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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.
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tel.: +420 775 989 853
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HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE

HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNEREM 
AKCE JE ČASOPIS STRATEGIE

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.

SPONZOŘI

12,00 – 13,00 Registrace účastníků, občerstvení 

13,00 – 14,20

� 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, COMTECH Group s.r.o.

� Back to the basics - kvalitativní posun v trendech a projektech 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 pláno-
vání 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.

14,20 – 14,30 Přestávka

14,30 – 16,00

� 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

�  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 spotřebi-
telů v prodejních místech. Výzkum byl proveden kombinovanou metodologíí (kvalitativní i kvantitativní). Data byla pořízena 
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, Vysokou školou 
B.I.B.S. a dalšími partnery. 
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE, Martin Boček, Business Development Director ČR&SR, Ipsos Tambor ČR, 
Daniela Bullova, Brand Manager CHOCOLATE, MARS CZECH S.R.O. 

16,00 – 16,10 Přestávka 

16,00 – 18,00

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

metiky, 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 možnost individuální analýzy účastníků s doporučením vhodné péče.

 Pavel Říha, Commercial director CEE, ppm factum group 

� 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 zástupců maloobchodu a značkových výrobců 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 
Panelu se zúčastní: Michal Štádler, marketingový ředitel Tesco Stores ČR, Zdeněk Juračka, předseda Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev a předseda představenstva COOP Centrum, Jana Lelovičová, Strate-
gic Planner, COMTECH Group s.r.o. a Petr Kamenický, časopis Strategie

Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI AWARDS 2010 (soutěž o nej-
lepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala 
večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem. Akce je pořádána za podpory 
světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské 
soutěže POPAI Paris Awards. 

Změna
programu
vyhrazena

PARTNEŘI



„Nákupní chování se mění, nová generace zákazníků, která za 5 až 10 let 
bude ve věku, kdy bude schopna rozhodovat a řídit svůj rozpočet, může ješ-
tě řádně zamíchat kartami. Tato nová generace, která je vzdálená masové 
spotřebě v hypermarketech, započaté jejími předky, se angažuje zodpověd-
nějším způsobem. Spotřebitel již není pasivní konzument, ale aktér a ob-
čan. Iniciuje nové kódy a pravidla. Podněcuje značky a maloobchodníky, 
aby přemýšlely o novém modelu prodejní koncepce, o antipodech nových 
technologií, o segmentaci až do krajnosti a o dalších úpravách, které slouží 
pouze k zotročení zákazníka tlačeného k hyper spotřebě. Vzniká nový zod-
povědnější model, kdy je znovu přehodnocen celkový vztah se zákazníkem,“ 
zaznělo z úst marketingových odborníků. 

Vše je zrychlené. Příchod nových technologií nám umožňuje smazat časové 
vzdálenosti. To, co před padesáti lety trvalo dvacet let, může dnes předsta-
vovat tři roky. Všechno, co se dotýká místa prodeje a vztahu s klientem, tedy 
logicky projde hlubokou změnou v relativně krátkém čase. 

Nákupní akt již zdaleka není to, co byl před deseti lety. Maloobchodní spo-
lečnosti se musí přizpůsobit. Je třeba najít rovnováhu mezi nákupem na in-
ternetu a způsobem tradičního nakupování. I když nová generace zákazníků 
využívá přirozeně virtuálního nákupu, její vztah se značkou a jejími výrobky 
zůstává velmi fyzický a velmi smyslový. Virtuální a reálný aspekt musí najít 
svůj společný – styčný bod. Ale ne jakkoliv. Tato nová generace je postavena 
na jiné dimenzi spotřeby. Je jisté, že konzumuje a bude konzumovat, ale oče-
kává od obchodní společnosti něco jiného, než je seskupení výrobků a slu-
žeb pod jednou střechou včetně uspořádání, barev a segmentace. Pokud je 
finálním cílem pouze zvýšit spotřebu, může toto značně brzdit kreativitu na
úkor efektivity. 

Na scénu vstupují sociální sítě, které jsou symbolické pro novou generaci. 
Hrají významnou roli a značky to musí vzít na zřetel. Spotřebitel je aktivní 
a informovaný, často přichází do prodejny s velmi přesnou představou, co 
chce a co očekává. Spotřebitelé stejné sítě sdílejí systém hodnot, zejména 
v oblasti sociální odpovědnosti obchodní společnosti. Je to zásadní trend. 

Ti, kdo to nepochopí, se vystavují nebezpečí významné ztráty klientů. Je 
nezbytné umístit zákazníka jako významný prvek přímo do procesu spo-
třeby. Proces musí být sdílen a nikoliv vnucen. Pokud ne, zítra už může 
být pozdě. 

Abychom mohli uspokojit očekávání nové generace, která přijde na trh 
v příštích deseti letech, rozhodnutí musí přijít již dnes. Které? Jedním ze 
směrů uvažování je modularita prodejního místa. Jinak řečeno: musí se pro-
dejna v sobotu podobat prodejně v pondělí? 

Výhled do budoucnosti oboru marketing at-retail 
Agentura designu Moswo, která byla jedním z významných partnerů vele-
trhu, odhalila hlavní tendence v marketingu prodejních míst a nabídla tak 
odborné veřejnosti možnost sdílet soubor současných zkušeností i prospek-
tivních pohledů ve sféře maloobchodu.

Zkušenost se značkou 
Vlajkové lodi každodenního života, místa navázání kontaktů 
a komunikace mezi značkami a jejich zákazníky
Značka je a bude jádrem vztahu se spotřebitelem v oblasti reklamy a ma-
loobchodu, a to formou online i offline. Promyšlené a koherentní uspo-
řádání místa prodeje je prvotním prostředkem pro vytvoření pravé zku-
šenosti se značkou díky vybavení prodejního prostoru vizuálními kódy 
pro identifikaci značky (barvy, formy), smyslovými prvky, jako jsou par-
fémy, zvuky, materiály, díky akcím, které jsou spojené s životem značky 
a se společenstvím jejích „fanoušků“. Každé místo prodeje se snaží stát 
se vlajkovou lodí, která je určena nikoliv už jen k prodeji, ale k objevová-
ní novinek, k vyzkoušení výrobků, ke vstupu interaktivního a zábavného 
světa. Tento vývoj, který je podpořený posílením v oblasti služeb, přemě-
ňuje prodejní vztah na vztah zaměřený na vyjádření hodnot značky. Kaž-
dé místo prodeje se stává pro zákazníky každodenním místem kontaktu, 
místem zkušenostním a zážitkovým. Jsou redefinovány funkce různých
kontaktních míst (reálných a virtuálních) prodejního prostoru a vztahu 
se značkou. 

Smyslová zkušenost 
Smyslový design: možnosti vývoje jsou ještě obrovské
Pokud realizátoři uspořádání prodejních míst v současnosti určují ergonomii 
prodejny a vybavení, jsou ještě hodně vzdáleni od více smyslového komplexní-
ho přístupu v in-store. Zvuková identita (versus zvukové znečištění) a čichová 
identita (s mnohem silnější schopností evokace, připomenutí než v případě 
vizuálních prvků) jsou dnes rozvíjejícími se disciplínami. Přesto jsou zvuková 
a čichová komunikace často obchodními společnostmi pojaty izolovaně, i když 
by společné využití těchto prvků přispělo k vytvoření koherentního a efektivní-
ho celku. V rámci maloobchodních koncepcí zaměřených na pohodlí a pohodu 
nakupujících i při zvyšování komerční efektivity je nezbytné, aby se obchodní 
společnosti nadále zabývaly otázkami materiálů, ergonomie, akustiky, zvuko-
vých prvků, čichové atmosféry apod. 

Technologická zkušenost
Jednodušší, pohotovější, rychlejší v každém okamžiku nákupní trasy 
zákazníka…před, během a po návštěvě prodejny
Obrazovky zaplavují prodejní prostor, ale představují jen část ledovce. Obra-
zovka poskytuje aktuální vizuální informace, ale také dokáže změnit a obohatit 
nákupní trasu zákazníka a dokonce i odstranit nepohodu zákazníka z hlediska 
časového a prostorového. Obrazovka je flexibilním nástrojem pro oživení pro-
dejních míst díky obsahu, který se vztahuje ke světu značky nebo výrobku a kte-
rý poskytuje aktualizované a cílené cenové či promoční informace. Inteligentní 
kamery, které umožňují řídit tok zákazníků, rozšířená realita, hologramy… to 
vše je dnes v in-store možné. 

Zkušenost on-line 
Je místo prodeje ještě centrálním bodem a středem zájmu, když zá-
kazníci mohou nakoupit rychleji a laciněji po internetu? 
Zákaznické výhody při nákupu on-line vyvolávají otázku týkající se užitečnosti 
kamenné prodejny. V této souvislosti se hovoří o komplementaritě a optimaliza-
ci mezi prodejními místy online a offline. Místo prodeje se transformuje na mís-
to setkání zákazníka se značkou s novým cílem: objevovat, srovnávat, testovat 
a konkretizovat nákup. Nejenže se prodejna musí napojit na internet a umožnit 
to také svým zákazníkům v zájmu šíření a sdílení zkušeností se značkou přímo 
na webových stránkách, ale může jít ještě dále až k přehodnocení nabídky ve 
svých buticích, kde se zaměří spíše na objevování novinek než na nabídku toho, 
co je právě na skladě. Je třeba podporovat společenství zákazníků – fanoušků 
a propojení mezi obchodem online a obchodem offline.

Osobní zkušenost 
Myslím, tedy jsem. Chci prodejnu, která mi nabídne to, co očekávám. 
Když věrný zákazník vstoupí do bistra, všichni ho poznají a pozdraví ho. Když 
věrný zákazník navštíví webové stránky, objeví se jeho profil a účet. Pokud
věrný zákazník vstoupí do prodejny obchodního řetězce, je anonymní. Jestliže 
kvůli návalu v prodejně nestačí příliš zaměstnaní prodavači všem zákazníkům 
věnovat svou pozornost a přátelský pozdrav, moderní technologie dokážou při-
vítat zákazníka personalizovaným způsobem a nasměrovat ho ke vhodným na-
bídkám. Věnovat zákazníkovi osobní péči, zajistit pro něho individuální a flexi-
bilní nákupní trasu, vytvořit prodejnu dle jeho představ – to jsou kriteria, která 
budou nezbytná pro efektivnost personalizovaného místa prodeje. 

Zkušenost s výrobkem
Výrobek, ještě výrobek, zase výrobek…ale jinak
Místo výrobku v prodejně se v průběhu vývoje měnilo. Výrobek kromě svého 
umístění v regále se stal hvězdou, byl využíván jako prvek dekoru, poté byl mi-
nimalizován… V současnosti je výrobek „znovu objeven“ a jeho důvod existence 
v prodejně se mění. Trend „méně je více“ probíhá v souladu s novými koncep-
cemi uspořádání prodejny. Výrobek je dnes v prodejně přítomen, aby mohl být 
vyzkoušen, testován, přizpůsoben zákazníkovi a pochopen. 

Zkušenost s lidmi
Má lidská bytost stále své místo vedle „technologické vlny“?
Moderní technologie přebírají efektivně a ekonomicky řadu úkolů, ke kterým 
patří informovat, doporučovat, radit, uvádět ceny, platit… Buďme si však jisti, 
že mnoho zásadních poslání v in-store dosud zdůvodňuje přítomnost lidského 
faktoru v prodejně, který je stále více oceňován. Bezpečnost v prodejně je na-
dále z části zajišťována lidmi. Komunikace a kvalita lidského přijetí v prodejně 
jsou vysoce hodnoceny. Informace a rady nadšeného prodavače jsou účinnější 
tím spíše, že plánovaný nákup není nikdy čistě racionální. Disponibilní perso-
nál, který pečuje o kvalitní vztah s klientem, by měl být v budoucnu oživujícím 
a podněcujícím faktorem prodejních míst i značky a „hostitelem“ ve službách 
zákazníka a pro jeho pohodu. 

Daniela Krofiánová
Zdroj a foto: Equipmag 2010

Od prodeje ke zkušenosti a k zážitkům
Inovace prodejních míst, pohled na příští generaci zákazníků a na to, co lze v evropském in-store očekávat v blízké či vzdálenější 
budoucnosti, byly hlavní tematickou linkou nedávného mezinárodního veletrhu Equipmag 2010 v Paříži, který umožnil účastníkům 
načerpat nové informace o trhu in-store komunikace v rámci expozice i odborného programu.
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POP Advertising Display Power 

POPAI CE dokončila rozsáhlý průzkumový projekt, který se zabýval testováním vybraných 
podlahových stojanů a zkoumal vliv změn jednotlivých parametrů stojanů na jejich účin-
nost z hlediska prodeje. Průzkum se rovněž zaměřil na analýzu prodejní plochy a stanove-
ní optimálního umístění stojanů z hlediska prodejního potenciálu. 

Hlavním cílem průzkumu bylo tedy ukázat, jaký 
je optimální podlahový stojan“ a „kam“ jej v bu-
doucnu umístit. Testování se uskutečnilo na sto-
janech s nápoji firmy Coca-Cola a na stojanech
s tyčinkami Snickers od společnosti MARS. 

Průzkum „POP Advertising Display Power“ rea-
lizovala POPAI ve spolupráci s agenturou Ipsos-
-Tambor a hlavními partnery průzkumu, společ-
nostmi Coca-Cola HBC Czech republic a MARS 
Czech. Průzkum proběhl za účasti dalších part-
nerů - společností DAGO, DEKOR, Freeboard, 
STI Česko a časopisu Marketing& Media, který 
byl hlavním mediálním partnerem projektu. Prů-
zkum rovněž podpořila soukromá vysoká škola 
B. I. B. S. (Brno International Business School) 
jako odborný partner. 

Výzkum zahrnoval tři hlavní kroky. 
V první fázi projektu, která se uskutečnila ve for-
mě skupinových diskuzí, byly vyhodnoceny názo-
ry zadavatelů, zástupců maloobchodu i konečných 
spotřebitelů týkající se vnímání stojanů, využívání 
míst pro jejich umístění, vlivu jednotlivých para-
metrů podlahových stojanů na nákupní impuls. 

V další části projektu byly týmem výzkumníků 
Ipsos Tambor identifikovány přímo na prodejní
ploše vybraných prodejen tzv. hot spots čili místa 
s vysokou koncentrací nakupujících, která jsou 
nejvhodnější pro umístění POP aplikací. A ko-
nečně v rámci poslední fáze průzkumu byl v pro-
dejních místech změřen a analyzován potenciál 
jednotlivých umístění identických stojanů (1 
typ Snickers a 1 typ Coca-Cola) s cílem zjistit 

nejatraktivnější umístění stojanů. Následovalo 
testování různých typů stojanů (5 typů stojanu 
Snickers a 5 typů stojanu Coca-Cola) na stejném 
umístění s cílem změřit, do jaké míry stojan pod-
poruje impulsní nákup a jak nakupující hodnotí 
různé aspekty stojanů.

Hlavní prezentace průzkumu a detailní předsta-
vení jeho výsledků proběhne v rámci programu 
konference Marketing-at retail POPAI forum, kte-
rou pořádá POPAI CE 25. 11. 2010 v kongresovém 
centru Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9. 

Daniela Krofiánová

Reklama, Polygraf –  
lidé, technologie, 
komunikace!

Lidé – moderní a otevřený 
veletrh s bohatým doprovodným 
programem za účasti osobností 
marketingové komunikace. 

Technologie – nové směry 
ve výrobě reklamy – 
produktivita, ekologie, flexibilita.

Komunikace – vysoká 
interakce návštěvníků 
a vystavovatelů,  
aktuální informace přímo  
od dodavatelů.

Již po osmnácté…

www.reklama-fair.czHlavní partner:Pořadatel:

...budete valit bulvy.
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Coca-Cola HBC ČR vstoupila do POPAI CE 
Dalším významným zadavatelem reklamy, který se stal členem středoevropské pobočky 
POPAI, je společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.. 

Společnost Coca-Cola HBC Česká republika 
působí na českém trhu od roku 1991 a je čle-
nem skupiny Coca-Cola Hellenic, operující v 28 
zemích Evropy, Asie a Afriky. Je výrobcem, po-
dejcem a distributorem komplexního portfolia 
nealkoholických nápojů ve všech kategoriích (vy-
rábí, distribuuje a prodává sycené nealkoholické 
nápoje Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola 
zero, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite, Kinley, Lift 
a Lifter, balené a ochucené balené vody Bonaqua 
a Römerquelle, džusy a džusové nápoje Cappy, 
Cappy Ice fruit a Cappy Junior, ledové čaje Nes-
tea a Nestea Vitao, ledové kávy illy issimo, spor-
tovní nápoje Powerade a energetické nápoje 
Burn a Monster).

Členství této společnosti v POPAI CE je důležitou 
událostí sekce Klubu zadavatelů POPAI CE, jejíž 

program se zaměřuje na akce a projekty pro vý-
robce značkových výrobků a zástupce maloob-
chodu, kteří se zajímají o novinky, výzkumy, re-
levantní informace z místa prodeje a o nejnovější 
dění v in-store marketingu. 

POPAI CE spolupracuje se všemi subjekty, kte-
rých se dotýká oblast in-store komunikace, tzn. 
s výrobci POP materiálů, dodavateli moderních 
in-store technologií, agenturami, maloobchod-
níky, zadavateli reklamy, odbornými médii, vzdě-
lávacími institucemi apod. Jedním z hlavních 
poslání POPAI CE je vytvářet komunikační plat-
formu, na které se setkávají zástupci všech těchto 
subjektů. 

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE patří k dyna-
micky fungujícím pobočkám světové sítě POPAI. 

V současnosti má 52 členů, kterými jsou význam-
né společnosti působící v oblasti in-store komu-
nikace a retail marketingu. 

Daniela Krofiánová

I N Z E R C EI N Z E R C E



V segmentu EuroConcept jsou soustředěna témata stavba a zařízení pro-
dejen, osvětlovací technika, podlahová krytina, architektura a design pro-
dejen, ale i chladicí nábytek a chladicí zařízení. EuroSales propojí všechny 
fasety vizuálního marketinku, podpory prodeje a marketinku prodejního 
místa (tzv. POS, point of sale), zatímco sektor EuroCIS představuje inovační 
informační a bezpečnostní technologie. EuroExpo zase spojuje témata vý-
stavby veletržních stánků, designu a pořádání akcí.

Paralelně s rozšiřující se paletou nabídek veletrhu EuroShop byly postup-
ně během let získávány stále nové cílové skupiny, takže dnes na této akci 
potkáme osoby s rozhodujícími pravomocemi nejen z maloobchodních 
oborů food a non-food, z průmyslu spotřebního zboží a investičních pro-
středků, velkoobchodu a řemesel na straně návštěvníků, nýbrž i architekty, 
designéry, odborníky na zařizování vnitřních prostor obecně i vnitřních 
prostor prodejen přístupných pro veřejnost, zástupce veletrhů, odborníky 
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Fascinující Visual Merchandising – 
  v sektoru EuroSales.

Vše, co v POS 
  dobře vypadá.

Nákupní prožitek pro všechny smysly: prezentace 
zboží, vizuální marketing a podpora prodeje v POS. 
V sekci EuroSales na veletrhu EuroShop 2011, světově 
největším a nejdůležitějším veletrhu pro obchod 
a jeho partnery.

Více na www.euroshop.de

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, komplexní 
cestovní služby:    
BVV FAIR TRAVEL s.r.o.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 159 190
Fax: +420 541 159 172
E-mail: rehorikova@fairtravel.cz 
www.fairtravel.cz 
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 Zastoupení Messe Düsseldorf v ČR:
Veletrhy Brno, a.s.                    
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 813
Fax: +420 541 153 051
E-mail: jknop@bvv.cz
www.bvv.cz/representatives
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Euroshop

7

Kreativní, inovační a informační podněty  
pro celý svět maloobchodu – to je Euroshop

Euroshop

6

Od své premiéry v roce 1966 veletrh EuroShop do dnešních dnů vyrostl do akce, která mezi veletrhy zaměřenými na investiční prostředky 
v obchodní branži zaujímá vůdčí pozici. Kontinuální růst veletrhu EuroShop v minulých čtyřech dekádách lze především zdůvodnit 
tím, že se vždy dokázal důsledně přizpůsobit měnícím se potřebám obchodní branže. Jeho nabídka se neustále vyvíjela a rozšiřovala. 
Pořadatel akce chce, aby i přes tuto enormní různorodost nabídky návštěvníkům garantoval optimální oslovení specifických cílových
skupin a jasnou orientaci pro návštěvníky, a proto od roku 2002 rozčlenil EuroShop do čtyř samostatných podskupin s označením Eu-
roConcept, EuroSales, EuroCIS a EuroExpo.

na reklamu, informační technologie i poskytovatele bankovních a finanč-
ních služeb, kteří EuroShop využívají jako vysoce kvalitní informační a in-
spirační platformu.

EuroShop je nejen místem, kde se prolínají světy nabídky a poptávky, 
nýbrž je současně i světově nejdůležitějším fórem nápadů a idejí maloob-
chodu.
EuroShop tak bude nejen jedinou akcí, která předvede veškeré investiční 
prostředky pro obchod a na které se vystavovatelé setkají s nejdůležitější-
mi osobami s rozhodovacími pravomocemi v maloobchodu, jeho subdo-
davateli a partnery z celého světa, nýbrž i důležitým barometrem trendů, 
který dokáže v pravý čas, na stejném místě a ve stejnou dobu a v přímém 
mezinárodním srovnání vyzdvihnout rozhodující směry vývoje a každé 
tři roky nabídnout kreativní, inovační a informační podněty pro celý svět 
maloobchodu.

Celkové investice do novostaveb a přestaveb prodejen dosáhly v roce 
2009 hodnoty 6,04 miliard eur, a byly tak zhruba o miliardu eur vyšší 
oproti roku 2006 (5,1 miliard eur). Vyplývá to z prvních výsledků průzku-
mu „Ladenmonitor 2011+“ ústavu EHI Retail Institute, které byly zveřej-
něny v září 2010. 

Zkrácení rytmu životnosti produktů a jejich sběru k likvidaci a růst kon-
kurence vlivem internetu s jeho rychlými reakčními časy vedou v ka-
menných obchodech k obnově probíhající ve stále kratších intervalech. 
Renovační cykly se dále zkracovaly a dosáhly v průměru 8,7 let v potra-
vinářských prodejnách a 6,9 let v oboru nonfood. Zhruba jedna třetina 
dotazovaných napříč všemi obory přemýšlí po pěti rocích o zcela nové 
koncepci řešení prodejny.

Pokud jde o hodnotu prezentace na trhu, jsou na tom nejlépe aktuální 
koncepce řešení potravinářských prodejen a obchodů nabízejících mód-
ní zboží. „Prodejní plochy, zařízení a produkt se stále výrazněji orientují 
na příslušnou značku, takže zákazník se vnořuje do zcela autentického 
nákupního světa. Chceme-li zákazníka nadchnout, musíme používat 
poctivé, a tudíž hodnotné materiály. Trend k individuálnímu zařizování 
prodejen je nezadržitelný,“ informuje pan Matthias Hummel, Managing 
Director společnosti Vizona GmbH, a doplňuje: „Používání přírodních 
materiálů, které pocházejí z trvale udržitelného zdroje, resp. které jsou re-
cyklovatelné, a energeticky optimalizované osvětlení (Green Store) jsou 
stále důležitější. Dále budou v budoucnu převládat prodejny, které lze 
rychle a bez komplikací měnit, abychom mohli zákazníka znovu a znovu 
překvapovat.“

Sonja Scheidl z oddělení marketingu společnosti Umdasch Shop-Concept 
GmbH vypozorovala u staveb prodejen následující trendy: „Multimediální 
stěny, interaktivní výklady, proměnlivé náladové obrazy díky světlům LED 
– to vše jsou témata budoucnosti. Velkoformátové příklady fasád a jiných 
(velkých) ploch otevírají nové možnosti. V této souvislosti hovoříme také 
o ‚mediální architektuře ‘. Využití světla LED se začíná odvracet od bodo-
vého způsobu ke způsobu, který umožňuje pokrytí (prodejní) plochy. 
Momentálně však ještě tak daleko nejsme.“ Kromě toho předpovídá Sonja 
Scheidl úspěch těm, kteří jsou otevřeni novinkám: „Úspěch budou mít 
v budoucnosti především ty obchodní podniky a koncepce, které dokáží 
synchronizovat digitální a fyzický svět. Bude nutno povzbuzovat spotřebi-
tele na prodejním místě k permanentnímu dialogu a interakci všemi kaná-
ly. Proto také budou naše prodejny muset v budoucnu vypadat jinak.“ 



Majitelky s touto vizí oslovily renomovaného ar-
chitekta Jaromíra Pizingera, který poskytl naše-
mu časopisu rozhovor o pojetí studia More than 
Pilates. „Když mi ukazovaly logo, říkal jsem jim, že 

je příliš statické, že by v něm měl být znázorněn 
pohyb. Nedaly se přesvědčit, a tak jsem jim chtěl 
ukázat, že symboliku pohybu, a zároveň ladnosti 
ženského těla lze přenést i do interiéru. V součas-
né době je to dokonce trend, říká se tomu orga-
nická architektura. Nechal jsem se tedy inspirovat 
křivkami ženského těla a ladností pohybu. Problé-
my však přicházely s realizací. Nemohl jsem najít 
firmu, která by se realizace návrhu ujala. Všechny
stěny jsou ze zaobleného sádrokartonu, vlnícím se 
prostorem a evokujícím pohyb a ladnost křivek. 
Povrchovou úpravou je nástřik autolakem, aby 
se stěny leskly. V prostoru recepce je dominantní 
velký lustr, jinak je osvětlení řešeno zabudovaný-
mi tlumenými světly v nikách.
 
Majitelky mají dobrý vkus. Interiér je doplněn 
drahými koberci, atmosféru podmalovává tlu-

mená hudba, vše je decentní a stylové. Po roce 
fungování lze již konstatovat, že interiér je kli-
entkami velmi kladně přijímán, a že oslovuje i ty 
náročné estéty.

Inspirován ladnými 
křivkami ženského těla
Majitelky salonu More Than Pilates často cestovaly do Argentiny, kde je cvičební metoda Pilates velmi rozšířená. Nechaly se inspirovat a přišly s nápadem 
– otevřít si salon pro nejnáročnější klientelu žen a mužů v Praze. Zadáním pro architekta bylo vytvořit interiér, v němž by se klientky cítily dobře, ale záro-
veň bylo i nadčasové. Prostředí mělo oslovit náročnou vkusnou klientelu.

Interiéry
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METODA Pilates

Pilates sestává přibližně z 500 různých cviků, které lze 
provádět na podložkách či reformerech. Jsou to poma-
lé, plynulé cviky, vykonávané s maximálním soustře-
děním na přesné provedení, doplněné správným dý-
cháním. Je to cvičení, kde se síla a uvolňování doplňují 
tak, že tělo postupně získává na pružnosti a odolnosti. 
Krok za krokem mizí bolest, tenze, stres i napětí. 

Vaše tělo se stává zdravějším, vaše mysl se pročišťu-
je. Všechny pohyby v Pilates vycházejí z břišních svalů 
a svalů spodních zad. 

Přestože se Pilates označuje jako tzv. low-impact cvi-
čení, jedná se o cvičení velmi intenzivní. Je vhodné 
pro každý věk, pro muže i ženy. Jednotlivé cviky roz-
víjejí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a správné
dýchání. Posilují zádové, břišní a hýžďové svalstvo. 
Vytváří dlouhé a štíhlé svaly. Důrazem na správné dý-
chání svaly okysličuje a podporuje cirkulaci krve. 

Pilates nevyčerpává, naopak energii dodává. Pilates je 
doslova tréninkem pro tělo i duši.



Koncept Anglická sezóna se poprvé představil 
na letošním říjnovém veletrhu For Interior v Let-
ňanech, kde vzbudil zájem zákazníků i novinářů, 
neboť podobných obchodů je v Praze stále ještě 
velmi málo. Navíc lidé, kteří si rádi pořídí do bytu 
něco originálního, stále nemají dostečnou mož-
nost výběru. Proto jsme i my rádi zavítali a chtěli 
vědět, co tento nový koncept nabízí.

Dveře obchodu se otevřely zákazníkům 18. října 
2010, v několika průchozích místnostech, které 
stále ještě připomínají více galerii než obchod 
a pod krásně klenutým stropem je na bílých prk-
nech usazeno několik originálních kusů nábytku 
v různých odstínech bílé, šedé a světle zelené. 
Zákazník si může vybírat jednotlivé kusy nábyt-
ku z katalogu a současně si navolit barvu, patinu 
a dokonce originální porcelánové úchytky, nebo 

popřípadě zvolit i nápis, jakým by si přál nábytek 
dodekorovat. Anglická sezóna spolupracuje jak 
s českými, tak zahraničními truhláři, sami si náby-
tek navrhují a zákazníkovi nabízí poměrně široký 
sortiment ve velmi zajímavých cenových relacích.
 
Vstupní místnost zaujme prezentací švédské 
firmy outdoorového oblečení v anglickém stylu
Garden Girl. Švédská modní návrhářka Petra Mai-
son, která značce GARDEN GIRL vdechla před 
dvěma lety život, vytvořila zcela originální a nový 
způsob oblékání. Stylové lacláče nebo softshelo-
vé bundy si rády pořídí nejen milovnice přírody, 
ale i osobité ženy, které se nebojí zaujmout kouz-
lem venkova a vyrazit tak ve stylových lacláčích 
třeba na nákup po městě. Anglická sezóna je vý-
hradním dovozcem této švédské značky. 

Dalším lákavým sortimentem je naprosto osobitá 
galerie kovových svítidel, povětšinou v retrostylu 
s poniklovanou úpravou, které se hodí téměř do 

všech bytových, ale i restauračních prostor, barů, 
vináren a zkrátka všude tam, kde si zákazník po-
trpí na originalitu.

Celý obchod je doladěn porcelánem v odstínech 
bílé, šedé a starorůžové. Dále zde najdete kvalitní 
sklo, příbory, věšáky a další. Majitelé nás ujistili, 
že sortiment se bude v budoucnu ještě více roz-
růstat, ale ponechá si stále stejnou tvář – jednodu-
chost a krásu. Anglická sezóna není konceptem 
obchodu, kam vejdete a přes přeplněné regály 
ani nevíte, co si máte vybrat. Naopak, jednodu-
chost a skromnost dokáže možná upoutat víc. 

Majitelé i velice milý personál Vás pozvou na dob-
rou kávu a rádi si s Vámi popovídají o všem, co 
Vás zajímá. Obchod je otevřen od pondělí do pát-
ku od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 10.00 – 13.00. 
Přijďte, budete vítáni.

www.anglickasezona.cz

Nové prodejní koncepty
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Nové prodejní koncepty
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Cíl nového konceptu Original Identity je nabíd-
nout svým zákazníkům zajímavou módu, která 
je jiná než, se dosud na českém trhu prezento-
vala. Vize je odlišit se od velkých řetězců, které 
mnohdy prezentuji podobné zboží, a to nejen 

vzhledem obchodu, ale také osobním přístu-
pem k zákazníkům. Nejsilnější a vlajkovou lodí 
je zajisté portugalská značka Salsa, která přináší 
na módní trh naprosté revoluční novinky, jako 
jsou např. „Push up“, „Push in“ nebo „Sculpture“ 
jeany (dokonale dotvarující postavu) pro ženy 
nebo „Reversible“ jeany (navržené, tak, že je 
možné je nosit i z rubové strany) pro muže a to 
je jen část z toho, co v našich stylových obcho-
dech můžete najít.

Projekt Original Identity se zrodil na začátku 
roku 2010 a za spolupráce s talentovaným čes-
kým architektem Jiřím Zhořem vznikly nadča-
sové interiéry, které dokonale podtrhnou pod-
statu prezentovaných kolekcí a značek.

Určitá syrovost materiálů a měřítka jednotlivých 
prků ve výsledku vytváří velice příjemnou at-
mosféru a podtrhuje charakteristické vlastnosti 
denimu, jako hlavního elementu nabízeného 
zboží. V každém jednotlivém obchodě je pak in-
stalován středový solitér, který poutá pozornost 
návštěvníka. 

Již nyní je možno obchody
najít na třech místech:
Afi Palace Pardubice (Masarykovo náměstí
2799, Pardubice) - obchod o rozloze 124 m2 
byl otevřen dne 28. 5. 2010 dává největší pro-
stor pro prezentaci toho nejlepšího z kolekci 
zmíněných značek. Následoval druhý obchod 
1. 7. 2010 v obchodním centru Avion Shopping 
park Ostrava (Rudná 3114/114 Ostrava - Zábřeh) 
a třetí 10. 9. 2010 v obchodním IGY Centru Čes-
ké Budějovice( Pražská třída 1247/ 24, České 
Budějovice). 

Ambicí tohoto konceptu je přinést na trh nové 
originální značky a vytvořit pro zákazníky aktiv-
ní, podnětné a inspirativní prostředí při jejich 
nakupování. Cílem projektu Original Identity 
je postupně expandovat do všech významných 
obchodních center po celé České republice 
a pokračovat také na Slovensko. Blízké plány 
společnosti jsou přenést tento nový koncept 
také do Prahy!

Original Identity - www.originalidentity.cz

Original
Identity:
Revoluce
denimu!

Anglická sezóna
Společnost Original identity – přináší na český trh nový koncept multiznačkového obcho-
du se zaměřením na denim. Koncept Original Identity má ambice se stát oblíbeným mís-
tem, kde se mísí to nejlepší z kolekcí značek Salsa (Portugalsko), Fornarina (Itálie), Phard 
(Itálie), Zu elements, Sorbino (Itálie), Ichi (Dánsko). Výběr z těchto kolekcí zajišťují zku-
šení nákupčí vytvářející tak nabídku, která uspokojí ty, co hledají oblečení střízlivějšího 
vzhledu, ale také i ty, co se chtějí extravagantně odlišovat.

Na Smíchově u Anděla vyrostl nový obchod a jistě ne nezajímavý. Jen pár metrů od zastávky tramvaje Anděl v ulici Na Bělidle 31 v pro-
storách bývalé galerie, Vás nově zrekonstruovaný obchod s názvem Anglická sezóna ve vteřině přenese na anglický venkov, nebo ja-
kýkoliv jiný a ve stylové atmosféře se zde můžete pokochat stylovým nábytkem s patinou, originálními kovovými svítidly a švédským 
zahradním oblečením Garden Girl. Vše do sebe zapadá a ladí, celek dotváří porcelán, sklo a bytové doplňky od belgické firmy Pomax.

Pardubice

Pardubice

České Budějovice

Ostrava
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„Nové obchody otevřeme v některém z obchod-
ních center, případně na prémiové lokalitě v cen-
tru většího města. Vedle vlastních prodejen chce-
me i nadále budovat síť franšízových poboček, 
které provozují samostatní podnikatelé,“ uvedl 
Miroslav Kubricht, Country Manager značky Le-
vi’s® pro ČR, Slovensko a část jižní Evropy.

V první polovině roku začal Levi’s® v Česku a na 
Slovensku nově působit v celkem devíti nových 
prodejnách, z toho v jednom případě jde o zce-
la nový koncept. „Nový koncept, který jsme im-

plementovali v Bratislavě, budeme používat ve 
všech našich nově otvíraných prodejnách,“ uvedl 
Miroslav Kubricht. 

Během několika let se stala značka Levi’s® na 
českém trhu jednou z nejsilnějších oděvních 
značek. V současnosti je Levi’s® největší a nejzná-
mější džínovou značkou na světě. Levi Struss & 
Co. působí ve 110 zemích světa a zaměstnává více 
než 10 500 lidí. Své oděvy prodává ve více než 
1 500 značkových prodejnách a v dalších více 
než 55 000 obchodů. 

Nový koncept Levi's®

se bude šířit na našem trhu

Náš časopis logicky zajímal koncept obchodu 
a na otázky nám odpovídala Kateřina Modrá, pů-
sobící v londýnské centrále jako Head of Brand 
Marketing & Communication Central Europe. Má 
na starosti vše, co hovoří k zákazníkovi vizuelně 
i jinak. 

„Pro vytvoření interiéru obchodu v Palladiu jsme 
přizvali firmu, specializující se na zařizování ob-
chodů, na kterou jsme dostali ty nejlepší refe-
rence. Prostor pro obchod se nám libil z důvodu 
jeho členitosti, zajímavého vstupu po schodech 
dolů a možnosti jeho snadného dělení na zóny. 
Velkou jeho výhodou je vstup v úrovni pomyslné 
půlky prostoru, který naprosto logicky rozděluje 
obchod na část dámské a část pánské módy. Kaž-
dá polovina tak umožňuje jisté soukromí při vybí-
rání si modelů. Za částí obchodu s dámskou mó-
dou pak ještě ideálně pokračuje ukrytější zóna, 
kde nabízíme spodní prádlo. Snažili jsme se tuto 
sekci pocitově oddělit, navodit vjem měkkosti 
a příjemnosti. Odlišili jsme ji v tomto duchu vy-
bavením, umístili křesílka a lustr, zjemnili kober-
cem. Zkrátka snažili jsme se vytvořit intimnější 
prostředí, ve kterém má mít zákaznice pocit sou-
kromí a pohody při výběru. Důležitým aspektem 
obchodů je samozřejmě osvětlení. Pro tuto zónu 
jsme zkušební kabinky nasvítili dobrým svělem. 
Módu je vždy třeba dobře nasvětlit v detailech, 
ale celkově musí být světlo v obchodě příjemné. 
Pro tento obchod jsme zvolili netradiční – pře-
hlídková, spotová světla.

Také pocit z podlahy jsme chtěli mít příjemný 
a teplý, proto jsme zvolili v hlavních zónách dře-
vo. Design dřeva je světlý, aby dobře kontrastoval 
s naší módou, u které v rámci módních trendů 

hodně převažuje barva černá. Vstupní schodiště 
jsme ladili do šeda, aby dojem při vstupu do pro-
storu byl co nejpřirozenější a neutrální. 

Hlavní myšlenkou při zadání vybavení obchodu 
bylo dostat logo F&F do 3D dimenze. To se poda-
řilo díky železným konstrukcím regálů a dalších 
komponentů, které z různých pohledů symboli-
zují písmena F a &. Tato hra s kovovými profily
v kombinaci se dřevem provází celý interiér ob-
chodu. V obchodě jsme chtěli mít take unikátní 
systém POP materialů. Zvolili jsme vizuály pro 
press účely a systém čtyř obrazovek, na kterých 
pouštíme naše nejnovější kolekce na přehlídko-
vých molech.

Myslím, že obchod působí velmi moderním a ex-
kluzivním dojmem, což by mohlo být tak trochu 
zavádějící pro kolemjdoucí zákazníky. Kdyby 
zákazník nedostal rychle informaci o cenové do-
stupnosti naší módy, mohl by se ostýchat vejít. 
Proto jsme už rovnou do výloh obchodu umístili 
cenovky, aby porovnání designu a ceny bylo na 
první pohled čitelné.”

Jason Tarry, generální ředitel značky F&F pro 
Centrální Evropu k tomu říká: „pražský ob-
chod je velice vzrušující milník v historii této 
značky, který nám umožňuje oslovit ještě větší 
množství našich zákazníků. Značka F&F je ve-
lice populární především díky široké nabídce 
kvalitní módy za skvělou cenu. Nový obchod 
vychází z naší filozofie o značce F&F a věřím,
že pro naše zákazníky bude jedinečným nákup-
ním zážitkem. Očekáváme, že po Praze se tento 
koncept rozšíří i do dalších zemí, kde je značka 
F&F prodávána.“

F&F je dle průzkumu společnosti PMR pro rok 
2010 leaderem na Českém trhu a patří mezi 
TOP3 značky v Centrální Evropě. Značka F&F je 
velice dobře vnímána a přijímána zákazníky, kte-
ří si ji oblíbili pro svůj skvělý poměr kvality a ce-
ny. Úspěch F&F není pouze na uzemí Centrální 
Evropy. F&F je opravdu globální značkou v tuto 
chvíli operující v 11 zemích celého světa.

„Praha je město nejenom s neuvěřitelnou archi-
tekturou a bohatým kulturním životem, ale také 
velmi dynamické místo se silným ekonomickým 
potenciálem. Proto bylo pro společnost Aude-
mars Piguet naprosto přirozené otevřít zde další 

z mála svých exkluzivních butiků - přímo v srdci 
Prahy, v nejznámější čtvrti hlavního města České 
republiky. Nový AP butik nabízí ukázku výjimeč-
ných hodinářských kousků. V interiéru naleznete 
mnoho prvků, které jsou pro značku charakteris-
tické a poskytují názornou připomínku hodnot 
manufaktury, jako jsou tradice, vynikající kvalita 
a troufalost, které zůstávají zachovány v Manufak-
tuře AP po celých 135 let její existence“, říká ge-
nerální ředitel Audemars Piguet Philippe Merk. 
Atmosféra pražského butiku je intimní, propraco-
vaná a sofistikovaná. Ocelové a hliníkové detaily
dodávají pocit hodinářského prostředí. V butiku 
je mnoho prvků, které se designu hodinek přímo 
dotýkají. Nalezneme zde vizuály hodinek, perleťo-
vé detaily či prostor s tematickými knihami a ma-
gazíny. Vše ladí se světlou dřevěnou podlahou. 
Vitrínky i celý prostor jsou důmyslně osvětleny, 

doplněny skleněnými prvky, koženými povrchy 
a nábytkem zahrnujícím křesla, sofa a příjemnou 
soukromou VIP zónu s LCD obrazovkou. Celému 
prostoru jsou společné prvky z tropického wen-
ge dřeva.

Značka Audemars Piguet otevřela
exkluzivní butik v Pařížské ulici v Praze

Ještě osm obchodů chce v Česku a na Slovensku do konce letošního roku otevřít jeden 
z největších světových výrobců džínsů, firma Levi’s®. Mělo by jít o dvě značkové prodejny 
Levi’s® Store v Česku. Zbylých šest prodejen by mělo být tzv. multibrandových. Na konci 
roku by tak firma měla působit v obou zemích v celkem téměř 150 obchodech, z toho
sedmnáct jich bude výhradně se značkou Levi’s®. 

Značka F&F otevřela v Praze
svůj první obchod na světě
Módní značka F&F otevřela v pražském Palladiu svůj celosvětově první obchod. Do této 
chvíle byla značka F&F exkluzivně v prodeji prostřednictvím obchodniho řetězce Tesco. 
Pro značku F&F začala na podzim díky vlastnímu obchodu dlouho očekávaná nová éra, 
která umožní zákazníkům této značky větší možnosti nákupu a povede i ke zvýšenému 
povědomí o této rychle rostoucí módní značce. Obchod v rámci otevření představil zákaz-
níkům silnou F&F kolekci Podzim / Zima 2010, která byla poprvé úspěšně předvedena 
novinářům a stylistům na konci května tohoto roku.

Audemars Piguet, nejstarší hodinářská ma-
nufaktura světa, jež je stále v rukou zakláda-
jících rodin, otevřela nový exkluzivní butik 
v srdci Prahy. Ulice Pařížská se stala prvním 
místem v České republice, které představilo 
monobrandový obchod s luxusními hodin-
kami Audemars Piguet v celé své kráse. Ná-
vštěvníci butiku si tak mohou prohlédnout 
ty nejlepší modely značky na jednom místě.
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V těsném sousedství O2 areny v pražských Vyso-
čanech se již 11. listopadu otevře veřejnosti Gale-
rie Harfa. Toto regionální obchodní centrum bude 
v některých ohledech zcela výjimečné. Jedním 
z výjimečných rysů je unikátní synergie s O2 are-
nou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto 
typu v Evropě. Jedinečnost Galerie Harfa spočívá 
také ve využití její střešní terasy, kde vyroste zele-
ný park s atrakcemi pro celou rodinu. Návštěvníci 
se mohou těšit na Dinopark, dětské hřiště, audi-
ovizuální a hudební atrakce, trhy a v neposlední 
řadě na ledovou plochu. Centrum nabídne cel-
kem 49 000 m2 obchodních a zábavních ploch na 
třech podlažích. V létě příštího roku budou navíc 
dokončeny dvě desetipodlažní věže s 20 000 m2 
kancelářských ploch. V následujících letech se 
multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře 
a hotel s kongresovým centrem. Developer a in-
vestor projektu C&R Developments, člen skupiny 
Lighthouse Group, se tak významnou měrou podí-
lí na revitalizaci území bývalého ČKD a budování 
Nových Vysočan. V letošním roce je Galerie Harfa 
jediným obchodním centrem, které se v hlavním 
městě otevře veřejnosti.

Galerie Harfa nabídne návštěvníkům nejen 180 
obchodů se značkovou módou a sportovními po-
třebami, supermarket, restaurace, kavárny a další 
služby, ale také fitness a wellness centrum s ba-
zénem. Unikátní atrakcí bude veřejně přístupná 
střešní terasa a zelený park o rozloze 9 500 m2 se 
zábavním Dinoparkem, dětským hřištěm, ledovou 
plochou, vodními prvky a dalšími zdroji zábavy 
pro celou rodinu. „V současné době dosahuje 
pronajatost obchodních ploch 90 %,“ říká Martin 
Macháč, ředitel manažerské společnosti Marylan-
ce Property Management, která pro developera 
zajišťuje mimo jiné pronájmy, marketing a tech-
nickou správu projektu. „Mix nájemců je přitom 
nastaven tak, aby nabídl renomované značky, ale 
také značky nové, které návštěvníci v jiných ná-
kupních centrech nenajdou. Nájemcem, který 
poprvé vstoupí na český trh právě v Galerii Harfa, 
je například PURE Fitness. Jedná se o mezinárod-
ní síť fitness a wellness center prvotřídní kvality,
která díky zaměření na široké portfolio zákazníků 
a zajímavým speciálním programům zaujímá do-

minantní postavení na sousedním polském trhu,“ 
dodává Martin Macháč.

Čím se chce Galerie Harfa odlišit od jiných obchod-
ních center, to je nabídka volnočasových aktivit. 
Ty se budou odehrávat zejména na střeše obchod-
ního centra. Dinopark, ledová plocha, audiovizu-
ální a vodní atrakce, trhy, to vše nabídne Galerie 
Harfa. „Obchodní centra ve světě prošla určitým 
vývojem a stejný trend můžeme sledovat i v České 
republice. Nejde už jenom o to, aby zákazník v ob-
chodním centru našel své oblíbené značky, široké 
spektrum služeb a prodejnu potravin. To zákazník 
21. století považuje za standard. Obchodní cent-
rum mu dnes musí nabídnout něco navíc a přesně 
tímto směrem se ubírá Galerie Harfa,“ uvedl Tamir 
Winterstein, generální ředitel developerské skupi-
ny Lighthouse Group. 

Projekt Galerie Harfa má zajištěné plné financo-
vání, a to z vlastních zdrojů developerské skupiny 
Lighthouse Group a investující banky Eurohypo. 
Výstavba byla zahájena v létě 2008 přípravnými 
a výkopovými pracemi a pokračuje podle schvá-

leného harmonogramu prostřednictvím sdružení 
generálních dodavatelů Metrostav a PORR Česko. 
Celkové investice do obchodního a zábavního 
centra činí 150 mil. EUR. „Takto ambiciózní pro-
jekt můžeme v dnešní době realizovat především 
díky našim silným akcionářům GTC, Deutsche 
Bank, Scorpio a Alliance i díky schopnosti zajistit 
financování projektu prostřednictvím německé
banky Eurohypo. Lokalita, v níž projekt Galerie 
Harfa připravujeme, má v přímém sousedství mul-
tifunkční O2 areny s bezprostředním napojením 
na stanici metra Českomoravská a na další prvky 
pražské hromadné dopravy značný potenciál. 
Obchodní centrum dokonce bude s O2 arenou 
přímo propojeno pasáží,“ říká Tamir Winterstein. 
„Věřím - a všechna dosavadní jednání s našimi part-
nery tomu nasvědčují - že náš projekt bude díky 
své kvalitě a jedinečnému spojení s O2 arenou 
úspěšný a že oživí městskou čtvrť, která za náku-
py, zábavou, kulturou a sportem přiláká obyvatele 
nejen z nejbližšího okolí, ale i ze vzdálenějších mi-
mopražských lokalit. Podle průzkumu společnosti 
Incoma žije v nejširší spádové oblasti přes milion 
obyvatel,“ dodává Tamir Winterstein. 

Nákupní zónu Myslbek v historic-
kém a zároveň nákupním srdci Prahy 
- v prestižní a slavnými značkami vyhle-
dávané ulici Na Příkopě, není třeba již 
nikomu představovat. Ale marketingo-
vě zajímavé akce, které se tu odehrávají, 
stále upoutávají pozornost návštěvníků. 
Nákupní galerie Myslbek ráda odměňu-
je své věrné klienty a fanoušky, a proto 
si pro ně tento podzim připravila naku-
pování opravdu v nadpozemském stylu. 
Na jediný večer se 21. října nakupování 
v Myslbeku proměnilo v procházku ves-
mírem, návštěvníky provázela hudba ve 
stejném duchu a slevy v obchodech 
byly nadpozemsky lákavé. 

Jako vždy mělo VIP nakupování své 
téma a tentokrát to nebylo nic menšího 
než vesmír - space. Myslbek se proměnil 
v procházku po hvězdách – nákupní 
galerii naplnily světelné efekty, módní 
přehlídka představila módu ve stylu 

sci-fi a jiných planet a světů, program
doprovázela hudba z kosmu. A přišel 
i Centrální mozek lidstva… 

 „VIP nakupování je akce, kterou chce-
me odměnit naše věrné zákazníky 
a nově i fanoušky. Je to způsob, jakým 
bychom jim chtěli poděkovat za pří-
zeň. Proto jsme jim na jeden večer 
„půjčili celou nákupní galerii“. Na jedi-
ný večer byly brány Myslbeku otevřené 
jen a jen pro ně a mohli nakupovat, co 
hrdlo ráčí, navíc s velkými slevami,“ 
popisuje smysl akce Radka Kuchařová, 
marketingová manažerka Nákupní ga-
lerie Myslbek. Pozvaní měli možnost 
nejen nakupovat v klidu a s výraznými 
slevami, ale navíc mohli soutěžit o 10 
hi-tech cen. Mezi nimi mohli vyhrát 
i elektronického domácího mazlíčka 
- králíčka Nabaztag, který nepotřebuje 
venčit, zato se postará o mnoho zábavy 
nebo oblíbený iPhone.

Vesmírné VIP
nakupování v Nákupní
galerii Myslbek

Galerie Harfa:
Obchodní centrum nové generace

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
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Společnost Chocolate Graphics, která je novým 
žhavým trendem v oblasti obrazového a pro-
duktového marketingu, nabízí ručně vyráběnou 
čokoládu pro každou příležitost: firemní akce, 
podpory prodeje, pohoštění či neformální schůz-
ky, jako příbaly nebo jako dárky pro klienty. Tato 
gurmánská čokoláda je vyráběna výhradně z čo-
kolády 100% kvality bez jakýchkoliv přídavků 
upravující chuť. Výrazné a krásné obrázky, které 
dokáže společnost svou vlastní patentovanou 
technologií vyrobit, vás zaručeně ohromí. Žádná 
jiná čokoládovna zabývající se výrobou zakáz-
kové čokolády se nemůže srovnávat s přesností 
a kvalitou trojrozměrných reliéfů společnosti 
Chocolate Graphics.

Máte na výběr z mnoha standardních provedení, 
velikostí a tvarů. Všechny varianty lze přitom vy-
robit z mléčné, hořké i bílé čokolády. Společnost 
Chocolate Graphic Vám samozřejmě ráda vyrobí 
tvar i grafiku na zakázku! Pokud jde o obal, i zde 
jsou možnosti nesmírně široké. Zvolit si můžete 
jednoduchou papírovou obálku v mnoha bar-
vách anebo třeba krásnou zlatou či dřevěnou kra-
bičku. Variant je skutečně nespočetně mnoho. 

Jedním z nejlépe prodávaných produktů společ-
nosti jsou čokoládové navštívenky, díky kterým 

snadno uděláte nezapomenutelný dojem na své 
stávající i potenciální zákazníky. Dalším oblíbe-
ným produktem jsou čokoládová CD. Ta jsou za-
balena v ozdobné krabičce, takže před otevřením 
ani nepoznáte, že nejsou pravá!

Společnost Chocolate Graphics se neustále vě-
nuje vývoji nových produktů. Jedním z nejnověj-
ších výtvorů jsou čokoládové lžičky a dezertní 
medailonky. Možná jste viděli plastové lžičky, 
které byly obaleny v čokoládě a prodávaly se 
ke kávě a podobným nápojům. Lžičky jsou celé 
z čokolády a navíc na ně můžete nechat vyrýt své 
logo. Dalším z čerstvých přírůstků je dezertní 
medailonek. Ten je opět celý vyroben z čokolády 
a můžete jej zapíchnout do jakéhokoliv dezer-
tu – koláče, košíčku, zmrzlinového poháru atd. 
Tento nový produkt představuje skvělý způsob, 
jak „sladce“ a jedinečným způsobem dostat svou 
značku před zákazníka. Hotely a rekreační stře-
diska si navíc mohou tímto osobitým gestem 
získat přízeň svých hostů. Dosud posledním 
počinem výrobce jsou plněné lanýže (dostupné 
v mnoha lahodných příchutích, jako například 
čokoládová ganache a malina), které je opět 
možné doplnit o logo.

Kdo podniká chytře, snaží se zanechat nezapo-
menutelný první dojem, kterým se zřetelně od-
liší od konkurence. Necháte-li si od společnosti 

Chocolate Graphics vyrobit personalizovanou 
gurmánskou čokoládu s reliéfem loga své spo-
lečnosti, sloganem nebo grafikou, dostane se Váš 
vzkaz k adresátům okamžitě, a navíc lahodným 
a příjemným způsobem. Jen těžko můžete udělat 
reklamu svému podnikání originálněji (nebo la-
hodněji) než tímto způsobem.

Pro více informací se můžete obrátit
na vládní agenturu Austrade Prague
Jan Brejcha, Business Development Manager
Klimentska 10, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel: +420 296 578 35, Fax: +420 296 578 352, 
Mobile: +420 606 352 800

s Chocolate Graphics!
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Veletrh Svět reklamy
– nízkonákladový a efektivní

Kdy jste naposledy dostali vizitku vyrobenou z čokolády? A co třeba čokoládovou lžičku 
do kávy ve své oblíbené kavárně? Jedinečné zážitky, jako jsou tyto, se jen těžko zapomína-
jí. A přesně o tom je Chocolate Graphics!

Pod slovem veletrh si většinou představíme něko-
likadenní finančně, logisticky i časově náročnou 
akci s řadou někdy zbytečných doplňkových akti-
vit. Veletrh Svět reklamy je jednodenní, má jedno-
duché expozice, nízké účastnické poplatky a vše 
zaměřuje na jediné – na jednom místě shromáž-
dit pestrou nabídku a v neformální atmosféře ji 
představit odborným návštěvníkům s reálnou 
poptávkou. Tento model nízkonákladového vele-
trhu se ukázal jako úspěšný (např. ve Švýcarsku 
se těmto akcím říká „Tischmesse“) a koncept také 
umožňuje účast menším firmám, které nevysta-
vují na nákladných akcích, ale jejich nabídka je 
přitom velmi zajímavá.

Na podzim se rozbíhá ve firmách příprava marke-
tingových plánů a rozpočtů na další rok, případ-
ně se ještě ladí plány pro podzimní a vánoční trh. 
Podzimní termíny konání veletrhu umožňují zís-
kat nové kontakty a inspiraci a tyto nové podněty 
zařadit do reklamních strategií. Návštěvníci řeší 
problém, čím novým v reklamě překvapit, a vy-

stavovatelé zase potřebují být se svými produkty 
do těchto strategií začleněni.

První dva ročníky veletrhu se konaly v Brně, ne-
boť na Moravě reklamní veletrh 10 let chyběl. 
Návštěvníci brněnského veletrhu byli převážně 
z Moravy a z Vysočiny, v menší míře z Prahy. Při-
tom Praha a české kraje představují stejný, ne-li 

větší potenciál návštěvnosti. Proto už pořádá-
me Svět reklamy na dvou místech a vystavovate-
lé i návštěvníci si mohou vybrat podle regionu 
své působnosti. Většina vystavovatelů volí oba 
termíny.

A kdo jsou typičtí návštěvníci veletrhu? Přede-
vším jsou to marketingoví manažeři firem, ale 
i veřejných institucí, které ve velkém rozsahu 
adresně zveme. Oslovujeme zejména aktivní ob-
chodní a výrobní společnosti v oborech vyžadu-
jících vyšší podíl reklamy na nákladech. Význam-
nou skupinou návštěvníků jsou i firmy z reklamní 
branže hledající své subdodavatele.

Výsledkem návštěvy by měla být inspirace, jak 
obohatit nebo změnit firemní reklamu, a taška 
prospektů a kontaktů, kde tyto změny zadat či 
nakoupit. Reklama je dynamický obor a pořád se 
objevují novinky. Přehled o nich získáte nejlépe 
na veletrhu, na internetu najdete zboží nebo služ-
bu, jen když víte, co hledat.

Každá firma potřebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v každé firmě je člověk, který za reklamu zodpovídá – vymýšlí strate-
gii, zadává výrobu, připravuje reklamní kampaně. A právě na tyto manažery prezentační veletrh Svět reklamy, který se letos uskutečnil 
již po páté. V čem je Svět reklamy ojedinělý nám vysvětlila manažerka veletrhu Ing. Veronika Hasalová z veletržní správy Omnis.

KEBACK rozšiřuje nabídku!

KEBACK zde představil roz-
šířený program, který nabízí, 
kromě tradičních reklamních 
předmětů pod hlavičkou 
Keback, ještě doplňky k PC se 
značkou Axel &Morin, reflex-
ní reklamní předměty Keller 
Reflex a prezentační systémy 
s označením XPO system. 
Firma KEBACK navíc nabízí 
reklamní předměty a dárky 
na míru zákazníkovi již od 
poměrně malých množství 
a dokáže tak vyhovět i poža-
davkům malých 
firem. 

V letošním roce 
oslavil KEBACK 
již 25 let od 
svého založe-
ní a současně 

v tomto jubilejním roce uvedl 
na trh ne jednu, ale dokonce 
několik novinek. Na jaře před-
stavila firma deštník, který umí 
kouzlit s barvami. Kouzlo je 
ukryto v hydrochromatickém 

potisku, který se ve vlhku roz-
září barvami, které po uschnutí 
opět mizí. V letní sezóně přišel 
KEBACK s rozšířenou nabíd-
kou UV-senzorů, a navíc ještě 
s novou kolekcí neoprenových 
obalů na nápoje a s neopreno-
vými pouzdry na mobily a no-
tebooky. Škála novinek, které 
KEBACK uvedl v letošním roce 
na trh, tím zdaleka nekončí. Na 
podzim přichází firma s další 
novou kolekcí. Pod názvem Kel-
ler Reflex představuje KEBACK 

reflexní reklamní předměty. Všechny zmiňované 
novinky byly na veletrhu představeny a návštěv-
níci si je mohli osobně osahat.

Svou aktivitou a dlouholetou péčí o zákazníky se 
KEBACK již dříve zařadil mezi profesionály na 
evropském trhu reklamních předmětů a dárků. 
Na českém trhu působí KEBACK úspěšně již od 
roku 2003.

Firma KEBACK pravidelně vystavuje na veletrhu Svět reklamy, který nabízí firmám z ob-
lasti reklamy, marketingu a polygrafie možnost prezentace novinek před nastupující 
podzimní a zimní sezónou. Návštěvníci veletrhu většinou přicházejí načerpat nápady na 
firemní vánoční dárky. A letos bylo z čeho vybírat. 



Designu neunikneš!

Svět BARRISOLu 
Tak jako každoročně, je oficiálním dodavatelem podzimní přehlídky 
Designblok BARRISOL - francouzské napínané fólie. V letošním roce 
byla z BARRISOLu vyrobena ústřední stage od architekta Jana Rosického  
v Superstudiu Bubenská 1 v Praze 7, na níž se odehrálo nejen úvodní zahá-
jení Designbloku, ale i celá řada dalších módních přehlídek a prezentací. 
Tento objekt, připomínající skokanský můstek, ukazoval kreativní a tvarové 
možnosti, které napínané fólie BARRISOL nabízejí. Svět Barrisolujsou strop-
ní podhledy, stropní a svítící fólie, svítidla a další interiérové realizace. 

Ve světelné režii Anolis
12. ročník Dnů designu v Praze Designblok ´10 měl pro letošní rok nevý-
slovně skvostné Superstudio-Bubenská, bývalá Ústřední budova Elektric-
kých podniků hlavního města Prahy. O tři čtvrtě století později budova 
opět ožila jako hlavní budova letošního ročníku Designbloku s osvětlením 
Anolis. V rámci partnerství s letošním ročníkem Designbloku se světlíky 

centrálního schodiště Superstudia proměnilydo jemných barevných tónů.
Zevnitř tak návštěvníka potěšily, zvenku přilákaly jeho pozornost. Dva lux-
ferové stropy, které jsou ojedinělým technickým unikátem, světelně ožily-
jak v hlavní budově, tak v severním křídle v tzv.lístkárně, kde se Anolis také 
postaral o atmosféru dřívějších pokladen sloužícím zájemcům o cestování 
pražskou MHD. Kdo navštívil letošní Superstudio, pochopil jak důležitou 
roli světelný design v architektuře hraje. 

Preciosa se světelnými objekty
Zbrusu novými světelnými objekty představila Preciosa na letošním De-
signbloku významnou své část produkce, která je zaměřena na vybavování 
hotelů, paláců, náboženských a vládních budov, divadel a dalších budov. 

Kolekce světelných objektů s názvem „Phenomena“ v sobě skrývá odkaz 
k výjimečnosti a kráse přírody. Designové koncepty byly inspirovány pří-
rodními živly – vodou, ohněm, zemí a vzduchem, které svojí nespoutaností 
vytváří jevy neobyčejné, poutavé a vzácné. Do skla tak byla převedena svě-
žest letního deště, romance ranních červánků či živelnost sálajícího ohně. 
Světelné objekty v sobě promítají výjimečné charakteristiky jakými jsou ne-
čekaná proměnlivost, originální tvarosloví a neotřelé barevnostní kombina-
ce.Celá kolekce je téměř ze 100% ruční prací. Svým vznikem tak navazuje na 
tradici fenomenálního sklářského řemesla, které se ve výrobě svítidel rozví-
jí již čtyři staletí. Při tvorbě světelných a dekorativních objektů spolupracu-
je Preciosa s renomovanými architekty a interiérovými designéry z celého 
světa. Na vývoji těchto prvků přes půl roku spolupracovali dlouholetý hlav-
ní designér Preciosy Jaroslav Bejvl ml., dvě mladé talentované výtvarnice 
Adéla Krejčová a Veronika Kopečná a skláři z Kamenického Šenova.

Nespresso designem pro umocnění zážitku z kávy
Společnost Nestlé Nespresso, celosvětový průkopník ve výrobě porcované 
kávy nejvyšší kvality, představuje Ritual Collection - elegantní kolekci pří-
slušenství s nadčasovým designem z rukou současných ikon interiérového 
designu Andrée a Olivie Putmanových. Společnost Nespresso obrátila na 
tyto první dámy francouzského designu, aby pro firmu vytvořily kolekci
kávových doplňků, které by ještě umocnily každý aspekt zážitku z kávy 
Nespresso. Elegantní kolekce Ritual je výsledkem propojení dvou světů 
odborných znalostí, snoubí se v ní krása s degustátorským uměním. Jedno-

duchost designu celé kolekce podporuje její účel: odhalit podstatu každého 
ristretta, espressa či cappuccina v šálku, v němž si každá taková káva zaslou-
ží být servírována. Jako inspirace pro designérky posloužil štíhlý ikonický 
tvar kapsle Nespresso Grand Cru, s klasickým putmanovským designovým 
prvkem vloženým mezi šálek a talířek, který rozkošně překvapí v okamži-
ku, kdy kávu zvedneme k ústům.

Botas 66 nechal nahlédnout pod pokličku tvorby
Botas 66, tradiční český výrobce obuvi se zaměřením na kvalitu a design, 
pojal celý výstavní prostor Superstudia jako designérskou dílnu. S pozvá-
ním – „Bavte se s námi. Pomůžete tak udržet tradiční český výrobek na 
nohou“ – připravili designéři botasek Jan Kloss a Jakub Korouš společně 
s A1 architects zajímavý projekt „botas 66 workshop“.Zájemci mohli důmy-
slným způsobem hlasovat a ovlivnit tak podobu kolekcí na příští rok, mohli 
dokonce navrhnoutsvé vlastní barevné řešení. Pokud se jejich návrh do-
stane až do výroby, získají kromě slávy i své botasky jako výhru. Veřejnosti 
mimo to botas 66 poprvé představil zbrusu nové modely botasek – kotníč-
kové MID a sportovní RUN, celou aktuální kolekci CLASSIC včetně nových 
velmi speciálních edic TOXIQUE, XCLNT a BOTY HRŮZY. 

Hodinky PRIM v symbióze s českými designéry
PRIM Manufacture 1949 vystavil tento rok na přehlídce Designblok‘10 in-
teriérové nástěnné a stolní hodiny. Po loňském úspěchu na této výběrové 
mezinárodní akci se expozice hodin a hodinek PRIM představila návštěvní-
kům v rámci projektu Créme de la Créme.
„V rámci naší expozice jsme letos představili zejména unikátní novou mo-
delovou řadu nástěnných a stolních hodin ARTEU, kterou pro naši spo-
lečnost navrhli Radka Hejnová, Jan Jaroš a Jan Padrnos, zakladatel ateliéru 
BLACKBOX,”uvádí Jiří Helikar, předseda představenstva společnosti EL-
TON hodinářská. Kolekce ARTEU 2010 vzbudila zájem na letošní výstavě 

Praha žila designem. Letošní 12. ročník Designbloku zaznamenal rekordní zájem diváků, 
jen do centra doprovodných programů zavítalo více než 22 000 diváků. Dny designu se 
konaly na 40 místech v Praze, centrum doprovodných programů bylo umístěno do Su-
perstudia Designbloku v bývalém paláci Elektrických podniků.

Novinky zahraničních špičkových značek, premi-
éry českých výrobců a designérů, nové kolekce 
českých i zahraničních módních návrhářů, mimo-
řádné výstavy, doprovodný festivalový program, 
to vše si návštěvníci mohli na Designbloku zažít. 

Ulice města Prahy se v tradičních zónách Staré 
Město, Holešovice a Karlín, kde jsou soustředěny 
obchody a galerie se současným designem změ-
nily v místa, kam návštěvníci proudili za prezen-
tacemi novinek, koktejly a setkání s designéry. 

K Designbloku se tak tradičné kromě showroo-
mů připojují nejen galerie, ale i školy a muzea. 
Například s Uměleckoprůmyslovým muzeem 
v Praze jsme si právě v rámci letošního Design-
bloku připomenuli 125 let jeho založení a místo 
obvyklé výstavy designu jsme měli možnost na-
vštívit nezvyklou výstavu dekadentních projevů 
v užitém umění, designu a fotografii.

Doprovodný program Designbloku se i letos 
odehrál v Superstudiu Designbloku. Novin-
kou letošního ročníku bylo to, že po dlouhé 
době měl Designblok jedno Superstudio. Po 
botelu Neptun, Jízdárně, Míčovně nebo Leto-
hrádku královny Anny Pražského Hradu, ad-
ministrativních a obytných budovách Corso, 
River Diamond, Holešovický Pivovar a dalších 
se centrem letošních výstav stalo Superstudio 
Bubenská 1. 

Velkorysý komplex někdejšího Paláce Elektric-
kých podniků je architektonicky působivou re-
alizací Adolfa Benše a Josefa Kříže z let 1927 až 
1935. Šest pater budovy, která patří společnosti 
ORCO, nabídlo rekordních téměř 7000 m2 pre-
zentací výrobců, designérů, designérských škol 
a také celou řadu mezinárodních výstav, mód-
ních přehlídek, přednášek a performancí. 
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100% Design v Londýně. Radka Hejnová, autorka skleněných nástěnných 
hodin, použila unikátní technologii FUSING (stavování jednotlivých vrstev 
skel dohromady při vysokých teplotách).Jan Padrnos se ve svých návrzích 
zaměřil na minimalistickou formu i tvar a hi-tech materiály, například kar-
bonovou tkaninu. Mezi jeho návrhy najdeme jak precizně zpracované stolní 
hodiny, využívající lom světla, tak nápadité nástěnné hodiny s neobvyklým 
značením časových údajů.

VERREUM - nové kolekce,
které spojuje unikátní technologie stříbření
VERREUM je v současné době jedinou firmou v Evropě, která touto techno-
logií sklo vyrábí. VERREUM uvedlo v rámci Designbloku 2010 novou sadu 
šálků na kávu od Olgoj Chorchoj, vázu Shibori od Petra Vaďury, dále zde 
prezentovalo vázy Argenteus Ovum a kalichy Tulip od Rony Plesla. Součástí 
prezentace byla i nová kolekce stříbřených šálků na kávu CAFÉ ELEGANCE 
od německého designéra Michaela Koeniga vytvořená exkluzivně pro WMF 
– VERREUM for WMF. VERREUM spojuje staré sklářské techniky používané 
v České republice již po mnoho století s návrhy současných předních čes-
kých i zahraničních designérů. Stříbřené sklo bylo poprvé vyrobeno ve 40. 
letech 18. století a bylo patentováno roku 1849 v Anglii a následně v roce 
1855 v USA. Jeho výroba se kolem roku 1860 přestěhovala do Čech a stří-
břené sklo se začalo vyrábět v místních sklárnách a to především v Jihlavě 
a Novém Boru, čemuž se v dané oblasti přizpůsobil celý sklářský průmysl. 

Trash Made & umělecké předměty z elektroodpadu
Neziskový projekt Trash Made, který byl zahájen přehlídkou šperků, mód-
ních a bytových doplňků, vyrobených z recyklovaných materiálů, na loň-
ském Designbloku, po roce představuje zcela nové kolekce. Ty opět vytvo-
řily návrhářky Anna Kozová, Linda Čihařová a Jana Krovová. Jejich návrhy 
vytvořené pro projekt Trash Made byly již loni nominovány na tři ocenění 
Czech Grand Design. Elementům elektrických zařízení, které byly skryty 
pohledu a vytvořeny pro jasně daný účel, vtiskly návrhářky nový tvar, funk-
ci a energii. Jejich originální módní doplňky vedou navíc i k zamyšlení nad 
příběhem materiálů a přístupu k životnímu prostředí. „Chtěli jsme upo-
zornit na to, že věci, které považujeme za odpad, mohou být stále krásné 
a funkční,“ uvedla Jana Krovová.

Lasvit Crystal Wall
Koncern Design Studio na letošním Designbloku představil projekt Lasvit 
Crystal Wall. Unikátní sklářský projekt je originální stavebnicový systém 
křišťálových komponentů s předem definovanými variantami vzorů, s vy-
sokým estetickým účinkem. Ten představuje novou a kvalitativně ojedině-
lou variabilní instalaci na pomezí architektury a volného umění. Významný 
vizuální prvek představuje barevnost. LCW je vytvářena buď v tradiční, 
čistě transparentní verzi nebo elegantní verzi křišťál s pokovem ve čtyřech 
barvách. . LCW to je absolutně nová cesta při řešení luxusních a reprezen-
tativních interiérů jakéhokoli typu, která se ovšem nezříkátradice ve způ-
sobu aplikace skla v československé reprezentativní architektuře 60. a 70. 
let minulého století.

Výstava Designmate v nové galerii CZECHDESIGN.CZ 
Hlavní město je od října bohatší o další místo určené pro setkávání milovní-
ků designu. Ve Vojtěšské ulici v těchto dnech vzniklo nové zázemí a galerie 
CZECHDESIGN.CZ, jehož budování podporují české firmy a česká zastou-
pení mezinárodních společností. Ruku k dílu přiložili také mladí designéři 
a čtenáři www.czechdesign.cz. Slavnostní otevření proběhlo 25. října, vzni-
kající prostor a v ní úvodí výstavu Designmatesi ale mohli přijít prohléd-
nout návštěvníci už během Designbloku a Architecture weeku. 

Živé věci s jejich inteligentní svítidlo Tvor
V rámci Designbloku byl letos prezentován také projekt interaktivního de-
signu Živé věci. Tvor se zdá, že žije vlastním životema dokáže v divácích vy-
volat emocionální reakci. Toto mimozemsky působící svítidlo je obdařeno 
umělou inteligencí, která ho směřuje do nejtemnějšího místa prostoru. Ne-
únavně se vydává za temnotou, ta však s jeho přítomností zaniká a přesou-

vá se jinam. Tvor je takto odsouzen k nekonečnému putování. Základním 
stavebním kamenem tvora je Arduino, elektronická opensource platforma 
založená na uživatelsky jednoduchém hardware a software. Arduino vnímá 
okolní prostředí pomocí senzorů. Autor Tvora - Jindřich Vodička, letošní 
absolvent VŠUP v Praze, se pokouší vytvářením „Živých věcí“ dodávat neži-
vým předmětům vlastnosti a schopnosti živočichů.

RED BOOK – kniha plná červené inspirace
Odborné i široké veřejnosti byla poprvé představena v rámci mezinárodní 
přehlídky designu Designblok2010 kniha Red Book.Je uceleným přehle-
dem děl červené barvy od významných českých a světových designérů, 
módních návrhářů a architektů.

Kniha vznikla, aby poukázala na barvu, která je označována za výraz ži-
votní síly, aktivity a smyslnosti, a které se přesto řada lidí bojí. Červená je 
symbolem lásky, vzbuzuje emoce a inspiruje. Červené oblečení zvyšuje naši 
atraktivnost u opačného pohlaví. Čtenáři se dozví, co nám červená evokuje, 
jak ji vnímá většina naší populace a jiné výsledky výzkumu na téma červe-
ná, který byl jako součást projektu RED Fashion realizován na jaře letošního 
roku. Červená nám podle něho připadá příliš vyzývavá, extravagantní a za-
ujímáme k ní rozporuplný vztah. Kniha Red Book chce tento stav pomocí 
Červené inspirace změnit.

Bazény v symbióze s designem
Letos poprvé USSPA, první český výrobce masážních bazénů spa a Swim 
Spa, rodinná společnost s patnáctiletou tradicí, představila spa s vlastním, 
moderním a zároveň vysoce funkčním designem, v symbióze s moderní ar-
chitekturou. Návštěvníci Designbloku se mohli na vlastní oči přesvědčit, že 
spa není opravdu vana, že spa je domácí relaxační bazén, který může vypa-
dat atraktivně aťuž instalovaný v interiéru nebo pod širým nebem.

Design
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Jak předcházet podobným
problémům s dlužníky
„Svým klientům doporučuji vždy maximálně eli-
minovat riziko, že jim protistrana za poskytnuté 
zboží nebo služby nezaplatí. Obvykle v praxi po-
stupujeme případ od případu, proto je složitější 
odpovědět v obecné rovině, nicméně existují ur-
čité základní principy, které se vyplatí dodržovat“ 
konstatuje Kovář. 

Nahlédněte do centrální evidence exekucí 
Tento krok rozhodně udělejte co nejdříve, a to 
ještě předtím, než s někým uzavřete obchodní 
smlouvu a budete ze smlouvy plnit. Nahlédnutím 
do centrální evidence exekucí, která je vedena 
Exekutorskou komorou zjistíte, zda na vaši proti-
stranu - obchodního partnera - není vedena exe-
kuce. Služba je sice zpoplatněna, ale tato drobná 
investice se rozhodně vyplatí. O poplatcích a po-
drobnostech užívání zmiňovaného rejstříku se 
více dozvíte na www.ceecr.cz 

Druhým krokem je insolvenční rejstřík
„Dále rozhodně doporučuji nahlédnout do insol-
venčního rejstříku vedeného Ministerstvem spra-
vedlnosti. Cílem tohoto kroku je prověřit, zda váš 
obchodní partner už náhodou není v insolvenč-
ním řízení. Tuto skutečnost zjistíte na obecně 
známém portálu www.justice.cz během několika 
málo vteřin“ doporučuje Kovář. Navíc si zde také 
snadno ověříte, zda firma již má za sebou nějakou 
historii, nebo naopak vznikla teprve nedávno 
– to by vás mělo automaticky vybídnout k daleko 
vyšší opatrnosti!

Žádejte zálohové platby
I v případě, že jste provedli výše popsané kroky 
a vaše dosavadní prověřování nového obchodní-
ho partnera proběhlo s negativním výsledkem, 
rozhodně nepolevujte ve své obezřetnosti. „Ob-
chodujete-li s někým poprvé a neznáte-li jeho 

platební morálku, například formou pozitivních 
referencí, pak doporučuji ve smlouvách požado-
vat buď platbu předem a teprve po zaplacení do-
dat zboží či služby, nebo se ve smlouvě domluvit 
na zaplacení zálohy. Záloha by měla činit cca 50% 
z celkové dohodnuté ceny“ nastiňuje praktické 
kroky Kovář. 

Prevence je důležitá
Pamatujte, že riziko insolvence bohužel nikdy 
neošetříte, takže pokud máte obchodní part-
nery, kteří se vám jeví jako rizikovější, sledujte 
pečlivě insolvenční rejstřík na www.justice.cz. 
Zhruba jednou za 2 měsíce nahlédněte do rejstří-
ku a zkontrolujte, zda na tyto firmy není vedeno 
insolvenční řízení. V případě, že zjistíte pozitivní 
záznam, pak je nutné jednat rychle, protože mu-
síte v zákonem stanovené lhůtě podat přihlášku 
do insolvenčního řízení a včas se o své peníze 
přihlásit, jinak nic nedostanete. Zároveň musíte 
doložit, že jste věřitel této firmy a nárokujete si 
své peníze oprávněně. 

Dobrá smlouva = větší šance
na včasnou úhradu
Co se týká neochoty firem platit včas, tam je nut-
né tuto skutečnost ošetřit již v samotné smlouvě, 
a to například smluvní pokutou a úroky z pro-

dlení. Dlužník tedy musí vědět, že pokud vám 
nezaplatí řádně a včas, bude za to finančně sank-
cionován. 

Do smlouvy lze také zakomponovat tzv. roz-
hodčí doložku, která se uzavírá společně s vlast-
ní smlouvou. Uzavření rozhodčí smlouvy má za 
důsledek, že jakmile je rozhodčí smlouva platně 
uzavřena, je vyloučena pravomoc soudu k rozho-
dování sporu. Rozhodčí doložka může obchod-
ním partnerům ušetřit čas, nervy i peníze. Pokud 
zapracují do kontraktu dovětek, že případné po-
rušení smlouvy bude řešit rozhodčí soud, nejsou 
odkázáni na běžné soudy, u kterých se pře často 
táhnou i několik let. Rozhodčí soud totiž pracuje 
na mnohem jednodušších principech než klasic-
ké soudní instituce, a hlavně je schopný vyřídit 
spor i do tří měsíců.

Vymáhejte své platby 
„Pokud ani přes všechna tato opatření váš ob-
chodní partner nezaplatí ve stanoveném termí-
nu, pak na nic nečekejte a s dlužníkem komuni-
kujte – ptejte se, proč nezaplatil. Pokud vám však 
nebude rozumně vysvětleno, nebo se dlužník 
bude vymlouvat a zapírat, pak na nic nečekejte 
a podejte na něj žalobu k soudu. Není totiž jediný 
důvod, proč by si za vaše peníze měl užívat někdo 
jiný“ uzavírá Kovář.

Proklepněte si své obchodní partnery!
Podnikatelé i jednotlivci stále častěji nará-
ží na špatnou platební morálku obchod-
ních partnerů, kteří nehradí své závazky 
buď proto, že jsou v insolvenci a nemají 
na úhradu prostředky, nebo jednoduše 
proto, že se jim platit nechce. Mgr. Rostislav 
Kovář z bezplatného právního portálu po-
radnaveritele.cz radí, jak postupovat v pří-
padě, že budujete nový obchodní vztah 
s odběratelem.

Z oblasti práva
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Jak potvrdili zástupci subjektů tohoto oboru, 
řada podniků dokázala ocenit návratnost investic 
v oblasti digitálních médií a pochopila důležitost 
širokého využití sítě obrazovek pro podporu 
jejich aktivit. Zároveň budgety, které jsou vyčle-
něné pro výrobu obsahu digital signage, se sou-
stavně zvyšují. 

 Zvýšení interaktivity prostřednictvím digitál-
ních médií v různých formách představuje další 
faktor růstu tohoto trhu. Podniky stále častěji vy-
užívají interaktivních nástrojů, protože díky nim 
získávají jisté konkurenční výhody. Sítě interak-
tivních obrazovek budou bezpochyby znamením 
toho, že trh s digitálními médii vstupuje do stádia 
své dospělosti. 

Rozvoj trhu s digitálními médii je úzce spjat 
s růstem reklamního trhu. Digitální prostředky 
vysílají obsah, který je přizpůsoben typu diváků 
a posluchačů, místu vysílání, dnům či úsekům 
dne pro interakci se spotřebiteli, proto před-
stavují mnohem více než pouhé nástroje komu-
nikace. Síť obrazovek je schopna zasáhnout 10 
milionů spotřebitelů denně a je považována za 
skutečné médium mimo domov. Stále rozsáhlejší 
a účinnější digitální sítě ovlivňují přímo reklam-
ní budgety. Reklamní agentury mohou srovnávat 
digitální média s ostatními médii díky vypovídají-
cím číselným údajům, jako jsou počet kontaktů, 
GRP, příležitost vidět nebo výsledky průzkumů 
efektivity reklamních kampaní.

Pro mnoho aktérů již fáze pozorování skončila. 
Digitální média se prezentují na trhu jako zásadní 
média vedle ostatních komunikačních prostřed-
ků, kterými jsou marketing direct, televize, rádio, 
web a další. 

K známým a často uváděným projektům ve 
sféře digital signage patří síť obrazovek v prodej-
ních a kontaktních místech francouzské poštov-

ní společnosti La Poste. V rámci tohoto projektu 
je opakovaně měřen dopad těchto médií a jejich 
obsahu na návštěvníky pošt. Nejnovější studie, 
kterou realizovala agentura Médimétrie v květnu 
2010, se zabývala měřením dopadu vysílaných 
programů (především reklam) na obrazovkách 
instalovaných v 1600 kontaktních místech poš-
ty. Studie ukázala, že 84 % dotazovaných zákaz-
níků zaregistrovalo přítomnost obrazovek. 91 % 
dotazovaných zákazníků prohlásilo, že umístění 
obrazovek na poštách je dobrý nápad. 55 % dota-
zovaných zákazníků si vzpomnělo, že vidělo na 
obrazovkách reklamu, která se týkala jiných zna-
ček, než je pošta. 

Digitální technologie
se prosazují v místě prodeje
Dnešní místo prodeje musí nejen čelit rostoucí 
konkurenci elektronického obchodu, ale také se 
musí přizpůsobit novému chování spotřebitelů, 
kteří jsou mimo jiné ovlivněni internetem. Po-
rovnávat výrobky a jejich ceny, nakupovat rych-
leji, získávat nabídky šité na míru, být nezávislý 
a přitom využívat výhody poradenství …to jsou 
požadavky moderního klienta, na které musí 
umět prodejny reagovat. Proto četné evropské 
obchodní společnosti zkoušejí již řadu let nové 
technologie, jejichž cílem je zlepšit návštěvu spo-
třebitele v prodejně a zvýšit jeho spokojenost. 

Leitmotivem místa prodeje
je úspora času a prostoru
Díky interaktivní obrazovce lze například lokali-
zovat výrobky, získat detailní informace o určité 
položce nebo recepty pro přípravu jídel, vyřešit, 
ověřit si ceny nebo požádat o pomoc či radu. Tato 
technologie zajímá výrobce značkových výrobků 
i maloobchodníky, neboť otvírá cestu ke „cross-

-marketingu“, který znamená znásobení interakcí 
mezi různými typy komunikace (marketing di-
rect, televize, rozhlas, web atd.). 

V prodejních úsecích se promítají na klasic-
kých obrazovkách krátká videa, která zvýrazňují 
kvality určitého výrobku nebo poskytují užitečné 
informace pro jeho využití. Mohou také prezen-
tovat velmi objemné položky sortimentu. Obra-
zovky byly také instalovány v prostoru pokladen 
s bohatým a rozmanitým obsahem vysílání, a to 
paralelně s rozvojem automatických pokladen, 
kde si zákazník sám naskenuje položky svého 
nákupu. 

Smyslový marketing posiluje nákupní zážitek
Pro doplnění videa, které přispívá k dynamic-
kému ovzduší prodejních prostor, je pozornost 
soustředěna na zvukovou a vůňovou atmosféru. 
Pouhá zvuková kulisa se mění na skutečné mé-
dium. Hudební prvky jsou programovány podle 
různých denních úseků, podle prezentace znač-
ky a podle profilu klientů. 

Specifická čichová atmosféra je v prodejních 
místech stále žádanější. Vůně jsou pečlivě kon-
cipované a je například možné šířit v prodejně 
konkrétní vůni produktu bezprostředně před za-
čátkem promoční akce s cílem přilákat okamžitě 
zákazníky do vybraných prodejních prostor. 

Spotřebitel – aktér uprostřed
technologií budoucnosti
K novým technologiím, které jsou v současné 
době testovány v rámci pilotních projektů, patří 
bezkontaktní technologie, a to především tech-
nologie RFID (Radio Frequency Indentification 
– radiofrekvenční identifikace). Při použití RFID 
visaček nebo elektronických etiket jsou zazna-
menávány důležité údaje. Například francouz-
ská oděvní společnost testovala zkoušecí kabinu 
RFID, kde díky snímání čipu umístěném na vý-
robcích jsou na zrcadle kabiny promítány infor-
mace o oděvech, které si klient zkouší. 

Další testovanou inovací je „inteligentní ná-
kupní vozík“. Interaktivní vozík, který zákazníka 
doprovází při jeho nákupu, byl spotřebiteli pozi-
tivně hodnocen, ale jeho zavedení ve větším mě-
řítku se zatím ukazuje jako dost komplikované. 

Nejslibnějším mezi „novými přáteli“ zákazníka 
při nákupu se bezpochyby jeví mobilní telefon. 
Kromě jeho funkce při placení nákupů by mobil-
ní telefony mohly být využity v rozsáhlé míře a za 
rozumné náklady jako interaktivní komunikační 
prostředek mezi obrazovkou a vlastníkem mobi-
lu. Ale pro mnoho spotřebitelů zůstává mobilní 
telefon vyhrazený pro soukromou sféru a nepři-
klánějí se snadno k jeho využití značkami. Proto 
je nezbytné zaměřit se v tomto směru na dobro-
volný přístup klienta a přinést tak zákazníkovi 
další přidanou hodnotu během nákupu.

Daniela Krofiánová
Zdroj: Equipmag 2010
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kvality určitého výrobku nebo poskytují užitečné 
informace pro jeho využití. Mohou také prezen-
tovat velmi objemné položky sortimentu. Obra-
zovky byly také instalovány v prostoru pokladen 
s bohatým a rozmanitým obsahem vysílání, a to 
paralelně s rozvojem automatických pokladen, 
kde si zákazník sám naskenuje položky svého 
nákupu. 

Smyslový marketing posiluje 
Pro doplnění videa, které přispívá k dynamic-
kému ovzduší prodejních prostor, je pozornost 
soustředěna na zvukovou a vůňovou atmosféru. 
Pouhá zvuková kulisa se mění na skutečné mé-
dium. Hudební prvky jsou programovány podle 
různých denních úseků, podle prezentace znač-
ky a podle profilu klientů. „I když ekonomická konjunktura zůstává nejistá, trh s digitálními médii dále zazname-

nává slibný růst.“ Tyto optimistické Informace z evropského trhu potvrzují, že se sféře digi-
tálních médií především v západoevropských zemích daří dobře. Zmíněný fakt byl patrný 
i na nedávné mezinárodní odborné výstavě Equipmag v Paříži, kde novinky z digital sig-
nage byly jednou z jejích hlavních částí.

Digital signage
média se zásadním významem

Zdroj: Equipmag 2010Zdroj: Equipmag 2010

Digital signage

PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ STOJANY
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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. 
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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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AVEX systems s.r.o.
Písnické zahrady 441
142 00 Praha 4
Tel.: +420 724 007 505
+420 602 744 229, Fax: 261 911 060
e-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
alena.tulpova@avexsystems.eu
www.avexsystems.eu

Jsme poradenská a zprostředkovatelská společnost se zaměře-
ním na komplexní služby v oblasti franchisového podnikání, bu-
dování centrál a obchodních sítí. Naše know-how a znalosti jsou 
získány dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti fran-
chisingu a vrcholového managementu mezinárodně působících 
společností. Zaměřujeme se na vyhledávání franchisových systé-
mů pro zájemce o tento způsob podnikání.  

Poskytujeme poradenství při vývoji nových a zdokonalování již exis-
tujících franchisových konceptů podle specifických potřeb formou
jednotlivých projektů nebo komplexního zpracování „na klíč“.

Jsme členy mezinárodní organizace
Franchise Pool International a SYNCON.

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Tulpa, jednatel společnosti


