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V evropské soutěži POPAI Awards Paris ne-
jste žádným nováčkem. Kdy jste se zúčastnili 
poprvé a kolik cen za uplynulé roky jste si 
již odnesli?
Poprvé jsme se rozhodli přihlásit naše produkty 
(řadu POP prvků pro předplacené karty Go od 
Eurotel) v roce 2002. Do té doby se, myslím, žád-
ná firma z postkomunistické části Evropy nepři-
hlásila, a tak jsme příliš nevěřili, že by se naše prv-
ky mohly umístit. Spíše jsme si šli pro zkušenosti 
a dát trochu vědět o tom, že i v našem regionu 
mohou vznikat dobré prvky na podporu prodeje. 
K našemu obrovskému překvapení nás vyhlásili 
mezi nominované (tedy na jednu z prvních třech 
cen) v naší kategorii a poté jsme prožili opravdový 
šok: v Paříži si náš zástupce šel rovnou pro zlatou 
sošku indiána – tedy cenu POPAI Europe Awards. 

Tehdy to bylo myslím ocenění pro všechny vý-
robce z ČR, k ocenění nám gratulovali i největší 
konkurenti na trhu a brali jsme to jako vstupenku 
k přechodu mezi „standardní evropské“ výrobce 
POP. Po sadě Go jsme získali stříbrné ocenění ješ-
tě za sadu pro Budějovický Budvar (v roce 2004) 
a letos dva bronzy za stojan pro Philips a opláštění 
bankomatů GE Money Bank. 

Velmi nás těší vysoká úspěšnost námi v Paříži 
přihlášených prací (ze šesti přihlášek jsme si od-
nesli čtyři ocenění), ale vždy se snažíme přihlásit 
pouze prvky, které uspějí nejdříve v soutěži zde 
v Praze (POPAI Central Europe Awards a před 
tím Zlatá koruna) a které jsou něčím nové a kre-
ativní. Ono přihlášení do soutěže, doprava expo-
nátů do Paříže a zpět a vlastní instalace také ne-
jsou levnou záležitostí, takže přísný výběr je také 
ekonomickou nutností.

Jistě se jezdíte do Paříže na soutěž podívat. 
Nalézáte tam exponáty, které by Vás inspiro-
valy? Je tam vidět nějaký markantní trend 
v oboru? Lze říci, že rok od roku úroveň ex-
ponátů roste, nebo naopak stagnuje? 
Samozřejmě – snažíme se jezdit na všechny zají-
mavé velké evropské veletrhy v oboru. Jen velmi 
zřídka však nalezneme takovou novinku, která 
nás ohromí. Spíše jde tedy o stagnaci a z řady vy-
stupují kreativnější návrhy – nápad je vždy to, co 
dělá zajímavé POP, protože kvalitní materiály, vy-
užití nových technologií (LCD, LED…) a důraz na 
detail jsou spíše standardem na takovéto výstavě 
či veletrhu.

Soutěž je přehlídkou toho nejlepšího, co se 
v oboru P.O.P. událo. Proto ocenění, které 
jste si přivezli, svědčí o vysoké úrovni Vašich 
exponátů. Čím si myslíte, že přesvědčily po-
rotu? Bylo to spíše designem, provedením, 
inovací….? 
Řekl bych, že každý z našich exponátů byl oce-
něn pro jiné kvality: stojan na vysavače Philips 
pro svoji designovou čistotu a jednoduchost, 

P.O.P.
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POPAI Awards Paris 2010 
Exponáty členů POPAI CENTRAL EUROPE 
mezi nejlepšími v Evropě 
Letošní ročník celoevropské POP soutěže POPAI Awards Paris 2010 vyvrcholil 24. června slavnostním večerem v Paříži v nádherném 
prostředí Théatre du Merveilleux, kde převzali finalisté soutěže v jednotlivých kategoriích ocenění v podobě bronzové, stříbrné nebo zlaté
sošky Indiána. 

Soutěž POPAI Awards Paris patří mezi vrcholné události evropského oboru 
in-store komunikace. Tento rok soutěžilo více jak 300 přihlášených exponá-
tů ze 13 evropských zemí v 45 oborových kategoriích. 

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

K nejúspěšnějším realizacím této soutěže patří tradičně již mnoho let také 
exponáty členů POPAI CENTRAL EUROPE. Nejinak tomu bylo i letos. 

Česká společnost STORY DESIGN, a. s. se může pochlubit dvěma cenami: 
bronzové ocenění v kategorii „Služby“ získal exponát „Opláštění bankomatů 
GE Money Bank“ a další bronz byl udělen exponátu „Světelný stojan na vysa-
vače Philips“ v kategorii „Elektrické spotřebiče“. 

Vítězem v kategorii „Elektronika pro domácnost“ se stala realizace „Display 
HIFI“ od polské firmy ATS Display Sp. z o.o., která je rovněž členem POPAI CE.

Dalším finalistou z České republiky byla firma Unibon s.r.o., která si za ex-
ponát „X stojan pro Nokii“ odnesla bronzovou sošku Indiána v kategorii 
„Mobilní elektronika“. 

Evropské ceny pro STORY DESIGN, a.s. 
Pro zástupce společnosti STORY DESIGN, a. s. nebyl úspěch v evropské soutěži zdaleka pre-
miérou. Letošní evropská ocenění jen rozšiřují řadu cen, která za své realizace tato firma
dosud získala v tuzemských i zahraničních oborových soutěžích. Daniel Brýdl, obchodní 
ředitel STORY DESIGN, a. s. se s námi podělil o své dojmy z této události. 

Objev v  sobě hvě zd u !

Markéta S.
35 let ,  provozní  café - cocktai l  baru

PARKOVÁNÍ 9.00 - 22.00 BEZBARIÉROVÉ
PROSTŘEDÍ MULTIKINO

Na tohle léto jsemNa tohle léto jsem
se opravdu se opravdu 
těšila! těšila! 



Grand Prix za kreativitu 
Nejvyšší ocenění v oblasti kreativity v letošním 
ročníku evropské POP soutěže patří čelu gon-
doly pod názvem „ La Haut“ výška. Tuto in-store 
aplikaci vyrobila francouzská společnost IDD 
pro firmu Walt Disney. POP materiál slouží ke 
krátkodobému využití pro zviditelnění DVD fil-
mů, kdy upoutá zákazníkovu pozornost hned 
při vstupu do hypermarketu či supermarketu 
a evokuje scény z filmu. Umožňuje dětem, aby si 
snadno vybraly jeden z nabízených filmů. Hlav-
ními materiály pro výrobu tohoto POP jsou dře-
vo a lepenka. 

Totem pro značku Lexus
Totem od britského výrobce ARNO je součástí 
interaktivního systému shop in shop , který pod-
poruje uvedení na trh nejnovější technologie 
HDS (Hybrid Drive System) značky Lexus. Tento 
moderní komunikační prostředek byl vytvořen 
pro specializované prodejny s automobily. Lexus 

Hybrid Drive vyvinula luxusní divize Lexus pro 
své prémiové automobily. Jako první tak mohla 
s předstihem před ostatními prémiovými značka-
mi nabídnout zákazníkům technicky nejvyspělej-
ší hybridní systém, který se vyznačuje kombinací 
nadstandardní výkonnosti a významného snížení 
spotřeby paliva. 

In-store systém obsahuje konfiguraci souboru 
interaktivních prvků, jejichž cílem je vytvořit 
emocionální komunikaci prostřednictvím špič-
kové digitální technologie. Prostor pro výběr 
– volbu zákazníka zahrnuje virtuální demo s in-
teraktivním filmem HDS. Použité materiály odrá-
žejí špičkovou technologii vozidel. 

POP evokuje svět SI LOLITY
Tato vizuálně silně působivá vitrína zviditelňuje 
nový francouzský parfém SI LOLITA. Design POP 
v kombinaci puntíků a květinového vzoru ladí 
s grafickým stylem sortimentu. Zvýrazňuje smy-
slnost a sny, které se objevují ve světě SI LOLITY. 

Oblé tvary a hřejivé materiály, jako jsou dřevo 
a polštářová tkanina, dokreslují požitek z tohoto 
„budoáru“. 

Inovace pro distribuci piva
Inovativní vybavení pro sortiment piva značky 
Heineken v hypermarketech a supermarketech 
má za cíl podpořit nabídku piva v odděleních 
chlazeného zboží. Tato in-store aplikace od firmy 
Inconomedia vzbuzuje pocit svěžesti, zvyšuje 
vizibilitu značky v prodejně a poskytuje novou 
formu komunikace díky specifickému designu. 
Použitým materiál je kov. 

Daniela Krofiánová

P.O.P.
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Výběr z galerie vítězů
POPAI Awards Paris 2010

kterou jsme obdrželi, znamená, že patříme mezi 
přední výrobce POP materiálů. Je to pro nás také 
velká motivace k tomu, abychom dále vylepšovali 
kvalitu našich výrobků a pokračovali v inova-
cích. 

Jaké jsou vaše dojmy a zážitky ze soutěže 
a z předávání cen? 
Akce byla organizována na vysoké profesionální 
úrovni a probíhala ve velmi příjemné a uvolně-
né atmosféře. Všichni účastníci akce vystupovali 
vstřícně a přátelsky, což pochopitelně také pozi-
tivně ovlivnilo průběh celé akce. A místo konání 
slavnostního večera - Théâtre du Merveilleux 
bylo absolutně úžasné. 

Jaké jsou podle vás hlavní důvody vašeho 
umístění v soutěži?
Myslíme, že jedním z hlavních důvodů je plné na-
sazení a tvrdá práce celého našeho týmu, který se 
podílel na tvorbě a realizaci výrobku. Přistupuje-
me k POP materiálům jako k umění, k umělecké 
tvorbě. Díky této skutečnosti naše produkty plně 
odpovídají očekávání klientů a také poptávce na 
trhu. Nestačí pouze říci, že víme jak vyrábět, ale 
je třeba také uvést, že víme, jak zajistit optimální 
prezentaci v in-store. 

Můžete popsat detailněji váš vítězný exponát?
Display HIFI je trvalý stojan, který je určený 
k samostatnému umístění na prodejní ploše 

a k prezentaci elektronických výrobků ve vel-
koplošných specializovaných prodejnách. Tato 
POP aplikace byla vyrobena pro společnost 
SONY Poland. Při výrobě stojanu byla použita 
kombinace různých moderních technologií 
a kvalitní materiály. Osvětlený display se skládá 
z kovové konstrukce, plastových a skleněných 
panelů. Jednou z jeho výhod je snadná montáž 
i instalace. 

Daniela Krofiánová

P.O.P.

přičemž obecně bývá oříšek takovéto robustnější 
produkty vystavit elegantně. Naopak opláštění 
bankomatů GE Money Bank mohlo zaujmout ná-
padem – několik barevných provedení, varianty 
pro volně stojící i do zdi a především výrazné 
prosvětlené nápisy, které mají zaujmout kolem-
jdoucího a informovat o existenci bankomatu.

Jaké požadavky měl Váš zákazník při zadá-
ní opláštění bankomatů?
Základním požadavkem bylo zviditelnění ban-
komatů GE Money Bank – a tedy zvýšení jejich 
využívání (jinak řečeno zvýšení prodeje služeb 
– tedy to, co vlastně má splňovat každý prvek na 
podporu prodeje). 

Jakou představu měl zákazník při zadávání 
stojanu „Světelný stojan na vysavače Phi-
lips“? 
Opět základním požadavkem bylo upozornění na 
zajímavou řadu vysavačů, poskytnutí informací 
(letáky, informační spot na LCD obrazovce) a ve 
svém důsledku zase zvýšení prodeje dané řady.

Z čeho jste v obou případech vycházeli, jaká 
byla funkční omezení, jaké technologie, ma-
teriály byly použity atd.?
U bankomatů bylo nejtěžší domyslet funkčnost 
celého opláštění tak, aby nenarušil v žádném pří-
padě bezpečnost bankomatu a také byly umožně-
ny veškeré technické operace (plnění bankovka-
mi, servis). 

Pro stojan na vysavače bylo zase obtížné najít 
takový celkový design, který nebude působit na 
prodejnách příliš robustně, ale základní konstruk-
ce zůstane velmi pevná tak, aby unesla všechny 
vystavované vysavače. To se snad podařilo mj. 

využitím plastu Dualsatin, který má sám o sobě 
jistou „hloubku a zároveň lehkost“ a světle modrá 
varianta tohoto plastu působí odlehčeně.
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Z čeho jste v obou případech vycházeli, jaká 

vystavované vysavače. To se snad podařilo mj. 

Zlaté ocenění
pro polskou
realizaci
„Display HiFi“

Jak důležité je pro vás vítězství v soutěži PO-
PAI Award Paris 2010? 
Stát se vítězem jedné z kategorií celoevropské 
POP soutěže je pro nás samozřejmě velmi vý-
znamnou událostí, protože se jedná o prestižní 
a pro náš obor význačnou soutěž. Zlatá trofej, 

Display HiFi od polské společnosti ATS Dis-
play byl korunován úspěchem nejen v sou-
těži POPAI CE AWARDS v Praze, ale „zabo-
doval“ rovněž v pařížském finále. Zástupci 
této firmy se mohou těšit z jednoho ze zla-
tých Indiánů, kterého převzali během gala 
večera. Malgorzata Zajac a Agnieszka So-
kolik, které se předávání zúčastnily, nám 
k této události řekly vice.



P.O.P.

Nové marketingové metody, jako jsou co-bran-
ding, shop corner nebo cross merchandising, 
se v oblasti in-store komunikace objevují stále 
častěji. 

Mezi diskutovanými tématy byly řešeny otázky 
rozvíjející se výroby v nových teritoriích a s tím 
související dopady na trh POP reklamy v ostat-
ních zemích. V rámci business programu byly 
pořádány workshopy, které se soustředily na 
současné výzvy v oboru POP reklamy a synergii 
mezi členy GIC v oblasti výroby, kreativity a ino-
vace. 

Pokračuje integrace nových technologií v POP, 
jejíž součástí jsou LCD obrazovky, difuzéry vůní 
či interaktivní prostředky, které již prokázaly 
svou efektivitu. 

Seminář pro významné zákazníky 

Program konference obohatilo půldenní setká-
ní s významnými zákazníky z Dubaje, kteří si 
mimo jiné vyslechli přednášky na následující 
témata:

Inovace a strategická spolupráce
mezi dodavatelem a zákazníkem 
Angelo de Matteo z firmy Majrani Europe (Itálie)
zaměřil svoji prezentaci na roli etického part-
nerství mezi dodavatelem a zákazníkem, jehož 
význam ukázal na příkladu úzkého partnerství 
mezi společnostmi Majrani Europe a Wilkinson 
Europe. Díky vytvoření efektivních vztahů dosa-
hují obě společnosti společných cílů a maximál-
ní vizibility značky. Etika, důvěra a transparent-

nost jsou novými společnými jmenovateli pro 
trvale úspěšnou spolupráci. 

Budování značky 
Pierre Alain Weill z firmy Weillrobert (Francie)
představil výsledky průzkumů, které odhali-
ly změny spotřebitelského chování a jsou pro 
značky podnětem, aby na tyto změny reagovaly 
prostřednictvím inovací a lepší prezentace pro-
duktů. Novou trendovou vlnou, která zasahuje 
nejen prodejní místa ve Francii, ale i další evrop-
ské maloobchody, jsou cornery pro prezentaci 
značek. Tyto instalace pro rozsáhlejší předsta-
vení značky a nabídky značkových výrobků 
odpovídají rostoucím očekáváním spotřebitelů 
vůči značkám a místo jednoduchého stojanu je 
nabídce značkových výrobků věnován mnohem 
širší prostor. 

Celosvětová koncepce spolupráce
v POP komunikaci na globální úrovní 
Ed Thai z firmy Tchai (Holandsko) ukázal na
konkrétních příkladech, jaké je v současnosti 
globální působení značek a jak by POP společ-
nosti měly reagovat na měnící se prostředí. Sféra 
značkového spotřebního zboží se stále rozšiřuje. 
Značka se chce prezentovat v in-store v jednot-
ném stylu v celosvětovém měřítku. Spolupráce 
mezi členy GIC napomůže budování značky po 
celém světě s lokální implementací v rámci jed-
notného vzhledu a vnímání značky. 

Nové nápady a technologie v oblasti POP před-
stavili Libor Jordán z firmy Dekor (Česká repub-
lika), Barbara Kent z firmy MMC (USA), Fernan-
do Ribeiro z firmy Europlv (Portugalsko), Adrian
Naccari z firmy Visy Glama (Austrálie) a Pascal
Libyn z firmy Display Factory (Belgie).

Pan Joe Sahyoun se s účastníky konference roz-
loučil slovy : „Pokládám tuto konferenci za velmi 
výjimečnou událost v našem odvětví, tento bra-
instorming nás obohacuje o víc než 400 nových 
nápadů z oboru POP reklamy z celého světa.“

Daniela Krofiánová
Foto: DEKOR s.r.o. 

Velmi zajímavý interaktivní prvek v kombina-
ci s umístěním v související kategorii skloubil 
klient Unilever na produkt Hera. Svůj slogan 
„Pečení je radost, HERA je pečení.“ přenesl na 
prodejní plochu v podobě regálového poutače, 
který má na sobě letáčky s recepty na koláče. 
Z atraktivního „Shelf Stopperu“ si tak nakupu-
jící mohou odtrhnout návod na pečení jahodo-
vého, meruňkového a rybízového koláče. POS 
nosič byl také záměrně umístěn v sekci, kde je 
vystavení mouky a chytře propojuje reklamu 
v cross kategorii.

Kampaň byla instalována 1. 7. 2010 a vidět jste 
ji mohli v průběhu července na 50 hypermar-
ketech Albert. Společnost Unilever je pro POS 
Media jeden z největších zadavatelů reklamy 
v místě prodeje. Opakovaně se tomuto klientovi 
daří na prodejní ploše efektivně komunikovat 
s nakupujícími prostřednictvím POS nosičů na 
regálech i v rámci druhotného vystavení.

Interaktivní regálový poutač
POS Media Czech Republic se již řadu let snaží prosazovat inovace v in-store reklamě. POS materiály musí splňovat bezpečnostní nařízení jed-
notlivých řetězců, proto není vždy jednoduché realizovat kreativní nápady, s kterými klienti přicházejí. O to větší radost má naše společnost, 
když se nám podaří novinky v místě prodeje umístit.

7

Asociace v současnosti sdružuje přední spo-
lečnosti POP reklamy ze 17 zemí různých kon-
tinentů světa. Podporuje vzájemnou informo-
vanost o vývoji POP reklamy na jednotlivých 
trzích, o špičkových technologiích, inovacích 
v designu a je pro členy jedinečnou příležitostí 
k navázání spolupráce v rámci mezinárodních 
projektů. 

Jednou z klíčových událostí asociace je týdenní 
mezinárodní konference spojená se setkáním 
všech členských společností, která je každým ro-
kem pořádána v některé ze členských zemí GIC. 
Mezinárodní konference svým zaměřením rea-
guje na globální potřeby trhu in-store komuni-
kace. Program akce zahrnuje prezentace nových 
návrhů i konečných POP realizací jednotlivých 
členů, výměnu kreativních a technických řešení 
a diskuzi o možnostech jejich využití ostatními 
členy na dalších trzích. 

Letos na jaře se organizace této významné 
události úspěšně zhostila společnost Merlun 
Group z Libanonu. Ředitel společnosti a zá-
roveň prezident letošní konference pan Joe 
Sahyoun přivítal v Crown Plaza Festival City 

v Dubaji zástupce z 16 zemí světa. Během čtyř-
denní pracovní konference od 5. do 9. dubna 
byly detailně prezentovány nejúspěšnější pro-
jekty jednotlivých členů za uplynulý rok, stejně 
tak nejnovější trendy, technologie a inovace 
v oblasti POP.

Každá z přítomných společností přiblížila aktuál-
ní ekonomickou situaci ve své zemi a informova-
la své zahraniční kolegy o událostech a úspěších, 
kterých bylo v poslední době dosaženo v různých 
sférách života jejich země. V druhé části prezen-
tace každý ze zástupců detailně seznámil přítom-
né s nejzdařilejšími POP projekty za poslední rok 
a podělil se tak s ostatními o nové nápady, tech-
nické i designové novinky ze své produkce. 

Jaké jsou novinky v in-store komunikaci? 
K výrazným globálním trendům patří silný tlak 
na snižování cen POP a redukci nákladů, a tudíž 
i nezbytnost stálé inovace. Proto je poptávka za-
měřena na nákladově efektivní produkci , prak-
tičnost i nenáročnost při dopravě a umístění 
POP prostředků v prodejních místech. 

Zároveň musí in-store projekty odpovídat poža-
davkům současného trhu z hlediska kvality a pů-
sobení na zákazníka v prodejních místech. 

Mezi prezentovanými výrobky byly praktické 
aplikace displejů z lepenky, které lze snadno 
sestavit i demontovat a složit, jakož i trvalé dis-
pleje z kovu, dřeva a plastu, které jsou vyrobené 
z jednoho kusu. 

Design v POP upřednostňuje variabilitu, kdy 
nové koncepce in-store prostředků dokážou 
komunikovat na jednom stojanu nejen sdělení 
o produktu, ale i po jednoduchých úpravách 
umožňují vystavení více druhů výrobků daného 
sortimentu. 

GIC Dubai 2010:
nejnovější trendy, technologie
a inovace v oblasti POP

P.O.P.
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Světová asociace GIC (Global In-Store Communication) zaujímá již více jak 40 let významné místo ve světě in-store komunikace. Jejím 
posláním je sdílet informace a zkušenosti o nových projektech a trendech tohoto oboru v celosvětovém měřítku



Z průzkumu tedy vyplynulo, že spotřebitelé 
očekávají v jejich prodejnách budoucnosti život-
ní prostor „jako doma“ například s koutky pro 
odpočinek, čtení knihy či kávu v prodejnách 
s oblečením nebo hry v kavárnách, připojení na 
internet apod. 

Více než nové služby si spotřebitelé přejí lidštější 
přístup a prostředí, více zábavy tak, aby nakupo-
vání nebylo věnováno jen nákupům, ale také bylo 
okamžikem sdílení zážitků a užší komunikace. 
Důležitost faktoru potěšení a příjemných oka-
mžiků potvrzuje zjištění, že 17 % dotazovaných 
očekává více příjemných zážitků v přívětivé at-
mosféře. Jako příklad uvádějí zlepšení atmosféry 
prodejen prostřednictvím vůní, hudby, aplikace 
specifických zvuků z přírody. 10% respondentů
požaduje větší zaměření na design v prodejních 
koncepcích. 

Pro generaci mladých manažerů, kteří žijí ve spě-
chu a ve stresu, by měly budoucí nákupy probí-
hat v dobře organizovaných a uspořádaných pro-
dejnách. Argument úspory času je zdůrazňován 
u 42 % mladých lidí ve věku 25 – 34 let. 

Kvalita lidského kontaktu  
jako rozhodující prvek při nákupu
Průzkum rovněž zkoumal, jaké jsou podněty 
spotřebitelů k nákupu v prodejnách. Nejvíce se 
v tomto směru opět prosadila přívětivost, kvalita 
komunikace. 62 % dotazovaných osob hodnotí 
úroveň přijetí a lidský kontakt jako hlavní prv-
ky, které pozitivně ovlivňují nákup v prodejních 
místech. 26 % tázaných považují za důležitou pre-
zentaci zboží a 24 % uvedlo, že podnětem k ná-
kupu je pro ně skutečnost, když v prodejně vidí 
novinky. Pro 18 % respondentů rozhoduje zná-
most nabízených značek. Pro ženy je kvalita při-
jetí ještě důležitější než pro muže (65 % žen proti 
59 % mužů). Ženy jsou také vnímavější z hlediska 
prezentace výrobků než muži (27 % žen a 24 % 
mužů). Naopak vyšší procento mužů přikládá vý-
znam novinkám v místě prodeje a také známosti 
značek. 

Důležité závěry pro poskytovatele franšízingu
Zjištění průzkumu jsou velmi poučná pro posky-
tovatele franšízingu, protože specifikují prioritní
kritéria dnešní i budoucí klientely. Spotřebi-
tel především vnímá kultivovanou atmosféru, 
o kterou je pečováno v prodejních místech, a to 
mnohem více než novinky nabízených produktů. 
Kromě praktičnosti a funkčnosti musí také buti-
ky zajistit vřelé přijetí klientů, aby zde zákazníci 
co nejlépe využili svůj volný čas. 

Samozřejmě, že k faktoru času je přistupováno 
odlišně podle typu prodejny. Některé obchodní 
společnosti se více zaměřují na prvek úspory času 
pro získání klientely z řady top manažerů, kteří 
stále spěchají. Jiné obchodní společnosti naopak 
pěstují aspekt „multi - nabídky“, kdy je prodej 
jako takový spojen s okamžiky zábavy a oddychu. 
Tato varianta je v oblibě zejména u mužů. Řada 
obchodníků již vyvinula zvláštní úsilí proto, aby 
se nakupování stalo zajímavějším a zábavnějším 
v duchu typizace „volnočasová aktivita“. 

Předváděcí akce, workshopy, ochutnávky, dětské 
koutky, prodej navazujících – přidružených vý-
robků….všechny tyto a další aktivity jsou realizo-
vány v souladu s touto koncepcí. 

Rostoucí důležitost lidského kontaktu a přijetí zá-
kazníků v prodejnách znamená pro poskytovate-
le franšízingu nezbytnost věnovat těmto otázkám 
velkou pozornost při náboru a kontinuálním 
školení franšízantů. Schopnost naslouchat, profe-
sionalita při komunikaci s klienty budou zásadní 
pro obchod budoucnosti. Charakter prodejen 
bude méně neosobní a méně povrchní, prodejny 
se pro své odlišení zaměří na humánnější, lidštěj-
ší hodnoty. Velkou výzvou pro budoucí maloob-
chod bude dosaení souladu všech parametrů 
příjemného prostředí a praktičnosti pro přiláká-
ní a okouzlení klientely, která je stále náročnější 
a lépe informována. 

Daniela Krofiánová
Ilustrační foto: Equipmag 2008

P.O.P.
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Organizátor akce, společnost Exposium očeká-
vá účast více jak 12 000 návštěvníků z Evropy 
– především zástupců všech typů maloobchodu: 
obchodních řetězců, specializovaných prode-
jen, obchodních domů, diskontních prodejen, 
nákupních centrál i nezávislého maloobchodu. 
Celá expozice bude rozdělena do třech základ-
ních tematických okruhů, které pořadatelé spe-
cifikují takto:

Prodejna znovu místem potěšení a pozitiv-
ních zážitků (design, vybavení a uspořádání 
prodejen, vytvoření specifické atmosféry, tvorba
prodejních koncepcí, eko-koncepce, smyslové 
zážitky, osvětlení, POP materiály, digitální mé-
dia…).

Poskytnout zákazníkovi volnost a nezávis-
lost (interaktivní terminály, automatické poklad-
ny, vyspělé technologie, self scanning…).
 
Dokonalé poznání zákazníka, zvýšení jeho 
věrnosti a bezpečnost v in-store (věrnostní 
programy, vztahový marketing, telefonie, inter-
net a e-commerce, údržba, bezpečnostní systémy 
a vybavení…).

Jaká bude prodejna budoucnosti?
Při příležitosti připravovaného ročníku veletrhu 
představili organizátoři veletrhu nový průzkum, 
který odhalil, že dnešní evropští spotřebitele si 
přejí, aby prodejní místa budoucnosti byla přívě-
tivější, lidštější, ale také praktičtější a aby nabízela 
rychlý a snadný nákup. Spotřebitelé jsou ochotni 
cestovat za nákupem, objevovat a více nakupo-
vat, pokud místo prodeje splní jejich očekávání. 
Průzkum byl realizován na konci března 2010 
a zúčastnilo se ho více jak deset tisíc responden-
tů starších 18 let. 

Názory respondentů nebyly jednotné. Na jedné 
straně očekávají, že v prodejnách budoucnosti 
dojde k inovacím z hlediska uspořádání a orga-
nizace tak, že nákupy budou realizovány rychleji 
a bez ztráty času (35 % tázaných osob). Zároveň 
27 % tázaných uvedlo, že požadují pro nákupy 
přívětivější prostory a v místech prodeje očeká-
vají možnost zábavy a relaxace. 

Jde o spíše paradoxní zjištění, kdy respondenti 
označují úsporu času jako prioritu, ale toto oče-
kávání jim nebrání v tom, aby strávili více času 
v prodejních místech když mají chuť. Jde tedy 

na jedné straně o požadavek moderního vybave-
ní prodejen s inteligentními nákupními vozíky, 
digitálními informačními prostředky, samoob-
služnými pokladnami, objednávkami přes inter-
net atd. a na druhé straně přání zákazníků, aby 
v prodejních místech byl vyčleněn prostor pro 
vzájemnou komunikaci, přátelské popovídání 
s prodavači jako kdysi. 

P.O.P.
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Inovace pro prodejny
budoucnosti
Na pařížském výstavišti Paris Expo Porte de Versailles proběhne od 21. do 23. září 2010 bienále mezinárodního odborného veletrhu 
EQUIPMAG, na kterém se návštěvníci mohou seznámit s evropskými novinkami v oblasti vybavení prodejen, POP materiálů a technolo-
gií pro prodejní místa, a to prostřednictvím čtyř stovek vystavovatelů a odborného programu. Hlavním tématem expozice jsou inovace 
v prodejnách budoucnosti. 
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Mapa podlinek

POPAI

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydá-
vá aktualizovaný materiál, který mapuje 
a specifikuje současné rozdělení jednot-
livých sfér celého odvětví in-store komu-
nikace a sales promotion. Cílem tohoto 
projektu je vytvořit sofistikovaný materiál, 
který bude zveřejňován a deklarován jako 
kompletní mapa oboru podlinkové marke-
tingové komunikace a který odpovídá ak-
tuálnímu rozsahu působnosti oboru. 

Daniel Jesenský, prezident POPAI CE

Daniela Krofiánová, General Manager POPAI CE
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S vývojem oboru marketingové ko-
munikace v prodejních místech 

se na trhu objevují další nové 
prostředky pro efektivnější 
podporu prodeje v in-store. 
Cílem tohoto projektu je po-

skytnout jednotné názvosloví a typologii POP 
prostředků, které jsou srozumitelné zadavatelům 
reklamy (agenturám i přímým klientům), odbor-
ným médiím i institucím a umožní lépe se orien-
tovat v široké škále současných in-store aplikací. 
Přehled POP prostředků obsahuje kromě názvů 

také zkratku nosiče, dostupné formáty, krátký po-
pis a fotografii daného nosiče. Na přípravě a zpra-
cování materiálu se kromě zástupců POPAI CE 
rovněž podíleli zástupci společnosti POS Media 
ČR a zástupci časopisu Strategie. 

Daniela Krofiánová
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Cílem měření bylo zjistit celkový počet naku-
pujících v hypermarketu v měřeném období, 
počet nakupujících v sekcích cukrovinky, alko-
hol a mléčné výrobky a průměrný čas, který na-
kupující strávili u LCD obrazovky s reklamním 
spotem. V rámci měření byla využita technologie 
Person Counter (PCV-05) od společnosti 7Marsa-
yas Development. 

Z výsledků měření vyplynulo, že hypermarket 
Tesco na pražském Novém Smíchově, který patří 
k nejnavštěvovanějším prodejnám Tesco v ČR, 

denně v průměru navštíví více než 20 000 zákaz-
níků. Zákazníci nakupují v této lokalitě nejvíce 
v pátek okolo 18 hod.

Nejfrekventovanější zónou na prodejní ploše 
je sekce mléčných výrobků. 

Průměrná doba strávená v okolí LCD obrazo-
vek s reklamním spotem je 12 vteřin, proto ideál-
ní reklamní spot na obrazovkách digital signage 
by měl být maximálně v této délce. 
 
Daniela Krofiánová

Měření návštěvnosti v zónách digital signage
Novým společným projektem POPAI CE, společnosti POS Media ČR a společnosti 7Marsayas Development v oblasti digital signage je měření 
návštěvnosti v zónách Digital Signage, které proběhlo v červnu 2010 v hypermarketu Tesco, OC Nový Smíchov v Praze. 

POPAI

Vstup této společnosti a plánovaná spolupráce 
s dalšími zadavateli reklamy je součástí nové-
ho projektu Klubu zadavatelů POPAI CE, jehož 
program je zaměřen na akce pro výrobce znač-
kových výrobků a zástupce maloobchodu, kteří 
mají zájem o novinky, výzkum, relevantní infor-
mace z místa prodeje a nejnovější dění v in-store 
marketingu. 

Cílem programu je posílit již existující komu-
nikační platformu POPAI CE, kde se setkávají zá-
stupci retailu, výrobců POP materiálů a zadavate-
lů v rámci akcí a projektů, které POPAI pořádá. 

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE patří mezi 
dynamicky se rozvíjející pobočky světové sítě 
POPAI a v současnosti sdružuje 50 členů, který-
mi jsou významné společnosti působící v oblasti 
in-store komunikace a retail marketingu. Svými 
aktivitami podporuje POPAI CE tento obor v Če-
chách, na Slovensku i v ostatních středoevrop-
ských zemích a rozvíjí specializované programy 
pro jednotlivé sféry oboru. 

Daniela Krofiánová 

Společnost Soare sekt je členem POPAI CE

Novým členem středoevropské pobočky POPAI se stala společnost Soare sekt, a.s., která patří mezi významné vinařské podniky s komplet-
ním vinařským sortimentem sektů, tichých vín, vinných nápojů, vermutů i nealkoholických šumivých nápojů pro děti. Mateřská společ-
nost Soare sekt a.s. zahrnuje dceřiné firmy Víno Valtice s.r.o a Vinařství Zaječí s.r.o. se sklepním hospodářstvím, stáčecími kapacitami ve 
významném vinařském regionu jižní Moravy, a Soare sekt Slovakia s.r.o.. 

Sjednocená typologie POP médií v maloobchodě
POPAI CE představuje nový projekt, kterým je standardizovaný materiál sjednocující základní typy POP prostředků umisťova-
ných v maloobchodním prostředí. 



reklamy, a také obecnější zábavné informace pro 
rozptýlení. 

La Poste
Sítě obrazovek, které fungují na 1 500 poštách 
francouzské poštovní společnosti La Poste s ku-
mulovanou návštěvností 4,4 milionů klientů týd-
ně, přispívají k zlepšení přístupu ke klientům, 
jak odhaluje studie agentury IPSOS Media. Podle 
tohoto průzkumu 76 % klientů oceňuje, že díky 
instalaci sítě obrazovek se společnost La Poste 
více zaměřuje na problémy a zájmy zákazníků. 
Díky programům, které jsou promítány na ob-
razovkách, 82 % klientů uvádí, že se jim zdá čas 
strávený čekáním kratší. 74 % klientů potvrzuje, 
že jsou lépe informováni o nabídkách společnos-
ti a 38 % prohlašuje, že je promítané programy 
inspirují k nákupu. Pro zástupce La Poste jsou di-
gitální média efektivním doplňkovým nástrojem 
komunikačních kampaní s tištěnými prostředky 
(letáky, plakáty). Jsou cenným pomocníkem při 
rozvoji vztahů se zákazníky a v rámci komuni-
kace přinášejí více pružnosti a lepší schopnost 
reagovat. 

CASINO
Géant Casino TV je prvním televizním in-store 
kanálem, který byl aplikován v širokém měřítku 
v prodejnách Géant Casino – ve francouzském 
maloobchodě znamená tento projekt skutečnou 
inovaci. Program televizního kanálu zahrnuje 
informace pro spotřebitele, komerční sdělení 
zadavatelů reklamy, zprávy o promočních akcích 
a produktech, ale také zprávy o počasí, horosko-
py a další informace pro pobavení zákazníků. 

Projekt se týká 28 hypermarketů v šesti francouz-
ských regionech a celkem 1260 velkoplošných 
ozvučených obrazovek, které měsíčně sleduje 
zhruba 3 miliony spotřebitelů. 

Barometr oboru digital signage
ve Velké Británii
Digitální media v retailu představují ve Velké 
Británii dynamický a komplexní trh. Britská po-
bočka světové asociace POPAI se rozhodla pod-
pořit tento pozitivní vývoj novým projektem, 
který zkoumá současné podmínky v oblasti digi-
tálních médií v retailu a poskytuje roční srovná-
vací analýzu digitálních aplikací u top retailerů 
a výrobců značkových výrobků. Motivace pro 
tento oborový barometr je jednoduchá: vytvořit 
detailní přehled o potřebách maloobchodníků 
a značkových výrobců a podporovat širší využití 
tohoto média. 

Nový barometr digitálních médií v retailu 
zasahuje všechny důležité body v této oblasti: 
mapuje významné ekonomické ukazatele, od-
ráží reálné fungování oboru z hlediska úrovně 
služeb a výrobků. „Digitální prostředky jsou ty-
pem in-store medií, která zákazníci očekávají od 
moderní a progresivní značky,“ uvádějí zástupci 
POPAI UK. 

Cílem nového projektu je získat a porovnat 
odpovědi stovky top retailerů a výrobců značko-
vých výrobků ve Velké Británii, což umožní lépe 
pochopit problémy a výzvy, kterým musí pra-
videlně čelit a řešit je. „Je jasné, že existuje jen 
málo odborných agentur, které skutečně chápou 
možnosti tohoto média a jsou schopny maxima-
lizovat účinek obsahu digitální komunikace,“ 

zdůrazňují jeden z problémů zástupci POPAI 
UK. Britský maloobchodní řetězec The Co-ope-
rative rozsáhle využil digitálních medií v prodej-
ních místech a tyto aplikace zaznamenaly velký 
úspěch. „Digitální média měla významný vliv na 
způsob, kterým komunikujeme se zákazníky,“ 
potvrzují zástupci tohoto řetězce. Díly flexibilní-
mu digitálnímu systému a snadné centrální im-
plementaci řetězec zlepšil aktuálnost a relevanci 
komunikace. Například dodavatelé novin a ča-
sopisů mohou propagovat žhavé novinky právě 
prostřednictvím in-store digitálních sítí. 

DK

Digital signage

I N Z E R C E

Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu v Divadle na 
Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás samozřejmě žádným problé-
mem realizovat catering kdekoliv jinde. Jsme schopni zajistit občerstvení ve firmě, na
tiskové konferenci, zahradních párty či grilování.

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

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

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

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

V aše spokojenost
je naším úspěchem

Digitální média ve službách
zákazníků prodejny IKEA
Prodejna IKEA v Thiais (na jihu Paříže) se nachá-
zí v blízkosti velmi frekventované dálnice. U vý-
chodu z prodejny byly nainstalovány obrazovky, 
které zákazníkům nepřetržitě poskytují aktuální 
informace o dopravní situaci. Tato služba je mo-
torizovanými zákazníky velmi vítána. 

Zákazníci, kteří přijíždějí nakupovat do pro-
dejny IKEA, zde stráví většinou delší dobu a když 
odcházejí, nemají představu o tom, jak se během 
této doby změnila dopravní situace. V dané lo-
kalitě hrozí vždy nebezpečí, že se dostanou při 
návratu do Paříže do dopravní zácpy. Zástupci 
řetězce považovali za užitečné nabídnout zá-
kazníkům čerstvé dopravní informace právě 
v okamžiku, kdy zákazníci odcházejí ke svému 
vozidlu. Jde o nový servis, který přispívá ke zlep-
šení celkové nabídky služeb prodejny. Jestliže na 
dopravní mapě převažuje zelená, zákazníci spě-
chají k autu, v případě, že se na mapě objevují 
červené zóny, zákazníci zůstávají a dále sledují 
situaci v dopravě. 

Jedna z obrazovek je umístěna přímo u vý-
chodu z prodejny, další u východu ze skladu pro 
klienty, kteří si zde musí vyzvednout objemnější 
zboží. Třetí obrazovka se nachází u vchodu pro 
personál, kde informuje zaměstnance prodejny. 

Prodejna IKEA využívá také další obrazovky 
pro kvalitnější zákaznické služby. Jedna z nich 
slouží k odbavení čekajících zákazníků v odděle-

ní s kuchyňským zbožím. Zákazníci si vyzvednou 
lístek s číslem, který jim vydá digitální terminál na 
základě označení důvodu jejich návštěvy v tomto 
oddělení, a poté jsou vyzváni prostřednictvím 
obrazovek, na kterých se zobrazí dané číslo zá-
kazníka. Systém odbavení zákazníků rozlišuje tři 
typy klientů: zákazníci, kteří přicházejí koupit si 
pouze doplněk do kuchyně, kterou již zakoupili, 
dále zákazníci, kteří přicházejí koupit si kuchyni 
s konkrétní představou a konečně zákazníci, kte-
ří mají určitou představu, ale potřebují kontakt 
s prodavačem, aby jim poradil při jejich výběru. 
Systém odbavení zajišťuje, aby zákazník, který má 
jen málo času, zbytečně nečekal za klientem, kte-
rý je ochoten strávit v prodejně delší dobu. 

V úseku samoobslužného prodeje nábytku 
fungují dotykové obrazovky, které pomáhají zá-
kazníkům se orientovat v uličkách a regálech při 
výběru konkrétního zboží. Soubor služeb ve for-
mě vyspělých technologií doplňují interaktivní 
terminály vybavené PC – pomocí těchto médií 
se zákazníci mohou zaregistrovat do věrnostního 
programu s kartou výhod, nebo mohou odpově-
dět na anketní otázky o spokojenosti v rámci pro-
gramu „Váš názor nás zajímá“. 

Carrefour Market zavádí novou síť
obrazovek pro místní zadavatele reklamy
Ve zhruba tisícovce francouzských prodejen ře-
tězce Carrefour, které nesou název „Carrefour 
Market“, byly v jejich vstupní části implemento-

vány obrazovky. Fungování této digitální sítě se 
velmi osvědčilo, a proto se po tomto úspěchu ob-
chodní řetězec rozhodl vyzkoušet ve vybraných 
prodejnách fungování obrazovek umístěných 
v pokladní zóně. Projekt vznikl před dvěma lety, 
kdy došlo k přeměně prodejen Champion (jedné 
ze značek řetězce Carrefour) na prodejny Car-
refour Market. V rámci inovace prodejních míst 
a vytvoření nové atmosféry bylo v prodejnách 
instalováno in-store rádio, jehož vysílání probíhá 
přes satelit. Řešení prostřednictvím satelitu rov-
něž umožnilo vysílat video informace. V rámci 
modernizace image obchodní společnosti byly 
ve vstupní části každé prodejny nainstalovány 
obrazovky, na kterých jsou ve smyčce promítá-
ny prezentace společnosti Carrefour, obchodní 
aktuality a také všechny informace o výrobcích. 
Obsah sdělení je aktualizován každých čtrnáct 
dní přes satelit. Společnost zajišťuje odlišný ob-
sah vysílání dle prodejen - 20 % prodejen je situo-
váno v městském prostředí a ty využívají smyčky 
se specifickým obsahem.

V současnosti jsou testovány obrazovky v po-
kladní zóně v desítce prodejen Carrefour Market 
v pařížském regionu. Jde o pět až sedm obrazovek 
v každé z vybraných prodejen. Cílem projektu je 
eliminovat nepříjemné pocity čekajících zákazní-
ků u pokladny díky promítání zajímavého obsahu 
na obrazovce. Smyčka v délce 5 až 6 minut zahr-
nuje informace o činnosti prodejny, reklamní spo-
ty, které komerčně podporují místní zadavatele 

Digitální média jako účinný pomocník 
pro rozvoj vztahů se zákazníkem

Není pochyb o tom, že se obor digitálních technologií v reklamě těší stále většímu zájmu. Zatímco digitální in-store média si v České 
republice postupně budují své místo ve sféře marketingové komunikace, četné příklady ze zahraničního trhu potvrzují skutečnost, že 
digitální marketingové prostředky představují již významně rozvinutý segment v oblasti in-store komunikace. 
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Digital TAG je moderní přehrávač o velikosti běž-
né jmenovky. Digital TAG lze popsat jako elektro-
nickou badge, vizitku, či zkrátka malý LCD displej 
s přehrávačem, který lze umístit kamkoliv. Pro 
oděv neznamená tento displej díky připevnění 
magnetem žádné nebezpečí.

Jedná se o novou příležitost, jak zaujmout. 
Obchodníci si neustále lámou hlavu, jak komu-
nikovat zákazníkům slevy, akce, nebo jak ne-
vtíravě nabídnout kupujícímu další produkt. 
Digital TAG je ideální nástroj pro nejrůznější 
marketingové aktivity a lze jej samozřejmě 
umístit kamkoliv – do regálu, na stůl, přímo na 
zboží apod. Ač je asi zřejmé, že především na 
těle člověka je teprve k nepřehlédnutí a osloví 
každého z nás.

Digital TAG je novým produktem pro oblast di-
gital signage, otevírajícím zcela přirozeně téma-
ta, ke kterým by se obchodník běžnou verbální 
komunikací nedostal. Jeho využitím lze získat 
skvělý, zcela nový nástroj pro neverbální komu-
nikaci, jehož informace nemohou zůstat bez po-
všimnutí. Obsahem pro přehrávání mohou být 
obrázky ve formě slide show, videa a zvuky. Na-
pájení zajišťují baterie, které vydrží až patnáct 
hodin. Pro přehrávání zvuků lze využít integrova-
ný reproduktor, nebo výstup audio jack 3,5 mm. 
Obrazovka Digital TAGu je velká jen 2,4“, což jí 
ovšem neubírá na působnosti, spíš naopak. Data 
lze do přehrávače přenést pomocí USB portu 
z PC, nebo je uložit na microSD kartu. 

Digital TAG je ideální nástroj pro marketing. Díky 
tomu, že jej budou nosit vaši obchodníci či za-
městnanci, je dokonalým médiem pro informace, 
které chcete svým zákazníkům předat. Další z vel-
ké škály možností využití Digital TAGu je napří-
klad během schůzky, kde na klopě svého obleku 
můžete prezentovat produkty vaší společnosti 
pomocí videa nebo slide show. Tato prezentace 
může sloužit jako doplnění toho, co říkáte, nebo 
svým působením strhávat pozornost diváka, kte-
rou si samo přitáhne. 

Reklamou to však asi nekončí…. Digital TAG na-
chází uplatnění v mnoha oblastech, kam patří 
také sociální sítě a sebeprezentace na seznamo-
vacích eventech. Lze na něm například zobrazo-
vat fotografie z Facebooku a prezentovat, co jeho
držitel dělá ve volném čase... Obsah je snadno 
aktualizovatelný, uložený v interní paměti, nebo 
na paměťové kartě. Digital TAG tak může během 
krátké chvíle prezentovat například čerstvě poří-
zené fotografie...

Digital TAG je vhodný také pro umístění do pro-
dejny. Oslovíte tak každého zákazníka. Digital 
TAG zcela přirozeně vyvolává zájem a potřebu 
slovní reakce. Když vaše zaměstnance ve styku se 
zákazníky obohatíte o Digital TAG, vylepšíte tím 
reklamu v místě prodeje a zvýšíte touhu po naku-
pování zviditelněných produktů či novinek.

Distributorem pro Českou republiku a Sloven-
sko se stala společnost friendlyway. Poskytuje 

jak prodej, tak pronájem této novinky. Více 
informací naleznete na adrese http://www.
digitaltag.cz/ Tato společnost je výrobcem in-
formačních terminálů - internetových kiosků 
a produktů pro oblast digital signage. Digital 
signage produkty zahrnují HW i SW pro kom-
fortní zobrazování reklamních a informačních 
sdělení na LCD, LED, plazmových a dalších ob-
razovkách. Díky celosvětové působnosti mohou 
klienti friendlyway čerpat zkušenosti jednoho 
ze světových leaderů v oblasti výzkumu, výroby 
a využití těchto technologií. friendlyway posky-
tuje kromě prodeje také pronájem, konzultace 
a kompletní servis.

Osobní přehrávač
nejen na klopu saka
Každý z nás zažívá situace, kdy slova nestačí. Při diskuzi bychom rádi dodali cosi, co vyžaduje 
delší popisování, nebo by se hodilo to vysvětlit na obrázku. Nejen s cílem zjednodušit život 
obchodníkům se objevila novinka Digital TAG. Mohou ho nosit prodavači, obchodníci na ve-
letrzích, hostesky a kdokoliv další… Digital TAG je TAK malý a lehký, že se nosí jako doplněk 
oděvu. Pomocí magnetu jej lze připnout na klopu saka, košili nebo tričko.
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jde o živě napojené reklamní plochy na zdroje 
dat pomocí Internetu. A těchto předností je 
celá řada. Pokud máte zájem o konzultace, ob-
raťte se na spol. Dynavision s.r.o., kde vám tyto 
možnosti dopodrobna můžeme předvést a při-
způsobit vaší kampani.
Kontakt Bohdana Hroudová, sales manager 
mobil: 602 969 200
e-mail: bohdana.hroudova@dynavision.cz,
www.dynavision.cz

On-line centrální řízení  
- okamžitá možnost aktualizace vysílání
Vše je řízeno centralizovaně z jedné „ústředny“, 
kde naše operátorka připraví tzv. playlist na daný 
den, případně týden a odešle veškerá data vč. 
spotů, playlistu a dalších dodatečných dat k jed-
notlivým obrazovkám, na kterých se pak auto-
maticky daný playlist načte a spustí se smyčka 
videí a animací. Tím, že jde vše centralizovaně 
řídit a upravovat, se vše neuvěřitelně urychluje 
a zjednodušuje. Měli jsme i klienta, který měnil 
spot na každý den jiný. Vše probíhalo naprosto 
bez problémů.

Ohromný jas a kontrast i za denního světla
Další výhodou obrazovek je i jejich jas a kontrast 
za denního světla, kdy je i sebemenší detail krásně 
vidět. Nemá cenu vypisovat technické parametry 
LED plátů, jelikož se trochu liší místo od místa 
(např. indoor obrazovky nepotřebují tak vysoký 
jas jako venkovní, velkoplošné LEDky). Nicméně, 
dobré je vědět, že za jakéhokoliv počasí, a to vč. pří-
mého slunečního osvětlení, je spot, a tudíž i jeho 
reklamní sdělení perfektně vidět v prvotřídních 
barvách. Možná je dobré zdůraznit, že obrazovky 
mají hlubší barevnou hloubku a mnohem vyšší 
kontrast než běžné televize nebo monitory, což 
z nich dělá, vedle kinosálů, velmi vhodné médium 
na distribuci barevně koncipovaných kampaní, 
např. vysílání upoutávek na kinové novinky atp.

Velká kumulace potenciálních
zákazníků - obchodní centra
Další nespornou výhodou je i to, že si klient může 
zvolit, kterou cílovou skupinu chce oslovit. Např. 
je vhodnější oslovit potenciální kupující nějaké 
oděvní značky v obchodním domě, nebo na cestě 
k nákupnímu centru a naopak, pokud je cílovou 

skupinou např. řidič, pak je vhodné umístit rekla-
mu podél komunikací a dálnic. V dnešní době je 
na trhu již vcelku dost LCD i LED obrazovek a je 
z čeho vybírat.“
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Mnohonásobně účinnější médium  
v dopadu na potenciální zákazníky
Je pravda, že LED a LCD obrazovky jsou novým 
médiem pro marketing, a tím se stávají i středem 
pozornosti cílových skupin. Jednoduše také pro-
to, že jsou neokoukané a lidé je neumí podvědo-
mě ignorovat. Další obrovskou výhodou je dyna-
mický obsah. Hýbající se obraz, změny kontrastu, 
změny barev atp. velice napomáhají zaujetí po-
zornosti pozorovatelů a tyto animované spoty se 
tak stávají hlavním prostředkem těchto médií.

Výhodnější cena
Celkově jsou LCD a LED obrazovky mnohem méně 
nákladné, co se distribuce obsahu týče, než např. 

televizní vysílání. Nicméně je třeba si uvědomit, že 
tyto obrazovky mají spíše blíže internetu a interne-
tové distribuci reklamních sdělení než k televizi. 
TV je zdrojem pasivní zábavy a reklama v ní je jen 
jakousi vsuvkou v pauze mezi pořady. Což Inter-
net a potažmo tyto obrazovky nenabízejí, naopak, 
LED obrazovky nabízejí novou formu reklamních 
sdělení po předchozí generaci billboardů. Kloubí 
v sobě obrovskou sílu a přednosti Internetu, TV 
vysílání i klasické „billboard“ reklamy.

Dynamické, nepřehlédnutelné  
sdělení formou TV spotu
Jak již bylo řečeno, obrazovky 100% zaujmou 
právě kvůli dynamickému obsahu, někdy do-

provázeného i zvukem (v případě LCD obrazo-
vek atp...). S touto formou je možné si i dosta-
tečně „hrát“ a propojovat různá média. Jak už 
jsem řekl, LED a LCD reklamní plochy mají blí-
že k Internetu, a proto je možné na nich pořá-
dat např. dynamické „Live“ reklamní kampaně 
propojené např. mobilními telefony, kdy pozo-
rovatelé a potenciální klienti se stávají součástí 
vaší kampaně a pomocí telefonů a SMS nebo 
MMS se zapojují do mediální hry. Nebo naopak, 
klienti mohou využít této přednosti a „naživo“ 
ovlivňovat obsah, kdy např. autobazar může 
kdykoliv změnit ceny svých produktů na svém 
webu a tyto ceny se automaticky stanou sou-
částí vysílané kampaně na obrazovkách, jelikož 

Společnost Dynavision nabízí svým klientům největší síť nejmodernějšího outdoorového reklamního média - velkoplošné LED obra-
zovky, které jsou umístěny na frekventovaných místech Prahy a v krajských městech ČR. Jde o světový trend outdoorové reklamy pro 
3. tisícíletí, o novou vlnu reklamních médií, které v sobě kombinují hned několik ústředních technologíí pro nové tisíciletí, jako např. 
Internet atp. Na jasný důkaz důležitosti těchto obrazovek pro marketing se můžeme podívat do proslulých měst po celém světě jako New 
York, Londýn, Singapur, Hong-Kong, Dubai a dalších, kde tyto obrazovky servírují reklamní sdělení všech možných druhů a forem s ob-
rovskou úspěšností. U nás tento trend teprve začíná a již brzy nabere ohromných otáček. Rok od roku přibývá významných a velkých 
společností a firem, které těchto médií využívají. Úspěch této digital-signage reklamy je však přímo závislý na obsahu reklamního sděle-
ní. Pro výrobu spotů platí sice obdobná pravidla jako pro TV reklamu, ale nějaká naopak ne. O tom nám více řekl profesionální grafik
se zahraničním vzděláním v oboru - Lukáš Duběda, který vede Duber Studio, mající na starosti výrobu veškerého digitálního obsahu 
co se reklamních spotů týče, a to včetně masteringu z dodaných materiálů i zajištění odvysílání na příslušných obrazovkách po celé ČR.

„Výroba těchto spotů je velmi podobná výrobě 
TV reklamy, má však svoje specifika, jako např.
že většina spotů je neozvučená, a tudíž je třeba 
jinak pracovat s reklamním sdělením,“ vysvět-
luje Lukáš Duběda. „Duber studio se speciali-
zuje na výrobu těchto spotů již od roku 2005 
a díky zkušenostem a znalostem v oblasti te-
levizní a filmové postprodukce jsme schopni
dodávat velice kvalitní, poutavé a zajímavé 
reklamní spoty pro všechny myslitelné obra-
zovky u nás.

Proces výroby by se dal zjednodušit a shrnout 
asi takto: klient s námi probere svoje potřeby 
a požadavky jak na místo, tak na obsah reklam-
ního sdělení a my s ním vzápětí začneme zpra-
covávat první verzi reklamního spotu pro daná 

média. Poté, co je spot schválen, ho automaticky 
nasadíme v daném programu do vysílání.

Pro výrobu spotů je důležité si zapamatovat, že 
se jedná o tzv. digital-signage reklamu, kde platí 
sice obdobná pravidla jako pro TV reklamu, ale 
ne všechna. Velice blízko má digital-signage k re-
klamním sdělením známým z internetových por-
tálu jako Seznam.cz atp. Proto je třeba si připra-
vit patřičné podklady jako firemní logo, alespoň
jednoduchý koncept, kterým chcete svou cílovou 
skupinu zaujmout. Naprosto nepostradatelná je 
oboustranná komunikace. Nějaké ukázky naší 
práce na poli digital-signage reklamy a reklam-
ních spotů pro LCD a LED obrazovky můžete pro 
představu jak mohou takové spoty vypadat najít 
na stránkách: www.Vyroba-Reklamnich-Spotu.cz 

.“

Výhody LED technologie oproti běžným statickým outdoorovým médiím:

Spoty na velkoplošných LED obrazovkách



potištěný a zušlechtěný foliovou ražbou. Nově je u členité vrchní části pou-
žita speciální technologie UV lakování s postupným přechodem z lesku do 
matu prostřednictvím rozrastrování matného laku. Dva kompletní obaly do 
sebe dokonale zapadnou svými vrchními členitými částmi jako protikusy, 
což vede k efektivnějšímu využití prostoru pří skladování a přepravě.

Archivní obal Vario 
Přihlašovatel: EMBA, spol. s r.o.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Originální patentově chráněná konstruk-
ce desek výjimečným způsobem spojuje 
nastavitelnost šířky hřbetu spolu s tele-
skopicky stavitelnou klopou. Je zde spe-
ciální provedení aretace pozice. Obal je 
vyroben z archivní lepenky Laurent, do-
plněný bavlněnými keprovými tkanicemi 
v přírodní barvě. Zajímavě působí i vkus-
ný kontrast přírodních materiálů s de-
centním slepotiskem. Zaujme netradiční 

flexibilitou desek dle množství vložených dokumentů, která spoří místo 
při ukládání a manipulaci v porovnání s archivními krabicemi. Zákazníci 
u tohoto obalu oceňují především jednoduchou a vtipnou konstrukci. Kon-
strukce a design: Pietro Livi 

Přepravka BERNARD
11ks lahví
Přihlašovatel:
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Kategorie:
Skupinové obaly a displeje
Vzhledem k rostoucímu podílu 
seniorů ve struktuře obyvatel-
stva, je počet lahví v přepravce re-
dukován z 20 na 11 pro snadnější 
manipulaci vzhledem k nižší váze. 
Přepravku tak nyní unesou nejen senioři, ale i ženy! Pro snadněj-
ší manipulaci má navíc přepravka i Soft-touch rukojeti. Přepravka 
má sice oproti standardní přepravce na 20 kusů lahví poloviční půdorys, 
ale díky rozmístění otvorů pro lahve se do ní vejde 11 kusů lahví místo 10. 
Přepravka má tedy o 10 % větší kapacitu (2 x 11 lahví).

Všechny ostatní exponáty z kategorie 
Skupinové obaly a displeje jsou dílem fir-
my THIMM Packaging, která zabodovala 
v této národní soutěži s 20% úspěšností.
Celkem šest ze třiceti oceněných obalů letošního ročníku národní 
soutěže Obal roku 2010 pochází z THIMM Packaging. Odbornou 
porotu zaujal prodejní obal pro plátkové sýry Hochland, inovativ-
ní vyzdvihovač zboží Warenlift, nestandardní kostrukční řešení 
obalu pro Zlaté věnečky Opavia, rychle složitelná paletka pro ka-
kaovou pomazánku Sympathica, úsporné balení vína a v nepo-
slední řadě i netradiční košíček na jahody 

Obal na plátkové sýry 
Hochland
Tento prodejní obal spadá 
do kategorie shelf ready 
packaging – snadno se 
plní, zboží je zabezpečeno 
pro transport, v regále je 
dobře viditelné a snadno 
přístupné. Obal lze v rámci 

balícího procesu snadno sestavit a naplnit až šesti druhy sýrů ve dvou řa-
dách nad sebou. Pro transport je naplněný obal opatřen víkem a přepravuje 
se postaven na zadní straně, aby se plátkové sýry při transportu nedefor-
movaly. V místě prodeje se víko odstraní a karton se zasune zadní stranou 
do regálu. 

Warenlift – vyzdvihovač zboží
Tato nová konstrukce je kombinací 
elastického kroužku a prodejního 
obalu, který vytváří v prodejním re-
gálu několik úrovní. Je doplněním 
rodiny inovativních produktů regá-
lových obalů s integrovaným zaří-
zením pro vytahování, zasunování 
nebo zvedání, které jsou uváděny 
na trh pod značkami THIMM-xPOSe®. Warenlift je vhodný obzvláště pro 
různé druhy produktů v jedné prodejní jednotce. Při odstranění víka trans-
portního obalu se část dna posune nahoru. Díky vzniklému efektu schodiště 
jsou vidět další čelní strany produktů uvnitř obalu, které přitom bez dal-
ší manipulace v místě prodeje optimalizují prezentaci zboží. Lépe využívá 
výšku regálu a vůči obvyklým, předem instalovaným schodišťovým řešením 
v regálových obalech minimalizuje o více než 20 procent jak použití materi-
álů, tak i náklady na logistiku.

Nestandardní řešení
pro Zlaté věnečky Opavia
Požadavkem Opavia byl prodejní 
obal s patentním dnem a integro-
vanou přepážkou, do kterého se ve 
výrobě postupně plní dva druhy su-
šenek. Vývojářům se podařilo změnit 
standardní orientaci přepážky z po-
délné na příčnou a upravit konstruk-
ci samosvorného dna s ohledem na 
strojové lepení. Přepážka je díky zá-
mečku na zadní straně obalu natolik stabilní, že lze do obalu nejprve napl-
nit jeden druh sušenek a až za čas druhý, tak jak Opavia ve svém výrobním 
procesu potřebuje.

Paletka pro kakaovou
pomazánku Sympathica
Tato konstrukce využívá nový způ-
sob skládání. Z výroby předlepenou 
paletku lze velmi snado a rychle slo-
žit. Oproti jiným paletkám, které se 
dají rychle skládat, lze u této varianty 
plnoplošně potisknout všechny čtyři 
boční strany, což podporuje prezentaci 
značky v místě prodeje. 
    

Obal na víno
Jednoduché a úspornější řešení 
standardních balení šesti láhví 
vína naležato. Láhve v běžných 
obalech na víno jsou fixovány 
prodlouženými dékovými klopa-
mi. Tento nový obal k fixaci vy-
užívá šířkové klopy, aniž by bylo 
použito více materiálu. Přidaná 
proložka je upravená tak, aby 
láhve uvnitř kartonu ještě více 
chránila. Oproti standardním 
obalům ušetří tato verze až 12% 
materiálu.
 

Košíček na jahody
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Tato konstrukce byla vytvořena pro firmu Albaflor, která hledala levnější 
a ekologičtější alternativu klasického dřevěného košíčku na jahody. Netra-
diční konstrukční řešení optimálně využívá použitý materiál, snad-
no se skládá a obaly lze dobře stohovat. Jedná se o obal 
na jednorázové použití, čímž odpadá 
problém s případným zálo-
hováním dřevěné varian-
ty a logistickými náklady. 
Lákavá grafika je pak už 
jen „jahůdkou“ na dortu. 
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Archivní obal Vario
Přihlašovatel: EMBA, spol. s r.o.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Originální patentově chráněná konstruk-
ce desek výjimečným způsobem spojuje 
nastavitelnost šířky hřbetu spolu s tele-
skopicky stavitelnou klopou. Je zde spe-
ciální provedení aretace pozice. Obal je 
vyroben z archivní lepenky Laurent, do-
plněný bavlněnými keprovými tkanicemi 
v přírodní barvě. Zajímavě působí i vkus-
ný kontrast přírodních materiálů s de-
centním slepotiskem. Zaujme netradiční 

ší manipulaci má navíc přepravka i Soft-touch rukojeti. Přepravka 

výrobě postupně plní dva druhy su-
šenek. Vývojářům se podařilo změnit 
standardní orientaci přepážky z po-
délné na příčnou a upravit konstruk-
ci samosvorného dna s ohledem na 
strojové lepení. Přepážka je díky zá-
mečku na zadní straně obalu natolik stabilní, že lze do obalu nejprve napl-
nit jeden druh sušenek a až za čas druhý, tak jak Opavia ve svém výrobním 
procesu potřebuje.

Paletka
pomazánku Sympathicapomazánku Sympathica
Tato konstrukce využívá nový způ-
sob skládání. Z výroby předlepenou 

manipulaci vzhledem k nižší váze. 
Přepravku tak nyní unesou nejen senioři, ale i ženy! Pro snadněj-
manipulaci vzhledem k nižší váze. 
Přepravku tak nyní unesou nejen senioři, ale i ženy! Pro snadněj-

Obal 
Hochland
Tento prodejní obal spadá 
do kategorie shelf ready 
packaging – snadno se 
plní, zboží je zabezpečeno 
pro transport, v regále je 
dobře viditelné a snadno 
přístupné. Obal lze v rámci 

mečku na zadní straně obalu natolik stabilní, že lze do obalu nejprve napl-

dají rychle skládat, lze u této varianty 
plnoplošně potisknout všechny čtyři 
boční strany, což podporuje prezentaci 

dají rychle skládat, lze u této varianty 
plnoplošně potisknout všechny čtyři 
boční strany, což podporuje prezentaci 

no se skládá a obaly lze dobře stohovat. Jedná se o obal 
na jednorázové použití, čímž odpadá 
problém s případným zálo-

no se skládá a obaly lze dobře stohovat. Jedná se o obal 
na jednorázové použití, čímž odpadá 

Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky a technolo-
gie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Uzávěr-
ka přihlášek do letošního již 16. ročníku soutěže byla 28. května 2010. Od-
borná porota se k hodnocení sešla dne 23. června 2010 a následující den, 
24. června, posuzovalo přihlášené exponáty i grémium reprezentantů. Čle-
nové hodnotitelské komise v čele s její předsedkyní Ing. Janou Lukešovou 
detailně posuzovali vzorky přihlášených obalů ale i další dodané doplňující 
podklady včetně certifikátů a atestů. Z 80 přihlášených exponátů získalo 
ocenění OBAL ROKU 2010 nejlepších 30 obalových řešení. 

Členové odborné poroty:
 Ing. Jiří Cieslar,
 specialista v oblasti polygrafické výroby (PANFLEX s.r.o.), 
 Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.,
 vedoucí Nezávislé obalové laboratoře (VŠCHT v Praze),
 Prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.,
 vedoucí katedry polygrafie a fotofyziky (Univerzita Pardubice),
 Miloš Lešikar,
 specialista v oboru výroby a zpracování papírů a lepenek 
 a šéfredaktor časopisu Papír a Celulóza (ACPP),
 Ing. Miroslav Rafaj, 
 specialista na zkušebnictví – hodnocení obalů určených 
 pro styk s potravinami (ITC Zlín s.r.o.),
 Petr Saifríd,
 ekologické aspekty obalů
 (Cenia - česká informační agentura životního prostředí), 
 Michael Šimek,
 specialista společnosti GS1 ČR na označování zboží čárovým kódem,
 Ing. Alena Valterová,
 specialista v oblasti zkoušení skla (Sklářský ústav Hradec Králové s. r. o.),
 Ing. Jana Žižková,
  specialista pro obalovou techniku a konstrukční obalový software 

(VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí) 

Grémium reprezentantů:
Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka časopisu Brands&Stories,
Ing. Ladislava Caisová, šéfredaktorka časopisu Svět balení,
Ing. Ilona Cíchová, Vydavatelství AGRAL,
Mgr. František Frantík, šéfredaktor časopisu Kvasný průmysl,
Ing. František Kruntorád, CSc., jednatel a ředitel Vydavatelství AGRAL,
Pavel Neumann, redaktor časopisu Zboží&Prodej,
Ing. Renata Steinmetzová, redaktorka Dopravních novin, 
Adriana Weberová, redaktorka časopisu Systémy Logistiky

Hodnotitelská komise rovněž nominovala 5 exponátů na speciální ocenění 
pro best-of-the-best přihlášené obalové řešení CENU PŘEDSEDKYNĚ KO-
MISE, z nichž Ing. Jana Lukešová, předsedkyně komise, vybere letošního 
nositele této ceny. 

Držitelům ocenění OBAL ROKU 2010 budou trofeje a certifikáty předány 
v rámci Obalového galavačera dne 18. listopadu 2010 v hotelu Olympik 
Artemis v Praze. V průběhu galavečera bude vyhlášen i držitel CENY PŘED-
SEDKYNĚ KOMISE 2010.

Vítězné obaly mohou být také přihlášeny do celosvětové obalové soutěže 
WorldStar for Packaging. V letošním roce se porota sejde v Istanbulu o mě-
síc dříve, než bývalo zvykem a proto je uzávěrka přihlášek do této soutěže 
již 2. srpna 2010.

Časopis Brands&STORiES byl mediálním partnerem soutěže OBAL 
ROKU a na těchto stránkách vám přináší ukázky některých oceně-
ných exponátů z kategorií blízkých zaměření titulu: spotřebitelské 
obaly a kategorie skupinové obaly a displeje 

Dárková kazeta na porcovaný čaj
Přihlašovatel: Obchodní tiskárny, a.s.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Exkluzivní dárková kazeta ze skládačkové lepenky 

je určená pro balení 60 ks porcovaného čaje. Na 
první pohled zaujme luxusním provedením 

s netradičním designem a grafikou, 
připomínající drahý šperk. Při výro-
bě byly použity 2 vrstvy černé barvy, 
zvýšená vrstva UV laku, slepá a fóliová 
ražba. Dárkovou kazetu lze použít díky 
své funkčnosti i jako display, čaje se 
tak stávají mnohem přehlednější než 

v uzavřené krabičce. Technologie: ofset 
4 barvy + lak, slepá a fóliová ražba, výsek, lepení

RADMILLA višne a slivky v čokoláde - 10ks
Přihlašovatel: Grafobal, akciová spoločnosť
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Konstrukce obalu, jeho grafika a samozřejmě 
i samotný produkt komunikuje zprávu o super-
luxusním, výjimečném produktu pro výjimeč-
né příležitosti. Unikátní konstrukční řešení 
obalu má 3 základní části. Členitá vrchní část 
svým hvězdicově se zbýhajícím jehlanovitým 
tvarem přesně zapadá do podobně uspořá-
daných jednotlivých obalů, které jsou přile-
pené podstavou ke spodní nosné a integrující části. 
Každá malá pyramida v sobě ukrývá jeden kus v alko-

holu naloženého ovoce, ručně na- m á č e -
ného do čokolády. Při přepravě a skla-

dování jsou jednotlivé pyramidy uloženy na bok 
do tvaru hvězdice a přikryté vrchní částí 

obalu, který po otevření evokuje 
paví ocas – logotyp společnosti 
Radmilla. Stěny malé pyramidy 
jsou k sobě volně přiložené a vzá-
jemně fixované vrchní částí ve 
tvaru jehlanu.s drobnými náse-
ky na hranách, které zabraňují 
samovolnému otevření. Obal 
je oboustranně 6- ti barevně 

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určena pro jakékoliv obalové řešení z kategorie spotřebitelské obaly; spotřebitelské obaly - dár-
kové; skupinové obaly a displeje; přepravní a technologické obaly; obalové materiály a etikety, uzávěry, fixace a ostatní pomocné 
obalové prostředky. 
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Dárková kazeta na porcovaný čajDárková kazeta na porcovaný čaj
Přihlašovatel: Obchodní tiskárny, a.s.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Exkluzivní dárková kazeta ze skládačkové lepenky 
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první pohled zaujme luxusním provedením 

s netradičním designem a grafikou, 
připomínající drahý šperk. Při výro-
bě byly použity 2 vrstvy černé barvy, 
zvýšená vrstva UV laku, slepá a fóliová 
ražba. Dárkovou kazetu lze použít díky 

v uzavřené krabičce. Technologie: ofset 
4 barvy + lak, slepá a fóliová ražba, výsek, lepení

 vedoucí katedry polygrafie a fotofyziky (Univerzita Pardubice),
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RADMILLA višne a slivky v čokoláde - 10ksRADMILLA višne a slivky v čokoláde - 10ks

Konstrukce obalu, jeho grafika a samozřejmě 
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luxusním, výjimečném produktu pro výjimeč-
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Stačí namočit a aplikovat na zeď
Nejsilnější stránkou latexové technologie je kva-
lita tisku ve spojení s exteriérovou odolností. Pro 
tiskárny HP Designjet L25500 je k dispozici ně-
kolik zajímavých materiálů, například tapety již 
obsahující lepidlo.

S materiálem HP PVC free Wall Paper si může 
člověk připadat jako kouzelník. Tento na první 
pohled obyčejný papírový materiál stačí namo-
čit a hned se může aplikovat na zdi. Obsahuje už 
totiž lepidlo a nemusí se s ním bát pracovat ani 
začátečník bez zkušeností tapetáře. Jeho jádro 
tvoří textilní vlákna, které zajišťují snadnou ma-
nipulaci. Když se při aplikaci zmuchlá, stačí ho 
jen odlepit a znovu přihladit. Grafika má vyso-
kou kvalitu a kromě lepení na zdi se může využít 
i na další interiérové dekorace. Vrstva latexu je 
pružná a odolná, takže zvládne i několik pokusů 
o správné nalepení. Materiál je certifikován jako 
ohnivzdorný a HP garantuje, že do půl roku od 
aplikace půjde po navlhčení sundat beze zbytků 
lepidla. Je tedy ideální pro střednědobé kampaně 
a výstavnictví. V případě interiérových dekorací 
vydrží v plné kondici až pět let. 

Textilie pro interiérové aplikace
i venkovní nasazení. 
Latexová technologie umožňuje potisk textil-
ních materiálů v mimořádné kvalitě a s vysokou 
densitou barev. Kromě reklamních aplikací, jako 
jsou textilní bannery či interiérové displeje, se 
uživatelům latexových tiskáren otevírají široké 
kreativní možnosti. Inkousty se nerozpíjí ani na 

jemně tkané vlajkovině a dobře čitelné zůstávají 
i drobné texty. Kromě vlajek lze vytvořit i zajíma-
vé záclony, výzdobu slavnostních tabulí či úpravu 
stolů před tiskovou konferencí. 

Nabídku textilních médií HP, určených přede-
vším pro latexové tiskárny HP Designjet L25500, 
tvoří trojice recyklovatelných a ohnivzdorných 
materiálů neobsahujících PVC. HP wrinkle-free 
Flag with liner je jemná vlajkovina s podklado-
vým papírem. HP Light Textile Display Banner 
s gramáží 210 g/m2 a HP Heavy Textile Banner 
s gramáží 280 g/m2 mají hustě tkanou strukturu, 
takže podkladový papír nepotřebují. První z uve-
dených bannerů najde své uplatnění především 
u interiérových aplikací. Těžší materiál snese 
i venkovní nasazení. 

Práci s textilem nikdy nechyběla kreativita. 
Zajímavý nápad dostali v Chorvatsku. Námořní 
mapy jsou velmi podrobné a pro charterové pla-
chetnice je třeba tisknout různé části mapových 
podkladů podle plánovaných tras. Vlajkovina HP 
wrinkle-free Flag se ukázala jako velmi užitečný 
materiál, protože takto vyrobená mapa snese 
vodu i manipulaci ve větru. 

Žídle pro signmakery
Společnost HSW Signall nabízí pro výrobce re-
klamy, ale i další kreativní řemeslníky užitečné 
pomůcky z produkce německé společnosti Yello-
tools. V mnoha případech jde o věci inspirované 
praxí. Sem můžeme určitě zařadit i židli Lowri-
der. Inspirací byl požadavek signmakerky Joan 
Malinowski, která společnost Yellotools požádala 
o vyvinutí „židle“, která by zajišťovala pohodlné 
posezení a potřebnou mobilitu při lepení náraz-
níků, prahů a blatníků. 

Sezení a polehávání na studené podlaze niko-
mu na zdraví nepřidá. Joana dlouho hledala v na-
bídce dílenských židlí model, který by jí při práci 
vyhovoval, ale žádná z nich nebyla dostatečně 
nízká. 

Pro konstrukční tým společnosti Yellotools to 
byla zajímavá výzva. Židle Lowrider není jen se-
dadlo na kolečkách, ale dostala do vínku i několik 
praktických detailů. Vzpomeňme jen přídržnou 
destičku na magnetické klipy SpeedMags nebo 
odkládací misku na nářadí a drobné nástroje. 
Takto má aplikátor při práci vše potřebné po 
ruce a díky dimenzování pro „německé“ postavy 
se nikdo nemusí bát, zda je židle dostatečně pev-
ná. Šéf firmy Yellotools je pořádný „jedlík“ a jeho 
židle unese hravě. 

Pojezdová kolečka jsou bez výjimky německé 
výroby, protože jen ty jsou zárukou, že budou 
perfektně jezdit na každém podkladu. Toto tvrze-

ní je v praxi vyzkoušené. Vývojáři odkazují všem 
zákazníkům typu „udělej si sám“: „Pokud již obě-
tujete tu námahu a pracně seženete po obcho-
dech potřebné díly, klidně nám zavolejte - dáme 
vám k dispozici frézovací šablonu...!“ 

Chameleon 
Ve světě výstavních a prezentačních systémů Ex-
polinc se stále něco děje. Příjemné osvěžení při-
náší roletkový systém Roll Up Classic Chameleon. 
Klasický hliník oživují barevné plastové doplňky. 

Svět touží po barvách, a tak se i elegantní 
a nadčasový roletkový systém dokáže barevně 
přizpůsobit náladě či požadovanému barevnému 
tónu stejně jako chameleón. 

Systém Roll Up Classic Chameleon byl mimo 
jiné oceněn v Swedish Society of Crafts and De-
sign, kde mu byla udělena cena v kategorii Kre-
ativní produkty a služby. Systém je vhodný pro 
rychlé elegantní prezentace, přičemž je k dispo-
zici v několika šířkách. Vzhledem ke kvalitě pro-
vedení a doživotní záruce se jedná o systém pro 
opakované použití bez ztráty funkčnosti.

V katalogu společnosti Expolinc pro rok 2010, 
který najdete v českém jazyce ke stažení ve for-
mátu pdf na hlavní stránce společnosti HSW Sig-
nall, je ještě několik dalších novinek. 

Vychytávky pro signmakery 

Tapety HP PVC free Wall Paper 
nabízí široké možnosti uplatnění

Záclony vyrobené z vlajkoviny
HP wrinkle-free Flag with liner.

Udělejte si konečně jednou pohodlí ... 

Židle LOWRIDER s nástavcem

Systém Expolinc Roll Up Classic Chameleon

1. Víno
Marks & Spencer jako první maloobchodník vyměnil malé skleněné lahve na víno 
o objemu 25cl za plastové PET lahve, které jsou vyrobeny speciální technologií. 
Obal tvoří dvě vrstvy Pelyethlylenu Terephthalátu (PET) a bariérový materiál, kte-
rý zamezuje vstupu kyslíku po otevření láhve. Víno tak vydrží beze změn až 12 
měsíců. Plastové lahve jsou o 85 % lehčí než skleněné, méně tedy zatěžují životní 
prostředí. Nejen, že uspoří až 525 tun obalů ročně, ale také se při jejich výrobě 
a transportu spotřebuje méně energie.
Víno v plastových lahvích je vhodné například na venkovní letní koncerty a festiva-
ly, pikniky či pro catering během letů.

2. Marmelády
Marks & Spencer uvedl nový typ sklenic na marmeládu v roce 2009 u příležitosti 
svého 125. výročí. Nový typ sklenic má jednodušší tvar a má o 9 % nižší hmotnost. 
Každý rok díky tomu Marks & Spencer ušetří 50 tun skla a kovu.

3. Pizza
Marks & Spencer přestal balit pizzy do obvyklé kartonové krabice a zavedl balení 
do tenké fólie. Tímto opatřením ušetřil 62 % obalů, to odpovídá 480 tunám papíru 
ročně.

4. Hotová italská jídla
Pro hotová italská jídla vyvinul Marks & Spencer nový materiál, tzv. napěněný CPET 
plast, za který získal ocenění WRAP 2006 Award v oblasti inovativní technologie. 
Celkově se podařilo snížit hmotnost obalu o 20 %, Marks & Spencer tak od roku 
2007 do současnosti uspořil až 150 tun obalů. Pro uživatele je pozitivní i fakt, že 
obal si uchová nízkou teplotu i po ohřátí v troubě, takže se nemusí bát popálení. 

5. Jablečný koláč
Marks & Spencer minimalizoval klasickou kartonovou krabici u jablečného koláče 
a vytvořil speciální obal, díky tomu se celkově snížila váha obalu o 70 %!

6. Velikonoční sladkosti
Marks & Spencer snížil 
v průměru o 30 % množ-
ství obalů velikonočních 
sladkostí. Čokoládové vý-
robky typu „králíček Max“ 
začaly být baleny do leh-
kého fóliového sáčku (mís-
to plastového cylindru), 
čímž se ušetřilo až 90 % 
obalů. 

Obaly

Plán A:
Recyklace a snižování odpadu
Marks & Spencer snížil výdej igelitových tašek o 417 milionů kusů, zredukoval množství potravino-
vých obalů o 20 % a investoval 50 miliónů liber do ekologického a etického podnikání. 

Společnost Marks & Spencer dokázala díky napl-
ňování svého ekologického a etického programu 
Plánu A snížit objem obalů u všech produktů o 36 
%, zvýšit počet potravinářských výrobků s nižším 
obsahem soli na 91 %, a vyrábět 84 % PET plastů 
z recyklovaných materiálů. Marks & Spencer si 
do roku 2015 stanovil celkem pět klíčových cílů 
v oblasti recyklace a redukce obalů ve svém etic-
kém a ekologickém programu - Plánu A.

První cíl v oblasti recyklace a redukce obalů je 
snížení hmotnosti všech neskleněných obalů o 
25 %. V dalším bodě Plánu A se Marks & Spencer 
zavazuje, že bude používat pouze obaly, které po-
cházejí z trvale udržitelných zdrojů, tj. z recyklo-
vaných plastů nebo z papíru s mezinárodně uzná-
vanou certifikací FSC. Tato certifikace znamená, 
že papír byl vyroben ze dřeva pocházejícího z 
trvale udržitelného lesního hospodářství.

Od roku 2012 chce Marks & Spencer používat na 
obaly pouze snadno recyklovatelné či komposto-
vané materiály. V některých případech bude po-
užití pevnějších materiálů nevyhnutelné. V nepo-
slední řadě se Marks & Spencer rozhodl, že bude 
na obaly výrobků umisťovat loga britské společ-
nosti WRAP – Waste & Resource Action a Recycle 
Now, která spotřebitele informují o recyklovatel-
nosti obalů. V současnosti nese symboly WRAP 
přes 80 % potravinových obalů a 15 % obalů na 
oděvy Marks & Spencer. Posledním závazkem je 
spolupráce s britskou organizací WRAP ke sníže-
ní množství obalů a potravinového odpadu.

Marks & Spencer získal ocenění 
za „zelenější“ obaly
Průběžným plněním Plánu A se společnosti Marks 
& Spencer podařilo od dubna 2007 do května 2008 
ušetřit 1402 tun obalů, což se rovná váze 255 slonů. 
Od roku 2006 do loňského roku společnost také 
snížila o 12 % množství obalů neobsahujících sklo. 
V roce 2009 odstartovala 355 projektů, jejichž cí-
lem je omezení množství obalů. Za svoji snahu byl 
Marks & Spencer vyznamenán v roce 2009 první 
cenou Greener Package Award v žebříčku brit-
ských maloobchodníků Retail Leadership Award.

Příklady snižování obalů potravin
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„Již desítku let je čichový marketing zřejmou sku-
tečností. Tato část více smyslového marketingu 
se opírá o dominantní roli vůně v rozhodovacím 
procesu spotřebitelů a využívá šíření vůní pro 
doplnění a zlepšení vizuální komunikace. Přesto 
čichový marketing má své limity, a to v podobě 
nesourodých směsí vůní, prchavosti vůní, odliš-
ného vnímání vůní i vysokých nákladů spojených 
s vytvořením čichové atmosféry,“ zdůrazňují zá-
stupci ISCOM. 

Čichové znečištění 
Příliš mnoho pachů a vůní může odpuzovat spo-
třebitele kvůli problémům, které jsou spojeny 

s alergiemi nebo respiračními potížemi. Může 
dospět až do stavu znechucení vůči tomuto „či-
chovému znečištění“. 

Šíření určité specifické vůně v daném prostředí
většinou nepředstavuje žádný problém. Naopak 
větší množství rozličných vůní ve stejném místě 
může způsobit čichovou disharmonii která při-
náší zákazníkovi nelibé pocity a může negativně 
ovlivnit jeho nákup, pokud vůně nejsou vzájemně 
kompatibilní. Je tedy třeba předcházet saturaci , 
která může vzniknout v důsledku rozmanitosti 
a intenzitě vůní, a se kterou se například setkává-
me v parfumeriích. V oblasti čichového marketin-
gu je nezbytné najít dlouhodobá řešení a věnovat 
pozornost fenoménu alergií, který se týká napří-
klad každého šestého obyvatele Francie. 

Francouzská dopravní společnost (RATP) 
zavedla na základě testů s cestujícími program 
neutralizace pachů a vůní a šířila v některých 
stanicích mentolovou a eukalyptovou vůni, než 
zjistila, že tuto vůni cestující příliš nesnášejí. 

Vůně rovněž může způsobovat problém z hle-
diska prostorové delimitace v určitém prostoru, 
která díky prchavosti vůně není možná. 

Těkavost vůně 
Parfémy mají specifickou vlastnost, kterou je je-
jich těkavost. Vůně jsou pomíjivé, nestálé a časem 
se jejich intenzita snižuje. Trvalost vůně závisí na 
chemickém složení, technických podmínkách 
difuze vůně a na prostředí, kde je vůně šířena. 
Trvalost vůně naráží také na problém přivyknutí 
spotřebitele na danou vůni. Již po několika vte-
řinách expozice určité vůni se mění subjektivní 
vnímání vůně spotřebitelem. 

Odlišné vnímání vůně podle kultur
Vnímání a hodnocení vůně se liší podle zeměpis-
ných oblastí , a to zejména z důvodů kulturních 
odlišností. Francouzi mají rádi vůni vanilky, Ame-
ričané preferují vůni skořice. Výběr konkrétní 
vůně je stále více ovlivněn skutečností, že parfe-
mované výrobky jsou komercializovány v odliš-
ných geografických zónách.

Nadnárodní společnosti působící v různých 
zeměpisných oblastech musí při tvorbě čicho-
vého podpisu brát na zřetel kulturní zvyklosti 
z hlediska vůní, neboť konotace a symbolika 
jsou rozdílné dle kultur. Je tedy záhodno testovat 
vůně v jednotlivých geografických oblastech stej-
ným způsobem, jako je testována vhodnost názvů 
značek nebo barevných kódů v mezinárodním 
měřítku. 

Individuální vnímání vůně
Určitá vůně může být atraktivní pro jednu oso-
bu a odpuzující pro jinou. Neexistuje snad vůně, 

která je univerzálně pozitivně hodnocena. Na-
víc upřesnit a ovládat hranice mezi přitažlivostí 
a odpudivostí je velmi obtížné. Vůně je zdrojem 
různých interpretací a výkladů, které mohou být 
ovlivněny subjektivitou osoby, která vůni vnímá 
a posuzuje. Podle toho, zda je vůně levandule 
spojena se svatbou nebo pohřbem, asociace 
s touto vůni může být pozitivní či negativní. Či-
chový marketing často probouzí vzdálené vzpo-
mínky pod vlivem vůní, které jsme kdysi pocítili. 
Tento silný evokační prvek je velmi individuální 
a je závislý na podmínkách, návyku, kultuře. 

Podle studií, které byly se spotřebiteli reali-
zovány v oblasti různých parfémů, bylo možné 
pozorovat, že testované parfémy poskytovaly 
uspokojující pocity u jedněch spotřebitelů a in-
stinktivní odpor u druhých. Ovládání a využí-
vání vůní je velmi delikátní záležitostí. Parfém 
vyvolává více intuitivní chování než racionální, 
je permanentně spojen s určitou věcí, místem, 
jedincem, situací nebo obdobím. 

Daniela Krofiánová

Přináší čichový marketing 
vždy ty pravé vůně? 
Na tuto otázku se pokusili odpovědět zástupci vysoké školy ISCOM ve Francii, která se specializuje na 
obor komunikace a reklamy. 

Smyslový marketing
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V prodejnách společnosti hraje atmosféra prvo-
řadou roli a v jakémkoliv místě prodejny, které zá-
kazník navštíví, jsou aktivovány jeho smysly. Vše 
je pečlivě analyzováno a prozkoumáno: výrobky, 
které jsou zákazníkům k dispozici a kterých se 
zákazníci mohou dotknout, vyzkoušet je, uklid-
ňující vůně esenciálních olejů, příjemná hudba 
vybízející návštěvníky k procházce po prodejně, 
nabídka čaje pro všechny, kteří na něj mají chuť. 

Celý sortiment Nature & Découvertes je pre-
zentován s testery. Všechny nabízené výrobky 
jsou umístněny na dosah zákazníků, zákazník 
si je tedy může volně prohlédnout, dotknout se 
všeho, co ho zajímá, a otestovat. V každé z pro-
dejen je návštěvníkům nabízen samoobslužnou 
formou jako pozornost zdarma bylinkový čaj ze 
sedmi ingrediencí. Tato nabídka je součástí kon-
cepce firmy, čaj není na prodej, je prezentován
jako dárek zákazníkům a nikoliv jako degustace 
s komerčním podtextem. 

Společnost Nature & Découvertes věnuje mi-
mořádnou pozornost zvukové a hudební atmosfé-
ře v jejích prodejnách. V souladu se svojí filosofií
směrem k přírodě společnost postupně vytvořila 
komplexní hudební a zvukové prostředí, které 
evokuje přírodu a tradici. V prodejních místech 
je vysílána hudba pro podbarvení celkové atmo-

sféry a hudební kulisa je doplněna šploucháním 
vody z vodotrysků umístěných v prodejně. Tyto 
zvuky působí na zákazníka blahodárně, zbavují 
ho stresu a lákají ho, aby zůstal v prodejně déle. 

Vizuální aspekt prodejen vychází z rovněž pří-
rody a návrat k přírodě podtrhují přírodní mate-
riály, které jsou převážně využity pro vybavení 
prodejen. V prodejnách najdeme dřevěné regály, 
kamenné stěny atd. Pro prodejny bylo zvoleno 
tlumené osvětlení, které vytváří určitou intimitu 
mezi prodejnou a klientem. Prodejny jsou pojaty 
v pohádkovém stylu „jeskyně AliBaby“, kde zá-
kazníci mohou najít své poklady a další zázraky. 
V rámci této koncepce je „nakupena“ velmi široká 
nabídka výrobků. Tento způsob nabídky soustře-
ďuje pozornost zákazníků na samotné výrobky 
a celkové ovzduší místa. Písemné formy komu-
nikace v prodejně jsou omezeny na minimum, 
aby prostor nebyl zbytečně přetížen nadbytkem 
informací. 

V rámci více smyslové komunikace patří čich 
k nejvíce stimulovaným smyslům. Nature & Dé-
couvertes využivá pro navození voňavé atmosfé-
ry cedrovou vůni, která je v prostředí prodejních 
míst šířena již řadu let. Na základě této vůně doká-
zala společnost Nature & Découvertes vybudovat 
ve svých prodejnách pravou čichovou identitu 

firmy, kdy se cedrová vůně stala referencí pro
všechny klienty této společnosti. 

Cedrová vůně byla zvolena proto, že vůně 
dřeva je úzce spojena s přírodou. Dřevitá vůně 
umožňuje zasáhnout hlavní cílovou skupinu zá-
kazníků, kterými jsou obyvatelé měst hledající 
odpočinek v přírodě. Cedrová vůně se line již 
před vstupem do prodejen a láká tak ke vstupu 
a k příjemné návštěvě prodejny. Spotřebitelé, 
kteří navštíví obchodní centrum, jsou přitahová-
ni nejprve touto vůní a poté produktovou nabíd-
kou. Cedrová vůně vyvolává pocit duševní i fyzic-
ké pohody, láká k úniku do přírody a zvyšuje tak 
chuť spotřebitelů do prodejen se vracet. 

Firma v souladu s očekáváním spotřebitelů vy-
vinula řadu dalších vůní v rámci koncepce „Paměť 
okamžiku“, která zahrnuje osm různých vůní odpo-
vídající jednotlivým ročním obdobím. Například na 
podzim si prodejny Nature & Découvertes mohou 
vybrat ze dvou parfémů pro vytvoření vhodného 
voňavého prostředí pod názvy ¨Příroda po dešti¨ 
či „Drobné podzimní kapky“, nebo mohou zvolit 
nestárnoucí cedrové aroma. Tyto vůně evokují 
v paměti spotřebitelů vzpomínky na dětství a silné 
zážitky spojené s tímto životním obdobím. 

Daniela Krofiánová

Prodejní koncepce
s více smyslovými zážitky 
Jednou z průkopnických společností v oblasti smyslového marketingu je francouzská firma Nature & Découvertes. Filosofií tohoto obchodního
řetězce, který zahrnuje 70 prodejen po celé Francii, je přiblížit zejména městským obyvatelům přírodu a zdravý životní styl prostřednictvím 
přírodních produktů, výrobků pro zahradu, pro výlety do přírody, dům, děti a pro celkovou pohodu. Základní myšlenkou prodejní koncepce 
je vytvořit prodejní prostory, které stimulují všechny smysly, lákají k objevování například díky hřejivému světlu, které se místí s šerosvitem 
lesního podrostu, přírodní hudbě, šumění vody, vůni přírodních olejů nebo také chuti čaje. Dekorace, která je speciálně vyrobena pro prodejny 
Nature & Découvertes, vytváří místa oddechu, pozitivních zážitků, místa, která působí jako „přírodní oázy uprostřed města“. 

Smyslový marketing
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Z hlediska genetické výbavy člověka je vnímá-
ní vůní či pachů velmi individuální v intenzitě 
vnímání i v reakci na jednotlivé vůně. Člověk je 
schopen rozeznat až 10.000 různých vůní. Velký 
rozdíl je také mezi genetickou výbavou muže a že-
ny. Ženy mají o 10.000 čichových receptorů více 
než muži a alespoň podle mé osobní zkušenosti 
je ženský nos výrazně citlivější a to nejenom na 
vůně. Proto je třeba přistupovat k vůním jako ná-
stroji marketingu velmi citlivě a s rozmyslem.

Vůně jako nástroj marketingu funguje od nepamě-
ti i když z počátku byl spíše vedlejším produktem 
jiné činnosti (vaření, pečení) a teprve později se 
vůně začala využívat cíleně (parfémování) s úče-
lem vyvolat v dotyčné osobě libé pocity (emoce). 
Osoba ve stavu příjemného rozpoložení a naladě-
ní je pak lépe ovlivnitelná.

Smyslový marketing je především záležitostí kon-
cepcí pro působení na více smyslů najednou. 
Daleko vyšší účinnosti dosáhneme při kombinaci 
působení na více smyslů najednout a využitím je-
jich synergie. Chceme-li jako marketingový nástroj 
použít vůně, je dobré znát základní pravidla pou-
žívání a umět využít možnosti, které nám čichové 
ústrojí a pak také technologie nabízejí. Z hlediska 
prodejního místa existují dvě základní koncepce 
pro využití vůní. Můžeme volit mezi celkovým 

provoněním prostoru (cílem je vytvořit spojení 
místa prodeje či značky a pozitivní emoce) a mezi 
zónováním, kdy chceme upoutat pozornost pou-
ze ke konkrétnímu místu či produktu, případně 
neutralizovat nepříjemný pach například v pře-
vlékací kabince, v šatnách ve fitness apod..

Máme-li koncepci promyšlenou, je třeba hledat 
optimální technické řešení a především dobře 
zvolit místo pro umístění zdroje vůně. V praxi se 
velmi často setkávám s tím, že byť je dobře zvole-
ná koncepce i vůně, systém nefunguje, protože 
je špatně umístěn zdroj vůně a nerespektuje tok 
vzduchu v daném prostoru. I v případě šíření 
vůní technologie postupují vpřed a místo rozpra-
šování kapiček je lepší volit technologii na bázi 
uvolňování molekul parfému, které jsou lehčí než 
vzduch (na rozdíl od kapiček), proto déle vydrží 
v prostoru a tím je také účinnost takového přístro-
je vyšší. Samozřejmě je důležité vzít v úvahu veli-
kost prostoru a nebrat přístroje pro domácí vyu-
žití na průmyslové instalace, byť by se vám zdály 
počáteční investice do průmyslového řešení vyso-
ké v konečném důsledku se to vyplatí s ohledem 
na trvanlivost komponentů a možný servis.

Výběr vůně je vždy delší proces a není dobré ho 
uspěchat. Podstatné je zvolit pouze jednu osobu, 
která rozhodně, protože vzhledem k vysoké indi-

viduální citlivosti se kompromisy a shody hledají 
těžko. Rozhodovat se můžete mezi vytvořením 
individuální vůně reprezentující značku nebo vý-
běrem ze standardního vzorníku. Několik obec-
ných pravidel pro marketingové využití vůně 
existuje a v zásadě jde především o subjektivní 
výběr kompetentní osoby.

Při volbě vůně můžeme vycházet například z to-
ho na jakém základě je skupina vůní postavena 
(citrusy, ovoce, čistota) a co tedy především evo-
kuje, protože tak lze volit vůni pro širší skupinu 
osob a lze předpokládat přibližně stejnou emoč-
ní reakci celé skupiny (vůně pomeranče, čistě 
vypraného prádla apod vzbudí ve většině lidí 
přibližně stejné emoce a evokuje podobné vzpo-
mínky) nebo volit více excentrickou vůní. Záleží 
na tom, jakého cíle chceme dosáhnout použitím 
vůně. To také platí pro nastavení intenzity. 

Efekt při použití vůní:
1. Vzbuzuje emoce
2. Zvyšuje prožitek z nakupování
3. Vytváří odlišnost
4. Odstraňuje nepříjemné pachy

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

Smyslový marketing

Vůně jako nástroj
smyslového marketingu

Protože čichové ústrojí člověka je přímo napojeno na paměťovou 
a emoční zónu mozku, dokáže vytvářet nejsilnější vazbu podnět 
– emoce a zároveň velmi dobře funguje zpětné vyvolání vazby na 
základně jedné části této vazby. Čichové ústrojí neoddělitelné od zá-
kladní lidské potřeby - dýchání. Proto se také čichové vjemy velmi 
špatně blokují a i při dýchání ústy ulpí něco z vůně či pachu na sliznici 
i když ve slabší koncentraci.

Smyslový marketing



Malá firma, zrozená ze studentského nápadu,
dosud prodávala jen v několika málo knihkupec-
tvích. „Do klasických papírnictví jsme jít nechtěli 
z několika důvodů,“ upřesňuje Denisa Havrdová. 
„Chtěli jsme ukázat celou šíři sortimentu a jeho 
výjimečnost a nechtěli jsme naše produkty opat-
řovat ochrannými obaly určenými pro maloob-
chod. Vytipovali jsme si tedy sympatická místa 
- knihkupectví nebo obchůdky s módou apod., 
ale hledali jsme stále svůj prostor, který by dával 
možnost propojení obchůdku s dílnou.

Nyní si tedy konečně každý může zajít do ob-
chodu vonícího papírem, s regály zaplněnými 
kompletním sortimentem Papelote od sériově 
vyráběných produktů až po čistě autorské, li-
mitované série včetně obalů předního českého 
designéra Jana Činčery. Součástí prodejny je také 
„knihovnička“ s produkcí nevšedního českého 
nakladatelství pro děti Baobab, autorskými kni-
hami současných (nejen) ilustrátorů a grafiků,
knihami o papíru, své místo tady mají vyhrazeno 
milovníci papíru pro občasná setkání, příležitost-
né výstavy, workshopy, dílny, přednášky...

K těmto příležitostem je také uzpůsobeno vyba-
vení obchodu – velké stoly na kolech, které mohou 
sloužit jako prodejní pult i jako pracovní plocha. 
Stěny jsou v podstatě výstavní plochou opatře-
nou klipsy, kde lze jak vystavit prodávané zboží, 
tak upevnit pracovní materiály při workshopech. 
Vizuál obchodu je záměrně ponechán v surové 
podobě, aby co nejvíce vynikla rozmanitost pro-
duktů.“

„Jsme přesvědčeni, že obchod s papírem 
může být okouzlujícím místem plným života, 
kde je radost se zastavit. Jelikož naším posláním 
je představovat papír v celé jeho šíři, zdá se nám 
dobré a pro naše zákazníky obohacující ukázat 
také něco z našeho zázemí. Proto je obchod, je-
hož interiéry jsou navrženy architektonickým 
studiem A1architects, koncipován jako prostor 
propojující dílnu s obchodem, kde má zákazník 
možnost se zastavit a načerpat něco z jedinečné 
atmosféry výrobního prostředí. Obchody toho-
to typu nás v zahraničí velmi oslovují a věříme, 

že nyní je doba, kdy lze něco podobného apliko-
vat i u nás,“ konstatuje Kateřina Šachová, která 
je autorkou a designérkou všech produktů.

Nový obchod s dílnou Papelote je zkrátka uni-
kátní záležitostí, ostatně stejně jako celá značka 
prezentující papír jako materiál s dlouhou a bo-

hatou historií a zároveň širokými možnostmi 
využití. Každý si mezi kreativními produkty 
z ekologicky šetrných materiálů a v osvědčené 
kvalitě může najít ten pravý, přesně podle svých 
představ - od sešitů, bloků, přes obaly na knihy 
a sešity, penály, kolekci balicích papírů, pohledy 

Nové prodejní koncepty

Úspěšná, ryze česká značka papírnictví Papelote v červnu otevřela svůj první obchod – ve Vojtěšské ulici č. 9 na Praze 1. (Otevírací doba: 
od pondělí do pátku, 11 - 18 hod.) Výrobky Papelote za pouhý rok působení na trhu dokázaly nadchnout zákazníky dosud marně hleda-
jící originalitu a nápad v regálech papírnictví, a také zaujmout odborníky, kteří je ověnčili řadou cen. 

Papelote otevírá obchod
a dílnu v centru Prahy

co nejdále od vchodu, v blízkosti obslužného pul-
tu z důvodu potřeby konzultace zákazníka s obslu-
hou a snížení rizika odcizení zboží.“

Barvy a materiály
„Image našeho návrhu byl navržen v souznění 
s přírodními materiály a laděn do barev navozu-
jící pocit harmonie, klidu a stability. 
Pískovec - strukturální nebo štuková malba v bar-
vě pískovce – (zákazník si ve výsledku z praktic-
kých důvodů zvolil bílou) 
Kámen - imitace kamene na image stěně s apliko-
vanou LCD obrazovkou a brandem Husky 
Hliník - barva hliníku slouží k vytvoření hrubého 
vzhledu přírodních materiálů s kombinací se stá-
lostí a pevností kovu.

Koberec - zátěžový koberec modré barvy byl sou-
částí zadání.“

Spolupráce klient - zadavatel
„Spolupráce s klientem proběhla ve vzájemné 
symbióze a myslím, že k oboustranné spokoje-
nosti. U některých projektů bývá problémem, že 
zákazník nedokáže přesně vyjádřit své požadavky 
a představy což rozhodně nebyl případ spoluprá-
ce s týmem z Husky. Zadání bylo přesně formu-
lované a přitom zůstal otevřený prostor pro naše 
nápady,“ uvádí na závěr majitel firmy Figrema.

Hledají se franchisingoví partneři
„V roce 2004 jsme spustili projekt vlastních firem-
ních prodejen,kterých jsme během 5-ti let otevře-

li 13,“ uvádí Patr Jansa na závěr. „Během uplynu-
lých 6-ti let jsme postupně profilovali sortiment
tak, aby pokrýval co nejvyšší procento požadavků 
našich zákazníků. Stejně tak jsme stanovili jasné 
požadavky na vhodné prostory nově otevíraných 
prodejen. Vyhýbáme se tradičním nákupním cen-
trům na perifériích měst, ale snažíme se obchody 
umísťovat vždy do centra, na hlavní třídy a ulice. 
K dnešnímu dni nabízí společnost HUSKY CZ 
svým zákazníkům možnost nákupu outdoorové-
ho vybavení v patnácti vlastních značkových pro-
dejnách, dvou nových franchisingových, či u desí-
tek prodejců sportovního vybavení. Naším cílem 
je rozšířit nyní síť našich značkových prodejen 
i do dalších měst a nabídnout spolupráci formou 
franchisingu novým potenciálním partnerům.“
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„V roce 2010 jsme se rozhodli pro modernizaci de-
signu prodejen s cílem zjednodušit a zpřehlednit 
prodejní plochu a zvýšit tak zákaznický komfort 
při nakupování,“ uvádí v rozhovoru Petr Jansa, 
product manager HUSKY CZ. „První prodejnu 
v novém designu jsme otevřeli v Praze na Vino-
hradech. Projekt tohoto obchodu byl o to nároč-
nější, že prostory byly poměrně dost malé a dispo-
zičně nesplňovaly stoprocentně naše požadavky. 
Přesto se nám však podařilo z tohoto prostoru 
udělat útulnou a příjemnou prodejnu. V květnu 
tohoto roku pak následovala nová prodejna v Žit-
né ulici, kde prostory splňovaly většinu našich 
požadavků – dispozičně, dostatečným množstvím 
výloh a umístěním v centru města. Zároveň jsme 
se snažili spojit nový design prodejny s historický-
mi štuky, které pocházejí z 19. Století. 

Prodejnu jsme chtěli mít prosvětlenou, stěny 
byly tedy navrženy v bílé barvě s vědomím, že 
v jednoduchosti je krása a také s racionálním 
záměrem, aby dostatečně vyniklo naše zboží, 
které je hodně barevné. Osvětlení nebylo na-
sazeno nijak výjimečné, jednalo se pouze o zá-
měr bílého studeného světla kontrastujícím 
s modrým kobercem. Koberec jako podlahovou 
krytinu jsme volili z důvodu útulnosti prostoru, 
nechtěli jsme mít prodejní prostor studený.“ 

Zóny konceptu
„Koncept obchodu je rozdělen na 3 zóny,“ vy-
světluje Petr Jansa, „podle toho, co zákazník 
hledá – batohy, spací pytle a stany nebo out-
door oblečení. Čtvrtou zónou pak můžeme 
označit prostor s doplňky, které do přírody 
zákazník potřebuje (vařič, ešus, čelovou svítil-
nu, brýle, campingové nádobí apod). Vybavení 
obchodu jsme po dobrých zkušenostech z mi-
nulých projektů svěřili společnosti Figrema 
s jediným požadavkem – zmodernizovat. Dříve 
byly naše regály a stojany z masivu dnes jsou 
kombinovány s kovem.

Tím se nám společně podařil záměr prodejnu 
provzdušnit. Neodmyslitelnou součástí našich 
obchodů je interaktivní displej. Všechny infor-
mace máme na instruktážních videích, což je 
skvělé pro ty zákazníky, kteří nevyhledávají ko-
munikaci s prodejním personálem. Nejedná se 
o plochou smyčku, ale o interaktivní dotykové 
LCD, kdy si zákazník si pustí pouze to, co ho 
zajímá. V nových konceptech obchodů má prá-
vě tento displej svoje viditelné místo. Chceme 
zákazníka navést k jeho používání. V případě 
prodejny v Žitné je displej umístěn na stěnu 
u vstupu, je výrazně obložená kamenem a oko 
příchozího ji nemůže minout.“ 

Vybavení obchodu
O tom, jak si s vybavením prostoru poradila firma
Figrema, nám více řekl její majitel – Antonín Gré-
zl. „Při realizaci návrhu jsme vycházeli z požadav-
ků zákazníka uskutečnit koncept prodejny tak, 
aby byl zachován stejný styl a řešení původních 
stojanů, které se osvědčili a stále se využívají. Dát 
jim modernější a vzdušnější vzhled a přitom za-
chovat kompatibilitu se stávajícími stojany. Z to-
ho vyplývá, že hlavním přínosem modernizace 
by mělo být celkové přizpůsobení sítě prodejen 
jednotnému stylu plně odpovídajícímu zaměření 
a firemní identitě Husky. Primárním designovým
prvkem s ohledem na ekonomické řešení se tedy 
stávají větší plochy prodejny, remodeling prodej-
ního pultu a návrh vhodných doplňků stojanů.“

Návrh prostorového řešení
„Vchod do prodejny je řešen tak, aby na první po-
hled upoutal a zviditelnil insignie Husky, prodejní 
pult a zároveň zvýraznil LCD interaktivní panel, 
který je nespornou výhodou oproti konkurenčním 
prodejnám a zároveň zabaví zákazníky čekající na 
obsluhu. Vzhledem k velké potřebě úložného pro-
storu jsou kolem všech zdí rozmístěny přístěnné 
regály s velkou kapacitou a univerzálností použití 
pro výměnu sezónního zboží a případné přesuny 
prodejních zón. Zkušební kabinky jsou umístěny 

Koncept s cílem
zmodernizovat a provzdušnit
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Prostory v Žitné ulici před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Společnost HUSKY byla založena v roce 1993 s cílem vyrábět a dodávat na trh campingové vybavení, turistické batohy a sportovní oblečení. Od počátku 
kladli důraz na originalitu a kvalitu zpracování výrobků, takže základem jejich produkce je spolupráce s předními evropskými designéry a důraz na selekci 
kvalitních hi-tech materiálů. Zaměřují se především na zákazníky, kteří aktivně tráví svůj volný čas sportem, v přírodě a na horách. Nikdy nebylo jejich 
ambicí ani cílem stát se masově rozšířenou značkou, ale snaží se oslovit poměrně jasně definovanou cílovou skupinu zákazníků – příznivce outdooru,
campingu, lyžování, snowboardingu, hor, turistiky. 

Nové prodejní koncepty



Mistrovské šperky Roberto Coin
poprvé v České republice

Historie proslulé značky se píše už déle než třicet 
let. Roberto Coin založil firmu nesoucí jeho jmé-
no v roce 1977, ve městě Vicenza. Zpočátku tvořil 
především pro slavné klenotnické domy, v roce 
1996 ale založil vlastní značku, která zaznamena-
la prudký a nevídaný úspěch.

Už o čtyři roky později se značka Roberto Coin 
umístila na sedmém místě mezi nejznámějšími 
klenotnickými jmény v USA. Brzy se stala velmi 
oblíbenou také v Itálii, Rusku a mnoha dalších 
zemích. V současné době má Roberto Coin více 
než 800 prodejních míst po celém světě a svým 
zákazníkům nabízí až 600 nových modelů ročně. 
Každý šperk odráží nejen mimořádnou invenci 
svého tvůrce, ale také inspiraci odlišnými kultu-
rami, historií i dneškem. 

Jméno Roberto Coin je spojeno s několika 
revolučními inovacemi v klenotnickém oboru. 
V roce 1978 jako první použil zlato ve všech třech 
odstínech, později znovu oživil klasický typ úpra-
vy - „saténový“ povrch zlata.

Kolekcím Roberto Coin v současnosti dominu-
jí polodrahokamy a diamanty a právě způsobem 

broušení diamantů je značka Roberto Coin zcela 
unikátní – v roce 2003 vzniká tzv. patent „Cento“ 
– diamant se stovkou faset. Takto vybroušený dia-
mant září neuvěřitelným jasem, díky kaleidosko-
pickému efektu dokáže zachytit a odrazit světlo 
v jakémkoliv prostředí. Tento nový způsob brou-
šení diamantů proslavil svého autora po celém 
světě a dodnes jasně odlišuje diamantové šperky 
značky Roberto Coin od jiných.

Rubín. To je další nepřehlédnutelné poznávací 
znamení šperků Roberto Coin. Už několik let na 
jejich vnitřní straně nechybí „exkluzivní podpis“, 
drobný rubínek , který se dotýká kůže a předává 
tak své nositelce poselství s přáním všeho dobré-
ho... Rubínu byly totiž vždy připisovány magické 
schopnosti, dodnes je považován za drahokam 
přinášející štěstí, dlouhý život, zdraví a spokoje-
nost.

Šperky, kterými se rády zdobí ženy na celém 
světě včetně celebrit jako je Nicole Kidman, Gwy-
neth Paltrow, Madonna nebo Sharon Stone, tedy 
konečně můžeme vidět na vlastní oči, v novém 
šperkařském butiku této značky v Pařížské ulici. 

Obchody Roberto Coin můžete vidět také v Ří-
mě nebo v Moskvě, ale všude mají stejnou tvář. 
Interiéry jsou vyvedeny v barevnosti hnědá - zele-
ná a vybavení je z ebenového dřeva. Dominantní 
prvek představuje stěna ze zeleného skla na níž je 
umístěno logo Roberto Coin se svým „podpisem“ 
– symbolikou rubínu. Ve světě se můžete setkat 
jak s obchody velkých ploch , tak s malými bu-
tičky nebo i shop in shopy, ale všude bude zboží 
vystaveno stejným způsobem. V prosklených vit-
rínách s hnědým vnitřkem se šperky vyjímají na 
bílých displejích nebo naopak v bíle vydekorova-
ných vitrínách na hnědých postavcích. Každá vit-
rína má na vnitřních hranách upevněna malá otá-
čivá světýlka, která slouží k detailnímu nasvícení 
šperků. Imageový prvek interiéru pak tvoří velká 
reklamní plocha s aktuálním vizuálem kampaně. 
Poměrně tmavý interiér butiku Roberto Coin 
v Pařížské ulici rozhodně nechává vyniknout vy-
staveným skvostům. 

Nové prodejní koncepty

První obchod v České republice, přímo v prestižní Pařížské ulici v centru metropole, otevřel věhlasný italský klenotník Roberto Coin.  
Ve svých kolekcích si jedinečným způsobem hraje se světlem, barvami a tvary, jeho šperky jsou zářivým uměleckým dílem.
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První ROLEX corner v Česku!

Jason Tarry, generální ředitel značky F&F pro 
Centrální Evropu říká: “Je to velice vzrušující 
milník v historii této značky, který nám umožňu-
je oslovit ještě větší množství našich zákazníků. 
Značka F&F je velice populární především díky 
široké nabídce kvalitní módy za skvělou cenu. 
Nový obchod vychází z naší filozofie o značce
F&F a věřím, že pro naše zákazníky bude jedi-
nečným nákupním zážitkem. Očekáváme, že po 
Praze se tento koncept rozšíří i do dalších zemí, 
kde je značka F&F prodávána.”

F&F je dle průzkumu společnosti PMR pro rok 
2010 leaderem na Českém trhu a patří mezi TOP3 
značky v Centrální Evropě. Značka F&F je velice 
dobře vnímána a přijímána zákazníky, kteří si ji 
oblíbili pro svůj skvělý poměr kvality a ceny.

Úspěch F&F není pouze na uzemí Centrální Evro-
py. F&F je opravdu globální značkou v tuto chvíli 
operující v 11 zemích celého světa Otevření praž-
ského obchodu je plánováno na říjen a tento ob-
chod představí silnou F&F kolekci Podzim / Zima 
2010, která byla poprvé úspěšně předvedena no-
vinářům a stylistům na konci května. 

Nové prodejní koncepty

Od poloviny června dominuje 
luxusnímu hodinářství-klenotnictví 
Carollinum v Pařížské ulici corner 
značky ROLEX, první v Česku. 
Carollinum tak v rámci komplexní 
péče o zákazníka dovršilo svou snahu 
nabídnout při výběru luxusních 
modelů této světově proslulé 
hodinářské ikony maximální komfort. 
Samozřejmostí je vyškolený personál 
a široká nabídka, která zahrnuje 
novinky z veletrhu Baselworld, 
limitované edice i kolekci dámských 
šperkových hodinek.

Módní značka F&F otevírá
svůj první obchod v Praze

Módní značka F&F otevře letos na podzim v pražském Palladiu svůj celosvětově první 
obchod. Praha tím získá významné prvenství a zapíše se do historie! Do této chvíle byla 
značka F&F exkluzivně v prodeji prostřednictvím obchodniho řetězce Tesco. Pro značku 
F&F začne na podzim díky vlastnímu obchodu dlouho očekávaná nové éra, která umožní 
zákazníkům této značky větší možnosti nákupu a povede i ke zvýšenému povědomí o té-
to rychle rostoucí módní značce. 
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Nonverbální komunikace
Mimikou a pohyby jsme mluvily dřív, než se vy-
vinula řeč verbální. Ale rozumíme té původní 
řeči těla? Je pro nás opravdu čitelná? Tyto otázky 
každoročně vplouvají do myslí mnoha žen i mu-
žů a hledá se na ně uspokojivá odpověď. Kurzů 
i knih na toto téma existuje nespočet. Otázkou je 
jak jsou doopravdy účinné. Opomíjejí, že řeč těla 
se nemusíme učit. Umíme ji všichni a reagujeme 
na ni všichni - jenže nevědomky. Proto je prvořa-
-dým úkolem dnešních kurzů a seminářů pomoci 
absolventům uvědomit si jejich vlastní, osobní 
způsob sdělení v neverbální komunikaci.

Jak tělo hovoří samo za sebe? 
Jen pouhých 7% toho, co obsahově sdělujeme 
v komunikaci, tvoří naše slova. O dalších 38% 
těchto informací se postará tón, rychlost a modu-
lace hlasu. Avšak 55% za nás poví tělo. Tato velmi 
stará studie profesora Mehrabiana (Mehrabian, 
Albert (1972), nonverbální komunikace, Chica-
go, IL: Aldine-Atherton) je celá léta znevažována 
a uklízena pod pokličku. 55% je nadpoloviční vět-
šina v oblasti lidské komunikace! Z toho opravdu 
můžeme potvrdit, že nezáleží ani tak na tom, co 
říkáme, tedy na obsahu, ale jakým hlasem to říká-
me a jakou intonací to vyslovujeme. Také však je 
podstatné, jak se u toho pohybujeme.

Důležitost našeho osobního prostoru při nákupu
Každý člověk potřebuje místo, které je jenom 
jeho. Vstupujeme-li například na „cizí území“ 
a jsme-li vyzváni , abychom si sedli, je rozumné 
zeptat se kam. Nevědomým usednutím do oblíbe-
ného křesla hostitele či hostitelky se totiž automa-
ticky stáváme nepříjemným vetřelcem. Pokud se 
chystáme o něčem důležitém jednat, okupací teri-
toria si koledujeme o neúspěch. Je tedy dobré na 
klienty nikdy nenabíhat zpříma, ale vždy oklikou. 
Jejich vstup do vašeho krámu je vstupem na cizí 
teritorium. Než si na něj zvyknou, aby se v něm cí-
tili bezpečně, šup již jsou vámi přepadeni. A jejich 
odpověď? Ne děkuji, já se jenom dívám...

Prostor, který okolo sebe máme, se skládá 
z několika neviditelných plášťů.
  Veřejný prostor: máme-li například při přednášce 

hovořit k větší skupině lidí, automaticky se od nich 
postavíme dál, než 360 centimetrů.
  Společenský prostor: při společenském styku s ci-

zími lidmi, dejme tomu na večírku se snažíme držet 
vzdálenost 120 až 360 centimetrů.
  Osobní prostor: od známých lidí nás obvykle oddě-

luje 46 až 120 centimetrů.
  Intimní prostor: do vzdálenosti 15 až 45 centimetrů 

si pustíme jen ty opravdu nejbližší – pokud na ně 
zrovna nejsme naštvaní.

Tyto zóny by měl každý asistent prodeje respekto-
vat a nezasahovat zákazníkovi do jeho osobního 
prostoru.

O čem nás informuje natočení těla
Postavení chodidel - Pokud mluvíte na klienta, 
aniž by se k vám obrátil celým tělem, rozhodně 
nemá zájem o rozvíjení další konverzace.

Těla ve svíraném úhlu – pokud si dva stojící 
lidé nezávazně povídají, většinou stojí jejich těla 
na pomyslném trojúhelníku, jehož jedna strana 
čeká možná právě na vás. Tady nastává správná 
chvíle pro oslovení klienta.

Otočení hlavy - když se k vám ostatní otočí 
pouze hlavami, je vhodné prohodit společenskou 
frázi a pod nějakou záminkou se rychle vzdálit.

Obráceni k sobě čelem – rozhodně není radno 
snažit se vklínit mezi lidi, kteří jsou k sobě obrá-
ceni čelem a dávají tak jasně najevo, že si vystačí.

Vždy je však třeba vyhodnotit celou situaci, 
gesta i mimiku najednou.
Náš protějšek možná uhýbá pohledem před pich-
lavými paprsky slunce svítícího za našimi zády, 
zkříženýma rukama se může jinak vstřícný člověk 
bránit před chladem či bolestí břicha a zornice 
kromě šera rozšiřují i drogy, alkohol a různá one-
mocnění. Existují totiž lidé, u nichž mimika s po-
city vůbec nekoresponduje. Například se neustále 
usmívají, takže působí uvolněně a snadno navazují 
kontakty. Ve skutečnosti ale třeba úsměvem pod-
vědomě reagují na všechny neznámé situace a s ni-
mi související pocity své nejistoty. Své první dojmy 
tak musíme podrobit důkladné zpětné vazbě.

Ne-ano vyjádřeno mimikou a pohyby
Mluvíte-li k větší skupině a někdo si náhle začne 
obírat oděv od pomyslného smítka, máte před se-
bou odpůrce svých názorů. Zkuste tohoto člově-
ka vtáhnout do diskuse přímým dotazem dopro-
vázeným gestem – otevřenými dlaněmi směrem 

k němu. Tak se zbavíte mnohdy opozice, která je 
spíše nekonstruktivního charakteru.

Sklopená hlava je náznakem nesouhlasu. Zkří-
žené paže také většinou znamenají odmítavý po-
stoj k řečníkovi nebo tomu co říká. Překřížené 
nohy a založené ruce u sedících lidí často svědčí 
o velké nelibosti, pokud zrovna neměří dva met-
ry a nemají jak si jinak ruce či nohy složit.

Podepře-li si posluchač bradu se vztyčeným 
ukazováčkem, vypadá sice pozorně a zaujatě, nic-
méně se brzy vytasí s kritikou. Při hovoru s jed-
ním člověkem se můžeme pokusit prolomit jeho 
obrannou bariéru třeba tím, že mu podáme nějaké 
písemné podklady. Dokud má totiž zkřížené paže, 
je zbytečné pokračovat ve vršení argumentů.

Překřížené paže a zaťaté pěsti, nenechte se ošá-
lit sladkým úsměvem, tohle je nepřítel. Překříže-
né pěsti s palci s palci směrem vzhůru, počítejte 
s tím, že si z vás nic nedělá a je přesvědčen, že 
vás strčí do kapsy. Palce frajersky zaklesnuté za 
opaskem zároveň naznačují připravenost k akci. 
K jaké? To může být právě na vás. Jděte do toho.

Arogantní, energický člověk strká ruce do kapes 
tak, aby vyčuhovaly palce. Vstřícný člověk je nechá 
s otevřenými dlaněmi ležet podél těla. Sebevědo-
mý člověk „přebytečné“ ruce spojí za zády (odhalí 
tak hruď a krk). Ten, kdo už význam těchto gest 
zná, je mnohdy zkouší maskovat pomocí různých 
pohybů. Upravuje si manžety, tře zápěstí, rovná 
hodinky nebo náramek. Také cigareta bývá v těch-
to situacích víc než jen nikotinovou závislostí.

Otrlý lhář se k vám postaví čelem, vytrvale vám 
hledí do očí a na jeho rukou není nic nápadného. 
A to jsme někdy skoro všichni, že? Nicméně lže-
me tak hlavně ostatním a nebo sami sobě?

Michal Zachar - imagemaker

Asistenti prodeje by měli
znát základy řeči těla 

Řeč těla našeho zákazníka může mnohé napovědět, aniž bychom potřebovali slovník. Nestačí však věnovat pozornost tomu, jak se lidé tváří, 
pohybují, jak stojí, gestikulují. Je třeba ve všech těchto věcech hledat spojení tzv. kontext.

Umění prodávat
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Určitě znáte rčení „kupovat zajíce v pytli“. Upo-
zorňuje na riziko, že v onom neprůhledném oba-
lu se klidně můžete nadít i kocoura nebo kusu 
dřeva. Žádný rozumný zákazník tedy není naklo-
něn tomu, aby takové „zajíce“ kupoval. Zejména 
u elektrospotřebičů, elektroniky a složitějších 
zařízení je třeba, abyste je zákazníkům náležitě 
předvedli. Bohužel personál toho o zboží často 
neví o mnoho více než zákazník. Takže raději pre-
zentuje přístroj tak, že ho vyjme z krabice, chvíli 
podrží ve vzduchu a pak ho zase pěkně uloží na-
zpátek. Už jsem se však setkal i s případem, kdy 
prodavač odmítl balení otevřít, protože bych pak 
prý přišel o záruku. 

Tímto způsobem ale dáváte zákazníkům naje-
vo, že vás jejich spokojenost nezajímá. Hlavně 
ať zaplatí a jestli se jim to nebude hodit, to je 
jejich věc, takový je holt život! Myslíte si, že 
nezatouží vám to oplatit? U prodavačů, kteří si 
stěžují na aroganci zákazníků, si všímám jejich 
vlastního chování. Většinou musím konstato-
vat, že si hrubé zákazníky zaslouží. Ono totiž 
stále platí známé „Jak se do lesa volá, tak se 
z něho ozývá“.

V naprosté většině případů je tento přístup 
„prezentace“ zboží založen na heslu „Co bych se 
snažil, když se to dá prodat i bez námahy“. Tedy 
na představě, že zákazník koupí tak jako tak, a je 
proto zbytečné znepříjemňovat si život nějakou 
činností navíc. Tento názor vznikl v době, kdy 
naše životní úroveň rok od roku pravidelně rost-
la, a protože se zdálo, že tomu tak bude navždy, 
lidé se nerozpakovali utrácet. Hospodářská re-
cese a výzvy k utahování opasků však přinutily 
zákazníky začít myslet na zadní kolečka a bez-
starostné utrácení se stalo minulostí. Pokud 
vám tedy dříve nakupující div neutrhli ruce se 
zbožím, dnes je situace jiná a je třeba se tomu 
přizpůsobit.

Často srovnávám současnou situací se způsobem 
prodeje přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv byla 
tehdy konkurence zhruba stejně početná, ba 
možná i o něco menší, obchodníci věnovali pro-
deji jak více času, tak i přemýšlení. Dnes vládne 
přesvědčení, že máme právo odpočívat, pokud 
možno i při práci. A jakmile přijde někdo, kdo to 
nerespektuje, například vietnamští obchodníci, 
je oheň na střeše a vzduchem létají slova o nekalé 
konkurenci.

Přitom se stačí zeptat zákazníků. Dozvěděli byste 
se, že je vaše skutečná i domnělá práva nezajíma-
jí. Chtějí být co nejlépe obslouženi, informováni 
o parametrech nakoupeného zboží i jeho obsluze, 
dožadují se předvedení, vyzkoušení, osahání zboží 
a nějakou tu přiměřenou show, která to všechno 
doprovodí. A stejně jako jinde zde platí ono známé 
konkurenční pravidlo: Nedáte-li to zákazníkům vy, 
jistě najdou někoho jiného, kdo jim to všechno 
– a případně ještě něco navíc – poskytne.

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

Chtějí vaši prodavači prodat?
Možná to zní neuvěřitelně, ale významnou bariérou, omezující váš obchodní úspěch, je skutečnost, že mnozí prodavači vlastně ani 
nechtějí prodat. Jestliže tedy zákazník rovnou nevytahuje peněženku a nepožádá je, aby zboží zabalili, snaží se ho od dalšího jednání 
odradit. Co kdyby museli něco vysvětlovat, ukazovat, předvádět?
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ČERMÁK EXPO
Na Zatlance 3, 150 00 Praha 5
Mobil + 420 603 832 419 • Fax: + 420 224 216 031
e-mail: info@cermak-expo.cz
www.cermak-expo.cz 

Prezentační a výstavní stánky – Podpora prodeje.

Návrh a výroba prezentačních stánků, hotové stánky  
k pronájmu. Kompletní servis – montáž, uskladnění, doprava, 
repase. Výstavní expozice pro opakované použití.  
Realizace po celé Evropě.
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Print Promotion s.r.o.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
tel.: 603 160 719, 605 785 246
e-mail: janpokorny@tiscali.cz, o.kropacek@seznam.cz 
www.print-promotion.cz

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

Web design, e-shopy na míru, cateringové služby.
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www.lostak.cz
e-mail.: lostak@lostak.cz 
tel./fax/zázn.: 585 242 642
gsm: 606 392 348

Poradenská kancelář pro franchising

•  Vývoj franchisových konceptů (od myšlenky až k prvním 
franchisantům, externí vedení franchisových projektů)

• Přednášková činnost (VŠ, kurzy franchisingu, …) 

• Export a import franchisových konceptů 

• Vyhledávání franchisantů pro franchisové systémy 

•  Služba mediátora při problémech uvnitř sítě (pomoc při 
řešení interních sporů )

•  Zprostředkování kontaktů na zkušené odborníky s praxí 
s franchisingem (právo, grafika, ochranné známky, …)
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Intuitivní marketing s.r.o.
Sídlištní 818, 756 54 Zubří
Tel.: + 420 604 157 752
E-mail: info@intuitivnimarketing.cz
www.IntuitivniMarketing.cz

Společnost zaměřená na rozvíjení intuitivního marketingu 
v praxi. Vydává knihy z oblasti marketingu, prodeje a motivace. 
Provozuje stejnojmenný internetový magazín.

V oblasti poradenství a vzdělávání se zaměřuje zejména na 
menší a střední podnikání a jeho specifické potřeby.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Toman
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Aleš Štibinger
Country and Sales Manager
Mood Media Group CZ
Tel.: +420 257 211 043, Mobil: +420 724 333 129
www.moodmedia.com

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

Naše dlouholeté zkušenosti Vám umožní velmi efektivně vyu-
žívat hudební kulisu, digital signage nebo scent marketing jako 
silné komunikační nástroje. Vytváříme kvalitní hudební nebo 
audiovizuální obsah a zabezpečujeme správu obsahu včetně 
licenční problematiky vyplývající z autorského zákona. Pro tech-
nické zabezpečení služeb využíváme vlastních technologií, které 
jsou vyvíjeny na základě více než 50ti leté zkušenosti v oboru. 
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Pei Audit
life design
+420 608 100 696
e-mail: audit@pei.cz
www.pei-audit.cz

Speciální projekt sdružující významné odborníky 
a profesionály z různých oborů za účelem poskytování 
netradičních auditních služeb. Např. barevné audity vzhledu 
produktů; typu výběru barev pro kampaň či design a jejich 
psychologická interpretace. Včetně image auditu osobnosti dle 
jejího vzhledu. 

Michal Zachar - ředitel PEI o.s.
+420 608 100 696
e-mail: zachar@pei.cz 


