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Působivost prodejních míst
Internetový obchod umožňuje nákup na posled-
ní chvíli, kdykoliv i uprostřed noci, poskytuje do-
plňkové informace, možnost porovnání nabídek 
atd. Tradiční obchod láká zákazníky specifickou 
atmosférou, možností dotýkat se výrobků a vy-
zkoušet si je, nechat se okouzlit aktuální nabíd-
kou a více smyslovými zážitky. Jinými slovy je to 
působivé, expresivní místo prodeje, které komu-
nikuje a aktivně působí na zákazníka. 

Zjednodušeně lze říci, že více racionálních 
prvků můžeme najít na internetu, kdy má zákaz-
ník čas porovnávat a přemýšlet o nákupu. Tradič-
ní prodejní místo charakterizuje více emočních 
prvků, je to místo, kde zákazník fyzicky vstupuje 
do světa značek. 

Tedy v krizi nebo mimo krizi, prodejní místo 
představuje více než kdy jindy poslední okamžik 
pro značku, která se zde může prezentovat v bez-
prostředním kontaktu se zákazníky. 

O nových a kreativních formách komunikace 
značek v in-store svědčí i široká škála inovativ-
ních realizací, které letos uspěly v celoevropské 
POP soutěži POPAI Awards Paris 2010 v Paříži. 
Z úspěšných finalistů této soutěže vybíráme další 
malou ukázku. 

Ženskost značky Nivea
Specifický podlahový sto-
jan je určen pro prezenta-
ci produktů značek Nivea 
a Chantal Thomass exklu-
zivně v maloobchodní síti 
supermarketů Monoprix. 
Cílem této realizace je po-
sílit svůdnost a ženskost 
značky Nivea a zvýšit tak 
atraktivnost nabízeného 
sortimentu. Použité ma-
teriály pro výrobu POP 
(kov, dřevo, plast) zdů-
razňují trvalost a pevnost 
stojanu. Umístění stojanu 
v síti prodejen mělo za 
následek zvýšení prodejů 
prezentovaného sorti-
mentu až o 47%.

POP pro termální vodu Avene
Tato in-store aplikace z lepenky slouží k podpoře 
prodeje léčivé vody Avene v rámci krátkodobých 

promočních akcí v lékárnách. Koncepce POP vy-
jadřuje originalitu a exkluzivitu sortimentní řady 
Avene na přírodní bázi a evokuje blahodárné 
a zklidňující účinky léčivé vody ve formě oblých 
tvarů tohoto komunikačního nástroje.

M&M‘s Cinema Display
Při tvorbě pultového stojanu se výrobce, kterým 
je polská společnost Willson&Brown W-B Sp. z o.
o., přímo inspiroval světem filmu a využil prvky 
filmového projektoru pro aplikaci na stojanu. 
Asymetrický tvar stojanu odpovídá světu M&M‘s, 
který je bláznivý a legrační. Osvětlení a barvy sto-
janu přitahují pozornost i z větší vzdálenosti, to 
znamená, i když je stojan často umístěn v zadní 
části pultu.

Stojan Schweppes plný fantazie
Podlahový stojan z oceli a plastu vyjadřuje po-
těšení a fantastický požitek při konzumaci svě-
toznámého nápoje zn. Schweppes. Byl vyroben 
polskou firmou Willson&Brown W-B Sp. z o.
o. pro síť hypermarketů a supermarketů. Stojan 
představuje revoluční řešení z hlediska standar-
dů vystavení, jeho součástí jsou tepelně tvarova-
né police s využitím poloprůhledných prvků. Bo-
hatý dekor a lesklé plexisklo posilují svěží image 
značky Schweppes. (obr6)

Centrum barev
Tato POP realizace byla vyrobena pro specializo-
vanou maloobchodní síť pro kutily a řemeslníky 
s cílem komunikovat klientům možnosti širokého 
výběru různých tonů barev a ukázat jim, jak na ba-
revné tony působí určité světlo. Zadavatel rekla-
my – anglická firma Little Green je synonymem 
vybraného stylu, spolehlivosti a prestiže. Je zamě-
řena na vybranou klientelu, která je ochotna za-
platit více, aby získala barvy vysoké kvality s per-
fektním výsledkem. Stojan, který je připevněn ke 
zdi, je využit jako displej pro vystavení zboží. Sou-
částí stojanu je zabudovaný spínač, který umož-
ňuje vytvořit rozdílnou světelnou atmosféru, tzn. 
tlumené i plné světlo různé intenzity. Zákazník se 
tak může přesvědčit o tom, jaké efekty může mít 
rozdílné světlo při použití barev v jeho domě.

Anděl nebo Ďábel 
Společnost Givenchy využila tento pultový POP 
prostředek pro kampaň v prodejních místech, 
jejímž cílem byla podpora prodeje vůní značky 
Anděl nebo Ďábel. Jde o luxusní stojan, který 
osvětluje všechny tři prezentované vůně, vysoce 
efektně působí vystavené flakóny, které se odrá-
žejí v zrcadlech a vytvářejí barevné kombinace. 
Efektní je rovněž vizuál herečky Umy Thurman, 
která se stala tváří nové vůně.

Daniela Krofiánová

„Design a kreativita prodejních míst nebyly nikdy natolik středem zájmu jako v tomto složitém období,“ shodují se evropští odborníci z in-store 
marketingu. Důsledek krize? Určitě, ale nejen to. Prodejna jakékoliv velikosti a jakéhokoliv typu se dnes stala spojením mezi virtuálním a re-
álným obchodem. Objevily se domněnky, že s příchodem internetového obchodu bude zvonit hrana tradičním prodejnám. Ale potvrzuje se, že 
jde o dvě sféry obchodu, které se navzájem dokonale doplňují, pokud dobře pochopí své vzájemné role. 

P.O.P.
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Ohlédnutí za loňskými vítězi
POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 

Jako další vítězové vybraných katergorií soutěže
POPAI CENTRAL EUROPE AWARDS 2009 se umístily tyto exponáty: 

Kategorie
„Telekomunikace, finance“
Opláštění bankomatů 
GE Money Bank
Součástí nové strategie distri-
bučního kanálu bankomatů GE 
Money Bank je i zcela nový 
design opláštění bankomatů, 
se kterým banka přichází. 
Opláštění bankomatů bylo 
vyrobeno firmou STORY 
DESIGN a.s. a bylo vyvinuto 
pro všechny typy bankomatů, 
které GE Money Bank používá 
ve své pobočkové síti i mimo 
ni (nákupní centra, nádraží 
atd.). Opláštění jsou v součas-
né době postupně instalována 
po celé České republice. 

3D display Dreamoc firmy Screenrental
Dreamoc představuje zobrazení holografického videa ve volném prostoru v kombinaci s reálným produktem. 
Díky svým vlastnostem 3D display zajišťuje vizuálně velmi atraktivní prezentaci výrobku i značky, přitahuje 
pozornost zákazníků a vytváří pozitivní smyslový zážitek. LED osvětlení s vysokým jasem podporuje výrazné 
zviditelnění výrobku.

Stojan Carte Noire
od společnosti
DAGO A.P.C. s.r.o.
Nejvyšší ocenění za 
kreativitu, design 
a kvalitu grafického 
ztvárnění (Cena za 
kreativitu) obdržel 
elegantní stojan Carte 
Noire od společnosti 
DAGO A.P.C. s.r.o., 
který podtrhuje jedi-
nečnost značky kávy 
Carte Noire. Tento 
exponát také zvítězil 
v kategorii „Nápoje, 
potraviny, tabák“. 

  POP Advertising Display Power - nejnovější průzkum POPAI CE na téma výkonnosti různých 
modifikací podlahových POP stojanů. Vliv změny atributů (umístění, velikost, barva, grafika, 
nasvícení atp.) podlahových stojanů na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech. 
Výzkum byl proveden kombinovanou metodologíí (kvalitativní i kvantitativní). Data byla pořízena prostřednictvím focus groups 
a měření simulovaných atributů přímo v prodejních místech (hypermarkety SPAR) technikou pozorování, dotazování a měření 
prodejů ze stojanů v různých formátech. Průzkum byl realizován ve spolupráci s IPSOS Tambor, Coca Cola, Mars CR, Vyso-
kou školou B.I.B.S. a dalšími partnery. 

Daniel Jesenský, prezident POPAI CE 

  Back to the basics. Nové trendy marketingového výzkumu v in-store. 
Trendy, které propojují marketingový výzkum s POP/POS podporou prodeje. 
Etnografický přístup k výzkumům na místě prodeje – nástroj řízení primárních a sekundárních umístění. 
Testování POS/POP materiálů – využití pro plánování promocí/ochutnávek 
Zákazník u regálu a modelování prezentace produktů
Praktické ukázky aplikací moderních technologií včetně oční kamery

Jan Herzmann, Managing Partner, Factum Invenio, s.r.o.

  Vývoj a proměny koncepcí in-store promocí 
  Společný projekt ppm factum group a společnosti HENKEL - vývoj a proměny konceptu promo v oblasti vlasové kosmetiky, 

prezentace konceptu „hair academy a vlasových poradkyň“ včetně předvedení detailu analýzy pomocí moderní technologie 

Důvody změn v konceptu in-store promocí jako reakce na vývoj trhu, hlubší pochopení potřeb zákaznic a přizpůsobení se 
jejich očekáváním, od hard-sell k fellow feeling. 
Aleš Pastorek, Country manager, HENKEL cosmetics

Praktické dopady, technické zajištění, typologie hostesek a jejich rozvoj, komplexní plánování a synergické efekty, od simple 
effect ke complex operation. Součástí prezentace bude ukázka současné technologie využívaná při in-store promo a mož-
nost individuální analýzy účastníků s doporučením vhodné péče.

Pavel Říha, Commercial director CEE, ppm factum group

  Místo prodeje a komunikace se zákazníkem - umíme mu opravdu naslouchat?
Nákupní rozhodování v místě prodeje (plánovaný versus impulsní nákup), jak individuelně komunikovat se zákazníkem podle 
jeho potřeb a očekávání. 
Základní principy práce s POS a necenovými promocemi (velikost, barevnost, čitelnost, kontrast pozadí-figura atd.). 
Co v in-store funguje a co ne? Příklady z domova i zahraničí.

Jana Lelovičová, Strategic Planner, OgilvyAction s.r.o.

  Neuromarketing - všemocný nástroj k poznání spotřebitele?
Možnosti a meze využití neuromarketingu při výzkumu nákupního chování. 
Co nahradí přístroje a co můžeme „změřit“? Příklady využití tohoto nového marketingového nástroje z domova i ze světa. 

Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS

   In-store v otázkách a odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur
  Diskuzní panel pod garancí Klubu zadavatelů otevře diskuzi nad aktuálními otázkami v oblasti in-store aktivit včetně reakcí 

zadavatelů na nové trendy a skutečnosti v in-store. 

 - Role in-store v moderním marketingu
 -  Poplatky: nutnost nebo brzda ?
 - Spotřebitel a trendy (tvrdá data, měkká data)
 - Modely spolupráce očima zástupců řetězců pro rok 2011
 - Otázky hostů

Moderátor panelu: Jaroslav Novák, garant Klubu zadavatelů POPAI CE 

Novinky v oblasti nových technologií budou prezentovány v rámci výstavy digitálních médií ve foyer hotelu Clarion s možností komuni-
kace zástupců prezentujících firem s účastníky konference.
Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy 
v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem. 

Tematické okruhy programu konference

Vědomí a podvědomí v místě prodeje

Středoevropská kancelář POPAI pořádá konferenci,
jejíž program se zaměří na současné výzvy a potenciál oboru
marketingové komunikace v prodejních místech u nás a v zahraničí.

Kontakt:
POPAI CE 
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové

Daniela Krofiánová
e-mail: dkrofianova@popai.cz
tel.: +420 775 989 853

Marcela Pazourková
e-mail: mpazourkova@popai.cz
tel.: +420 608 257 701

www.popai.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE

HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNEREM 
AKCE JE ČASOPIS STRATEGIE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Konference se koná 25. 11. 2010 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

12.00 - 13.00 Registrace účastníků a občerstvení
13.00 - 17.00 Přednáškové bloky
17.00 - 18.00 Diskuzní panel

Moderátor konference: Michal Charvát, General Manager, OgilvyAction s.r.o.

SPONZOR

Výsledky loňské soutěže potvrdily, že se na přední místo v oblasti in-store nástrojů stále více dostává nová generace in-store médií a tech-
nologické inovace. V dnešním vysoce konkurenčním prostředí maloobchodního trhu musí značky a obchodní společnosti hledat stále 
rafinovanější způsoby, jak lze se odlišit od konkurence a jak lépe komunikovat se zákazníkem. Svědectvím tohoto trendu bylo i absolut-
ní vítězství exponátu „3D display Dreamoc“ firmy Screenrental. Tento inovativní komunikační prostředek získal také nejvyšší ocenění 
v kategorii „Nejlepší materiálová a technická inovace“ a stal se vítězem kategorie „Digitální komunikace – realizace v prodejních mís-
tech, inovativní materiály, systémy“. 

P.O.P.

Kategorie
„Elektrospotřebiče“
Světelný stojan
na vysavače Philips
Stojan, jehož autorem je spo-
lečnost BB Partner ve spolupráci 
s firmou STORY DESIGN,a.s., je 
určen pro vystavení celkem 4 
kusů vysavačů Philips v prodej-
nách elektrospořebičů. Vystavené 
produkty jsou výrazně podpořeny 
videoklipem, který zaujme ná-
vštěvníky ve fotorámečku Philips, 
umístěném ve vrchní části stoja-
nu. Horní část stojanu je opatřena 
oboustranným prosvětleným 
logem Philips, upoutá pozornost 
zákazníků na vysavače a na 
promítanou filmovou smyčku. 
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Soutěž se za dobu své existence stala jedním z vel-
mi úspěšných projektů POPAI CE s významným 
nárůstem počtu soutěžních prací a jejich kvality. 
I v letošním roce je v soutěži přihlášeno více jak 
40 studentských prací. Kromě českých a sloven-
ských studentů se poprvé soutěže zúčastní také 
studenti z Polska. 

Soutěž podporuje výchovu nových odborníků 
pro marketingovou komunikaci a dává možnost 
studentům aktivně se zapojit do praxe tohoto obo-
ru. Pro zadavatele reklamy i soutěžící je soutěž pří-
ležitostí pro navázání spolupráce prostřednictvím 
nových kreativních nápadů studentů.

Partnery letošního ročníku soutěže jsou společ-
nosti Coca-Cola HBC Česká republika, Mars Czech 
, Soare sekt a POS Media Czech republic. 

Zadání firmy Coca–Cola HBC ČR s.r.o. se zamě-
řilo na produkty 3 Coke = Coca–Cola, Coca-Cola 
zero a Coca-Cola light. Jedná se o impulsní balení, 
s tím, že spotřebitel nápoj konzumuje (většinou 

vychlazený) krátce poté, co jej zakoupí – pro uha-
šení žízně, pro skvělou chuť. Z tohoto důvodu je 
snahou nabízet tyto produkty, pokud možno chla-
zené a na těchto místech je tedy i zviditelnit.

Navržený POP materiál má zajistit zajímavé vy-
stavení / prezentaci chlazených produktů s cílem 
navýšit získání nových spotřebitelů, a druhotně 
navýšit frekvenci nákupů a objemů vybraných 
produktů. 

Požadavkem společnosti Soare sekt v rámci 
briefu bylo navrhnout prodejní stojan, který je 
určen pro maloobchod a hypermarkety s potra-
vinářským zbožím a také s možností použití na 
čerpacích stanicích. Navržený POP prostředek má 
upozornit v místě prodeje na nová vína ze Zaječí, 
která vynikají nejen svou kvalitou ale i lehce čitel-
nou etiketou se zajíčkem. Značka Vinařství Zaječí 
představuje mladé moderní vinařství, které dodá-
vá na trh lehká a svěží vína z oblasti terroir Zaječí. 
Prodejní stojan by měl emotivně navázat na logo 

společnosti a měl by výrazně zaujmout svou krea-
tivitou a originálním pojetím v místě prodeje.

Požadovaným typem POP materiálu, v zadání 
od společnosti Mars Czech, je podlahový stojan, 
který je určený k umístění ke stěně (může být pří-
stupný z jedné nebo i tří stran), nebo v kombinaci 
2 displejů zády k sobě. 

Tato POP aplikace má sloužit k vystavení a pro-
pagaci tyčinky SNICKERS® s oříškovou náplní, ka-
ramelem a nugátem, obalené v mléčné čokoládě. 

Realizátoři soutěžního návrhu by měli věnovat 
pozornost hlavnímu sdělení značky: Snickers je 
„palivo“, které tě „spraví“, když máš hlad, nebo po-
třebuješ energii. 

Spotřebitel by si měl značku spojit s týmem 
uznávaných sportovců, kteří si jdou tvrdě za svým, 
na nic si nehrají, potřebují spoustu energie a Snic-
kers jim v tom pomáhá.

Daniela Krofiánová

Akce probíhá za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí 
POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS 
Paris v Paříži.

Soutěž navazuje na úspěšný loňský ročník a je pokračovatelem soutěže POPAI 
Zlatá koruna POP AWARDS. Nabízí výrobcům POP prostředků příležitost zviditelnit 
pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace své roční tvorby v rámci soutěžní 
expozice i v rámci rozsáhlé mediální kampaně. Patří mezi vrcholné události oboru 
marketing at retail: prezentuje nejnovější prostředky in-store komunikace, systémy 
podpory prodeje a další podpůrné propagační nástroje. 

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

Mezi soutěžními exponáty, které budou zařazeny do soutěže, jsou POP 
materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení 
obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné 
komunikace, informační a orientační systémy, apod. V návaznosti na světové 
trendy a rozsah působnosti oboru in-store marketingu pořadatelé inovují 
soutěžní pravidla a rozšiřují kategorie soutěže. V letošním roce mohou soutěžící 
nově využít soutěžní kategorii zahrnující světové novinky z in-store komunikace 
a kategorii, do které budou zařazeny ekologické koncepce a in-store realizace 
v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci
gala večera POPAI AWARDS 2010 dne 25. listopadu 2010
od 20 hodin v prostorách Clarion Congress Hotel Prague.

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

Více informací na http://www.popai.cz/Souteze.aspx

TO NEJLEPŠÍ
Z IN-STORE
KOMUNIKACE
Soutěžní expozice a hodnocení soutěžních
exponátů se uskuteční 25. listopadu 2010
v kongresovém centru hotelu
Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9.

Středoevropská kancelář POPAI CE
pořádá soutěž o nejlepší prostředky
komunikace a reklamy v prodejních místech

Kontakt:
POPAI CE 
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové

Daniela Krofiánová
e-mail: dkrofianova@popai.cz
tel.: +420 775 989 853
fax: +420 495 264 698

Marcela Pazourková
e-mail: mpazourkova@popai.cz
tel.: +420 608 257 701

www.popai.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE

PARTNEŘI AKCE

HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNEREM 
AKCE JE ČASOPIS STRATEGIE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCE

Kategorie„Drogerie, kosmetika, hračky“
Stojan Clean & Clar

Stojan od firmy Willson & Brown Czech s.r.o. 
vznikl ve spolupráci se společností Johnson 

& Johnson. Kovová konstrukce stojanu je 
pokryta jemnou plastovou vrstvou, jejíž tvary 
navazují na bublinky, které můžeme najít na 

výrobcích C&C. Barvy stojanu reprezentují 
péči a čistotu, které jsou charakteristické pro 

výrobek zákazníka. 

Kategorie „ Audio / video, klenoty“
Vitrína Samsung na fotoaparáty 
Vitrína, kterou vyrobila společnost DAGO 
A.P.C., s.r.o pro prezentaci fotoaparátů a ka-
mer značky Samsung, je kombinací dřeva, 
skla a plastu. 

Kategorie „Světelná komunikace, orientační a informační systémy“
Označení provozovny Poggenpohl
Výrobcem označení nové provozovny Poggenpohl na pražské Vinohradské třídě je 
společnost REX spol. s r.o. Hlavními prvky označeni je hlavní označení provozovny, 
logo Poggenpohl s doplňkovým textem „kuchyně“. Světelné logo se skládá ze 
samostatných 3D hliníkových písmen s čelním plexisklem Black & White, logo je 
prosvětlené neony. Vše je doplněno vnitřním značením - 3D logem umístěným na 
stěně prodejny. 

Kategorie „Vybavení interiérů obchodů, shop in shop“
Prodejní stánek Julius Meinl cup
Plně rozložitelný prodejní stánek od výrobce společnosti Ross s.r.o. je primárně 
určený do interiéru obchodních center jako samostatná a plně funkční kavárna 
s vysokou kapacitou úložného prostoru, s plnou výbavou spotřebičů potřebných 
pro plnohodnotný chod kavárny. Vodní systém je možné řešit jako uzavřený bez 
nutnosti připojení na zdroj vody a odpad. Nad šálkem lze umístit logo zákazníka 
v různém stupni provedení – nesvětelné, rotující kolem své osy apod. 

Kategorie „Prostředky pro služby podpory prodeje“
Sky – Shop in shop
Autorem realizace je společnost DEKOR s.r.o. Každá sada se skládá ze sloupů různé 
výšky, stolku a koberce. Sloupy se dají různé kombinovat, čímž lze vytvářet větší či 
menší sady dle dostupného prostoru na prodejnách a galeriích nákupních center. 
Stojany byly převážně instalovány do nákupních center, kde probíhala prezentace 
a přímý prodej nových služeb a přijímačů společnosti SKY. 

Kategorie „Prostředky pro služby podpory prodeje“

P.O.P.

POPAI STUDENT AWARD 2010
POPAI CE realizuje již čtvrtý ročník soutěže POPAI STUDENT AWARD, ve které studenti soutěží o nejlepší design POP materiálu dle za-
daného briefu od konkrétních partnerů - zadavatelů reklamy. Letošní ročník soutěže vyvrcholí slavnostním předáním ocenění vítězům 
soutěže během gala večera akce „Marketing at-retail show 2010“, kterou POPAI CE pořádá 25. listopadu 2010 v kongresovém centru 
hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9.
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Zelené promoce
„Žádný zadavatel se v současnosti nemůže vy-
hnout revizi a přehodnocení firemních aktivit
pod vlivem rostoucích požadavků na ochranu 
životního prostředí,“ tvrdí zástupci IFM. Týká se 
tento fenomén i obchodníků a profesionálů ve 
sféře podpory prodeje, když je jejich hlavním po-
sláním vyvíjet aktivity ke zvyšování prodejů a kdy 
prostředky, které jsou za tímto účelem využívány, 
často znamenají stále větší počet promocí a dár-
ků? Jak spojit tyto dvě zdánlivě odlišné strategie 
a dva odlišné cíle?

Některé konkrétní příklady ukazují, že je to možné…

Coca-Cola informuje při svých promočních ak-
cích o odpadu a recyklovaných materiálech.
Jedním z příkladů je kampaň Coca-Coly ve Francii, 
která nabízí možnost získání sportovního batohu 
v rámci spotřebitelské soutěže značky v in-store. 
Kampaň doprovází edukativní sdělení v podobě 
piktogramů: Pijte Coca-Colu a nezapomeňte na 
recyklaci prázdných lahví. Piktogramy zdůrazňují 
spojitost mezi sběrem obalů, jejich dalším využi-
tím při výrobě textilu a mezi sportovními textilní-
mi taškami, které značka věnuje jako dárek zákaz-
níkům v rámci promočních kampaní. Celý cyklus 
a ekologický aspekt je prezentován zábavným způ-
sobem a pozitivní výzva značky je podtržena nad-
šeným sloganem „Udělejte zázraky s vaší lahví“. 

TOTAL rozdává prémie, které fungují ekologicky.
Další příklad inovací v rámci komunikačních 
kampaní přichází z oblasti čerpacích stanic. Při 
propagaci karet pro mytí vozidel realizuje společ-
nost TOTAL pravidelně promoční akce formou 

prodeje s prémií. O výhodné nabídce jsou infor-
mováni držitelé věrnostních karet e-mailem a po 
nákupu karty pro mytí vozidel získají zákazníci 
dárek, který je vhodný pro automobilisty: kapes-
ní svítilnu. Zadavatel upravil dárek tak, aby byl 
v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Místo 
svítilny s vyměnitelnými bateriemi zákazníci ob-
drží svítilnu na dynamo pohon. Cílem je, aby si 
spotřebitel při každém použití tohoto výrobku 
uvědomil, že přispívá k čistějšímu prostředí. 

Unilever nabízí delší život hračkám.
U nového koncentrovaného pracího prášku 
Skip Petit & Puissant od společnosti Unilever 
na francouzském trhu existuje řada argumentů, 
které prezentují tento výrobek jako produkt še-
trný vůči životnímu prostředí: omezená spotřeba 
vody během výroby pracího prášku, úspory v ob-
lasti obalů při adjustaci zboží, úspory při přepra-
vě zboží kamiony. 

Přispějí ale tyto informace k úspěšné propagaci 
výrobku? Tyto argumenty jsou bez pochyby dosti 
vzdálené atraktivní nabídce pracího prášku, jehož 
cílová skupina jsou rodiny s dětmi. Proto firma
zvolila jinou strategii, aby nabídku přiblížila cílo-
vé kategorii spotřebitelů. Zvolila formu podpory 
prodeje, která je rovněž v souladu s ekologickými 
aspekty a podporuje optimální délku použití vý-
robků. V rámci tohoto řešení firma poskytuje na
webových stránkách platformu pro výměnu za-
chovalých hraček pro své zákazníky, kteří surfují 
na internetu. Firma tak nabízí výhodu pro cílovou 
kategorii spotřebitelů v podobě recyklace hraček, 
které doma překážejí nebo jsou již zastaralé, navíc 
jde o řešení, které je rychlé a zdarma. 

Nákupní trasa zákazníka 
Nový trend, který se objevuje v in-store kampa-
ních, vychází ze skutečnosti, že zadavatelé stále 
více využívají celou délku nákupní trasy zákaz-
níka proto, aby ve všech etapách jeho cesty do 
místa prodeje na něho působili svými reklamní-
mi sděleními. Již před opuštěním domova zákaz-
níka ovlivňuje reklama prostřednictvím určitých 
médií a marketingových nástrojů, jako je direct 
marketing, televize, tisk nebo internet. V další 
etapě cesty působí na zákazníka reklama, kterou 
slyší v rádiu v autě, outdoorová reklama a mobil-
ní marketing. V místě prodeje zákazník registruje 
informace a reklamu na parkingu a dále promoč-
ní akce a různé POP komunikační prostředky již 
od vchodu do prodejny až po zviditelnění pro-
duktu v regále. 

Jako jeden z mnoha příkladů je uváděna kam-
paň značky Nivea, konkrétně kampaň pro řadu 
Nivea DNAge, kdy zákazník při příjezdu do místa 
prodeje je postupně upozorněn na produkt pro-
střednictvím informace umístěné na stříšce pro 
nákupní vozíky na parkovišti, dále díky podlaho-
vé grafice v prodejně, která ho zavede až k regálu
s daným sortimentem, kde je nabídka výrobků 
zvýrazněna formou POP materiálů. 

Opakované reklamní sdělení a kombinace 
správného výběru reklamních nosičů během 
nákupní trasy spotřebitele během posledních de-
sítek metrů před samotným nákupem má velmi 
významnou roli. 

Měření efektivity nástrojů podpory prodeje 
se rychle rozvíjí
Investice do podpory prodeje představují ve 
Francii 16 % z celkových investic do reklamy. 
V oblasti podpory prodeje dlouho chyběl (na roz-
díl od jiných komunikačních nástrojů) monito-
ring a měření efektivity. V poslední době dochází 
k akceleraci vývoje, pokud jde o uplatňování me-
tod měření promočních aktivit zadavatelů rekla-
my. To souvisí s rozvojem holistických kampaní 
„360°“ a požadavkem na měření různých reklam-
ních nosičů v rámci komunikační kampaně. 

Daniela Krofiánová
Zdroj IFM, Ilustrační foto: archiv D. Krofiánové

Inovace ve sféře podpory prodeje
jako řešení v období krize
Pohled na zákazníka se v době ekonomické krize stal mnohem komplikovanější v souvislosti s výrazným zlomem ve spotřebitelském 
chování, který bylo třeba rychle promítnout do marketingových strategií. V důsledku těchto změn zadavatelé opustili řadu již zavede-
ných marketingových praktik a zaměřili se na inovace v oblasti podpory prodeje. Cílem bylo získat lepší výsledky za minimální náklady 
a vyrovnat tak napjaté rozpočty za pomocí větší invence a vynalézavosti. O nových trendech v prodejně podpůrných aktivitách se mohli 
dozvědět účastníci Výročních dnů merchandisingu, které každoročně pořádá Francouzský institut merchandisingu (IFM) v Paříži a na 
kterých byly prezentovány nové trendy v oblasti podpory prodeje rychloobrátkového zboží. 

P.O.P.



Pro všechny, kteří toto číslo našeho časopisu 
nečetli, nebo se k nim nedostalo, je na místě vy-
světlit, oč se jedná. Ti ostatní se totiž přesvědčili, 
že jde o revoluční vynález. Nápad, spojit výhody 
moderního obalového designu a nejšpičkovější 
kávy, vznikl v Dánsku a přišla s ním společnost 
Coffeebrewer Nordic a/s. 

Jde o sáček s překapávací fází uvnitř, do něhož 
nalijete ½ l (3 šálky) horké vody a za moment už 
si vychutnáváte lahodnou kávu, na kterou jste 
zvyklí z Vaší oblíbené kavárny. Obal však, samo-
zřejmě, není vše a jeho nápaditost je korunována 
obsahem samotným. Kávy, které se do sáčků plní, 
totiž patří ke světové špičce, což bylo prověřeno 
mezinárodně uznávanými baristy. 

A aby to nebylo málo, tato novinka na trhu s ká-
vou se navíc perfektně hodí jako dárek pro klien-
ta či jako propagační předmět. Původně je totiž 
určena k tomu, aby nesla brand toho, kdo tímto 
originálním způsobem zve na šálek kávy.

Po zveřejnění našeho předposledního vydání nás 
zájem o tento produkt vedl k tomu, abychom zno-
vu oslovili Jana Rychtaříka, majitele společnosti 
originální s.r.o., která je výhradním dodavatelem 
originální kávy Grower’s Cup® v ČR a společně 
se pokusili, shrnout Vaše dotazy do několika zá-
kladních:

Jaká myšlenka stojí za dovážením originální kávy 
Grower's Cup® do Čech?

Když zapátráme v historii, zjistíme, že káva se 
do Čech dostala již na sklonku 16. století a celo-
světově jde o velmi vyhledávaný nápoj, který je 

přirozenou součástí téměř všech našich obchod-
ních schůzek. Všichni dobře vědí, že pokud se 
chtějí při jednání trochu zdržet, objednají si ra-
ději kávu, ne vodu nebo jiný studený nápoj, který 
lze vypít během 10 minut. Proč ale nebýt trochu 
originální? Vždyť to je první z cílů při setkání se 
zákazníkem – zaujmout. 

Sám název distributorské společnosti, originální 
s.r.o., kde se již desátým rokem nepřetržitě věnu-
jí vymýšlení originálních dárků, které hledáte, 
napoví, že tato káva jednoduše nemohla v jejich 
produktové nabídce chybět.

Jaké jsou reakce na originální kávu Grower's Cup® 
v podobě reklamního předmětu?
Káva jako taková je velmi pozitivně vnímána, ať už 
se jedná o pozvání na kávu, její popíjení, či poda-
rování kávou. Nezažili jste však reakci při prvním 
setkání s kávou Grower’s Cup®. Věřte, že je velmi 
zábavné a originální vzít jedno balení s sebou na 
Vaše jednání a kávu přímo na místě připravit, 
k čemuž postačí skromná prosba o horkou vodu. 
Zájem o tuto netradiční činnost, a potažmo i o to, 
co během takové schůzky chcete sdělit, je úplně 
jiný, než když si u asistentky prostě objednáte 
„presso s mlékem a vodu“ na cestě do kanceláře 
jejího šéfa, abyste mu odprezentovali potřebné. 
Když pak na konci Vaší schůzky „vytáhnete z ak-
tovky ještě jedno schované balení“ nesoucí Váš 
brand, věřte, že se s ním Váš zákazník patřičně 
pochlubí svému okolí a ještě si společně s další-
mi dvěma lidmi vychutná opravdu velmi kvalitní 
kávu.

Kde lze originální kávu Grower's Cup® zakoupit?
Kávu Grower’s Cup® není možné koupit běžným 
způsobem, dokonce ani ve specializovaných ob-
chodech na kávu. Lze ji ale snadno objednat na 
webových stránkách www.originalnikava.cz, kde 
si jednak přečtete všechny zajímavosti o původu 
a druzích kávy a zároveň vyberete cestu k náku-
pu, jež Vám nejlépe vyhovuje. Můžete ji totiž za-
koupit jako maloodběratel, pro rodinu a přátele, 
když například čekáte větší společnost na zahrad-
ní párty, nebo jako firma, kdy si kávu Grower’s 
Cup® můžete objednat včetně potisku ve svém 
brandu. Do stávající etikety je totiž možné vložit 
logo, ale můžete si ji nechat zpracovat i ve zcela 
vlastním designu, což lze již při počtu 100 kusů. 
Velmi působivým a originálním řešením brandin-
gu je pak při odběru většího počtu kusů vlastní 
design celého obalu, což lze velmi dobře využít 
pro zakomponování do jednotlivých kampaní či 
mailingu.

Hodí se originální káva Grower´s Cup® k Vánocům?
Budete letos, jak už je tradicí, rozdávat „firemní 
hrnky“? Udělejte to tentokrát originálním způso-
bem. Právě pro Vás, kteří si hrníčky k Vánocům 
jen neradi odpouštíte, jsou již nyní nachystané 
krásné sady, jež lze popsat jako „kávový set s pří-
během, zážitkem a skvělou chutí“. 

Že to zní nesrozumitelně? Vysvětlení je jednodu-
ché. Kávy Grower’s Cup®, v překladu pěstitelův 
šálek, totiž na své etiketě nesou příběhy o vzni-
ku této lahodné kávy a jejím původu. Dozvíte 
se z nich o reálných lidech, mnohdy rodinných 
firmách z druhého konce planety, kterým koupí 
kávy pomůžete ke zlepšení jejich životních pod-
mínek. Téměř polovina káv Grower‘s Cup®, které 
pro Vás tito lidé s opravdovou péči vlastnoručně 
pěstují, jsou totiž certifikovány známkou Fair 
Trade. 

A v čem že je ten zážitek? Představte si, jak pár 
minut po Silvestrovské půlnoci pozorujete někde 
na horách novoroční ohňostroj a prokřehlé ruce 
Vám hřeje šálek skvělé kávy, která je i v těchto 
podmínkách připravená tak snadno, rychle a na-
víc skvěle chutná.

Jak lze využít tuto originální kávu pro eventy?
Chcete podobnou atmosféru přinést na Váš vá-
noční či novoroční večírek pro klienty? Není nic 
jednoduššího. Zvlášť když se každoročně všichni 
snažíme vymyslet nové originální místo pro tuto 
událost, což čím dál tím častěji řeší právě venkov-

3D reklama
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„Na přípravě kalendářů jsme pracovali společně s Ústavem pro jazyk český 
AV ČR. Naším cílem bylo představit úplný kalendář jmen. Díky novým ka-
lendářům najdou své svátky Matyášové, Tobiášové, Elly, Margarity a mnoho 
dalších,“ uvádí JUDr. Petr Skokan, ředitel společnosti PRESCO GROUP, a.s.

„Všechny kalendáře obsahují v kalendáriu 2 hlavní jména na každý den, na 
konci kalendáře se pak nachází jmenný seznam více než 100 jmen, která 
jsou u nás používána a jsou zapsána v matrikách. Kalendáře nabízíme ve 
více než 50 druzích s různými motivy pro všechny věkové kategorie. „Od 
Krtečka a Pohádkový svět Zdeňka Smetany, přes praktické pracovní a pláno-
vací kalendáře, po oblíbené vtipy Vladimíra Jiránka, či různé druhy kucha-
řek.“, uzavírá Petr Skokan. 

Finální výběr jmen byl připraven na základě dlouholetého historicko-kultur-
ního sledování. „Dalším krokem bylo určit jména, která se u nás vyskytovala 
dříve, nebo k nám naopak pronikají,“ uvádí PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., od-
borník na česká jména z Akademie věd ČR. Data možného slavení jmenin 
byla převzata ze starších či cizích kalendářů, popř. příruček, nebo byla sta-
novena nově. Jména jsou přiřazena k prvním či dalším jménům zařazeným 

na následující místa na základě jejich variantnosti (Otomar k Otmarovi), 
stejného původu (Josefína k Josefovi), podobnosti významové (Bohuchval 
k Bohuslavovi) či formální (Saron k Sáře). 

Některá jména, a to buď bez kalendářní minulosti, či k nám nedávno přejatá, 
byla k určitému datu přiřazena podle svého výskytu nově (Jasmína k Hynko-
vi), či zařazena tak, aby u jednotlivých dnů bylo rovnoměrně uváděno více, 
maximálně však šest jmen. Ženské protějšky mužských jmen obdobného vý-
skytu zakončené na -a se někdy pro úsporu místa zachycují v závorce, např. 
Želmír(a), obdobně se zaznamenávají i varianty jmen, např. Gaja(na).

Kalendárium jmen obsahuje: 
 jména obsažena v evidenci obyvatel ČR 
 jména, která se u nás vyskytovala dříve
 nově pronikající jména 
 rozšíření variantnosti 

Řazení jmen: 
  na prvních místech je jméno (resp.dvě jména) vyskytující se od konce 

20.století v civilních kalendářích 
  seřazení dle četnosti výskytu v registru obyvatel ČR v roce 2009
  jména vyskytující se často až ojediněle
  dosud nezaznamenaná 

Nová, populární jména v posledních 10 letech:
Jessika, Vanessa, Tobiáš, Ella, Matyáš, Margarita, Nicholas, Fiona atd. 

Staročeská jména, která se stávají populárními:
Otomar, Bohuchval, Josefína, Želmíra, Vladislava, Dobromil atd. 

Všechna jména obsažená v kalendáriu jsou jazykově ověřenými spisovnými 
podobami a je možné je zvolit pro matriční zápis jako oficiální jméno. Jmenné 
kalendárium v kalendářích je schváleno Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

Více jmen na každý den! Kalendáře zakoupíte v dobrých knihkupectvích.

Kalendáře s rozšířeným jmenným
kalendáriem obsahující až 1000 jmen
V posledních letech se těší stále většímu zájmu cizokrajná jména nebo naopak typická staročeská, proto tradiční výrobce kalendářů 
společnost PRESCO GROUP, a.s. uvádí na trh nové kalendáře obsahující až 1000 jmen. Kalendáře jsou schváleny Ústavem pro jazyk 
český Akademie věd ČR 

Společně s vydáním našeho časopisu č.3/2010 jste obdrželi balení originální kávy 
Grower’s Cup®. Podle ohlasů na tento drobný dárek Vám originální káva Grower’s Cup® 
opravdu chutnala a dokonce Vás zaujal i její speciální obal, v němž především spočívá 
její originalita. 

Káva nikoho
neurazí, zvlášť,
když je originální…

ní prostory či místa, kde mohou naši zákazníci 
alespoň částečně cítit tu vůni chladivého večera 
stráveného na vánočním trhu. Pro podobné příle-
žitosti totiž připravila společnost originální s.r.o. 
tzv. Coffee Service, pojízdný vozík vybavený hor-
kou vodou, kelímky a vším potřebným k tomu, 
aby se obsluha dobře postarala o přípravu kávy 
kdykoliv a kdekoliv. Tato služba se v průběhu 
letošního roku výborně osvědčila na nejrůzněj-
ších venkovních akcích, kde kvalitní káva přijde 
vždycky vhod. Ostatně přesvědčit se můžete sami 
na www.originalnikava.cz

3D reklama
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V minulém vydání našeho časopisu jsme Vám představili některé oceněné obaly v letošní 
české národní soutěži OBAL ROKU. Je určena pro jakékoliv obalové řešení z kategorie skupi-
nové obaly a displeje; přepravní a technologické obaly; obalové materiály a etikety, uzávěry, 
fixace a ostatní pomocné obalové prostředky, spotřebitelské obaly, ale i spotřebitelské obaly 
– dárkové. Právě v této katerogii se letos objevily zajímavé exponáty, z nichž dva Vám chce-
me ukázat. 

Těm, kteří si to nepřečetli v minulém vydání Brands&Stories ještě připo-
mínáme, že držitelům ocenění OBAL ROKU 2010 budou trofeje a certifiká-
ty předány v rámci Obalového galavačera dne 18. listopadu 2010 v hotelu 
Olympik Artemis v Praze. V průběhu galavečera bude vyhlášen i držitel 
CENY PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 2010. 

Vítězné obaly mohly být také přihlášeny do celosvětové obalové soutěže 
WorldStar for Packaging. V letošním roce se porota sešla v Istanbulu o mě-
síc dříve, než bývalo zvykem, v rámci zasedání Světové obalové organizace 
(World Packaging Organisation - WPO) dne 15. září 2010. Výsledky budou 
oznámeny v průběhu listopadu.

Set dárkových obalů na cukrovinky
Konstrukce obalu, jeho grafika a samozřejmě i samotný produkt komuniku-
je zprávu o superluxusním, výjimečném produktu pro výjimečné příležitos-
ti. Unikátní konstrukční řešení obalu od Hedvigy Harvánkové z bratislavské-
ho designového studia 3H creative studio, s.r.o. má 3 základní části.

Členitá vrchní část svým hvězdicově se sbíhajícím jehlanovitým tvarem 
přesně zapadá do podobně uspořádaných jednotlivých obalů, které jsou při-
lepené podstavou ke spodní nosné a integrující části. Každá malá pyramida 
v sobě ukrývá jeden kus v alkoholu naloženého ovoce, ručně namáčeného 
do čokolády. Při přepravě a skladování jsou jednotlivé pyramidy uloženy na 
bok do tvaru hvězdice a přikryté vrchní částí obalu, který po otevření evo-
kuje paví ocas – logotyp společnosti Radmilla. Stěny malé pyramidy jsou 
k sobě volně přiložené a vzájemně fixované vrchní částí ve tvaru jehlanu 
s drobnými náseky na hranách, které zabraňují samovolnému otevření. 

Dva kompletní obaly do sebe dokonale zapadnou svými vrchními členitými 
částmi jako protikusy, což vede nejen k efektivnějšímu využití prostoru pří 
skladování a přepravě, ale dosahuje se i zajímavého prezentačního efektu.

Vtipný dárkový obal pro ručně vyráběné čokoládové bonbony, který je 
oboustranně 6ti barevně potištěný a zušlechtěný foliovou ražbou, vyrábí 
Grafobal, akciová spoločnosť. Nově je u členité vrchní části použita speciál-

ní technologie UV lakování, s postupným přechodem z lesku do matu, pro-
střednictvím rozrastrování matného laku. 

Použit byl základní geometrický tvar, s jednoduchým výsekem, ale chyt-
rým uzamykáním a otvíráním, aby byly cukrovinky stoprocentně fixované 
a neporušené při manipulaci i distribuci. Konstrukce rovněž zabraňuje 
samovolnému otevření. Při otevření obal vytváří hvězdičku a dává prostor 
cukrovince. Podle použitého ovoce, ručně máčeného v čokoládě, jsou obaly 
barevně odlišeny. Obal pro 6 ks je vytvořen spojením obalů pro 1 ks do tzv. 
diamantu či pyramidy. Rovněž se vycházelo z tvaru trojúhelníku.

Jednoduchá konstrukce v sobě skrývá „patent“ pro velmi jednoduché zasou-
vání – vložení obalů do této konstrukce. Ze spodní strany jsou výseky ve 
tvaru poloobloučků, umožňující jednoduché vysouvání. Proto není potřeba 
pro fixování a upevnění 6 kusů další obal (klobouček). Pro výrobu byl pou-
žit výsek bez velkého odpadu materiálu, a proto je obal ekonomicky nená-
ročný se zaručeným vizuálním efektem. Na obalu je použita ražba s různým 
barevným odlišením podle druhu ovoce.

RADMILLA získala ocenění OBAL ROKU 2010 a byla nominován na CENU 
PŘEDSEKYNĚ KOMISE 2010.
 

Luxusní obal na pralinky ILLUI
Výjimečnost pralinek ILLUI je podtržená nově vyvinutou konstrukcí dárko-
vé kazety s efektivním zavíráním, skrytými zámky proti vypadnutí rukávu 
a odlišným, netypickým grafickým zpracováním pro čokoládové výrobky. 
To vše podtrhuje výjimečnost nejen obalu ale i obsahu. Tento luxusní obal 
vyvinul Grafobal, akciová spoločnosť.

Grafický návrh slučuje dva zdánlivě nespojitelné světy - dřevěný strop kaple 
v kontrastu s rozbíhajícími se paprsky, hnědou přírodní barvu s firemní čer-
venou barvou, sametový matný lak s lesklým disperzním lakem. Zjemnění 
propojení těchto kontrastních grafických konceptů je dosaženo elegantní 
sinusoidou a je dovedeno k dokonalosti po otevření obalu, kdy červená 
barva lepenkové kazety a vložky nechávají vyniknout čokoládovým tónům 
pralinek v bílých papírových košíčcích. 

Rukávy jsou potištěny 5 barevným ofsetem s použitím barev, které jsou 
vhodné pro potraviny stejně jako zásuvka a vložka. Spolu s tiskem byl na 
obou částech vytvořený matno-lesklý efekt při jednom průchodu strojem 
s použitím disperzních laků. Patrice na speciální reliéfní foliovou ražbu je 
z velké části vyrobena ručně. 

Celé balení je vyrobené pouze z papíru a lepenky bez použití fixačních prv-
ků na bázi plastů. Kazeta získala ocenění OBAL ROKU 2010 a byla nomino-
ván na CENU PŘEDSEKYNĚ KOMISE 2010.

Obaly jako dárkové předměty

Značka Moser je proslulá svým mistrovstvím ve 
výrobě opticky čistého bezolovnatého skla v je-
dinečném barevném spektru. Vyniká designem 
sklářských výrobků od nejprestižnějších světo-
vých výtvarníků, mistrovským ručním brusem 
a jemnou rytinou. Umění výroby skla bylo ve 
firmě Moser zdokonalováno po generace až po 
současný stupeň dokonalosti. Již od roku 1857, 
je sklo Moser symbolem bohatství, sociálního 
postavení, estetického cítění a váženosti. Není 
lepšího daru, který by prezentoval decentnost, 
vytříbený vkus a symbolizoval, jak moc si obda-
rovaného klienta nebo partnera vážíme.

Pane Wienere, co je nejčastějším sortimentem, kte-
rý u vás firmy nakupují pro využití v oblasti B2B? 
Nemáme prakticky výrobek, který by nešel po-
užít jako dárek. Oblíbené jsou nejrůznější typy 
dárkových souprav skleniček, vázy, mísy, rytiny 
nebo třeba popelníky na doutníky. Z našeho ši-
rokého sortimentu lze opravdu vybrat dar k ja-
kékoli příležitosti, k jakémukoli účelu.

Je možná u vás také výroba na zakázku?
Samozřejmě, firmy si u nás zadávají výrobu napří-
klad těžítek, nejrůznějších skleněných bloků a ji-
ných skleněných předmětů, do kterých jim mů-
žeme vybrousit jakýkoliv motiv, logo či věnování. 
Lhůta na výrobu individuálních zakázek je dva 
až tři měsíce a to podle složitosti. Firma si může 
přinést vlastní návrh skleněného předmětu, který 
jim vyrobíme, nebo si může nechat předmět také 
navrhnout. V obou případech se jich ujme náš šéf 
designového studia Lukáš Jabůrek. Naše výroba 
na zakázku není jen o dárkových předmětech, na-
vrhujeme a realizujeme také nejrůznější plastiky 
třeba do hotelů či recepcí a jiné luxusní skleněné 
dekorace. Na zakázku také vyrábíme různé trofeje 
a ceny, ať již se jedná o různé ceny pro golfové tur-
naje nebo například hlavní cena Mezinárodního 

filmového festivalu v Karlových Varech – Křišťálo-
vý glóbus - pro světoznámé filmové hvězdy. 

Poslední otázka na závěr – proč je sklo Moser nazý-
váno „sklem králů“?
Toto označení je naprosto oprávněné. Moser se 
stal uznávaným dvorním dodavatelem pro krá-
lovské dvory a prezidentské paláce. Sklo Moser 
zdobí slavnostní tabule například na Pražském 
hradě nebo v jordánském královském paláci. 
Mezi naše prominentní zákazníky patří anglic-
ká královna Alžběta II., španělský král Juan Car-
los I., norský král Haakon VII, papež Benedikt 
XVI. a další. Královské dvory si u nás kupují sklo 
nejen pro své paláce, ale i jako dary. Pro dary si 
jezdí různé podnikatelské skupiny z mnoha stá-
tů, v poslední době z Turecka, Saúdské Arábie, 
Kuvajtu, Thajska a Latinské Ameriky. Dary na-
kupují také sběratelé, v minulých dnech to byla 
Galerie Kimberley Seldon z Toronta, která si 
přivezla s sebou i kanadskou televizi CityTV.

BB

„Sklo králů“
je uznávaným darem 

Smyslem dárkového předmětu je, aby ho klient či partner měl „na očích“ a naši firmu mu nevtíravým způsobem připomínal. Platí obecné pravidlo, že 
úroveň darovaného předmětu vypovídá cosi o úrovni a image firmy darující. Již jsme si zvykli na to, že doba pokročila i ve smyslu hodnoty předmětů, které 
můžeme v oblasti B2B darovat. Pryč je doba velkého množství levných dárků. Dnešní poptávka inklinuje k předmětům, které mohou být dekorativním do-
plňkem kanceláře či bytu obdarovaného a které jsou garancí originality výrobku. Všechny tyto předpoklady splňuje prakticky celá produktová nabídka znač-
ky Moser a také jako ideální dárkový předmět Vám ho chceme představit v rozhovoru se Stanislavem Wienerem, vedoucím prodeje Moser a.s. Praha.
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„To, po čem trh dlouho volal, totiž testování a vy-
hodnocování skutečné efektivity online kampa-
ní, konkurenční analýzy v prostředí internetu 
či pokročilé testování uživatelského prožitku, 
aplikovatelné jak na standardní webové aplikace, 
tak na sociální sítě, konečně přichází do České re-
publiky,“ uvedl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod 
a marketing GfK Czech.

Uživatel se i ve virtuálním světě rozhoduje (k ná-
kupu) pod vlivem emocí, úplně stejně, jako ve 
světě reálném. A o tom, jaký prožitek si z návštěvy 
odnese, rozhoduje celá řada faktorů – z těch nej-
důležitějších jmenujme srozumitelnost, přehled-
nost, ovládání, konzistentnost, užitnou hodnotu, 
design a obsah. Dosud používané metody, které 
se zaměřovaly na hodnocení jednotlivých prvků, 
neposkytovaly obrázek o tom, jak uživatel vnímá 
prostředí jako celek. Právě od toho se přitom od-
víjejí jeho další reakce, jako nákupní rozhodnutí 
nebo odmítnutí,“ uvedl Ondřej Herink, vedoucí 
kvalitativních služeb GfK Czech.

„Ukázkovým příkladem toho, jakou hodnotu 
uživatelský prožitek má, jsou e-shopy. Můžeme 
u nich totiž velmi přesně měřit finanční dopady 
kvality uživatelského prožitku před a po optima-
lizaci,“ uvádí Ondřej Herink, vedoucí kvalitativ-
ních služeb GfK Czech. „Často citovaným příkla-
dem ze zahraničí je online obchod Otto, kterému 
se investice do testování vrátily během jediné ho-
diny po spuštění optimalizované verze,“ dodává 
Ondřej Herink. 

Testovat uživatelský prožitek lze pomocí kom-
binace kvalitativních výzkumných metodik, 
které se většinou shrnují pod pojem „testování 
uživatelského prožitku“. Klíčový, pro všechny 
metody, je precizní výběr respondentů, kteří mu-
sejí reprezentovat cílovou skupinu. 

Testování uživatelského prožitku
(User Experience Testing)
Tato kvalitativní metodika, jejímž cílem je identi-
fikovat témata spojená s problematikou využitel-
nosti, neposkytuje statistickou pravděpodobnost 
incidence. Zato však poskytuje ucelený obrázek 
o tom, jak uživatel zpracovává webové stránky, 
aplikaci, smart phone, čtecí zařízení, apod.

Kombinace kvalitativních a semi-kvalitativ-
ních metodik pro testování uživatelského pro-
žitku zahrnuje mimo jiné výzkum oční kamerou, 
expertní pozorování, thinking aloud, testování 
a optimalizaci navigačních a obsahových prvků 
metodou Card Sorting i celou řadu dalších speci-
alizovaných postupů. 

Výzkum oční kamerou (Eye Tracking)
Metoda měří účinnost vizuálních podnětů. Pů-
vodně byla vyvinuta ke stopování pohybů lidské-
ho zraku pro potřeby oční medicíny. Oční ka-
merou lze mapovat všechny relevantní aspekty, 

které ovlivňují to, jak komunikační prvek působí 
na cílovou skupinu. V marketingovém výzkumu 
se využívají dva systémy – náhlavní (Head Moun-
ted) a vzdálený (Remote) – v závislosti na zkou-
maném materiálu. Na rozdíl od ostatních dostup-
ných metod jako jediná poskytuje objektivní data, 
neboť v hodnocení vychází z dráhy oka, nikoli ze 
subjektivních dojmů a pocitů respondentů. 

Metoda Card Sorting
Metoda slouží k vytvoření optimální struktury 
webu či obsahu digitálního zařízení samotnými 
uživateli a může být koncipována jako kvalitativ-
ní nebo semi-kvalitativní. Je založena na hledání 
stejných nebo podobných kategorií, schopných 
tvořit intuitivně vnímaný celek. 

Card Sorting může být „otevřený“ nebo „zavře-
ný“; otevřený umožňuje např. vytvořit vhodné, 
intuitivní názvosloví pro jednotlivé kategorie 
webu, portálu, e-shopu či digitálního zařízení. 

Expertní pozorování
Expertní pozorování je kombinací dvou samo-
statných metod kvalitativního výzkumu: 
•  klasické observace (pozorování) respondenta 

při práci s webovými stránkami 
•  a nahrávání respondentova obličeje na kameru 

pro identifikaci emocionálně silných okamži-
ků (změna mimiky a řeč těla).

K dosažení maximálního efektu je vhodné ex-
pertní pozorování doplnit snímáním dráhy zraku 
(Eye Tracking) a hlasitého přemýšlení (Thinking 
Aloud).

Hlasité přemýšlení (Thinking Aloud)
Zjednodušeně jde o komentování vlastních myš-
lenkových procesů v průběhu testování u části 
respondentů. To slouží k objasnění motivů ve-
doucích k určitému typu chování (volba polož-
ky, váhání, korekce „chybných“ úkonů, apod.). 
Proces hlasité introspekce (pohledu do sebe) je 
podněcován moderátorem formou nestrukturo-
vaných otázek. Výpovědní hodnota významně 
roste v kombinaci s ostatními metodami testová-
ní uživatelského prožitku. 

Výzkum chování online uživatelů
Tradiční přístupy k měření chování uživatelů 
internetu nepokrývají mnohé otázky, na které 
chceme znát odpovědi. 

Technologie GfK je založená na sběru dat pro-
střednictvím přídavného modulu k interneto-
vému prohlížeči (vyvinutého a distribuovaného 
společností nurago). Umožňuje nejen velmi přes-
ný monitoring pohybu uživatelů po internetu 
(včetně např. přístupu na konkurenční weby), 
ale i sledování jejich chování (reakce na podněty, 
zadávání hledaných výrazů, nákupy, pohyby myši 
a klikání apod.). 

Využití je možné pro různě designované výzku-
my – v přirozeném či manipulovaném prostředí, 
založené na sledování skutečných záměrů nebo za-
dávání úkolů, čistě pozorovací či plánované. V rám-
ci experimentálních nebo neexperimentálních 
studií lze sbíraná data kombinovat: např. sledování 
(tracking) + dotazování + zpětná vazba od uživate-
lů + přesné pozorování chování online uživatele.

V současnosti běží ve světě dva projekty kom-
plexního výzkumu chování internetových uživa-
telů realizované pobočkami GfK Group, a to ve 
Velké Británii a v Německu (Media Efficiency 
Panel a Web Efficiency Panel). 

Využití online prostředí
k standardnímu výzkumu
Kromě standardního využití unikátního inter-
netového panelu GfK Czech (s více než 17.000 
aktivními uživateli) ke kvantitativním výzkumům 
mohou klienti GfK Czech zužitkovat jeho poten-
ciál ke speciálním účelům. 

K pokročilým výzkumným metodám patří např. 
Market Scout – kvantitativní či semi-kvalitativní 
výzkum s možností mimořádně přesného zacílení, 
který poskytuje rychlé odpovědi (v řádu hodin). 

Dotazování specifických, těžko dosažitelných 
cílových skupin (nejvyšší vedení firem a institu-
cí, respondenti z odlehlých regionů, apod.) reali-
zuje GfK Czech online s využitím internetu a tzv. 
chytrých telefonů (smart phones). 

K dalším pokročilým online metodikám patří 
např. Online In Home kvalitativní výzkum, jehož 
výhodou je maximální zachování přirozeného 
prostředí spotřebitele, nebo Bulletin Board, který 
slouží k dlouhodobějšímu sběru názorů a posto-
jů cílové skupiny na sledovanou problematiku. 

Velikost online panelu GfK Czech zaručuje re-
prezentativnost vzorku, ověřenou i prostřednic-
tvím Mediaprojektu, který se mimo jiné zabývá 
měřením složení internetové populace v České 
republice. GfK Czech realizovala s využitím onli-
ne panelu již přes 400 výzkumných projektů.

Analýzy a optimalizace uživatelských rozhraní
Výše uvedené oblasti směřují k hlavnímu cíli: 
k pokročilému Customer Experience Manage-
mentu. V tomto kontextu to znamená hledání 
odpovědí na otázku, jak vytvořit webové stránky, 
portál, terminál, interní či externí aplikaci, onli-
ne kampaň nebo digitální zařízení tak, aby bylo 
dosaženo maximálního souladu mezi přirozenou 
reakcí uživatele a cíli, k jejichž naplnění je dané 
rozhraní předurčeno.
K metodikám, které tuto oblast pokrývají, patří 
(kromě již jmenovaných) např. expertní hodno-
cení, konkurenční analýzy, hybridní testování 
(s agregovanými kvalitativními a kvantitativními 
výstupy), Rapid Prototyping, testování designu 
a struktury, Participatory Design, atd.

Trendem ve světě je technologie
zvaná „video mapping“
Video mapping je zcela nový směr. Principielně 
se jedná o videoprojekci na fasádu budovy nebo 
jiný objekt. Pomocí 3D grafiky připravené přímo 
na konkrétní objekt se však dostaneme do jiné 
dimenze vnímání. Promítané video, které přesně 
respektuje rysy původního objektu, dokáže vizu-
álně modifikovat původní tvary a lidské oko zmást 
natolik, že uvidíte to, co jste ještě neviděli. Řekl 
bych, že právě TO je základem úspěchu. Pokud 
divák uvidí něco nového, udržíte jeho pozornost. 
Můžete například: zmrazit budovu, nechat ji po-

stavit a zase spadnout, nebo odehrát příběh za ok-
nem, pracovat s fasádou - měnit barvy a materiály, 
naklánět struktury apod. Slovně se video mapping 
popisuje těžko, vše záleží na konkrétní fasádě / ob-
jektu a na umělci, který udělá kreativní návrh. 

Video mapping je nová forma komunikace vyví-
jející se především v odvětví experimentálního 
video-artu a vjingu. Ve světě se realizují poměrně 
velké projekty i na komerční bázi. Ve Francii, Špa-
nělsku i v Německu video mapping použily již fir-
my jako Adidas, T-Mobile, Telefonica, Volkswagen 
apod. 

U nás se zatím realizují spíše nekomerční pro-
jekty. Místní kreativní skupiny se chtějí ukázat 
a tak se nebrání možnosti tvorby, v rámci testo-
vání a získávání praxe, za nižší ceny. Ve srovná-
ní s Evropou jsme na tom po obsahové stránce 
velmi dobře. Prodejnost je však horší. Situace 
s venkovní projekcí u nás je celkově velice špat-
ná. Klasické venkovní projekce na fasády budov 
zde existují již několik let, ale mediální agentury 
tento velice výhodný a flexibilní způsob propa-
gace úplně ignorují. V Evropě je tento trend 
daleko silnější. Díky dobrému vnímání klientů 
se realizují větší akce s kvalitnější a výkonnější 
technikou.

Laser má na venkovních eventech
také své místo
V interiérech je laser show dnes již známá. Ven-
kovní realizace však mají větší možnosti. Velkou 
výzvou je laser show na vodní hladině. Pomocí 
speciálních trysek a výkonných čerpadel se vy-
tvoří nad vodní hladinou průhledná projekční 
plocha ve tvaru vějíře o velikosti např. 18x10m. 
Lasery pak vytváří efekty, které jsou doplněné vi-
deoprojekcí, odehrávající se na vodní stěně. Tan-
čící postavy v nadživotní velikosti, přírodní živly 
i oživlé představy se pohybují na vodní hladině. 
Celá show působí holografickým dojmem, pro-
tože nejsou vidět žádné fixní plochy. Laser nastu-
puje také tam, kde již výkon projektoru nestačí. 

Často však klienti požadují i nerealizovatelné 
efekty, jako například projekce loga na oblohu 
„ala Batman“. Bohužel každá technologie má své 
limity a asi ještě bude chvíli trvat, než se i toto 
stane skutečností. Každopádně laser je využíván 
i k venkovním promo aktivitám. Laser dokáže 
projekce nápisů, symbolů a animací na velké 
vzdálenosti i na plochy, které videoprojektorem 
nejsou možné nasvítít. 
     
Jan Neubauer, SCREENRENTAL, s.r.o.
Foto: Archiv, SCREENRENTAL, s.r.o.
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Trendy využívání projekčních
technologií, laserů a digitálních
médií na outdoorových akcích

Video mapping

Laser show

Nová doba si žádá nová média. Doba, kdy vrcholem večerního eventu byl ohnňostroj, je pomalu 
na ústupu. Profesionálové i laikové jsou stále náročnější diváci a klasické způsoby prezentace se již 
okoukaly. Je to dáno „digitálním věkem“. Dnes všude kolem sebe máme digitální média, 3D kino 
a 3D televize již také není vyjímkou. Člověk tyto podněty vnímá a nechá se ovlivňovat. Učí se je však 
podvědomě ignorovat, aby se mohl věnovat tomu, co chce on a ne sledování reklamy, která na něj 
„tlačí“ ze všech stran. Klasický ohňostroj se pak oproti této dynamické a interaktivní komunikaci stává 
v dnešní době nudnějším.

Uživatelský prožitek (User Experience): 
Jakou hodnotu má, co to vlastně
znamená a proč se o něm tolik mluví?

Uživatelský prožitek je fenomén, který hýbe světem digitálních technologií. Na velmi konkrétních příkladech se totiž ukazuje (typicky 
produkty firmy Apple), že prožitek bývá nejčastěji právě u digitálních technologií hlavním diferenciátorem a tudíž i klíčovým předpokla-
dem úspěšnosti daného produktu, ať už se jedná o web, aplikaci, či digitální zařízení. 

Digital signage
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FIGREMA s.r.o.
Květinová 59, 783 36 Křelov

Tel.:   +420 585 381 283
Fax: +420 585 381 495
Mobil: +420 602 540 170

E-mail: fi grema@fi grema.cz

Působíme na trhu již od roku 1992. Nabízíme vývoj, konstrukci, design, 
výrobu a montáž prezentačních a prodejních stojanů. Návrhy a realizace 
interiérů prodejen. Kvalitní záruční a pozáruční servis. 

ZÁSOBNÍKY, KTERÉ 
SE PŘIZPŮSOBÍ VÁM

Stavebnicové zásobníky a kontejnery určené k prodeji 

vysokoobrátkového zboží je možné kombinovat do sestav 

dle Vašich prostor a potřeb. Zásobníky je možné potisknout a 

přizpůsobit tak image Vašich produktů. 

zásobník MP
efektivnější využití volného prostoru | odběr zboží buď ze strany 
zákazníka a nebo prodávajícího | okamžitá možnost rozšíření sestavy 
| variabilita tvarů a objemů sestav | možnost grafi ckého potisku 
bočních stěn | možnost výměnné komunikace směrem k zákazníkovi 
| možnost umístění na pultu, stěně, sloupu, noze, paravánu i podlaze

zásobník MD

Digitální propagace tisku zvyšuje prodej
Britský titul The Financial Times využil digitální propagaci v Londýně ke 
zvýšení prodeje. Britská společnost Amscreen uzavřela dohodu o digitální 
propagaci dalších světových novin, aby tak zvýšila prodej tohoto titulu. Pro-
to se na všech stáncích v Londýně, kde se prodávají noviny The Financial 
Times (FT), objeví digital signage systém. Obsah v digitální síti FT bude pod-
porovat tištěnou formu novin. Společnost Amscreen podobnou propagaci 
již zrealizovala pro známé noviny The Guardian a jeho sesterský titul The 
Observer.

Při zavádění této dynamické propagace bylo nainstalováno 25 digitálních 
jednotek u nezávislých maloobchodníků a v universitních oblastech. Tech-
nologie, na které jsou založené Amscreen „close-proximity signage“ systé-
my, byla také použita pro tituly, jako je London Evening Standart a regionál-
ní vydavatelství tisku Newsquest. Všechny dynamické digitální kampaně se 
setkaly s úspěchem, a tak lze očekávat, že stejně tomu bude i v případě The 
Financial Times.

Digital menu board pro obchod se sendviči
V kanadském Montrealu byl otevřen vietnamský obchod Vua, který se zamě-
řuje na prodej sendvičů. Z pohledu digital signage a digitálního marketingu 
nic zajímavého až do okamžiku, než si uvědomíte, že v celém obchodě je 
menu řešeno pouze digitálně.

Základní systém menu se skládá z pěti obrazovek. Čtyři jsou použity pro 
informace o produktech, složení meníček a speciálních akcí, prostě kom-
pletní menu. Pátá obrazovka, umístěná uprostřed, zobrazuje smyčku spotů, 

které propagují věrnostní program obchodu a také nabídku nápojů. Další 
dvě obrazovky jsou umístěny v prostoru konzumace. Mají rozdělen obraz 
na dvě části. Na jedné se zobrazuje klasické televizní vysílání a druhá část je 
určena pro akční položku z menu, jako jsou nápoje apod., zákazník si přece 
ještě může něco vybrat a přinést tak další peníze. Je to jednoduché a efektiv-
ní řešení - zábava plus promo vlastních výrobků.

Z technického hlediska je systém řízen mediaplayery pro jednotlivé obra-
zovky a MenuView softwarem na bázi SaaS (Software-as-a-Service). Manager 
obchodu může vše obsluhovat přes webové rozhraní. Jednoduše velice zda-
řilá instalace v místě prodeje.

Video reklama – zabiják nudy
Lidé ve frontě na pokladnu, na jezdících schodech, v čekárnách úřadů a lé-
kařů, na dopravních terminálech, se neskutečně nudí. Ve vidině rozptýlení 
touží po sledování něčeho zábavného, poučného, inspirativního. To je pravý 
čas pro reklamu. Neboť kdy jindy je příjemce otevřenější?

Proto také většina instalací reklamních obrazovek zcela záměrně využí-
vá těchto situací pro prezentaci produktů. Video je zábavnější než statický 
obrázek a v kombinaci s nudou je reklamní sdělení přijímáno daleko lépe 
a často i s povděkem za rozptýlení nudy.

Obměna tématu přispívá k udržení pozornosti po dlouhou dobu. Jen si 
představte, že stojíte ve frontě na pokladnu a čtete poster, který je umístěný 
v rámečku u pokladny. Trochu nuda, ale teď namísto rámečku dosaďte ob-
razovku, pohyb a více sdělení. Co je ve vašem pohledu, jakožto zákazníka, 
lépe stravitelné?

Prostředky digitální komunikace 
informují a baví zároveň 
Výběr novinek ze světa digital signage

I outdoor se musí smířit s faktem, že pohyblivá a proměnlivá reklama je 
lépe stravitelnou komunikací. Zapomeňme na pasivní přístup k zákazní-
kovi. Dnešní zákazník už nehltá kdejakou vylepenou reklamu. Dnešní zá-
kazník chce být baven, čerstvě informován a lákán daleko rafinovaněji, než
tomu bylo v minulém století.

Gastronomie a digitální trendy propagace
V zahraničí se pro digitální propagaci vžil pojem digital signage, který ozna-
čuje digitální technologie reklamních a informačních nosičů, jež jsou in-
stalovány ve veřejně přístupných prostorách. V kostce jde o instalace zob-
razovacích zařízení, jako jsou LCD obrazovky, LED obrazovky, informační 
kiosky, a dále instalace doplňkových prostředků pro prezentaci – audia, 
interaktivních prvků, bezdrátové komunikace (bluetooth, wifi), kamerové-
ho sběru dat, apod.

Digital signage se zabývá instalací, kontrolou činnosti zařízení a správou 
obsahu. V počítačové terminologii je Digital Signage kombinací hardware 
– LCD, audio, komunikační rozhraní a software – řídící aplikace, přenos 
a zpracování dat. Digital signage tak poskytuje prostředky pro vysílání 
a správu obsahu vysílání, neřeší konkrétní podobu vysílaného spotu a ani 
jeho kreativní nasazení do vysílání.

Obsah, tedy co lze vysílat, kdy a kde, řeší digitální marketing. V anglicky 
mluvících zemích je často označován jako Out-Of-Home Video Advertising, 
Narrowcasting či Digital out-of-home.

Co na to česká gastronomie?
Dnes není problém setkat se s obrazovkou nebo promítacím plátnem v re-
stauraci, v baru či klubu. Zákazníci je chtějí a provozovatelé stejně tak, pro-
tože přináší více zábavy pro zákazníky a ti na oplátku více konzumují.
Toto je běžný obrázek i v českých restauracích a zábavních zařízeních. Je to 
jednoduché – technologie je dostupnější a pořízení LCD obrazovky nebo 
sítě obrazovek je investice v řádech několika tisíc, max. desítek tisíc korun 
(záleží na složitosti HW i SW a velikosti instalace).

Situace tedy může vypadat optimisticky. Český restauratér jde s dobou 
a využívá moderní trendy, jak již v audio, tak i ve vizuální technologii (zmí-
něné LCD obrazovky). Skutečnost je ale odlišná. V případě, že přijdete do 
restaurace a budou zde obrazovky, bude na nich v lepším případě běžet ně-
jaký zpravodajský nebo hudební televizní kanál. V horším případě budou 
obrazovky vypnuté a bude na ně sedat prach.

Zde je na místě otázka, proč majitel obrazovky pořizoval? Rozumím ar-
gumentu: pro pobavení a rozptýlení zákazníků a díky instalacím obrazovek 
mohu vysílat i tolik oblíbené sportovní přenosy a přilákat tak více lidí. To je 
určitě dobrý argument, ale co s obrazovkami, pokud žádný přenos zrovna 
neběží, nebo se do stylu dané restaurace prostě sport nehodí?

Obsah vysílání je nade vše (content is king)
Nyní přichází na řadu hlavní pravidlo digitálního marketingu: kvalitní ob-
sah. Samotné zobrazovací zařízení, tedy obrazovka, je určitě důležité, ale 
pokud nezobrazuje kvalitní a hlavně relevantní obsah, je investice do ob-
razovek zbytečná. A právě restaurace a zábavná zařízení, jako jsou kluby 
a bary, jsou ideálním místem pro využití obrazovek pro svoji vlastní pro-
pagaci. V těchto podnicích se stále něco děje a stále něco mění – počínaje 
nabídkou denního menu, dále nabídkou oblíbených happy hours, akčních 
cen nápojů, večerních víkendových programů a konče slevovými kartami 
pro stálé klienty. Jistě se dají vymyslet další možnosti.

Obsah vysílání se potom skládá ze spotů (jejichž doporučená délka je 10 
až 30 vteřin), které prezentují jednotlivé nabídky podniku, čímž vznikne 
ucelená smyčka. Aby vysílání nebylo jednotvárné, doporučuje se mezi spo-
ty zařadit krátké image vsuvky, např. fotografie podniku, nabízených jídel
či nápojů. Jednou z předností digitální komunikace v restauraci je možnost 
využít takzvané „šablony“ – předvyrobené spoty v jednotné formě. Na pří-
kladu denního menu oceníte jejich jednoduchost – lze u nich měnit pouze 
názvy jídel a ceny, samotný spot zůstává stále stejný. Nová a zajímavá varian-
ta k tištěným nabídkám, vkládaným do jídelního lístku.

V případě výroby spotu se rozhodně vyplatí oslovit firmu, která má v této
oblasti zkušenosti a ideálně vám také umí poradit s vlastním obsahem. Vý-
roba spotů má totiž svá přesná pravidla proto, aby výsledek na klienta dob-
ře působil a byl efektivní a účinný. Prezentace se přece týká vašeho podni-
ku a vašich hostů. Obchodní výhoda je tedy zřejmá. Digitální komunikace 
s klientem je způsob, jak informovat a bavit zároveň, což má příznivý vliv na 
zisk a provoz restaurace.

Informace a ukázky na www.advertvision.com

Ing. Ondřej Jednota
Zdroj: Dmarketing.CZ, www.dmarketing.cz
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Digital signage v interiéru lze rozdělit na čistě 
reklamní využití plochy obrazovek bez dalších 
obsahových prvků nebo zvuku a využití Digital 
signage jako komunikačního nástroje s rozšíře-
ným obsahem a využitím zvuku. Já se budu vě-
novat Digital signage s komplexním obsahem 
jako součásti smyslového marketingu.

Při využívání Digital signage v interiéru se setká-
vám velmi často se situací, kdy provozovatel vy-
baví svůj prostor technologií bez bližší myšlen-
ky nebo plánu o zobrazovaném obsahu. Pak se 
stane, že obsah naprosto nekoresponduje s vyu-
žitím prostoru, působí rušivě a častokrát i kon-
traproduktivně. Zastávám názor, že technologie 
musí následovat obsah. To znamená: chceme-li 
realizovat projekt Digital signage, měli bychom 
mít v první řadě rozmyšleno, jak tento komu-
nikační nástroj chceme využít, co jeho pomocí 
chceme sdělit cílové skupině. Čili je potřeba si 
dopředu připravit skladbu obsahu a vyspecifi-
kovat jeho části podle místa využití.

Digital Signage jako nástroj komunikace v mís-
tě prodeje musí mít jasně definovaný cíl. CO
chceme sdělit, JAK to chceme sdělit a KOMU 
to chceme sdělit. Tento nástroj umožňuje 100% 
kontrolu nad obsahem a k působení využívá 
kombinace zvuku a ve většině případů dyna-
mického obrazu.

Obecně se obsah pro Digital Signage skládá 
z částí, které je třeba podrobněji definovat. Nej-
častěji je to: ZÁBAVA, INFORMACE, PROMOTI-
ON (vlastní nebo cizí), IMAGE (podpora znač-
ky, zvyšování povědomí o značce). Z hlediska 
technologie je pole působnosti široké. Lze vy-
užít jakoukoliv nejmodernější technologii (také 
v závislosti na finančních možnostech inves-
tora), ale bez dobře zvoleného obsahu bude 
investice do technologie pouze promrhanými 
prostředky.

Obsah a jeho části se podrobněji definují ve spo-
lupráci s klientem. Dle prostoru kde bude obsah 
zobrazován, podle oboru klienta, podle cílové 
skupiny se stanovují časové délky celé smyčky 
(programu) a procentuální poměr jednotlivých 
částí. Realizace projektu Digital Signage je dlou-
hodobý proces. Účastní se ho velký počet lidí 
a během realizace se neustále vyvíjí, jak reaguje 
na aktuální situaci (marketingové kampaně, fi-
nanční prostředky). To je potřeba vzít v úvahu, 
pokud se rozhodnete k realizaci projektu a jeho 
zadání i specifikaci dobře připravit.

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

Digital signage jako nástroj
smyslového marketingu

Digital Signage je nejkomplexnější část smyslového marketingu –  to jak z hlediska složitosti obsahu, tak z hlediska využití a také použi-
tých technologií. Pro účely smyslového marketingu zúžím definici Digital signage na realizaci v interieru, kde je možné využít zvuk i ob-
raz. To umožňuje působení na více smyslů najednou. Venkovní realizace je převážně využívána pro reklamu a své poselství sděluje obra-
zem. Reklama je samozřejmě součástí Digital signage i v interieru (in-Store), ale na významu nabývá využití ve smyslu podpory značky, 
image nebo informace s přidanou hodnotou. (dopravní zpravodajství na benzinové pumpě, údaje o měnových kurzech v bance apod.)

Marketingová komunikace na bázi 
hmatu se stala jednou z význam-
ných součástí smyslového marketin-
gu. Využívá hmatu pro optimalizaci 
prodeje výrobku a marketingoví 
odborníci si uvědomují důležitost 
tohoto smyslu v rámci komunikač-
ních kampaní. 

Spotřebitelé rádi dotykem testují 
výrobky, typickým příkladem je na-
bídka různých druhů ovoce a zeleni-
ny, které spotřebitelé berou do ruky 
aby si vyzkoušeli kvalitu těchto plo-
dů, zda jsou dostatečně pevné nebo 
měkké, hladké apod. Na základě této 
zkušenosti se rozhodují, které pro-
dukty koupí.

Výrobci potravin využívají růz-
ných dotykových vjemů pro zvýšení 
atraktivity svých výrobků. Například 
některé druhy mléčných krémo-
vých dezertů nebo jogurtů obsahují 
křupavé čokoládové kuličky, které 
zvyšují požitek při konzumaci. Křu-
pavé komponenty jsou také obsaže-
ny v některých typech žvýkaček.

Silný účinek hmatu vede výrobce 
zboží k vyhledávání nových tvarů, 
textur a povrchových materiálů, 
které jsou působivé a vyhovují 
dnešním spotřebitelům. Například 
v současnosti je velmi oblíbeným 
materiálem kašmír, neboť jeho 
hebkost a měkkost vyvolává ve spo-
třebiteli pocit pohody a komfortu, 
v oblečení z tohoto materiálu se cítí 
příjemně a v bezpečí. Některé mód-
ní značky jako NAFNAF nebo Koo-
kai využily výhod tohoto materiálu 
a nabízejí cenově dostupné výrobky 
z kašmíru. 

Při dotyku výrobek informuje 
spotřebitele o svých vlastnostech 
a funkcích. Pečlivý výběr materiálu 
a tvaru výrobku je zárukou úspěš-
nosti výrobku. 

V prodejnách s ložním prádlem 
a lůžkovinami zákazníci často vyu-
žívají možnosti lehnout si na vysta-
vené matrace, aby si vyzkoušeli, jak 
jsou pohodlné. Cena se pak určitým 
způsobem stává druhořadým důvo-
dem k výběru, neboť zákazník má 

tendenci koupit si výrobek, u kte-
rého má nejlepší pocit. Pokud se 
spotřebitel může dotknout zboží, 
vyzkoušet si ho, ztotožní se s tímto 
výrobkem a přestavuje si, jak by 
daný produkt mohl používat. 

Společnost Logitech instaluje ve 
Francii v prodejnách řetězce Dar-
ty reklamní nosič, který umožňuje 
spotřebiteli otestovat si ergonomii 
počítačových myší a díky tomuto 
nosiči se jedním pohledem zákazník 
může seznámit s celou sortimentní 
kategorií, který zahrnuje bezdrátové 
i klasické myši k počítači.

V prodejnách americké značky 
s oděvním zbožím Abercrombie & 
Fitch se zákazník může dotýkat ne-
jen všech vystavených výrobků, ale 
společnost využívá nástrojů hmato-
vého marketingu s erotickým nábo-
jem. Před každou prodejnou jsou do 
půl těla nazí muži - manekýni, kteří 
nabízejí společnou fotku s kolem-
jdoucími nebo návštěvníky prodej-
ny jako suvenýr. Tímto způsobem 
lákají potenciální zákazníky, ať už 
jsou to ženy nebo gayové. 

S nástroji hmatového marketingu 
se rovněž můžeme setkat v oblasti 
služeb: jestliže host ve svém hotelo-
vém pokoji najde povlečení z jemné 
a příjemné tkaniny, hebké polštáře 
a měkké ručníky, pobyt v hotelu 
zůstane v jeho paměti jako příjemný 
zážitek a rád se sem bude vracet. 

Hmat posiluje vytvoření kontak-
tu zákazníka s prodejním prostře-
dím a sbližuje ho s místem prodeje. 
Například v prodejní síti Séphora 
láká měkký a hustý červený kobe-
rec návštěvníky prodejního místa 
k procházce po prodejně a přispívá 
k přívětivé atmosféře tohoto pro-
středí. Zákazníci, kteří vstoupí do 
prodejny, se cítí příjemně a rádi zů-
stanou v prodejně déle, což zvyšuje 
pravděpodobnost nákupu. 

Daniela Krofiánová

Hmatový marketing  
- dotek výrobku při nákupu 
je důležitým gestem 
Zákazníci se chtějí dotýkat výrobku, vzít jej do rukou, aby si vytvořili 
přesnou představu o jeho vlastnostech a jeho kvalitě. Dotyky vytvá-
řejí pocit blízkosti s výrobkem, službou či prodejnou. 
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Za pozornost stojí i možnost, nechat si vyrobit 
jednoduchý šperk na počkání. Konat se zde 
budou i různé výukové kurzy a workshopy jed-
notlivých technik. Několikrát za rok se fanoušci, 
autoři a všichni, kdo budou mít chuť, sejdou na 
večírcích s hudbou, dobrým vínem a samozřej-
mě příjemnou podívanou.

Ve své stálé expozici představuje galerie ná-
vštěvníkům šperky, tašky, plédy, šátky a šály, 
dekorativní předměty a drobnosti převážně 
českých designérů jako je Šárka Rooya – autor-
ka konceptu a provozovatelka galerie, Ivana 
Follová, Davide Penso, Helena Silber, Domini-
ka Jiřičná - Doony, Markéta Štifterová - Perpe-
tua, Daniela Walterová - Deesign, Filip Vaňas 
- Flip, Olga Hurajová, Jelly-fish, nebo Lenka 
Maliská.

Celé expozici vytvořené na míru pro Galerii 
Lilith dominuje šedá barva s červenými akcen-
ty. Samotná výstava je v perfektní harmonii 
s čistým designem interiéru. Šedé zdi a vitríny 
dávají jednotlivým kusům prostor vyniknout. 
Umělecké prostředí se zároveň nenuceně stává 
i prodejním místem, kde je možné si malá i velká 
umělecká díla pořídit. „Living gallery“ Lilith má 
ambice stát se místem, kde je možné umění si 
skutečně užít a vyzkoušet na vlastní kůži.

Pocítit umění na vlastní kůži

Galerie Lilith s podtitulem „living gallery“ vnáší do sféry uměleckých galerií zcela ojedinělý 
koncept. Klíčovou roli hraje prvek interaktivity, důraz na individualitu, zábavu a fantazii. V ga-
lerii se budou pravidelně střídat participující autoři, aby s návštěvníky sdíleli svou tvůrčí ener-
gii doslova u jednoho stolu (vinutí skleněných perel, malba na sklo, výšivka, tvorba stříbrných 
šperků, vitráž tiffany…).

I N Z E R C E

Společnost podporuje několik ekologických orga-
nizací, s nimiž sdílí společné principy a přesvěd-
čení. Melvita byla jedna z prvních kosmetických 
značek, která získala certifikaci ECOCERT a mož-
nost využívat označení COSMEBIO pro své výrob-
ky. Toto označení garantuje kvalitu a ekologičnost 
nejen samotného výrobku, ale také výrobních 
procesů a obalů. Také v obchody jsou prolnuty 
ekologickými prvky. Také v obchodě jsou prolnu-
ty ekologické prvky. O tom nám více řekla Eva Pi-
palová, marketingová manažerka značky Melvita.

Jak jsou pojaty obchody Melvita? Na co je kladen 
důraz po vizuální stránce?
Obchody Melvita mají přesně danou struktu-
ru tak, aby Vaše orientace v jednotce byla velmi 
jednoduchá, ať už vstoupíte do obchodu v Praze, 
Hong-Kongu nebo San Francisku. Jde o jednotný 
koncept s několika význačnými prvky – modrá 
obloha, květinový pruh, který se táhne celým 
obchodem, stejný nábytek s šestihrannými stoly 
v prostoru obchodu a samozřejmě vizuály. Klade-
me velký důraz na makro fotografie květin, stro-
mů, včel atd. Jedná se o různé složky, které v na-
šich výrobcích používáme. Autor všech fotografií 
je sám zakladatel značky Melvita, pan Bernard 
Chevilliat.

Jaké ekologické prvky jsou v obchodech imple-
mentovány?
V obchodě je mnoho prvků, kterých si zákazník 
často ani nevšimne. Největší plochu obchodu za-
bírá nábytek a podlaha – vše je vyrobeno z FSC 
certifikovaného dřeva, což znamená, že pochází 
z obnovovaných a ekologicky těžených lesů. Ná-
těry dřeva a všechna použitá barva je na vodní 
bázi a samozřejmě má také eko certifikaci. Všech-

na světla jsou v souladu s nejmodernějšími ekolo-
gickými standardy – to znamená, že spotřebová-
vají výrazně méně energie, než běžná žárovka. 

Když se zaměříme na výrobky, všimneme si, že 
balení všech výrobků je recyklovatelné nebo už 
pochází z recyklovaných materiálů. Tiskařská bar-
va, kterou jsou výrobky potištěny, je také přírodní. 
Pro jednoduchou manipulaci s odpadem v rámci 
jednotky jsme instalovali recyklační zónu na třídě-
ní odpadu. Abychom zachovali v obchodě čistotu 
ovzduší, používáme rostliny, které čistí ovzduší 
– na každých 10 m2 máme minimálně jednu. 

Všem zákazníkům nabízíme bio čaj, který 
si mohou osladit naším bio medem. Kelímky 
a lžičky na tento čaj pochází z bioplastu, což je 
materiál šetrný k životnímu prostředí, protože je 
vyrobený z obnovitelných surovin a je komposto-
vatelný. 

Jedná se o franchisingové koncepty nebo je každý 
obchod pojat jinak?
Některé obchody Melvita patří společnosti a ně-
které jsou frančízy. Správně by zákazník neměl 
při vstupu do prodejny poznat, zda se jedná 
o vlastní prodejnu nebo o frančízu, protože 
koncept je stejný pro všechny jednotky. Napří-
klad ve Slovinsku a Chorvatsku pracuje Melvita 
s distributorem – všechny obchody v těchto ze-
mích jsou tedy frančízy. Distributor se zde stará 
i o podporu znalosti značky a o PR. Všechny 
obchody v České republice patří do vlastní sítě 
společnosti.

Jak je koncept uspořádán po merchandisingové 
stránce?
Stejně jako s klasickou kosmetikou je merchan-
dizing přehledný – oddělujeme péči o pleť do 
jednotlivých řad a tyto výrobky jsou jinde, než 
přípravky pro hygienu nebo vůně. Samozřejmě 
umísťujeme blízko sebe péči o vlasy a výrobky do 
koupele a sprchy. Speciální výrobky biokosme-
tiky, jako jsou květinové vody, kosmetické oleje 
a také medy, mají vlastní oddělenou „stěnu“ (jed-
ná se o tzv. „eco pole“ a „bio pole“). 

O tom, že pro Melvitu je vnitřní krása stejně důle-
žitá jako krása vnější, se můžete přesvědčit v pro-
dejnách v Praze v OC Nový Smíchov a v prostoru 
zrekonstruovaného Hlavního nádraží. Pro ty, kteří 
mají Prahu daleko, bude od podzimu k dispozici 
také internetový obchod www.melvita.cz.

Francouzská biokosmetika Melvita vstoupila v srpnu na český trh a nabízí rozsáhlý sortiment kosmetických výrobků, medů a potra-
vinových doplňků. S více než 25 lety zkušeností v oboru se tak můžete nechat hýčkat přírodou, protože výrobky Melvita jsou v BIO 
kvalitě! Název značky Melvita je složeninou latinských slov označujících med (mel) a život (vita). Jejím zakladatelem je francouzský 
biolog Bernard Chevilliat, který během své včelařské praxe poznal, jak obrovské bohatství nám může příroda nabídnout, budeme-li 
se k ní chovat s úctou.

I Praha bude mít nyní „přírodu v srdci“ 
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Během srpna a září se v pardubickém AFI Paláci 
otevřelo 5 nových obchodů o celkové ploše 806 
m2. Oodji, obchod s oblečením, má na českém 
trhu premiéru, otevřel v AFI Paláci svou první 

prodejnu v České republice. Dalšími novými ob-
chody jsou Nanu – Nana s dárkovým zbožím a de-
koracemi, drogerie a lékárna Bodypharm, Fotolab 
s veškerým foto zbožím a službami a Gamescape, 
obchod zaměřený na počítačové hry.

Svůj první obchod v České republice vůbec ote-
vřel v polovině září Oodji, obchod s módou, která 
čerpá z francouzského umění. V prvním patře 
na ploše o rozloze cca 205 m2 nabídne dámskou, 
nadčasovou, sportovně-elegantní módou.

V AFI Paláci bude nyní i dermokosmetické cen-
trum a obchod pro zdraví a krásu Bodypharm. 
Na ploše 327 m2 zde zákazníci naleznou všechny 
produkty, které jsou dostupné v lékárnách, parfu-
meriích, drogeriích a prodejnách zaměřených na 
zdravý životní styl.

Na ploše 70 m2 bude obchod Gamescape, zamě-
řený na počítačové hry, software a počítačové pří-
slušenství. V tomto obchodě budou mít zákazníci 
možnost využít interaktivní herní konzole, kde si 
hru mohou vyzkoušet ještě před tím než ji kou-
pí. Gamescape bude mít tímto v České republice 

dva obchody, ten první byl v roce 2007 otevřen 
v pražském Palladiu, společnost chce i nadále ex-
pandovat. 

Nově je v AFI Paláci od 12. srpna také Fotolab - nej-
větší prodejce foto, video a digi techniky a služeb 
na českém trhu s dlouholetou tradicí. Kromě širo-
kého sortimentu produktů nabízí Fotoalb také da-
lekohledy, objektivy, fotoalba a rámečky. Fotogra-
fie všech druhů zpracovávají jak na prodejně, tak
i přes virtuální sběrnu. Společnost Fotolab vznikla 
již v roce 1990 a v současné době čítá na 62 ka-
menných poboček – ta v AFI Paláci má 34 m2.

Nanu-Nana je obchod s dekoracemi, dárkovým 
zbožím a hračkami, který v uplynulých týdnech 
otevřel v přízemí obchod s plochou o rozloze 170 
m2. Po obchodě v Praze a Brně je ten pardubický 
již třetí (v Praze – Arkády Pankrác; v Brně – Gale-
rie Vaňkovka).

„Jsme rádi, že můžeme rozšířit nabídku AFI Palá-
ce o sortiment těchto pěti obchodů a zacílit tak 
na širší spektrum zákazníků,“ uvedl Ilan Kalimi, 
ředitel obchodního centra AFI Palác. 

Nákupní galerie Palác Flóra ve spolupráci s Domy 
dětí a mládeže Ulita a Hobby centrum, tradičními 
středisky volnočasových aktivit v Praze, pořádala 
akci pod názvem Tanec Flóra. Před obchodním 
centrem proběhla již druhá řada této zábavné 
události pro rodiny s dětmi, a to v sobotu 11. září 
letošního roku. V průběhu zábavného odpoled-
ne vystoupili například tanečníci a skupiny z ob-
lasti street dance, hip hop, orientální a scénické 
tance. Mezi hosty se objevila finalistka populární
soutěže Česko hledá Superstar Gábina Partlová 
nebo hudební protagonista Ruda z Ostravy. Pro 
všechny návštěvníky byly připraveny pohybové 
dílny a nejrůznější hry o hodnotné ceny. Tento 
odpolední program byl navíc propojen s akcí 
Back to school. V rámci této události proběhly 
slevy ve vybraných obchodech Paláce Flóra. Pro 
všechny školáky bylo připraveno hravé odpoled-
ne plné soutěží. Děti se mohly těšit na skákací 
hrad, na své si tak přišli i ti nejmenší. Cílem akce 
bylo přilákat děti a ukázat nejen jim, ale i rodičům 
jak trávit volný čas v rámci školního roku. Ti často 
o volnočasových aktivitách neví, proto přicházejí 
Domy dětí a mládeže do míst, kde je možnost se-
tkání s případnými zájemci o tyto kurzy. 

„Akce ve spolupráci s Domy dětí a mládeže je, 
jak již název napovídá, zaměřena především na 
tanec. Návštěvníci, kteří toto příjemné aktivní 
odpoledne v době od 15:00 hodin strávili před 
Palácem Flóra, si mohli vybrat ze široké nabídky 
pořádaných kurzů a kroužků a dokonce se do 
nich přímo na místě zapsat“, říká Zuzana Trédlo-
vá, marketingová ředitelka Paláce Flóra. „Zábavné 
odpoledne bylo navíc obohaceno o připravenou 
akci s názvem Back to school, v rámci níž byl pro 
děti připraven zajímavý a pestrý program v podo-

bě nejrůznějších her a soutěží o hodnotné ceny“, 
dodává Zuzana Trédlová. 

Obě centra se zabývají zájmovým vzděláváním 
a aktivním trávením volného času. Tyto činnos-
ti jsou pořádány pro různé věkové skupiny. Od 
předškolního věku, přes teenagery až po vybrané 
aktivity pro dospělé či seniory. Centra nabízejí ši-
roký výběr kvalitních kroužků a kurzů. Realizují 
tvůrčí dílny, semináře, zábavné akce, v průběhu 
prázdnin pak zajímavé výlety a tábory.

Pět nových obchodů
v AFI Paláci

Roztančená nákupní galerie Palác Flóra

Nákupní centra

PARKOVÁNÍ 9.00 - 22.00 BEZBARIÉROVÉ
PROSTŘEDÍ MULTIKINO

Více jak 100 obchodů, restaurací a multikino   
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Dozvíte se, co nás dělá lidmi, a proč fungujeme tak jak fungujeme, z pohledu 
neurovědy. O nejlepším počítači světa, našem mozku, přijde přednášet pan 
MUDr. František Koukolík, DrSc, který se věnuje výzkumu mozku již 45 let. 
Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, speci-
alizace patologická anatomie a neuropatologie. Je autorem mnoha publikací 
a za svůj výzkum obdržel významná ocenění. Ve spolupráci s Českou televizí 
vytvořil sérii miniesejí JÁDRO, které můžete shlédnout v archivu ČT. 

Někteří z Vás možná četli knihu od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody, někteří 
jste viděli představení se stejným názvem, připravené týmem herce a šamana 
Jaroslava Duška. Toto představení oslavilo již své 5. narozeniny nepřetržitého 
hraní a neustále je beznadějně vyprodané. Druhá přednáška Vás pod vedením 
herce a šamana Jaroslava Duška přesune do dob starého moudra, schopnosti 
sebeučení se a čtyř dohod. 

Po přestávce se z teorie přesuneme do prostředí firem. O přínosech využití
principů koučinku v manažerské praxi a řízení koučovacím stylem nejen pod-
řízených, Vám své zkušenosti předá David Enc, IBM Software Services Lea-
der, CEE GMT ze společnosti IBM. Následně se dozvíte zkušenosti interního 
kouče a interního klienta v přednášce Přínosy a nástrahy interního koučinku 
– tu přednášku bude mít taky David?. Před obědem se posuneme ještě o krok 
dále. O koučinkové firemní kultuře ve zdravotnictví Vám předá své praktic-
ké zkušenosti personální náměstek nemocnice OSTROV, Ing. Dušan Běláč 
a spolupracující koučové Alena a Stanislav Stejskalovi. 

Po obědě nás seznámí Dr. Valerio Pascotto, kolega Timothy Gallweye ze spo-
lečnosti IGEOS (Inner Game, Effective Organization System) s využitím princi-
pu Inner Game při práci s týmy. Seznámíte se srozdíly mezi týmovou spolupra-
cí a týmovou dynamikou. Týmovou dynamiku zkoumá Valerio již více než 30 let 
v týmech po celém světě. Předá Vám informace o tom zda a jak mohou týmy 
fungovat i bez lídra. A také v čem spočívají základní rozdíly vysoce výkonných 
týmů a těch průměných. V následném workshopu 20. října 2010 máte možnost 
si toto know-how vyzkoušet v praxi. 

S naším přístupem ke společnosti i k sobě samým souvisí i společenská od-
povědnost firem a externích koučů. V odpolední části konference Vám před-
stavímes cíle a již realizované projekty divize společensky prospěšné projekty 
DUO. Uslyšíte příběh jednoho z účastníků tohoto projektu a dozvíte se také 
o možnostech participace firem i externích koučů v SPP DUO.

V závěru konference bychom Vás rádi pozvali na divadelní představení Čtyři 
dohody pod vedením herce Jaroslava Duška a jeho týmu, které pro Vás, účast-
níky konference zakoupilo Koučink Centrum. Jste srdečně zváni. 

Máte-li chuť načerpat co nejvíce praktických informací pro svou práci, získat 
inspiraci a dobře se pobavit, nenechte si ujít konferenci o koučinku a vyměňte 
si zkušenosti s více než 150 účastníky na této jedinečné akci. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

NAUČTE SE UČIT JINAK
z cyklu konferencí HRAVĚ VYHRÁVAT
Poté, co na loňské 5. Mezinárodní konferenci o koučinku vystoupili zakladatelé koučinku Timothy Gallwey a Sir John Whitmore, při-
cházíme opět s netradičním programem. Jsem však přesvědčena, že i po tak senzační loňské konferenci se i letos máte na co těšit. 

Mediální partneři:

Pořádá 6. mezinárodní konference o koučinku 
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Umění prodávat

Většina z vás jistě přisvědčí. Může za to opět naše 
pudová výbava. Hluk znamená ohrožení a rizi-
ko, že budeme muset nechat jídlo ležet na stole 
a věnovat se jeho obraně. Možná o něj dokonce 
přijdeme. Rytmus z reproduktorů je pro nás du-
sáním medvědích tlap. Nic, co by podporovalo 
dobré zažívání. Je-li to ale tak, proč v mnoha re-
stauracích neslyšíte vlastního slova a nejnovější 
hity jsou vám podávány tak hlasitě, jako byste 
měli ucho na rádiu? Proč ve stylové formance zní 
techno, v turecké restauraci hip hop a v prodej-
ně lidové umělecké tvorby „hit rádio“?

Odpověď je jednouchá: hudba zde není urče-
na hostům, ale personálu.

Podívejte se nyní - vybaveni touto znalostí - do 
svých prodejen, a nevšímejte si jen hudby. Možná 
budete překvapeni, kolik věcí zde neslouží zákaz-
níkům, ale vám či vašim prodavačům.

Podívejme se například na oblečení. To je 
typický příklad, jak zájem nakupujících často 
ustupuje zájmu personálu. Prodavači musí přece 
nutně projevit svoji osobnost a osobitost! Prosím, 
kdyby nebyla na úkor služeb zákazníkovi, můžete 
nad tím mávnou rukou. Jenže takto by vás to ne-
mělo nechat lhostejnými.

Ano, vím, jsou to těžké boje a mnozí majitelé 
prodejen je raději vzdají, nebo sami sobě namlu-
ví, že se to tak zákazníkům bude líbit, aby měli 
klid. Kdyby vám ovšem prodavači oznámili, že 
si budou rovnou z pokladny brát každý den de-
set procent tržeb, to byste také přešli mávnutím 
ruky? Dovedu si živě představit, jak by vypadala 
reakce na takové přání. Ale když kvůli jejich vizáži 
přicházíte o stejnou částku, nic se neděje?

Těch deset procent není nijak nadsazené čís-
lo. Už jsem se zmínil o roli detailů. Jsou jako cihly 
ve zdi: podceníte jedinou z nich a celá stavba se 
sesype.

Nepodceňujte tedy detaily a ani oblečení pro-
davačů. Nejde přece o to, abyste je proti jejich 
vůli nacpali do vojenských stejnokrojů. Uniforma 
původně vznikla z potřeby odlišit od sebe bojov-

níky znepřátelených stran, když se v zápalu boje 
navzájem promísili. Nejde tedy o to, jak vypadá, 
podstatné je, že všichni poznají, kdo kam patří. 
Bude-li tedy mít prodejní personál na sobě žluté 
tričko a zelené kalhoty, proč ne? Nebo zrovna tak 
může mít oblek s kravatou. Důležité je, aby oble-
čení bylo stejné a ladilo s prostředím prodejny.

Dalším zlozvykem je zmíněná hudba. Ne sa-
mozřejmě sama o sobě, mnohé výzkumné práce 
uvádějí pozitivní působení hudby na zákazníky, 
ale hudba hlasitá, nehodící se ke stylu prodejny 
a zákazníka obtěžující.

Veškerá tato „špatná“ hudba má jediný cíl: 
pobavit nudícího se prodavače a pomoci mu 
překonat tu strašně dlouhou pracovní dobu. Jistě 
cítíte, že tu něco není v pořádku – vaši prodava-
či by se přece měli soustředit na prodej a ne na 
pokukování po hodinách, kdy už konečně padne. 
Nevhodná hudba je tedy určitým symptomem, 
stejně jako když horečka oznamuje, že s tělem 
není něco v pořádku.

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

Prodejna pro zákazníky
Vždy by mělo platit, že prodejna je tu pro zákazníky. Teď si asi říkáte, že o takových samozřejmostech nemusím nikoho přesvědčovat. 
Položím vám tedy jednu otázku: Máte rádi u jídla klid?

Š I R O K É  S P E K T R U M  T I S K O V Ý C H  S L U Ž E B
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Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu v Diva-
dle na Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás samozřejmě 
žádným problémem realizovat catering kdekoliv jinde. Jsme schopni zajistit 
občerstvení ve firmě, na tiskové konferenci, zahradních párty či grilování.

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

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

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

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

V aše spokojenost
je naším úspěchem

Poradny pro dlužníky najdete téměř v každém 
městě a jejich odborné služby jsou obvykle zcela 
zdarma. Na trhu je však zoufalý nedostatek ob-
dobných právních služeb pro věřitele (tzn. po-
radenství vedené zcela zdarma), kteří jsou díky 
svým dlužníkům v druhotné platební neschop-
nosti, nebo se dostali do výrazných finančních
problémů. Vůbec nezáleží na tom, zda se jedná 
o drobné podnikatele nebo právnické subjekty, 
všichni se mohou dostat do situace, kdy je dluž-

ník vlastně zneužívá ve svůj prospěch. V takové 
situaci věřitel potřebuje rychlou odbornou radu 
- ideálně zdarma.

Faktury po splatnosti 30 - 90 dní a déle
Zeptejte se kteréhokoliv podnikatele, jakou pla-
tební morálku mají jeho odběratelé. Faktury 
v prodlení 90 dní a déle jsou zcela běžné, žádnou 
výjimkou nebývá prodlení delší než půl roku. 
A to přesto, že se v poslední době hovoří o zlep-
šené platební morálce firem i jednotlivců. Co
dělat, když zrovna narazíte na „takypodnikatele“, 
který se z principu rozhodl neplatit a dostává do 
svízelné finanční situace další subjekty? Rozhod-
ně se nedejte a svých peněz se nevzdávejte.

Poradna věřitele 
„V naší advokátní kanceláři se v poslední době 
totiž začaly doslova geometrickou řadou množit 
dotazy a případy, které směřují stále k stejné pro-
blematice. Zoufalí věřitelé se za pomoci právních 
služeb snaží dostat ke svým penězům. Velmi ob-
vyklé je, že dlužníci vůbec nekomunikují a nejeví 
snahu tyto peníze splatit či jinak uhradit. V naší 
praxi máme i případy, kdy věřitel je v dlouhodobé 
druhotné platební neschopnosti a jeho dlužník si 

zatím užívá luxusu. Tyto případy nás motivovali 
k tomu, abychom založili bezplatný internetový 
portál www.poradnaveritele.cz„ uvádí majitel 
Advokátní kanceláře Mgr. Rostislav Kovář.“

Jak poradna funguje?
Poradna je k dispozici všem věřitelům zcela zdar-
ma, stačí jen za pomocí e-mailu položit svůj dotaz 
a počkat si cca 3 – 7 dní na odpověď. Odborník 
jim prostřednictvím těchto stránek fundovaně 
poradí, jaké právní kroky je možné podniknout 
pro to, aby se co nejdříve dostali ke svým peně-
zům. Řada lidí zde jistě najde inspiraci a začne 
intenzivněji bojovat proti rozšířenému nešvaru 
pozdních či žádných plateb. Věříme, že zvýšením 
povědomí o možných právních a exekutivních 
postupech a postizích přispějeme k vyšší kultivo-
vanosti českého podnikatelského prostředí. 

Jak reagují dlužníci na upomínku: 
  Na první výzvu k úhradě dlužné částky nerea-

guje 75 % lidí. 
  Na druhou výzvu reaguje jen 18 % dlužníků. 
  Na další výzvy reaguje v průměru 21 % dlužníků. 

Zdroj: průzkum M.B.A. Finance, květen 2010

Z oblasti práva

Když dlužníci zneužívají své věřitele

Dnes a denně hovoří světová média o finanční krizi, slyšíme o ní stále dokola, poprvé u ranní kávy a naposledy těsně před spaním. Snad
právě proto se občas najde nějaký „takypodnikatel“, který se rozhodne, že si z této celosvětové finanční deprese udělá zlatý důl a za ode-
brané služby či zboží nebude platit tak nějak z principu. Jak to udělat, abyste se nestali doslova rukojmím a nedobrovolným plátcem 
cizích drahých dovolených, luxusních aut či nemovitostí?
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Partne�i

Mediální partne�i

Kontakt :  gol fcup@atlasconsul t ing.cz
Více informací :  www.at lasconsul t ing.cz/gol fcup

Srde�n�  Vás zveme 
na sér i i  gol fových turnaj�

pro ú�astníky z �ad právník� ,  soudc�  a advokát� .

 31.  8.  2010  Hluboká nad Vltavou   
 24.  9.  2010  �eladná

ATLAS CONSULTING
PO�ÁDÁ

PRÁVNÍ INFORMA�NÍ SYSTÉM
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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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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. 

Vý
st

av
ni

ct
ví

, k
on

gr
es

y,
 e

ve
nt

y

ZÁPŮJČKA.CZ, s.r.o.
Na Zatlance 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel: +420 731 519 523, +420 603 832 419, Fax: +420 224 216 031
e-mail: info@zapujcka.cz
www.zapujcka.cz

Rozšířili jsme naše služby pro vás o nové výdejní místo
v Praze a pobočku v Brně. Naše prostory vám nově nabízí
lepší dostupnost a kvalitnější služby.

Praha
Za Ženskými domovy 128, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Provozní doba: Po–Pá  8:00–12:00. Mimo provozní dobu po 
telefonické dohodě (tel.: +420 603 573 258)

Brno
Pražákova 512/52, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Provozní doba: po telefonické dohodě (tel.: +420 731 519 523)
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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 


