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Pro získání pozornosti zákazníků
je třeba být viděn 
Zrak je nevyužívanějším smyslem v místě pro-
deje. Zaujmout spotřebitele není jednoduchá 
věc: nezbytým předpokladem je originalita pro 
odlišení se v regále, na stojanu či ve vitríně. Ne-
jevidentnějším odlišujícím prvkem je velikost, 
ale vyšší náklady spojené s výrobou většího POP 
ve srovnání s klasickým nosičem mohou nega-
tivně ovlivnit finanční benefity dané in-store

kampaně. Neobvyklá forma (například stojan 
ve formě kopce, na kterém je vystavena turis-
tická obuv) vyvolá úsměv a dokonce vytvoří dů-
věrnější pouto s klientem, ale také…vyšší faktu-
ru za tento originální komunikační prostředek. 
Marketingoví odborníci doporučují spíše zvolit 
standardní formu i velikost POP a zaměřit se ra-
ději na originální vizuální aspekt. Ten může být 
v podobě efektních, výrazných barev, kvalitní-
ho laku nebo tematických vizuálů. 

Snadno identifikovatelná
značka a produkt
Pokud zákazník v místě prodeje během něko-
lika sekund neidentifikuje produkt nebo znač-
ku a nevyhodnotí je jako relevantní, odchází. 
Prodejní stojany či jiné vybavení prodejny 
musí obsahovat vizuální prvky, které jsou mu 
známé. Logo a barvy na obale výrobku jsou 
prvními identifikačními prvky. „V žádném
případě nelze vnášet zmatek prostřednictvím 
stojanu nebo wobbleru, který nebude odrážet 
pozici značky na trhu či danou in-store kam-
paň. Soulad je nezbytný. Například stojan ve 
výstředních barvách je nevhodný pro prezen-
taci luxusní značkové kosmetiky, zrovna tak 
POP ve formě křesla, které má sloužit k prodeji 
jogurtů,“ uvádějí zástupci marketingu. 

Poskytovat jednoduché informace
„Jeden obrázek vydá za tisíc slov.“ Toto rčení 
se hodí i pro komunikaci v místě prodeje. Na 
POP by mělo být vyznačeno pouze logo a slo-
gan značky. Promoční informace (dva za cenu 
jednoho, 10 % množství výrobku navíc atd.), 
které jsou součástí reklamních kampaní v mís-
tě prodeje, by měly být umístěny na obalu vý-
robku nebo na obalové fólii. 

Na přebytek informací a podnětů v prodej-
ním místě upozorňuje i Jana Lelovičová, Strate-
gic Planner, COMTECH Group s.r.o. „Pro jakou-
koliv komunikaci platí pravidlo, které říká, že 
méně je více, tzv. magických sedm. Počet prvků 
v komunikaci by neměl přesáhnout 7. Náš mo-
zek je schopen zpracovat maximálně 7 prvků 
najednou a vyšší počet již snižuje rozpoznatel-
nost hlavní zprávy a počet zpětně vyvolaných 
informací. Je tedy nutno vybrat to podstatné.“

Aby POP materiály
dokázaly lépe prodávat…
Co by měly komunikační nástroje v in-store splňovat, aby efektivně podporovaly na-
bízené produkty? Zde je několik nedávno publikovaných praktických rad od marke-
tingových odborníků, které je třeba neopomenout pro úspěch v in-store. 

P.O.P.

2



Společnost Dekor se zúčastnila této soutěže 
v Poznani, kde soutěž Superstar Poland 2011 
byla součástí jednoho z významných polských 
veletrhů EURO-REKLAMA. Do soutěže byly 
přihlášeny dva projekty - LED lightbox Bacardi 
Gold NBA a LED podpisovník s vyměnitelnou 
grafikou, realizovaný pro firmu Philip Mor-
ris. Oba projekty pochází z řady ultratenkých 

lightboxů, osvětlených pomocí LED techno-
logie, vyznačujících se nízkou energetickou 
náročností, dlouhou životností a originálním 
designem. 

LED podpisovník Philip Morris byl oceněn 
v kategorii „Technická realizace“ cenou SU-
PERSTAR GOLD. 

Hlavním kritériem bylo 
vytvořit podložku, která 
umožní zákazníkům snad-
ný podpis účtenky, protože 
speciální papír lze obtížně 
podepsat na tvrdém podkla-
du (dřevo, sklo, plexisklo, 
atd.). Dalším důležitým po-
žadavkem zákazníka bylo, že 
podložka musí být světelná, 
musí mít snadno měnitel-
nou grafiku a nesmí mít vět-
ší tloušťku než 10mm.

I d e á l n í m 
řešením se 
jevil ultra-
tenký Light-
box, který byl 
doplněn vakuově 
tvarovaným krytem (celková tloušťka 8,8mm). 
Kryt je natolik pevný, že chrání světelnou část 
a současně dostatečně měkký pro snadný 
podpis účtenky. Kryt je uchycen pomocí mag-
netek, výměna grafiky uložené pod krytem je 
otázkou několika vteřin. 

Po úspěšném zavedení podpisovníku na trh 
se koncepce rozšířila o podpisovník doplněný 
mincovníkem a dále pak vertikální ultratenký 
display.

Display Verlags GmbH - Display International, mezinárodní magazín se zaměřením na P.O.P. - Marketing, 
pořádá od roku 1994 soutěž SUPERSTAR o nejlepší evropské POS-řešení. Cílem této soutěže je ukázat POP-Mar-
keting jako jednu z nejvíce dynamicky se rozvíjejících forem reklamy. Kromě Německa tyto soutěže probíhají také 
v polské Poznani a italském Milánu.

Dekor získal ocenění
SUPERSTAR GOLD

P.O.P.
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Optimální využití POP
při předváděcích akcích
Předváděcí akce, testování produktů zvyšují 
efektivitu POP koncepcí. POP nosič musí být 
především v přiměřené velikosti tak, aby zákaz-
ník mohl snadno výrobek uchopit a vyzkoušet. 
Kvůli trvalé manipulaci je pevnost POP vysta-
vena těžké zkoušce a z tohoto důvodu je nut-
no vybrat jako materiál pevnou lepenku nebo 
speciálně odolný plast. Jde-li o ochutnávky po-
travin, které mohou znečistit nosič, je vhodné 
zvolit omyvatelný materiál. 

Snadná instalace POP
POP materiály jsou většinou dodávány do mís-
ta aplikace složené. Je třeba zajistit, aby montáž 
POP byla co nejrychlejší a nejjednodušší a aby 
tyto úkony nepředstavovaly zbytečnou ztrátu 
času. Rentabilnějším řešením může být v ně-
kterých případech volba sice dražšího typu 
POP, ale umožňujícího rychlejší instalaci. 

Nesnažit se za každou cenu
o opakované využití POP nosičů 
Využít POP opakovaně s cílem ušetřit? Je to 
lákavá myšlenka, ale méně výnosná, než vy-
padá. Je třeba zajistit zpětný odvoz každého 
POP, vytřídění kusů, které jsou ještě využi-

telné a jejich uskladnění v prostorách, které 
nejsou příliš osvětleny (aby barvy nevybled-
ly), nejsou příliš vlhké (kvůli nebezpečí, že se 
materiál znehodnotí). Položte si otázku, zda 
to stojí za to, a zda náklady a úsilí odpovídají 
ceně nové sady POP. 

Požadavky maloobchodníka
a konkrétní umístění v in-store
Ať je POP prostředek sebekrásnější a sebedo-
konalejší, zůstane ve skladu zadavatele, pokud 
se maloobchodník rozhodne jej nevyužívat. 
„Pro obchodní tým zadavatele je zásadní mo-
tivovat zástupce maloobchodních společností 
k využití POP v prodejních místech. Jednání 
o požadavcích maloobchodníka zahrnují ce-
lou škálu otázek, a to od doby využití POP až 
po umístění konkrétního typu POP v in-store, 
které mají významný dopad na úroveň prodejů 
prezentovaných výrobků …“ dodávají zástupci 
in-store marketingu.

Daniela Krofiánová
Zpracováno podle zahraničních informačních 
materiálů. 

Foto: archiv D. Krofiánové



POS – koncepty STI Group, které slouží pro 
celý komplex zemí střední a východní Evro-
py, pomáhají výrobkům Henkel vstoupit na 
globální trhy v jednotném vzhledu. Je zcela 
podružné, zda mluvíme o České republice, 
Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Pobaltských re-
publikách, nebo o jiných zemích. Není důleži-
té, zda mluvíme o značce Persil, Schauma, Bref, 
nebo jiných. Zásadní je, že ve všech těchto ze-
mích může Henkel díky inovativnímu POS ře-
šení podporovat své značky tak, aby vypadaly 
exklusivně a přitom se přizpůsobily lokálním 
potřebám.

Základem displejové řady, určené pro země 
CEE je regálový display z vlnité lepenky. Díky 
použití ekolišt je možné libovolně měnit výšku 
jednotlivých pater. Ekolišty, které tvoří několik 
slepených vrstev papíru, jsou jednak recyklo-
vatelné, ale i velmi stabilní a mají vysokou nos-
nost. Současně umožňují jednoduchý přístup 
k produktům ve všech patrech displeje.

Neutrální tiskové motivy
pro individuální uspořádání
Také pro modulární a standardizované disple-
jové koncepty platí, že emoce jsou důležité 
a nesmějí přijít zkrátka. Pod zastřešující znač-
kou Schwarzkopf & Henkel jsou prezentová-
ny výrobky na velkoformátových motivech, 
kde převládá elegantní čerň. Zda jsou stojany 

následně v prodejních místech naplněny vý-
robky Gliss Kur, Schauma, nebo Fa, závisí na 
potřebách jednotlivých trhů a na preferencích 
zákazníků. Velkoformátové tiskové motivy na 
postranních elementech displejů se starají 
o emocionalitu a o prezentaci značky, další 
podpůrné elementy nejsou obvykle zapotřebí. 
U okruhu výrobků na praní a čištění podtrhuje 
vyšší podíl bílé barvy sílu účinku výrobků, jako 
je například Persil, Bref, nebo Max San.

„POS kampaně, které překračují hranice zemí, 
nabízejí velký potenciál úspor, jelikož se zvyšují 
výrobní dávky a snižují se různé procesní ná-
klady“, říká Jens Handkammer, ředitel rozvoje 
pro země CEE. „Prosazení a řízení jednotlivých 
kampaní není ale nikdy jednoduché, jelikož se 
v jednotlivých zemích liší preference zákazní-
ků, ale i požadavky obchodu. Všechny tyto zále-
žitosti je potřeba vzít v potaz již ve fázi vývoje“.

Výroba pro země CEE v České republice
Výrobní závod STI Česko v Rumburku, který 
byl založen roku 1996, se specializuje na vý-
robu displejů pro region střední a východní 
Evropy. Kolem 100 zaměstnanců společnos-
ti pracuje v těsné blízkosti hranic s Polskem 
a Německem v těsné součinnosti s 13 dalšími 
výrobními závody STI Group. Zde také probíhá 
výroba nových displejových řešení. Certifikát
Prozess-Standard Offset (PSO), který závod STI 

Česko s.r.o. získal, podtrhuje vysoký standard 
kvality závodu, který je v oblasti kosmetiky vel-
mi důležitý.

Trh si žádá modulární řešení
STI Group vyvíjí se společností Henkel modulární POS – koncept pro region střední a východní Evropy

P.O.P.
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Modulární displeje 
STI Group ukazují 
výrobky Henkel 
v tom nejlepším 
světle.

Ojedinělé zpracování klasického POS materiá-
lu bylo použito v reklamní kampani pro klienta 
GlaxoSmithKline. Kampaň propagující zubní 
pastu Sensodyne Pronamel byla instalována ve 
středu 15. 6. 2011 na řetězci Ahold, potrvá mě-
síc a použity byly POS nosiče – Shelf Stopper, 
Wobbler a podlahová grafika. Po prvé byl k vi-

dění klasický Wobbler, který je vyroben z len-
tikulární fólie a zobrazuje tedy 2 různé vizuály. 
Otázkou „Víte, co Vaši zubní sklovinu poškodí 
více?“ tak nakupující upoutává možnostmi cit-
ronu a čokoládového dortu. Kreativu připravi-
la agentura Ogilvy, umístění v rámci prodejen 
Albert zajistila POS Media Czech Republic.

Wobbler & lentikulární fólie

Výrobky pro péči o vlasy Schwarzkopf-Henkel se v nové 
displejové řadě prezentují velmi vkusně a luxusně.



V červnu měli návštěvníci nákupních center 
ve čtyřech českých a dvou slovenských měs-
tech možnost seznámit se s kompletním 3D 
řešením SONY. Ve speciálním kamionu SONY 
byly k vidění nejen 3D FullHD televizory, ale 
i systém domácího kina Blu-ray 3D™, 3D foto-
aparáty, videa či hry. Reklamní agentura GREP 
design připravila pro účely propagace kromě 

trefného sloganu „Rozjeďte to ve 3D“ i POP na 
kliky aut, plakáty do nákupních center, balón-
ky na rozdávání a adaptovala stávající letáky.

SONY 3D Road show začalo v Plzni, pokračo-
valo v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Ko-
šicích. SONY 3D Road show nabízelo zábavu 
pro celou rodinu.

SONY vyráží
na 3D Roadshow
s promomateriály od GREPU

P.O.P.
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Digitální agentura Mather Advertures nasadila 
tzv. Masthead na serveru YouTube nejprve 23. 
března a poté 26. května 2011. Zatímco březnový 
Masthead podporoval kampaň na datové služby 
a pracoval s postavami Země a Měsíce, květnový 
formát vycházel z kampaně „Tarifní balíčky“.

V obou případech vznikl v agentuře Mather Ad-
vertures unikátní herní Masthead, který v prů-
běhu jednoho dne zaujal tisíce návštěvníků 
YouTube. Cílem jednoduché hry ke kampani na 
datové služby bylo, aby hráč vystřelil Měsíc pod 
určitým úhlem na oběžnou dráhu a obkroužil co 
nejvíckrát svou vyvolenou Zemi. 

Květnová hra ke kampani „Tarifní balíčky“ nao-
pak vyžadovala, aby se hráč pokusil co nejdéle 
udržet na točící se míchačce (http://www.voda-
fone.cz/tarifnibalicky/hra/?promo=satelit-gtb-
202). Kreativy v obou případech navazovaly na 
nadlinkovou část kampaně Teamu Red. 

První Masthead z dílny Mather Advertures oceni-
li nejen běžní uživatelé, ale dokonce i odborníci, 
kteří jej zařadili do Rich Media Gallery na goo-
glovském DoubleClick mezi top reklamy, které 
běžely na YouTube (http://richmediagallery.
com). Galerie ukazuje kreativní řešení multime-

diálních formátů z různých zemí i oborů a slou-
ží k inspiraci klientů i agentur. Agentura Mather 
Advertures tedy může být náležitě pyšná, že se 
její reklama dostala mezi bannerovou špičku. 

A jak úspěšné bannery fungovaly? V březnu si 
první hru zahrálo téměř 10 000 lidí během jed-
noho dne. Reálně pak na banner kliklo 16 666 
uživatelů, což byl úctyhodný výsledek. 

Květnová čísla byla pro Vodafone a největší digi-
tální agenturu v České republice ještě zajímavěj-
ší. Celkem si zahrálo 11 168 lidí a dalších 12 210 
uživatelů pokračovalo v hraní na microsite. Zá-
jem překonat výsledky soupeřů byl natolik vel-
ký, že 28 928 uživatelů balancovalo na míchačce 
znovu a znovu. Na banner reálně kliklo celkem 
35 936 uživatelů, tj. dvakrát více než v případě 

rekordního března. Masthead banner byl zob-
razen 1 410 295krát během jednoho dne, kdy 
byl online. CTR banneru tak ve svém výsledku 
dosáhlo jen stěží uvěřitelné hodnoty 2,55 %. 
Když uvážíme, že průměr na banner je 0,06 %, 
tak agentura Mather Advertures zvládla opravdu 
husarský kousek.

„Snažili jsme se obalit to, co prodává, tím, co 
baví. Nabídnout návštěvníkům YouTube hru, 
která zaujme svojí nenáročností, ale zároveň 
vyhecuje hráče k soutěžení s ostatními,“ říká To-
máš Tetour, vedoucí multimediálního oddělení 
Mather Advertures a jeden z autorů bannerů. 

Na dobré bannery se tedy nemusíme už dívat 
jen na známém australském bannerblog.com.
au. Rodí se i v našich vodách. 

Masthead od Mather Advertures  
se dostal do galerie bannerových špiček
Přestože bannery nejsou v posledních letech tím nejvýkonnějším online reklamním nástrojem, čas od času se objeví banner, který ten-
to formát znovu vynese na výsluní zájmu všech marketingových oddělení a mediálních agentur. To se dokonce opakovaně stalo v pří-
padě tzv. Masthead formátu na serveru YouTube, který připravila agentura Mather Advertures pro svého stálého klienta Vodafone. 
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POPAI

V letošním roce asociace zahájila systematič-
tější spolupráci s vysokými školami, jejichž 
zaměřením je obor marketingu, reklamní 
grafiky a designu, a to s cílem zapojit proble-
matiku in-store marketingu do standardního 
výukového plánu vedle ostatních tradičních 
formátů marketingové komunikace. Tato ak-
tivita započala iniciačními přednáškami pro 
Vysokou školu ekonomickou Praha, Vysokou 
školu ekonomie a managementu Praha a Uni-
verzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Studentům obo-

rů souvisejících s reklamou v místě prodeje 
jsou tak odborníky s dlouholetou zkušeností 
zprostředkovány základní teoretické a prak-
tické znalosti in-store komunikace. 

Asociace POPAI CE tímto položila základ 
kontinuálnímu záměru zařadit témata tohoto 
atraktivního oboru který nabývá při komuni-
kaci se spotřebiteli stále většího významu, do 
standardu marketingového vzdělání. 

POPAI CE iniciuje systematickou
spolupráci s vysokými školami
v rámci výukového programu
POPAI CE dlouhodobě spolupracuje se školami, které se specializují na obor marketingové komunikace. 

 Zájmem organizátorů studia je poskytnout 
posluchačům maximální míru nových prak-
tických dovedností, trénovat manažerské 
schopnosti a vytvořit širokou orientaci pro 
další profesní a osobnostní rozvoj.

Na jaře 2011 navázala společnost IMPS, a.s. 
s firmou Dekor spolupráci v oblasti worksho-
pů na téma in-store komunikace.

První akce tohoto zaměření proběhla 9. dub-
na 2011 v areálu firmy Dekor v Buchlovicích,
kde se studenti MBA seznámili se strukturou 
a podstatou podlinkové reklamy, s historií POP 
oboru a novými způsoby in-store komunikace 
brandu se zákazníkem. Prezentace byla dopl-
něna o ukázky nových trendů, materiálů a no-
vých technologií, které v současnosti pružně 
reagují na aktuální vývoj a potřeby trhu.

Posluchači tak měli možnost blíže nahléd-
nout do problematiky in-store marketingu 
a podrobněji se seznámit s aktuálními for-
mami komunikace v místě prodeje, pochopit 
možnosti využitelnosti pro svoji praxi a získat 
nové podněty pro vedení marketingových 
aktivit.

Dekor prezentoval posluchačům studia 
MBA obor in-store komunikace
Moderní postupy výuky, které jsou velmi blízce spjaté s podnikovou a konkrétní řídící praxí, zavedl do svých učebních osnov 
Vzdělávací institut akciové společnosti IMPS Brno. S použitím akreditace a projektu Institutu Superieur Gestion Paříž (ISG Paris) 
zahájil pro pracovníky v privátní i státní správě dvousemestrální studium MBA. Přednášejícími jsou zkušení lidé z podnikové 
praxe, kteří dnes působí na významných akademických místech, a to jak v České republice, tak i zemích Europské unie.
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Obal roku 2011

KATEGORIE: SPOTŘEBITELSKÉ OBALY

Obal na whisky Ballantines 
Přihlašovatel: STI group
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Obal s luxusním vzhledem na limitovanou edici whisky 
je nepřehlédnutelný. Jeho půvab perfektně odráží image 
značky. Návlek s vyobrazením výrobku přitáhne zájem 
zákazníků, naopak čistě bílé provedení vnitřní části zvý-
razní samotný produkt. Obal na whisky v podobě knihy 
je založen na myšlence změny původně dvoudílného 
obalu na jednodílný. Velikost obalu je koncipována tak, 
aby byla dokonale využita plocha palety, což umožňuje 
jednoduchou a levnou přepravu na místo určení. Fixace 
krčku zajišťuje polohu lahve, samotná vnitřní část po-
skytuje dostatečnou ochranu proti případným nárazům 
a jsou tak eliminovány možnosti logistických škod.

OXABAG
Přihlašovatel: OXALIS, spol. s r. o.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
V produktu OXABAG bylo nalezeno řešení, které zajišťuje 
požitek z pití sypaného čaje a koresponduje s praktic-
kým a rychlým životním stylem. Při výrobě obalu byl po-
užit jeden z nejkvalitnějších slídových materiálů, který 
je zároveň přátelský k životnímu prostředí. Díky bočním 
výřezům se krabička snadno otevírá, její strany předsta-
vují zákazníkovi celou šíři sortimentu čajů OXABAG a je 
chráněna celofánovým přebalem. V krabičce je 10 porco-

vaných čajů, jednotlivě balených v celofánu, s visačkou, 
která díky své perforaci umožňuje snadné zavěšení na 
ucho hrnku nebo konvice. Zabrání tak propadnutí sáčku 
dovnitř. Nálevový sáček je dostatečně velký a zajišťuje 
tak snadné rozvití lístků.

Darčeková kazeta Modré z nebe srdce/vajíčko
Přihlašovatel: GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Systém výroby a tvarovania obalu je vyvinutý vo vývo-
jovom oddelení GRAFOBALU Skalica. Unikátny postup 
umožňuje vyrobiť pravidelné i atypické tvary obalov aj 
v menších sériách na štandardnom lepiacom stroji s ná-
slednou ručnou kompletáciou a lepením, bez použitia 
jednoúčelových strojov a nástrojov. Ryhovanie na vn-
útornej strane nosnej steny obalu užahčuje tvarovanie 
a zabezpečuje jej plynulý ohyb. Atraktivitu obalu zvy-
šuje aj výškové presadenie okrajov, ktoré zabezpečuje 
zároveň aj dokonalú vzájomnú fixáciu nastohovaných 
obalov. Grafický návrh vonkajších viditeľných častí oba-
lu vychádza z farebnosti produktovej rady bonbónov 
a zoznamuje spotrebiteľa s obsahom vizuálne aj texto-
vo. Dominantná farba vnútra obalu korešponduje s prí-
ležitosťou, na ktorú je produkt určený /Valentín, Veľká 
noc/. Čokoládové bonbóny nie sú uložené v plastovej 
vaničke ani fixované mriežkou a tak po spotrebovaní 
môže byť obal bezozvyšku recyklovaný, prípadne vyu-
žitý ako kazeta na úschovu drobností.

Prémiové těstoviny Lagris ve varných sáčcích 
Přihlašovatel: Podravka - Lagris, a.s.
Kategorie: Spotřebitelské obaly
Obal s vysoce prémiovým designem zajišťuje zákazní-
kům snadnou a rychlou orientaci v rámci celé katego-

rie těstovin – jasný branding, foto suroviny na přední 
straně obalu, ikona varných sáčků, ikona indikující dobu 
vaření v minutách; na bocích: tabulka nutričních hod-
not včetně značení GDA, informace o dalších výrobcích 
v řadě; zadní strana: product story (informace o půvo-
du, zpracování a použití suroviny), recept s fotografií 
a návod k přípravě. Obal se snadno otevírá pomocí od-
trhávacího pásku, výrobek je možno opětovně uzavřít. 
EAN kód na spodní straně obalu usnadňuje manipulaci 
na pokladně. Na obale jsou umístěny prémiové body 
pro účely spotřebitelských soutěží. Obaly jsou vyrobeny 
z recyklovaného papíru.

KATEGORIE: DÁRKOVÉ OBALY 

Pyramida na čaj
Přihlašovatel: TOP TISK obaly, s.r.o.
Kategorie: Dárkové obaly
Patentovaná konstrukce dvou do sebe zapadajících jeh-
lanů v sobě dokonale skryje jeden kus pyramidového 
sáčku s čajem. V tomto případě je použitý jako propa-
gační dárek, má ovšem i běžné využití. Konstrukci lze 
velmi efektně doplnit atraktivní grafikou s využitím 
technologie studené ražby Prindor a různých variant 
povrchové úpravy.

Dárkový obal na víno
Přihlašovatel:
TOP TISK obaly, s.r.o.
Kategorie:
Dárkové obaly 
Luxusní, poutavý tvar dár-
kového obalu na láhev 
vína je podpořený kvalit-
ním materiálem a preciz-
ním zpracováním. Efektní 
obal završuje aplikace 
jedinečné technologie stu-
dené ražby Prindor s vyu-
žitím prezentace nového 
firemního loga. Kombi-
nace konstrukce, designu 
a technologie zpracování 
zaručuje punc exkluzivní-
ho dárkového balení.

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určena pro jakékoliv obalové řešení z kategorie spotřebitelské a dárkové obaly; přepravní 
a technologické obaly; obalové materiály a etikety, uzávěry, fixace a ostatní pomocné obalové prostředky. Cílem soutěže je vy-
zdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Přihláš-
ku do soutěže mohou podat všichni, kteří se na obalovém řešení podíleli. 
Držitelům ocenění OBAL ROKU 2011 budou předány trofeje a certifikáty v rámci Obalového galavačera dne 23. listopadu 2011 
v Praze. V průběhu galavečera bude rovněž vyhlášen držitel CENY PŘEDSEDKYNĚ KOMISE 2011. Časopis Brands&STORiES byl 
opět mediálním partnerem soutěže OBAL ROKU a na těchto stránkách vám přináší ukázky některých oceněných exponátů z ka-
tegorií blízkých zaměření titulu: spotřebitelské obaly, dárkové a kategorie skupinové obaly a displeje

ním zpracováním. Efektní 

a technologie zpracování 

Prémiové těstoviny Lagris ve varných sáčcích 
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Trendy v obalech
Interpack 2011:

tak úspěšný jako dosud málokdy 

Interpack 2011 zakončil jeden z nejúspěšnějších ročníků ve své 53-leté historii celosvětově nejvýznam-
nějšího veletrhu oboru balení a příbuzných výrobních odvětví. V tomto jednohlasném duchu znělo ve 
dnech 12. – 18. května hodnocení 2700 vystavovatelů v devatenácti beze zbytku obsazených pavilonech 
düsseldorfského výstaviště. 

Veletrh interpack potvrdil stálost pozitivní-
ho „konjunkturního trendu“, řekl Christian 
Traumann, prezident veletrhu interpack 2011 
a ředitel vystavující firmy Multivac Sepp Hag-
genmüller. 

Na zvláštní oblibě získal interpack 2011 také 
díky volbě a ztvárnění zvláštních témat. Tím 
se z veletrhu interpack o to víc stala jedinečná 
komunikační platforma a ve své kvalitě jediná 
svého druhu. Potvrdilo to hodnocení zúčastně-
ných firem i návštěvníků.

Premiéra iniciativy SAVE FOOD se zaměřila na 
celosvětové ztráty potravin. Uspořádala ji spo-
lečnost Messe Düsseldorf ve spolupráci s Or-
ganizací OSN pro výživu a zemědělství FAO ve 
dnech 16. a 17. května. Kongresu se zúčastnilo 
více než 300 pozvaných odborníků z celého 

světa. Zástupci potravinářského zhodnocova-
cího řetězce od výrobců přes průmysl obalů 
až k obchodu, ale také zástupci z politiky, spo-
lečnosti a nevládních organizací velmi ocenili 
možnost podílet se na tomto kritickém dialogu. 
Vysoce kvalifikovaní řečníci, mimo jiné napří-
klad spolková ministryně výživy, zemědělství 
a ochrany spotřebitelů Ilse Aigner, někdejší šéf 
programu životního prostředí OSN a předseda 
Etické komise nedávno založené spolkovou 
kancléřkou Angelou Merkelovou, prof. Klaus 
Töpfer, ale také starostka indické metropole 
Mumbai Shraddha Shridhar Jadhav, osvětlili 
z různých zorných úhlů pohledu problém ce-
losvětové ztráty potravin. 

„Úspěch iniciativy SAVE FOOD ukazuje, že 
jsme jako Messe Düsseldorf naši kompetenci 
ve věcech balení postavili do souvislostí, díky 

nimž mohou profitovat také oblasti, které pů-
sobí mimo obor balení. Uvedli jsme do chodu 
dialog o jednom z nejdůležitějších témat naší 
doby, dialog, který je mnohoslibný.

Budeme toto téma ve spolupráci s FAO dále 
rozvíjet. Dohodli jsme se na tom se zástup-
cem generálního ředitele FAO panem Trao-
ré“, bilancoval Werner Matthias Dornscheidt, 
předseda představenstva Messe Düsseldorf. 
Již v říjnu letošního roku bude výstava SAVE 
FOOD, která byla k vidění na veletrhu inter-
pack, představena v sídle FAO v Římě v rámci 
týdne World Food Day. Ale nejen iniciativa 
SAVE FOOD se na veletrhu interpack setkala 
s velkým zájmem návštěvníků. Také zvlášt-
ní témata INNOVATIONPARC PACKAGING 
a METAL PACKAGING PLAZA se těšila velké 
oblibě. 



Veletrh Interpack je předním místem setkávání 
mezinárodní obalové branže a představitelů na-
vazujícího zpracovatelského průmyslu s rozho-
dovacími pravomocemi ze všech kontinentů.

Obaly a tím pádem i balicí a procesní technika 
potřebná na jejich výrobu se mění spolu s po-
žadavky spotřebitelů. Veletrh interpack byl 
v průběhu posledních 53 let vždy zrcadlem 
těchto změn. Pro rok 2011 existují tři velké 
trendy, které různou měrou zaměstnávají té-
měř celý obor: trvalá udržitelnost, bezpečnost 
a „convinience“. 

Trvalá udržitelnost
V rámci iniciativy SAVE FOOD jsme vždy zdů-
razňovali: obaly jako takové přispívají k trvalé 
udržitelnosti tím, že svůj obsah – např. potra-
vinu – chrání a dělají trvanlivým, protože spo-
třeba zdrojů, které byly zapotřebí pro výrobu 
obsahu, zpravidla mnohonásobně převyšuje 
množství energií a materiálů potřebných na 
výrobu obalu. Další optimalizace tohoto po-
měru je jedním z ústředních cílů obalového 
průmyslu. Trvalá udržitelnost se z pouhého 
hesla proměnila v konkurenční výhodu, proto-
že zákazníci se podle ní stále více orientují při 
svém rozhodování o nákupech. 

Ekologická dimenze trvalé udržitelnosti zna-
mená ve výrobním procesu balicí stroje a pro-
cesní techniku, které musí vystačit se stále 
menším množstvím energie a provozních pro-
středků. To lze realizovat pouze s pomocí inte-
ligentní řídící techniky a inovačních procesů. 
Pro balicí prostředky je efektivní využití zdro-
jů hlavním úkolem. Centrálním prvkem je zde 
odpovědné zacházení se surovinami díky re-
cyklaci. Takto získané druhotné suroviny sni-
žují spotřebu energií ve výrobě obalů až o 50 
procent. Německý Spolkový úřad životního 
prostředí odhaduje, že díky intenzivnější a dá-
le optimalizované recyklaci bude možno do r. 
2020 zredukovat škodlivé emise skleníkových 
plynů až o 10 milionů tun ekvivalentu CO2. 

Různé oblasti výroby balicích prostředků re-
alizují vedle recyklace další balíky opatření, 
které sahají od použití domácích surovin přes 
certifikaci použití obnovitelných surovin až po
neustálou redukci hmotnosti obalů. 

Bezpečnost obalů
Pojem bezpečnost obalů vyjadřuje přede-
vším stěžejní úkol obalu: chránit obsah před 
vnějšími vlivy a umožnit jeho přepravu resp. 
skladování. V závislosti na aplikaci zde různé 
materiály vnášejí své schopnosti do vlastností 
jako bariérový účinek (kyslík, světlo, vlhkost, 
mikroorganismy atd.), estetika, tvárnost, hmot-
nost atd. Obaly však vedle ochrany produktu 
představují i ochranu spotřebitele.

Například v oblasti nebezpečných výrobků 
chrání obal nejen obsah, nýbrž i životní pro-
středí a osoby pracující s produkty před mož-
nými účinky obsahu. Bezpečnostní aspekty 
obalů však dnes už sahají dále: obaly jsou 
důležitým stavebním kamenem záruky bez-
pečnosti spotřebitele např. tím, že umožňují 
nepřetržitou sledovatelnost zabaleného zboží 
prostřednictvím technologií 2D maticových 
kódů, hologramů, mikropísma nebo RFID. Ob-
zvláště důležité je to u léků nebo určitých po-
travin, ale i ochrana před padělaným zbožím 
všeho druhu zde hraje důležitou roli. 

Convinience
Třetí velké trendové téma „convinience“ už 
je stálicí, a v důsledku společenských změn 
směrem k více jednoosobovým domácnos-
tem, zvýšené ekonomické aktivitě žen a stále 
rychlejšímu způsobu života nabývá stále více 
na významu. Obliba hotových jídel, produktů 
“food-on-the-go” a rychlého občerstvení roste, 
a stejně tak i různorodost potravin. Pro obaly 
to mimo jiné znamená menší velikosti balení 
a vyšší nároky ohledně snadné manipulace 
a možnosti opakovaného uzavírání – i na ces-
tě. Stroje a zařízení produkující takové obaly 
se proto musí stát ještě flexibilnějšími. Stále
více jsou požadovány krátké časy přenastave-
ní umožňující bezproblémovou změnu pro-
duktu, množství a formátu. Obaly musí navíc 
umožnit snadnou manipulaci i osobám s tě-
lesným postižením, např. s postižením zraku 
(Braillovo písmo) nebo s omezenými motoric-
kými schopnostmi, např. starším lidem. 

Obal jako nejdůležitější
komunikační prostředek
Kromě toho jsou obaly stále nejdůležitějším 
komunikačním prostředkem v místě prodeje. 
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INNOVATIONPARC PACKAGING a jeho mot-
to „Quality of Life“ spojil (ve svých pěti růz-
ných sekcích témata Zdraví, Smysly, Estetika, 
Jednoduchost a Identita) podniky z celého 
zhodnocovacího řetězce. Ty představily zvlášť 
pro tuto přehlídku vyvinuté „Best Practices“ 
a vize budoucnosti. Tento koncept byl pozi-
tivně přijat nejen návštěvníky, ale byl chválen 
i zúčastněnými podniky. Vzniklo podle nich 
jedinečné fórum, prostor pro konstruktivní di-
alog s nabídkou kreativních myšlenek. Mnoho 
návštěvníků bylo navíc dobře připraveno a ob-

racelo se na jednotlivé podniky s konkrétními 
podněty. 

Nové zvláštní téma METAL PACKAGING PLA-
ZA, připravené pro interpack 2011, bylo také 
ve znamení dialogu a informací. V centrálním 
přednáškovém prostoru se konala řada pre-
zentací, v hale se setkávali výrobci se zájemci, 
aby jednali o všem ohledně kovových obalů. 
METAL PACKAGING PLAZA se tak na veletr-
hu interpack stal výchozím místem pro téma 
kovových obalů, s nímž zúčastněné oborové 

Kam se ubírá obalářský průmysl? 
Jak si stojí obalářský průmysl a jaké trendy vyplynuly z nejvýznamnějšího veletrhu 
oboru balení a příbuzných výrobních odvětví – veletrhu Interpack 2011, je patrné 
z prohlášení pana Christiana Traumanna, prezidenta veletrhu, konaného každé tři 
roky v Düsseldorfu.
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Papír / lepenka / kartón
Výrobci obalového papíru a kartónu v minu-
lém roce definitivně překonali hospodářskou
krizi a významně zvýšili výrobu. Trvale vysoká 
poptávka povede dle odhadů Svazu němec-
kých papíren k dalšímu zřetelnému růstu 
v tomto roce. 

Plasty
Plasty jsou po celém světě nejčastěji použí-
vaným obalovým materiálem s podílem cca 
54 %. I v Německu je o plastové obaly větší 
zájem než kdykoliv předtím. To ukazuje ná-
růst produkce v r. 2010 o 8,5 % na 4,1 mil. tun, 

čímž byl vyrovnán “předkrizový” množstevní 
rekord roku 2008. A kladná očekávání pro r. 
2011 dále rostou, jak ukazuje průzkum kon-
junkturálních trendů provedený Průmyslo-
vým svazem plastových obalů (IK e.V.) u jeho 
členů. Od veletrhu Interpack se očekávají dal-
ší impulzy.

Kovy
Také výrobci obalů z kovů (oceli a hliníku) za-
znamenali v minulém roce opět nárůst množ-
ství vyrobených obalů a dosažených obratů. 
Při nárůstu výroby o 6,8 % bylo v r. 2010 zpra-
cováno na obaly cca 1,7 mil. tun hliníku a oce-

li. Hodnotově to znamená obrat přibližně 5,6 
mld. EUR, což odpovídá nárůstu o 6 %. Výrob-
ci hliníkových obalů zaznamenali již v r. 2010 
potěšující nárůst obratů a dobře se tak zotavili 
z ekonomické krize. 

Sklo
Poptávková situace německého průmyslu skle-
něných nádob se ve srovnání s rokem 2009 
zlepšila téměř ve všech segmentech. Rok 2010 
byl uzavřen s nárůstem výroby o 4,0 procent, 
v únoru 2011 byl zaznamenán nárůst odbytu 
o 10,3 procent ve srovnání se stejným obdo-
bím minulého roku.

Odbyt pivních lahví se v stejném intervalu zvý-
šil o 17 procent, odbyt lahví na víno o 13 pro-
cent. Také oblast dětské výživy silně narostla 
o 16 procent, a pokračoval i pozitivní trend 
obalového skla pro kosmetiku a farmacii: do-
mácí odbyt vyjádřený v kusech byl o 20 pro-
cent vyšší než před rokem. Celkově se i odbyt 
v zahraničí pohybuje na zřetelně vyšší úrovni 
než ve dvou předchozích letech. 

Balicí materiály, prostředky a jejich výroba
Vedle strojů a procesní techniky jsou balicí prostředky další nosným pilířem veletrhu Interpack. 
Pokud bychom se na haly s balicími materiály, prostředky a jejich výrobou dívali zvlášť, byl by to 
největší světový specializovaný veletrh této dílčí oblasti obalového průmyslu. Všechny obalové 
materiály zaznamenaly jak hodnotový, tak i objemový nárůst výroby. Je jim však společná i sku-
tečnost, že trpí silně narůstajícími cenami surovin a neustálým zdražováním energií. 



Dejme si malou exkurzi do minulosti. Jak 
to všechno začalo? Nejprve byl papír. Jedna 
z nejlepších forem jak dostat informace o pro-
duktech ke klientovi. Ostatně tištěné letáky 
jsou hojně využívány dodnes. V devadesátých 
letech minulého století se s rozmachem cé-
déčka začaly objevovat propagační materiály 
v elektronické podobě. Určitě si pamatujete, 
jak jste na výstavách k tištěnému prospektu 
dostali ještě jedno a více CD, které jste ale vět-
šinou nikdy nepoužili. Tyto katalogy nikdy ne-
dosáhly většího rozmachu. Měly jednu chybu 
- nebylo možné je aktualizovat. Dalším krokem 
bylo umístění katalogu na web. Tím se vyřešil 
problém s aktualizací, ale zůstal problém s do-
ručením informace ke klientovi, který, pokud 
nezná váš web,se ke katalogu nedostane.

Jak by tedy mohlo být sdělení a přenos infor-
mací k zákazníkovi co nejefektivnější? Základní 
požadavky jsou: možnost aktualizace, interakti-
vita (odkazy na e-shop, na call centrum apod.) 
a hlavně možnost doručení informace ke klien-
tovi. V současné době tyto podmínky splňují 
zařízení typu iPad od Applu. 

Základem všeho je dobrá aplikace pro váš ka-
talog. Aplikaci si váš potenciální klient může 
stáhnout přímo z App Store do svého iPadu. 
Druhou variantou je použití iPadu s danou 
aplikací jako info kiosku na výstavě, konferenci 
nebo jako podpora vašeho obchodního týmu. 
Obchodníci mají aktuální informace o produk-
tu stále u sebe a tím i u klienta. Potom můžeme 
mluvit o tzv. Sales Force Managementu.

Na českém trhu je již několik firem, které
do této technologie investují. Jedná se např. 
o kosmetickou firmu Oriflame. Jejich katalog
je velmi efektní, bohužel zde chybí jakákoliv 
interakce, klient může katalog jenom prohlížet, 
ale nemá možnost přímo objednat. Na druhou 
stranu má k dispozici stále aktuální data.

Podobnou cestou se začínají dávat i vydavatelé 
tištěných médií. Jednoduše nabízejí možnost 
koupit si časopis na stánku nebo jeho kopii 
na AppStore. Kopie je možná zavádějící výraz. 
Časopisy na iPadu využívají plně interaktivi-
tu, tzn. videa, přímé odkazy, aktivní reklamu 
apod. Jeden z nejpovedenějších časopisů pro 
iPad je na českém trhu bezesporu týdeník 
Respekt. Dalším příkladem jsou elektronické 
knihy. Dobrou interaktivitu vykazují například 
e-kuchařky. Opět si jednoduše stáhnete na iPad 
aplikaci a můžete začít vařit. Výhody? Tady už 
to začíná být zajímavé jak pro klienty, tak pro 
zadavatele reklamy. 

Aplikace vám umožní zadat ingredience, které 
máte doma a doporučí příslušné recepty. Pro 
marketingové účely je pak nezanedbatelná 
možnost „product placementu“, e-kuchařka 
vám do receptu doporučí tu nejlepší přísadu 
od „platící“ firmy.

Samostatnou kapitolou jsou potom odborné 
knihy a technická literatura, kde jsou možnosti 
ještě výraznější. Dnes jsou odborné tituly velice 
rozsáhlé a většinou vás zajímá pouze jedna kapi-
tola. Převodem do elektronické podoby se ne-
chá kniha rozdělit na jednotlivé oblasti např. fo-
tografování na horách. Vy si jednoduše koupíte 
pouze tu část nebo oblast, kterou právě řešíte. 

Přínosem aplikací pro katalogy, e-knihy nebo 
letáky je možnost vkládání instruktážních videí 
nebo přímých odkazů na e-shop produktu.

Nezanedbatelná je určitě úspora nákladů na 
tisk a distribuci. A v neposlední řadě i aktuál-
nost informací přímo u klienta.

Ondřej Jednota
Dmarketing.CZ - Magazín digitálního
marketingu, digital signage a DOOH
www.dmarketing.cz

Elektronické katalogy , 
letáky a knihy z pohledu 
digital signage

E-knihy, e-letáky, e-katalogy, využívají se již několik let, ale až s nástupem odpovídají-
cího hardwaru jako jsou tablety a čtečky, dává jejich využití smysl.
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Vyvolat údiv i okouzlení zákazníků
„Pracujeme s příběhy a scénáři, abychom se 
dostali blíže k realitě,“ uvádí zakladatel a jed-
natel společnosti ByVolta, která je speciali-
zovanou agenturou pro smyslovou identitu, 
smyslový design značek. „Lidé se velmi rychle 
začnou nudit a je třeba hledat možnosti, jak je 
zaujmout a nadchnout.“ Jako například značka 
koňaku Martell, která otevřela na mezinárod-

ním letišti v Hongkongu (na jedné z největších 
křižovatek letecké přepravy) butik, který zvý-
razňuje jedinečnost značky, její historii, příběh 
i produkty. Tento prostor sází na barevné tóny 
modré se zlatými variacemi a podtrhuje image 
prestižní a moderní firmy. Společnost Martell
chce ostatně postupně rozšířit tento „meziná-
rodní vizuální podpis“ na ostatní komunikač-
ní nosiče značky, merchandisingové nástroje 

a také ostatní nosiče budou podporovat image 
značky. Záměrem je vytvořit silné pouto se spo-
třebiteli a uvést je do světa značky Martell. Jde 
spíše o cíl vizuální a edukativní než obchodní, 
jak potvrzují zástupci značky. V těchto prosto-
rách se nejedná o přímý prodej, ale o nabídku 
služeb. Lidé se zde zastavují, protože je zaujme 
prostředí symbolizující barvy koňaku a jejich 
zájem je dále vede až k butiku. 

Smyslové výlety
do světa značek

Zvuková atmosféra, vůně, sametová etiketa…v hédonistickém světě šampaňského, lihovin a vín je působení na smysly samozřej-
mostí. Pohladit láhev okem i rukou, přivonět k vzácnému nápoji před tím, než jej plně vychutnáme v ústech. Koncepce, která má 
svádět nově příchozí spotřebitele, nerozhodné milovníky vín, nové cílové skupiny více smyslového marketingu. V éře internetu 
spotřebitelé potřebují mít jistotu, být hýčkáni, mít pocit, že existují. Smyslový marketing je využíván jako nástroj diferenciace. Je tím 
efektivnější, čím více pracuje s emocemi a smysly potenciálních zákazníků.

Pohled na smyslovou komunikaci tentokrát očima specialistů z oblasti vín a lihovin…
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Nos zákazníků se také stal privilegovaným cí-
lem v rámci čichového marketingu. Technolo-
gické novinky podporují vývoj v této oblasti. 
V minulosti bylo pro vytvoření specifické vů-
ňové atmosféry v prodejně potřeba rozsáhlé 
zařízení. Dnes se používají difuzéry o velikosti 
20 x 30 cm, které dokážou provonět 300 m2. 
Vůně je vybírána dle filozofie značky, typu vý-
robku, pozice na trhu a dle cílové skupiny. 
 
Kombinace technologie a potěšení
Světoznámá francouzská vinařská firma Moët
& Chandon požádala agenturu ByVolta o vy-
tvoření interaktivní smyslové prezentace své 
značky. Tento projekt byl realizován v čínském 
Makau, a to v prostoru, který byl výhradně 
určen značce a jejímu smyslovému vnímání. 
Bar a zároveň butik umožňuje zákazníkům po-
nořit se zcela do světa značky a vstřebat šam-
paňské všemi smysly. Díky kombinaci nových 
technologií se prostor stává skutečně originál-
ním smyslovým zážitkem: zákazníci mohou 
nejen ochutnat šampaňské, ale také si vychut-
nat zvukovou i barevnou atmosféru a šumění 
bublinek šampaňského na vlastní kůži. Pro-
středí baru je provoněno specifickou vůní pro
zvýšení zážitku při ochutnávce. Zákazníci se 
tak ocitají v uklidňujícím a povznášejícím pro-
středí, které podporuje nákupní impulz. 

Společnost Bacardi se obrátila na agenturu 
Midiscom, která je specialistou pro zvukový, 
čichový a vizuální marketing, s požadavkem na 
realizaci fiktivního prodejního úseku s aplikací
různých zvukových prvků podle jednotlivých 
produktových kategorií: koktaily, whisky, šam-
paňské. Projekt byl realizován v showroomu 
společnosti Bacardi, který je určen pro zákaz-
níky – profesionály. V prostorách showroomu 
vzniklo prostředí se specifickými zvuky, které
evokovaly určité místo nebo situaci (džungle, 
přírodu s tekoucí řekou, les atd.) a které byly 
spojeny s určitými produkty Bacardi. Hlavním 
záměrem bylo, aby zákazníci – návštěvníci 
showroomu převzali tuto smyslovou koncepci 
a využili ji pro atraktivnější atmosféru svých 
prodejních prostor a vinoték. Spotřebitelé již 
nenakupují pouze z důvodu potřeby, ale také 
pro potěšení. Emoce ovládají nákupní moti-

vace a stále častěji se hovoří o impulzních ná-
kupech. Smyslový marketing dokáže přinést 
mnohem významnější přidanou hodnotu, 
než je tomu v případě tradičního marketin-
gu, protože pracuje s city a emocemi a díky 
smyslovému marketingu se zákazník cítí být 
privilegovaný. 

Obal jako působivý zážitek 
„Mnozí spotřebitelé, a to zejména na rozvíje-
jících se trzích, nebývají znalci značkových 
vín a lihovin. V tomto případě často vybírají 
produkt podle nejkrásnějšího a nejatraktiv-
nějšího obalu,“ zdůrazňují zástupci agentur 
pro smyslový marketing. Pro odlišení se od 
konkurence je třeba nabídnout z hlediska 
obalu kvalitní a působivý zážitek. Příkladem je 
značka šampaňského Charles Heidsieck, která 
realizovala letní marketingovou kampaň zamě-
řenou na obal pod názvem Charles Heidsieck 
Garden Party. V rámci této kampaně bylo pre-
zentováno balení v podobě kartonového kuf-
říku s emotivním květinovým dekorem, který 
charakterizoval značku nabízeného nápoje. 
Obsahem kufříku byly čtyři číše a lahev šam-
paňského pro různé letní akce a oslavy. 
Velmi významná z pohledu smyslové komuni-
kace je etiketa na lahvi vína. Například výrob-
ce šampaňského Pommery vytvořil různě ba-
revné etikety podle ročních období. Zákazníci 
také oceňují sametové etikety na lahvích vína 
francouzského výrobce Jacky Blot, které lákají 
k dotyku a k pohlazení. 

„Část spotřebitelů vín se chová racionálně 
a sleduje poměr „ kvalita – cena“, ale další část 
zákazníků je velmi vnímavá vůči formě, etike-
tě a ohlasu, který je spojen s významnou znač-
kou, prestižním jménem. Smyslový marketing 
může uspět právě u těchto zákazníků. Dokon-
ce se objevují zákazníci, kteří si nechtějí víno 
koupit, protože se jim nelíbí etiketa…,“ upřes-
ňují zástupci francouzských vinoték. 

Za smyslovým dobrodružstvím
Společnost Martell uvedla při příležitosti vá-
nočních svátků v prodejnách duty-free v Asii 
kufřík „Martell Cordon Bleu Tasting Journey“, 
jinými slovy řečeno „smyslový výlet“, který 

umožnil odhalit aromatickou bohatost a kom-
plexnost této světoznámé značky koňaku. 
K tomu sloužila sada příslušenství pro testová-
ní arómat charakteristických pro značku Cor-
don Bleu (zahradní ovoce, kandovaný pome-
ranč, moka káva, gurmánské koření, mandlové 
dřevo) a sklenka pro identifikaci těchto vůní
při degustaci koňaku. 

Společnost Hennessy spolupracovala s firmou
Scentys při komunikační kampani, jejímž cí-
lem bylo „omladit“ image koňaku. Kampaň, 
která propagovala koňak jakožto nápoj pro 
přípravu koktailů, směřovala na mladší cílovou 
skupinu. V rámci kampaně byly připraveny tři 
vybrané koktaily, které byly testovány „nosem“ 
pro čichové ohodnocení chuti nápoje. V letišt-
ní zóně duty free byl umístěn terminál se za-
budovanou obrazovkou, na které kolemjdoucí 
mohli sledovat profesionální přípravu koktailů 
a zároveň vnímat vůni připravovaného nápoje, 
kterou šířil difuzní systém za obrazovkou. 

Další projekt smyslového marketingu podpořil 
prodej proslulé značky koňaku Courvoisier. 
Byl zvolen enologický přístup degustace. Přá-
ním značky bylo vytvořit spíše didaktické ná-
stroje pro zvýšení znalostí i zájmu spotřebitelů 
o chuťové a vůňové vlastnosti koňaku. Po dlou-
hé spolupráci s odborníky a sklepmistry byly 
vybrány tři součásti intenzivního aroma koňa-
ku. Prodejní personál byl proškolen a vybaven 
vysvětlujícími brožurami a vzorky arómat, na 
pultových stojanech specializovaných a letišt-
ních prodejen byly vystaveny lahve na pod-
stavci s třemi tlačítky, které nabízely možnost 
ucítit každé ze tří vůní. Projekt přinesl výrazné 
nárůsty prodeje koňaku Courvoisier v prodej-
ních místech, kde byla aplikace umístěna. Ve 
specializovaných prodejnách nárůst prodeje 
koňaku činil +34 % za měsíc a na pařížském le-
tišti Charles-de-Gaulle prodej tohoto výrobku 
vzrostl dokonce o +90 % za stejné období. 

Daniela Krofiánová

Zpracováno dle zahraničních odborných ma-
teriálů o smyslovém marketingu. 
Foto: archiv D. Krofiánové





Součástí smyslového marketingu je nepochybně i identita značky a ta 
může být zhmotněna čímkoliv na co klient klade důraz a co chce, aby si 
člověk (potencionální i stávající zákazník) v souvislosti se značkou oka-
mžitě vybavil. Může to být kvalita služeb, šíře nabídky, desing, prestiž 
značky, konkrétní vizuál nebo prostě jen pozitivní emoce. Už dlouho 
jsem se nesetkal s takovou důsledností právě při vytváření identity znač-
ky. Je to příklad čerstvý a z odvětví, pro které mám slabost a proto mě 
to nadchlo o to více. Předvedená aplikace smyslového marketingu, toť 
rajská hudba pro mé smysly, řečeno vypůjčenými slovy klasika.

V jedné ze známých golfových destinací u nás, v Čeladné, vyrostl přímo 
uprostřed areálu designový hotel MIURA. Naštěstí pro všechny se na-
šel investor, který měl jasnou ideu a nebyl ochotný ke kompromisům 
a mladý architekt, který dokázal, že výsledná realizace má „spirit“. Také 
grafický a vizuální styl je plně v harmonii, je odvážný, ale neruší a dotváří
celek. Celým hotelem se také vine druhé téma pevně spojené se značkou 
a to je golf.

Z hlediska smyslového marketingu dosáhl projekt maximálního stupně 
harmonie a především synergie nástrojů smyslového marketingu. Jed-
noznačně dominantní je vizuální prvek, který se do nejmenších detailů 
prolíná celým hotelem. Zvolená firemní barva a také materiály (kombi-
nace pohledového betonu, nerezu a skla), které by samy o sobě mohly 
být definovány jako studené (s vyjímkou dřevěných prvků) naopak tvoří
velmi příjemný celek. Vzhledem k mým zkušenostem z realizace interi-
érů, za to patří dík především architektovi a jeho koncepci a dispoziční-
mu řešení interiéru. Také musím ocenit kvalitu provedení.

Při posezení v lobby i v restauraci jsem se cítil velice příjemně. V obou 
případech jsem ocenil krásný výhled na beskydské kopce a zasazení ho-
telu do okolního prostředí. Jak známo, tak celek tvoří detaily a v tomto 
případě nelze než pochvalně zamručet, že vše ladí a „sedí“ Od použití 

malířských a sochařských uměleckých děl (opět svojí kompozicí a pro-
vedením v harmonii s moderním pojetím hotelu) až po golfový míček 
se značkou hotelu, který je instalován jako odnímatelná součást umvyva-
dlové desky. To vše musí návštěvník obdivovat a užívat si při tom skvělou 
atmosféru. Na vlastní zkušenost mohu potvrdit, že ani chuťové buňky 
nezůstanou ušetřeny a byť ve zkušebním provozu i kuchař předvedl, že 
do celku zapadá a dělá čest svému řemeslu.

Na atmosféře hotelu a smyslových orgiích se podílejí i digitální media. 
To v dnešní době není překvapení, ale opět v podání projektu MIURA 
je dbáno na detail. Hudba, provázející hosta od vstupu do lobby až po 
vstup do pokoje, je vybrána vkusně a perfektně sedí, hlasitost přiměře-
ná a to i přes velikou rozdílnost výšek stropů v různých částech hotelů. 
Také dynamická vizuální prezentace má jasnou vizi. Součástí hotelového 
TV programu jsou dva vlastní hotelové kanály. První je info kanál, který 
jednak vysílá hudbu stejnou jako v hotelu, takže ho můžete použít při 
pobytu na pokoji jako výbornou kulisu, a pak obsahuje především pre-
zentaci hotelu formou obrazových galerií a upoutávek na vlastní služby 
poskytované v hotelu (restaurace, spa, spolupráce s golfovým hřištěm, 
kongresové služby, atd.) Druhým kanálem je MIURA GOLF CHANNEL. 
Obsahem je vše, co se týká golfu.

Jediný smysl, který zůstal neatakován, byl čich. Očekával bych nějakou 
specifickou, exotickou vůni, která doplní jinak dokonalý celek. Ale o to
nemám obavu, neboť vím, že o tom majitel hotelu uvažuje, jen v rámci 
dokončování projektu na to nezbyl čas. Každopádně jsem s ohledem na 
čichový smysl neprožil žádnou negativní emoci, takže vše v pořádku. 
Myslím, že pro každého, kdo pěstuje golfovou turistiku nebo i jen tu-
ristiku, případně jen golf, je povinnost tento ojedinělý projekt navštívit 
a zažít na vlastní smysly tuto „rajskou hudbu“.

Aleš Štibinger, Country manager, Mood Media Group CZ

Identita značky a smyslový
marketing dovedený k dokonalosti

Na těchto stránkách se věnuji různým aspektům teorie, ale i realizacím souvisejích se smyslovým marketingem. Protože smyslový 
marketing je téma široké, mohu pohodlně psát o tom, co mě právě zaujalo a i když se to na první pohled nemusí zdát, nakonec to 
vždy nějakou souvislost s tématikou této stránky má.
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„Zajímalo nás, nakolik tento trend zapustil 
kořeny i v České kotlině,jak jej vnímají lidé 
pracující v marketingu největších firem půso-
bících u nás a hlavně, jaká ho u nás čeká bu-
doucnost,“ uvádí říká Ondřej Obluk, Managing 
Director Mather Communications. „Oslovili 
jsme proto přes tři stovky českých profesioná-
lů odpovědných za marketing, reklamu nebo 
obchod ve společnostech s největšími reklam-
ními rozpočty. Výsledky studie „Zelený mar-
keting“ odrážejí jejich pohled na toto téma. 
Ukázalo se, že postoje českých spotřebitelů 
k otázkám ekologie nejsou dosud dobře zma-
pované a chybí dostatek zkušeností. Manažeři 
se například neshodli v tom, zda si je spotře-
bitel ochotný připlatit za výrobek, který bude 
šetrnější k životnímu prostředí. Převažovaly 
spíše ty negativní názory.“

Ve srovnání s ostatními státy Evropy je vztah 
českých spotřebitelů k životnímu prostředí 
stejný nebo horší. Tři z pěti manažerů se do-
mnívají, že Češi si nejsou ochotní připlatit za 
„zelené“ zboží či službu, a jen čtvrtina z nich 
své ekologické smýšlení skutečně promítá do 
nákupního chování. 

Podle oslovených marketérů se zákazníci zají-
mají především o ekologický původ surovin či 
komponent výrobku a více než polovina spo-
třebitelů preferuje recyklovatelný obal. Pětina 
nakupujících se o koupi výrobku rozhoduje 
i podle toho, zda jeho koupí podpoří některý 
z ekologických projektů. 

„Dopad green marketingu na prodeje u nás za-
tím není tolik zřejmý, vliv na pozitivní vnímání 
značek je ale evidentní,“ říká Ondřej Obluk, 
Managing Director Mather Communications. 
Téměř polovina oslovených firem uvedla, že
vnímá ekologický marketing jako investici do 
své image.

Tři čtvrtiny oslovených manažerů považují gre-
en marketing u běžných značek za nezbytnost 
a více než polovina z nich se domnívá, že brand 
vybudovaný na „zelené bázi“ má v České repub-
lice potenciál uspět. Patrný je i zájem rozvíjet 
green marketing, oslovení specialisté marketin-
gu cítí silně potřebu profilovat značky a společ-
nosti, pro které pracují, více ekologicky. 

Na dotaz „Kterou společnost působící v čes-
kém prostředí máte nejvíce spojenou s ekolo-
gickým přístupem?“ manažeři jmenovali nej-
častěji značky ČEZ, IKEA a Škoda Auto. „Velká 
značka silně orientovaná na ekologii v ČR do-
sud chybí,“ konstatuje Ondřej Obluk. 

Zelený marketing
má u nás zelenou
Green marketing je trendy. Na životní prostředí začínají brát ohledy i firmy, které dlouhá léta byly jeho znečišťovateli. Je to navíc
jeden ze směrů, který má pozitivní přínos pro celou společnost. Aktuální studie komunikační skupiny Mather poukazuje na to, že 
green marketing má v České republice budoucnost a značky vybudované na ekologických principech mají potenciál k úspěchu. 
„Ekologicky“ profilovaná značka na českém trhu dosud chybí.

Marketingové studie
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Kolik procent lidí, kteří deklarují pozitivní přístup k životnímu prostředí,  
podle Vás skutečně přizpůsobuje své nákupní chování ekologickému smýšlení?

Pokud ano, je tato snaha motivována tím, že ekologický marketing dobře 
funguje, nebo tyto aktivity vnímáte jako investici do vlastního PR?

Které z následujících faktorů si myslíte, že spotřebitele zajímají nejvíce?

do 25 %26 % – 50 %

51 % – 75 %

Ekologický
původ surovin
či komponent 

výrobku

Vyrobeno
z recyklovaného

materiálu

Netestování
složek

výrobku
na zvířatech

Podpora ekologického 
projektu financovaná
z každého prodaného 

výrobku

Fairtrade

70 % 51 % 44 % 19 % 11 %

38 %

chováme se zodpovědně, 
protože sledujeme trendy 

– „ekologické“ výrobky jsou 
jedním z nich

chováme se zodpovědně 
a stejnou filozofii

uplatňujeme i u svých 
výrobků

14 %48 %

chováme se zodpovědně, 
protože věříme, že nás budou 
naši klienti a partneři vnímat 
pozitivněji

(možnost více odpovědí)



O tom, že green marketing není jen módní 
vlna, svědčí i to, že více než polovina marketé-
rů je přesvědčena, že se postupem času bude 
klást ještě větší důraz na zodpovědné chování 
společností vůči životnímu prostředí a 38 % 
respondentů uvádí, že potenciál „ekovýrobků“ 
a „ekoslužeb“ se bude ještě vyvíjet. 

A jak to mají české firmy s přístupem k životní-
mu prostředí v praxi? Téměř 90 % třídí odpad, 
65 % tiskne oboustranně, 60 % používá confe-
rence callů místo dojíždění na schůzky a nece-
lá polovina pije vodu z kohoutku.

Studii Zelený marketing realizovala skupina 
Mather v dubnu a květnu 2011 a oslovila přes 
tři stovky českých profesionálů odpovědných 
za marketing. 

Green marketing po česku
Naší studií na téma zelený marketing jsme 
mimo jiné chtěli ověřit hypotézu, že český trh 
a český spotřebitel se k tomuto tématu staví 
poměrně rezervovaně. Namísto toho nám, 

alespoň podle názoru špičkových českých 
marketérů, kteří se studie zúčastnili, vyšel ob-
rázek spotřebitele sice zelené výrobky a služby 
poměrně intenzivně vyžadujícího, ale zcela 
neochotného si za ně připlatit. Marketingoví 
manažeři vidí jasný zájem spotřebitelů o pů-
vod zboží či surovin, recyklovatelnost obalů 
či preferenci výrobků netestovaných na zvířa-
tech, více peněz ale za ně vydá pouze zlomek 
z nich. Fair trade je v podstatě neznámý pojem, 
což je podstatný rozdíl ve srovnání například 
s Německem, kde fairtradové výrobky nalezne-
me v každém druhém supermarketu.

Češi jsou prostě pragmatici, a i ten sebelepší 
trend dříve či později narazí na neochotu si 
připlatit pouze kvůli „dobrému pocitu“. V této 
souvislosti nelze nevzpomenout jediný zelený 
trend, ve kterém Češi předběhli celou Evro-
pu: třídění odpadu. Při vší úctě k proběhlým 
osvětovým kampaním se nakonec ukázal jako 
nejsilnější motiv fakt, že tříděním odpadu lze 
dosáhnout výrazných úspor v platbách za po-
pelnice. 

Podobně zatím na okraji zájmu (marketéři ho 
vidí u desetiny populace) je sledování ekolo-
gické stopy výrobku. V době, kdy běžně ku-
pujeme zubní pastu vyrobenou v Brazílii či 
balenou vodu dovezenou z Itálie, by to přitom 
mohlo být zajímavé komunikační téma pro 
domácí výrobce. Dotazovaní marketéři ovšem 
budoucnost vidí vcelku slibně, více než polo-
vina z nich se domnívá, že v Čechách má šanci 
na úspěch značka postavená na zelené image 
(a to přesto, že tady žádná taková zatím výraz-
ně neprorazila).

Jedinými značkami, které ve spojení s green 
marketingem vytanou marketingovým profesi-
onálům na mysli, jsou pouze velké firmy, které 
v rámci svého dobře zvládnutého CSR bodují 
i na tomto poli. Přední místa obsadily Škoda 
Auto, ČEZ, Ikea či Vodafone. Pro ty ostatní je 
stále spousta volného prostoru k obsazení.

Ondřej Obluk,
Managing Director
Mather Communications
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Jakými směry se, podle Vás, bude „zelený“ marketing rozvíjet?

Která z následujících aktivit je ve Vaší společnosti samozřejmostí?

třídění
odpadu

oboustranný
tisk

využívání konference 
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používání 
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papíru
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ekologických

aktivit

automobily 
s nižší 

emisní zátěží

používání
ekologických 

čisticích prostředků

89 % 65 % 60 % 49 % 32 % 32 % 30 % 11 %
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Kterou společnost působící v českém prostředí máte nejvíce spojenou s ekologickým přístupem?

Marketingové studie
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Prohlédnout a objednat si zde lze postele z li-
mitované edice Regatta švédské značky Carpe 
Diem Beds. Edice je inspirovaná vodními spor-
ty, jako je jachting, a námořnickou tematikou.
Typově se u modelu Regatta jedná o postel 
Skaftö. Skaftö je špičková postel díky svému 
zpracování - vysokým pružinám a polohování 
v bederní části, což uvítají ti zákazníci, kteří 
mají problémy s bederní páteří a zajisté i na-
stávající maminky.

Všechny materiály v postelích Carpe Diem jsou 
pečlivě vybírány, co se týče kvality, pohodlí, 
ale také s ohledem na životní prostředí. Dřevo, 
ze kterého se vyrábí, pochází ze schválených 
zdrojů a minimálně 50 % kovu je z recyklova-
ného materiálu. Latex „Talalay“ používaný na 
vrchní matrace, má certifikát Öko-Tex, a na 
veškeré látkové materiály je používána výhrad-
ně organická bavlna zpracována bez jakých-
koli barviv a pomocných chemických látek. 
Postele Carpe Diem jsou certifikovány pečetí 
Nordic Swan Eco–label. Jedná se o pečeť ga-
rantovanou severskými vládami a mohou jí být 
označovány výrobky po splnění nejpřísnějších 
kritérií. U výrobků takto označených je garan-
tován nejenom nižší negativní dopad na život-
ní prostředí, ale i vynikající jakost.

Přední místo mezi doplňky v showroomu Na-
ty-naty zaujímá švédská značka Mimou. V na-
bídce jsou například její úchvatné polštářky 
a tapety z nové kolekce, která vznikla ve spo-
lupráci se stockholmskou módní ilustrátor-
kou Amelií Hegardt, jež pracovala například 
pro Elle, Marie Claire, GAP nebo Harrods. 
Polštářky a tapety jsou dekorované jejími ty-
picky éterickými akvarelovými kresbami, kte-
ré dodají půvabný a originální vzhled každé 
místnosti.

Kromě Amelie Hegardt na kolekci Mimou spo-
lupracuje mnoho zajímavých umělců, designe-
rů, tiskařů, fotografů, kvalitářů, tkalců a mnoho 
dalších lidí bez titulů, ale s mnohaletými zkuše-
nostmi. Tým Mimou pracuje velice intenzivně 
a s radostí, aby mohl každý den zakončit slovy: 
„Děkujeme za překrásný den“.

Polštářků není nikdy dost. Lze o nich uvažovat 
třeba jako o tričkách – na každou sezonu se 
hodí nové, další. Skvěle doplní a oživí jakýkoli 
interiér, a vyniknou především, pokud jsou ve 
skupince. Vybírat a objednat je je možné z ka-
talogu v Naty-naty na Senovážném náměstí 10a 
na Praze 1.

Záplava designu
v showroomu Naty-naty 
V Praze na Senovážném náměstí byl nedávno otevřen nový showroom Naty-naty 
s luxusními postelemi, ložním příslušenstvím a doplňky do bytu zvučných značek.
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Svůj první „shop in shop“ ve střední a východ-
ní Evropě v pražském Žilka Optik Studiu ote-
vřel fenomenální designér ALAIN MIKLI osob-
ně. Zároveň představil svou nejnovější kolekci 
brýlí MATT.

Ikona brýlového designu Alain Mikli nabízí 
díky své nevyčerpatelné představivosti již více 
než třicet let ty nejlepší brýle unikátních tva-
rů a barev, které jsou mistrovsky zpracovány 
do nejmenších detailů. Všechny brýle nesou-
cí značku Alain Mikli jsou vyráběny ručně ve 
Francii a představují špičku po stránce desig-
nu i z hlediska technického zpracování a pou-
žitých materiálů. Brýle Alain Mikli jsou nabité 
originalitou, svobodou designu a sympatickou 
drzostí, která si po celém světě získala zástupy 
obdivovatelů včetně mnoha celebrit. Tyto ori-
ginální skvosty nadchnou každého, kdo chce 
vidět a být viděn.

Díky licenci „shop in shop“, která byla uděle-
na pražskému Žilka Optik Studiu, mají nyní 
fanoušci značky možnost vybírat z kompletní 
kolekce Alain Mikli včetně exkluzivních mode-
lů z limitovaných sérií, jež nejsou běžně k do-
stání. Praha se tak zařadila mezi města jako je 
New York, Tokyo a Paříž. 

Nová kolekce brýlí MATT, kterou Mikli před-
stavil v Praze, přichází s novou definicí luxusu
a prosté okázalosti. Ten opravdový luxus se 

skrývá v kvalitě výjimečného materiálu inspi-
rovaného strukturou perly a v unikátním vý-
robním postupu, který je hlídán podobně jako 
recepty na belgické pralinky. 

Materiál je vytvořen ze zcela přírodních suro-
vin a navenek vypadá jako plast. Vnitřní plocha 

brýlí z kolekce MATT je vyleštěná, zatímco ta 
vnější je překvapivě matná. „Navenek mohu 
zůstat nenápadný, a přitom uvnitř zažívat po-
cit výjimečnosti,“ popisuje Alain Mikli filosofii
své nové kolekce, která nabízí modely ve čty-
řech barevných provedeních – červené, zlaté, 
hnědé a modré. 

Ve jménu
jedinečnosti
a nedostupnosti
Pražský „shop in shop“ Alain Mikli v Žilka Optik Studiu je jediný ve východní 
a střední Evropě. Mikli má strategii nedostupnosti, nechce být masovou značkou. Vy-
bírá si, s kým bude spolupracovat a svoji distribuci řídí centrálně. Existují tři úrovně zastou-
pení – partner, pocket shop a shop in shop, přičemž pro každou jsou stanoveny přesné podmínky a pro každou je také stanoven 
určitý sortiment. Na světě je jen 26 butiků se zastoupením značky Mikli, vlastních obchodů má 10. Vybavení shop in shopu je také 
vlastní idea autora. Skříně, zrcadlo a závěsy jsou vždy aplikovány s jistou mírou tolerance ke stávajícímu interiéru. 
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„Pobočka Crabtree & Evelyn v zahradě Slo-
vanského domu je po prodejně v OC Chodov 
druhou v Praze, která nabízí úplný sortiment 
výrobků od péče o ruce a tělo přes doplňky 
do interiéru až po delikátní potraviny - čaje, 
sušenky a zavařeniny.

Tím naše úsilí o rozšíření prodejní sítě ne-
končí, čerstvou novinkou je e-shop, který 
umožňuje i mimopražským klientům v klidu 
domova nakoupit jejich oblíbené výrobky,“ 

říkají majitelky obchodů Crabtree & Evelyn 
Jana Maříková a Patricie Pražáková.

Spolu s novým obchodem a e-shopem Crab-
tree & Evelyn představuje také novou kom-
plexní řadu kosmetické péče o tělo doplně-
nou o interiérové vůně Modern English Florals 
s neodolatelnou vůní rozkvetlé zahrady.
 
První obchod celosvětově úspěšné kosmetic-
ké značky Crabtree & Evelyn v České repub-

Crabtree & Evelyn vstříc zákazníkům 

Má také jeden z nejšiřších sortimentů doutní-
ků s výbornou skladovací kvalitou a hlavně pří-
znivé ceny. Luxusní je zejména humidor.

V kategorii whisky naleznete např. Chivas Re-
volve 17 y.o., Famous Grouse Islay Cask, Johnnie 
Walker Premier, White & Mackay 30 y.o., The 
Dalmore King Alexander III, AnCnoc Vintage 
1975, Bunnahabhain 25 y.o., Glen Moray 16 y.o., 
Glenfiddich 40 y.o., Mortlach Speyside 32 y.o.,
Talisker 25 y.o., Tomatin 12 y.o., Tullibardine 
Vintage 1993, Highland Park 25 y.o., Jim Beam 
Choice nebo Wild Turkey Rare Breed. Raritou, 
kterou zde můžete nalézt je také Glenfiddich
1937 Rare Collection 64 y.o. 0,7l 47,8%. Tato la-
hev je poslední volně prodejnou lahví na světě! 
Glenfiddich 1937 byla lahvována v roce 2001.

Po neuvěřitelně dlouhé době zrání 64 let, usou-
dil malt master David Stewart, že whisky koneč-
ně dozrála a může být vložena do lahví. V sudu 
č.843 zůstalo po tolika letech zrání množství, 
které vystačilo na pouhých 61 lahví. Zrání toho-
to sudu pečlivě střežilo deset po sobě se střídají-
cích malt masterů této věhlasné palírny.

Z rumů bych si můžete zakoupit například oblí-
benou Angostura 1824 Dark 12 y.o., Malecon 25 
y.o., Methusalem Solera Gran Reserva 15 y.o., Ap-
pleton Estate 12 y.o., Pampero Anejo Aniversa-
rio, Botran 12 y.o., Nation Supreme Lord 21 y.o., 
Porfidio Pure Cane Plata Overproof nebo např.
Zacapa Centenario XO Solera Grand Special.
Nově Pure Pleasure pořádá pro své klienty 
a partnery exkluzivní degustace na míru s cí-

lem prezentovat a nabídnout nejen kvalitu 
a zajímavý výběr sortimentu, ale také i osvětu 
za účasti špičkových odborníků. Degustace se 
mohou uskutečnit nejen v boutique v Hilton 
Prague ale také i v sídle firmy společnosti, kte-
rá má o degustace zájem.

Sloganem Pure Pleasure je „The High End Ex-
perience“, tedy zkušenost s něčím nejšpičko-
vějším, nejlepším. Také se o většině sortimen-
tu dá říci „začínáme tam kde ostatní končí“. 

Prodejna také nabízí široký výběr parfémů a ji-
ných delikates za velmi výhodné ceny… 

Otevřením nové prodejny ve Slovanském domě (Na Příkopě 22) a zprovozněním vlastního e-shopu (na stránkách www.crabtree-
-evelyn.cz) jde britská značka Crabtree & Evelyn vstříc zákazníkům, a výrazně tak zvyšuje dostupnost svých výrobků.

Již jste měli možnost navštívit
obchod Pure Pleasure?

Je značka a obchod prémiového portfolia ušlechtilých destilátů, vín a doutníků, které 
sortiment momentálně čítá přibližně 1700 různých druhů alkoholu.



Nové prodejní koncepty

Nový koncept tohoto butiku a prezentace pres-
tižních výrobců psacích potřeb a doplňků vy-
tvořil slavný francouzský architekt Bruno Moi-
nard. V České republice je tento butik Bibelot 
prvním z plánované sítě, která bude nabízet 
exkluzivně kompletní nabídku značek Parker 
a Waterman. 

Podobu butiku vytvořil Bruno Moinard přesně 
na míru charakteru každé z obou značek. PAR-
KER, proslulý dynamickým designem, nabízí 
své produkty v kombinaci černé, champagne 
a dřeva. Ikonická značka WATERMAN, čerpající 
z pařížské elegance, se představuje luxusním 

spojením modré, slonovinové a zlaté. Nová 
prezentace francouzského architekta ukazuje 
obě luxusní značky jako symboly kvality, prvot-
řídního designu, dobrého vkusu a osobitého 
stylu. V době, kdy je komunikace doháněna 
do extrémních rovin, znamená moderní butik 
dvou tradičních značek skvěle ladící propojení 
klasiky a inovace. 

U příležitosti otevření butiku navázala značka 
Parker na svoji mezinárodní tradici oceňování 
úspěšných a progresivních osobností z různých 
sfér a věnovala exkluzivní pera i vybraným čes-
kým osobnostem. Oceněni byli Senta Čermáko-

vá, první žena, která získala titul Manažer roku 
(2010), herec Jiří Macháček, zpěvačka Dara Ro-
lins, mistr designu Maxim Velčovský a novinářka 
a scénáristka Mirka Vopavová. Osobní pera Par-
ker nesou jejich monogram a mají je provázet na 
cestě za dalšími profesními i osobními úspěchy. 

Butik Bibelot v nákupním centru Palladium na 
Náměstí Republiky v Praze 1 se vyznačuje origi-
nálním konceptem luxusní otevřené prodejny. 
Nachází se na korzu prvního patra galerie a na-
bízí široký výběr psacích potřeb a příslušenství 
značek Parker a Waterman. Je otevřen každý den 
od 9 do 21 hodin. 

PARKER a WATERMAN 
v novém exkluzivním butiku BIBELOT 
Poslední květnový den byl v pražském nákupním centru Palladium slavnostně otevřen exkluzivní butik Bibelot, který je věnován 
dvěma velkým a renomovaným značkám zasvěceným kráse a kouzlu psaní, PARKER a WATERMAN. 

lice byl v říjnu loňského roku otevřen v praž-
ském obchodním Centru Chodov. Vyhlášená 
britská značka s tradicí sahající až do roku 
1972 sází na léty prověřenou výrobu za použi-
tí přírodních surovin prvotřídní kvality a pů-
vabný, decentní design svých produktů, což 
ve výsledku dává blahodárný požitek z každo-
denního používání.

Crabtree & Evelyn byla ve svých počátcích 
malou rodinnou firmou, která se speciali-
zovala na luxusní mýdla, postupně se pro-
měnila ve světového výrobce originálních 
přírodních vůní, luxusní tělové kosmetiky, 
gurmánských specialit a dárků pro zákaz-
níky, kteří si užívají kultivovaný životní styl. 
Důkazem špičkové kvality je také fakt, že jde 
o oblíbenou kosmetickou značku britské krá-
lovské rodiny. 



Co se týče základních tvarů a funkcí, změnily 
se klasické pokladní stoly za poslední roky jen 
málo – přinejmenším na „vyspělých“ západo-
evropských trzích. Výrobci sázejí i nadále na 
vylepšení v oblasti ergonomie. Pokladní stůl 
by měl především díky odpovídajícímu mate-
riálu (např. hliník a dřevo) působit „odlehče-
ně“ a v některých případech by měl vzbuzo-
vat dojem jakési „zákaznické recepce“. Podle 
Haralda Boergera, provozního ředitele firmy
Storebest z Lübecku, je jasné, že i v pokladní 
zóně musí být patřičně zřetelná CI obchodní-
ka. Proto barvy, tvary a materiály odpovídají 
většinou nejrůznějším zákaznickým přáním. 

Avšak hnacím motorem v branži je nutnost in-
tegrovat nové technologie do procesu placení. 
Na mysli máme jak nové možnosti provedení 
platby jako je Self-Scanning a Self-Payment, 
ale i aspekty týkající se bezpečnosti, jako jsou 
zdokonalené systémy cash managementu. 

Zároveň se celosvětově působící tvůrci ob-
chodů, alespoň jak to vnímáme my, nasmě-
rovali na to, aby pokladní zóny v budoucnu 
získaly pokud možno jiný vzhled, než tomu 
bylo v minulých letech. Jeden z požadavků 
budoucnosti spočívá v tom, že se na vymeze-
ný prostor umístí poměrně prostorné prvky 
nové technologie, aniž by byly zanedbány er-
gonomické požadavky. „Výrobci pokladních 
stolů tyto trendy následují a prosazují je zku-
šebně i do výroby“, tvrdí Boerger. Odborníci 
z branže očekávají v roce 2011 směrodatná 
rozhodnutí velkých obchodních koncernů. 

Nové standardy
Počet obchodů s technikami jako jsou Self-
-Checkout a Self-Scanning je zatím ještě 

nízký a místy ještě neopustil zkušební fázi. 
„Střednědobě ale takové systémy stanovují 
v souvislosti s pokladními stoly úplně nové 
standardy“, míní Paul Girardin, produktový 
manažer španělského tvůrce obchodů Yudi-
gar, Carinena/Zaragoza (francouzská skupi-
na HMY). V obchodě platí zásada: pohyblivěji 
a rychleji. 

U italského dodavatele pokladních stolů Cefla,
Imola, se sází na mimořádně silný vliv mobil-
ního placení přes mobil (heslo: Near Field 
Communication). Tento způsob řešení by 
mohl bez pochyby dramaticky ovlivnit layot 
i úpravu pokladních zón. Produktový manažer 
Stefano Pistis je dokonce přesvědčen, že díky 
mobilním řešením by mohlo být odzvoněno 
známým pokladním zónám. Podle něj toto pla-
tí i pro menší a středně velké obchody. 

Nicméně přicházející změny jdou ještě dále 
a mají zásadní podstatu: „Využití Self-Scannin-
gu nebo placení přes mobilní telefon umož-
ní, že proces checkoutu může být proveden 
nejenom ve známém oddělení pokladen, ale 
i na jakémkoli místě v obchodu“, říká mana-
žer Cefly Pistis. Tím by se mohla změnit i zná-
má a osvědčená uspořádání obchodu. 

Každopádně nemusí jít v každém případě 
o kompletní nahrazení tradičních pokladen 
novými hightech řešeními. Je tu i možnost 
„tak i tak“ ve smyslu zvýšení flexibility zná-
mých pokladních stolů včetně příslušenství. 
Takovou smíšenou formu představili dodava-
telé jako Rasec Retail (Mortagne-sur-Sèvres/
Francie) a La Fortezza (Pianoro,Bologna/Itá-
lie) na březnovém odborném veletrhu Euro-
Shop v Düsseldorfu. 

Princip „všechno z jedné ruky“
Začlenění moderních technologií, které 
mají v „point of sale“ mnohé zjednodušit, 
ovšem učiní vývoj nových pokladních zón 
v prvé řadě podstatně komplexnější. Neboť 
nové technologie činí nezbytné nejen nové 
konstrukce. „Požadují také úzkou spolupráci 
s dodavateli informačních technologií. Tím 
se značně prodlužuje doba do realizace“, po-
pisuje situaci Nicolas Chupin, vedoucí mar-
ketingu u Rasec Retail.

Před dodavateli pokladních stolů stojí otázka, 
kolik a jaké technologické firmy se budou mu-
set účastnit vývojového procesu. Jasné je jed-
no: čím více účastníků, tím komplikovanější 
rozhodování. Obchodník proto spíše poptává 
integrovaná řešení podle principu „všechno 
z jedné ruky“, jak tvrdí například u Yudigar. 

Tento vývoj směrem k dalšímu technologic-
kému vybavení v oblasti pokladních zón na-
bízí nové šance pro dodavatele pokladních 
stolů. Ty spočívají v posílení poradní funkce, 
analyzuje Stefano Pistis z Cefla. Podle něj jde
o to, doprovázet zákazníky v obchodě při 
volbě optimálního checkoutu ještě více než 
doposud. K tomu patří také společná analýza 
prodejních dat a typických spotřebních košů, 
která má co možná nejprecizněji vypovídat 
o požadavcích obchodníků. 

„Faktor člověk“
Někteří experti referují také o opačném tren-
du k permanentnímu hledání dalšího poten-
ciálu racionalizace. Zde jde v první řadě o lid-
ský faktor. „Na jednu stranu má jít u pokladny 
všechno co nejrychleji, ale na druhou stranu 
se zákazník pořád ještě chce cítit jako člo-
věk“, to je přesvědčení odborníka z branže 
Theo Pillena, majitele stejnojmenného pod-
niku se sídlem v Lichtenvoorde (Nizozem-
sko). Proto se podle Pillena nesmějí všechny 
detaily ohledně pokladních stolů podřizovat 
jen požadavkům efektivnosti. Konec konců 
jde také o maximum spokojenosti zákazníka 
a pokladních. Mělo by se a musí se „zlidšťo-
vat“. Právě v distribučních kanálech, ve kte-
rých šlo roky jen o efektivnost, získává nyní 
osobní kontakt zákazníka a pokladního nový 
význam. „To není žádné zbožné přání, nýbrž 
skutečná potřeba“, podtrhuje také Hartwin 
Tackenberg, majitel stejnojmenné výroby po-
kladních stolů se sídlem v Bochumu. 

Komplexnost řešení pokladního stolu souvisí 
v budoucnosti ještě více než teď také se stup-
něm profesionality nasazeného personálu, 
o čemž je přesvědčen mluvčí Yudigar, Paul Gi-
rardin. V podnicích, které kladou zvláštní dů-
raz na dobře vyškolený personál, je tlak na kva-
litu, ergonomii a bezpečnost obzvláště velký. 
Cílem je zde nabídnout pokladním ty nejlepší 
možné podmínky. „To je“, podle Girardina, „ten 
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Trh s pokladními zónami zaznamenává bouřlivý rozvoj. Prosazení samoobslužných pokladen se dá sice očekávat, avšak za-
tím na sebe nechává čekat. Zatímco se klasické pokladní stoly stále více diferencují a nové technologie se integrují, zákazník 
přece jen nepřichází zkrátka. 

Technologická výbava



Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu 
v Divadle 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, za-
hradních párty či grilování.

Z našich referencí můžeme jmenovat například catering v prezident-
ské 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 pohoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůz-
nější umělecká vystoupení, překvapení oslav (např. vyřezávání loga 
ze dřeva či z ledu) a další zážitky. 

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

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

aše spokojenost
je naším úspěchem

I N Z E R C E

případ především na vyspělých evropských tr-
zích a tam zejména v potravinářské branži.“ 

Nový zákaznický systém
Množství nových možností, které se obchod-
níkům nabízejí skrze nové technologie, nutí 
dodavatele pokladních stolů svou nabídku 
diferencovat. Nejprve obchodníci zadáva-
jí v poptávce funkčnost pokladního stolu. 
Rozhovory s dodavateli se poté točí kolem 
layoutu a integrace IT. „K tématům ale patří 
i inovace detailů, jako jsou vylepšené foto-
senzory na pohyblivém pásu využívající LED 
světlo nebo kompletní integrace bezpečnost-
ních antén do nábytku v pokladní zóně“, tvr-
dí Martijn Termaten, sales manager Europe 
u Pan-Osten, Raalte (Nizozemsko).

U konkurence Pillen se o slovo hlásí nové ře-
šení pokladního stolu, které má novým způ-

sobem vyřešit problém s průvanem, kterému 
může být personál vystaven. U ITAB Germany 
(Kolín) se mluví o novém, respektive přepra-
covaném, zákaznickém systému. Tím se myslí 
tzv. semafory, které při tvořícím se zástupu 
lidí v pokladní zóně mají pomoci zabránit 
vytvoření dlouhých front. „V současné době 
jsme ve fázi vývoje a na veletrhu EuroShop 
2011 jsme představili zajímavé řešení“, ozna-
muje managing director Detlef Rohlender. 

Stále znovu jde o to, najít rovnováhu mezi po-
žadavkem individuality na jedné straně a s tím 
souvisejícími náklady na vývoj na straně doda-
vatelů. Mluvčí Cefla Pistis poukazuje s pohle-
dem na tuto směsici situací na to, že „samotný 
průmyslově vyhotovený checkout má i dnes 
pořád hodně dočinění s ruční prací.“ A tak 
mnohé finančně velmi souvisí s množstvím
zboží v zakázce. Malosériová výroba je vždy 

dražší, a tak leckterá zakázka ztroskotá právě 
na tomto bodu. „Někteří obchodníci chtějí 
jen malé množství pokladních stolů, avšak za 
cenu velkosériové výroby“, popisuje problém 
Hartwin Tackenberg. Kompromisní řešení, 
jak se zdá, spočívá v tom, že by dodavatelé 
pokladních stolů do budoucna, více než nyní, 
doplňovali velkosériově vyrobené standardní 
moduly individuálními komponenty. 

Bruno Reiferscheid

Převzato ze stores+shops,
Magazín EHI o zřizování a vybavení prodejen 
a o POP marketingu

www.ehi.org
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Festival Křehký Mikulov měl oproti standardní 
galerijní prezentaci současného art designu 
nabídnout i přidanou hodnotu netradičního, 
nicméně velmi příjemného prostředí se vším, 
co poskytuje. Koncentrace toho nejlepšího ze 
současné české designové scény ve spojení 
s bohatou historií starobylého zámku, v kraji-
ně slunce a vína, slibovalo příjemný zážitek. 

Art design v tomto případě představuje světo-
vě již rozšířený pojem zahrnující design s pře-
sahem do volného umění; designové předmě-
ty, které nemusí být nutně vyráběné sériově, 
prototypy, unikáty a autorské originály.

Kurátoři Jana Zielinski a Jiří Macek  
o festivalu Křehký Mikulov:
„Léta jezdíme do Mikulova za naším kamará-
dem a skvělým designérem Danielem Pirščem 
a jeho ženou Terezou. Slunce, pohled přes 
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V prostorách jihomoravského zámku Mikulov se v termínu 24. až 26. června uskutečnil první fes-
tival art designu ve střední Evropě - Křehký Mikulov. Projekt galerie Křehký ve spolupráci s Regio-
nálním muzeem v Mikulově představil první organizované setkání českých i zahraničních galeristů, 

sběratelů, obchodníků se současným uměleckým designem i designových nadšenců. Přímo v komnatách honosného barokního 
sídla rodu Dietrichsteinů, na standardní prohlídkové trase i mimo ni, nabídl festival sérii výstav současného českého designu i pre-
miérové prezentace nových produktů českých a světových tvůrců. 

Křehký Mikulov / První festival  
art designu ve střední Evropě

hrobku Dietrichsteinů na kopec s křížovou ces-
tou, zatopený kostel uprostřed nekonečných 
vod před vjezdem do města a dobré víno už 
by samy o sobě stačily, aby člověk do Mikulova 
rád zajel. Když jsme tak s Danem seděli a dívali 
se na město, napadlo nás připravit pro Miku-
lov nějakou událost. A když si přisedl i Petr Ku-
bín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, 
které sídlí na úžasném zámku tyčícím se nad 
městem, dostal náš plán konkrétní podobu. 
Nakonec jsme vymysleli nový festival. A proto-
že v Praze vedeme galerii Křehký, nazvali jsme 
ho Křehký Mikulov, s podtitulem první festival 
art designu ve střední Evropě. Jak již napovídá 
název, na festivalu budou představeny limito-
vané série nebo unikátní kusy významných 
designérů ze světa i z České republiky. Pozvali 

jsme své přátele ze světa umění a designu, kte-
ří milují silné příběhy vyprávěné prostřednic-
tvím výtvarného projevu. A Mikulov má silný 
příběh. Tentokrát byl křehký.“

Výstavy v prostoru zámku Mikulov
bude možno zhlédnout do 15. srpna.



Na Designbloku se tak se-
tkáme se špičkovou produk-
cí zahraničních prestižních 
značek, které se pravidelně 
na Designbloku prezentují, 
stejně jako s novinkami čes-
kých výrobců, které vznikají 
ve spolupráci s českými de-
signéry.

Téma Designbloku 2011 je Město
Město jako prostor vytvořený civilizací je de-
signem samo o sobě. Tedy uměle vytvořeným 
světem. Tradiční heslo Designbloku „designu 
neunikneš“ naplňují jednotlivá místa v Praze, 
kde se Designblok bude odehrávat. Město Pra-
ha, které patří po dobu šesti dnů trvání Design-
bloku, je příkladem vynikajícího tradičního 
odvětví designu, tedy architektury. Designblok 
však přináší do města budoucnost, novinky sou-
časného designu a módy, nové pohledy na život 
ve městě, kde se obklopujeme věcmi denní spo-
třeby, ale kde zažíváme i výjimečné chvíle oslav 
a svátků. Svátek českého i světového designu 
v české metropoli přinese nejen městská téma-
ta, ale i pohled na důležité aspekty současného 
designu, tedy na udržitelný rozvoj a ekologii. 

Program Designbloku 2011
Designblok se koná první říjnový týden ve 
dnech 4. - 9. 10. 2011. Představí ta nejlepší 
designérská studia, designéry, také ty nejlep-
ší obchody s designem, interiérem a módou, 
školy a instituce. Loňský Designblok navštívilo 
více než 38 000 diváků, čímž se Dny designu 
v Praze stávají jednou z nejvýznamnějších kul-
turních akcí u nás. 

Designblok se tradičně odehraje především 
ve třech zónách – Holešovicích, Karlíně a na 
Starém Městě. V těchto zónách je umístěno 

nejvíce prodejců a výrobců designu, v jejichž 
showroomech budou probíhat jednotlivé pre-
zentace, koktejly a výstavy nových produktů na 
českém trhu.

Výstavní program bude již tradičně koncen-
trován v Superstudiích Designbloku. I letos 
byla vybrána nová místa. Po loňském velmi 
populárním superstudiu v Elektrických zá-
vodech budou letos Superstudia dvě. První 
zaměřené především na interiér bude v nové 
kancelářské budově FUTURAMA v Karlíně 
přímo na stanici metra Invalidovna, které je 
také hned vedle historické Invalidovny. Jedná 
se o velmi zajímavou budovu, která jako jediná 
v České republice vlastní ekologický certifikát
Breem a jejím majitelem je Erste Group Im-
morent. Superstudio Futurama bude osídleno 
po dobu Designbloku zahraničními i českými 
výrobci a designérskými studii v sekci Créme 
de la Créme, jíž budou věnována dvě patra Su-
perstudia po 1500 m2 a další patro bude patřit 
sekcím Young and Fresh, ve které se představí 
mladí designéři, designérská studia a studenti 
a sekci Design Market, který představí drobné 
expozice prodejního charakteru.

Druhým superstudiem bude Sweerts-Špor-
kovský palác v Hybernské ulici, po které pone-
se prostor také název – Superstudio Hybern-
ská. Poprvé bude superstudio umístěno přímo 
v centru města a poprvé bude také výrazně 
zaměřeno, a to na módu a životní styl. Původ-
ně barokní palác tak bude patřit především 
módním návrhářům, autorům šperků. 

V rámci 13. ročníku dnů designu v Praze De-
signblok se uskuteční také Designblok Fashion 
Week v prestižních prostorách Obecního domu 
a Rezidence Primátora Hl. M. Prahy. Móda, kte-
rá byla vždy pevnou součástí Designbloku tak 
dostává autonomní místo v rámci Designbloku 
a akce Designblok Fashion Week parametry 

skutečného Fashion Weeku, jaké jsou běžné 
ve světě. Koproducenty akce se stala agentu-
ra Unique One v čele s Karolínou Bosákovou 
a Barbora Bergová, která bude akci zajišťovat 
PR. V přípravném výboru zasedla také vynikají-
cí česká návrhářka Liběna Rochová, módní sty-
lista a konzultant Jan Králíček z časopisu ELLE 
a Lukáš Loskot ze Simple Concept Store.

Barber Osgerby hvězdou
letošního Designbloku
Hlavní zahraniční hvězdou letošního Design-
bloku bude designerské duo z Londýna Edward 
Barber a Jay Osgerby. Barber a Osgerby se oba 
narodili v roce 1969, společně studovali archi-
tekturu na Royal College of Art v Londýně a od 
té doby působí na pomezí průmyslového desig-
nu, nábytkového designu a architektury. V roce 
2009 začali spolupracovat s Vitrou a letos před-
vedli výsledek této spolupráce, židli Tip Ton. Tip 
Ton byla představena na letošním milánském 
Salone del Mobile Internazionale a na podzim-
ním Designbloku ji Vitra ve speciální instalaci 
představí i v České republice. Edward Barber 
a Jay Osgerby se Designbloku zúčastní přednáš-
kou na Nové Scéně Národního divadla ve středu 
5.října. Přednáška bude přístupná veřejnosti. 

DesignGuide 2012
– Styl a design v Praze 
Letos posedmé vyjde průvodce po designu 
a stylu v Praze. Naleznete v něm výběr nejzají-
mavějších novinek interiérového designu, nej-
stylovější obchody s designem a módou v Pra-
ze a také tipy na nezaměnitelné restaurace 
a kavárny v Praze. Design Guide bude mít letos 
nový redakční systém, který by měl nabídnout 
skutečně stoprocentní přehled o dění v desig-
nu v České republice. Design bude mít na sta-
rosti opět Martina Černá ze studia Imagery.

Za poslední dekádu si řada českých výrobců a firem, designérských studií a samotných designérů zvykla směřovat novinky a prezen-
taci své značky k říjnovému Designbloku. Designblok se tak stal prostorem pro výstavy, stejně jako příležitostí k navázání nových 
spoluprací mezi firmami a designéry. Propojování českých výrobců s designéry byl od počátku jedním z hlavních úkolů přehlídky.

13. ročník dnů designu v Praze Designblok´11

Design
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„Společenský život český byl ještě do nedávna v plenkách a teď prodě-
lává léta, kterým Němec vhodně říká Flegeljahre. Netroufám si ani říci 
to po česku, poněvadž slovo, ač přiléhavé, je poněkud obhroublé. (Zna-
mená klackovská léta - pozn. autorky). Alespoň jsme teď tak daleko, že 
uznáváme namnoze - všeobecně nemůžeme říci, bohužel - potřebu znáti 
společenské formy a to už je pokrokem, či spíše jen nevelkým krokem 
ku předu. Tak jako byly doby, kdy zazlívalo se Čechovi, přijal-li vyšší úřad 
státní,…., tak se pohlíželo s hůry i na slušný kabát, a sám se pamatuji, 
kterak nebožtík středoškolský professor zle se rozkatil na studenta, že 
mu přišel do školy - v kabátě s výložky, tenkráte módními. „Já mu dám vý-
ložky“, zuřil, „ať se raději učí!“...Bylo a jest dosud míněním dosti častým, 
že my, národ demokratický, nepotřebujeme forem, které bůh ví podle 
jaké sluší jenom kruhům aristokratickým.

Snad nám toto vystačí někdy doma a v některých kruzích, ale nepotře-
bujeme než vystrčit hlavu za hranice, abychom se přesvědčili, že jinde je 
jinak. A všude je jinak!“ (pravopis ponechán v původní podobě).

Tolik citace. Často jsme svědkem toho, že situace se v tomto směru 
v Česku změnila jen velmi málo, možná vůbec ne. Často se ani nedozví-
me, že se chováme nevhodně, neboť nebývá zvykem na potkání říkat: 
„To jste teď, pane Dvořáku, neudělal dobře, měl jste počkat, až Vám paní 
Nováková podá ruku jako první.“ Takže často mylně setrváváme v poci-
tu, že se chováme správně a ostatní to akceptují. Jedním z pravidel sluš-
ného chování je přecházet „společenské přešlapy“ druhých, takže ani ti, 
kteří naše chyby vidí, nám to neřeknou. Smutné je, že se neumějí chovat 
ani naši představitelé, pokud se ocitnou na mezinárodní úrovni. 

Chceme Vám tedy nabídnout malého průvodce společenskými pravi-
dly, abyste se cítili sebejistě v každé situaci a mohli perfektně prezento-
vat jak sebe, tak i svoji firmu a naši vlast.

Začneme tím nejzákladnějším, a tím je 

1. část: Určení společenské významnosti
Vědět, zda je člověk společensky významnější nebo méně významný (ně-
kdy se také říká společensky starší a mladší), je důležité proto, abychom 
se v konkrétních situacích mohli správně zorientovat a vyřešit je. Když 
například vím, že tykání vždy nabízí osoba společensky významnější 
osobě společensky méně významné, ale nevím, v jakém postavení se 
vůči druhému člověku nacházím, mohu udělat chybu. 
Základní vztahy při určení společenské významnosti jsou znázorněné 
v následující tabulce (pro zjednodušení textu budu uvádět pro osobu 
společensky významnější značku , pro méně významnou :

Určení společenské významnosti

Osoba společensky významnější  Osoba méně společensky významná 

žena muž

starší osoba mladší osoba

nadřízený podřízený

klient poskytovatel služby

známá, zasloužilá nebo populární osobnost člověk, který není veřejně známý

Informace v tabulce jsou jasné a nezpochybnitelné. Přesto je určení 
společenské významnosti často těžko řešitelnou otázkou. Bývá to tehdy, 
když se začnou výše uvedené přednosti kombinovat. Pak vznikají nejed-
noznačné situace. Několik příkladů:

mladší žena X starší muž 

podřízená žena X nadřízený muž

mladší nadřízený X starší podřízený

podřízená starší žena X mladší nadřízený muž

starší poskytovalelka služby X mladší klient
(Nesmějte se, prosím, není to myšleno nijak pejorativně, sama se často do podobné situace 

dostávám, neboť mými klienty jsou často o dost mladší muži, ať už je učím etiketu nebo 
profesionální vzhled. A s postupem času to bude stále častější.)

Jak takové situace řešit?
Zde je každá rada drahá, ale je několik pravidel, o která se můžeme opřít.

Pravidlo č. 1: ve společnosti je žena vždy , muž . Společností zde 
myslím nejen společenskou událost, ale společnost lidí obecně, ať už se 
setkávají na nádraží, na ulici, na návštěvě či v kině. Může však nastat situ-
ace, kdy je žena ještě velmi mladá a muž již velmi starý. Pokud je rozdíl 
velký, pak může dát žena muži přednost. Ale v této situaci musí použít 
žena velmi mnoho taktu, neboť ne vždy je muž, byť již v požehnaném 
věku, rád, že mu žena dává přednost. Já vždycky říkám, že pokud začne 
muž přijímat přednost od ženy, pak se z kategorie „gentleman“ přesunul 
do kategorie „dědeček“. 

Pravidlo č. 2: na pracovišti platí firemní hierarchie. To znamená, že před-
nost má nadřízený před podřízeným. Striktně je toto nutné dodržovat 
při oficiálních příležitostech. Například při pracovních schůzkách, ná-
vštěvách ve firmě apod. Asi by nikoho nenapadlo, že při schůzce dvou
generálních ředitelů budou muži dávat přednost sekretářkám nebo ji-
ným podřízeným ženám. Jsou však i v práci situace, kdy se může nadří-
zený zachovat jako gentleman a na autoritě mu to neubere. Například na 
chodbě potká podřízenou ženu a pozdraví ji první - to podřízené velmi 
ocení. Nebo v závodní jídelně dá dámě přednost ve dveřích. Ale to jsme 
zase spíše ve společnosti, není to již oficiální pracovní situace.

Pravidlo č. 3: Společensky významnější osoba může určit, jaký bude 
charakter vzájemného styku. To znamená, že nadřízený muž, je-li gen-
tleman, bude se tak v situacích, které uzná za vhodné, k podřízené ženě 
jako gentleman chovat. 

Pravidlo č. 4: říkám mu záchranná vesta. Žádné další jednoduché pravi-
dlo totiž neexistuje. Záchrannou vestou je takt a slušnost. A tato záchran-
ná vesta pomůže v každé situaci. Nevíme-li, co právě udělat a jak je to 
správně podle pravidel etikety, dejme najevo, že chceme tomu druhému 
vyhovět, poskytnout mu co největší komfort. A máme vyhráno. 

Poznámka pro rodiče, kteří vychovávají malé dámy a gentlemany
Už v útlém dětství vštěpujte dětem, že starší lidé než ony mají přednost. 
Zvyknou si na to a bude pro ně jednoduché se ke starším chovat s úctou. 
Zde je také velmi důležitý příklad vlastních rodičů či prarodičů, kteří 
svým chováním ukazují dětem vztah mezi mužem a ženou. Pokud je tatí-
nek gentleman, budou se tak s nejvyšší pravděpodobností chovat i jeho 
synové. A chová-li se maminka jako dáma, přijmou stejné chování bez 
přemýšlení i její holčičky. 

Etiketa v praxi manažera
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Určení
společenské
významnosti
Na úvod dovolte citaci z přibližně 100 let staré knihy Společenský 
katechismus. Autorem je známý odborník na etiketu Jiří Guth. Ve 
vydání, ze kterého budu citovat, je jeho příjmení uvedeno skuteč-
ně v této podobě, bez druhého jména Jarkovský. Guth–Jarkovský 
byl váženým odborníkem na etiketu a protokol na Hradě v době 
První republiky a prezidentu Masarykovi poskytoval služby jako 
tzv. první obřadník. V úvodu této knihy mimo jiné napsal:



Z oblasti práva
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Zákon č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační
společnosti (tzv. „antispamový zákon“)
Tento zákon bohužel patří do kategorie těch, 
které do značné míry opisují právo Evropské 
unie. Zákony tohoto typu mají tu nevýhodu, že 
nejsou příliš srozumitelné. Své jméno si zákon 
vysloužil kvůli zakotvení zákazu nevyžádaných 
obchodních sdělení (spamu), kdy za porušení 
tohoto zákazu hrozí udělení pokuty až do výše 
10 000 000 Kč. 

Odpovědnost za protiprávnost obsahu webo-
vých stránek má primárně ten, kdo je na inter-
net vložil (tedy uživatel). Provider předně není 
povinen dohlížet na obsah informací ani sám 
aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti 
poukazující na protiprávní obsah informace. 
Dozví-li se však o protiprávní povaze obsahu, 
je povinen učinit veškeré kroky vedoucí k od-
stranění či znepřístupnění takovéhoto obsahu, 
které po něm lze požadovat. Pokud tak neučiní, 
stává se za obsah odpovědným. Odpovědným 
se poskytovatel služby stává také v případě, že 
mohl vzhledem k předmětu své činnosti, okol-
nostem a povaze případu vědět, že obsah uklá-
daných informací nebo jednání uživatele jsou 
protiprávní.

Webové stránky
z hlediska odpovědnosti 
za jejich obsah 
Prezentace firmy prostřednictvím 
webových stránek je v dnešní době 
samozřejmostí. Typickým postupem 
je zakoupení volného prostoru od 
poskytovatele a následné umístění 
vlastních stránek na internet. Kdo 
však zodpovídá za jejich obsah? 
Poskytovatel prostoru (provider) 
či ten, kdo informace do tohoto 
prostoru vkládá (uživatel)(user)? 
Jaké informace lze na webové 
stránky umísťovat a jaké ne? 
Otázku odpovědnosti za obsah řeší 
především zákon č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační 
společnosti. Pokud jde o obsah 
samotný, je potřeba zejména dbát 
na dodržování zákona č. 121/2000 
Sb., autorský zákon.

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Autorský zákon chrání práva autora, a to jak 
majetková (např. právo dílo užít a udělit opráv-
nění někomu jinému k užití díla), tak osobnost-
ní (např. právo na osobování si autorství, právo 
na nedotknutelnost díla – změna díla je tedy 
možná jen se souhlasem autora). Majetková 
práva trvají po dobu autorova života a 70 let po 
jeho smrti. Po uplynutí této doby lze dílo volně 
užívat. Pokud chce někdo užívat dílo, musí tak 
učinit se souhlasem autora, typicky se tak děje 
uzavřením licenční smlouvy. Zákon obsahuje 
také velmi omezený počet případů, kdy lze dílo 
užívat i bez souhlasu autora – jedná se o tzv. zá-
konné licence (např. zpravodajská licence - při 
zpravodajství o aktuální události, při které je 
takové dílo provozováno, vystaveno nebo jinak 
užito). Autor, do jehož práv bylo zasaženo, se 
může domáhat např. určení svého autorství, 
zákazu ohrožení svého práva, odstranění ná-
sledků zásahu do práva, zejména omluvou či 
zadostiučiněním v penězích. Kromě toho se 
však autor může dále domáhat náhrady škody 
a vydání bezdůvodného obohacení. Výše bez-
důvodného obohacení vzniklého na straně 
toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž 
by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojná-
sobek odměny, která by byla za získání takové 
licence obvyklá v době neoprávněného naklá-
dání s dílem.

Závěrem
Obsah webových stránek musí ctít autorská 
práva. Chcete-li např. na webové stránky umís-
tit fotografii, kterou jste sami nepořídili, je nut-
né mít souhlas autora. To samé platí v případě 
umístění textu, který napsal někdo jiný (pokud 
nejde o citaci). V případě porušení autorských 
práv nese odpovědnost za obsah webových 
stránek primárně uživatel, poskytovatel pro-
storu pouze tehdy, pokud se o protiprávnosti 
obsahu dozví a neučiní kroky k nápravě. 

Mgr. Adriana Traganová, právník
traganova@justly.cz


