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Nákupní centra

Nákupní centra

Petr Vávra, manažer expanze ECE. „Jak bývá
u nás zvykem, koncept je jednoduchý, přehledný, bez mrtvých zón, jak je tomu např.
na Vaňkovce a jak to mají návštěvníci i nájemci rádi. Obchodní jednotky mají podobnou bonitu, jsou dobře viditelné a dostupné.
Výhodou centra bude také prostupnost denního světla. Ve schopnosti propojit atraktivní architekturu s jednoduchým konceptem

Unikátní komplexní
projekt propojení
nákupů, zábavy a sportu
Na sklonku loňského roku zahájila společnost ECE Projektmanagement pronájem prostor obchodní galerie Arkády v královéhradeckém Parku Malšovice. V současné době pracuje na dokumentaci pro stavební povolení.
V Hradci Králové bude realizován jedinečný projekt, který nemá co do komplexnosti
a kvality v naší republice obdoby. Volnočasový areál pod názvem Park Malšovice bude
propojením moderní multifunkční arény
pro 12 000 diváků, ve které najde útočiště
FC Hradec Králové, s nákupním centrem,
koupalištěm a přírodním parkem s atrakcemi jako např. horolezecká stěna, skate park
nebo dětské hřiště. Smluvní vztah o výstavbě
vznikl mezi společností ECE Projektmanagement Praha a městem Hradec Králové. Město
jako vlastník fotbalového klubu získá na stavbu arény od ECE jednak 259 mil. Kč za prodej 4 ha pozemků a jednak 176 mil. Kč jako
sponzorský příspěvek fotbalovému klubu na
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příštích 10 let, Klub i město na celý projekt
velmi spěchají, neboť FCHK smí hrát zápasy
1. ligy na stávajícím stadionu pouze na základě výjimky fotbalového svazu, jež má pouze
dočasnou platnost
Společnost ECE je evropským lídrem v oblasti nákupních center. V České republice
vybudovala Arkády Pankrác nebo brněnskou
Vaňkovku a tato centra také velmi úspěšně
provozuje. „Hradecké Arkády chceme otevřít v roce 2014. Budou mít cca. 130 obchodů na pronajímatelné ploše 39 000 m², čímž
se stanou jednoznačně největším nákupním
centrem východních Čech,“ uvedl jednatel
společnosti ECE Projektmanagement Praha,

Josef Tobek. „Přineseme do regionu obchodní galerii lifestylového charakteru. Doprovodné zábavní akce, tak jak je připravujeme,
nikdo jiný v takové míře a kvalitě u nás nedělá“. Výhodou projektu je jeho jednoduchá
dostupnost i pro mimohradecké – ačkoliv se
nachází v těsné blízkosti historického centra města, přímo sousedí s tzv. Gočárovým
okruhem, což je nejfrekventovanější dopravní tepna ve městě (40 – 50 tisíc vozidel
denně) sloužící zároveň tranzitní dopravě.
Pro návštěvníky bude v areálu připraveno
2200 parkovacích míst. „Koncept Arkád je
navržen tak, že obchodní jednotky budou
umístěny do 2 pater a v patře pod nimi a na
střeše se bude parkovat,“ dodává k projektu

tkví naše síla. I skladba nájemců je předností
ECE. Naše představa je kolem 50 % obchodních jednotek z řad módy, pak nebudou chybět kotevní nájemci – potraviny, elektronika, sport. S nabídkou prostor jsme začali již
koncem minulého roku na veletrhu MAPIC
v Cannes, kde jsme projekt hradeckých Arkád představili. Do Hradce Králové přivedeme řadu nových značek.“

NEJVĚTŠÍ

nákupní galerie
Vaše šance

Nové centrum nákupu, sportu a zábavy v Hradci Králové:
- 39 000 m2 pronajímatelných ploch
- 130 obchodů
- 1 600 parkovacích míst
PRONÁJEM ZAHÁJEN
volejte: +420 222 111 422, pište: shop@ece.com
Otevření v roce 2014

ECE Projektmanagement Praha, s.r.o., Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha, www.ece.com
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Nové prodejní koncepty

Nové prodejní koncepty

Časopis Brands&Stories nominoval české a slovenské
nové koncepty obchodů do soutěže o nejlepší obchody světa

2. místo

Uniqlo

Soutěž EuroShop RetailDesign Award 2012, vyhlašuje německé EHI ve spolupráci National Retail Federation USA jako soutěž o nejlepší koncepty světa. Šéfredaktorka našeho časopisu – Blanka Bukovská – byla přizvána do mezinárodního týmu
expertů této významné soutěže a dostalo se nám té cti – nominovat do letošního ročníku také české a slovenské koncepty. Ty
jsme čtenářům představili na našich stranách koncem loňského roku. Výsledky loňského ročníku byly vyhlášeny v lednu 2012
New York City. Náš časopis každoročně vítěze soutěže představuje a ani nyní tomu není jinak. Vloni poprvé byly do soutěže
nominovány i naše koncepty obchodů. Přesto že nejsou mezi třemi nejlepšími, je jasné, že český a slovenský design v mezinárodním klání byl úspěšný, a že náš design v oboru store- konceptů má co říci.

EuroShop Retail Design Award 2012

Udělování cen nejlepším obchodům v New Yorku
U příležitosti konference National Retail Federation (NRF), udělil EHI již popáté EuroShop RetailDesign Award třem celosvětově
nejlepším obchodům. Tento rok byly ceny vítězům předávány 16. ledna 2012 na 41. mezinárodním Store Awards Show of the
Retail Design Institute v New Yorku.
I tentokrát nominoval mezinárodní tým
expertů složený ze zástupců vedoucích tiskových orgánů a obchodních spolků, ale
i z členů a partnerů EHI pro Retail Design
a strukturu obchodu, tři nejlepší obchody
s nejvydařenějším konceptem. Kritérii výběru jsou kromě vydařeného designu celistvý,
konzistentní koncept obchodu s jasným poselstvím, oslovujícím cílovou skupinu, a také
s jednoznačně rozpoznatelným Corporate
Identity. Neboť pouze při splnění všech

těchto aspektů oslovuje idea obchodu také
zákazníky.
Celkem obdržel EHI 72 návrhů z 19 zemí,
které byly předloženy porotcům k dalšímu
ohodnocení. Současně je třeba konstatovat,
že kromě etablovaných trhů jako jsou USA
a Evropa vystupují do popředí také nově industrializované země jako Brazílie a Čína se
svými moderními a náročnými koncepty, při
jejichž realizaci se sází především na lokální
projektanty a konstruktéry obchodů.

1. místo

Tsvetnoy Central Market

světelné efekty. Také promítání reklamy na kovové stěny navozujíce úchvatnou atmosféru. Dvě
horní patra pojímají bary a restaurace s terasou
poskytující fantastický výhled na celou Moskvu.

Vítězné místo v soutěži EuroShop Retail Design
Award 2012 si zasloužil ještě docela nový obchod
v Moskvě spojující módu moderního Ruska a mezinárodní umění s jídlem a cateringem. EuroShop
Retail Design Award 2012 se zaměřil na soustavný růst , vývoj a trendy v módním světě ruských
zákazníků. Tsvetnoy Central Market byl otevřen
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pro bussinesmany z Tsvetnoy bulváru v moskevském historickém centru v lednu 2011 po více než
dvouleté stavbě. Asi 7600m2 čisté prodejní plochy
je rozprostřeno do 7 pater propojených 2 velkolepými atrii s vertikální zahradou umístěné napříč
všemi patry. Avšak nejpoutavější uvnitř obchodu
je nerezový kov na stropě a stěnách vytvářející

V květnu 2010 japonský řetězec na oblečení Uniqlo otevřel do té doby největší obchod v čínské
bussines metropoli Shanghaie. 3300 m2 plochy
obchodu je na ulici Nanjing, jedné z nejznámější
shanghaijských obchodních zón. Pro oživení klasické podoby kancelářské budovy byla fasáda pokryta neony prosvětleným perforovaným kovem.

Nainstalované pohyblivé ﬁguríny vytvořily interiér
živý a aktivní. Skrze průhlednou prosklenou fasádu v hlavní vstupní hale jsou vidět pohybující se
ﬁguríny nad hlavami zákazníků v pryskyřicových
trubkách naaranžovaných do kruhu. Ústředním
prvkem centra haly je pozoruhodné 20m vysoké atrium s létajícími ﬁgurínami pohybujícími
se u stropu ze strany na stranu do rytmu hudby.
Kromě této instalace je k povšimnutí stěna z košilí
absolutně typická pro Uniqlo s košilemi setříděnými podle barev.

3. místo

U.Style Fashion - Galeria Kaufhof
Je to nový svěží a originální mladý módní koncept velké německé společnosti, zaměřující se
na mladé zákazníky mezi 15-25 rokem. Za tímto
účelem byly dříve obchody v suterénu Galerie
Kaufhof na mnichovském Marien Platz zrekonstruovány na interaktivní obchody pro mladé.
Navrhované byly speciálně mladými architekty,
kteří využívali všech reklamních možností pro
zviditelnění nápadů. Cílem však bylo uchovat původní charakter klenby v obchodech. Začleněny
do konceptu byly skutečné omyvatelné betonové podlahy a neotesané stěny. Grafﬁti u vstupu
do mnichovského podchodu propůjčují vzhledu
1 500 m2 obchodu styl.

EHI Retail Institute je výzkumný, vzdělávací
a poradenský institut pro obchod a jeho partnery, založený v roce 1951. V kooperaci s EHI
pořádá Messe Düsseldorf veletrh EuroShop,
přední mezinárodní odborný veletrh pro obchod a EuroCis. Na obou se představují nejnovější produkty, řešení a trendy v maloobchodě
Pokud se chystáte vybudovat v letošním či příštím roce nový prodejní koncept, neváhejte nás
kontaktovat. Uzávěrka přihlášek do dalšího ročníku soutěže EuroShop RetailDesign Award 2013
bude v září 2012 a jedinou podmínkou účasti je,
že nový či zrenovovaný design obchodu nesmí
být ke dni vyhlášení starší než rok a půl.
redakce@b-s-c.cz
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Nové prodejní koncepty

Také pobočka na Postupimském náměstí
byla koncipována ﬁrmou Plajer & Franz. Sice
nedisponuje ještě všemi detaily pařížského
Puma Store, ale zřetelně ztělesňuje nový
koncept. I zde stojí produkt, především boty,
v ohnisku prezentace, i zde byly integrovány multimediální elementy jako iPady, aby
tak byla podnícena živoucí interakce mezi
zákazníky a značkou. Jasné členění prodejní
plochy na jednotlivá oddělení ulehčuje orientaci. Loga, graﬁky a emocionální projekční
plátna s atletickými aktivními sportovci vytváří vizuální ohniska a asociují prožitky bohatý svět sportu s prožitkem nakupování.
Oběma obchodům je společný trvale udržitelný koncept. K tomu patří využití ekologických materiálů jako je dřevo na nábytek certiﬁkované FSC a podle amerického standardu
certiﬁkované podlahové krytiny. Šetrný koncept osvětlení se vyznačuje využitím efektních a úsporných LED a HIT lamp. Kromě
toho byl kladen důraz na to, aby se celkově
omezila spotřeba materiálu. Částečně kvůli
tomu byly i pouhé surové stěny a stropy povýšeny na umění. Tímto novým konceptem
obchodů se Puma o krok blíží svému deklarovanému cíli, a to snížení emisí CO2.

Opět ve skoku

Brigitte Oltmanns

INZERCE

Registrujte se na www.embax.cz a získejte zlevněnou vstupenku!
Vstup platí i na komplex veletrhů Salima.

Sportovní a lifestylová značka Puma na jaře 2011 zaujala pozici na startovní čáře v Paříži a v Berlíně s novým store designem,
který opět ještě důrazněji zvýrazňuje element „sport“. Příznačné pro nový koncept jsou ekologické materiály a jejich trvalost
na jedné straně, na druhé straně je to rovněž hightech komunikace.
Puma nadále piluje ideál své značky. Zatímco
v posledních letech zaujímala především pozici lifestylové značky, nyní je patrná snaha
o těsnější propojení lifestylu a sportu, objasňuje Ales Kernjak, ředitel celosvětového
konceptu obchodů Puma, na kongresu EHI
v Bonnu zaměřeném na strukturu obchodu
a store design. V pobočkách na Boulevard de
Sébastopol a na Postupimském náměstí si idea
nového ztvárnění obchodu dává za cíl především faktor zábavy, tedy oslovit zákazníky
konceptem zaměřeným na emoce a interakci
a prosadit tento koncept díky inteligentní
směsici trvanlivosti a inovativní technologie.

iPad zeď
„The product is the hero“ zní motto v nových
obchodech Puma. Již při vstupu je znát, že
se výrobce sportovního zboží při prezentaci
sportovní obuvi vrací zpět ke sportovní botě,
jako svému počátku a jádru značky, a buduje
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pro ni vhodné jeviště. Prezenční plocha má
siluetu předimenzovaného „Puma semiše“,
ikonického materiálu tohoto obchodního
domu. Podrážka a znak Puma boty na této
scenérii jsou osvětleny LED světlem.
Dalším stěžejním elementem nového konceptu je, jak je patrné především v pařížské
pobočce, interakce. Nejnovější komunikační
média, jako jsou iPady, byly zaintegrovány do
vnitřního zařízení a upevněny na displejích.
Umožňují zákazníkům surfovat na webových
stránkách značky Puma, informovat se o zboží a také ho objednávat. Zeď „Puma Joy Pad“
se skládá z 32 iPadů, které jsou orámované
červenou transparentní skleněnou zdí. Mají
díky speciálně vyvinutým produktům Apple
podnítit další dialog se značkou. Do budoucna se plánuje integrovat do této iPad zdi Live-Streaming, díky kterému bude možné spojení s dalšími Puma obchody.

Zábava a interakce – k tomu pobízí také červené „old school“ telefony, jejichž prostřednictvím se zákazníci mohou dozvědět informace o zboží. Zvláštním detailem je také
„Puma Peepshow“ v kabinkách - červený box
při otevření odhalí něco nečekaného, například videoklip nebo jinou formu ztvárnění
produktu a má zákazníky nečekanou cestou
informovat o značce. Tyto takzvané „redworld“ elementy spojují značku a kreativní
technologie na prodejních plochách. Byly
vyvinuty GBH a Spies & Assassins.
Koncept pařížského obchodu pochází od
berlínského architektonického studia Plajer & Franz a je podle Kernjaka určující pro
nový store design. Expanze do dalších zemí
je jasná věc. O ﬂagshipstore nechce Kernjak
mluvit, oproti tomu hovoří o přehledných
prodejních plochách okolo 200 m2 jak v Paříži, tak i v Berlíně.

Převzato ze stores+shops,
Magazín EHI o zřizování a vybavení prodejen a o POP marketingu
www.ehi.org

28. 2. – 2. 3. 2012
Brno – Výstaviště
27. mezinárodní veletrh obalů
a obalové techniky

Konáno souběžně s:

www.embax.cz
EFEKTIVNĚ / BEZPEČNĚ / EKOLOGICKY

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 398
fax: +420 541 153 042
e-mail: mhrubalova@bvv.cz
www.embax.cz
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Dánský designový řetězec ORDNING&REDA otevřel čtyři nové koncepční prodejny během posledních několika měsíců v Římě,
Praze, Johannesburgu a na letišti Arlanda ve Stockholmu.

ORDNING&REDA otevřel za méně
než dva měsíce čtyři nové outlety
„Všechny stávající obchody ORDNING&REDA
jsou umístěny v centrech velkých měst. Platí
to i pro naše nové prodejny. Každý obchod je
jiný v závislosti na místních charakteristikách
a upravený podle místního trhu a konkrétního
umístění. Všechny však mají jednotnou úpravu
a výraz odrážející jednoduchý styl ORDNING&REDA,“ říká Lars Moller Nielsen, generální
ředitel společnosti ORDNING&REDA.
Obchod v Římě se nachází v jedné ze starších
částí města a proto má prodejna klenuté zdi
a nerovné podlahy. V kontrastu s tím je obchod v Praze ve zcela novém moderním nákupním centru s jasným osvětlením a vysokými stropy. Lars Moller Nielsen se vždy osobně
stará o návrh a výzdobu nových obchodů. Důvodem je částečně to, že se může dobře obeznámit s novými prodejnami, ale také celková
strategie řetězce pro design obchodů, který
se jednodušeji zajišťuje, když se procesu pokaždé účastní jedna z ústředních osob.

Otevření domu
Louis Vuitton Roma Etoile

ORDNING&REDA má v současnosti obchod
v obchodě na letišti v Barceloně, ale na konci
listopadu řetězec otevřel svůj první vlastní
obchod na letišti Arlanda. Obchod bude provozován partnery z NK Stockholm formou
franchisy podobně jako všechny ostatní obchody ORDNING&REDA a tento koncept
bude dodržován i do budoucna.

Otevření prvního vlajkového obchodu Louis Vuitton v Itálii koncem ledna 2012
představuje pro tuto slavnou ﬁrmu s kořeny ve výrobě zavazadel a kufrů velký
milník v její historii. Posiluje její přítomnost v Evropě.
„V tomto historickém prostředí, které bylo téměř sto let zasvěceno kinematograﬁi, nás čekal obrovský kulturní a architektonický úkol.
Nechtěli jsme, aby se při renovaci ztratilo
cokoliv ze slavné historie se symbolikou Věčného města, takže tento pozoruhodný projekt musel zkombinovat výjimečně vysokou
kvalitu řemesla a kultury v času a prostoru,“
vysvětluje Yves Carcelle, předseda představenstva společnosti Louis Vuitton.
V roce 1988 se značka Louis Vuitton poprvé
vydala do Říma a otevřela svůj první butik na
slavném náměstí, kde se nachází i bazilika
San Lorenzo in Lucina.

umělce Georga Dokoupila směrem k ‚srdci‘
prostoru, kde eliptické schodiště skládá poctu barokní architektuře italské metropole
a díky svému nezvyklému tvaru nabízí průhled do všech tří úrovní.

O více než dvacet let později otevřela Roma
Etoile své dveře návštěvníkům. Projekt značkového obchodu v bývalém starém kině, které bylo mezi obyvateli Říma velmi oblíbené,
je dílem architekta Petera Marina. Vlajkový
obchod, jeden z takzvaných maisons, nabídne kompletní sortiment produktů. Návštěvník bude procházet kolem děl českého

Dokumentární ﬁlm Handmade Cinema
z produkce Luchina Viscontiho di Modrone, který režíroval Guido Torlonia dle námětu Laury delli Colli, odstartuje program
ﬁlmových projekcí. Je to důkazem uznání,
kterou značka Louis Vuitton má pro ‚řemeslo ﬁlmu‘. Součástí aktivit v oblasti kinematograﬁe je spolupráce s Centro Sperimentale
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Tento výjimečný renovační a architektonický
počin bude domovem těm nejprestižnějším
kreacím značky. Cestovní zavazadla, luxusní
kožené zboží, dámská a pánská konfekce,
hodinky, šperky a doplňky se budou dělit
o prostor bývalého kina. Nicméně projekce
krátkých ﬁlmů, dokumentů a původního materiálu se tam budou konat i nadále.

„Nechceme být za každou cenu všude a radši se soustředíme na to, abychom měli vlastní prodejny v dobrých městech se správnou
zákaznickou základnou a potom doplňovat
místa jako jsou letiště. Dále usilujeme o to,
aby značka ORDNING&REDA představovala outlety typu shop in shop, jako náš
obchod v nákupním centru Magasin v Kodani. V současné době jednáme s nadějnými řetězci obchodních domů v Kanadě,
Švýcarsku a Francii,“ pokračuje Lars Moller
Nielsen.

První letištní obchod řetězce

di Cinematograﬁa, nejstarší a nejslavnější
ﬁlmařskou školou. Cílem tohoto partnerství
je napomáhat vyhledávání a rozvoji nových
talentů – zcela v duchu hodnot značky Louis
Vuitton: budovat a předávat to nejlepší z tradičních odborných znalostí a dovedností ve
všech oblastech umění a řemesel.

Tato strategie podtrhuje ORDNING&REDA
jako cenově dostupnou, čestnou, spolehlivou
a luxusní značku. Proto budou v novém roce
výrobky ORDNING&REDA k dispozici prostřednictvím internetového obchodu, který
bude založen na osvědčeném systému používaného pro vývoj a distribuci mateřskou
společností BODUM.
„V budoucnu chce ORDNING&REDA otevřít
další obchody v místech, jako jsou letiště nebo
oblíbené turistické lokality, kupříkladu Tivoli,
kde máme prodejnu od dubna. Jako designový řetězec chceme být na místech, kde nás zákazníci očekávají. Buď proto, že chtějí koupit
dárek domů a nebo se chtějí obdarovat sami
něčím speciálním,“ říká Lars Moller Nielsen.
ORDNING&REDA roste a usiluje o zvyšování
počtu svých obchodů, má však vysoké nároky ohledně umístění.

ORDNING&REDA navrhuje, vyrábí a prodává zboží z papíru, tašky a doplňky. Výrobky
ORDNING&REDA jsou založeny na designu,
kvalitě, jednoduchosti a inspiraci.
Společnost ORDNING&REDA byla založena
dvěma švédskými sourozenci. První prodejna byla otevřena ve Stockholmu v roce 1982.
Od roku 2003 se společnost ORDNING&REDA stala součástí skupiny BODUM. Dnes má
řetězec více než 40 outletů ve 14 zemích po
celém světě.
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Nejlepší projekty pro místo prodeje
Jak uspět v místě prodeje díky efektivní komunikaci? Jedinečnou inspirací a přehlídkou novinek v in-store je každoroční expozice soutěže POPAI AWARDS, kterou pořádá asociace POPAI CENTRAL EUROPE.
Rok od roku doprovází soutěž rostoucí zájem odborné veřejnosti, kdy stoupá počet exponátů, které soutěží o nejúspěšnější
in-store projekty v daném roce, ale také počet účastníků této odborné akce, jež nabízí zejména zadavatelům a obchodním
společnostem celou škálu inovativních řešení pro místa komunikace se zákazníky.
Do letošního ročníku soutěže, který proběhl
na konci listopadu v dejvickém Hotelu Praha,
bylo zařazeno 68 exponátů. Ty se představily
v 17 soutěžních kategoriích.
Jako ohlédnutí za tímto úspěšným ročníkem soutěže POPAI CE uspořádala v závěru
roku 2011 interaktivní setkání zástupců odborné veřejnosti s vybranými tvůrci in-store
komunikace, kteří získali ocenění v soutěži
POPAI AWARDS 2011. Ti se s účastníky podělili o své zkušenosti prostřednictvím praktických ukázek a případových studií projektů
z místa prodeje.

Šlápli jsme do pedálu
Nejvyšší ocenění v kategorii inovativních materiálů, vyspělých technologií a digitálních
medií získal projekt interaktivní výlohy od
agentury Wellen, který byl vytvořen pro společnost Vodafone Česká republika. Jednalo se
o první projekt tohoto typu v ČR, který byl realizován ve dvou lokacích: v Brně a v Praze.
„Úkolem projektu bylo podat zajímavým
a netradičním způsobem zákazníkům skutečnost, že společnost Vodafone posílila na

mnoha místech v České republice pokrytí vysokorychlostní technologií 3G,“ řekl k zadání
projektu Petr Šimek z agentury Wellen.
Projekt měl za cíl zvýšit návštěvnost mobilních prodejen Vodafone a přiblížit novou
technologii spotřebitelům.
Za tímto účelem využila agentura originálním způsobem výlohy datových obchodů
Vodafone. Prostřednictvím dotykové projekční folie, projektoru a PC byla vytvořena
interaktivní výloha, kterou mohli kolemjdoucí ovládat. Součástí projektu byly webové
kamery s aplikací, které detekovaly pohyb
kolemjdoucích před výlohou. Při přiblížení
zákazníka byla spuštěna smyčka, která zákazníka oslovila a zároveň jej informovala, jakým
způsobem může interaktivní výlohu využívat.
Projekt zahrnoval rovněž databázový systém,
který evidoval, kdo přistoupil, dotkl se atd.
Fakt, že Vodafone zásadně zrychlil internet
v mobilní síti, ilustruje na obrazovce cyklista,
který projíždí městem, kde domy představují
internetové stránky. Kolemjdoucí ho mohou
pomocí dotyků ovládat a zrychlovat jeho
tempo. Při zrychlení se objevují i rychlost-

ně náročnější domy – internetové aplikace
(např. YouTube). S vyšší rychlostí se z městského cyklisty stává závodník včetně dresu
a kola.
Kromě cyklisty výloha nabídla prezentaci 3D katalogu nejnovějších telefonů, které
podporují technologii 3G, SMS bránu zdarma, dvě hry a Google maps.
Získaná data v rámci projektu zahrnovala
počet návštěvníků prodejny v době umístění
interaktivní výlohy, který se zvýšil ve srovnání s obdobím, kdy v prodejně projekt nebyl
realizován. Díky získaným údajům bylo možné dále například zjistit, kolik uživatelů hrálo
hry, sledovalo nabídku telefonů atd.

Úspěch prodejního stojanu Bosch
Vůbec nejúspěšnějším projektem soutěže
se stal prodejní stojan Bosch od společnosti
STORY DESIGN, a.s., který získal nejen absolutní vítězství v soutěži, ale také cenu za
nejlepší materiálovou a technickou inovaci,
nejvyšší ocenění za kreativitu a rovněž zvítězil v kategorii „Domácí potřeby, bytové doplňky, hobby“.

Stojan byl vyroben pro francouzskou ﬁrmu Bosch Electroménager a slouží pro prezentaci široké produktové řady spotřebičů
Styline.
„Brief zadavatele byl detailní a velmi dobře
se nám jako tvůrcům s ním pracovalo,“ uvedl
ke spolupráci s francouzským klientem Jakub Tmej ze společnosti STORY DESIGN.
Konstrukce stojanu je vytvořena z lakovaného plechu. Atraktivnost stojanu zvyšuje
využití LED diod k prosvícení loga a rovněž
prosvícení skleněných polic do hrany i podsvícení podstavy.
Stojan se ve Francii setkal s velkým úspěchem, kdy byl velmi poptáván prodejci značky Bosch za účelem umístění v prodejních
místech. Proto po první objednávce ve výši
150 ks bylo ze strany francouzského klienta
objednáno dalších 170 kusů této zdařilé POP
aplikace.

Kouzlo jednoduchosti
Kartonový stojan „Staropramen neﬁltrovaný“ od společnosti Authentica byl v soutěži
vyhodnocen jako nejlepší POP materiál na
bázi papíru. Stojan, který byl vyroben z vlnité lepenky, významně podpořil vizibilitu
v pivní sekci při uvádění produktu na trh.
Jak zdůraznili tvůrci stojanu, hlavními beneﬁty tohoto projektu je jednoduchý a zároveň
velmi zajímavý design stojanu, jakož i jeho rozumná cena. Stojan upoutává pozornost díky
efektní kombinaci matu a lesku a také díky
využití zajímavého oblého tvaru, který evokuje dřevěný pivní sud. Stojan byl součástí
komunikační kampaně v super a hypermar-

ketech, která zahrnovala road show, billboardy, ochutnávky s využitím promostolků ve
tvaru sudu. Úspěch stojanu potvrdila pozitivní reakce klienta, pro kterého bylo vyrobeno
celkem 600 ks.

Čokoládový
stojan Lindt
Stojan pro prezentaci a nabídku čokoládových
výrobků značky
Lindt
zvítězil
v kategorii „Nealkoholické nápoje,
potraviny“. Stojan,
pro jehož výrobu
byly použity dibond a digitální
tisk na PVC folii,
svým
designem
navazuje na ostatní
komunikaci značky
a produktů Lindt.
Stojan
zajišťuje
dobré zviditelnění
výrobků a praktický
způsob jejich vystavení, který zákazníkovi umožňuje snadno vyndat výrobek ze
stojanu.
Tento komunikační prostředek je možné kombinovat s dalšími POP
prvky této značky a vytvářet tak shop-in-shop
sestavy různých rozměrů.

Integrovaná kampaň Ballantines´s
Tento projekt, realizovaný agenturou McCoy
& Partner, se umístil na prvním místě hned
ve dvou soutěžních kategoriích: v kategorii „Dárkové předměty v místě prodeje“ ve
formě dárku „Whisky stones“ a jako kampaň
v kategorii Integrované in-store projekty, která byla novinkou letošního ročníku soutěže.
Úkolem agentury bylo realizovat jarní kampaň 2011 pro celosvětově oceňovanou skotskou whisky Ballantine’s, která probíhala na
českém a slovenském trhu v obou prodejních kanálech: on-trade (podniky, bary a restaurační zařízení) a off-trade kanál (moderní a tradiční trh, řetězce). Obě místa prodeje
byla propojena komunikací a dárkem. Kampaň se zaměřila na zvýšení vnímání značky,
„překvapení“ spotřebitele v místě prodeje
formou prémiového a originálního dárku
a představení značky jako kreativní a inovativní u cílové skupiny: muži „40 – 55“ let.
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Pro kampaň bylo zvoleno heslo: „NENÍ PRO
KDEKOHO, ALE VY PŘECI NEJSTE KDEKDO!“ V podnicích byla kampaň komunikována speciálními POS materiály, které
sloužily pro zvýšení visibility v místě prodeje
a doplňovaly dárkovou mechaniku. Pro řetězce byl navržen speciální nosič dárku na hrdlo
láhve. Tento „neck-hanger“ sloužil současně
jako komunikace v rámci produktového vystavení na regálech.
O impuls k nákupu se postaral dárek v podobě Whisky Stones, kterým jsou malé kostky
vyrobené z přírodní žuly. Tyto kameny díky
svým tepelným vlastnostem představují ideální chladící médium. Vydrží nápoj chladit
déle než běžné kostky ledu, zbytečně ho neředí a doslova naplní známé podávání whisky „on the rocks“.

Spotřebitelé měli možnost tento dárek získat
k nákupu značky Ballantine’s Finest na kanálech On-trade a Off-trade. Pro opakovaný nákup byl spotřebitel vyzván formou kompletace sbírky 3 barevných variant ze série Whisky
Stones. Pro žulové kostky byly získány veškeré zdravotní atesty pro jejich použití.
Realizované řešení mělo velký WOM efekt
mezi spotřebiteli, kteří se dožadovali zaslání sady Whisky Stones či jejího zakoupení.
V rámci celé kampaně bylo distribuováno
více jak 50 000 kusů Whisky Stones mezi
spotřebitele. Kampaň splnila veškeré komunikační cíle a předčila ty obchodní. Veškerý
podpořený objem značky (= cílový objem
prodaného zboží) byl vyprodán během první
poloviny kampaně. Whisky Stones byly pro
svůj úspěch zařazeny do nabídky specializovaných prodejců whisky a gastro doplňků.
Daniela Kroﬁánová
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Jedním z příkladů je interaktivní dotyková
vitrína Tweet Mirror, která je umístěna v pařížské prodejně značky s módním zbožím
MORGAN na Champs Elysées.
Umožňuje zákaznicím, které vybírají oblečení, pořizovat fotky sebe sama v různých modelech a využít sociální sítě, aby fotku přímo
ze zkoušecí kabiny poslaly svým známým
prostřednictvím e-mailu nebo MMS, zeptaly
se jich na názor atd.
Tento zajímavý způsob in-store komunikace
představuje propojení digitálního zážitkového média a sociálního shoppingu a potvrzuje
narůstající trend nakupování ve spojení s vyspělými technologiemi, které je pro zákazníky velmi zábavné a atraktivní.
Pařížskou prodejnu řetězce FNAC se sortimentem knih a elektroniky, která významně
investovala do interaktivních informačních
prostředků v prodejně, lze považovat za laboratoř nové strategie nákupních zážitků. Dotykové obrazovky v oddělení hudby umožňují
zákazníkům vybrat si ze široké nabídky sortimentu, informovat o 10 nejlépe prodávaných
produktech, o top výrobku měsíce, seznámit
se s názory zákazníků FNAC atd.

Synergie prodejních kanálů
zefektivňuje prodej
V souvislosti s připravovaným ročníkem evropské výstavy „Marketing at-retail show“, která se uskuteční na konci března
pod patronací světové asociace POPAI v Paříži, přinášíme pohled evropských marketingových odborníků na současný vývoj
v místě prodeje.
Strategie cross-channel
Rozvoj v oblasti komunikace v prodejních
místech považují za výrazný a velmi rychlý.
„V průběhu několika let bylo třeba se ﬂexibilně přizpůsobit rychlé přeměně z klasického
POP (reklama v místě prodeje) na komunikaci v místě prodeje a poté na „marketing atretail“. Od komunikace ve formě POP nosičů
v prodejnách pro zviditelnění nabídky jsme
přešli ke skutečným strategiím a řešením
„globálního“ marketingu a následně k interaktivním a online nástrojům, které se rozšiřují v návaznosti na nový vývoj v oblasti prodejních kanálů. Místo prodeje a internet se
sbíhají, protínají a objevují se strategie„cross-channel. Tyto strategie zefektivňují prodej
díky synergii různých prodejních kanálů, které se navzájem svými aktivitami podporují.“
V místech prodeje vznikají nové koncepce
vybavení, v rámci kterých jsou uplatňovány
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„minimalistické“ tendence, „rupturistický“
design, více smyslové zážitky, důraz je kladen
na inovace prodejního prostředí, světel, materiálů a na ergonomii prodejního místa. Dominantní jsou otázky přístupu k zákazníkovi,
péče a pomoci při jeho nákupním rozhodování ve spojení s nástupem nových technologií, využitím interaktivních prostředků a dalších multimediálních nástrojů.
Rozmach internetu (on-line obchody)
a smartphonů znamená převrat v nákupním
procesu, a to v jeho předprodejní i poprodejní fázi. Zákazník se stal nakupujícím napříč
různými prodejními kanály.
V současnosti více než 50 % uživatelů smartphonů ve Francii využívá tyto telefony v prodejních místech pro porovnání cen, vyhledání informací či doporučení. 25 % Francouzů
je ochotno nakupovat prostřednictvím mo-

bilního telefonu. Více než 60 % francouzských spotřebitelů alespoň jedenkrát navštíví webové stránky obchodního řetězce před
návštěvou prodejny daného řetězce.
Smartphone má nepochybně dopad na chování zákazníka uvnitř prodejny ve fázi rozhodování o nákupu. Podle údajů společnosti
IBM v USA již 36 % vlastníků smartphonu
uskutečnilo nákup prostřednictvím smartphonu přímo v prodejně.

Digitální média nové generace
Po prvních letech váhání a přešlapování
v oblasti digitálních médií (obrazovky a digitální terminály) s často těžkopádným,
pracným a nákladným obsahem, u kterých
průzkumy prokázaly slabý dopad na zákazníky, přichází doba vyspělých technologií
v in-store, které nabízejí interaktivní komunikaci s nakupujícím.

Prodejna FNAC rovněž úspěšně aplikuje cross
merchandising, který například nabízí knihy
v oddělení s CD nebo trička v hudební sekci.
Pro zdokonalení poradenských služeb, které jsou achillovou patou evropského maloobchodu, lze očekávat, že prodavači budou
v určitých segmentech více vybaveni digitálními tablety nebo smartphony. To dokazuje
zkušenost společnosti Sephora, kde prodavačky využívají dotykové iphony a mohou
skenovat věrnostní karty zákazníků, aby jim
mohly lépe poradit.

Místo prodeje zůstává
privilegovaným místem pro zákazníky
„Čím více se vyvíjejí nové technologie a především nákupy po internetu, tím více prodejna zůstává široce vyhledávaným a uznávaným místem, neboť je to místo nabízející
emoce, odbornou pomoc, rady, doporučení
a zážitky s výrobkem,“ zdůrazňují zástupci
evropského in-store marketingu.
Cross-shopping vyvolává potřebu významných změn v prodejnách. Klasické prodejní
formáty a schémata se musí vyvíjet v návaznosti na vývoj v oblasti nákupního chování.
Nakupující pochopil, že může využívat to
nejlepší z každého prodejního kanálu a že
může využívat mix obou.
Některé obchodní společnosti začínají propojovat svá prodejní místa s webovými stránkami prostřednictvím dotykových terminálů.
Co to znamená?
Dnešní generace se rychle adaptují, lidé bez
problémů přecházejí mezi ON a OFF – hranice zde již neexistují. Všechny cílové skupiny
spotřebitelů (a dokonce i senioři, kteří mají
čas a kupní sílu) velmi rychle přijaly nové
technologie, které jim otevřely cestu k racionalitě v nákupním procesu: „kam chci, kdy
chci, jak chci….“ a usnadňují jim život.
Není tedy třeba znovu objevovat svět s digitálními médii, které jsou komplikované, nákladné a se složitým obsahem. Připojme kamennou prodejnu k internetu a přilákejme
naše zákazníky nabídkou služeb online.
Pro nakupujícího jsou výhody tohoto způsobu nakupování evidentní. Převážná většina
plánovaných či neplánovaných nákupů vyžaduje návštěvu prodejny. Prodejna propojená
s internetem znamená svobodu. „Vyberu si
zboží, potvrdím objednávku, prověřím zásoby na skladě, zaplatím, nechám si dodat zboží, kam chci a kdy chci a odcházím s rukama
v kapsách.“
Americká ﬁrma The Container store je
příkladem praxe nakupování napříč
kanály. Společnost nabízí svým zákazníkům čtyři možnosti:
 scan & deliver: po výběru zboží zákazník naskenuje produkt v prodejně, zaplatí online
přes terminál a nechá si zboží dodat domů,
 click & deliver neboli klasické schéma: zákazník objedná zboží z domova po internetu a nechá si zboží dodat domů,
 click & pick up: zákazník objedná a platí po
internetu, pro zboží si dojde do prodejny,
 call & pick up: zákazník objedná zboží po
telefonu, zaplatí a zboží si vyzvedne v prodejně.
Daniela Kroﬁánová
Zdroj: materiály o Marketing at-retail show,
POPAI France

Noví členové
POPAI CE
Členská základna středoevropské
pobočky POPAI se rozšířila o další
nové členy, kterými jsou společnosti Frame B.D.D. a RETAIL VISION,
a.s. V POPAI CE nyní spolupracuje
59 členů, kteří patří k významným
subjektům v oblasti marketingu
at-retail.
Společnost Frame B.D.D. se dlouhodobě specializuje na vývoj a design značek
v oblasti rychloobrátkového zboží. V procesu vývoje a designu značek se zabývá
graﬁckým návrhem obalového designu
a designem POP/POS komunikačních
nástrojů včetně designu WEB prezentací. Primární kompetencí ﬁrmy jsou inovativní řešení, která jsou postavená na
funkční kreativitě a znalosti spotřebitelského chování i situace na trhu.
Hlavními aktivitami společnosti RETAIL
VISION jsou návrhy a realizace obchodních interiérů na klíč včetně POP materiálů, shop-in-shop systémů, světelné
a interaktivní reklamy atd. Při tvorbě
návrhu společnost klade maximální důraz na individualitu každého zákazníka,
a tudíž na realizaci řešení pro každého
klienta zvlášť. Zároveň respektuje praktickou i ekonomickou stránku projektu,
a proto se zaměřuje na maximální využití
standardních prvků při zachováni nápaditého designu.
POPAI CE sdružuje subjekty, kterých se
dotýká oblast in-store komunikace, tzn.
výrobce POP materiálů, dodavatele moderních in-store technologií, agentury,
maloobchodníky, zadavatele reklamy,
odborná média, vzdělávací instituce
apod. Jedním z hlavních poslání POPAI
CE je vytvářet komunikační platformu,
na které se setkávají zástupci všech těchto subjektů.
Daniela Kroﬁánová
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Soutěž POPAI STUDENT AWARD patří již šestým rokem k dlouhodobě úspěšným projektům POPAI, které podporují spolupráci
se studenty a zástupci středních a vysokých odborných a uměleckých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci v České republice a na Slovensku. Soutěž je přehlídkou studentských návrhů POP materiálů, které jsou vytvořeny
dle zadaného briefu od konkrétních partnerů - zadavatelů reklamy.

pro tuto značku, který primárně podporuje
novou komunikační strategii značky s ohledem na zdravý životní styl a sekundárně pak je
využíván při zavádění nových produktů a prezentaci produktů v rámci cross promotion.

POPAI STUDENT AWARD

nejlepší studentské návrhy
POP materiálů byly oceněny
briefu společnosti Budějovický Budvar“ práce „Podlahový stojan a POP produkt pro nealkoholické pivo Budweiser Budvar“ Milana
Marka z UTB ve Zlíně.
Požadavkem společnosti Coca-Cola bylo vytvořit vhodnou POP aplikaci pro produkty
3 Coke = Coca–Cola, Coca-Cola zero a Coca-Cola light. POP by mělo zajistit zajímavé
vystavení / prezentaci uvedených produktů
k jídlu s cílem navýšit prodej těchto nápojů
k menu. Jedná se o zviditelnění produktů
Coca Cola v segmentu ON PREMISE - Horeca, Fast Food.

Vítězem v kategorii „Design POP materiálu
dle briefu společnosti Europasta“ se stal Michal Hladík z UTB se svým návrhem „Adriana
POP stojan“.

Jako nejlepší v kategorii „ Design POP materiálu dle briefu společnosti Coca-Cola HBC Česká republika“ byl vyhodnocen návrh „Coca-Cola - Holky, co tě osvěží“, jehož autorem je
Ondřej Kolísek z Ostravské univerzity.
Brief společnosti EUROPASTA SE se týkal podpory nového positioningu značky ADRIANA.
Cílem zadání byl návrh imageového stojanu

Společnost Soare sekt zdůraznila, že navrhovaný prodejní stojan je určen převážně pro
prodejny s květinami s možností použití v sítích čerpacích stanic při prodeji květin. Cílem
POP je upozornit v místě prodeje na možnost
zakoupení francouzského sektu Soare sekt
Elegance ke kytici květin a vytvořit emotivní
spojení sektu a květiny. Značka Soare Elegance je ve spojení s květinou dokonalým dárkem
pro výjimečné chvíle plné emocí a očekávání.
Na prvním místě se v kategorii „Design POP
materiálu dle briefu společnosti Soare sekt“
umístila pod názvem „Prodejní stojan na Soare sekt Elegance“ práce Petry Žďárské z UTB.
Daniela Kroﬁánová
INZERCE

20. – 22. 3. 2012

V závěru loňského roku POPAI CE vyhlásila
výsledky soutěže POPAI STUDENT AWARD
2011 během gala večera POPAI AWARDS
v dejvickém Hotelu Praha, na kterém vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění
z rukou zástupců partnerů soutěže.
Partnery letošního ročníku soutěže byly společnosti Budějovický Budvar, Coca-Cola HBC
Česká republika, EUROPASTA a Soare sekt.
Zadáním společnosti Budějovický Budvar
bylo navrhnout podlahový stojan (display)
pro nealkoholické pivo Budweiser Budvar
ve formátu 0,5 l plech, který bude využit ve
větších obchodních řetězcích (hypermarkety, supermarkety) a na čerpacích stanicích.
Cílem projektu bylo mimo jiné podpořit
impulsní nákupy nealkoholického piva Budweiser Budvar v plechu, posílit povědomí
o tomto produktu a u cílové skupiny budovat dlouhodobý emoční vztah ke značce.
Na základě hodnocení odborné poroty zvítězila v kategorii „Design POP materiálu dle
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3 DNY PLNÉ NOVINEK!
Sign Invent!on, Inspirace tiskem,
LED Arena, Vazba knih rychle a jednoduše,
Grafické fórum, Neon Arena, Můj obal, Sekce Event

Reklamní experti, polygrafové, grafici,
designéři, architekti, fotografové, studenti,
a zvědavci přijďte...

...uchopte příležitost.
www.reklama-fair.cz
www.facebook.com/reklamapolygraf
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Show-Business

Ucelená prezentace značky musí být v každé ze svých forem jasně rozpoznatelná a musí komunikovat až po samé místo prodeje.
Na prodejní ploše přebírá funkci majáku pro celou kategorii zboží a slouží tak i orientaci zákazníka. 60 – 80 % rozhodnutí kupujících a kolem 50 % přechodů k jiné značce se odehrávají v místě prodeje. Prezentuje-li se značka jako jedna z mnoha nevybočujících z řady, je její potenciál ztracen. Značky potřebují výraznou inscenaci, aby mohly zákazníka znovu a znovu přesvědčit.
ci svého zboží na zdi s nápadným poutačem
ve formě školního autobusu. Letos je právě
tento autobus jako skutečné vozidlo středem
pozornosti jedné roadshow. Newyorský školní autobus přestavěný na showroom od července navštěvuje vybrané obchodníky po celém Německu. Akci ještě podporuje televizní
kampaň se stejným motivem.

Cítit a zažít

způsobem stává pro zákazníka sám od sebe
přístupnějším. Z toho proﬁtuje veškeré zboží – jak značkové, tak i produkty, které neaspirují na to, stát se značkou. Nepomůže-li
značka orientaci, může to mít pro obchod
následky - v extrémním případě přestanou
zákazníci nakupovat. Podle studie ﬁrmy
specializující se na podnikové poradenství
Vivaldi Partners ve spolupráci s Univerzitou
v Brémách mohou tak obchodníkům vzniknout ztráty až 40%.

Výhodou kamenného obchodu ve srovnání s internetem je možnost poznat značku
pomocí smyslů. Jen v místě prodeje si mohou zákazníci produkty osahat, prozkoumat
a přesvědčit se o přednostech jednotlivých
produktů. Právě zde podnik nasazuje značku.
V souladu s krédem „Business with all senses“
vytváří tento výrobce kancelářských potřeb
pro své designové výrobky ohromující scénu:
„styleshops“, exkluzivní a hodnotné regálové
prezentace ze dřeva a kovu. V takovém „style
shopu“ „artverum“ se skleněnými magnetickými tabulemi se na scénu umístí originální
produkty a barevné vzory. Vše se dá prozkoumat a příslušenství se dá přímo vyzkoušet.
Tímto způsobem chce značka povzbudit sílu
představivosti potenciálních zákazníků, aby
viděli, jak by se tyto produkty mohly vyjímat
v jejich vlastních kancelářích či domech.

Orientace je vyšší princip

Vybočovat z řady

Welcome to the show

K vydařené inscenaci značky patří přehledná a ke corporate-identity konformní prezentace zboží. Zákazník musí značku najít na
první pokus a v ideálním případě si ji spojit
s aktuálním poselstvím reklamy.

V konkurenci produktů musejí i dobře zavedení výrobci značek stále a znovu nalézat
nové cesty. Požadují se inovace a nezvyklé
nápady se snahou odlišit se od konkurentů.
Vydařeným příkladem je výrobce PBS Hamelin, který pro zviditelnění svých značek
Oxford a Elba postavil do středu prodejní
plochy americký školní autobus. Od roku
2009 ﬁrma kombinuje přehlednou prezenta-

Značky jsou více než produkty, jsou to hvězdy sortimentu a zaslouží si hvězdnou inscenaci. Úspěšná prezentace značky je vždy také
show, která může mít vždy vícero podob.
Důležité je, aby se hodila k produktu a ke
komunikační strategii podniku. Podaří-li se
výrobci značky dotáhnout svůj komunikační
řetězec až do místa prodeje, vznikají tak hodnotné zážitky ze setkání se značkou. A poselství značky dosáhne bez velkých ztrát své
cílové publikum.

Každá značka ztělesňuje určité hodnoty, určitou kvalitu, určitý příslib produktu. Tento
obrázek značky je ukotven v hlavách spotřebitelů a musí být v místě prodeje dotažen do
konce. Důležité je, aby součet dojmů z reklamy a setkání se s produktem v prodejně dal
vzniknout konzistentní představě o značce.
A tak musí být v místě prodeje ve shodě jak
očekávání, tak upoutávky, reklama na plakátech, televizní spoty, internet, sociální
média atd.

Výrobce produktů zdravé výživy Kneipp toto
realizuje například pomocí velmi poutavého
naaranžování produktů ve zvláštním bloku.
Jde o pomocníka prezentace, kterého podnik nabízí obchodům jako řešení stand-alone, jako čelní regál nebo může být začleněn
do již stávajícího systému regálů. Více jak
šestiměsíční interní podniková studie z praxe ukázala, že zákazníci nalezli rychleji to,
co hledali a koupili i produkty, které dosud
neznali. Kneipp zaregistroval zvýšení obratu
v průměru o 27 %.
Markantní prezentace značky v obchodě
přebírá funkci majáku. Stará se o orientaci
spotřebitele a ukazuje mu cestu k hledanému sortimentu. Celý svět zboží se tak tímto

16

Wolfgang von Hagen

Převzato ze stores+shops,
Magazín EHI o zřizování
a vybavení prodejen a o POP marketingu
www.ehi.org

Nový showroom
EXXKLUZIVNĚ!
Nové možnosti výběru pro ty, kteří vyžadují a umí ocenit kvalitu, jsou od ledna
tohoto roku otevřeny v novém showroomu a sídle společnosti EXX v Karlovarské
ulici v Praze 6. V nově postavené čtyřpatrové budově ve tvaru kostky, zvenčí deﬁnované výraznými slunolamy na čelní fasádě, najdete na celkové ploše 1 000 m2 celé
portfolio sortimentu, který EXX nabízí – osvětlení, kuchyně, nábytek, dveře, koupelny a interiérové doplňky – doplněné kompletní nabídkou souvisejících služeb.
Celá budova je unikátním spojením architektury a interiéru a ukazuje, co vše je dnes
možné v bytových či komerčních prostorách
realizovat. Charakteristickým rysem budovy
jsou nápadité kombinace nejrůznějších přírodních i moderních materiálů. Klíčovým
prvkem celého interiéru je osvětlení a jeho
spojení s architekturou a s interiérem. V budově jsou prezentovány různé možnosti
osvětlení, včetně nejnovějších trendů, kterými jsou LED diody či „neviditelná“ svítidla
integrovaná ve stropě či stěnách. Samozřejmostí je využití moderních technologií pro
ovládání osvětlení, audio a video techniky
– řízení je zajištěno americkým systémem
Control4, který realizovala společnost Developtech.
Budova je rozdělena do dvou částí – ve
dvou horních patrech jsou kanceláře společnosti a spodní dvě patra tvoří showroom. Cca
250m2 z expozice tvoří část věnovaná kuchyním a jídelním sestavám. Vidět tu můžete
nejnovější trendy značek Leicht (Německo)
a Varenna (Itálie). Kuchyně jsou vybaveny

spotřebiči značek Gaggenau, Siemens a Miele a doplněny jsou jídelním nábytkem značek Poliform a Calligaris. Součástí tohoto
patra je i jedna tradiční kuchyně pro klienty,
kteří upřednostňují měkčí a konzervativnější design před moderním minimalismem,
avšak nechtějí dělat kompromisy v kvalitě,
komfortu a funkčnosti. Tato kuchyně Leicht
v provensálském stylu je vybavena stylovými
spotřebiči Fratelli Onofri.
V další části showroomu je na cca 250 m2
prezentován kompletně zařízený byt sestávající z kuchyně, obývací části, pracovny, ložnice, šatny a koupelny. Vedle již zmíněných
značek Leicht a Poliform jsou zde prezentováni další přední světoví výrobci nábytku
– Flexform, Cassina či Antonio Lupi.
Další výjimečný rozměr budovy tvoří již
zmíněné osvětlení. Návštěvníci zde mohou
najít inspiraci pro osvětlení kanceláří, obchodních prostor i domů a bytů. Prezentována jsou architektonická svítidla značek
Regent (Švýcarsko) a Intra (Slovinsko), exteriérová svítidla značky Simes (Itálie) a dále

prestižní značky bytových svítidel, které EXX
zastupuje: Flos, Ingo Maurer a Vibia. Důležitou částí osvětlení je kolekce Flos SOFT, kterou EXX v České Republice prezentuje úplně
poprvé – jedná se o svítidla, jejichž korpusy
jsou vyrobeny ze speciálního materiálu podobného sádře, tvrzeného sklenými vlákny.
Díky tomu je možné svítidla zcela integrovat
do sádrokartonových stropů a stěn a dosahovat jedinečných světelných a designových
efektů. Svítidla kolekce Flos SOFT jsou navržena předními světovými designéry, mezi
autory je např. i Philippe Starck.
Hlavnímu vstupu do showroomu EXX dominuje skleněné schodiště a recepce vyrobená z bílého corianu a betonu. V celé budově
jsou instalovány interiérové dveře a dělící
příčky italské značky Trep-Trepiu, které přináší zcela nové možnosti pro dělení prostor.
Dveře jsou bezfalcové, integrované ve stěně,
příčky je pak možné osadit různými typy skel
– od transparentního, přes pískované, kouřové, až po speciální sklo prokládané tkaninou
či libovolnou graﬁkou. Rámy příček mohou
být z hliníku či nerezi.
Celý interiér nového sídla je navržen v čistém stylu, dominujícími barvami jsou černá
a bílá. Čistotu interiéru podtrhuje bílá lesklá
epoxidová podlaha, která pro prezentované
produkty vytváří jedinečné „jeviště“. Projekt
interiéru budovy včetně dispozičního řešení
zpracoval Atelier Gradus. Interiérové řešení
a zařízení showroomu navrhli designéři EXX.
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Digitálně potištěné tapety jsou moderním prvkem interiérového designu. S jejich pomocí lze velmi efektně dotvořit interiér
prodejny, kanceláře či bytu. Široká škála vhodných materiálů a moderní tiskové technologie dávají prostor pro dnes tak žádanou
individualizaci životního prostoru. Podívejme se na toto téma podrobně.

Tapety na míru
Digitálně potisknutelné tapety jsou v nabídce v různých designech a z množství materiálů. Vyberete si z klasických papírových
s hladkým či strukturovaným povrchem,
nebo můžete sáhnout po atraktivních designech s polyesterovými vlákny, textilních
tapetách či materiálech s povrchem vizuálně
i hmatově shodným s pískovou omítkou.

Pamatujte na aplikaci
Papírové digitálně potiskované tapety jsou
nejpopulárnější. Není to ale v důsledku příznivých cen, které jsou mnohem nižší než

Různé druhy tapet
Nabídka potisknutelných tapet je velmi široká, představme si některé konkrétní materiály, které se liší vlastnostmi, složením
i povrchem.

u speciálních designových tapet. Rozhodující je podle vyjádření obchodníků způsob
aplikace.
„Objem prodeje papírových tapet Neschen
Erfurt je mnohem vyšší, než u dalších materiálů,“ konstatuje Jan Bejček z oddělení
marketingu společnosti HSW Signall, která
je předním propagátorem využití digitálních
tapet na našem trhu. „Podle našich zákazníků
je rozhodující způsob jejich aplikace. Řada
tapet Erfurt vznikla ve spolupráci s výrobcem tradičních tapet, takže se ničím neliší od
tilie, díky které má vysokou odolnost. Další
význam netkané textilie spočívá v tom, že
materiál má velkou pevnost v tahu a při odstraňování se netrhá. Povrch může mít čtyři
různé struktury. Lze ji lepit s přelepem pomocí lepidla Henkel Metylan.

těch klasických. V případě designových materiálů je těžké najít týmy, které by se k práci
s nimi odhodlaly. Jsou totiž mnohem těžší
než obyčejné tapety, nesmí se aplikovat s přelepem (jeden panel nemůže překrývat okraj
druhého panelu) a tak je nutné velmi přesné
pasování graﬁky. Riziko škod nesprávným nalepením je tedy velmi velké. Trh se s tím ale
vypořádal. Vznikají ﬁrmy, které se na digitálně tištěnou graﬁku pro interiéry specializují.
Firma HSW Signall má několik partnerů, kteří v různých regionech dokážou realizovat
interiéry na klíč.“
To vytváří realistickou iluzi textilní tapety,
a vlákna navíc vytvářejí velmi zajímavou hru
se světlem. Materiál nelze lepit s přelepem.

Papírová samolepicí tapeta už obsahuje lepidlo, takže jí stačí namočit a přilepit na stěnu. Má hladký povrch a může se lepit s přelepem. Neobsahuje PVC a lze ji recyklovat
jako papír.

Neschen Solvoprint Wallpaper stucco NW
Povrch této varianty potisknutelné tapety je
na dotek drsný a vzhledem připomíná omítku. Působí hrubším a neohebnějším dojmem.
Materiál nelze lepit s přelepem.

Neschen Solvoprint Wallpaper linen NW
Tento materiál můžeme směle označit za
nejzajímavější, protože jeho povrch dotváří
velmi řídká a nepravidelně tkaná síť vláken.

Nakupování v New Yorku
Téměř tři metry vysoké a šestnáct metrů
dlouhé panorama Manhattanu vévodí interiéru obchodu s nábytkem Fretz v německé
Kostnici. Graﬁka vytištěná na tapetě Neschen
Solvoprint Wallpaper Sand NW je nejenom
součástí interiérového designu, ale i vyjádřením ﬁlozoﬁe ﬁrmy.
S New Yorkem je spojována představa otevřeného kosmopolitního města. Jeho multikulturní duch odráží ﬁlozoﬁi společnosti
v oblasti životního stylu a tolerance, otevřenosti k zákazníkovi, dynamiky. V obchodním
domě Fretz je možné prakticky všechno,
stejně jako v tomto symbolu Ameriky. Tapeta
dokáže změnit jinak nudné stěny v prvky vizuálně zajímavých prostor.

Výstavní stánek
Stánek společnosti HSW Signall na loňském
veletrhu For Interior byl zaměřen na prezentaci potisknutelných tapet. Cílem bylo ukázat
architektům, designérům a široké veřejnosti
obrovské možnosti, které digitální tisk poskytuje. Firma chtěla zlomit stereotyp, že motivy
na exkluzivních tapetách se musí opakovat
a ukázat že žádná omezení v graﬁce neplatí.

Hotel Teufelhof v Basileji
Gastronomie, hotelové služby a kultura – to
jsou tři aspekty, na které vsadil management
tohoto zajímavého centra. Objekt je opřen
o historické hradby z 11. a 13. století a kvality
jeho služeb potvrzuje i hvězdička Michelin
pro jeho restauraci Bel Etage. Gastronomické služby nabízí již zmiňovaná luxusní re-

PONGS Cirrus Wallpaper

HP PVC Free Wallpaper

Několik realizovaných projektů

Textilní tapeta vhodná k potisku poskytuje
luxusní design pro exkluzivní prostory. Je
velmi příjemná na dotek. Lze ji lepit s přelepem pomocí lepidla Henkel Metylan.

staurace Bel Etage a bistro Weinstube. Obě
střediska jsou součástí unikátního hotelového komplexu s 33 pokoji. Ty jsou umístěny
v historické budově, která se nazývá Art Hotel, nebo v modernějším objektu – Gallery
Hotel. Osm pokojů v Art Hotelu bylo ztvárněno jako umělecká díla pomocí tapet Neschen
CA Erfurt. Každý z pokojů je vyzdoben motivy jiného ovoce.
Život celému centru vdechuje i divadlo,
které zde sídlí, a hotel samotný i jeho areál
jsou využívány k různým výstavám uměleckým produkcím.

Interiér obchodu s nábytkem Fretz v německé Kostnici

Expozice společnosti HSW Signall
na loňském veletrhu For Interior

Graﬁka pro zámecké interiéry
Einsenstadt je hlavním městem druhé
nejmenší spolkové země Rakouska. Tato
maličká metropole s méně než třinácti tisíci
obyvateli je známá především tím, že zde přibližně třicet let pobýval Josef Haydn. Jednoznačnou dominantou města je pak velkolepý
zámek Esterházy, který byl asi 300 let hlavním sídlem tohoto starobylého rodu.
V současnosti je zámek známý nejenom
jako velkolepý barokní komplex, ale kromě
výstavních expozic je svázán i s hudební tradicí. Pořádají se v něm pravidelné koncerty
těch nejlepších světových interpretů a zámek svou návštěvností dokáže držet krok
s proslulými vídeňskými památkami. Výstava
Haydn Explosive přináší pohled na hudební
díla a dobu, v níž skladatel žil. Architektonické pojetí expozic spojilo historický šat zámku a moderní graﬁku pracující s dobovými
motivy. Vše je připraveno s využitím tapet
Neschen CA Erfurt.

Příprava expozice Haydn Explosive

Pokoje v Art Hotelu Teufelhof v Basileji jsou ztvárněny
jako umělecká díla. Host tak spí přímo v exponátu.

Digitálně tištěné tapety jsou po celém světě
Exkluzivně působící avšak stále cenově velmi přijatelný způsob individualizace životního
prostoru, digitálně tištěné tapety, nacházejí své uplatnění ve všech koutech světa. Galerie
realizací ukazuje jejich uplatnění v nejrůznějších obchodních interiérech.

MACtac WallWrap 300
Bílá matná monomerická samolepicí fólie
o síle byla vyvinutá speciálně pro střednědobé interiérové nebo exteriérové polepy stěn.
Šedé permanentní lepidlo s velmi vysokou počáteční lepivostí překryje podkladovou barvu
a materiál přilepí i ke klasické hladké štukové
omítce v interiéru. Lze ji lepit s přelepem.

Showroom prodejce dětského nábytku, Rusko

Music Café, Minsk, Bělorusko
Obchod Euronics, Německo

Showroom Hyundai, Ukrajina

Neschen ERFURT Wallpaper
Další ekologické řešení bez obsahu PVC.
Tapetu tvoří směs celulózy a netkané tex-
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Vlakové nádraží, Curych, Švýcarsko

Pokoj v Renaissance Hotel Schiller, Luzern, Švýcarsko

František Kavecký
marketing HSW Signall s.r.o.
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Smyslový marketing

Smyslový marketing

Jedním z pádných důvodů, proč jsou ﬁrmy
motivovány k investicím do tohoto typu marketingu, je fakt, že jde o účinný způsob, jak
lze čelit rostoucí konkurenci. Spotřebitelé
jsou každodenně vystaveni více než třem tisícům reklamních sdělení. Takové množství
reklam nejsou schopni vnímat a udržet pozornost při jejich sledování. Smyslový marketing podporuje diferenciaci tím, že stimuluje
emoční zóny mozku budoucích zákazníků.
Díky technologickým inovacím ﬁrmy mají
nekonečné možnosti kreativity. Například je
možné měnit barvy na stěnách prodejny prostřednictvím moderního systému osvětlení
nebo vytvořit atmosféru v prodejně, která
bude speciﬁcká pro jednotlivé prodejní úseky. Díky nástrojům smyslového marketingu
lze komunikovat cíleně a zvýšit pohodlí a požitek zákazníků při nákupu.
S rozvojem elektronického obchodu musí
kamenné obchody nabídnout více než pouhou přítomnost výrobků v prodejně, aby
spotřebitele podnítily k návštěvě prodejního
místa. Smyslový marketing nabízí více. Pod-

Proč investovat

do smyslového marketingu?
Na přesycených a vysoce segmentovaných trzích musí společnosti využívat nových originálních nástrojů proto, aby mohly
zlepšit jejich nabídku o přidanou hodnotu a odlišit tak jejich vlastní značky od konkurence. Firmy tak mohou doufat, že
získají více věrných zákazníků, což je základní prvek pro udržení nebo zvýšení jejich podílu na trhu.
Mění se hodnoty i chování spotřebitele. Spotřebitel hledá potěšení a smyslové zážitky,
požaduje personalizovanou a jedinečnou nabídku dle svých potřeb. V důsledku toho se
stává méně věrným, méně předvídatelným
a méně racionálním.
Smyslový marketing využívá pocitů a vjemů
pro vyvolání citových a behaviorálních reakcí spotřebitele, které podporují nákup daného produktu. Smyslový marketing generuje
emoce a pozitivní zážitky spojené se značkou, které zůstávají v paměti spotřebitelů,
a tak posiluje image značky a vytváří trvalé
pouto značky se spotřebitelem. Racionalita
zůstává stranou a nahrazuje ji subjektivní
vnímání, unikátní zážitek a zkušenost pro
každého jedince.
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poruje více smyslové potěšení, což internetový obchod nedokáže: dotýkat se výrobku,
ochutnat ho, cítit jeho vůni, ponořit se do
atmosféry konkrétního prodejního místa.

Více smyslový přístup
pro hlubší vztah se značkou
„Náš pohyb v prodejně a proces našeho nakupování probíhá vždy pod vlivem našich
smyslů. 90 % našeho chování je řízeno z podvědomí. V prodejně se chováme tak, jak
na nás podvědomě působí různé podněty:
vůně, barva, hudba… které nás přitahují či
odpuzují,“ říká Jan Saidl, ředitel české pobočky mezinárodní ﬁrmy Air Creative.
Zástupci mezinárodní sdružení Centre d´ambiance, kteří jsou specialisty pro různé typy
smyslového marketingu, vytvořili pro smyslovou komunikaci vlastní metodiku.

Tato metodika spočívá ve správné transformaci emočního sdělení do řeči jednotlivých smyslů. Vezměme ﬁremní sdělení
emocí, které chceme jako ﬁrma - značka
komunikovat zákazníkům, například „jsme
kompetentní, transparentní a lze nám důvěřovat…“. Tyto atributy je třeba přeložit
do řeči smyslů a transformovat do barevného ladění, vhodné vůně, hudby v pozadí,
použitých materiálů, popřípadě do chuťových vjemů tak, aby každý smysl přinesl do
mozku tuto informaci. Tak je dané sdělení
(kompetentnost, transparentnost, důvěra)
komunikováno všemi smysly v rámci smyslové shody jasně a důrazně. Výsledkem je,
že se zákazník při komunikaci se značkou
cítí jistě a bezpečně.
Je třeba umět identiﬁkovat a vybrat ke každému produktu správnou emoci a přiřadit
ji ke správnému marketingovému segmentu.

Díky více smyslové kongruentní komunikaci
vytvoříte snáze emoční vazbu, která se pozitivně odráží v zákazníkově mínění o značce
a ve věrnosti při nakupování, zákazník se cítí
v pohodě, setrvá déle a více koupí.
Emoce nás vede k tomu, abychom si dané
zboží koupili, přestože je srovnatelné s jinou
značkou: oblečení si nekupujeme jen proto,
aby nám nebyla zima, ale proto, abychom byli
přitažliví, jídlo se vždy bude prodávat s emocí zdraví a zdravého životního stylu.
K více smyslové komunikaci patří například
i nákup auta: komunikace probíhá vizuálně
(barva, tvar), olfaktoricky (vůně nového
auta je do vozidel dodávána uměle a výrobci ji mají patentovanou pro každý typ auta),
akusticky (zvuk motoru, ale i zvuk klapnutí
dveří, který je uměle vyroben podle značky
auta).
Pro vytvoření hlubšího a důvěrnějšího vztahu se značkou či s produktem je třeba více
smyslový přístup. Pokud nějaký výrobek vidíme jen v televizi, nemůžeme s ním navázat
takovou emoční vazbu, jako když jsme s produktem spojeni díky ostatním smyslům.
„Jsme více smyslové bytosti a žijeme ve více
smyslovém světě, proto musíme takto uvažovat i při zařizování prodejních prostorů,“
dodává Jan Saidl.
Daniela Kroﬁánová
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Design

Design

Čeští a slovenští designéři
uspěli v mezinárodní soutěži Artzept

V polovině listopadu loňského roku byly
v italském Miláně vyhlášeny výsledky designérské soutěže Artzept 2011, která nabízí mladým designérům neopakovatelnou
možnost upozornit na svou tvorbu v mezinárodní konkurenci. Kromě tématu „Dóza
na všechno a na nic“ (A box for everything
and nothing) byl loňský, už osmý, ročník
výjimečný také tím, že se na prvních třech
místech umístili mladí čeští a slovenští designéři. Jako nejlepší exponát, který získal hlavní cenu, vyhlásila odborná porota ve složení
Bořek Šípek, Gordana Biba Markovic, Carlo
Magnoli a Bendik Torvin černou krychli od
Leony Matějkové z Prahy. Na druhém místě
se umístila Luba Bakičová ze slovenské Dubnice nad Váhom, třetí místo pak obsadil exponát Marka Heina z Prahy.

Soutěž Artzept, jež je pořádána
pod záštitou společnosti
Zepter International, nabízí
jedinečnou šanci zazářit mladým
talentovaným designérům,
a to již od roku 2004.

2. místo
Luba Bakičová
Slovensko

Všechny soutěžní exponáty přihlášené do osmého ročníku soutěže Artzept musely splnit
několik kritérií: rozměry (minimální rozměr
byl 10 × 10 cm, maximální pak 30 × 30 cm),
muselo se jednat o jedinečná díla, která jsou
funkční, esteticky a umělecky provedena,
a měla být šetrná k životnímu prostředí. Použitá technika a materiál – sklo, kov, plast,
keramika aj. – byly plně ponechány na volbě
designérů.

3. místo
Marek Hein
Česká republika

tional, která usiluje prostřednictvím svých
výrobků o zlepšení životního stylu a kvality
života lidí po celém světě.
Každý rok dostane autor vítězného exponátu
10 000 EUR, tedy částku, která se může stát
právě tou správnou dodatečnou podporou,
která umožní talentovanému designérovi věnovat se umění zcela naplno.

1. místo
Leona Matějková
Česká republika

Artzept se od chvíle svého založení v roce
2004 každým rokem rozrůstá a stal se jednou z předních světových soutěží v oblasti
designu. Soutěž založila ﬁlantropka, paní
Madlena Zepter, čistě z úmyslu projevit
a podpořit svou vášeň pro umění. Jejím cí-
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lem bylo a je podporovat kreativitu, podněcovat nové nápady. Každý rok paní Zepter
deﬁnuje soutěžní téma a odborná porota
pak posuzuje jednotlivé soutěžní exponáty, které mohou být vyrobeny ze široké
škály nejrůznějších materiálů. Sama soutěž

je otevřena všem talentovaným umělcům
z celého světa a jejím posláním je nejen stimulovat kreativitu, přinášet nové myšlenky,
ale také podporovat mladé talenty v jejich
rozvoji. Hlavní idea soutěže je ve shodě s ﬁremní ﬁlozoﬁí společnosti Zepter Interna-

Soutěž Artzept ale nebyla založena jen za
účelem podpory mladých designérů, ale
slouží také společnosti Zepter International jako zdroj informací o nejnovějších
trendech ve světě moderního designu. Seznamování se s nejnovějšími uměleckými
koncepty a porozumění motivaci, která stojí
za jejich vznikem, je pro společnost Zepter
International obohacujícím a inspirujícím
procesem. Především ve jménu své velké
vášně pro uměleckou kreativitu vytvořila
paní Madlena Zepter odbornou komisi, která posuzuje jednotlivé soutěžní exponáty,
z předních odborníků v oblasti umění, designu, průmyslového designu a architektury, jakými bez pochyby jsou Gordana Biba
Markovic, historička a kritička umění, nebo
Bořek Šípek, architekt a designér.
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Signmaking

LED vás baví
LED světlo dokáže víc, než jen osvítit zboží. LED dokáže v obchodě podpořit reklamu, komunikaci a zábavu. Postará se o úžasné efekty jak na fasádě, tak i ve výloze
a nebo jako video stěna uvnitř obchodu.

LED nabízí maloobchodu různorodé možnosti, jak si kreativně pohrát s vnějšími i vnitřními
plochami - fasádou, výlohou i in-store komunikací. Nové korejské obchodní centrum Galeria Centercity v Cheonanu je se svou LED
fasádou ohromujícím příkladem toho, jak LED
technika dokáže podpořit branding celého
obchodu. Už z dálky tato mediálně vyladěná
fasáda o ploše téměř 13 000 m2 přitahuje svým
kouzlem všechny kolemjdoucí. Více jak 22 000
LED světelných bodů propůjčuje této stavbě
pestrobarevný plášť, který je ve tmě vidět už
z dálky. Jednou rychle, jednou zase pomalu,
poletují barevné světelné sekvence ve vlnitých
pohybech přes celou budovu. Plynulé světelné
pohyby, intenzivní barevná dynamika a světlem zinscenovaná textová a obrazová poselství
a vytváří z této fasády doslova unikát.
„V Asii jsou taková velká obchodní centra
také místem sociální interakce,“ vysvětluje
Ben van Berkel, ředitel amsterdamského architektonického studia UN Studio, který jako
architekt společně s Zumtobel a bonnskými
světelnými designéry ag Licht zrealizoval tento projekt.
Obchodní plochy jako místo kontaktů
a zábavy – i evropské obchody se ve snaze
o odlišnost ubírají tímto směrem. Obchodům
se nabízí stále více možností, jak skrze LED
vizuálně vysílat zákazníkům určitá poselství,
jak aktivně propagovat sebe i svůj sortiment
a jak vystupovat také jako bavič. Například
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Sport Scheck ještě před svým otevřením vloni
na podzim umístil ve svém novém berlínském
obchodě do výlohy LED krychle o velikosti 20
m2, aby tak vzbudil pozornost kolemjdoucích.
Místo obyčejných nehybných plakátů se tyto
LED monitory s nahraným odpočítáváním, jak
ho známe ze sportovních arén, postaraly již několik týdnů před otevřením o velká očekávání.
Dnes, v již zaběhnutém obchodě, prezentují
tyto krychle s vysokou světelnou intenzitou
a v barevné dokonalosti témata jako jsou třeba
aktuální televizní spoty. Celý sportovní dům
se zaměřuje na emocionální sílu prožitku a díky nejrůznějším digitálním médiím probouzí
k životu tématicky rozmanité světy. Instalace
a obsah pocházejí od stuttgarského specialisty
na digitální komunikaci Netvico.
Řetězec očních optik Apollo Optik od nedávna sází ve svých obchodech na využití inovativních LED „dia-očí“, které pokrývají stěny.
Tato novinka od Netvico spojuje moderní světelný design s klasickou informační prezentací a s minimální spotřebou energie. Spojením
šesti jednotek těchto čtvercových „dia očí“ je
tak u Apollo zaplněna plocha o šířce 1,80 m
a o výšce 1,20 m. Ledově bílý LED podsvicuje
jednotlivé imageové motivy na průčelí ze skla.
Tyto LED „dia-oči“ se dají zkombinovat do větších světelných tabulí, fólie s jednotlivými motivy jsou jednoduše vyměnitelné. Apollo Optik
tak disponuje proměnitelným a ﬂexibilně použitelným informačním médiem.

Dia-oči
Přestože dnes teče převážná část ﬁnančních
prostředků určených na marketing do konvenčních plakátů, cedulí a závěsných tabulí,
tedy do statických médií, investice do LED-technologií s pohyblivými obrazy na nejrůznějších médiích již začínají být porovnatelné.
Pohyblivé obrazy upoutají pozornost víc než
statické vzkazy, o tom jistě není pochyb a signalizují lépe, že se zde něco děje.
LED podsvícení nabízí více předností. Kromě prvotřídní barevnosti proﬁtuje obchodník
také z vysoké energetické efektivnosti a životnosti monitorů. To platí především pro větší
instalace s vícero jednotlivými monitory nebo
pro videostěny. Čtyři nové velkoformátové
sériové displeje od Samsungu nyní rozšiřují
instalační možnosti velkoformátových LED
monitorů. Nové monitory jsou vhodné pro
prezentaci akčních nabídek ve výloze, ale
i pro vchodové zóny, pro videoinstalace na reklamních in-store plochách nebo pro hudební klipy v obchodech s módou. S elegantním
designem a extrémně úzkým rámem jsou tyto
monitory optimálním předpokladem pro to,
aby byla vnitřní digitální komunikace zaintegrována do individuálního designu každého
obchodu. Některé modely mají téměř plynulý
přechod obrazu.
Nicméně: pohyblivá forma digitální komunikace do prodejního místa opticky vnáší více
rozruchu a stále měnící se obrazy mohou zákazníka dokonce rozptylovat a dráždit. To je
samozřejmě nežádoucí. Atraktivní alternativou, jak čelit přemíře pohyblivých obrazů, jsou
podsvícené motivy na velkoformátová textilní
plátna. I zde lze podle výrobce S&P Schäffer &
Peters LED dosáhnout vysoce efektního světelného zdroje, který v kombinaci s světlovodivou fólií vytváří jednolité, jakoby přirozené
denní světlo, které látkovému potisku propůjčuje patřičnou zářivost a barevnost.
Brigitte Oltmanns

Převzato ze stores+shops,
Magazín EHI o zřizování
a vybavení prodejen a o POP marketingu
www.ehi.org

