákaz-
ník najít sekci Lego Design podle sebe (Design by 
Me), stáhnout program a z jednotlivých dílů sesta-
vit vlastní model. Ten si lze také objednat a dokon-
ce navrhnout obal, v jakém mu stavebnice přijde 
domů. Českému zákazníkovi se cena objeví v ko-
runách i s předpokládaným datem doručení. 

Tenisky ke svému obrazu
Pro teenagery jsou tenisky kultovní záležitostí. 
Kdo chce v kolektivu něco znamenat, musí mít 
tuto část svého oděvu opravdu „in“. Nestačí mít 
už jenom značkové tenisky, ale musí být z nějaké 
limitované edice, nebo alespoň trochu odliše-
né od masové produkce. Zákaznické komunity 
v tomto ohledu pomohly výrobcům najít uspo-
kojivé řešení. Nejen, že si lze vytvořit tenisky dle 
svého obrazu z různých barevných kombinací, 
ale lze si na ně napsat i své jméno. Co ale se sbě-

rateli tenisek? V komunitě se ukázal další důležitý 
problém. Má-li někdo svých tenisek několikero, 
nemohl se s nimi jen tak chlubit. Výsledkem byla 
inovace spotřebitelského balení a nyní lze získat 
tenisky i v krabici s průhledným víkem, takže 
sbírka je teď každému na očích.

Obaly na míru
Touha po individualizaci se rychle přenáší i do 
obalového průmyslu. Ve světě není žádnou vzác-
ností možnost objednat si víno s vlastní etiketou, 
či šperk v krabičce s věnováním. Mohou se tyto 
trendy projevit na světovém trhu obalového prů-
myslu? Podle odhadů společnosti Pira dokonce 
zřetelně. Prognóza vývoje pro období let 2003 
– 2013 předpokládala růst podílu digitálního po-
tisku obalů ze 4,3 milionů dolarů v roku 2003 na 
19,3 milionů dolarů v roku 2013. 

Specialista na vlnitou lepenku
Společnost Durst představila 4. května 2010 no-
vou tiskárnu Durst Rho 750 HS. Je to model, který 
díky systému pro kontinuální potisk vlnité lepenky 
a novým tiskovým hlavám Durst Quadro Array 30D 
zvýšil výkon ve srovnání s předcházejícím mode-
lem až o 80%. Nový stroj je určen pro nejvýznam-
nější zpracovatele vlnité lepenky. První skupinou 
jsou klasičtí výrobci obalů, druhou firmy působící 
v oblasti POP. Obě skupiny hledají řešení, jak efek-
tivně a kvalitně potisknout vlnitou lepenku. Pro 
první skupinu už dávno není digitální technologie 
pouhým nástrojem pro efektivní a efektní výrobu 
maket. Úspěch výrobců POP displejů a jejich ros-
toucí výrobní kapacity donutil i obaláře reagovat 
na situaci zakoupením výkonných digitálních 
technologií. Lídrem trhu v této průmyslové oblasti 
je značka Durst, kterou na území České republiky 
a Slovenska zastupuje společnost HSW Signall.

František Kavecký

To byl název setkání, na kterém společ-
nost Durst představila svou novou tiskár-
nu Durst Rho 750HS. Dopolední program 
však byl věnován semináři, na kterém bylo 
nastíněno několik zajímavých prognóz vý-
voje na trhu obalů a POP displayů. Referá-
ty přinesly spoustu inspirujících poznatků 
a referencí.

Tiskárna Durst Rho 750 HS byla poprvé představena 
na setkání „Připravte se na digitální budoucnost“

Obaly

Pokud mate chuť vytvořit si vlastní stavebnici Lego, 
je to vskutku snadné.

V programu, který 
je k dispozici na 
stránkách společnosti 
lego, vytvoříte z na-
bídky jednotlivých 
dílů svou stavebnici. 
V dalším kroku můžete začít navrhovat svou krabici, 
na které se zobrazí vaše stavebnice.

Digitální tisk zajistí, že právě váš obal bude vhodným 
doplněním sbírky, nebo bude skvělým dárkem.

Firma Adidas, jakožto 
věčný rival, nemůže být bez 
stejné funkce. Na stránkách 
miadidas lze kromě barevné 
kombinace nechat na botu 
vyšít své jméno a vybrat si 
národní vlaječku.

Snem každého teenagera jsou tenisky s vlastním de-
signem. Společnost Puma nechává každému zákazní-
kovi možnost „namíchat“ si boty podle svého vkusu.

Stačí si vybrat 
některý typ boty

Barevné kombinace jsou 
už jenom na zákazníkovi

„Převážná část potenciálních odběratelů si nedo-
káže představit použití některých materiálů na 
trojrozměrných předmětech či obalech, byli jsme 
proto nuceni obaly sami vyrobit a představit,“ vy-
světluje prvotní počin společnosti ing. Danda. 
„Logický je pak další krok, a to nabídka hotových 
obalů.“

Na letošním veletrhu Reklama 2010 jste předsta-
vovali návštěvníkům novinku. O co se jednalo?
„Jde o papíry a kartony, které mají design povr-
chu tvořen flokovým materiálem. Každý odběra-
tel si může vybrat design buď z našich již vytvo-
řených, a nebo si může design vytvořit sám, což 
je podmíněno minimálním odběrem 200 archů. 
Zákazník si může také stanovit, jaký má být pod-
kladový papír – tedy typ papíru, gramáž, barva 
papíru a také barva floku. V konečném výsledku 
si vlastně zákazník vytvoří svůj vlastní originální 
materiál, proto také je tento papír nazýván Signa-
ture. Využít tento produkt lze na všechny možné 
aplikace jako tašky, obaly, diáře, atd.“

Naši čtenáři mnohdy hledají netradiční obal či oba-
lový materiál. Co byste jim jako inspiraci doporučil?

„Potahové papíry CANVAS, RAPHIA a WOODSI-
DE, které věrně imitují přírodní materiály a vý-
razně zvyšují úroveň obalů (tašky, krabice na 
víno, atd.). Další možností jsou potahové papíry 
s akrylátovým nátěrem Skivertex – vysoce odol-
ný obalový materiál s optimálními vlastnostmi 
pro strojové zpracování.

Materiál SKIVERTEX se používá především 
pro výrobu kvalitních diářů, na potahy knih, lu-
xusní kartonáže, jídelních lístků a reklamních 
tašek, v zahraničí jsou často používány tyto mate-
riály na luxusní obaly především v kosmetickém 
průmyslu.“

Kreativitě se meze nekladou, v obalové branži se 
využívají samozřejmě i jiné materiály než je papír. 
Máte v rukávu nějaký efektní tip?
„Ano, bezpochyby je jím korek, který je opět mož-
né použít na většinu obalů. Vzhledem k tomu, že 
jde o pravý korek, obaly jsou kromě vizuálního 
efektu i velice příjemné na dotyk.

Také recyklované kůže Wintan působí zajíma-
vě. Jsou vyráběny ze 70% pravé kůže a upraveny 
tak, aby vyhovovaly pro strojové zpracování. Pou-
žívají se především pro luxusní diáře, obaly, jídel-
ní lístky a další.“

Netradiční obalové materiály
Stále rostoucí podíl obalových materiálů na bázi papíru na celkové produkci obalů je způsoben zejména trvalým tlakem na výrobu obalů z obnovitel-
ných zdrojů a recyklovatelných materiálů. Mezi ty nejvíce používané obalové materiály se řadí především hladké a vlnité lepenky. Jak však pojmout 
obalový materiál netradičně, o tom ví své společnost SPECIAL PAPER s.r.o. Pokud v současnosti přemýšlíte nad tím, jaký materiál použít pro Váš obal 
či realizaci marketingové kampaně, věříme, že v následujícím rozhovoru s ing. Michalem Dandou najdete pár zajímavých rad a inspirací.

Jde o druhou řadu těchto multipacků, která byla 
zvolena pro realizaci především proto, že se ta 
první osvědčila a vzbudila zájem mezi spotřebite-
li. V této nové edici jsou již i piva z nově získané 
akvizice – pivovar Černá Hora, kterou má společ-
nost K Brewery v portfoliu a rozšířila tak vlast-
nictví regionálních pivovarů na sedm.

A protože se v síti vybraných supermarketů 
prodávají tyto multipacky po celé republice, 
mají spotřebitelé možnost ochutnat pivo, které 
je „doma“ třeba na druhém konci republiky a na 

které by jinak sotva narazili. V mixpacku najdou 
jihlavský Grand, protivínský Granát, uhersko-
brodské pivo Comenius, hlineckého Rychtáře, 
vysokochlumeckého Démona a již zmíněná piva 
Kvasar a Velen z pivovaru v Černé Hoře.

Každé z piv má svou osobitou chuť, ale všech-
na mají jednu vlastnost společnou – protože jsou 
vyráběna výhradně z kvalitních surovin a pocti-
vou technologií, která vychází z osvědčených tra-
dičních postupů, jsou to piva, o jejichž prvotřídní 
kvalitě nelze pochybovat. 

Obaly
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Tak přesně to vás čeká, když si koupíte multibalení sedmi pivních značek z regionálních českých pivo-
varů, které patří do portfolia společnosti K Brewery. Multipack obsahující mix produktů je zajímavou 
nabídkou, obohacující trh. Podoba obalu pochází z dílny grafika, který vytváří nejen tyto multipackové 
obaly, ale je zároveň i autorem etiket a dalších propagačních materiálů.

Sedmkrát se napijete,
sedm chutí zažijete

Woodside Korek

SignatureRaphia Teak Canvas



Boucheron,
výrobce luxusních šperků, hodinek 
a parfémů přichází do České republiky

Nové prodejní koncepty

catering na závisti

Vaše spokojenost je naším úspechem

Naše fi rma se zabývá cateringem již od roku 2000. Běžně realizujeme koktejly, bankety, rauty, 
číše vína. Převážná část akcí probíhá v Divadle na Vinohradech, Státní Opeře Praha, Národním 
a Stavovském divadle. Rozhodně však pro nás není problém realizovat catering kdekoliv. 

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

Zařízení butiku je zpracováno ve velmi střízli-
vých barvách, ani linie nepřekypují přehnanými 
dekorativními prvky. Interiéru dominuje exo-
tické dřevo Wenge v neobvyklém světlém tónu 
s prvky mramoru. Mimořádná pozornost byla 
věnována také osvětlení. Čalouněná křesla v tma-
vozelené kůži byla inspirována architektem Mie-
sem van der Rohe a jeho mistrovskými kousky, 
které navrhl pro německý pavilon na světové 
výstavě v Barceloně roku 1929. 

„Praha bezpochyby patří mezi nejvíce dyna-
mické trhy luxusního zboží. Zároveň se toto 
město stalo jedním z nejbystřejších z těch, které 
pochopily, co se ve své podstatě za luxusem skrý-
vá.“ říká Jean-Christophe Bédos, generální ředi-
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Francouzský výrobce luxusních šperků a hodinek Boucheron otevřel nový butik v prosto-
rách exkluzivního hotelu Four Seasons v Praze. Krásná historická budova hotelu nabízí 
ty pravé prostory k prezentaci tak tradiční značky, jejíž počátky sahají až do roku 1858. 
Jedinečný design a vřelá atmosféra butiků Boucheron odráží ducha původního šperkař-
ského průmyslu s jeho drahocenným dědictvím a zároveň vyvolává pocit inovace. Hotel 
Four Seasons v historickém centru Prahy, stejně jako jedno z nejkrásnějších pařížských 
náměstí – Place Vêndome, se tak stává dalším z nemnoha míst, kde si lze ve výjimečném 
prostředí exkluzivního butiku prohlédnout jedinečné kolekce Boucheron.

tel Boucheronu, a dodává: „Jsem opravdu velmi 
šťastný, že lidé z Prahy – stejně jako kdokoliv, kdo 
přijede navštívit toto krásné město – se mohou 
potěšit našimi krásnými výtvory a přidat se tak 
k ostatním privilegovaným zákazníkům Bouche-
ronu po celém světě.“ 

V současné době je po celém světě téměř 40 
exkluzivních butiků. Značku si oblíbily mnohé 
významné osobnosti jak z minulosti, tak ze sou-
časnosti. Mezi klienty Boucheronu patřili a patří 
královské a carské rodiny, máháradžové, spiso-
vatelé a slavní herci. Pařížská značka Boucheron 
byla založena v roce 1858 Frédéricem Bouchero-
nem. Historii psaly již čtyři generace této rodiny 
a všechny bez výjimky pomohly Boucheronu 

stát se jedním z lídrů na světovém trhu nejlu-
xusnějších šperků. Šperky Boucheronu nesou 
velmi charakteristické prvky, většina z nich je 
rozpoznatelná na první pohled. Některé z kolek-
cí se mohou pochlubit notnou dávkou dramatu. 
Šperky a hodinky s motivy zvířat a květin v mate-
riálech jako jsou křišťál, leopardí dřevo, korály, 
onyx, lazurit či nefrit osloví svou originalitou 
a nápaditostí. V roce 1988 se portfolio značky 
rozrostlo o luxusní parfémy. 

I N Z E R C E

Interiéry
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Ocitli jsme se tím pádem ve světě vysocelesklých 
akrylů aplikovaných na nosičích DTD a MDF 
Nábytkáři vědí, o čem hovořím, laikovi nabídnu 
asi to nejbližší připrovnání - Tatranka, čili send-
vič akrylu a umělého kamene značky „STARON“ 
(materiál našeho klienta).

Tento materiál nám při kombinaci se správnou 
technologií umožňuje vytvářet ty nejbizarnější 
kreace v oblasti designu. Samozřejmě, že jsme 
na začátku naší tvořivé cesty s těmito materiá-
ly, ale posuďťe sami, že se snažíme jít přímo ke 
kreativitě. V kombinaci technologie zahřívání 
plastu, akrylu, nebo umělého kamene v kombi-
naci ohybu přes formy a vakuového tvarování se 
dnes dokážeme pustit do bláznivých projektů, 
kde se přiznám si většinu, ve spolupráci s našimi 
architekty a designéry, „šijeme přímo na tělo“. 
Vytváříme si tak přímo pro sebe vize s následnou 
realizací, a tak se vědomě posouváme, jak jsem se 
již zmínil, k bizarním kouskům tvořivosti a desig-
nu. Samozřejmě, že to není jen o technologii, ale 
hlavně o skvělých lidech, loajálnosti a oddanosti 
tvořit. Naši lidé jsou stálicemi ve firmě a přeji si,
aby jimi zůstali a dostali tak perspektivu posunout 
laťku tvořivosti ještě dál a stali se nositeli takzave-
ného kumštu. Přeji si, abychom postupem času 
vychovali alespoň jednu generaci takzvaných 
novodobých řemeselníků designu, posunuli tak 
nábytkářství, reklamní kreativitu a modelářství 
pod jednu linii novodobého oboru – produktivní 
designer (work designmen).

To, co Vám představuji na našich objektech, 
jsme zrealizovali. Cesta to byla zvláštní, ale díky 
nekompromisnímu klientovi, který posouvá hra-
nici, nás to tlačí dopředu.

Branislav Mikitka,
DESIGN FACTORY a bm studio design

Čas, resp. doba fungování mojí firmy – 18 let DESIGN FACTORY alias bm studio design, nás naučil tomu, že lhůty na zpracování materiálu
až po hotový výsledek předurčují nutnost používat pouze ty nejkvalitnější materiály na realizace produktů našeho zákazníka. 

„Fantazie nemusí
být jen fantazií“

... a když se k tomu přidá ta správná
volba materiálu, není lepšího výsledku... 



Nákupní centra
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AFI DÁRKOVÝ PALÁC je speciální obchod ve 
druhém patře, kde se zákazník prokáže platný-
mi účtenkami z obchodů AFI Paláce. Obsluha 
tyto účtenky označí razítkem a poté si může 

zákazník vybrat dárek z nabídky „dárkového“ 
obchodu v hodnotě částky na účtenkách. 

Mezi dárky jsou například piknikové termo 
tašky, plážové tašky, sada na grilování, sady ná-

dobí, slánky a pepřenky, sety pro pití kávy a čaje, 
grilovací pánve na přípravu raclette nebo různé 
hry. Dárky jsou rozděleny do kategorií podle 
výše útraty: kategorie A jsou účtenky za nákup 
v hodnotě 1500 – 2999 Kč, kategorie B jsou pro 
účtenky v hodnotě od 3000 do 4500 Kč a kate-
gorie C platí pro doklady nad 4501 Kč. 

AFI Dárkový palác je otevřen celý květen a čer-
ven od pondělí do soboty vždy od 11.00 do 
17.00 hodin.

V Speciální dárkový obchod v AFI Paláci 
Další z řady akcí pro zákazníky probíhá v AFI Paláci od 1. května do 30. června 2010. Každý, kdo v obchodech AFI Paláce nakoupí za 
více než 1500 Kč, může získat dárky v AFI DÁRKOVÉM PALÁCI. 

Na molu se tak objevilo mnoho známých tváří, 
jako například Miss ČR roku 2004 Jana Doleže-
lová a finalistky Miss ČR – Táňa Šedivá, Tereza
Fajksová či Tereza Kotysanová. Akce začala pře-
hlídkou historického spodního prádla za hudeb-
ního doprovodu známé písně Sex bomb v podání 
kapely Big Band Melodybrass. Následovala ukáz-
ka nejnovějších módních trendů pro letošní léto. 
Návštěvníci se tak nejen pobavili, shlédli trendy 
pro letošní sezonu, ale zároveň se dozvěděli i ně-
co z historie prvních plavek a spodního prádla. 
Celou akcí provázel Vlasta Korec. 

„Módní přehlídka plavek a historického prádla 
zaznamenala u návštěvníků nebývalý ohlas. Na-
ším cílem bylo pobavit zákazníky a zpříjemnit 
jim sobotní nákupy, což se myslím podařilo“, říká 
Zuzana Trédlová, marketingová ředitelka Paláce 
Flóra. „Kromě pohodově stráveného odpoledne 
mohli návštěvníci využít i mimořádné slevy pla-
vek a spodního prádla ve všech zúčastněných 
obchodech“, dodává Zuzana Trédlová.

Nezapomenutelný zážitek a pohodovou atmosfé-
ru celé akce podtrhla svým hudebním doprovo-
dem kapela Big Band Melodybrass, díky níž pa-
novala v celé nákupní galerii veselá nálada. Akce 

vylákala ven i prodavače místních obchodů. Ti 
společně s návštěvníky na okamžik zapomněli na 
nákupní shon a se zájmem sledovali celé dění. 

Módní přehlídka plavek a spodního prádla je 
součástí pravidelných Fashion show, na kterých 
jsou předváděny aktuální módní trendy pro dané 
období. Tentokráte byla oživena i o módní mez-
níky. Návštěvníci se tak mohli dozvědět zajímavé 
informace, například že rok 1863 přinesl patent 
podprsenky v USA. 

Módní přehlídkou plavek a spodního prádla v Pa-
láci Flóra přítomné provázel oblíbený moderátor 
Vlasta Korec.

Palác Flóra navštívily krásky v plavkách
Léto se pomalu blíží a s ním i nejvyšší čas nákupů plavek a letních oblečků. Toho, kdo za-
vítal 10. dubna 2010 do Paláce Flóra, čekalo milé překvapení v podobě módní přehlídky 
plavek a spodního prádla. Modely plavek od značek Billagong, Nautica a Oxalis předved-
la řada krásných dívek a pohledných mužů z agentury Czechoslovak Models pod vedením 
Milady Karasové.

Důkazem, že i v době, kdy titulní stránky novin 
plní ponuré informace o zuřící světové krizi, 
lze realizovat pozitivní a prospěšné projekty, je 
otevření nového relaxačního parku v blízkosti 
brněnské Olympie. Největší nákupní a zábavní 
centrum na Moravě totiž 22. května slavnostně 
otevířelo Olympia park s hned několika inter-
aktivními hřišti pro děti i dospělé! Projekt o to 
více obdivuhodný, že je plně hrazen ze soukro-
mých zdrojů a nezatěžuje státní či evropský roz-
počet. Vznikl totiž díky úspěšnému fungování 
centra a osvícenému přístupu jeho vlastníka.

Olympia park se rozkládá na ploše 5,3 hekta-
rů a má ty nejlepší předpoklady stát se příjem-
ným místem odpočinku a relaxace s nabídkou 
volnočasového vyžití pro celou rodinu. „Nepře-
hlédnutelnou dominantou je především osm-
náctimetrová horolezecká stěna, s celkovou plo-
chou 1 450 m2 největší venkovní horolezecká 
stěna ve střední Evropě, s velkým množstvím le-
zeckých cest a vlastním zázemím,“ upozorňuje 
na to nejzajímavější v Olympia parku ředitelka 
nákupního a zábavního centra Olympia Pavla 
Bumbálková. „Parkem projíždějí malé vláčky 

parkové železnice, v blízké budoucnosti nebude 
chybět ani mini nádraží, tunel a točna,“ dodává 
Pavla Bumbálková. Děti zaručeně potěší také vy-
hlídková pyramida, sloupové bludiště nebo ka-
menné kvádry se zabudovanými společenskými 
hrami mlýnkem a dámou. K dispozici je in-line 
dráha dlouhá 1,3 km a široká 3,5 m. Kulturním 
vystoupením bude sloužit moderní amfiteátr
s kapacitou 350 diváků. Postaráno je i o občer-
stvení a další potřeby návštěvníků. Olympia 
park velmi příhodně navazuje na okolní cyklos-
tezky vedoucí kolem řek Svitavy a Svratky, takže 
se určitě zařadí mezi oblíbené zastávky nejen 
zákazníků nákupního centra. Součástí parku je 
i biokoridor, který zůstal zachován za přísného 
dohledu architektonické kanceláře Zdeňka Sen-
dlera. Díky tomu mají návštěvníci parku mož-
nost vidět kus přírody netknuté lidskou rukou.

Po slavnostním otevření parku, kromě týdne 
oslav otevření Olympia parku plánuje vede-
ní centra také další sportovní a kulturní akce. 
„Park je volně přístupný, lidé si jej mohou v pl-
né míře užít od dubna do října, vždy mezi devá-
tou hodinou ranní a desátou večerní. Míst pro 
relaxaci, odpočinek, sport a kulturu totiž není 
nikdy dost. Jsme rádi, že další takový prostor 
vznikl právě u našeho centra,“ konstatuje Pavla 
Bumbálková.

„Dokončení hrubé stavby GALERIE HARFA, jedi-
ného nového projektu poslední doby, vrcholí prá-
vě v těchto dnech,“ zdůraznil Tamir Winterstein, 
generální ředitel C&R Developments, s.r.o., spo-
lečnosti ze skupiny Lighthouse Group, investora 
stavby. „V následujících měsících bude rychlým 
tempem pokračovat dokončování projektu jak 
po stavební a technické, tak i po obchodně admi-
nistrativní stránce“, dodává Tamir Winterstein.

Koncem dubna 2010 byla na projektu GALERIE 
HARFA zahájena spolupráce developerské skupiny 
Lighthouse Group a manažerské společnosti Mary-
lance Property Management. Tým společnosti Ma-
rylance Property Management, vedený výkonným 
ředitelem Martinem Macháčem, tvoří další profesi-
onálové zaměření na specializované aktivity souvi-
sející s přípravou a řízením obchodních center.

„Posílením našeho pracovního týmu se ještě zin-
tenzivnila všechna jednání s obchodními partne-
ry (včetně stávajících či potencionálních nájem-
ců ploch v centru) a dodavateli. Důvěra našich 

partnerů nám potvrzuje, že koncept projektu je 
správný a že si najde své pevné místo na trhu,“ 
shodují se ředitelé obou společností Tamir Win-
terstein a Martin Macháč.

Nové nákupní centrum GALERIE HARFA 
otevře již letos v listopadu
Při návštěvě vysočanské O2 Arény nebo při průjezdu ulicí Českomoravská nelze bez povšimnutí minout rychle rostoucí skelet nově vzni-
kajícího obchodně-administrativního centra GALERIE HARFA, které otevře své brány již v letos v listopadu. Jedná se o nákupní galerii 
nové generace s unikátní atrakcí - veřejně přístupnou střechou se zelení, zábavním parkem, dětským hřištěm, ledovou plochou anebo 
vodními prvky a dalšími nevšedními zdroji zábavy pro celou rodinu. GALERIE HARFA nabídne obchodní a zábavní pronajímatelnou 
plochu 41 000 m2 a 20. 000 m2 kancelářských prostor.

Nákupní centra
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V Brně vznikl nový park 
Brno je opět o něco zelenější. Nový Olympia park se stal od května místem pro sport, 
relaxaci i kulturu. 



Znají tedy marketéři své spotřebitele? 
Většina z nich je přesvědčena, že ano. V této sou-
vislosti však velmi neuvěřitelně vyznívaly jiné 
údaje z výzkumu popisujícího, že téměř dvě tře-
tiny marketérů se domnívají, že se sami hodí do 
„své“ cílové skupiny a tři čtvrtiny z nich považují 
za vhodný vzorek ke zkoumání chování spotřebi-
telů své známé. Nejčastějším zdrojem získávání 
informací potřebných ke svému výkonu povolá-
ní jsou pro ně obecně internet a vyhledávací ser-
very. Pro organizátory konference byl v každém 
případě zajímavý i údaj, že polovina marketingo-
vých odborníků – respondentů výzkumu uvedla 
jako skvělý zdroj informací a inspirací pro svoji 
práci neformální setkání, společenské, sportov-
ní akce, a především odborné konference a se-
mináře. 

David Williams, Global Customer Intelligence 
Practice SAS naopak upozornil na to, že v dnešní 
dynamické informační době se postoje zákazní-
ků velmi rychle mění a podléhají mnoha vlivům, 
takže je nutné si nejen jejich potenciál a hodnoty 
znovu a znovu ověřovat, ale především oslovo-
vat je relevantním způsobem, který je v daném 
čase a pro daný účel nejefektivnější. Více než tři 
čtvrtiny zákazníků by chtěly mít vliv na to, jakým 
způsobem budou oslovováni. Jen správná zákaz-
nická strategie může napomoci investovat méně 
a získat více. 

Význam poznání spotřebitelských trendů 
potvrdilo i vystoupení Alexandera von Maillot 
z Nestlé CZ/SK. Ve své prezentaci ukázal, jak se 
jejich společnost rozhodla reagovat na stoupající 
oblibu speciálních kávových nápojů s mlékem, až 
vznikla myšlenka uspokojit tuto poptávku pomo-
cí designově atraktivních domácích automatů na 
kapsle DolceGusto. Ukázalo se, že i v době krize 
může prémiový výrobek zabodovat - úspěch 
těchto domácích automatů byl o 40% větší než se 
plánovalo, a všechny přítomné pak nejvíce pře-
kvapil údaj, že na Slovensku se jich v přepočtu na 
obyvatele prodalo 70x více než v USA. 

A jak je to s odvahou v užití
nových komunikačních nástrojů?
Naopak ve vztahu k práci na sociálních sítích pře-
važuje opatrná a vyčkávací strategie, ne-li přímo 
strach z nich. Ačkoliv drtivá většina marketérů 
(92%) deklaruje, že jsou příznivci inovací v ko-
munikačních kanálech, ve skutečnosti má s po-
dobnými nástroji aktivní zkušenost jen třetina 

z nich. Většina je toho názoru, že realizovat nové 
nápady je pracnější než zaběhnuté metody, a čas-
tým vysvětlením je argument, že ve firmě chybí
odborníci, kteří nová média umí využít. 

Úloze sociálních médií v komunikaci firmy
a značky se s poukázáním na mnohé dobré 
i špatné příklady uplatnění věnoval i zahraniční 
odborník Christophe Cauvy z McCann Digital 
EMEA v prezentaci s názvem „Znovu objevova-
ná marketingová komunikace“. V příspěvku té-
maticky přesahujícím i do oblasti PR například 
upozornil na naprosto zásadní význam novodo-
bých ovlivňovatelů veřejného mínění – interne-
tových bloggerů a uvedl i jiné příklady kreativní 
komunikace prostřednictvím síťového sdílení 
zážitků.

Velkým osvěžením byla pro účastníky přípa-
dová studie ZooZoos představená její autorkou 
Kavitou Nair z Vodafone Essar India jako skvělá 
ukázka nápadu, který zafungoval přes všechny 
komunikační kanály a naplnil svůj záměr i díky 
masivnímu využití sociálních sítí Facebook a You-
Tube. Mnozí přítomní Kavitě nepokrytě záviděli 
míru svobody, kterou měla při tvorbě a schvalo-
vání tohoto reklamního konceptu. Předpokladem 
jejího úspěchu ale byla především odvaha, inova-
tivnost a pracovitost Kavity a celého realizačního 
týmu, který zvládl zdánlivě nemožné – připravit 
za 2 měsíce 30 půlminutových reklamních spotů 
ze světa postaviček ZooZoos, jejichž prostřednic-
tvím komunikoval nabídku mobilního operátora 
Vodafone v rámci vysílání přenosů z indické ná-
rodní kriketové ligy natolik vtipně, že reklama 
se stala téměř žádanějším obsahem vysílání než 
samotný kriket. Lidé napjatě čekali na nové re-
klamní příběhy a diskutovali o nich na sociálních 
sítích. A co víc, díky univerzálním bílým postavič-
kám a příjemné hravosti a humoru příběhů, má 
tato kampaň potenciál pro snadnou a úspěšnou 
aplikovatelnost ve všech světových regionech… 
v českém konferenčním sále rezonovala její vtip-
nost rozhodně velmi účinně a hlasitě. 

Z případových studií z domácí kotliny byla 
velmi dobře přijata prezentace Romana Bláhy, 
ředitele marketingu Poštovní spořitelny. Účast-
níci ocenili nejen to, že konference touto cestou 
představila něco zbrusu nového (kampaň byla 
prezentací prakticky uvedena na trh), ale i způ-
sob praktického uchopení myšlenky kampaně 
„dát jednoduchosti nový rozměr“ a nabídnout 
tak bankovní produkt opravdu širokým masám. 

Zodpovědnost a udržitelnost
jako nástroj komunikace
Kromě sociálních sítí se velký prostor na konfe-
renci věnoval i tématu udržitelnosti. Z pohledu 
výrobce toto téma načal Roman Šíser, ředitel pro 
produktové a obalové inovace perlivých nápo-
jů společnosti Coca-Cola, který představil plně 
recyklovatelnou láhev budoucnosti, vyráběnou 
z cukrové třtiny. O potřebě komunikačního zacíle-
ní na stále rostoucí podíl zodpovědných zákazní-
ků pak mluvila Eva Williams, která na příkladech 
aktivit společnosti Tesco Stores CR/SR doku-
mentovala, jak lze spojit společensky odpovědné 
chování s podporou prodeje. Jiný pohled pojetí 
zodpovědnosti podala Petra Mašínová, ředitelka 
korporátní komunikace New World Resources 
/ OKD, když vylíčila, jakými způsoby společnost 
NWR komunikuje nejen svoji zodpovědnost za ži-
votní prostředí, ale i skutečnost, že se snaží něco 
udělat i nad rámec zákona. Přítomní marketéři 
velmi ocenili její vtipné a zajímavě pojaté vystou-
pení a inspiraci z úplně odlišného trhu. 

Jak se žije značkám ve věku dialogu
Nejzajímavější a nejotevřenější částí konference 
byly závěrečné diskusní sekce, v rámci kterých 
se účastníci znovu vyjadřovali k příležitostem 
i hrozbám komunikace ve věku dialogu. Jak žít 
ve světě, kde jsou všechny informace okamžitě 
dostupné a rychle sdělitelné, jak mohou značky 
pracovat s Facebookem, který sice připomíná jen 
hospodu, kde se povídá, ovšem často i o nich… 
Diskutující panelisté se shodli, že Facebook nelze 
chápat jako jiná média („dáme to na Facebook“) 
nebo jako mantru, něco samospasitelného. Pod-
statné je si uvědomit, že Facebook je jen zrcadlem 
toho, co firma dělá, ať už dobře nebo špatně. Je to
hospoda, která si žije svým vlastním životem, ale 
lze do ní nahlížet a čerpat z ní cenné informace 
o sobě. Na Facebooku nelze vybudovat komunitu 
kolem své značky, ale pokud tato komunita exis-
tuje, lze jí něco i prostřednictvím sociálních sítí 
nabídnout. A pokud někdo nemá natolik zajíma-
vou značku, aby se o ní v hospodě pozitivně mlu-
vilo, může si zkusit najít jinou platformu, která je 
zajímavá a dá se jejím prostřednictvím o značce 
diskutovat nepřímo. Všichni přítomní se na závěr 
shodli na tom, že zákazníky si na sociálních sítích 
nelze kupovat ničím jiným než tím, že se jim na-
slouchá a že se následně značky snaží respekto-
vat jejich přání.

Letošní konference Marketing Management, 
která se uskutečnila 5. května 2010, přiláka-
la do pražského hotelu Grand Majestic Plaza 
na 150 účastníků, kteří přišli sdílet nápady 
a zkušenosti, jak se dá na současném trhu 
nejen „přežívat“, ale i růst, pokud ovšem 
mají marketéři dost odvahy. Jak ovšem hned 
v úvodu předznamenal moderátor prvního 
bloku Zdeněk Strnad, odvaha někdy přímo 
souvisí s výší platu, a tak lépe placení ma-
nažeři se v těžších dobách snaží hlavně pře-
žít a udržet si svoji židli, a tedy nepřijímat 
na svá bedra byť minimální míru rizika. Jako 
první řečník sáhl všem přítomným do svě-
domí Ondřej Tomas z GfK Czech, který před-
stavil výsledky výzkumu mapujícího názory 
českých marketingových expertů na úroveň 
znalosti „svých“ spotřebitelů a míru odvahy 
oslovit je netradičními nástroji a formami 
komunikace. 
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Je opravdu práce marketingu  
v současnosti nejvíce ovládaná
potřebou udržet si židli? 
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Fashion Arena Outlet Center
zahajuje výstavbu 2. fáze

Nákupní centra

Fashion Arena, první outletové centrum v Praze, 
si od svého otevření 15. listopadu 2007 získalo 
velkou oblibu. Nedávno dosáhla návštěvnost out-
letového centra Fashion Arena 3,5 miliónů zákaz-
níků, kteří sem opakovaně jezdí nejenom z Prahy, 
ale i z celé České republiky. Výjimkou nejsou ani 
zahraniční zákazníci, kteří návštěvu hlavního 
města spojí i s nákupy ve Fashion Areně. 

„Stejně jako v dalších evropských zemích si 
i lidé v České republice velmi rychle oblíbili 
outletové nakupování. Pomyslná díra na trhu je 
tedy hlavním důvodem našeho úspěchu“, uvedl 
Graham Coxhead, zástupce ředitele vlastníka Fa-
shion Arena Outlet Center, společnosti Euro Mall 
Štěrboholy a.s.

Na konci roku 2007 bylo ve Fashion Areně 
otevřeno zhruba 40 ze 71 obchodních jednotek 
- v oblasti outletových center šlo o výjimečný 
úspěch. Nyní je obsazenost téměř 100procentní. 

Jenom v posledním roce přibylo několik no-
vých značek – Marlboro Classics, Salomon Wil-
son, Rifle, Vossen, Envy, Puntanela Fashion, IC
Factory Outlet, Paris Women, Vossen, Sixty Out-
let, Gear 1693, Olpran, O´Neill a Foo Doo. 

„Prvními nájemci, kteří otevřou obchod ve 
druhé fázi Fashion Areny, jsou značky Tommy 
Hilfiger, Sergio Tacchini a Tom Tailor. O dalších
značkách budeme informovat, jakmile to bude 
ze smluvního hlediska možné“, dodal Thomas H. 
Villadsen.

Další obchody vyrostou na ploše o velikosti 7 000 m2 a dokončí tak ovál, který tvoří Fashion 
Arenu. Investice do druhé fáze dosáhnou 160 mil. Kč. Developery jsou stejně jako u první 
fáze opět TK Development a LMS Outlets, generálním dodavatelem GEMO Olomouc. V sou-
časné době nabízí Fashion Arena Outlet Center 71 obchodních jednotek renomovaných 
značek s nabídkou různého typu zboží – módu, obuv a kožené doplňky, sportovní obleče-
ní a vybavení, spodní prádlo, potřeby pro domácnost, hračky, cestovní zavazadla a další. 
To vše se slevami 30 % - 70 %. Dalších 37 obchodních jednotek bude dokončeno ještě letos.

I N Z E R C E
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Světová hospodářská krize nás sice zatím ne-
zasáhla plnou silou, nicméně právě díky životu 
v této globální zemi, některé projevy zaznamená-
váme v poměrně razantní podobě – nezaměstna-
nosti, poklesu domácí průmyslové výroby, nižší-
mu exportu, menšímu maloobchodnímu obratu, 
nižší ochotě lidí v době dovolených cestovat do 
zahraničí a v mnoha dalších podobách komerční 
reality. Slovo krize podle vyjádření Kotlera a Cas-
liona v přepisu v čínských znacích znamená dvě 
protichůdné jednotky: nebezpečí a příležitost. 
V současné turbulentní – nestálé společnosti je 
v provázaných ekonomikách podle jejich názo-
ru určujícím trendem sedm hlavních faktorů: 
technologický pokrok a informační revoluce, 
převratné technologie a inovace, vzestup zbytku 
světa, hyperkonkurence, suverénní fondy, život-
ní prostředí a rostoucí síla zákazníků.

Komparujme pro oblast veletrhů čtyři vý-
znamné faktory s dosaženými výsledky fair in-
dustry v roce 2009, jak je publikovala SOVA ČR 
a zkusme prognózovat možnosti a meze veletrž-
ního průmyslu v naší republice na pozadí těch-
to dynamických veličin.

V roce 2009 se v ČR uskutečnilo o něco více 
než 200 veletržních a výstavních akcí, statistika 
SOVA jich analyzuje 193, které byly ochotny po-
skytnout potřebné údaje (v letech 2005-2009 
bylo ročně analyzováno v průměru 208 titulů). 
Podíl auditovaných akcí na celku byl v roce 2009 
– 47,2%, v pětiletém průměru pak 50,3%. 

Ve srovnání roku 2009 s rokem předchozím
jsou celková auditovaná i neauditovaná data
za rok 2009 takováto:
  Z hlediska plochy nižší, na úrovni 76,47% výkonu 

roku 2008
  Z hlediska počtu vystavovatelů také nižší - 89,75% 

výkonu roku 2008
  Z hlediska počtu návštěvníků 90,37% výkonu roku 

2008
  Z hlediska počtu všech novinářů 95,25% výkonu 

roku 2008

Pro globalizovaný svět je typické, že existence, 
síla a dynamika kteréhokoliv zkoumaného jevu 
je podmíněna souběžnou existencí celé řady 
dalších jevů – ekonomických, sociálních, vzděla-
nostních, interkulturních, enviromentálních, ná-
boženských, gendrových apod. Stejně tak tomu 
je i při aplikaci na oblast veletržního průmyslu.

Informační revoluce je zřejmě nejvýznamněj-
ším hybatelem změn v celé řadě oblastí lidského 
života. Přitom je až neuvěřitelné, jak mnohdy 
komunikačně neprozřetelně postupují někteří 
veletržní organizátoři. Jako by zapomněli, že 
veletrhy, stejně jako všechny informační zdro-
je, jsou trvale a systematicky konfrontovány 
s jinými – rychleji dostupnými informačními 
databankami. Musíme brát jako sine qua non, že 
především internet je nedostižný co do rychlos-
ti. To znamená, že veletrhy jako tituly i veletržní 
účasti jednotlivých podnikatelských subjektů 
se nemohou výhradně profilovat jako vstupní
brána do světa novinek: ty jsou už známy z in-
ternetu. Musejí se zabývat především trendy 
v daném oboru a souvislostmi prezentovaných 
produktů – včetně novinek, které jsou hlavním 
předmětem zájmu návštěvníků - s různými ob-
lastmi života člověka. Tak, jak se rebrandovaly 
např. KABO & STYL, INVEX. Výsostní postavení 
veletrhu jako jedinečné formy uvádění novinek 
do života je dnes vyhrazeno pouze některým ko-
moditám: automobilům, šperkům, parfémům, 
významným objevům. 

Internet také často skýtá podstatně více pro-
žitků a požitků současně, než klasické kamenné 
vystavování: tj. expozice, exponát, informátor, 
případně prodejce. Nová média jsou multimediál-
ními zdroji. S tím samozřejmě také souvisí nezbyt-
ná multimediální forma veletržní komunikace 
– veletrhy se mnohem více musí snažit čelit této 
informační a komunikační hyperkonkurenci tím, 
že budou poskytovat vedle vlastní komunikační 
specifiky takové formy komunikace, na které je
jejich návštěvník zvyklý z běžného života. Nota 
bene budou se snažit poskytnout je takovými 
komunikačními žánry, které internet nedokáže – 
s přítomností člověka jako nástroje bezprostřed-
ní zpětné vazby, jako poskytovatele detailních 
informací, jako zasvěceného průvodce veletržní 
nomenklaturou, jako nositele pozitivních emocí 
producenta a produktu. Zde je hlavní inovační 
pole veletrhů, bez nějž nebudou veletrhy schopny 
této informační hyperkonkurenci čelit.

Mají-li veletrhy být efektivními nástroji ko-
merční komunikace, musí v ještě větší míře než 

dosud vycházet ze skutečnosti, že pojem rostou-
cí síla zákazníků se v této komunikační oblasti 
vyskytuje ve dvou rovinách: v rovině vztahu 
veletržní správy k vystavovateli jako zákazníko-
vi, jemuž jsou poskytovány služby shodné se 
službou inzerentovi kteréhokoliv masového 
média a zároveň v rovině vztahu ke konečnému 
uživateli informačního produktu – veletrhu či 
výstavy – konečnému spotřebiteli. To vše je tře-
ba vnímat jak z hlediska veletržní správný, tak 
i každého vystavovatele.

Slovo krize v čínských znacích znamená dvě pro-
tichůdné jednotky: nebezpečí a příležitost. Sou-
dím, že je třeba, aby všichni účastníci veletržní 
komunikace vzali tato dvě opozita navýsost váž-
ně, aby se totiž z nebezpečí stala především pří-
ležitost k dalšímu a úspěšnému komerčnímu roz-
voji. Je to paradoxní, ale je se kde poučit – v praxi 
obchodních jednotek, které již před delší dobou 
pochopily, že čelit internetovému obchodování 
lze jedině tím, že nabídneme nejen dokonalejší 
prodejní a poprodejní služby, ale také jejich pod-
statně dokonalejší a emocemi nasycenější formu.

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Děkan Fakulty sociálních studií VŠFS Praha 

Globalizovaný svět a globalizovaná Evropa 
jako jeho nedílná součást pro nás byly až do 
loňského roku místem poměrně spokojené-
ho života. Těšily nás ty stránky sjednocené 
Evropy, které nám zpříjemňovaly život a ne 
tak zcela jsme si chtěli připustit, že globální 
svět také skrývá některá nebezpečí. 

KRIZE A VELETRHY
- VELETRHY V KRIZI?

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ČESKOU REPUBLIKU 2009 – 2005
PLOCHA VYSTAVOVATELŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NOVINÁŘŮ

ČR CELKEM 2009 816 554 28 458 2 717 869 8 040

ČR CELKEM 2008 1 067 787 31 707 3 007 545 8 441

ČR CELKEM 2007 1 023 754 30 116 2 872 119 9 207

ČR CELKEM 2006 1 055 415 31 388 3 149 624 9 557

ČR CELKEM 2005 996 314 32 289 3 169 951 10 150
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Když už je tedy zapotřebí vydat nějaký pokyn, určitě vás neubude, když 
zákazníka poprosíte, nebo se omluvíte. Řeknete tím to samé, ale vypadá to 
mnohem lépe. Posuďte sami, co je lepší: „Nedávejte dětem jídlo před zapla-
cením!!!“ nebo „Prosím, dávejte dětem jídlo až po zaplacení. Děkujeme.“? Co 
zákazník akceptuje s pochopením: „Na této pokladně nepřijímáme platební 
karty!“ či „Omlouváme se, ale na této pokladně nepřijímáme platební karty. 
Obslouží vás pokladny č. 4 a 5“?

Většinou byste ale měli s těmito pokyny šetřit jako se šafránem. Než něja-
kou takovou tabulku nebo nápis umístíte, ptejte se nejdříve, zda je skutečně 
nezbytně třeba. Často totiž slouží - podobně jako tomu bylo dříve u varování 
„Pozor, padá omítka“ – jako náhrada řešení problému. A to je špatné. Zákaz-
ník přece není povinen snášet neustálé omezování a dokonce i omluvy, bu-
dou-li příliš časté, může je považovat za obtěžování.

Je zajímavé, že v prodejnách hýřících podobnými strohými pokyny na 
druhou stranu schází základní orientační informace. Obvykle proto, že jsou 
považovány za samozřejmé – z pohledu obchodníka. A tak se zákazníkovi, 
který po nákupu uzeniny odchází od pultu dostane hlasité otázky „A platit 
bude kdo?“, protože nikdo nepovažoval za důležité velkým písmem sdělit, že 
platba se vyžaduje zde, nikoliv až u pokladny. Zvláště pikantní je to pak v pří-
padě, kdy hned vedle visí výrazné upozornění, že přistižení zloději budou 
veřejně pranýřovaní.

K orientaci také patří jednotné oblečení personálu. Nejsem přítelem žád-
né uniformity, ale zvláště tam, kde se prodavači pohybují po prodejně, je to 
užitečné a nutné.

V jedné prodejně obuvi jsem například třikrát oslovil zákaznice, které si 
jako já vybíraly boty, než jsem natrefil na prodavačku. Byla oblečená stejně
jako my všichni a nechovala se nijak odlišně. V textilní konfekci jsem pak 
dokonce ze zoufalství mluvil na figurínu. Spousta prodavačů (ale i majitelů
malých prodejen) se jednotnému oblečení brání zuby nehty. Prý to omezuje 
jejich osobnost. Nevšiml jsem si, že by třeba lékaři byli odosobnění a dělníci 
v montérkách frustrovaní anonymitou. Naopak jsem rád, že mě v nemocnici 
neošetřuje doktor v džínách a s nemytými dredy.

Každé povolání má něco. Chcete-li své okolí udivovat módním oblečením, 
staňte se modelkou nebo hosteskou. Zákazník v železářství to nijak neocení, 
zvláště když vás už půl hodiny marně shání mezi regály.

Prodejní uniforma přece nemusí mít podobu za socialismu oblíbených 
květovaných silonových plášťů. Klidně ať si vaši prodavači vezmou tričko 
a kalhoty s rozkrokem u kolen. Důležitá je jednotnost a označení příslušnos-
ti – třeba jmenovkou nebo nápisem na tričku. Fantazii se meze nekladou.

Miloš Toman, autor knihy Jak zvládnout maloobchod
toman@intuitivnimarketing.cz • www.jak-zvladnout-maloobchod.cz

Příkazy a zákazy šetřete
v obchodě jako šafránem
Zvláštní kapitolou písemného projevu v prodejně jsou příkazy a zákazy, ale i informace alibistické. Určitě je občas zapotřebí říci i něco nepříjem-
ného, jistě se to však dá napsat jinak a lépe. Uvědomte si, že obchodník těch práv, na která by se mohl spoléhat, zase tolik nemá. Musí snad 
zákazník vyhovět rozkazu typu „Ukazujte nám bez vyzvání obsah svých tašek!“, zvláště, když si svoji nákupní kabelu nemá kam uložit?

Zatímco před třemi lety tvořily akce čtvrtinu objemu nákupů českých do-
mácností, v roce 2008 už to byla přibližně třetina a v minulém roce jejich 
podíl atakoval polovinu objemu, což představuje takřka 100% nárůst od 
roku 2007. 

„Ačkoliv podíl akčních nákupů roste jak v případě značkového zboží, tak 
u privátních značek, nárůst u značkového zboží je mnohem dramatičtější. 
Domácnosti očividně dávají přednost nákupům značkového zboží v akci 
před mnohdy levnější alternativou privátní značky,“ uvedl Richard Piluša, 
vedoucí oddělení Panelu domácností GfK Czech, v rámci své prezentace na 
konferenci Retail in Detail. „Nepotvrzuje se tedy teorie, že v době krize vy-

hledávají kupující takřka výhradně nejnižší možnou cenu. Spíše hledají nej-
lepší možnou hodnotu za co nejpřijatelnější cenu, což jim právě značkové 
zboží v akci dokáže nabídnout,“ dodal Richard Piluša.

V akci máme nejčastěji příležitost koupit mlékárenské výrobky
Mezi kategoriemi s nejvyšším podílem nákupů v akci najdeme zejména 
mlékárenské výrobky, tuky a oleje, nápoje a cukrovinky. Vrcholu žebříčku 
pak vévodí UHT mléko s podílem nákupu v akci dosahujícím takřka 80 % ve 
srovnání s 30 % v roce 2007. Na opačném pólu se pohybují kategorie spíše 
doplňkové, jako například ovesné vločky, rajčatový protlak, hořčice a ko-
ření. Z drogistických kategorií jsou to například čističe na sklo, přísady do 
koupele a čistící pasty.

Promoční pobídky hrají v oblasti maloobchodu důležitou úlohu. Při 
správném a cíleném využití mohou být velmi užitečným nástrojem, slou-
žícím nejen k obhajobě pozic vůči konkurenci. Nesprávná strategie ovšem 
může mít efekt naprosto opačný. Zpravidla nejrychleji pozorovatelným do-
padem je často drastický pokles ziskovosti a riziko „cenových válek“. 

Cesta do promoční pasti však nemusí být dlážděna pouze cenovými po-
bídkami (viz graf). Příkladem mohou být akce typu „kup jeden, druhý do-
staneš zdarma“. Pomineme-li finanční hledisko, má tento typ promoce i jiné
implikace, které jsou často kritizovány. „Často přiměje spotřebitele koupit 
větší množství zboží, než jaké potřebuje a využije. Zvláště u sortimentu 
s omezenou dobou trvanlivosti tak může výhodný „akční“ produkt navíc 
skončit na dně odpadkového koše, což není v kontextu s některými globál-
ními problémy dnešního světa příliš etické,“ upozorňuje Richard Piluša.

Navzdory tomu, že světová finanční krize ovlivňuje životy většiny z nás a 89,6% Čechů se obává jejího dalšího vývoje, tuzemské domácnosti
nesnižují spotřebu rychloobrátkového zboží. Průzkumy realizované společností GfK Czech prostřednictvím panelu domácností vykázaly mírný 
růst FMCG sektoru v minulém roce. Tento pozitivní vývoj je však do značné míry vykoupen odlivem z HORECA sektoru a mnohem vyšším podílem 
promočních nákupů (tzv. nákupy v akci).

Spotřeba rychloobrátkového  
zboží roste díky promočním akcím

Nejoblíbenější akce při nákupech potravin a drogerie (N = 481)



Dojednáváme opět pestrou marketingovou 
kampaň, zajímavý doprovodný program a sou-
těže o vybavení interiéru v hodnotě stovek tisíc. 
Tendence bude opět složena z části nábytkové 
a části zaměřené na dekorace, stolování a bytový 
textil. Letošní ročník navíc nově soustřeďuje po-
zornost i na vybavení profi interiérů. Novinkou
budou souběžné výstavy Fórum kuchyní a Světlo 
a design.

V tuto chvíli můžeme konstatovat, že přihláše-
no je již mnoho z našich stálých vystavovatelů, ale 

Veletrh TENDENCE 2010
Na letošní podzim se opět připravuje tradiční, v pořadí již 15. ročník mezinárod-
ního veletrhu interiéru, designu, nábytku, osvětlení, dekorací a dárků TENDEN-
CE 2010. Tato událost proběhne opět v podzimním termínu od 9. – 12. září 2010, 
ale nově na výstavišti Praha Holešovice.
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Časopis Brands&Stories je mediálním partnerem 
veletrhu Tendence 2010. Další podrobnosti na 
webových stránkách veletrhu www.tendence.eu.

Společnost Brik, a.s. se po dlouhé době opět představí 
na veletrhu v ČR. Tato společnost vznikla již roku 1993 
a od počátku měla ambice vyrábět designový nábytek 
nejvyšší kvality. U Jejích výrobků je kladen důraz na 
zachování funkcionality a nadčasového designu. Používají 
se recyklovatelné materiály. Další náplní společnosti je 
komplexní řešení interiérů rodinných domů a bytů pro 
privátní klienty a kompletní řešení kaváren, restaurací, 
hotelů, obchodů a kanceláří pro korporátní klientelu. 

hlásí se také firmy nové s různorodým sortimen-
tem výrobků. Navázat chceme i na loňský úspěch 
designové části.

Změny chystáme i pro samotný areál Výsta-
viště Praha Holešovice. Navýšena bude kapacita 
parkoviště a připraveny budou také úplně nové 
restaurace a kavárny.

Věříme, že i letošní ročník veletrhu Tendence 
zůstane příjemnou, krásnou a přínosnou akcí, 
která se stane inspirací pro zařizování Vašich do-
movů.

Atelier de.fakto představí na veletrhu Tendence svoji 
novou kolekci nábytku „design by de.fakto“. Atelier 
tvoří tým architektů, designérů a projektantů vedených 
architektem Martinem Sladkým. Od roku 2001 má 
tento atelier za sebou kompletní realizace mnoha 
desítek soukromých a komerčních interiérů. Na veletrhu 
Tendence Vám budou tito odborníci k dispozici při 
návrzích řešení vašich interiérů.

Dánskou značku Green Gate zastupuje v ČR společnost 
Alifestyle s.r.o. Na veletrhu Vám tato společnost před-
staví produkty pro romantickou domácnost plnou barev 
a květů. Svými motivy se Green Gate vrací k tradicím 
venkova. Jejich kolekce představují porcelánové sady, 
domácí textilie, polštáře, zástěry, koberečky, a to vše 
v jednom designu. 


