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›

› Poradenství s efektivním řešením vnitřního vybavení prodejen

› Realizace interiéru včetně řízení projektu ve všech fázích a jeho financování

› Revitalizace stávajících prodejen
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› Pokladní boxy a systémy, vstupní zařízení, displeje

› Nákupní vozíky a košíky

Kompletní návrh řešení prodejního prostoru a jeho vizualizace



Showroom Lasvit v pražském Holportu 
byl vybudován se záměrem vytvořit 
zastřešující prestižní prostor, který by 
dokázal představit tři základní divize 
dnes již světově známého Lasvitu (pro-
jektové instalace, designové kolekce 
a sklo v architektuře). Reprezentativní 
prostory showroomu plně vyhovují 
obchodním jednáním, vč. tzv. mock-up 
prezentací, kdy se klientům předvádí 
modely velkých zakázek. Díky flexibil-
nímu závěsnému systému mohou vidět 
v reálném prostředí objednané zboží. 

Architekti Marek Deyl a Jan Šesták 
byli přizváni i k vytvoření koncepce 
tohoto showroomu, jenž vznikl jako 
první ze série obchodů po celém světě. 
Design interiéru je elegantní, s téměř 
uměleckým pojetím.

Hlavní roli zde hraje sklo samotné – 
jeho chování ve vztahu ke světlu, potře-
ba klidného pozadí. Na stěnách i podla-
ze byl použit stejný materiál - bolon. 
Má jemnou strukturu, odrazy svítidel 

se v něm ještě množí, zároveň je ale 
pocitově klidný a představuje nekoneč-
né pozadí využívané při filmování nebo 
fotografování. Vše směřuje k tomu, 
aby svítidla v prostoru vyzněla a okolní 
design nepřebíjel instalace samotné. 
Jedinými prostorovými kreacemi jsou 
police, které vyjíždějí z pásů na stě-
nách oddělených jemným hliníkovým 
proužkem, a oblouk spojení podlahy 
se stěnou. Okna zastiňují posuvné pa-
nely ze syntetické tkaniny clipso. I pro 
pult recepce byl použit produkt Lasvi-
tu – podsvícený Hydrogene. Za ním je 
efektně nasvícená zástěna Crystal Wall. 
Fixní architektonický prvek kromě ní 
představuje také Liquid Kristal, skleně-
ná stěna od britského návrháře Rosse 
Lovegrova, která z celkového prostoru 
vyděluje konferenční místnost. 

EuroShop RetailDesignAward 2014
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Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje každoročně ně-
mecké EHI ve spolupráci National Retail Federation USA jako 
soutěž o nejlepší koncepty světa. Šéfredaktorka časopisu Brand-
s&Stories – Blanka Bukovská - byla přizvána mezi dvacet expertů, 
zástupců jednotlivých zemí, které se soutěže účastní. Výsledky 
letošního ročníku budou vyhlášeny 16. února 2014 v rámci vele-
trhu EuroShop 2014 v Düsseldorfu. 

Náš časopis každoročně vítěze soutěže představuje a ani v příštím 
roce tomu nebude jinak. V únorovém vydání Brands&Stories se 
o nich dočtete. V minulých letech patřil v soutěži z českých a slo-
venských konceptů úspěch Galerii Miele v Brně, která byla mezi 
21 nominovanými nejlepšími koncepty světa. Vloni se tomuto 
úspěchu dostalo konceptu POTTEN &PANNEN - STANEK COO-
KING CINEMA, který postoupil do užšího kola soutěže EuroShop 
RetailDesign Award 2013 spolu s dalšími 25 koncepty (z celkem 
62 soutěžících z celého světa). Můžeme již nyní prozradit, že do 
užšího kola výběru letošního ročníku, tj. mezi 35 nejlepších z 82 
přihlášených, se dostal koncept showroomu společnosti Lasvit. 

Věříme, že účast českých konceptů v mezinárodním klání přispě-
je k povědomí, že i v oboru store konceptů má náš design světu 
co říci. Mezinárodní porota expertů na vybavení obchodů vybírá 
každoročně mezi mnoha kandidáty tři nejlepší koncepty. Kritérii 
výběru jsou vedle vydařeného designu komplexní odpovídající 
koncept obchodu s jasným sortimentním vymezením, jedno-
značným oslovením cílové skupiny a s jednoznačně rozpoznatel-
ným Corporate Identity. Neboť pouze při splnění všech těchto 
aspektů oslovuje idea obchodu také zákazníky. 

EHI Retail Institute, který spolu s National Retail Federation USA 
soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje, je výzkumný, 
vzdělávací a poradenský institut pro obchod a jeho partnery, za-
ložený v roce 1951. V kooperaci s EHI pořádá Messe Düsseldorf 
veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro ob-
chod a EuroCis. Na obou se představují nejnovější produkty, ře-
šení a trendy v maloobchodě. 

Koncepty nominované do letošní světové soutěže EuroShop RetailDesign Award 2014:

Časopis Brands&Stories má tu čest nominovat české 
a slovenské nové koncepty obchodů do soutěže 
o nejlepší prodejní koncept světa.

EuroShop
RetailDesign 
Award 2014 Ve všech showroomech firmy USSPA 

stejně tak i v Zelenči jsou dodržovány 
rozpoznávací znaky, podle kterých je kli-
ent bezpečně rozezná. Jedná se přede-
vším o materiálové užití dřeva v kombi-
naci s bílou podlahou, lepenou grafikou, 
jednoznačné kompoziční uspořádání 
hmot a vzájemných prostorů.

Nejdůležitějším záměrem je navo-
zení wellness atmosféry, klidu a poho-
dy. Relaxační pohodu zajišťují i samot-
né vířivky, které jsou v zahradní části 
showroomu plně funkční a určené kli-
entům k vyzkoušení v každém ročním 
období.

Důležitou roli zde sehrává samotný 
tvar jednopodlažní haly a obvodo-
vý plášť, který zajišťuje rovnoměrný 
přístup světla v celé ploše a vizuálně 
stavbu velmi pěkně provzdušňuje.

Koncepce má splňovat požadav-
ky jasné přehlednosti a návaznosti 
produktových řad. Má představovat 
příjemné prostředí i pro návštěvníky 
s dětmi. Pro vstupní část showroomu 
byl speciálně navržen boutigue v kom-
binaci s relaxační chill out zónou pro 
děti i dospělé klienty. Boutigue slouží 
pro prezentaci velkého sortimentu pří-
pravků a doplňků, které se přímo vážou 

k vířivkám a wellnessu. Sociální zázemí 
pro návštěvníky tvoří vizuální rozmezí 
mezi vstupní částí a hlavním prezentač-
ním prostorem.

Tohoto efektu bylo využito k tomu, 
že vestavba s vířivkami není v celém 
svém rozsahu vidět a návštěvník ji 
musí postupně objevovat. Tento kon-
cept dotváří výškově různě vyvýšená 
pódia, do kterých jsou zabudovány 
příslušné vířivky. Pro zachování ele-
gance a vzdušnosti celého prostoru 
byly navrženy pouze dvě barevnosti. 
Převládající barvou je bílá. Je použita 
na podlaze a kontrastuje s dřevěnými 
pódii, doplněnými výraznou nalepenou 

grafikou. Na dřevěné pódium navazuje 
bílý barový pult, který slouží k poseze-
ní návštěvníků a možnosti jiného typu 
prezentace. 

Pro navození wellness atmosféry 
byly navrženy drobné doplňky ve formě 
dřevěných paravánů, suchých dekorací, 
bambusů a drobných předmětů.

Prioritním cílem společnost Original 
Interier, stavby s.r.o. bylo vždy nabízet 
nejvyšší možnou kvalitu k absolutní 
spokojenosti zákazníků, a proto byl 
za účelem nového obchodního místa 
a reprezentativního showroomu vy-
brán objekt zámku v Předměřicích nad 
Labem, který byl původně určen k de-
molici. Tento nádherný historický klenot 

prošel rozsáhlou rekonstrukcí a po třech 
letech zde byl otevřen nový exkluzivní 
showroom ORIGINAL INTERIER o rozloze 
cca. 1000 m2 v interiéru a 8000 m2 při-
lehlé venkovní prodejní plochy.

Tento zámek slouží architektům, 
designérům, developerům, stavebním 
firmám a kooperujících partnerům. Ob-
chodní centrum je samozřejmě určeno 
i pro soukromé investory a jejich re-
sidenční a komerční projekty.  Díky 
velmi širokému sortimentu mají klienti 
možnost zajistit tak celý svůj projekt na 
jednom místě za bezkonkurenčních 
podmínek.

Zákazníci zde naleznou širokou škálu 
produktů do interiéru, ale i exteriéru, 
jako např. designové podlahy, luxusní 
povrchové stěrky, obklady, dlažby, mo-
zaiky, přírodní kámen, koupelny v kla-
sickém i moderním stylu, profilované 
stropy, svítidla, inteligentní řídicí systé-
my, krby, nábytek, výjimečné dekorace 
a mnoho dalšího.

Showroom
Lasvit

ORIGINAL INTERIER

Showroom USSPA



20
13

-1
0-

21
 E

ur
oS

ho
p 

20
14

_T
sc

he
ch

ie
n_

Sc
hi

ff
_9

0 
x 

29
0m

m
_B

ra
nd

s 
&

 S
to

rie
s_

4c
_3

37
4

www.euroshop.de/

visitors-world

Informace pro návštěvníky, prodej vstupenek, 
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Od počátků je pořádán Messe Düsseldorf a by-
lo rozhodnuto, že bude probíhat ve tříletých 
intervalech. Ideovým tvůrcem a odborným 
garantem je EHI Retail Institute. Kontinuální 
růst veletrhu EuroShop v minulých letech lze 
především zdůvodnit tím, že se vždy dokázal 
důsledně přizpůsobit měnícím se potřebám 
obchodní branže. Jeho nabídka se neustále 
vyvíjela a rozšiřovala. Pořadatel akce chtěl, 
aby i přes tuto enormní různorodost nabíd-
ky návštěvníkům garantoval optimální oslo-
vení specifických cílových skupin a jasnou
orientaci pro návštěvníky, a proto od roku 
2002 rozčlenil EuroShop do čtyř samostat-
ných podskupin s označením EuroConcept, 

EuroSales, EuroCIS a EuroExpo. V segmentu 
EuroConcept jsou soustředěna témata stav-
ba a zařízení prodejen, osvětlovací technika, 
podlahová krytina, architektura a design 
prodejen, ale i chladicí nábytek a chladicí 
zařízení. EuroSales propojí všechny fasety vi-
zuálního marketingu, podpory prodeje a mar-
ketingu prodejního místa (tzv. POS, point of 
sale), zatímco sektor EuroCIS představuje 
inovační informační a bezpečnostní techno-
logie. EuroExpo zase spojuje témata výstavby 
veletržních stánků, designu a pořádání akcí.

Paralelně s rozšiřující se paletou nabídek 
veletrhu EuroShop byly postupně během 
let získávány stále nové cílové skupiny, takže 

dnes na této akci potkáme osoby s rozhodují-
cími pravomocemi nejen z maloobchodních 
oborů food a non-food, z průmyslu spotřeb-
ního zboží a investičních prostředků, velko-
obchodu a řemesel na straně návštěvníků, 
nýbrž i architekty, designéry, odborníky na 
zařizování vnitřních prostor obecně i vnitř-
ních prostor prodejen přístupných pro 
veřejnost, zástupce veletrhů, odborníky na 
reklamu, informační technologie i poskyto-
vatele bankovních a finančních služeb, kteří
EuroShop využívají jako vysoce kvalitní infor-
mační a inspirační platformu.

EuroShop je nejen místem, kde se prolínají 
světy nabídky a poptávky, nýbrž je současně 
i světově nejdůležitějším fórem nápadů a ide-
jí maloobchodu.

EuroShop tak bude nejen jedinou akcí, 
která předvede veškeré investiční prostředky 
pro obchod a na které se vystavovatelé setkají 
s nejdůležitějšími osobami s rozhodovacími 
pravomocemi v maloobchodu, jeho sub-
dodavateli a partnery z celého světa, nýbrž 
i důležitým barometrem trendů, který doká-
že v pravý čas, na stejném místě a ve stejnou 
dobu a v přímém mezinárodním srovnání vy-
zdvihnout rozhodující směry vývoje a každé 
tři roky nabídnout kreativní, inovační a infor-
mační podněty pro celý svět maloobchodu.

Poslední EuroShop v roce 2011 zazname-
nal 2036 vystavovatelů z 53 zemí na zhruba 
108.000 m² čisté výstavní plochy a více než 
107.000 odborných návštěvníků, včetně 
60,2 procent ze zahraničí. Již čtyři měsíce 
před akcí by mohlo být mottem EuroShopu 
2014 - největší světový veletrh maloobchodu. 
Rekord z posledního ročníku je již se svými 
více než 112 tisíci m² čisté výstavní plochy 
překročen o neuvěřitelných 3,8 procenta. 
Již v tuto dobu je jasné, že přes 2000 vysta-
vovatelů z 56 zemí bude od 16. do 20. února 
při tom. 

Kreativní, inovační a informační
podněty pro celý svět maloobchodu 

– to je EuroShop
Také čeští vystavovatelé 
mají na této mezinárodní 
přehlídce co ukázat. 
Budou jimi:
 American Security spol. s r.o. 
 Asociace výstavářských firem ČR
 Authentica, s.r.o. 
 BVV Veletrhy Brno a.s. Traide Fairs Brno 
 CzechTrade Česká agentura  
 na podporu obchodu 
 Jansen Display s.r.o. 
 MBG,spol. s.r.o 
 MEGAPLAST Kladno Ltd. 
 MIDICO SYSTEM s.r.o. 
 Milos s.r.o. 
 MORIS Design s.r.o.
 NERA DISPLAYS s.r.o. 
 The Display Company CZ s.r.o.

Na nové platformě se vykrystalizoval 
zájem designérů světel, a tak v ha-
le číslo 11 bude pro ně připravena 
speciální výstavní zóna Lighting 
Designer´s Zone“, věnovaná osvět-
lení v obchodě a jejich speciálním 
retailovým konceptům. Poptávka po 
výstavní ploše v této zóně byla obrov-
ská, takže plocha 300 m² je již plně 
obsazena. Vystavovatelé Lighting 
zóny budou: Lichtspiel, ULI JETZT, 
Tobias Link Lichtplanung Lichpla-
ner, Firstlight GmbH, KMLS-GmbH, 
Lichtkompetenz GmbH, Arne Fiedler 
Lightsolution, start.design GmbH, 
RHEIN LICHT, macom GmbH.  

Trendy v mezinárodním
obchodu designu
Od posledního EuroShopu se v obcho-
dě hodně událo. Hospodářská situace 
je napjatá ve většině průmyslových 
zemí, a dokonce i rychle se rozvíjejí-
cí trhy zažily pokles, na který nebyly 
zvyklé. Nicméně lze ale oprávněně 
tvrdit, že těžké časy také působí jako 
katalyzátor změn, a když jsou omeze-
né prostředky, je kreativita téměř vždy 
největší. V praxi to znamená, že se 
hodně změnilo a objevily se některé 
nové trendy, které na posledním Euro-
Shopu v roce 2011 viditelné nebyly.

Příkladem trendu, který kopíruje 
omezené prostředky, jsou Pop-Up Sto-
res. Mohou být nejen vizuálně velmi 
zajímavé a netradiční, ale generují 
i zisky navíc.

Příkladem dalšího trendu jsou ob-
chody kreativně vytvářené jako obý-
vací pokoje, které mají být pro zákaz-
níka místem dočasného odpočinku, 
kde se s knihou či katalogem, s kávou 
na pohodlné sedačce u krbu může 
cítit jako doma a příjemně se tak na-
ladit na koupi. To je typický příklad 
současného trendu jak zvýšit hodno-
tu značky a odlišit ji od konkurence. 
Jeden z hlavních trendů by se dal nazvat 
„Návratem do budoucnosti“. Není to 
tak dávno, co se na maloobchodní ob-
loze objevila hvězda QR kód, která prý 
přinese vše zpět do rovnováhy a vrátí 
zákazníky do kamenných obchodů.

Ukázkovými příklady nasazení byly 
vyzkoušené „demo-stores“ v různých 
zemích. Byly zřízeny virtuální obchody 
například v metru, složené z fotografií
výrobků opatřených QR kódem. Ty 
mohli cestující scanovat při čekání na 
vlak a ušetřit si tak cestu do supermar-
ketu. Ukázalo se ale, že technologie 
jsou bez obsluhy neatraktivní a fungují 
pouze jako doplněk v balíčku služeb. 
Inovativní koncepty přímého dialogu 
a řešení pro mezinárodní maloob-
chodní komunikaci lze nalézt právě 
na EuroShopu. Pro mnoho společností 
se stane cenným zdrojem inspirace na 
cestě k úspěšné budoucnosti.

Organizační informace
EuroShop 2014 je pro odborné návštěvní-
ky otevřen od neděle 16. února 2014 do 
čtvrtka 20. února 2014, denně od 10 do 
18 hodin. Denní vstupenka stojí 60,- Euro 
(42,- Euro v on-line předprodeji (e-ticket)), 
dvoudenní vstupenka 80,- Euro (60,- v on-
-line předprodeji) a vstupenka na celou 
dobu trvání veletrhu 135,- Euro (115,- 
v on-line předprodeji). Studenti platí 20,- 
Euro. Vstupenky zahrnují i volnou jízdenku 
na veletrh a zpět městskou hromadnou 
dopravou (Verkehrsverbund-Rhein-Ruhr).

Od své premiéry v roce 1966 veletrh EuroShop 
do dnešních dnů vyrostl do akce, která mezi 
veletrhy zaměřenými na investiční prostředky 
v obchodní branži zaujímá vůdčí pozici. 



Jaký význam má výstavní prostor věnovaný 
osvětlení v kontextu EuroShop 2014?
Velký! Neboť odvětví osvětlení patří již řadu 
let k nejrychleji rostoucím segmentům v rám-
ci EuroShop. V roce 2014 poprvé obsadí ce-
lou halu 11 o výstavní ploše 1 600 m2. Zde 
bude odkryto celé spektrum moderní osvět-
lovací techniky a koncepce osvětlení obcho-
dů, ať už jde o osvětlení na podporu prodeje, 
o tvůrčí prvek v koncepci obchodu nebo 
o koncept Corporate Light. Kromě toho je 
v ohnisku pozornosti energeticky efektivní 
světelná architektura, která je zároveň šetrná 
k životnímu prostředí, neboť osvětlení i na-
dále patří k energeticky nejnáročnějším prv-
kům v obchodě a také zvyšuje náklady na kli-
matizaci a chlazení. Z nejrůznějších důvodů 
je téma osvětlení zařazeno na vrcholu priorit 
téměř každého návštěvníka EuroShop. 

EuroShop jakožto mezinárodní výstavní místo 
pro systémy osvětlení v roce 2014 má vedle 
sebe konkurenci v podobě jiných veletrhů. 
Jakým argumentem přesvědčíte vystavovate-
le z této branže a návštěvníky z řad odborné 
veřejnosti, aby v únoru 2014 přijeli právě do 
Düsseldorfu?
Je pravda, že je zde nespočet národních i me-
zinárodních odborných veletrhů zaměřu-
jících se na osvětlení, avšak EuroShop je se 
svou speciální nabídkou v oblasti osvětlení 
obchodů jedinečný. Zde jsou zohledněny 
konkrétní požadavky obchodníků, ať už jde 
o speciální řešení osvětlení pro oddělení 

ovoce a zeleniny, pro exkluzivní módní butik 
nebo rovnou pro celá obchodní centra. Vy-
stavovatelé s cílovou skupinou obchodníků 
nenajdou nikde jinde takovou koncentraci 
obchodníků z celého světa, kteří v koneč-
ném důsledku rozhodují o volbě toho či ono-
ho řešení osvětlení, a to vše na jednom místě 
a v pouhých pěti dnech. Pro návštěvníky je to 
ideální místo pro srovnání vedoucích značek 
na trhu a jejich produktů, pro to, aby se infor-
movali o aktuálních trendech a diskutovali 
o nich přímo s danými odborníky ze všech 
pěti kontinentů. Zvláště zajímavou pak le-
tos bude naše novinka „Lighting Designer´s 
Zone“, kterou poprvé nabízíme nezávislým 
designérům jako jejich vlastní platformu. 

Jaké úvahy stojí za vytvořením zvláštní vý-
stavní plochy Lighting Desinger´s Zone a jaký 
užitek z toho mají návštěvníci?
Osvětlení v obchodě je víc než jen pouhý 
zdroj světla, je rozhodující pro vytvoření 
nákupní nálady zákazníka a také pro „dobrý 
pocit z nakupování“. Jeho význam jakožto 
emočního tvůrčího nástroje v koncepci ob-
chodu je enormní – a právě zde se do hry 

přidávají designéři a odborníci na osvětlení. 
Lighting Designer´s Zone jim nabízí příleži-
tost, aby předvedli své umění a ukázali tak 
průmyslové scéně, jaký netušený potenciál 
koncepce osvětlení v sobě skrývá. Jedná se 
totiž o nezávislé designéry, to znamená, že 
nejsou vázáni na žádného výrobce, produkt 
nebo značku, mohou tak volně reagovat 
a tím vytvářet i zcela nové vize, do kterých 
promítnou ideje z celého světa. V tom také 
spočívá přednost pro návštěvníky EuroSho-
pu z řad odborné veřejnosti, právě v tomto 
volném ztvárnění myšlenek a v neutrálních 
řešeních, které tyto podniky vytvářejí. 

Jak je tato zvláštní plocha prostorově ztvárně-
na a kde bude v rámci veletrhu umístěna?
Lighting Designer´s Zone bude umístěna 
uprostřed haly 11 a bude zabírat celkem 
300 m2. Celá plocha se bude prezentovat 
v elegantních černo-bílých kontrastech. Jed-
notlivé stánky se budou uskupovat kolem 
odpočinkového prostoru s barem, který vy-
bízí k intenzívním rozhovorům v příjemné 
atmosféře. 

Jaká je odezva designérů na tuto nabídku? Na 
koho se mohou zaujatí vystavovatelé obracet?
Již nyní se ukazuje velký zájem designérů 
specializujících se na osvětlení. Pro premi-
éru Lighting Designer´s Zone jsme určili 
deset vystavovatelů a vycházíme z toho, že 
toto číslo také naplníme. Společnosti jako 
Lichtspiel, Start Design a Tobias Link už se 
ostatně k projektu přidali. Zainteresovaní 
designéři si mohou prohlédnout naši pre-
zentaci Lighting Designer´s Zone na portálu 
EuroShop nebo přímo kontaktovat referát 
vystavovatelů. 

Kontakt: Tobias Ohm, Messe Düsseldorf, 
OhmT@messe-duesseldorf.de, Tel.: +49 211 4560-523

Lighting  
Designer's Zone
Pro stále rostoucí počet designérů specializujících se na koncepty osvětlení v obcho-
dech nabízí EuroShop 2014 (16. 2. - 20. 2. 2014) v Düsseldorfu poprvé vlastní platfor-
mu. Elke Moebius, Director Euroshop, odpovídá na otázky týkající se zvláštní platformy 
„Lighting Designer's Zone“ a výstavního prostoru věnované osvětlení v obchodě. 

„Odvětví osvětlení patří 
v rámci EuroShop k nejrychleji 
rostoucím segmentům.“
Elke Moebius, Director EuroShop, Messe Düsseldorf

Puristicky v černo-bílých kontrastech, tak se bude prezentovat „Lighting 
Designer´s Zone“ na veletrhu EuroShop 2014 v Düsseldorfu. 

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

Rozhovor vedl Winfried Lambertz

EuroShop
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Na Muray Street 230, v nově vytvořené pěší 
zóně v newyorské finanční čtvrti, otevřel
Vintry Fine Wines své vinařství pro rostoucí 
obyvatelstvo Manhattanu, který se pomalu 
opět probouzí k životu. Na rozdíl od typické-
ho malého vinařství za rohem, kde je zboží 
vyskládáno v řadě na policích, dává design ve 
Vintry značně najevo, jakou přidanou hodno-
tu tato ambiciózní prezentace představuje. 

Tento originální design vytvoříl pro toto vi-
nařství newyorský architekt Rogers Marvel. 
Osvětlení je dílem L´Observatoire Interna-
tional, rovněž z New Yorku. Tento projekt 
byl oceněn cenou „GE Edison Award of Ex-
cellence“ na veletrhu Lightfair 2013 ve Phila-
delphii. 

„Nechali jsme se inspirovat rovnoběžnými 
řadami a oblými konturami vinohradu“, vy-
světluje Rob Rogers ze společnosti Rogers 
Marvel. Díky podpoře designéra Hervé 

Descottese ze společnosti L´Observatoire je 
každá lahev vína prezentována v luxusním 
prostředí jako zcela jedinečná. 

Oblé formy
„Majitelé chtěli dosáhnout toho, aby prodej-
ní prostor odrážel vinařské umění“, tvrdí 
Rogers. „Díky oblým tvarům prezentace se 
prostor zdá být větší, navíc tak může být celá 
výstavní plocha plně využita,“ vysvětluje ar-
chitekt. Je zde prezentováno až 2500 kusů 
různého sortimentu. 

Descottes dodává, že systém polic na stě-
nách a volně umístěné výstavní elementy 
byly původně konstruovány jako modely, aby 
tak tým designérů mohl otestovat, při jakém 
množství světla se svisle položené lahve na 
policích dají nejlépe osvítit, aniž by se odrá-
želo světlo ze zabudovaných LED světel. Ro-
gers zdůrazňuje, že každý světelný element 
– ať už jde o ten zabudovaný v policích nebo 

o součást stropního osvětlení – je umístěn 
tak, aby neodváděl pohled zákazníků od vy-
stavených produktů. 

U světel z řady produktů „FCLS“ od společ-
nosti Cathode Lighting Systems se nacházejí 
LED světla typu „GE Tetra Contour“ v teplé 
barvě o teplotě 2700 Kelvinů. Světla se dají 
utlumit prostřednictvím počítačově řízené-
ho systému. Stupeň osvětlení v obchodě se 
tak přizpůsobuje množství světla venku. 

Jakýsi protipól oblým policovým systémům 
z oceli a kůže tvoří ostatní materiály v záři-
vé bílé. Na centrálním vinařském stolu leží 
dotykové tablety, pomocí kterých zaujatí zá-
kazníci mohou najít odpovědi na své otázky. 
Nenuceně vytyčená trasa prohlídky obcho-
du umožňuje na prodejní ploše uspořádat 
ochutnávky vín či vinařské kurzy. 

www.vintryfinewines.com

Vinařství Vintry Fine Wines v New Yorku nabízí originální design ve stylu luxusního 
butiku. Pro toto vinařství byl vytvořen individuální design, jehož dominantou jsou 
oblé police v zářivě bílé barvě, které jsou osvětlovány vestavěným LED světlem.

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

Vilma Barr

Vinařství ve stylu
luxusního butiku
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Prezentovat zboží
v nejlepším světle
Oblečení, kůže, zábavní elektronika, čerstvé 
potraviny, lahve: tak různorodý může být sor-
timent, tak různorodé musí být i osvětlení. 
Různé povrchy mohou světlo „pohltit“ nebo 
ho naopak reflektovat. Především jsou jed-
notlivá barevná spektra v rámci různých dru-
hů zboží skutečně různorodá a od toho se 
musí odvíjet vhodné osvětlení. „Mluvíme zde 
o optimalizaci vlastní barvy, takže jde hlavně 
o to, vyvarovat se nesjednoceným barevným 
přechodům“, vysvětluje Jan Oberfranc ze 
společnosti Bäro. 

Zatímco halogenové lampy i nadále platí 
za nejlepší řešení pro zvýraznění zboží, di-
gitální LED technika se i zde stále znatelněji 
dostává do ohniska pozornosti. Z hlediska 

systematizace nyní svádí LED technika s tou 
klasickou nelítostný boj. Velká řada projektů 
je však i nadále kompletně realizována po-
mocí konvenční technologie. Oberfranc toto 
komentuje slovy: „Téma LED není otázkou 
buď a nebo. LED pro mě nenahrazuje žádný 
známý zdroj světla, nýbrž rozšiřuje můj krea-
tivní prostor.“

Hlavními kritérii jsou zde efektivnost, kva-
lita světla a životnost, podle nichž se musí 
porovnávat jak konvenční, tak i digitální 
technologie. Samozřejmě záleží na celkovém 
konceptu, ale LED technika se ukazuje být 
efektivnější. Nyní se sice ještě o něco lepší 
výsledky přičítají technologii HIT, ale ani 
LED nezůstává pozadu. 

Světlo a stín
Markus Weindl, jednatel společnosti Ruco 
Licht, poukazuje na neznámou v rovnici: „To, 
jak se mění množství světla a jeho kvalita při 
dosažení životnosti LED, zůstává i nadále há-
dankou.“ U konvenční technologie nemusí-
te očekávat žádná překvapení. Nicméně LED 
má jednu známou vlastnost: LED světlo vy-
tváří jasně definovaný předěl mezi světlem
a stínem, což je v některých branžích u pre-
zentace zboží nanejvýš smysluplné a žádané. 
Podle Weindla může být zboží lépe zvýrazně-
no právě pomocí LED. Jelikož se jednotlivé 
systémy stále více podobají jeden druhému, 
často rozhoduje spíše cena než daný kon-
cept osvětlení – a právě v tomto souboji 

jednoznačně vítězí konvenční technologie 
s nižšími náklady až o 20 %. 

Obliba LED světel roste nyní ve všech 
průmyslových odvětvích, podle odborníků 
se však aktuálně nejvíce prosazuje v potra-
vinářství daleko více než třeba v oděvnic-
tví nebo módě. Podle Karstena Vierkeho, 
který pracuje jako Commercial Director 
u společnosti Philips Lighting, je to jasné: 
„Přednosti LED z hlediska energetické efek-
tivnosti, kvality světla a montáže jsou oproti 
konvenčním světelným řešením, která do-
sud v obchodech s potravinami dominova-
la, zkrátka nepřekonatelné“. Oproti tomu 
v oblasti textilu a módy stojí LED teprve na 
začátku. Jedním z důvodů jsou požadavky na 
vysokou intenzitu záření k vytvoření světel-
ných akcentů. Vierke tvrdí: „Pro takové účely 
jsou keramické halogenové lampy i nadále 
velmi ekonomickým řešením.“ Podle odha-
dů odborníků se tyto ještě několik let v této 
branži udrží. I zde by tedy byl smysluplný 
další vývoj směrem k většímu rozsahu svět-
la, delší životnosti či optimalizaci barev pro 
různé druhy zboží. Společnost Bäro tedy vítá 
jakýkoli pokrok v oblasti konvenční osvět-
lovací techniky, „který jistě za mnohé vděčí 
svému konkurentovi v podobě LED“. Věda 
a výzkum se snaží u LED o zvýšení efektiv-
nosti na ca. 115 lum/Watt, ale i o optimali-
zaci kvality světla či ostrosti. Podle výroků 
expertů se k tomu navíc přidávají i snahy 

o vytvoření lepšího thermo-managementu 
díky optimální kombinaci světelných moto-
rů a pohonných hmot. Zároveň se výrobci 
osvětlení soustředí např. v oblasti designu 
na specifická řešení LED, aby tak co nejlépe
využili silné stránky této technologie. 

Osvětlení čerstvého zboží
Co dokáže inteligentní ovládání světla LED, 
ukázala jedna ze studií EHI na příkladu osvět-
lení čerstvého zboží v supermarketu. Byly 
zkoumány účinky osvětlovacího systému 
LED (který se však ještě nevyskytuje na trhu), 
jehož světelné spektrum automaticky reaguje 
na různé barvy produktů. Osvětlovací systém 
byl navíc vybaven zvláštním softwarem z Phi-
lips Research Center, který umí rozpoznávat 
barvy. Systém má v obchodě podpořit a op-
timalizovat prezentaci různého sortimentu, 
například omezit nápadný nepořádek při vý-
měně zboží. V oddělení ovoce a zeleniny tak 
vždy mohou být nasvíceny denní nabídky či 
různé produkty. 

Celkově znamená cílené plánování 
osvětlení daleko více než volba té či oné 
technologie. Koncepce obchodu a osvět-
lení musejí jít doslova ruku v ruce. Přitom 
rozhoduje kromě zvláštností toho daného 
druhu zboží, které má být osvětleno (např. 
barvy, citlivost na teplo či UV-záření) mno-
ho dalších faktorů, jako je branding, archi-
tektura obchodu, zapojení denního světla 

či zabudovaný osvětlovací systém. Šéf spo-
lečnosti Ruco Weindl prosazuje to, aby se 
při plánování osvětlení spíše ustoupilo od 
plošeného osvětlení ve prospěch redukova-
ného osvětlení, které lépe zvýrazní jednotli-
vé druhy zboží. 

Bäro zastává následující filozofii: musí jít
o to, aby se společně se zákazníkem pracovalo 
na jeho individuálních favoritech, například 
pomocí různých vzorů. Při použití LED nemu-
sí obchodník činit žádné ústupky, maximálně 
tolerovat jemné diferenciace u intenzity osvět-
lení. „Ale to je při dobrém plánování spíše pro-
středek ztvárnění než skutečný nedostatek,“ 
míní Jan Oberfranc. 

I jiní zdůrazňují význam „konceptů imi-
tujících realitu“, které umožňují uživateli 
„nejlepší možnou inscenaci zboží dle jeho 
požadavků“ a zároveň i zohlednění ekono-
mických aspektů. 

redaktion@ehi.org

Osvětlení v obchodě musí patřičně reagovat na různé barvy či povrchy, a tak optimálně vyzdvihnout charakteristiku daného 
zboží. Navzdory pokroku v oblasti technologie LED v mnoha projektech se i nadále prosazuje konvenční technika, ať už jde 
o módu nebo o jídlo. Proč tomu tak je?
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Brigitte Oltmanns
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I do Prahy už přichází tento světový trend, 
kdy kamenný obchod vytváří atmosféru 
obýváku. Pocity z této atmosféry si zákazníci 
mohou vyzkoušet v Pařížské 21, v obchodě 
Porsche Design. Jedná se o zcela nový kon-
cept prodeje, celosvětově zaváděný toto pré-
miovou značkou.

Spotřebitelé velmi touží po útulném pro-
středí, sociálních vazbách a důvěryhodnosti. 
V jejich profesním životě je vše často tvrdé 
a chladné. Je zaměstnávána racionalita člo-
věka, emocionalita jde stranou. A právě na 
tuto strunu obchodníci míří. Vytvořit pocity 
klidu, pohodlí, vtáhnout nakupujícího do 
tohoto světa a přimět ho setrvat v něm delší 
chvilku. Zpomalení tempa, teplo a pohodlí 
si jako protipól vyžaduje digitalizace života 
a rostoucí mobilita. Síla tohoto „obývacího 
designu“ tak vlastně spočívá v uspokojení 
prapůvodních lidských instinktů. Myšlenka 
původu je následující: doma se zákazník cítí 
dobře, a tak ztvárníme obchod jako domov. 

Kreativní potenciál „obývákového trendu“ 
rozhodně nelze považovat za pomíjivý. Tento 
trend sám o sobě zůstane, ale bude se prosa-
zovat jiným způsobem: například s menším 
množstvím skutečných dekorací, abstraho-

vaně, jednoduššími formami, s větší lokální 
provázaností a integrací digitálních médií, 
které se postarají o vytvoření pohádkového 
světa. Zcela jistě se tento vývoj, který má své 
kořeny v oblasti módy, přesune i do jiných 
oblastí: obuv, knihy, domácí potřeby, jídlo. 
Teoreticky je domácká atmosféra myslitelná 
u veškerého sortimentu, záleží jen na realiza-
ci myšlenky. Jak si s realizací poradila světově 
proslulá značka Porsche Design, lze spatřit 

nově právě v Pařížské ulici v Praze. Její zá-
stupce pro český trh Pavel Řezníček k tomu 
dodává: „Jsme rádi, že tento koncept, který 
je celosvětově pro naši značku novinkou, 
můžeme jako první představit právě v Pra-
ze. Dnes se musí obchody inscenovat daleko 
nápaditěji. Pro cílený nákup je zde internet. 
Kamenné obchody by měly nabízet inspira-
ci, informace a dobré poradenství. A o to se 
v Praze snažíme.“

v obývacím pokoji 
Již značnou dobu inscenují obchodníci, zvláště pak v módní branži, své obchody v duchu obývacího pokoje. Koberce, kože-

ná křesla, polstrované sedačky, krby a spousta zarámovaných obrazů je to, co vytváří tuto dokonalou atmosféru.

Předností společnosti Wanzl je to, že produk-
tová řada výrobků je tak široká, že dokáže 
vybavit vlastními výrobky celou prodejnu 
– od vstupního zařízení, přes nákupní vozíky 
a košíky, regálové systémy, včetně speciálních 
oddělení zeleniny a pečiva až po pokladny 
a bezpečnostní pokladní závory na výstupu 
z prodejny.

Firma Wanzl, známá jako největší výrobce ná-
kupních vozíků, dává v poslední době jasný 
signál, že disponuje týmem odborníků, který 
na základě svých mnohaletých zkušeností do-
káže vytvořit interiéry, které podpoří prodej 
vystaveného zboží a přilákají nové zákazníky. 

Oddělení Interiéry prodejen se zabývá 
komplexní realizací prodejen od profesionál-
ního návrhu až po kompletní dodávku včetně 
stavebních interiérových prvků jako osvět-
lení, podlahy, prosklené výlohy a ostatních 
zařízení. Toto je hlavní směr, kterým se chce 
oddělení Wanzl Interiéry v blízké budouc-
nosti ubírat. 

Kompletní realizací interiérů včetně pro-
jektového vedení se společnost Wanzl zabý-
vá již od roku 1990-1991, kdy začala dodávat 
nejen systémové vybavení prodejen, ale celé 
prodejny „na klíč“ v Německu a po celé Evro-
pě, včetně České republiky. Wanzl Interiéry 
nabízí jak kompletní generální dodávky inte-
riérů, tak jejich jednotlivé části. 

Pro váš obchod může Wanzl Interiéry navrh-
nout a vyvinout váš vlastní koncept prodejny, 
a to při použití nejmodernějších znalostí psy-
chologie a trendů prodeje. 

Po finalizaci návrhu zajistí kompletní nebo
částečnou realizaci stavebních prací až po vy-
bavení prodejny dle odsouhlaseného návrhu.

Realizace prodejen poskytuje Wanzl Inte-
riéry včetně projekt managmentu, sestavení 

a kontroly čerpání rozpočtu, časového har-
monogramu, koordinace prací a dodávek. 
Svoje služby rozšířil Wanzl rovněž poskytová-
ním financování a dohledu včetně zastřešení
záručních podmínek.

Wanzl Interiéry má ve svém portfóliu jak rea-
lizace velkých hypermarketů a jejich jednotli-
vých segmentů zboží, tak menších specializova-
ných prodejen jako jsou drogerie, parfumerie, 
léčebná kosmetika, obuv, oblečení a doplňky, 
hračkářství, prodejny sportu a další.

Kromě kompletní výstavby se Wanzl Interié-
ry zabývá také návrhem a realizacemi revitali-
zací prodejen nebo jejich jednotlivých oddě-
lení. Také v tomto případě má firma bohaté
zkušenosti a nabízí svým zákazníkům kvalitní 
služby za velmi příznivé ceny.

Podle typu prodejny si umí poradit s vý-
běrem a rozmístěním regálového systému, 

vstupního zařízení, pokladen, displayů 
a dalšího vybavení. Velký důraz je kladen 
i na osvětlení prodejny a jednotlivých dru-
hů sortimentu. Snahou týmu Wanzl je vy-
tvořit interiér, ve kterém by lidé pohodlně 
a rádi nakupovali a zároveň by zákazníka 
odlišil od konkurenčních prodejen. Tím 
také zajistí jejich provozovatelům úspěšný 
prodej.

Firma má vybudováno i vlastní servisní od-
dělení, jehož pracovníci veškeré vybavení 
instalují podle požadovaných norem a před-
pisů, ručí za jeho bezpečný provoz a zajistí 
následný servis dodaného zboží. Koordinu-
je také pro klienta práce při realizaci pro-
dejny. Realizaci a servisu zcela na počátku 
předchází návrh, 2D a 3D vizualizace, až po 
virtuální prohlídku. Tým Interiérů prode-
jen umí navrhovat koncepty prodejen od 
malých obchůdků až po velké formáty su-
permarketů. Snaží se se zákazníky pracovat 
na principu dlouhodobé koncepční spolu-
práce. Jedině tak je možno interiér neustále 
doplňovat, obměňovat a modernizovat pod-
le aktuálních trendů s přiměřenými nároky 
na investice. 

Česká pobočka, která je součástí mezinárod-
ního německého koncernu Wanzl, využívá 
silný vývojový potenciál mateřské firmy. Je
schopna reagovat na nejnovější celosvětové 
trendy a neustále přinášet nové nápady.

Vybavení prodejen dnes dodává řada firem. Většina z nich však nemá vlastní výrobní zázemí a zakázku zadává jiným spo-
lečnostem, nebo nakupuje zboží od velkých výrobců, včetně firmy Wanzl. Tím, že většinou prodejna není vybavena zařízením
od jednoho výrobce, často nastávají problémy už při montáži, a hlavně při následném servisování dodaného vybavení. 
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ho hlediska není zcela zřejmá, přesto nám 
to smysl dává. Naše cesta je na českém trhu 
jiná v tom, že produkty jsou všechny kvalitní, 
ekologicky založené, nadčasové. Neprezen-
tujeme módní výstřelky, které musíte za tři 
roky vybourat, protože ztratí aktuálnost, jde 
nám o trvalou hodnotu.

Uvedete příklad zajímavého produktu?
Třeba židle Emeco. Jedná se o americkou iko-
nu, která se datuje od 2. světové války. V na-
šem showroomu sedíte na prapůvodní židli 
vytvořené pro americkou armádu, pro námoř-
nictvo. Je dost tvrdá, aby vydržela jakékoli 
zacházení, je lehká, aby svojí váhou nezatížila 
loď, nekoroduje, je v podstatě nezničitelná. Za 
desítky let z ní vznikla designová záležitost, od 
té doby pro Emeco navrhoval židle Philippe 
Starck, Norman Foster a další ikonická jména. 
Nová židle od Konstantina Grčiče Parrish byla 
navržena pro newyorské muzeum a my ji bu-
deme mít během čtrnácti dnů k dispozici. Ne-
jedná se jenom o židli, jde o židli s historií. 

Vraťme se zpět k showroomu a jeho konceptu. 
Jak spojit různorodé, navíc charismatické pro-
dukty do jednoho celku?
Dáváme každé značce prostor, aby vynik-
la. Víme, jak se prezentuje na veletrzích 
a showroomech ve světě a snažíme se k nám 
přetáhnout to nejlepší, aby to odpovídalo její 
linii. Když se podíváte, jak bylo prezentováno 
Emeco letos v Miláně, zjistíte, že je to velmi 
podobné tomu, co předvádíme tady u nás. 

Dodržujeme pozorně ducha firmy a její se-
beprezentace. Aby značky ladily, musíme 
být zcela neutrální. Definovali jsme si čistě
bílé pozadí, abychom z celku jako firma ne-
vyčnívali a nepřebíjeli charakteristický esprit 
značek vlastním egem. Snažíme se dělat vše 
bez ozdob a dát jim prostor, který potřebu-
jí a který si zaslouží. Také to naznačuje náš 
styl směřující k minimalismu, funkčnosti 
a nadčasovosti. Kromě toho dáváme našim 
zastoupeným firmám silnou zpětnou vaz-
bu, komunikujeme spolu na intenzivní bázi 
o vhodných kolekcích pro náš trh, o cenové 
politice, o zapojení do celosvětových trendů 
každé z nich. Sledujeme konzistentní a dlou-
hodobou spolupráci. 

Dala by se tak shrnout vaše firemní filozofie?
Konzistence je pro nás důležitou hodnotou. 
Je to naše image. Citem vyhledávám lidi, se 
kterými si musím padnout do noty, musí být 
na stejné vlně. Spolupracujeme s těmi, kdo 
jsou nám i našim myšlenkám blízcí, v tom je 
naše síla. Stojíme si za jejich výhradním zastu-
pováním, pak jsme také schopni řešit značku 
marketingově a převést ji jako celek na náš 

trh. Právě tím, že jsme schopni vytáhnout 
správné firmy, i když nejsou známé, jsme pro
architekty zajímaví. Stále hledáme a snažíme 
se objevit designérské šperky. Naše portfolio 
se stále drobně upravuje. Víme o značkách, 
které bychom ještě chtěli zastupovat, ale 
vyžaduje to mnohaletou práci, jak si značku 
získat, ucházet se o ni. Pak má dlouhodobá 
spolupráce smysl a zhodnotí se i v našich ob-
chodních prostorách.

Připravila: Daniela Rígrová
Foto: Vinohradský pavilon, archiv Brother&Duck
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Nové prodejní koncepty

V loňském roce přitáhlo studio pozornost 
médií účastí světových hvězd při otevření 
nových obchodních prostor v Praze 9, za něž 
získali Brother&Duck ocenění „Best Showro-
om Award“ na italském veletrhu Cersaie. Po-
rota soutěže organizované časopisem „Il Bag-
no Oggi e Domani” vybírala mezi nejlepšími 
prodejci, kteří prezentují, propagují a pro-
dávají italský koupelnový nábytek a kerami-
ku mimo Itálii. Světové ocenění přišlo jen 
několik týdnů před vyhlášením Ceny šéfre-
daktorů Designbloku 2013 pro Vinohradský 
pavilon, jehož jsou Brother&Duck součástí 
a pro který dodali podlahovou keramiku do 
společných prostor. Od svého založení před 
šesti lety však musela společnost cestou na 
špici projít výraznou proměnou. Zprvu de-
signové studio úzce spolupracovalo s deve-
lopery a připravovalo návrhy pro interiéry 
jejich projektů. Během několika let se však 
Brother&Duck vypracovali z mainstreamu 
k atypickému produktovému studiu. Blízký 
vztah k designu hraničící s uměleckým cítě-
ním prostoru, čich pro objevování nových ta-

lentů v oboru i jasná představa spolupráce se 
zainteresovanými subjekty dovedly majitele 
firmy Lukáše Reitingera k rozhodnutí přeta-
vit značku směrem k exkluzivitě, ať už se týká 
výhradního zastoupení světových značek, či 
kvality, kterou nabízejí. Portfolio Brother&-
Duck od té doby mimo jiné zahrnuje veličiny 
z oblasti keramické dlažby a obkladů Mu-
tina a Mosa, designové kuchyně Valcucine 
a koupelnové doplňky KNIdustrie, ikonické 
židle amerického výrobce Emeco, japonské 
mozaiky Inax či polyuretanová umyvadla Bo-
ing. Sortiment pro laika zdánlivě nesourodý, 
přesto se za ním skrývá jednotná filozofie
silných příběhů, ekologické ohleduplnosti 
k prostředí a vysoké kvality. 

S jakými pocity přijal prestižní ocenění „Best 
Showroom Award“ z rukou mezinárodních od-
borníků, jsme se zeptali majitele společnosti 
Lukáše Reitingera:
Vlastně se jedná o čestnou cenu poroty za nej-
příjemnější showroom. Vnímám ji jako zhod-
nocení naší činnosti. To, že jsme ji obdrželi na 
největším veletrhu italských koupelnových 
produktů, kterého se účastní mnoho firem
a odborníků napříč obory, jí dodává váhu. 
Přesto nejsme pouhé koupelnové studio. 

Co přispělo k ocenění? Čím si váš showroom 
získal pozornost?
Celkový koncept jsme vymysleli sami. Předem 
jsme si definovali prostory, které chceme
nabídnout světovým návrhářům, aby v nich 
prezentovali své produkty podle svých před-
stav. Oslovili jsme Patricii Urquiolu a bratry 
Bouroullecovi, kteří navrhují pro společnosti 

Axor a Mutina a požádali je o návrh koupelny 
ze svých produktů. Naší přidanou hodnotou 
bylo tyto dvě značky poprvé spojit dohroma-
dy a vytvořit harmonický prostor, kde najdete 
designovou vanu a koupelnové předměty od 
slavných jmen na podkladě dnes nejznáměj-
šího italského keramického závodu. Oba pro 
tyto značky pracují, takže pro náš obchod ze 
svých věcí navrhli koláž. Za kolekcemi se také 
objevují obrázky snových koupelen podle 
jednotlivých návrhářů. Správnou publicitu 
showroomu pak dodalo to, že Patricia Urqui-
ola přijela obchod osobně otevřít v rámci 
loňského Designbloku. 

Nejste „jen koupelnové studio“, jak uvádíte. 
Jakou filozofii razíte pro výběr zastupovaných
značek?
V současné době výhradně zastupujeme 
přibližně šest světových značek pro Českou 
a Slovenskou republiku, včetně servisu pro 
architekty, kterým nabízíme portfolio celé 
značky a jejího systému až po marketing 
a servis. Naši vlastní architekti a designéři 
pomáhají architektům zvenčí zapracovat 
naše materiály a produkty do projektů, aby 
je použili správným způsobem, doporuču-
jí možnosti pro koncové klienty. Vychovali 
jsme si také své řemeslníky, kteří umějí s naši-
mi produkty pracovat a zajistit tak dokonalý 
výsledek celku. Všechny námi zastupované 
firmy jsou propojeny se jmény designérů
a všechny nabízejí produkty pro dokončo-
vací fázi stavby. Nejsou to ale jen předměty 
spotřební hodnoty, prolínají se v různých di-
menzích stavby, jde nám o dotažení interiéru 
do umělecké úrovně. Naše značky spojuje ur-
čitá přidaná hodnota, umělecký přesah, navíc 
kuchyně Valcucine a židle Emeco jsou i 100% 
recyklovatelné, stejně tak dlažby a keramika 
jsou ekologické. Souvislost mezi nimi nemu-
sí být zjevná na první pohled a z obchodní-

Showroom – neutrální
prostor pro výjimečné příběhy

Interiérové studio s neobvyklým jménem razí cestu českými designovými vodami s jasnou vizí. Stejně jako loňský i letošní podzim 
Brother&Duck výrazně přispěli do přehlídky českého designu otevřením nového showroomu. Ač odlišné svým pojetím mají oba 
koncepty něco společného – prodejna v pražských Vysočanech i Vinohradský pavilon získaly krátce po sobě prestižní ocenění.

Nové prodejní koncepty
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„Autentické“
je to pravé slovo

Budova Pavilonu prošla náročnými opra-
vami. Prostor se podařilo revitalizovat při 
zachování všech původních konstrukčních 
a historických prvků. Výsledkem je velko-
rysý prostor, který díky znovu odkrytým 
oknům disponuje i velkým množstvím den-
ního světla a nabízí tak vzdušnou atmosféru. 
„Jsem ráda, že se podařilo Pavilon takto oži-
vit a zanechat prvky, jako je původní strojov-
na, která byla doposud před zraky veřejnosti 
z velké části ukryta,“ říká starostka Prahy 2 
Mgr. Jana Černochová.

Kromě prodejny designového nábytku, 
osvětlení a doplňků Stockist, která je hlav-

ním nájemcem, zde zákazníci naleznou i pro-
dejnu koberců a podlah Barkotex, Brother&-
Duck nabízející obklady, dlažby, koupelny 
a kuchyně, prodejnu audiovizuální techniky 
Fullstars či obchod s ložním prádlem šitým 
na míru Confido Home. Prodejna Moder-
nista zase nabídne český design 20. století. 
Nechybí ani obchod s designovými tape-
tami a doplňky Lavmi, zakázkový nábytek 
Lugi, floristické studio Mario Wild Flowers

a prodejna s ručně tkanými koberci Vartian 
Carpets. Stejně jako dříve naleznete ve Vino-
hradském pavilonu prodejnu Albert. 

V přízemí památkové budovy bývalé 
Vinohradské tržnice se nachází unikátní 
původní strojovna. Vznikl zde i prostor 
o rozloze 180 m2, který bude sloužit k vý-
stavám obrazů a prodejním prezentacím 
dalších uměleckých děl talentovaných 
autorů. Jako první zde vystavují malíř Mi-
lan Chabera a malířka i fotografka Monika 
Abbott. V prodejních expozicích Stockist 
v prvním patře Pavilonu vystavuje své 

obrazy a plastiky Richard Kočí. Pavilon 
tak nabídne prostory i pro konání spole-
čenských akcí týkajících se významných 
událostí a počinů v designové tvorbě. Toto 
centrum interiérového designu a umění 
doplní volně otevřená stylová kavárna 
Café Pavilon, jež navrhla Bára Škorpilová 
ze studia Mimolimit. Kavárna je vybavená 
nábytkem Fritz Hansen, Vitra, Hay a Magis. 
Provozovat ji bude společnost Edercafe 

která má bohaté zkušenosti z oblasti gas-
tronomie. 

Hlavní nájemce Stockist nabízí nábytek 
předních světových nábytkářských zna-
ček, jako jsou: Fritz Hansen, Conde House, 
Lema, Magis, Montis, Hay, Flou, Desalto, 
Zeitraum, Pol74 a Vitra. Jednotlivé značky 
jsou ve velkorysém prostoru Pavilonu sty-
lizovány do sekcí. Tyto produkty jsou urče-
ny všem zákazníkům, kteří mají rádi kva-
litu a design, stejně jako profesionálním 
architektům a interiérovým designérům. 
Za originálním konceptem, který nemá 
v České republice srovnání, stojí Martin 

Leitgeb. Byl to právě on a jeho společník 
Arnošt Brož, kteří se rozhodli vytvořit 
v Pavilonu centrum moderního bydlení. 
„Všechny naše aktivity směřují k jednomu 
cíli. Chceme, aby se z  Pavilonu na praž-
ských Vinohradech stalo vyhledávané cen-
trum nákupu i odpočinku, kde se bude 
prolínat interiérový design s uměním,“ 
říká podnikatel s vášní pro design Martin 
Leitgeb.

Pavilon na pražských Vinohradech
centrum nábytku a designu

Pavilon, jedna z významných industriálních památek a dominant pražských Vinohrad, 
10. října 2013 po náročné osmiměsíční revitalizaci znovu ožil. Mezi hlavní lákadla, jež 
veřejnosti nabízí, patří originální koncept prodejní a výstavní galerie moderního byd-
lení Stockist. Na ploše přes 2500 m2 lze obdivovat a zakoupit výrobky světových zna-
ček jako Fritz Hansen, Desalto, Lema, Zeitraum, Montis, Conde House, Pol74, Magis, 
Flou, Hay, nebo Vitra. Otevření se uskutečnilo v rámci pražské přehlídky Designblok 
2013. Vinohrady se tak definitivně stávají pražským centrem nábytku a designu.
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Westerwiehe je malá čtvrť směrem na jih od 
Gütersloh s pouhými 2 000 obyvateli, každý 
se tady zná s každým. Když se tady hodláte 
přestěhovat, nemáte to nikam daleko. Napří-
klad Wilsmannovým stačilo se se svým ob-
chodem DOB- und HAKKA-Multilabel-Store 
přestěhovat jen o dva domy dál, aby tak svou 
prodejní plochu zvětšili (a samozřejmě i vy-
lepšili) o 100 %, a to na celých 250 m2. Majitelé 
si v nové nemovitosti dali záležet na tom, aby 
„vše zůstalo tak, jako to tady bylo původně, 
protože tradice je pro nás důležitá“. Dům, kte-
rý zhruba před 100 lety postavil dědeček Ru-
diho Wilsmanna a který po celá desetiletí fun-
goval jako hostinec, nyní odkrývá své kouzlo: 
od otevření Wilsmann-Anziehbar (tento nový 
název má být imitací starých hospůdek), 4. říj-
na loňského roku, je tato budova naproti ko-
stelu doslova centrem této malé čtvrti, která 
společně s dalšími šesti čtvrtěmi tvoří město 
Rietberg s celkem 28 000 obyvateli. 

Původní fasáda z pálených cihel byla zre-
konstruována a sál z roku 1960 byl obložen 
antracitově zabarveným dřevem. Pálené cihly 
dodávají budově autentičnost i vevnitř, stejně 
tak jako hospodský pult z šedesátých let, zpo-
za kterého Wilsmannovi servírují svým zákaz-

níkům kávu či pivo, či dřevěné trámy, schody 
a ocelové podpěry. Vnější i vnitřní architek-
tura pochází od tamní architektky Kathrin 
Reinkemeier. Veškeré řemeslné práce byly 
provedeny místními řemeslníky. 

V budově se nachází mimo jiné i dětský 
koutek, původní kožená sedačka a dvě auten-
tická točicí křesla. Ve výloze jsou vystaveni tři 
„uglies“, zkrátka figuríny tří pánů daleko vzdá-
lených ideálu mužského těla, kteří se mezitím 
staly kultem Wilsmanns-Anziehbar. Celkem 
70 zářivek se stará o to správné osvětlení. 

Celé prostředí působí teple, domácky, ale 
zároveň je poplatné dnešním trendům a urba-
nistickému stylu. V obchodě naleznete spor-
tovně laděný sortiment i oblečení pro všední 
den, celkem téměř 50 značek pohybujících se 
ve střední cenové relaci. To, že se zde zákazní-
ci cítí „jako doma“, je hlavní prioritou Rudiho 
a Wilmy Wilsmannových a rovněž i jejich nej-
staršího syna Dennise, který poté, co vystudo-
val techniku oděvnictví, je již dva roky velkou 
posilou tohoto rodinného týmu, který založil 
firmu již v roce 1979. Speciální taktika Wils-
mannových – srdečná atmosféra, osobní péče 
a kompetentní poradenství, to vše v novém, 
atraktivním prostředí – je zřejmě pro kupní 
sílu, která je v tomto regionu značná, přede-
vším díky značkám jako jsou Mile, Dr. Oetker 
nebo Bertelsmann, daleko zajímavější než 
kliknutí na webové stránce. V poslední době 
Wilsmannovi zaznamenávají mnoho nových 
zákazníků, kteří sem přijížději ze vzdálenosti 
až 50 km. „Po přestěhování,“ říká Wilma Wil-
smann, „jsme zvýšili zisk o 70 %.“

www.wilsmann-anziehbar.de

Annette Gilles

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

Wilma Wilsmann o zvlášt-
nostech venkovského městeč-
ka s malým počtem obyvatel

Wilsmann-Anziehbar je jediným specializo-
vaným obchodem s módou ve Westerwiehe, 
díky tomu by mohl být podíl stálých zákazníků 
skutečně velký.
Všechno je zde velmi původní, rustikální. My, můj 
muž a já, oba pocházíme odsud a známe naše zá-
kazníky skutečně dobře. Před nedávnem si jedna 
z našich zákaznic nechala udělat své svatební fot-
ky dokonce u nás v obchodě. 
Jak moc se angažujete ve Vašem bydlišti poté, 
co zavřete obchod?
Ať už jde o myslivecký ples, karneval nebo spor-
tovní akce, musíte být vždy a všude přímo u toho. 
Samozřejmě také sponzorujeme spoustu takových 
akcí, což nám také přináší spojení se zákazníky. 
Pak je zde také hospodářská iniciativa Rietberg, 
zde jsme smaozřejmě také činní. To, že vše, co 
potřebujeme, pokud je to možné, nakupujeme 
zde, je samozřejmostí. 
Co znamená intimní charakter Vašeho bydliště 
pro Váš sortiment?
Musíme obsloužit zákazníky minimálně od 15 do 
75 let. Například u velikostí to znamená, že musí-
me nabízet dámské džíny už ve velikosti 24, která 
pasuje třináctileté dívce, která už nechce nakupo-
vat v dětském oddělení, a zároveň hledá přiměře-
nou cenu. Zároveň ale musíme mít pánské džíny 
ve všech délkách a obvodech, to znamená od tři-
cetdvojek až k osmatřicítkám a až po čtyřiačtyřicít-
ky v obvodu – to už je poměrně velké spektrum. 
Jaký dopad to má na služby?
Takový, že děláme všechno možné pro to, aby se 
naši zákazníci cítili dobře, nejlépe jako ve vlastním 
obýváku. Abych jmenovala konkrétní příklad: vez-
měme si například první přijímání, které zde hraje 
velkou roli. Každé dítě, které jde k přijímání, od nás 
dostane dárek – nejen tak ledajaký, ale něco, co 
jsme si opravdu dobře rozmysleli. Tím si zavážeme 
mladé lidi k nakupování u nás, protože jen takhle 
si nás budou pamatovat. Dítě něco takového ne-
zapomene. 

Ano, skutečně je to možné: i v době internetu může specializovaný obchod s módou 
mimo město perfektně fungovat. Od té doby, co se Wilma, Rudi a Dennis Wilsman-
novi přestěhovali do jedné historické budovy, přitahuje jejich obchod „Wilsmann-
-Anziehbar“ jako magnet stále více zákazníků. 

Interview

Milujeme soukromí

Historická budova byla zrenovována do posledního detailu
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„Projekt Baťa café měl od počátku jasný cíl, 
a tím bylo zpříjemnit zákazníkům nakupo-
vání. Proto nás těší, že profesionální kávovar 
AGUILA, který beze zbytku splňuje i ty nej-
přísnější požadavky z oblasti vysoké gastro-
nomie, byl nainstalován ve vůbec první Baťa 
kavárně. Tento elegantní a stylový kávovar 

velmi dobře zapadá do interiéru a je tím nej-
lepším, co Nespresso pro kavárny poskytuje. 
Věříme, že se na šálek oblíbené kávy zákazní-
ci budou rádi vracet,“ dodává manažer pro-
jektu společnosti Nespresso Milan Sedlák. 

Dokonalý gurmánský i estetický zážitek 
ještě podtrhne nabídka domácích dezertů. 

AGUILA, zatím nejvýkonnější profesionál-
ní kávovar značky Nespresso, byl navržen 
pro potřeby sektoru B2B. Spojuje to nejlepší 
z tradičních metod přípravy kávy s nejnověj-
šími pokroky společnosti Nespresso. Stačí 
stisknout tlačítko a čtyři hlavy kávovaru při-
praví ve stejný okamžik více káv Grands Crus 
nebo více specialit z horkého nebo studené-
ho mléka či z mléčné pěny. Díky své multi-
funkčnosti splňuje tento kávovar očekávání 
i těch nejnáročnějších klientů, u nichž je 

velká spotřeba kávy – tedy i kavárny, jakou by 
mělo Baťa café být.

Interiér Baťa café prolínají kromě kávo-
vých motivů výrazné a pro Baťu typické čer-
vené prvky jako lavice či lampy nad barem. 
Grafiky na stěnách vypráví příběh společ-
nosti od jejího vzniku přes expanzi do celé-
ho světa a vrací se ke klíčovému postavení 
obchodního domu na Václavském náměstí. 
Koncept Baťa kavárny nestojí jen na příjem-
ném designu, ale je hlavně o kvalitní kávě 
a delikátním občerstvení. „Rádi bychom zá-
kazníkům nabídli to nejlepší, proto jsme za 
hlavního partnera zvolili firmu Nespresso, 
která je proslulá lahodnou kávou té nejvyšší 
kvality,“ uvádí Lukáš Ohanka, marketingový 
ředitel Baťa.

Součástí Baťa kavárny je také Pop Up Shop, 
kde se budou pravidelně střídat různí čeští 
návrháři. Jako první se zde představovaly mo-
dely z podzimní kolekce známé české značky 
E.daniely.

Počátkem září 2013 odstartoval v největší světové prodejně Baťa na Václavském 
náměstí zcela nový projekt. V suterénu obchodního domu bylo otevřeno první 
Baťa café na světě. Návštěvníci si tak mohou zajít na šálek oblíbené kávy značky 
Nespresso. „Společnost Nespresso i Baťa mají v tomto ohledu stejný cíl, a tím je ma-
ximální orientace na spokojenost zákazníka,“ říká Juraj Juhász, Country Busine-
ss Manager společnosti Nespresso.

Nová kavárna Baťa Café
servíruje kávu Nespresso

Současná éra farmářských trhů a obchodů 
s biopotravinami podporuje nový pohled 
na stravu a kvalitu potravin staví do popředí 
zájmu zákazníků. Pro většinu z nich je zatím 
stále určující cena produktů, přesto stoupá 
procento těch, kteří dávají přednost dobré 
kvalitě jídla před množstvím. Výchovný as-
pekt televizních pořadů o vaření jde ruku 
v ruce s rozšiřujícím se spektrem dostup-
ných surovin. S nadsázkou lze říci, že česká 
domácnost prochází transformací směrem 
k uvědomělejšímu a zdravějšímu stravování. 
K portfoliu kvalitní nabídky přibyla v roce 
2011 značka Sklizeno, jejíž cesta započala 
v Brně a Praze. Zatím poslední přírůstek 
prodejních prostor v pražské Vodičkově uli-
ci byl otevřen v průběhu letošního léta. Dvě 
obchodní linie skrývají jak menší obchody 
o rozloze cca 100 m2 zaměřené na českou 

produkci, tak větší koncepty kolem 200 m2 
doplněné o produkty zahraniční. Ať už na-
vštívíte menší prodejnu Sklizeno pod heslem 
„Opravdové jídlo“, či rozměrný „Foodie mar-
ket“, vždy jde především o kvalitní lokální 
produkci.

K bližšímu rozhovoru o vzniku a kon-
cepci obchodu jsme pozvali zakladatele 
a v současné době spolumajitele řetězce, 
Davida Kuklu: 

Jak vznikla idea značky Sklizeno?
Inspiroval jsem se hodně v zahraničí. Cestuji 
kvůli jídlu, tam, kde se dobře jí. Několik let 
jsem strávil v sousedním Německu a po ná-
vratu jsem si nemohl zvyknout na úroveň 
a kvalitu zdejších potravin. Mám svoje vzory 
hlavně v Severní Americe, Rakousku a Ně-
mecku, třeba kvalita rakouských potravin 
patří k nejlepším v Evropě. Tady u nás mě 
pak zaujal projekt farmáře Němce, první far-
mářský obchod v České republice. Uvědomil 
jsem si, že to je něco, co mě baví a co by mě 
zároveň mohlo živit. Psal jsem také pro we-
bový server www.scuk.cz a díky této zkuše-
nosti jsem si k oboru přičichl velmi blízko. 
Vlastně se mi podařilo dělat to, k čemu mám 
vřelý vztah.

Jak vybíráte farmáře pro svůj obchod?
Základní portfolio našich dodavatelů jsem 
si zmapoval v době, kdy jsem psal pro portál 
www.scuk.cz. K tomu se přidávaly reference 

odborníků. Dnes se mi výrobci nabízejí sami. 
Vždy si od nich vyžádám kompletní složení 
produktů, chci vědět, kde a jak je vyrábějí. 
Samozřejmě znám i spoustu zajímavých vý-
robců, kteří jsou ale mimo naše logistické 
trasy. Musím mít zároveň na zřeteli, jestli 
se mi vyplatí svážet od nich produkty do 
obchodů. V rámci Sklizeno máme také po-
díl v zemědělském družstvu, a tak budeme 
spoustu potravin sami vyrábět. Chceme se 
vrátit k tradičním plodinám, které z Česka 
téměř vymizely. Třeba klasická hnědá čočka 
byla vždycky součástí našeho jídelníčku, ale 
dnes ji téměř nenajdete. Když jsme obchod 
otvírali, chtěli jsme se soustředit primárně 
na české potraviny od regionálních malový-
robců. Přesto jsou na trhu potraviny, které 
se tady pěstovat nedají, např. rýže. Tu pak 
nakupujeme u velkoobchodu s biopotravina-
mi. Velká část naší produkce je v biokvalitě, 
i když si tak neříkáme. 

A co vizuální koncepce vašich obchodů, tisko-
vin, letáků? Máte výrazný a přitom příjemný 
neagresivní styl. Kdo je jeho tvůrcem?
Co se týče vnitřního prostoru prodejny, měl 
jsem přesnou vizi. Občas se moje jasné speci-
fikace střetly s představami našeho prvního 
architekta Radovana Veselého, který je záro-
veň i designérem většiny původních vizuálů. 
Vytvořili jsme společně manuál konceptu 
– barevné schéma obsahuje přírodní tóny, 
signální oranžovou, zelenou a hnědou. Chtěl 
jsem trochu hravý styl, na který se dobře dívá, 

žádné image velké korporace ani rádoby ne-
umělou formu, která má být znakem jakési 
autentičnosti. Interiér byl dalším krokem. 
Jako stavař-technolog jsem měl úplně jasno 
v materiálech. Věděl jsem, že se použité kovo-
vé prvky nebudou natírat, že svařované spoje 
jenom zabrousíme. Líbí se mi industriální 
styl. Mám rád, když se věci nemaskují. To je 
mi blízké. Proto jsem pro interiér zvolil OSB 
desky, což je lisovaná dřevní hmota. Těmi je 
opláštěn drátěný regálový systém wire tech 
100 od společnosti WANZL. Obecně se OSB 
desky považují za materiál, který se neukazu-
je. Ale podle mého názoru má pěknou struk-
turu, působí přírodně, dá se lakovat, mořit, 
brousit, olejovat. Ve větších prodejnách ho 
ošetřujeme voskovou emulzí, takže získává 
kvalitní povrchovou úpravu. 

Jak se vám podařilo skloubit historický objekt 
ve Vodičkové ulici s tímto konceptem?
Pro dodržení ověřených marketingových 
pravidel, která fungují v rámci retailu, je ide-
álním prodejním prostorem čtverec nebo 
obdélník. Ve Vodičkové byl prostor jasně 
daný, což při netradičním tvaru bývá proble-
matické respektovat. Ve vstupní části bývala 
stará drogerie – pýcha majitelů, se kterou 
jsme nemohli nijak manipulovat. Umístili 
jsme zde pultový prodej čajů, kávy, koření 
a alkoholu. S dalšími dvěma úseky už jsme 
mohli nakládat podle svého, byli jsme ale li-
mitováni přívodem vody, odpady atd. Jedna 
část je věnována pečivu a sendvičům, které 
si můžete odnést s sebou, ve druhé prodá-
váme primárně maso, uzeniny, sýry a zele-
ninu. Najdete zde také regály s trvanlivými 

potravinami a potravinami pro alergiky na 
laktózu, na lepek. Zaměřujeme se i na kva-
litní produkty pro děti. Poslední sekcí je vi-
notéka. Protože je obchod poměrně dlouhý, 
jsou jednotlivé úseky řazeny za sebou. Vždy 
se v rámci uchopení interiéru jedná o kom-
promis mezi legislativou, marketingovými 
zákonitostmi prodeje a designem. Vize ar-
chitekta se musí přizpůsobit prvním dvěma 
aspektům. V rámci řetězce Sklizeno je, co 
se týče designu a propracovanosti detailů, 
provozovna ve Vodičkové na nejlepší úrov-
ni. Umístění v historické budově v centru 
Prahy svým způsobem zavazuje k vytvoření 
něčeho výjimečného.

Připravila: Daniela Rígrová
Fotografie: Milan Jasenský

farmářské produkty po celý rok
V samotném středu Prahy zve výrazný oranžovo-zelený nápis do nových prodejních prostor potravinového řetězce Sklizeno. 
Lehce industriální styl dýchající ležérní koloniální atmosférou pochází z promyšlené koncepce obchodní značky, která si vzala za 
cíl přinést na trh kvalitní potraviny převážně z domácí české produkce. 

farmářské produkty po celý rok
Sklizeno



O konceptu À la Maison

Barokní fantazie

Společnost ETA v letošním roce slaví své 
70. výročí. Představila nejen vysavač se 70 
letou zárukou, ale také zcela nový prodej-
ní koncept. Nově otevřená prodejna ETA 
v Liberci je takový malý domov, který lehce 
konkuruje moderní domácnosti. Má svůj 
vlastní obývací pokoj, kuchyň i koupelnu, 

a jednotlivé místnosti jsou zařízeny typic-
kými prvky běžné domácnosti. V obývacím 
pokoji najdete odpočinkovou zónu, která 
evokuje intimní domácí atmosféru, a je 
dotvořena hrou světel a stínů a celkový do-
jem příjemné domácnosti podtrhují tapety 
i obrazy. 

A proč byla zvolena právě tato nová „domá-
cí koncepce“? „Klíčové bylo minimalizovat 
bariéry mezi zákazníky a prodejním personá-
lem. Umožnit zákazníkovi si výrobky vzít do 
rukou, vyzkoušet je a mít pocit sounáležitosti 
právě v prostředí domova, který je útulný 
pro celou rodinu.“, říká Lubomír Gazdoš, 
marketingový specialista prodejen ETA.

S výběrem produktů poradí profesionálně 
vyškolený personál a díky podobnosti s pro-
středím útulného domova, se zákazník snad-
no orientuje a získává kvalitní produkt, který 
opravdu chce a potřebuje.

Nová a tak trochu jiná prodejna
ETA v OC Forum Liberec

Česká značka ETA otevřela v OC Forum Liberec 20. září svou novou prodejnu. Zákazníkům inovativní obchodní místo nabízí 
moderní vzhled, který překvapí svou atmosférou domova, vytvořenou českými architekty a designéry. Návštěvník je proveden 
obývacím pokojem, kuchyní i koupelnou vybavenými výrobky ETA. 
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V atraktivním prostředí kunratického zám-
ku, take nazývaného Tvrz Kunratice, najdete 
nově otevřenou prodejnu a klub Cigar Point. 
Interiér bývalé barokní konírny prošel cit-
livou rekonstrukcí. Zůstaly zachovány jedi-

nečné prvky, které spoludotváří jedinečnou 
a tak trochu tajemnou atmosféru. Překvapí 
vás praktický a účelný design různorodého 
nábytku s volně stojícími humidory z masiv-
ního dřeva. 

Cesta od nápadu k úspěchu
Majitel společnosti Jiří Vlasák doutníky neje-
nom prodává, ale také přemýšlí jak dělat věci 
jinak. Věnuje se realizaci projektu, který na 
český trh přináší kompletní servis s důrazem 
na kvalitu. Dodává doutníky odpovídající 
vlhkosti přímo z humidoru a šíří kuluru kva-
litního doutníku. Pozornost věnuje přede-
vším profesionálnímu přístupu a na základě 
strategie výjimečnosti buduje dlouhodobé 
vztahy s každým klientem. Již zmiňovaná ši-
roká nabídka doutníků s jistotou nadchne, 
ale užít si doutník znamená najít si na svůj 
doutník čas. 

Rčení Čas jsou peníze v příjemném prostředí 
klubu ztrácí svůj význam. S výběrem doutní-
ku se zde nespěchá a čas běží jinak rychle. 
Znamená to, že při návštěvě prodejny neje-
nomže nakoupíte vaši oblíbenou značku, ale 
budete mít možnost dozvědět se o doutní-
cích více. Dokonalým průvodcem vám bude 
sám majitel, který vás ochotně seznámí s pří-
během doutníku nebo s nejnovějšími trendy 
na tabákovém trhu. Klíčem ke spokojenosti 
je znát požadavky zákazníka a umět vybrat 
kvalitní doutník. 

„Zaměřujeme se především na evropské pré-
miové značky s dlouhou tradicí (Möve, Chris-
tian Fischbacher, Daunenstep, Lene Bjerre, 
Ashleigh & Burwood London, BALMUIR, 
ABODE AROMA). Za většinou námi prodáva-
ných značek je to navíc tradice rodinná, což 
je přidaná hodnota našich dodavatelů a jejich 
služeb. I my jsme rodinná firma a naše strate-
gie a cíle jsou evropským rodinným firmám
s dlouholetou tradicí velmi podobné. Dbáme 
na kvalitu prodávaného zboží, jsme silně ori-
entovaní na spokojenost zákazníků, a proto je 
náš personál v našich obchodech kontinuál-
ně proškolován jak na znalosti prodávaných 
produktů, tak na kvalitní servis zákazníkům. 
Výběru personálu proto věnujeme maximální 
péči, protože si chceme být jisti, že personál 
bude schopen splnit naše vysoká očekávání. 
Snažíme se, aby se zákazníci v našich obcho-
dech cítili dobře, dostalo se jim odborného 
poradenství a příjemného nakupování. 

Vzhledem k tomu, že je náš koncept úspěšný, 
dlouhodobě jsme hledali vhodnou lokalitu pro 

další obchodní jednotku. Protože naším pů-
vodním záměrem bylo otevírat obchody v ná-
kupních centrech s vysokou kvalitou služeb 
pro zákazníky a dobrou nabídkou kvalitních 
obchodů, pak samozřejmě NC Chodov bylo 
jednou z mála možných dalších voleb v Praze. 
Management tohoto nákupního centra dbá na 
stejné principy prodeje jako my, například za-
vedlo Chartu Kvality nákupního centra, kromě 
vysokých nároků na design obchodu a prodá-
vaného zboží taktéž dbá na servis personálu 
a pravidelně ověřuje jejich kvalitu. 

Základními vizemi prostoru byly útulné 
prostředí pro zákazníky, optické zvětšení 
prostoru, variabilita, dostatečné nasvětlení 
a čisté, plně prosklené výkladce.

S ohledem na malý prostor byla za domi-
nantní barvu zvolena bílá v kombinaci s še-
dou a akcentem stříbrné. Byl kladen přede-
vším důraz na kvalitní materiály. 

Pro osvětlení byla zvolena LED světla ital-
ské firmy TARGETTI s vysokým výkonem
a velmi nízkou spotřebou zdrojů, což je pro 
provoz obchodu poměrně důležité.

Většina obchodu je s ohledem na velikost 
zakryta nábytkem, v části obchodu jsme pak 
použili textilní tapetu DEDAR AMORE AQUA 
s motivem kresby dřeva. 

Zcela originálním kusem výbavy obchodu 
je pokladní pult, vyrobený na zakázku na zá-
kladě návrhu Arch. Davida Lukase.

Obchod je navržen tak, aby byl maximálně 
flexibilní a bylo tak využito každé volné mís-
to pro produkty. 

Zboží je vystavováno tak, aby navozovalo 
atmosféru útulného interiéru a zákazníci se 
mohli inspirovat, jak si mohou uspořádat za-
koupený předmět ve svém interiéru.

Oba obchody À la Maison mají svou typic-
kou vůni, která vzniká používáním interiéro-
vých vůní – vlastních produktů, které jsou 
zde prodávány.

Samozřejmě design místa je vždycky navržený 
tak, aby ponechal prostorám i jejich osobitý 
ráz a energii. Jedinečná gastronomie hraje 
prim, opět pro všechny KOBE restauranty 
platí, že základ menu nalezne náš zákazník na 
každé pobočce, tedy vždy čerstvé a perfekt-
ní sushi a masové pokrmy, steaky a burgery 
z KOBE wagyu a další speciality. Pro pobočku 
KOBE restaurantu na Ovocném trhu je v me-

nu specificky přidán výběr pokrmů z moř-
ských plodů a ryb. 

Na tvorbě designu se podílel Marek Kerle, 
který založil celý koncept KOBE restaurantů 
a restaurací Sushi point a designér a malíř 
Martin Michalec. Vize estetického zpracování 
vychází ze zážitků z cest, poznání mnoha konti-
nentů a kultur. Inspirací a předlohou pro vznik 
KOBE konceptu byly taktéž restauranty Sushi 
point, které vznikly v Praze na Andělu, v Dejvi-
cích a Brně ještě před první pobočkou, KOBE 
restaurantem na Václavském náměstí.

Interiér je vystavěn především na použití 
přírodních materiálů (dřevo, kůže a kámen) 
a na teplých zemitých barvách, které jsou užity 
na všech kusech nábytku a dekorací. 

Záměrem koncepce interiéru všech restau-
rantů KOBE je splňovat komfortní pocit zákaz-
níků. Interiér by měl navozovat atmosféru pří-

jemnou pro setkávání s přáteli, romantickou 
pro večeři ve dvou. Není zapomenuto ani na 
rodiny - je zde k dispozici i dětský koutek. 

Menu restaurace KOBE Ovocný trh je, jak 
jsme již zmínili, specifické přidaným výbě-
rem mořských plodů a ryb. Pro celou kuchyni 
KOBE konceptu platí, že jsou veškeré pokrmy 
připravovány z čerstvých ingrediencí a ne-
jsou používána žádná dochucovadla kromě 
soli, pepře a čerstvých bylin. V KOBE Ovocný 
trh jsou také vzhledem k lokaci připraveny 
sety čerstvého sushi take away a speciální po-
lední nabídky. 

Koncept KOBE restaurantů je atraktivní pře-
devším tím, že spojuje dva světy - Jižní Ameri-
ku (temperament, vášeň, úžasné steaky a grill, 
zábavu) a zároveň eleganci, jemnost, čistotu 
Japonska v podobě sushi. Najdete zde dokona-
lé spojení energie a klidu a vždy naprosto per-
fektní servis, na který si zde obzvlášť potrpí, 
protože pocit zákazníků je pro ně důležitý.

Koncept restaurací je jednotný a je vystavěn na kvalitě v mnoha ohledech. Veškeré 
restaurace KOBE mají design laděný do stejného stylu a zakládají si na příjemné 
romantické atmosféře, kterou naleznete v každé pobočce KOBE.

„V roce 2010 jsme otevřeli náš první obchod v nákupním centru Palladium na Praze 1. 
Původním záměrem byl koncept BED & BATH, tedy kvalitní vybavení koupelen a lož-
nic. Na trhu jsme žádný jiný koncept tohoto zaměření nenašli a čas ukázal, že rozhod-
nutí bylo správné,“ vysvětluje majitelka obchodů À la Maison Lenka Kocourková. 

Vystaveno na kvalitě
v mnoha ohledech

Společnost Cigar Point s.r.o. byla založena v roce 2011 a již od samého začátku svým 
ojedinělým pojetím prodeje nabízí téměř vše, co si lze představit – bezmála dvě stov-
ky značek premium doutníků a doutníčků od významných výrobců z oblasti Střední 
Ameriky a Itálie, humidory a kuřácké doplňky. 



Jak na veletrhu úspěšně
představit změnu značky 

Takovou zásadní změnu, první v celé 116leté 
historii firmy, provedla letos značka Herba-
dent. K prezentaci nového loga a nové pro-
duktové řady zvolila říjnový mezinárodní 
stomatologický veletrh Pragodent.

Výstavní expozici značky Herbadent na-
vrhla společnost MORIS design, která celou 
architekturu stánku sladila s křivkami ty-
pickými pro nové logo značky. Expozice by 
měla vždy korespondovat s tím, co má vyjád-
řit. Cílem výstavního stánku Herbadent bylo, 
aby prezentace vyjádřila zásadní proměnu 
tradiční české značky a její nově uváděnou 
profesionální dentální řadu produktů pro 

zubní hygienu včetně absolutní premiéry no-
vého loga. Toto zadání naplnil MORIS design 
beze zbytku. Stolky ve tvaru typického lístku 
Herbadent i oblé linie stěn a pultů přitahova-
ly pozornost stovek návštěvníků. Expozice 
získala nakonec i cenu návštěvníků - Top of 
Pragodent 2013. 

„Velkou roli při vnímání celé expozice 
a prezentované značky hraje neotřelý de-
sign, vhodné řešení celkového prostoru, do 
kterého se nebudou lidé bát vstoupit, a jistě 
i osvětlení. Mám rád kombinace oblé linie 
s ostrým zakončením. Ale důležité je také 
navázání designu na celkovou image značky, 
tak aby design dokázal dobře reprezentovat,“ 
říká Ondřej Brádka, designér společnosti 
MORIS design.

 „Celá řada odborníků s námi spolupraco-
vala na vytvoření inovací pro ještě kvalitnější 
a účinnější bylinné produkty určené k péči 
o zdravé dásně,“ říká spolumajitel firmy Pavel
Zavadil. Právě v této péči je již po desetiletí 
Herbadent expertem. Pavel Zavadil oceňuje 
citlivost designérů firmy MORIS design, kteří
přesně vystihli náladu a důležitost představo-
vaných novinek: „Díky výborné spolupráci 

s týmem MORIS designu byla i naše prezen-
tace perfektní.“

 „Pracovat s novým logem a barvami Her-
badentu byla pro nás velice příjemná práce. 
Těší nás získané ocenění, které jen potvrzuje, 
že jsme dobře vystihli design, který zároveň 
oslovil návštěvníky veletrhu,“ říká Radomír 
Klofáč, jednatel firmy MORIS design a do-
dává: „Při tvorbě návrhů se snažíme, aby byl 
výsledek nejen příjemný pro oko, ale i plně 
funkční a vystihoval vždy charakter značky. 
116 let tradice značky Herbadent bylo obrov-
skou inspirací. O to větší, že je přesně o 100 
let delší než šestnáctiletá tradice značky MO-
RIS design. Obě společnosti ale spojuje fakt, 
že jsou ryze české.“

Architektura, designérství a výstavnictví 
jsou velice úzce spjaté obory, které se jeden 
bez druhého jen těžko obejdou…

www.moris.cz

Mnoho firem sází na prezentaci v místě prodeje, která je bezesporu nesmírně důležitá a hraje stále větší roli. Ale znáte místo,
kde se zákazník může seznámit se všemi produkty dané značky najednou a navíc zcela nezávazně? Ano, jsou to různé výstavy 
a veletrhy. Společnosti využívají veletrhy k představení nových produktů nebo třeba historických změn v produktových řadách. 
Stále je to jedinečná příležitost, kde si mohou zákazníci značku „osahat“ ze všech stran.

Výstavnictví
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Nový interiér pražské budovy KKCG
pod taktovkou designérského dua VRTIŠKA • ŽÁK

Nové prodejní koncepty
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Expozice z dílny  
MORIS design získala ocenění

„Top of Pragodent 2013“

Dominantním prvkem celého objektu je 
dvacet jedna metrů vysoká polygonová inte-
riérová fasáda utvořená z hliníkových lakova-
ných profilů. Ve spojení s vertikální zahradou
o stejné výšce a obvodu dvanáct metrů tvoří 
tyto dva prvky dominantu pětipatrového 
vstupního foyer. Tato živá stěna je napojena 
na počítač, který řídí její průběžnou a rov-
noměrnou závlahu. Vše je doplněno o coria-
novou recepci s podsvíceným barrisolovým 
podhledem a lacobelovými obklady stěn.

V přízemí budovy můžeme nalézt firemní
restauraci se stropem založeným na stejném 
principu, jako je fasáda. Tentokrát je mate-
riál použitý v horizontální poloze, čímž je 

docíleno efektu organického plu-
tí. K tomuto prvku autor Vladi-
mír Žák podotýká: „Hledali jsme 
cestu, jak signifikantně pojednat
strop jakožto jedinou volnou plo-
chu ke kreativnějšímu uchopení 
prostoru. Zároveň je to možnost, 
jak neotřelou formou schovat in-
stalace a přitom docílit rozptylu 
světla přes lamely.“ Salónek je od 
zbývajících prostor restaurace od-
dělen vertikální živou stěnou. Vše 
je opět doplněno lacobelovým ob-
kladem, dřevěným barem a nábyt-
kem a černou tabulovou stěnou 
sloužící k propagování sezónních 
receptů či nabídek. 

Zasedací místnosti ve vyšších 
patrech jsou navrženy jako dřevě-
né dubové boxy, které jsou imple-

mentované mezi jednotlivá patra. Skleněné 
příčky jsou vybaveny technologií Privalight, 
což umožňuje stisknutím jednoho tlačítka 
vytvořit z čirého skla mléčné. Roman Vrtiš-
ka tento nápad popisuje: „Tato technologie 
tekutých krystalů uvnitř skla umožňuje stis-
kem jediného tlačítka z původně čirého skla 
vytvořit během okamžiku neprůhlednou 
mléčnou stěnu. Je to ideální řešení soukromí 
pro jednání v zasedacích místnostech.“

Podlahy na chodbách jsou pokryty viny-
lovými koberci a celkový dojem z prostoru 
umocňují atypické dveře, které jsou na boku 
vybaveny úzkými skleněnými světlíky. Ty jsou 
vyhotoveny v transparentní barvě, což oživu-
je celek a zároveň funguje jako orientační 
systém mezi jednotlivými divizemi firmy.

Běžné kanceláře jsou rozděleny na kate-
gorií VIP, TOP a Standard. Povrchy kanceláří 
VIP jsou vyhotoveny v Pandomu v kombinaci 
s obklady z černých ocelových plechů, slou-
žících jako magnetická tabule pro prezentaci 
osobních fotografií či předmětů. Vše v kom-
binaci s dubovým nábytkem utváří z kance-
láře nestandardní dojem. Prostory kanceláří 
TOP jsou vyhotoveny v bílé barvě v kombina-
ci se dřevem, kanceláře typu Standard jsou 
opatřeny vinylovým kobercem, bílou barvou 
a zeleným akcentem v podobě paravanů.

Klubová místnost ve čtvrtém patře je vyba-
vena krbem a stěnou z černého klavírového 
laku se skrytým úložným prostorem. Místnost 
je přirozeně rozdělena na dvě zóny použitím 
ocelového rámu, sloužícím jako sklad pro dře-
vo. Tento prvek neslouží pouze k rozdělení 
prostoru, ale spolu s lakovanou stěnou utváří 
jeho dominantu. V budově nově vzniklo také 
zaměstnanecké fitness, které by se dalo defino-
vat jako surový prostor. Betonové stropy a stě-
ny s odhalenými sítěmi jsou zjemněny zelenou 
kaučukovou podlahou a dřevěným boxem se 
šatnami, WC a sprchami. Zelená podlaha je 
v přímém kontrastu k sytě červeným interié-
rům šaten. Celý prostor získává jiné dimenze 
díky užití zrcadla po celé délce místnosti.

Na zelenou podlahu fitness nepřímo nava-
zuje prostor garáží, který je vyhotoven v sytě 
zelené barvě s rostlinnou linkou na rozmezí 
stropu a zdí. Dominantním prvkem celého 
prostoru je výrazná grafika na stěnách a pod-
laze, sloužící jako navigační systém ve více-
podlažních garážích.

Designérské studio Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka ve spolupráci s brněnským ateliérem RAW navrhlo nové řešení inte-
riérů budovy KKCG v Praze na Vinohradské ulici. Tato mezinárodní investiční skupina Karla Komárka se zaměřením na 
environmentální strategii a udržitelnost rozvoje designéry požádala o navržení interiéru, který by byl nejen zajímavý a mo-
derní, ale zároveň poukazoval na trend v odpovědném zacházení s životním prostředím. Maximálního efektu bylo docíleno 
použitím přírodních materiálů v kontrastu s neutrálním prostředím. 



Pokud je zdivo poškozené či nerovné a tape-
ta má zároveň zakrýt nedostatky na stěnách, 
je vhodnější použití vinylových tapet, které 
díky silnější vrstvě tyto nedostatky zakryjí. 

Dekorace skleněných příček, dveří apod. 
jsou velmi oblíbené pro společnosti, které 
sídlí v administrativních budovách. Pro tyto 
aplikace se používá obvykle mléčných fólií 
imitujících pískové sklo, které lze vyřezat do 
různých tvarů a lze je případně potisknout. 
Existuje velký výběr těchto fólií a jejich pou-
žitím je možné docílit velmi zajímavého deko-
račního efektu. Výhodou těchto fólií je, že jsou 
poloprůhledné. To umožní zakrýt jisté rušivé 

prvky, které mají být účelově zakryty (hlavy, 
nohy, stůl) zároveň díky tomu, že jsou polo-
průhledné a neubírají v místnostech příliš 
světla. Další výhodou je, že se snadno udržují 
a nevyžadují opatrné zacházení při úklidu.“ 

3D dekorace, loga, plexisklo, dřevo,
tvrzený polystyren, polystyren
„Recepce a jednací místnosti dekorujeme 
zpravidla 3D obrazci a logy. Pro tento typ de-
korace používáme různé druhy materiálů. Nej-
více používaný je tvrzený polystyren, a to díky 
hladkému povrchu, matné povrchové úpravě, 
váze a možnosti zakomponování LED diodo-

vého osvětlení, tloušťce a výsledné ceně. Dal-
šími možnostmi jsou dekorace ze dřeva, MDF, 
plexiskla, hliníku a jiných tvrdých materiálů. 
Tyto materiály je možné různě kombinovat 
a docílit tak příjemných efektů.“

Velkoplošné obrazy, obrázky
„Další možností oživení interiéru jsou velko-
plošné obrazy a obrázky. Pro tisk obrazu se 
buď využívá imitace malířského plátna, růz-
ných typů látek či papíru. Velkoplošné ob-
razy jsou obvykle řešeny pomoci tzv. „blind“ 
rámu, který nenarušuje samotný motiv a zá-
roveň působí dostatečně plasticky. Výhodou 
je váha, možnost oboustranného provedení 
a následného zavěšení do prostoru. 

Je také možnost vybrat si rám z katalogu, 
který máme k dispozici, a to bud dřevěný či 
hliníkový, který lze lakovat do všech odstí-
nů vzorníku RAL. Stejným způsobem jsou 
řešeny malé obrazy. Buď se rámují, mohou 
se umístit pod sklo, antireflexní slídu či jako
plakát do klipového rámu.“

Textilní dekorace, stěny,
podhledy, záclony, ubrusy
„Vlastníme sublimační tiskový stroj o šíři 
320cm. Dokážeme potisknout různé textilní 
materiály. Látky se vybírají v závislosti na je-
jich účelu využití. Pro sportovní akce využí-
váme obvykle záclonových materiálů, které 
jsou velmi lehké, vzdušné, snadno se opra-

covávají. Dále se používají neprůsvitné látky, 
které jsou vhodné pro umístění v prostoru, 
kde by mohlo dojít k prosvícení ze zadní 
strany a tím narušení vnímání tištěného mo-
tivu. Pro prosvětlení používáme látky, které 
rozptylují světlo. Tyto látky následně uchycu-
jeme dle požadavku do různých typů nosi-
čů. Používáme například hliníkové systémy 
„Octanorm“, které jsou subtilní a pohledově 
neutrální.“

Pozn.redakce:
Sami jsme vyzkoušeli služby 
LOGOSIGN, a.s. a doporučujeme

LOGOSIGN a.s.
Chrášťany 34
252 19 Praha-západ
Tel.: 224 313 306, 224 320 047
e-mail: info@logosign.cz
www.logosign.cz
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investor této realizace: společnost CPI / autor návrhu: 4A Architekti

Disponují téměř 2 100 m2 moderních vý-
robních a kancelářských ploch na okraji 
hlavního města Prahy a vlastní různé typy 
kvalitních technologií pro dostačující výrob-

ní soběstačnost při realizaci většiny druhů 
zakázek. Veškeré vybavení mají opravdu na 
vysoké úrovni. Vlastní tiskové stroje pro po-
tisk látek, pevných materiálů, skla, dřeva, ple-
xiskla, pro potisk samolepicích fólií, různých 
druhů pláten a papírů. Mají k dispozici řeza-
cí plottery s oposem pro možnost tvarového 
ořezu i frézu pro opracování sendvičových 
materiálů, dřeva, kovu, plexiskla, také stroje 
na opracování polystyrenu a extrudované-
ho polystyrenu. V jejich vybavení se nachází 
rovněž technologie na opracování plexiskla. 
Provozují vlastní kovovýrobu. Provádí tech-
nické konzultace se studii, která navrhují 
interiéry. Vytváří návrhy do stávajících inte-
riérů. Vše vyrobí a následně nainstalují vč. 
pozáručního servisu. 

Všechny uvedené technologie využívá 
tým LOGOSIGN například pro DEKORA-
CE INTERIÉRŮ OBCHODŮ A KANCELÁŘ-
SKÝCH PROSTOR a spolumajitel společ-
nosti - Ivo Vondrák – vám nyní pomůže 
se v šíři možností lépe zorientovat:

Samolepicí, vinylové,
textilní a papírové tapety 
„Jsou obecně oblíbené, protože mohou vy-
tvořit příjemnou atmosféru v jakémkoliv 
prostoru a lze je kombinovat s ostatními de-
koračními prvky. 

Pro tento druh dekorace jsou aktuálně 
nejpoužívanější samolepicí tištěné tapety. Je-
jich výhodou je snadná instalace. Samolepicí 
tapety se používají na všechny druhy zdiva. 

Zajímají Vás realizace polepů
a velkoplošných dekorací? 

Ve snaze přiblížit vám, čtenářům, jaké 
jsou možnosti, chcete-li vylepšit vaše 
firemní prostory, prodejny či showroo-
my, obrátili jsme se na společnost, která 
se zabývá výrobou reklamy téměř 20 
let. Léta praxe z nich udělala odborníky 
v tomto oboru a naučila je profesionál-
nímu a zodpovědnému přístupu ke kli-
entům. K tomu jim napomáhá kvalitní 
zázemí.

Pak doporučujeme obrátit se na specialisty
– tým společnosti Logosign
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Na stánku HP si návštěvníci mohli prohlíd-
nout živé ukázky využití latexové tiskárny 
a softwaru HP WallArt. Z první ruky tak vi-
děli, jak se vyrábí řada kreativních aplikací, 
které odrážejí nejnovější trendy na trhu.

„Návrháři interiérů neustále hledají způso-
by, jak vyjádřit svou kreativitu, postihnout 
nejnovější trendy i vytvářet vlastní kreace 
poskládané z kousků mozaik nápadů, tak aby 
splnili požadavky dnešních zákazníků,“ řekl 
Terrance Raghunath, Business Development 
Manager společnosti HP. „To vše lze účinně 
a efektivně dosáhnout s využitím technologií 
HP. Naše nejnovější řešení umožňují návrhá-
řům snadno vytvářet jedinečné, vysoce kva-
litní produkty, které lze instalovat, jakmile 
budou vytištěny.“

Zdravotní nezávadnost
Kromě reprodukcí uměleckých pláten, texti-
lií, nábytku a grafiky jsou HP Latex technolo-
gie ideální zakázkový pro potisk tapet, které 
odpovídají osobnímu vkusu jednotlivce 

nebo poskytují obchodním firmám jedineč-
ný prvek jejich identity.

Důležitým argumentem pro úspěch latexové 
technologie je řada ekologických certifikátů,
které HP latexové inkousty získaly. Nejpres-
tižnější je Greenguard dosvědčující, že se 
z inkoustů neuvolňují žádné prchavé látky 
VOC a tisky mohou být umístěny i na školách 
a v prostorách pro děti. To je důležitá infor-
mace jak pro aplikace v domovech, tak pro 
hotely, zdravotnická zařízení a jiná citlivá 
prostředí, včetně restaurací. Je to silná kon-
kurenční výhoda.

Tapety jsou dominantní
„Jeden z největších trendů na obchodním, 
maloobchodním a rezidenčním trhu jsou 
designové stěny,“ vysvětlil Terrance Raghu-
nath. „Poptávka po přizpůsobeném interiéru 
rychle roste jak u spotřebitelů, tak u desig-
nérů, kteří hledají nové způsoby jak vyhovět 
vkusu zákazníka a vyjádřit hodnoty a emoce 
u soukromých i firemních klientů. Řešení od
společnosti HP a našich předních partnerů 
umožňuje velmi rychlou spolupráci mezi de-
signérem a poskytovatelem tiskových služeb, 
což zjednodušuje celý proces od návrhu až 
po montáž.“

HP WallArt Solution
Ve spolupráci s firmou AVA design vytvořili
v HP softwarové řešení, které nabízí intui-
tivní a snadno použitelný nástroj pro návrh 
a komunikaci. Umožňuje spolupracovat se 
zákazníkem přímo nebo prostřednictvím 
cloudu, kam zadá přesné rozměry místnosti 
se zaměřením oken a dveří.

Návrhový software rychle zpracuje plochu 
stěn určených k tapetování, rozvine ji do ro-
viny a vyřeší návaznost grafiky. Díky tomu
jsou k dispozici přesná data pro vytvoření tis-
kových podkladů a kalkulací. Zákazníci také 
dostanou realistické vizualizace návrhů tapet 
pro jejich prostor.
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Interiérové dekorace
s technologií HP Latex
Na veletrhu MoOD 2013 (Meet only Original Design), který se uskutečnil v září 
v Bruselu, prezentovala společnost HP své portfolio tiskových technologií a part-
nerských řešení pro zakázkové interiérové dekorace. Show měla za cíl inspirovat 
interiérové návrháře a architekty. Digitální tisk je dnes připraven na přání dekorovat 
nábytek, tapety, textil, sklo i podlahy. 

Veletrh MoOD (Meet only Original Design) dokazuje 
zájem trhu o designové produkty

Návštěvníci viděli z první ruky, jak se vyrábí řada krea-
tivních aplikací, které odrážejí nejnovější trendy na trhu.

Designové stěny v soukromých interiérech  
vytvořené digitálně potištěnými tapetami jsou „in“

Tapety často vyjádřují hodnoty a emoce firem

Zdravotní certifikáty potvrzují, že tapety potištené
latexovými inkousty od HP mohou být použity i ve 
školách a v dětských pokojích.

Potisk skla v architektuře
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„Potištěné sklo je jedinečné ve své všestran-
nosti,“ řekl německý architekt Martin Reimer,  
obchodní ředitel stuttgartského architekto-
nického studia 4A Architekten, který před-
nášel na odborném semináři Durst Glass 
Decoration. „Může působit jako základní de-
korativní a stylistický prvek a zároveň plnit 
technickou funkci, například v podobě bez-
pečnostních pruhů, grafik a značení. Na jed-
nu stranu potisk zajišťuje patrnost skleněné 
plochy, na druhou plocha předáva nějakou 
informaci a usnadňuje orientaci. Potištěné 
sklo může být i velmi důležitou součástí  
orientačního systému budov.“

Sklo jako téma kongresu architektů
Pevnou součástí mezinárodního veletrhu 
sklářského průmyslu Glasstec se stal kongres 
architektů, kteří se spolu se stavebními inže-
nýry, designéry a projektanty technických 
zařízení budov zamýšlejí nad využitím skla ve 
svém oboru. Tématem diskusních příspěvků 
a seminářů je kreativní využití skla a pozoru-
hodné projekty využívající sklo v plášti bu-
dov. Tento materiál má totiž velký ekologický 
význam z hlediska trvale udržitelného rozvo-
je a velký potenciál z hlediska estetiky.

„S ohledem na udržitelnou výstavbu je sklo 
velmi důležitý materiál, a to platí nejen pro 
energetickou bilanci budovy,“ řekl ve svém 
projevu na kongresu v roce 2012 profesor Ul-
rich Knack z Technické univerzity v Delftu. 
„Technologický pokrok otevírá pro architek-
ty a projektanty stále více a více příležitostí 
pro kreativní a estetické použití tohoto ma-
teriálu.“ Digitální velkoplošný tisk je bránou, 
která se pro využítí těchto hodnot otevírá. 
Nesmíme zapomínat ani na hodnotu plochy 
skla jako reklamní plochy. Fasáda budovy 
může posloužit jako velmi efektní plocha pro 

imidžovou reklamu, stejně jako lze k propaga-
ci využít skleněné plochy v interiéru.

Jaké jsou možnosti?
Nejstarší technologií je sítotisk v kombinaci 
s vypalovanými sítotiskovými barvami. Ať se 
bavíme o dekorační produkci, nebo o prů-
myslovém potisku stavebních skel, všude je 
tato technologie běžná. Hodí se však pro opa-
kujíci se jednotlivé motivy ve větších sériích. 
Celý proces začíná již mytím skleněných ta-
bulí a jejich následným udržením v bezpraš-
ném stavu do doby, než je na ně nanesena 
vrstva barvy, kterou je ještě třeba vytvrdit 
v peci teplotami přesahujícími i 700 °C. 

V dnešní době však zákaznící touží po indi-
vidualizaci a chtějí co nejlépe využít plochu 
skla ke svému zviditelnění. Tu lze využít po-
lep potištěnou fólií nebo přímý digitální po-
tisk skla. 

Pohled architekta
„Vizuálně je technika dekorace skla potiště-
nou samolepicí fólií velmi silná,“ potvrdil 
Martin Reimer. „Je však třeba mít na paměti, 
že samolepicí fólie má jen omezenou život-
nost a obyčejně je třeba ji po několika letech 
vyměnit. Fólie je také méně odolná vůči fy-
zickému poškození – může být relativně jed-
noduše poškrábaná. S ohledem na odolnost 
a trvanlivost zde nabízí jasně výhody sítotisk 
či přímý digitální potisk, i když tato tech-
nologie je zase mnohem nákladnějši. Zaleží 
na rozpočtu, jakou technologii zvolíme při 
konkretním projektu. Práce architekta ze své 
podstaty zahrnuje otevřenost novým mate-
rialům a inovativním řešením. Zkoumáme 
proto co trh nabízí a v některých případech 
se na nás přímo obracejí výrobci aby nám 
prezentovali své technologie.“ 

Řešení Durst
Je nutno předeslat, že digitální potisk skla 
technologiemi Durst je velmi sofistikovaný 

způsob jak dosáhnout velmi kvalitních interi-
érových tisků s rozlišením 600 dpi. To je prv-
ní výhoda digitalních tiskových strojů Durst 
oproti sítotisku, kde se velikost tiskoveho 
bodu počítá na milimetry. Druhou nespornou 
vyhodou je variabilita tiskových dat. Odpadají 
výměny barev a tiskových sít, minimalizují se 
prostoje. Skleněná deska prochazí následující-
mi stanovišti: myčka – tiskový stroj – sušička 
– vypalovací pec. Celému tiskovému procesu 
je přizpůsobena i konstrukce stroje, vždyť ta-
bule o síle 16 mm může vážit i 400 kg. Desky 
je nutné umýt v myčce, protože jsou vždy zne-
čištěné. Například z formátování nesou stopy 
od oleje. K potisku může totiž být připuštěna 
pouze perfektně čistá skleněná deska.

Po nanesení speciálně k potisku skla vyvi-
nutého organického inkoustu Durst Sol Gel je 
třeba sklo ihned sušit, aby se, než dorazí k vy-
palovací peci, na ni neusadil prach. Ten by 
v peci následně vzplál a v bodech by poško-
dil obraz. Velkoplošné digitální tiskové stroje 
Durst dokážou opatřit grafikou jak pár tabulí,
tak i opravdu velký objem metrů čtverečních. 

Sklo, dřevo i keramika
Vývojáři v Durstu již nabídli řešení v oblasti 
potisku dřeva, keramiky a nyní nastává doba 
pro sklo, kterého se celosvětově spotřebuje 
obrovské množství.

„Byl jsem překvapen, jak široká škála ma-
teriálů je dnes již digitálně potisknutelná 
– od skla přes dřevěné panely až po desky 
z minerálních materialů. Tato různorodost 
materialů výrazně rozšiřuje možnosti, jakými 
lze využívat tištěné prvky v architektonickém 
designu. Otevřeli se kompletně nové oblasti, 
ve kterých se jako architekti můžeme nyní 
pohybovat. Byl jsem ohromen velikostí až 
třímetrových desek, které již lze dnes potisk-
nout,“ vyznal se Martin Reimer.

Sklo má velký potenciál a může se brzy stát oblíbeným tiskovým médiem, stej-
ně jako se to nyní děje s textilem. Je zkrátka opravdu všude, v různých formách 
a provedeních. Otázkou zůstává, kolik skleněných tabulí, které denně potkáváme 
na fasádách budov, ve výlohách a interiéru bylo opravdu kreativně využito. Má 
vůbec smysl se nad tím zamýšlet? Určitě ano, protože se tímto tématem zabývají 
odborníci na významných fórech.

Zakladním
designovym prvkem
celého konceptu lázní Bad Ems 
je samolepici folie

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall









Digitální tisk je ve všech oblastech designu 
vnitřních prostor, dekorací interiéru nebo 
velkoplošné venkovní reklamy na vrcholu. Za 
tento dynamický vývoj vděčí digitální tisk sku-
tečnosti, že je jedinou tiskařskou technikou, 
pro kterou není nutná žádná tiskařská forma; 
tiskne se bez jakéhokoli dotyku metodou in-
koustového paprsku. Bezdotykový postup má 
tu výhodu, že s ním může být potištěn téměř 
každý materiál: dřevěné desky, kamenné des-
ky, fólie, látky, sklo, hliník, papír nebo tapety. 
Je zcela lhostejné, zda je materiál ohebný, tvr-
dý, hladký, strukturovaný, tlustý či tenký. 

S technikou, která není vázáná na žádnou 
formu ani dotyk, je mj. možné potisknout 
libovolně velké plochy. Přesným slepením 
potištěných ploch se dají realizovat libovol-
ně velké obrazové motivy, třeba reklama ur-
čená na venkovní či vnitřní fasády. K tomu 
se přidává ta přednost, že digitálním tiskem 
mohou být za výhodných cenových podmí-
nek vytištěny i jednotlivé tisky. „Je zde neko-
nečné množství možností“, míní Christoph 
Kellermeier z tiskárny Printelligent. „Tato 
jedinečnost je důležitá právě pro obchod, 
který se chce nějakým způsobem lišit.“

Kontinuálně se přidávají nová nebo vyvi-
nutější tisková média, které obchodu nabíze-

jí nové způsoby využití nebo zjednodušují vy-
užití stávajících médií. Aktuálním příkladem 
je „Easy Dot“ vyvinutý společností Neschen, 
lepicí fólie s lepicími plochami ve tvaru kole-
ček, která se dá potisknout. Má dvě přednos-
ti: zaprvé jednoduché nalepení bez bublin, 
protože vzduchové bubliny pod fólií se dají 
podél úchytných bodů snadno odstranit, za-
druhé se dá fólie jednoduše zase celá odstra-
nit. Tím tento produkt umožňuje snadnou 
a rychlou výměnu reklamních motivů v mís-
tě prodeje. Jeden řetězec v Rakousku napří-
klad využívá tuto fólii pro rychlou výměnu 
sezónních plakátů na chladicích boxech. 

Jedinečná tapeta
Jestliže k odběratelům těchto fólií doposud 
patřily převážně tiskárny a reklamní agen-
tury, oslovuje dnes tato společnost se svým 
specializovaným programem pro prodejní 
místa také interiérové architekty, architekty 
zaměřující se na koncepci obchodů či jiné, 
kteří mají na starost komunikaci v místě pro-
deje. Tímto tak mohou být již při plánování 
zohledněny individuální potřeby. Ať už jde 
o mobilní veletržní stánky, obchodní výlo-
hy nebo celé průmyslové koncepty, dnešní 
tiskařské metody umožňují sáhnout po celé 

řadě rozdílných materiálů, které se dají po-
tisknout zcela individuálně a vždy s ohledem 
na jejich vlastnosti a způsob využití. 

Zatímco dříve se tisklo na elektrostatic-
kém, kyselinovém základě či za pomoci UV-
-záření, dnes poutá největší pozornost jakož-
to reklamní plocha v místě prodeje digitální 
tisk na textil, který se vytváří v jakémsi tepel-
ném procesu. Tuto zkušenost využívá také 
společnost Thamm GmbH z Bonnu, která 
v současnosti zaměstnává 65 zaměstnanců 
a dosahuje obratu až 10 milionů Eur, což jí za-
jišťuje jedno z předních míst na německém 
trhu digitálního tisku. Jednatelka společnosti 
Thamm, Jenny van Boxtel, vysvětluje tento 
trend se všemi jeho přednostmi: tisky jsou 
bez zápachu, textilie jsou certifikovány ozna-
čením Ökotex-100 a dají se bez potíží odstra-
nit, přeprava nezabere příliš místa a je tak ce-
nově výhodná, jelikož jednotlivé tisky se dají 
složit a po rozložení nejsou viditelné žádné 
ohyby. Jenny van Boxtel říká: „Výsledek je vel-
mi kvalitní a luxusní. Tisky jsou levné a také 
je zde spousta systémů napínacích rámů, kte-
ré umožňují rychlou výměnu tisků.“

Rostoucí poptávku nyní zaznamenává 
Thamm i u energeticky úsporných reklam-
ních ploch, které mohou být rovněž napnuty 
pomocí tepelné metody. Kromě toho jsou 
trendem v místě prodeje kvalitně potištěné 
tapety místo lepicích fólií, ale i proměnlivé 
grafiky v různých provedeních nebo i ve 
3-D. 

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

Bernd Liening / redaktion@ehi.org
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Individuální digitální potisky jsou přímo lapači pozornosti. Ať už jde o design 
vnitřních prostor, dekoraci prodejního prostoru nebo o velkoplošnou reklamu ve 
vnitřním či venkovním prostoru, všude je dnes využíván digitální tisk, a to na 
různých médiích a v libovolně velkých formátech. 

Daleké horizonty„Fólie s puntíky“ pro krátkodobé interiérové 
aplikace si velmi rychle získala srdce pořa-
datelů různých prodejních akcí i eventů. Bo-
dově nanášené lepidlo dělá z fólie materiál, 
jenž je svými aplikačními vlastnostmi velmi 
podobný elektrostatickým fóliím. Aplikuje se 
skoro stejně snadno a drží mnohem lépe než 
elektrostatické fólie. Použité akrylátové lepi-
dlo si zachovává pružnost po celou dobu své 
životnosti. Diky tomu lze grafiku dokonce 
i několikanásobně přemísťovat a fólii odstra-
nit téměř beze zbytků z jakéhokoli povrchu. 

Zvládne to i hosteska
Aplikace klasické samolepicí fólie si vyžaduje 
zkušenosti a zručnost. Kdo si to zkusil napo-
prvé, určitě se nevyhnul bublinám a zvrásnění 
povrchu. Chce to prostě cvik. Ani lepení „na 
vodu“, tedy na povrch zvlhčený vodou a sapo-
nátem není snadné. Proto se výrobci snažili vy-
vinout fólie usnadňující lepení. Řešením bylo 

tvarování lepidla do struktury malých jehlanů, 
takže po lehkém přiložení k povrchu se fólie 
sice „uchytila“, ale plného kontaktu lepidla 
s povrchem se dosáhlo až po přitlačení stěr-
kou. Vzduch unikal kanálky v lepidle a neuvízl 
v bublinách. Tento druh lepidla se označuje 
jako „bublefree“. Stále však lepení vyžadovalo 
zkušenosti, a tedy i školeného aplikátora. 

Neschen chtěl vyvinout fólii, kterou by zvlá-
dl nalepit i člověk, který přichází do kontak-
tu se samolepicí fólií poprvé, třeba hosteska 

na promoakci nebo prodavačky v prodejně. 
Proč je to důležité? Velmi snadno se tak řeší 
krátkodobé akce v síti prodejen. Za týden, 
kdy je nabídka platná, by aplikátoři od výrob-
ce reklamy nestihli ani obejít prodejny. Tím 
nejdůležitějším aspektem jsou ale snížené ná-
klady. Potisk fólie je poměrně levná záležitost 
a výrobce reklamy prostě zabalí tisky a rozešle 
je na místa určení. Tam si je personál nalepí 
a kampaň běží prakticky za cenu samolepek. 
Materiál se lepí na rovné plochy v interiéru.

Každou hodinu jiný stánek
Když Neschen tuto fólii uváděl, způsobil 
obrovskou pozornost. Na veletrhu se prostě 
každou hodinu změnila grafika výstavního 
stánku. Pásy fólie se odlepily, odložily na si-
likonovém papíře a nalepila se druhá grafika. 
Kdo jednou připravoval výstavní stánek, ví, 
jaký to na výstavišti způsobilo rozruch.

Jako tiskové médium se dnes vyrábí ve 
třech šířkách - 106,7; 155 a137,2 cm v ná-
vinech 50 metrů. K dispozici je bílá fólie 
s lesklým a matným povrchem a rovněž čirá 
fólie s polomatným povrchem. Fólii lze po-
tisknout eco solventními, solventními, UV 
vytvrzovanými i latexovými inkousty.

V roce 2011 obdržela fólie Neschen Easy 
Dot ocenění Viscom Best of Award 2011 
a v Německu je velmi oblíbená z výše uvede-
ných důvodů. V Neschenu se ale zamysleli, 
jak by se tento svou prostotou geniální nápad 
mohl ještě využít.

Samolepky, které lze odlepit
Fólii Easy Dot 100 si oblíbili i výrobci různých 
dekoračních samolepek. Jdou totiž snadno 
sejmout i ze stěny či nábytku. Případné zbyt-
ky lepidla se snadno odstraní prstem. Sety 
pro slavnostní sváteční výzdobu či k oslavě 
dětských narozenin jdou na dračku.

Kupte si lepidlo v bodech
Neschen právě uvádí na trh další produkty, 
využívající pouze samotné bodově aplikova-
né lepidlo. Je nanesené na nosič, takže jeho 
přiložením k jinému povrchu se body lepidla 

na něj přenesou. Snadno pak nalepíte jaký-
koliv plakát, fotku nebo papír s prezentací. 
Bude se dodávat i v aplikačních kazetách, 
které znáte z kanceláří pro korekční pásky na 
vybílení chyb v textu. Podstatné je, že lepidlo 
po sejmutí zanechává jen minimální stopy, 
které prostě prstem setřete.
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Malá revoluce v samolepkách
Když před třemi roky představila německá společnost Neschen svou inovativní samolepicí fólii Easy Dot 100, nikdo netušil, 
kam až dosáhne úspěch tohoto nápadu. Cílem vývoje bylo uvést na trh produkt, který se velmi snadno nalepí bez potřeby 
školeného aplikátora a stejně snadno se i z podkladu sundá. Lepidlo bylo naneseno v bodech a s fólií se velmi snadno pracuje. 
Dnes jde Neschen s touto myšlenkou ještě dál.

Způsob aplikace 
lepidla, který 
způsobil malou 
revoluci v lepení

Při uvedení fólie Neschen Easy Dot 100 měnila firma 
Neschen každou hodinu grafiku svého stánku. Sunda-
né pásy fólie byly využívány opakovaně.

Čirá fólie Neschen Easy Dot 100
potištěná UV inkosty i s bílou barvou

Už brzy bude možná využívat
bodové lepidlo i ve formé pásek

Praktický aplikátor bodového 
lepidla na jakýkoliv povrch

Lepidlo lze
velmi snadno odstranit

Fólie Neschen Easy Dot lze potisknout na digitálních 
tiskárnách i ofsetových UV strojích a grafiku tvarově 
oříznout či vyseknout

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall
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Nákupní centrum Eden je cílem nákupů, ale 
stejně tak je vnímáno jako místo kulturních 
a společenských aktivit. Je to pulsující cent-
rum setkávání i poznání nových informací. 
Centrum se nachází na frekventované kři-
žovatce Vršovická / U slavie, která je zároveň 
spojnicí s městským okruhem a napojením 
na dálnici D1. Nákupní centrum je tak do-
stupné pro všechny skupiny lidí, ať už se do 
centra dopravují autem, pěšky anebo MHD. 
Možnost využití služeb na jednom místě to-
tiž šetří čas a zbývá pak více prostoru pro 
posezení s rodinou či přáteli. Ovšem nejen 
Vršovičtí, ale i lidé z přilehlého okolí zde 
najdou vše – od potravin, přes módu pro 
mladou i střední generaci, zábavu až po ob-
čerstvení a nepostradatelné služby, jako je 
třeba výroba klíčů či nejmodernější poboč-
ka České pošty. 

Skladbu Nákupního centra Eden tvoří při-
bližně z 30 % móda, obuv a módní doplňky, 
z 20 % pak služby a zábava, z 10 % restaurace 
a kavárny a ostatní. Zbytek plochy zaujímá 
dvoupatrový hypermarket Tesco Extra. Při 
obsazování obchodů je vždy potřeba se řídit 
požadavky a potřebami návštěvníků a samo-
zřejmě i takovými specifiky, jako je lokalita.
Z tohoto důvodu v Edenu klademe větší dů-
raz na služby, poněvadž je centrum hojně vy-
užíváno k pracovním schůzkám, pro místní 
obyvatele pak představuje místo, kde mohou 
kompletně pokrýt své potřeby. Samozřejmos-
tí je několik kaváren a volná wifi síť.

Nově v Nákupním centru Eden mohou 
návštěvníci navštívit butik E. L. s elegantní 
dámskou společenskou módou a autorskými 
šperkovými doplňky. Další nově otevřenou 
prodejnou je Fadi Bijoux, ve které najdete 
široký sortiment bižuterie z celého světa od 
renomovaných výrobců a značek, např. Swa-
rovski, Jablonecká bižuterie. 

Akce zde pořádané mají často edukativní 
charakter a exkluzivní témata. Nechybí tedy 
pravidelné vinobraní, akce pro děti, různé 
výstavy a interaktivní koutky, kulinářské 
hody či vánoční trhy s živým betlémem. Dět-
ský koutek Edík ve 2. patře nyní nově nabízí 
dětem svačinu a možnost zapojit se do výuky 
základů angličtiny. 

Letošní Vánoce jsou v Edenu voňavé. Při-
pravili jsme totiž výstavu na téma vánoční 
cukroví. Návštěvníci se dozvědí o jeho his-
torii, symbolice a také informace o těch ne-
oblíbenějších druzích cukroví. Návštěvníci 
centra se seznámí s tradičními a osvědčený-
mi recepty a zajímavými tipy na přípravu těst 
a pečení různých druhů cukroví. Jako každý 
rok i letos bude pro zákazníky NC Eden při-
praveno kolo výher. Odměnou za předvánoč-
ní nákupy budou letos jednak suroviny pro 

domácí pečení cukroví ale i balíčky velmi 
kvalitního a hlavně chutného cukroví z dílny 
Silvie Sulanské a Lenky Žákové z Cukrářské-
ho salonu Říčany.

Aby byla předvánoční atmosféra úplná, 
provoní prostory Nákupního centra Eden 
cukroví pečené přímo na místě s možností 
ochutnávek a rad od profesionálních cuk-
rářů. A to vše pod zlatočerveně pojatou vá-
noční dekorací, která prosvětlí pasáže centra 
a navodí tak příjemnou předvánoční náladu.

Jako jedno z mála obchodních center 
v Praze je NC Eden otevřeno pro zákazní-
ky již 26.12., kdy obchody zahajují klasické 
zimní výprodeje. Ty potrvají téměř do kon-
ce února, předtím se ale jistě ozdobí výlohy 
u příležitosti svátku zamilovaných – Svatého 
Valentýna.

Nákupní centrum Eden
pohodlné nákupy ve Vršovicích
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Čas je neúprosný a v Praze obzvláště. 
Proto se menším centrům se správným 
mixem obchodů a služeb daří své zá-
kazníky udržet.

1. místo - Centrum Černý Most
Za zásadní a architektonicky zdařilou renovaci 
původního centra, které se nyní po významném 
rozšíření a obohacení skladby nájemců zařadilo 
mezi nejmodernější nákupní komplexy v České 
republice. 

2. místo - Galerie Šantovka
Za úspěšnou přeměnu industriálního území v bez-
prostřední blízkosti historického centra Olomouce 

na moderní nákupní centrum, největší na střední 
Moravě, s atraktivním designem a skladbou ob-
chodů i oddechovými zónami v bezprostředním 
okolí.

3. místo - SC BREDA & WEINSTEIN
Za vybudování moderního společenského a ob-
chodního centra s využitím potenciálu historické-
ho kontextu místa a regionu. Architektonicky vel-
mi povedená realizace využívající prvků bývalého 
měšťanského pivovaru.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň 
vyhlášen další, v pořadí již 16. ročník. V prů-
běhu roku 2014 se do něj mohou hlásit pro-
jekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 
2013 a létem 2014.

Na slavnostním galavečeru byly začátkem listopadu v Praze v Kongresovém centru České národní banky (bývalé Plodinové 
burze) vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok.

Kompletní přehled projektů 
oceněných v 15. ročníku soutěže 
„Best of Realty“

Rezidenční projekty
1. místo  Rivergate, Praha 5, developer: Torino-

-Praga Invest; architekt: Richard Zachar
2. místo  Vila Augustus, Praha 10, JRD; PS archi-

tekti
3. místo  2Barevné Letňany, Praha 9, Trigema 

Development; Daniel Smitka

Nová administrativní centra
1. místo  Florentinum, Praha 1, Penta Invest-

ments; Cigler Marani Architects
2. místo  CTZone Brno - Office, Brno, CTP; Studio

acht
3. místo  City West – nová centrála Komerční 

banky, Praha 5, Office Center Stodůlky
Beta; AHK architekti

Hotely
1. místo  The Emblem Prague, Praha 1, UHI 

Bohemia; Ondřej Píhrt, RAP
2. místo  Hotel Monínec, Monínec u města 

Sedlec-Prčice, Trigema Development; 
Daniel Smitka

3. místo  Rekonstrukce a dostavba hotelu Port, 
Doksy u Máchova jezera, Regata Čechy; 
Senka Příhodová

Průmyslové a skladové areály
1. místo  CTPark Mladá Boleslav I - Faurecia, 

Mladá Boleslav, CTP; CTP/Studio acht
2. místo  DCD, PointPark Prague D1, logistický 

areál Kunice-Strančice, PointPark 
Properties

3. místo  Faurecia, Nýřany u Plzně, Panattoni 
Europe; Kajima Czech Design and 
Construction

Zvláštní cena poroty
Multifunkční aula Gong – rekonverze plynojemu 
v národní kulturní památku, Ostrava, Dolní 
Vítkovice, Developer: Dolní oblast Vítkovice, 
zájmové sdružení právnických osob, Architekt: 
Josef Pleskot

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN) – Award for Excellence, Jiří Antoš za pro-
jekt rodinného parku Mirakulum v Milovicích

Cena čtenářů mediálních partnerů
Rezidenční Park Baarova z kategorie Rezidenční 
projekty, Praha 4, Developer: PASSERINVEST GROUP/
Rezidenční Park Baarova, Architekt: CMC architects

O vítězích 15. ročníku soutěže „Nejlepší z re-
alit – Best of Realty“, která se v tuzemsku 
považuje za nejprestižnější ve svém oboru, 
rozhodla osmičlenná odborná porota v čele 
s Dr. Tomášem Drtinou, jednatelem společ-
nosti pro výzkum trhu INCOMA GfK. Členy 
jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu ne-
movitostí (ARTN), architektů, bank, develope-
rů, realitních makléřů i koncových uživatelů 
nemovitostí. O ocenění letos usilovalo celkem 
42 projektů v šesti základních kategoriích. 
Dále byla udělena také Cena ARTN „Award for 
Excellence“ a Cena čtenářů. Rozhodujícími 
kritérii při posuzování kvality přihlášených 
projektů byly výběr lokality, urbanistické a ar-
chitektonické řešení, kvalita realizace a zejmé-
na úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako 
každoročně probíhala pod odbornou záštitou 
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z re-
alit 2013“ se mohly ucházet stavby dokončené 

v České republice po 1. lednu 2012, a to v ka-
tegoriích Rezidenční projekty, Nová adminis-
trativní centra, Obchodní centra, Hotely, Prů-
myslové a skladové areály a Rekonstruované 
kanceláře. Posledně jmenovaná kategorie 
však nebyla letos naplněna. Vedle toho získal 
Zvláštní cenu poroty projekt, který za uply-
nulý rok jedinečným způsobem přispěl k roz-
voji českého trhu s nemovitostmi. Svou cenu 
„Award for Excellence“ udělila i Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí. Stejně jako vloni byla 
udělena Cena čtenářů mediálních partnerů, 
kdy prostřednictvím domovské stránky sou-
těže mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu 
projektu bez výběru kategorie také laici. 

Mezi obchodními centry zvítězilo Centrum 
Černý Most v Praze 9, které bylo oceněno za 
zásadní a architektonicky zdařilou renovaci, 
díky níž se nyní po významném rozšíření 
a obohacení skladby nájemců zařadilo mezi 
nejmodernější nákupní komplexy. 

Z KATEGORIE OBCHODNÍ CENTRA / SHOPPING CENTRES
byly do užšího výběru nominovány tyto:
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Tolik základní teze, které jsme si dovolili vy-
půjčit z Bible a to zejména proto, abychom 
lépe vysvětlili, proč jsme naše dítě, náš pro-
dukt, nazvali EWA II. V tomto případě ne zcela 
platí, že vše začíná EWOU, neboť naši odbor-
níci tento softwarový produkt stvořili v roce 
2008 a první zmínky o naší společnosti sahají 
již do roku 1992. V ostatním výkladu však pa-
nuje značná shoda. EWA II byla také stvořena 
proto, aby pomáhala člověku a byla si s ním 
rovna. Stejně jako je stvořena k obrazu člově-
ka a ve své podstatě vychází z jeho potřeb.

EWA II je ambiciózní a inteligentní pro-
dukt - software pro řízení skladů, který je ur-
čen přímo pro výrobní, logistické a obchodní 
společnosti. Stojí na platformě užívání čáro-
vých kódů a v podstatě systémů automatické 
identifikace obecně.

Dal by se taktéž definovat jako univerzální 
a flexibilní softwarový systém, který slouží 
jako základ pro vytváření systémů sklado-
vého hospodářství na zakázku přesně pro 
potřeby konkrétních zákazníků. EWA II je 
otevřený systém, který je možné dále vyvíjet 
a modifikovat tak, aby splňoval všechny rea-
lizovatelné požadavky a podporoval tím také 
růst nebo vývoj jeho uživatelů. Systém EWA 
II se skládá ze součástí databázových, řídí-
cích, komunikačních, součástí - klient pro PC 
a klient pro mobilní zařízení. Tato mobilní 
zařízení pracují on-line ve skladech a jsou do 
nadřazených informačních systémů připoje-
na pomocí WIFI sítí, jejichž dodání patří také 
do portfolia dodávek společnosti EPRIN.

Společnost EPRIN je přední, rostoucí 
a kompetentní dodavatel v oblasti automatic-

Vše začalo u Adama…
… nebo u EWY ?

VÝZNAMNÝ PARTNER EPRINU: SATO - SVĚTOVÁ JEDIČKA 
Japonská společnost SATO byla založena již 
v roce 1940 s cílem vyvíjet, vyrábět a prodá-
vat zařízení na zpracování bambusu, ratanu 
a palmového dřeva. Když v roce 1962 sestrojil 
zakladatel Yo Sato ruční aplikátor etiket, stala 
se společnost průkopníkem v označování zboží 
cenovkami a podařilo se jí proniknout na nové 
trhy, kde se její ruční aplikátor etiket stal celo-
světovým hitem. Roku 1964 zahájili samostat-
nou výrobu ručních aplikátorů.
S příchodem pokladních 
systémů v průběhu 70. 
let minulého století vy-
vinula firma SATO nové 
modely ručních aplikátorů 
etiket, které byly kom-
patibilní s technologiemi 
optického rozpoznávání 

znaků (OCR) a čárových kódů. V roce 1981 se 
společnost stala předním výrobcem zařízení na 
označování zboží v prodejnách, když představi-
la vůbec první termotransferovou tiskárnu na 
světě určenou pro systémy JAN/UPC/EAN POS. 
V současnosti získává významnou pozici tech-
nologie RFID, schopná předávat a načítat infor-
mace prostřednictvím rádiových vln. Společnost 
SATO maximálně zužitkovala své odborné zna-

losti v oblasti automatické identifikace 
a v roce 2003 uvedla na trh vůbec 
první tiskárnu RFID v Japonsku. 

V současné době SATO pracuje 
na využití RFID při spolupráci 
s předními japonskými i za-
hraničními firmami, čímž dále 
přispívá k rozvoji systémů au-
tomatické identifikace. 

a v roce 2003 uvedla na trh vůbec a v roce 2003 uvedla na trh vůbec 
první tiskárnu RFID v Japonsku. 

V současné době SATO pracuje 

tomatické identifikace. 

S příchodem pokladních 

modely ručních aplikátorů 
etiket, které byly kom-
patibilní s technologiemi 
optického rozpoznávání optického rozpoznávání 

a v roce 2003 uvedla na trh vůbec 
první tiskárnu RFID v Japonsku. 

V současné době SATO pracuje 

Adam a Eva byli podle 1. knihy Mojžíšovi první lidé. 
Když Bůh stvořil člověka (Adama), chtěl pro něj najít vhodného pomocníka, a tak před něj přivedl všechna zvířata. Zjistil ale, 
že pomoc jemu rovná se mezi nimi nenajde. Proto Adama uspal, vyňal mu jedno žebro a z něj utvořil ženu. Člověk tak dostal 
pomoc sobě rovnou.

ké identifikace působící na českém a sloven-
ském trhu již od zmíněného roku 1992. 

Požadujete-li tiskárny, etikety, aplikátory, 
RFID čipy nebo snímače a terminály pro 
sběr dat, stejně jako WIFI sítě nebo software, 
EPRIN je tím správným partnerem. Společ-
nost rovněž poskytuje veškerý servis spojený 
s oblastí čárového kódu.

Úspěchy EPRINU jsou již velice významné 
a společnost disponuje řadou zajímavých 
referencí ať již díky význačným jménům kli-
entů nebo díky speciálním aplikacím, které 
jí byly svěřeny. Mezi referenčními jmény se 
vyjímají takové firmy jako je ABB, BAŤA, KO-
FOLA, MADETA, DHL, PODĚBRADKA nebo 
Robert BOSCH a řada dalších.

Těšíme se na setkání ať už na pražské či br-
něnské adrese, nebo stejně rádi zajedeme 
přímo k Vám a software EWA II či jiné pro-
dukty a služby předvedeme. Neváhejte nás 
kontaktovat!

EPRIN spol. s r. o.
Telefon: +420 538 707 200-2
Zelená linka: +420 800 111 444
Fax: +420 543 212 033
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Proč takový zájem? Už déle upírají kapitáni 
polygrafického průmyslu své oči k perspek-
tivním trhům obalového průmyslu. Důvod 
je jasný, toto odvětví bude stabilně růst. Jak 
řekl na úvodní tiskové konferenci k veletr-
hu Mike Fairley, ředitel pro strategický roz-
voj Labelexpo Global Series: „V roce 2013 je 
odhadovaný růst trhu etiket o 5 % a obalo-
vého trhu o 8 %. V současnosti se ve světě 
vyrábí 46 miliard m2 etiket, v roce 2015 to 
bude 51,7 miliardy m2. Velikost trhu se pro 
období 2013/2014 odhaduje na 76,5 miliar-
dy USD.“

Nové možnosti
Veletrh Labelexpo 2013 byl zejména o digi-
tálních řešeních, které na rozdíl od tradič-
ních analogových technologií dokáží napl-
nit nové požadavky zadavatelů. Svět se totiž 
změnil a žádá nákupní podněty i ve světě 
etiket. Stále platí pravidlo, že obal prodává. 
Proto profesionální etikety potřebují i malí 
lokální výrobci. Pro ně jsou určeny náklady 
etiket řádově ve stovkách a tisících kusů. To 
však vůbec není všechno, co se od digitálně 
tištěných etiket očekává.

Mezi pěticí žádaných vlastnosti je na prv-
ním místě etiketa, která se ve vodě neodlepí. 
Asi nejen u nás se nápoje chladí v studené 
vodě a výrobci chtějí, aby se z jejich výrobků 
etikety nesmývaly. Zde tedy pomůže přímý 
potisk nebo voděodolné materiály. Dalším 
z požadavků je schopnost etikety sejmout ji 
a opět nalepit. Dětské hry tak dokáží vytvo-
řit podporu kampaně nebo sběratelské série 
etiket uspokojí vášeň mnoha spotřebitelů. 
Úsporu nákladů by měly přinést samolepicí 
etikety bez podkladového silikonového pa-
píru. Do oblasti speciálních požadavků pro 
potravinářství či farmaceutický průmysl pak 

můžeme zařadit potřebu pracovat s etiketa-
mi, jejichž lepidlo neuvolňuje žádné látky, 
a etikety odolné vůči kondenzované vodě.

Přitažlivost digitální technologie
Zamysleli jste se někdy nad plochou etiket, 
které vám projdou přes ruce? Podle průzku-
mu představuje špičku na světě Skandinávie, 
kde se vyprodukuje 17 - 18 m2 na obyvatele. 
Severní Amerika a západní Evropa dosahuje 
hodnoty 12 - 16 m2 zatímco střední a východ-
ní Evropa dosahuje úroveň 6 - 7 m2. V ostat-
ních regionech světa se nevyrobí více než 2,2 
m2 etiket na hlavu.

Zabodovat tedy na těch nejvyspělejších tr-
zích vyžaduje množství invence. A právě tu je 
schopna poskytnout digitální tisková techno-
logie. Poskytuje totiž možnost personalizace, 
customizace a individualizace. Lze využít va-
riabilní data, poskytnout plochu etiket na re-
klamu a měnit jazyky. Stejný výrobek můžete 
za přijatelných nákladů v různých regionech 
odít do různých designů.

Změny ve světě etiket
Masové rozšíření chytrých telefonů přináší 
nové možnosti komunikace se zákazníkem. 
Pomocí QR kódu na obalu dokáže výrobce 
oslovit přímo spotřebitele. Digitální série eti-
ket se dají využít i při nabídce tzv. out to share 
produktů - tedy jeden produkt nabízet s více 
etiketami. Velmi populární je toto řešení v po-
travinářství. Mlékárna může své produkty 
z jedné linky označit pro různé regiony jako 
místní produkt. Stejně tak distribuují pivova-
ry část své produkce s místním přívlastkem. 
Tento trend je vidět zejména v Německu a ve 
Francii, kde je spotřebitel přirozeně nedůvě-
řivý vůči „europroduktům“.

Vyplatí se digitální etiketa?
Nedávno jsme zveřejnili krátkou zprávu 
o kampani značky Coca Cola s digitálně po-
tištěnými etiketami. Je to zatím největší akce 
tohoto druhu v historii. Vyhodnocení kam-
paně v číslech nebylo na tiskové konferenci 
k dispozici, ale určitě jste na láhev se jmé-
nem nebo přitažlivým slovem natrefili i vy. 

Rozhodně se ale díky této kampani pro-
dloužil čas strávený spotřebitelem u láhví 
s tímto nápojem a emocionální stopa zůsta-
ne v jeho podvědomí.

Pro menší producenty se určitě vyplatí 
nechat si vytisknout profesionální etikety 
i v malých nákladech, které by byly na flexo-
tisku nerentabilní. Týká se to zejména men-
ších vinařů, kteří elegantní vinětou výrazně 
zvýší šanci na prodej svých produktů. Stejně 
tak výrobci kosmetických přípravků, výživo-
vých doplňků a regionálních produktů.

Velcí producenti zase mohou využít šanci 
komunikovat se zákazníkem formou limito-
vaných edicí produktů, lokálních soutěží, 
věrnostními kupony či sběratelskou kolekcí. 
Úspěch bude mít ten, kdo dokáže spotřebi-
tele zaujmout a tomu se náklady na digitálně 
tištěné etikety určitě vrátí. 

Důležitým ukazatelem je rostoucí prodej 
tiskových technologií specializovaných na 
výrobu etiket. Zatímco koncem devadesátých 
let, kdy se první stroje na trhu objevily, se jich 
prodávaly ročně desítky, dnes se prodá přes 
dva tisíce linek ročně.

Roste význam
digitálně tištěných etiket

Koncem září se v Bruselu uskutečnil veletrh Labelexpo 2013. Aktuální ročník dosá-
hl rekordní účast v historii své existence. Určitě je to i důsledek dynamického růstu 
tohoto odvětví v rámci celé polygrafie. Na rozdíl od knihtisku, produkce časopisů 
a letáků objem obalů a etiket dynamicky roste a bude růst i v budoucnosti. Zájem 
o tento trh proto mají i výrobci digitálních technologií, kteří mají co nabídnout 
trhu. Jaké jsou tedy trendy?

Pohled na jednu z hal bruselského 
výstaviště v době veletrhu Labelexpo 2013

Digitální tisk umožňuje i menším výrobcům označit 
své výrobky profesionální a vkusnou etiketou

Největší akcí v historii digitálně tištěných customizo-
vaných etiket byla kampaň Share a Coce

Výživové doplňky jsou jedním ze segmentů, kde se 
digitální etikety plně uplatní

František Kavecký



prodejní síť ke změně nabídky, k prodeji on-
line, k příjmu vráceného zboží atd. 

Úspěšná cross-kanálová strategie je reali-
zována v sortimentu konfekce, a to z hledis-
ka nákupů po internetu i nákupů v klasické 
prodejně. V budoucnu budou úspěšné mód-
ní značky se strategií „omni-retail“, které bu-
dou přinášet stejné zážitky a zkušenosti zá-
kazníků bez ohledu na to, o jaký informační 
a nákupní kanál se jedná. 

K nejčastějším nákupům v klasických pro-
dejnách patří tradičně nákupy potravin 
a drogistického zboží. 
Průzkum rovněž analyzoval důvody návštěv 
zákazníků na internetu nebo v kamenné pro-
dejně, aniž by zde něco koupili. 

Podle výsledků průzkumu spotřebitelé 
nejčastěji navštěvovali internet proto, aby si 
dohledali nejbližší prodejnu, aby si přečetli 
návody a doporučení a rovněž aby zjistili, zda 
je určitý produkt dostupný. Naopak zákazní-
ci odešli z kamenné prodejny bez nákupu, 
protože v prodejně byly neatraktivní ceny 
výrobků, neuspokojivé poradenské služby, 
nebo bylo nutné v prodejně příšliš dlouho 
čekat. 

Pro současného spotřebitele jsou doporu-
čení a rady velmi důležité. Průzkum potvrdil, 
že spotřebitelé především důvěřují radám 
odborníků (36 %), přátel (33%) a uživatelů 
internetu (26%). 

Prodávající personál by se tedy měl stát 
tím nejlepším odborníkem a zaměřit se na 
posílení důvěryhodnosti. Dotazovaní spotře-
bitelé hovořili o jejich zájmu jít do prodejny. 
Jsou motivováni k návštěvě prodejny s cílem 
využít silných stránek tohoto prodejního 
kanálu, ke kterým patří poradenské služby, 
přívětivý přístup, možnost výběru, možnost 
dotknout se výrobků a vyzkoušet je, dostup-
nost prodejního personálu, individuální 
péče o zákazníka…Pokud zákazník nemůže 
využít těchto výhod, proč by měl vynakládat 
čas a úsilí, aby se vypravil do místa prodeje?

Za převrat v nákupním procesu je považo-
váno stále širší využití chytrých telefonů. 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že 43 % 
uživatelů internetu již využilo mobilních 
telefonů během nákupu v prodejně. 44 % 
z nich použilo mobilních telefonů pro po-
rovnání cen, 38 % proto, aby se zeptalo na 
názor přátel, 32 % pro získání více informací 
o produktu. 

Pokud zákazníci zjišťují informace v místě 
prodeje prostřednictvím mobilního telefo-
nu, jde v 53 % o reakci na špatnou zkušenost 
v prodejně: zboží nebo informace nejsou 
k dispozici, chybí vstřícnost a dostupnost 
prodejního personálu.

Příčinou fenoménu showrooming, kdy si 
zákazník prohlédne zboží v kamenném obcho-
dě, ale výrobek si nakonec koupí na internetu, 
není web, ale prodejní místo ... Respektujte 
vždy vaše zákazníky, věnujte se jim a budou 
vás upřednostňovat. Showrooming je prostě 
jen nový nástroj, který používá zákazník pro 
větší jistotu, klid a lepší pocit při nákupu.

„Zákazník není král, chce jen být respekto-
ván a vyslyšen.“ 

Daniela Krofiánová
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„Tato válka, která začala vytvořením online ob-
chodů Amazon v roce 1997 a Alibaba v roce 
1999, trvá již patnáct let a dosud neskončila. 
Nicméně víme o příměří, které vzniklo pří-
chodem více kanálových strategií a které je 
podporováno rozšířením smartphonů a vyzrá-
lostí nakupujících, kteří využívají internet.“
 
„Cross-channel“ znamená  
konec paralelních cest,  
které se ve finále kříží a prolínají.
Chcete příklad? Ve Velké Británii společnost 
Amazon umísťuje v maloobchodní síti SPAR 
své samoobslužné schránky pro doručování 
zboží z e-shopů. Toto řešení je spojením vý-
hod, které vytvářejí obě společnosti. Jedna 
ze společností využívá zvýšené návštěvnosti, 
která vzniká díky světovému leaderovi v ob-
lasti e-commerce a druhá těží z výhodné po-

zice sběrného místa v prostředí, kde je silná 
frekvence spotřebitelů. 

Pro evropské marketingové odborníky 
znamená cross-channel konec éry historic-
kého – tradičního obchodu se zakořeněnými 
principy, kdy obchodníci konečně pochopi-
li, že je nezbytný nejen boj pro jejich přežití, 
ale v rámci celosvětové obchodní vize je pro 
ně nepostradatelným a velmi prospěšným 
spojencem internet. 

Ještě před dvěma lety se jednalo pouze o sla-
bý signál, v současnosti jsou strategie na-
příč prodejními kanály výrazným trendem 
v praxi maloobchodu. 
Francouzský internetový server Tribalista 
realizoval průzkum, který zkoumal nákupní 
chování zákazníků na internetu a v kamen-
né prodejně. Průzkumu se zúčastnilo 2676 

respondentů. Výsledky průzkumu ukázaly, 
že 24 % uživatelů internetu vybírá zboží na 
internetu dříve, než si jde výrobky koupit do 
kamenné prodejny. Naopak 26 % uživatelů 
internetu si zboží vybírá v prodejně a poté 
jej koupí po internetu. 33 % spotřebitelů dává 
přednost tomu, aby si ještě před nákupem 
mohlo zboží vyzkoušet, prohlédnout si ho, 
vzít do ruky… Pro 40 % zákazníků je zásadním 
kritériem pro nákup na internetu cena. 

Mezi hlavními položkami, které jsou naku-
povány po internetu, figurují rezervace vstu-
penek, jízdenek, letenek, produkty a služby 
z oblasti kultury a oblečení. Ještě před třemi 
lety byly prodeje obuvi po internetu velmi 
slabé především díky specifičnosti prodeje
tohoto sortimentu a potřebě vyzkoušet si 
tento druh zboží. Přesto se nyní prodej obu-
vi po internetu rychle rozvíjí a nutí tradiční 

Cross-channel
smírčí prvek mezi tradičním místem 
prodeje a internetovým prodejem
“Marketingová komunikace napříč prodejními kanály funguje jako smírčí element ve válce mezi dvěma kanály - fyzickým 
a virtuálním,“ uvádí francouzský odborný portál Furet du Retail k současným marketingových strategiím „cross-channel“. 
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„Nová projekční plocha Black Diamond 
Zero Edge přináší luxusní estetický design 
se štíhlým rámem. Ale především díky spe-
ciální vícevrstvé technologii nabízí vynika-
jící potlačení okolního světla a díky tomu 
překvapivou kvalitu obrazu. Hlavní výhodou 
Black Diamond Zero Edge je možnost docílit 
kvalitního obrazu z projektoru úplně všu-
de, včetně prostorů s obtížnými světelnými 
podmínkami. Schopnost eliminovat okolní 
světlo umožňuje zlepšení kontrastu obrazu 
až o 900 %,“ říká Ondřej Žatečka, specialista 
na projekční techniku společnosti Audiopro. 
Na rozdíl od všech ostatních projekčních ma-
teriálů dokáže povrch Black Diamond Zero 
Edge absorbovat ambientní světlo z místnos-
ti, aniž by tlumil světlo z projektoru. 

Obrazu z projektoru dává stále více lidí 
přednost před televizí i v domácnosti, protože 
za rozumných cenových podmínek dosáhnou 
kvalitního obrazu s velkou úhlopříčkou. Ino-
vovaná projekční plocha Black Diamond Zero 
Edge teď nabízí ještě lepší obraz, který přináší 
i do prostorů s nedokonalými světelnými pod-

mínkami. Projekční plochu můžete instalovat 
ze stropu na lankách nebo jednoduše zavěsit 
na stěnu. Není třeba žádné sestavování a vlast-
ní montáž je velice jednoduchá a rychlá.

Projekční plochy Black Diamond vyvinu-
la společnost Screen Inovations za využití 

pokročilých výrobních robotických techno-
logií v rámci ekologicky šetrného výrobního 
procesu. Vyrábí se v několika variantách od 
80“ (203 cm) do úhlopříčky 215“ (546 cm). 
Ruční výroba v USA zaručuje bezkonkurenč-
ní kvalitu a doživotní záruku.

Projektor, kterému nevadí světlo 
Projekční plocha Black Diamond Zero Edge je celosvětově první a zatím jediná svého druhu, která dokáže eliminovat odrazy 
okolního světla z více směrů najednou a zvyšuje kontrast obrazu až o 900 %. Dokonalou projekci lze tedy uskutečnit kdekoliv 
a bez nutnosti složitého zatemňování místnosti. Díky těmto vlastnostem jsou projekční plochy Black Diamond mnohem vý-
hodnější a levnější alternativou k LCD a plazmovým televizorům s úhlopříčkou nad 80“. S projekcí na klasické bílé plátno či 
stěnu se pak nedají srovnat vůbec. Černý diamant tedy může být ozdobou showroomu, prodejny, firemní zasedací místnosti,
stejně jako obývacího pokoje a díky pouze 10 mm štíhlému designu rámu bude vždy ladit s okolním interiérem.
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Velká poptávka 
vystavovatelů 
po Interpacku 
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Proč vzniká nový grafický manuál 
a jak velké změny přinese? 
Ingrid Hejkalová: Redesign obalů provádí-
me z mnoha důvodů, některé jsou relevantněj-
ší (pozice značky, posílení značky na zahranič-
ních trzích), jiné méně. Sem patří například 
lokální odlišnosti nebo zastaralost obalů. 

Dosavadní manuál přitom pocházel z roku 
2005 a byl společný pro dvě značky - Laufen 
a Jika. V roce 2011 byl pro Laufen vytvořen 
manuál samostatný a Jika tak zůstala bez 
vlastního. Zároveň jsme chtěli zohlednit to, 
že s nástupem Ladislava Dvořáka jako nové-
ho generálního ředitele společnosti Laufen 
CZ se Jika stala plnohodnotnou světovou 
značkou v portfoliu mateřské společnosti 
Roca. Za zmínku stojí i to, že původní manuál 
se soustředil na výrobky z keramiky, ale Jika 
dnes znamená mnohem víc. Portfolio zasa-
huje téměř do všech koupelnových komodit 
(baterie, nábytek, vany, doplňky). Z marketin-
gového pohledu se bude jednat o podstatnou 
změnu, protože budoucí obal odráží hodnotu 
značky nejen u nás, ale současně bude mít 
šanci tuto dlouho budovanou hodnotu pře-
nést částečně i prostřednictvím grafiky obalu 
do světa. 

Jak se změna odrazí, 
v čem vidíte největší úskalí?
Ingrid Hejkalová: Redesign obalu je téměř 
vždy skok do neznáma. Dopředu nevíte, zda 
nový obal uspěje. Reálné výsledky zjistíme až 

v okamžiku, kdy se inovovaný obal objeví na 
pultech obchodů. V současnosti prodáváme 
náš sortiment převážně přes naše prodejce. 
I přestože koupelnové zboží není rychloob-
rátkové, analýzy ukazují, že se produkt musí 
dokázat prodat i sám, konkrétně v hobby-
marketech. Proto jsme si řekli, že nový obal 
nesmí zapadnout, ale musí zákazníka oslovit 
tak, aby si byl jist, že kupuje dobrou značku 
a dobrý produkt a aby tato značka byla pro 
něj na regále vždy jasně viditelná. 

Co vše bude v grafickém manuálu nového? 
Mikuláš Macháček: Původní manuál jsme 
pro lepší přehlednost rozdělili do dvou sa-
mostatných - corporate manuálu a manuálu 
balení. Každá z částí obsahuje strukturovaná 
data ke stažení - soustředili jsme tím mnoho 
zdrojů na jedno místo, což umožňuje uživate-
lům snazší orientaci. Zároveň si s Jikou ujas-
ňujeme, co vše je potřeba, aby se firma pre-
zentovala jako jednotná do toho nejmenšího 
detailu v každé komoditě. 
Ingrid Hejkalová: Všechny navrhované 
změny nejdříve aplikujeme do reálných vzo-
rů a jejich správnost ověřujeme na neformál-
ních průzkumech u spotřebitelů. Protože 
těch změn bylo opravdu hodně, přizvali jsme 
ke spolupráci i dlouholetého zkušeného gra-
fika Mirka Ježka z agentury Mayak. Na úpra-
vách manuálu pracujeme již rok. Víme, že 
tento postup je zdlouhavý, ale věříme, že je 
to jediná cesta k redukci zbytečných chyb. 

Co se tedy konkrétně změní na vlastním obalu? 
Ingrid Hejkalová: Ze současného pohledu 
starý obal ztrácel na atraktivitě a původní 
označení pouze s logem JIKA mohlo být pro 
zákazníka nic neříkající. Nová podoba nám 
umožní se lépe zviditelnit a posune produkt 
o úroveň výš. Protože se bude jednat o tak-
zvaný nekonečný potisk s logem JIKA a hes-
lem Czech bathrooms since 1878, jenž bude 
čitelný obousměrně a ze všech stran, produkt 
připomene svoji tradici na trhu. Tato inovace 
nám pomůže vyřešit současný problém s po-
dobou obalů, ale na druhé straně se obává-
me přijetí anglického sloganu na domácím 
trhu. Racionální úsudek nám však velí hledět 
do budoucna. Při skutečnosti, že na export 
z celkové produkce směřuje více jak 70 % vý-
robků, proto nemůžeme jednat jinak. 
Mikuláš Macháček: V rámci změn jsme zjed-
nodušili aplikaci potisků - na všechny rozměry 
balení, kterých jsou desítky, se aplikují pouze 

dvě velikosti celoplošných rastrů. Díky tomu 
se s nimi pracuje jednodušeji od marketingu 
až po výrobu. Už není potřeba měřit přesné 
umístění loga na každém balení, protože náš 
nový potisk běží přes celou krabici. 

Odkdy se zákazníci s výrobky 
v nových obalech setkají? 
Ingrid Hejkalová: Některé testovací série 
balíme již nyní. Hlavní expanze do obchod-
ních sítí bude v roce 2014. Musíme se ohlížet 
také na ekonomické možnosti, proto bude 
nový manuál na výrobky aplikován postupně 
s tím, jak budou stávající balení na trhu do-
bíhat. Věřím, že ke sjednocení vizuálu obalů 
všech komodit dojde během let 2014 a 2015. 

Týká se změna pouze ČR, případně Slovenska? 
Ingrid Hejkalová: V žádném případě. V ro-
ce 2011 se nám podařilo získat nové zahra-
niční trhy v Austrálii, Novém Zélandu, Oceá-
nii, Brazílii a v dalších státech Jižní Ameriky. 
Současně jsme rozšířili naše obchodní akti-
vity ve střední, jižní a východní Evropě, na 
Blízkém a Středním východě, v Africe a ve 
státech bývalého Sovětského svazu. Nové ba-
lení a značení výrobků budeme aplikovat ve 
všech těchto destinacích. 

Čím byl nový manuál pro Vás výzvou? 
Mikuláš Macháček: Když jsme se v roce 
2011 s Jikou potkali, zjistili jsme, že původní 
manuál je, pro takto rozvíjející se firmu, už ne-
vyhovující. To samo o sobě považuji za výzvu. 
Pole bylo otevřené i v oblasti technologie, 
jak manuál připravit. Navíc spousty prvků, 
o nichž jsme si mysleli, že by měly v manuálu 
být, v jeho původní verzi chyběly. Takže vznik 
nového grafického manuálu vnímám jako 
možnost pomoci značce posunout se dál.

40

Koupelnová značka Jika inovuje svoji tvář. Dochází k výrazné proměně balení a sa-
motnému značení výrobků. O tom, čeho všeho se změna dotkne a proč k ní dochází, 
jsme hovořili s manažerkou marketingu Ingrid Hejkalovou a Mikulášem Macháčkem, 
vedoucím studia zetzetzet, které stojí za novou podobou grafického manuálu Jika. 

Obaly

Nové trendy balení

Interpack rovněž v roce 2014 po-
tvrdí svoji úlohu nejvýznamnějšího 
světového veletrhu pro obalovou 
branži a související zpracovatelský 
průmysl. Již koncem února, tedy 
k závěrečnému oficiálnímu termínu 
lhůty pro registraci vystavovatelů 
byly všechny dostupné plochy výsta-
viště Düsseldorf se svými 19 halami 
zcela vyprodávány, takže ani nemohli 
být uspokojeni všichni zájemci. Tím 
pádem tedy se tedy očekává od 8. 
do 14. května na veletrhu Interpack 
2014 2700 vystavovatelů z oblasti 
potravin a nápojů, cukrářských a pe-
kařských produktů, léčiv a kosmeti-
ky, nepotravinářského spotřebního 
zboží, průmyslového zboží a souvise-
jících služeb.

SAVE FOOD:
Konference a speciální výstava
Téma potravinových ztrát a plýtvání 
bude hrát na Interpacku 2014 zásad-
ní roli. Již 7. 5., tedy den před zahá-
jením veletrhu, začíná SAVE FOOD 
konference v Congress Center Süd 
( CCD South), která po oba dva dny 
zdůrazní a osvětlí široké veřejnosti 
otázky globálních potravinových 
ztrát a plýtvání u neziskových organi-
zací a podnikatelské sféry. Interpack 
se stane opět po roce 2011 jedineč-
nou mezinárodní platformou pro 
výměnu informací mezi všemi stra-
nami, které se tímto naléhavým pro-
blémem zabývají.

Iniciativa SAVE FOOD, kooperace 
mezi Organizací pro výživu a země-
dělství při OSN (FAO) a Messe Düs-
seldorf, podporovaným od počátku 
roku 2013 Organizací spojených ná-
rodů pro životní prostředí (UNEP), 
byla velmi otevřeně odstartována 
na úspěšné konferenci INTERPACK 
2011.

Také speciální výstava INNOVATI-
ONPARC PACKAGING se bude konat 
pod heslem SAVE FOOD. Zúčastněné 
firmy ze všech oblastí hodnotového 
řetězce zde budou vyzvány, aby uká-
zaly svá řešení pro prevenci ztrát 
a plýtvání potravinami.

Obaly

SAVE FOOD jako
hlavní téma
v rámci mezinárodního 
programu veletrhu



P.O.P.
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Vítězství stojanu Tassimo v oborové soutěži 
POPAI Awards 2012 motivovalo tým firmy 
Dago k vytvoření modernější verze úspěš-
ného POP média. „Rozhodli jsme se ve spo-
lupráci s naším dlouholetým klientem na-
vrhnout, vyrobit a následně implementovat 
nový podlahový stojan Tassimo s půdorysem 
pouhé jedné čtvrtiny palety,“ shrnuje Martin 
Vorel, managing director společnosti Dago. 
Zadavatelem projektu byla společnost Mon-
delez, o design, výrobu a implementaci už se 
postarala společnost Dago. 

Deska a keramický obklad přímo evokují 
kuchyni, a to uprostřed běžné prodejny 
Nový stojan je charakteristický jedinečným 
spojením přístroje známé a spolehlivé znač-
ky Bosch a oblíbené kávy Tassimo. „Navrže-
ný design a provedení evokují atmosféru do-
mácí kuchyně, čehož jsme docílili použitím 
tematických prvků, jako je reálná pracovní 
deska kuchyňské linky či mozaikový kera-
mický obklad,“ vysvětluje Marek Končitík, 
sales director firmy Dago. Nové provedení 
stojanu navíc skvěle naplňuje předpoklady 
výkonného POP média, a to díky svému tva-
ru, barevnému provedení a silnému propoje-
ní se značkou Tassimo.

Využití LTD desek s vysokým leskem a pro-
světlených 3D log zaručuje luxusní vzhled 
a dominanci v prostředí jednotlivých prode-
jen maloobchodního řetězce Ahold, kde jsou 
aktuálně stojany umístěny. Díky jednoduché-
mu členění poskytují tyto podlahové POP 
prostředky potenciálním zákazníkům rovněž 
snadnou orientaci i manipulaci s prezentova-
ným zbožím.

POP stojany pro Tassimo

Nakupující mohou v prodejnách tuzemské maloobchodní sítě Ahold nově za-
ujmout jedinečné POP stojany pro kávové kapsle Tassimo. O jejich design, výrobu 
a instalaci se postarala společnost Dago, jež poskytuje fullservisové služby v oblasti 
vzdělávání, designu, výroby a implementace POP materiálů. 

P.O.P.
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Odlišit se nebo zaniknout

Komentáře zahraničních marketingových 
odborníků k novým způsobům diferenciace 
na evropském trhu přináší následující text. 

Jako spotřebitelé máme dnes bezprece-
dentní možnost volby a výběru díky inter-
netu, který výrazně rozšiřuje možnosti, kdy 
a jak lze nakoupit. Dnešní spotřebitel může 
volit a porovnávat různé varianty: v kamen-
ných obchodech, v kombinaci internetu 
a klasické prodejny (vyzkoušení zboží v kla-
sické prodejně a realizace nákupu on-line) 

nebo v on-line obchodech. Pouhá aplikace 
pomůže najít nejlepší řešení bez ohledu na 
místo nákupu. Pro tradiční prodejce končí 
doba „líného merchandisingu“, kdy jen stači-
lo umístit zboží do regálu. 

Co se v maloobchodě změnilo? S rozvojem 
strategií napříč prodejními kanály se fyzické 
prodejny stávají logistickými centry a expe-
dičními platformami. V souladu se strategií 
omnichannel je prodejna pouze jedním člán-
kem prodeje a služeb, které jsou s prodejem 
spojeny. 
„Ve sféře současného maloobchodu se nelze 
spokojit se svým historickým – tradičním 
prodejním kanálem,“ zdůrazňují zástupci in-
-store marketingu. 

V dnešní době je velmi obtížné být „krá-
lem“ svého sortimentu. Darty (Datart) ve 
Francii dnes prodává kuchyně, Walmart pro-
dává stejné produkty jako řetězec Best buy 
a největší světový on-line prodejce Amazon 
nyní prodává vše od knih přes obuv až po 
čerstvé produkty.

V 90. letech minulého století dominovaly na 
trhu velké maloobchodní společnosti díky 
kombinaci dvou klíčových faktorů diferenci-
ace, kterými byly šířka sortimentu a cena.

Francouzský řetězec Fnac se stal předním 
specialistou pro sortiment knih a spotřební 
elektroniky, Darty pro nabídku domácích 
spotřebičů, Toys‘R‘us jedničkou pro katego-
rii hraček. Řetězce Carrefour, Leclerc, Au-
chan získaly přední pozice díky úžasné šíři 
sortimentu spolu s nízkými cenami v tisících 
místech se snadnou dostupností. 

S rozvojem elektronického obchodu začaly 
on-line shopy hromadně nabízet nejnižší 
ceny kdekoliv. E-commerce poskytuje poho-
dlný nákup s volným výběrem a transparent-
ností, s dodáním až do domu a nyní i s mož-
ností výběru místa, kde si zákazník může 
zboží převzít. 

Řešením pro dnešní tradiční maloobchod je 
odlišit se více a jinak než v oblasti produktů.

Maloobchod prochází radikálním vývojem a omnichannelový přístup nabývá na významu. Pro úspěšnost maloobchodní spo-
lečnosti již nestačí odlišit se prostřednictvím ceny a šíře sortimentu. Nezbytnými se stávají nové faktory diferenciace, jako jsou 
obohacující spotřebitelské zážitky, odborná úroveň personálu, personalizace nabídky. 

Role maloobchodu, která je omezená pouze 
na to jak nabídnout produkty s lepší cenou, 
je již passé. Kamenné prodejny nemohou vy-
hrát boj, který je jen o ceně nebo o výběru. 
Dnešní spotřebitelé reagují na jiné faktory 
diferenciace.

Společnost Apple doslova přepsala knihu 
o maloobchodu, když se soustředila na fakto-
ry diferenciace, které vytvářejí novou hodno-
tu formou zážitků pro zákazníky.

Buduje prodejní formáty, které představu-
jí prostor pro značky v podobě velmi otevře-
ných sekcí s velmi jednoduchým merchandi-
singem a s jasným zaměřením na shoppera. 

Firma zaměstnává personál s různými profes-
ními profily a investuje do zvyšování odbor-
nosti zaměstnanců, kteří se především učí, 
jak mají lépe komunikovat se spotřebitelem 
a jak je interaktivně zapojit do komunikace. 
Nejde pouze o to vycvičit personál, jak má 
prodávat. Zvyšování odbornosti, péče o vzta-
hy se zákazníky a pěstování talentů vyžadují 
hodně práce, času a investic.

Maloobchodníci mohou prosperovat pou-
ze tehdy, pokud se budou snažit odlišit se 
prostřednictvím vnímaných hodnot dnešní-

mi spotřebiteli – empatie, vazby se zákazní-
kem, komunikace, služby. 

Konkurenční boj o co nejnižší ceny způso-
buje erozi marží. Jde o nebezpečnou strategii 
pro velkoplošné prodejny, které jsou velmi 
nákladné na provoz. „Cenová válka zanechá 
jen zničené pole,“ uvádí Georges Plassat, vý-
konný ředitel společnosti Carrefour.

Menší maloobchodní společnosti, které jsou 
aktivní, mohou mít ve skutečnosti lepší vý-
chozí pozici pro využití nových technologií, 
inovativních konceptů a médií pro vytvoření 
nové úrovně diferenciace v jejich oblasti pů-
sobení.

Nástup nových technologií umožňuje ma-
loobchodníkům najít zákazníky a dostat se 
přímo ke spotřebitelům v jejich okolí. A na-
místo exploze nízkých cen v reklamních 
letácích mohou maloobchodníci směřovat 
své cílené nabídky do blízkého okolí. Dob-
ří obchodníci se budou i nadále odlišovat 
tím, že zapojí spotřebitele do komunikace, 
poskytnou jim pozitivní nákupní zkušenost, 
nabídnou novou úroveň individuálního pří-
stupu a přizpůsobení individuálním potře-
bám zákazníků. 

„V éře rozkvětu velkoplošných prodejen ma-
loobchodu byl základním faktorem odlišení 
objem prodejů za nízké ceny s cílem přilákat 
spotřebitele a vytvořit vysokou návštěvnost 
v prodejních místech. Pokud se kamenné 
prodejny dnes nezaměří na jinou diferen-
ciaci mimo mýtus výrobky/ceny, budou od-
souzeny k rychlému zániku,“ zní závěrečný 
komentář ze světa evropského in-store mar-
ketingu. 

Daniela Krofiánová 



nají se totiž teprve do nákupního módu. Tak-
zvaný efekt otevřené peněženky (moment, 
kdy má zákazník pocit, že může nakupovat, 
protože ještě nemá utraceno) se objevuje prá-
vě až přibližně v jedné třetině vstupní zóny. 
Podobně mylné je domnívat se, že jsou zákaz-
níci více ovlivnitelní v době, kdy stojí ve fron-
tě před pokladnou. Čekání je navíc ze strany 
maloobchodníků co nejvíce omezováno. 
Jejich hlavním záměrem je v tomto prostoru 
placení a obchod z prodejny – o dalších ná-
kupech tak už téměř nepřemýšlejí. Výjimkou 
jsou POP materiály nebo vystavené produkty 
v bezprostředním dosahu při placení.

Dále je třeba pamatovat na to, aby POP 
materiály nebyly umísťovány ve zcela irele-
vantním prostředí. Pokud zákazník nakupuje 
například v kategorii ovoce, zelenina, není 
jeho momentální nákupní naladění připrave-
no na příjem impulsů z kategorie drogerie. 
Zákazník je v tomto momentu myšlenkově 
naladěn na kategorii, ve které se nachází, 
a má tedy význam nabízet mu impulsní pro-
dukty související se zeleninou – například 
olivový olej, koření k salátům nebo škrabku 
na brambory. Sprchový gel je v takovém pro-
středí matoucí a mozek jej zpravidla spíše 
přehlíží. Tomuto principu říkáme relevance 
umístění a je při volbě konkrétní lokality 
POP materiálů v prodejně stěžejní. Volba 
místa musí mít s produkty komunikovanými 
na POP médiích nějakou spojitost, například 
vzájemnou komplementaritu kategorií, se 
kterými pracujeme (možnost používat nebo 
konzumovat produkty společně). Příkladem 
komplementárního umístění může být pro-
dejní stojan s láhvemi Coca-Cola v kategorii 
alkoholických nápojů. Zákazník může být 
inspirován ke společné konzumaci a tím mo-
tivován k neplánované koupi.

Na závěr je třeba zdůraznit, že právě správ-
nost umístění je stěžejním nástrojem k pro-
dejní efektivitě POP nástrojů. S nadsázkou 
by se dalo říci, že lépe bude prodávat dobře 
umístěný obyčejný stojan než vizuálně a tech-
nologicky atraktivní stojan na špatném místě.

2/ Ukažte svou značku 
Vedle umístění samotných POP materiálů 
hraje významnou roli práce s brandem, která 
je velmi často podceňována. Jedná se o pro-
pojovací prvek toho, co už zákazník o pro-
duktu ví například z televizní reklamy, s tím, 
co potká v místě prodeje. Brand na POP tedy 
osvěžuje latentní zájem způsobený jinou for-
mou komunikace, naviguje ho k těmto pro-
duktům při nakupování – v momentu prav-
dy – a připomíná mu důvody, proč produkt 
koupit právě teď. Značka rozšiřuje vědomí 
zákazníka i mimo místo prodeje, měla by být 
tedy jedním z prvních vizuálních elementů, 
které zákazník na POP materiálu uvidí - měla 
by být dostatečně velká, dostatečně kontrast-
ní, dobře viditelná, ve správné výšce a na 
správném místě na POP médiu. V ideálním 
případě by pak měla být viditelná, podobně 
jako celý POP prvek, ze všech úhlů. 

Se značkou úzce souvisí barevný kód. Na-
příklad Coca-Colu bychom dokázali těžko 
prodávat ze žlutého stojanu a podobně znač-
ku Nivea ze stojanu bílého. Barva je nedílnou 
součástí těchto značek a její využití v POP 
zjednodušuje orientaci a rozpoznání brandu 
v místě prodeje. Existují však výjimky, kdy 
může brand ustoupit do pozadí. Je to ve chví-
lích, kdy je specifický produkt nebo jeho tvar
známější než brand. Takto specifickým přípa-
dem je například medvídek Haribo, kde sto-
jany ve tvaru medvídka se značkou jasně aso-
ciují – pokud by je využívala jiná značka, byla 
by otázka, jak by taková asociace fungovala. 

3/ Nezapomínejte na nákupní impulsy
Nákupní impuls je potřeba vnímat jako rych-
lou zkratku k tomu, proč by si zákazník měl 
výrobek v danou chvíli koupit. Impuls může 
být buď emoční, nebo funkční. Emoční im-
puls využívá nebo ovlivňuje emoční naladění 
zákazníka a pro různé produkty je třeba volit 
vhodné impulsy. Například pro sprchový gel 
Adidas podporovaný v nadlinkové reklamě 
známým fotbalistou bude lépe fungovat ke 
vzbuzení zájmu o produkt v místě prodeje 
emoční impuls. Ve zlomku vteřiny tak lze 
vyvolat pocit, že pokud si muž daný sprcho-
vý gel koupí, bude následně hezky vonět 
a stane se atraktivnějším pro své okolí. Po-
dobný pocit pak často vede ke koupi. POP 
materiály vyvolávající emoční impulsy tedy 
stimulují zájem zákazníka koupit produkt 
zjednodušeně řečeno tím, že v něm vyvolají 
libý pocit, pocit radosti. A to třeba i tak, že 
pod vlivem emočního impulsu daný sprchový 
gel koupí žena svému partnerovi jako dárek.  
Funkční impuls pak souvisí zejména s uspo-
kojením konkrétních praktických potřeb. Je 
efektivní v případě užitných kategorií zboží 
(baterie, motorové pily, jar atp.). Emoční im-
pulsy jsou v tomto případě potlačeny, proto-
že libost pocitu z nákupu baterií se nemusí 
dostavit nebo je až druhotným efektem. Aby 
zákazník dané zboží koupil, je výhodnější ho 
stimulovat maximálně jednoduchým shrnu-
tím jeho momentální pragmatické výhody.  
V souvislosti s POP komunikací platí, že by na 
sobě měla vždy nést jeden z výše uvedených 
impulsů nebo jejich kombinaci. Zvyšuje se tak 
potenciál POP média zákazníky vyrušit a vzbu-
dit v nich zaujetí podporovanými produkty.

4/ Kontrast a viditelnost –reklamu nikdo nehledá
Jak jsme již naznačili, pro to, aby byly POP 
materiály efektivní, musejí být vidět. Kromě 
umístění v prodejně v prostorech, kam cho-
dí málo zákazníků, jim v tomto kontextu ale 
hrozí i další nebezpečí: splynutí s pozadím. 
Zde často hraje roli skutečnost, že implemen-
tátoři nevědí, co bude za jednotlivými propa-
gačními materiály stát a půjde-li o světlé nebo 
tmavé pozadí, barevné nebo strakaté. Částeč-
ně tento problém řeší základní pravidlo: POP 
by mělo obsahovat velké souvislé množství 
světlé a stejně takové množství tmavé barvy. 
Z poloviny černý a z poloviny bílý stojan ne-

zanikne ani na bílém, ani na černém pozadí, 
naopak barevně a velikostně fragmentovaná 
grafická struktura s největší pravděpodob-
ností ano. Častou chybou bývají regálová 
POP ve shodě s barevným kódem produktu. 
Kupříkladu žlutý stopper u žlutých produktů 
bude splývat s pozadím a v důsledkem toho 
zákazníci budou zaznamenávat méně, přede-
vším z větší vzdálenosti.

5/ Informace sdělujte jednoduše
Přemíra informací, které se snaží zadavatelé 
předat v místě prodeje, je další z řady chyb, 
na které je potřeba dávat pozor. Nakupování 
je rychlý, intuitivní proces a zákazník během 
něj nebývá schopen a ochoten číst kompli-
kovaná sdělení, zprávy a obrázky nebo luštit 
hádanky, které ho v jiné formě reklamy poba-
ví. V místě prodeje je potřeba být maximálně 
jasný, jednoduchý, pochopitelný. Jako prak-
tickou pomůcku můžeme využívat Fraziero-
vo pravidlo 3-4-5, které říká, že propagační 
materiály v místě prodeje musejí být nastave-
ny tak, aby je zákazník pochopil do tří vteřin, 
aby byly vidět ze čtyř směrů a komunikovaly 
maximálně pěti slovy. 

6/ Nezapomeňte na kontext celé komunikace
Posledním pravidlem je nezapomínat na cel-
kový kontext komunikace v místě prodeje, 
především na celkové nastavení mechaniky 
promoce tak, aby v něm POP média mohla 
hrát smysluplné funkce. Je pak třeba klást 
důraz především na sladění s komplexní ko-
munikační strategií, bez spolupráce s dalšími 
mediatypy nemusí být POP prvek efektivní. 
Poučka Berta Ohnemüllera, uznávaného 
německého specialisty na POP komunikaci, 
říká, že je třeba mimo místo prodeje zasévat 
a v něm pak šikovně sklízet. 

POP komunikace musí zároveň ladit 
s dlouhodobou i krátkodobou strategií znač-
ky. Například diskontně vyhlížející stojan, na 
který umístíme prémiovou značku, produkt 
okamžitě degraduje. 

Dalšími kontextuálními aspekty, o kterých 
je výhodné při plánování in-store kampaní 
uvažovat, jsou: 1) využívání emočně expono-
vaných období – např. Velikonoce, Vánoce, 
období dovolených, návraty do školy; 2) kva-
litní zásobení druhotného a permanentního 
umístění (z poloprázdného stojanu nebo regá-
lu lidé kupují méně, stejně tak z plného, který 
působí dojmem, že lidé nemají o daný pro-
dukt zájem, ideální je naplnění cca 60 – 90 %);  
3) monitoring aktivit konkurence, velké 
množství akčních nabídek ve stejný čas na stej-
ném místě totiž zákazníka především frustruje 
a motivuje k přehlédnutí, než aby působilo ve 
prospěch podporovaných produktů. 

 Hodně štěstí
v in-store !!!

Daniel Jesenský
DAGO, s.r.o.

P.O.P.
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Prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, 
jsou především hypermarkety, supermarke-
ty a podobné prodejny. Nastíněná pravidla 
a problémy se ale do značné míry týkají také 
dalších maloobchodních formátů, jako jsou 
např. čerpací stanice, lékárny, drogerie nebo 
hobbymarkety. Vzdáleně je pak možné vní-
mat jejich aplikovatelnost při propagaci pro-
duktů a služeb v bankách, případně v prodej-
nách mobilních operátorů, kde je také často 
potřeba akcentovat především návaznost na 
brand a související atmosféru, srozumitelnost 
sdělení a rychlost pochopení zákazníkem. 

Čtyři úrovně efektů POP komunikace
Komunikace v místě prodeje funguje na zákla-
dě čtyř úrovní efektů, které by měla naplňovat. 
Nejdříve je nutné zajistit dobrou expozici tak, 
aby s POP médiem zákazník přišel do efektiv-
ního kontaktu; ve druhé úrovni je potřeba zá-
kazníka vyrušit ze zaběhnutého způsobu na-
kupování; třetím krokem je zaujetí zákazníka 
nabídkou komunikovanou skrze POP médi-
um; čtvrtým úkolem in-store komunikace pak 

je konverze – tedy přesvědčení zákazníka ke 
koupi. Ani jeden z bodů není snadné naplnit, 
nejvýraznější chybou aplikace POP materiálů 
ale bývá nenaplnění bodu číslo 1, tedy zajiště-
ní toho, aby se potřebné množství zákazníků 
s POP aplikací vůbec setkalo tak, aby na ni 
mohli reagovat zaujetím a následnou koupí 
produktů. S tímto souvisí správné umísťování 
POP médií v prodejním prostoru.

1/ Vaše POP média mají své místo 
Jakých chyb se vyvarovat? Obecným a záro-
veň nejdůležitějším pravidlem je umísťovat 
POP prostředky tam, kde se pohybuje hodně 
zákazníků. U hypermarketů tento nárok ne-
splňují třeba doplňkové kategorie jako sport 
a domácí potřeby. Tento princip však není 
možné zobecnit pouze na rámec celé pro-
duktové sekce – vždy je nutné se zaměřit na 
exponovaná místa i uvnitř jí samotné. Pokud 
například umístíme POP materiál až na její 
konec, je pravděpodobné, že zákazník bude 
mít v době příchodu ke stojanu zboží dané 
kategorie již v košíku a nákup zboží z POP 

média již bude méně pravděpodobný. POP 
materiály je tedy vhodné umísťovat na začá-
tek nebo v první polovině sekce a spolu s tím 
také ve směru pohybu zákazníka tak, aby měl 
POP komunikaci neustále před sebou. Nesmí 
mu však překážet – stojan umístěný v cestě 
totiž zákazníka pravděpodobně spíše naštve, 
než aby ho přesvědčil ke koupi. 

Zároveň také platí, že není výhodné vysta-
vovat POP médium v dosahu substitutu ko-
munikovaného zboží. Pokud totiž zákazníka 
vyrušíme a zaujmeme naším POP, vzbudíme 
u něj například chuť na koupi čokolády. Bu-
de-li se ale zákazník v tento moment nachá-
zet vedle konkurenčního produktu, nemusí 
sáhnout po tom našem, ale právě po tom 
konkurenčním v dosahu – POP materiál tak 
nahraje konkurenci. 

Aspektem, který dále ovlivňuje impulzní 
nákupy, je moment, ve kterém na zákazníka 
působíme. Přímo u vstupu do hypermarketu 
– do cca 1/3 vstupní zóny – nejsou zákazníci 
impulsním nákupům nakloněni a působit na 
ně POP materiály není zcela funkční. Přepí-

Vyhněte se fatálním chybám
při implementaci POP médií
Až 33 % z rozpočtu určeného pro marketingovou komunikaci vynakládají firmy na in-store reklamu. Zároveň jde o jeden
z mála segmentů marketingové komunikace, který zaznamenává kontinuální růst. I přes tato fakta ale často nastává situa-
ce, kdy i zkušení trade marketéři zapomínají na základní pravidla ovlivňující efektivitu POP médií a tím omezují výsledek 
celé in-store kampaně. Chyb, ke kterým nejčastěji dochází, je šest. Ukažme si cesty, jak se jim vyhnout. 

P.O.P.
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Veletrhy SVĚT REKLAMY
v Brně i v Praze o krok dále 

3D reklama
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Pořadatelem akce je výstavnická společnost 
Omnis Olomouc,a.s., která se specializuje na 
pořádání převážně odborných veletrhů.

 Jedná se o jednodenní a nízkonákladovou 
akci s cílem zprostředkovat kontakty mezi 
firmami v reklamní branži a s firmami - uži-
vateli reklamy. 

Při vytváření koncepce této akce se pořa-
datelé inspirovali modelem ve Švýcarsku 
a Německu oblíbeného „Tischmesse“ – ne-
formálního setkání obchodníků, kde na-
bízející strana prezentuje svoje produkty 
a služby ve standardizovaných a jednodu-
chých jednacích místech. To je atraktivní 
zejména pro malé a střední vystavovatele, 
kteří se chtějí prezentovat bez nutnosti vel-
kých investic.

Veletrh návštěvníkům z řad firemní klien-
tely i zástupcům reklamní branže poskytl 
možnost navázat kontakty s řadou kvalit-
ních vystavovatelů z oblasti reklamy, marke-
tingu a polygrafie jako jsou např.: reklamní 
agentury, firmy zabývající se marketingový-
mi službami, tiskárny, výrobci reklamních 
a dárkových předmětů, firmy z oboru velko-
plošné reklamy, podpory prodeje, signma-
kingu, médií aj.

Vystavovatelé zde představili novinky, nové 
nápady, seznámili návštěvníky s účinností 
svých médií a předali podklady a prospekty 
pro další využití.

Po zkušenostech z minulých let vsadili 
pořadatelé i letos na konferenční aktivity 
a touto formu veletrh zatraktivnili. Více než 
100 účastníků jak v Brně tak v Praze navští-
vilo zajímavé přednášky zahrnuté do pěti 
tematických bloků - Marketing na Interne-
tu a sociálních sítích, Trendy o kterých se 
mluví (design služeb, guerilla marketimg, 
firma v cloudu, B2B marketing...) Konec 
prokrastinace živě, Netradiční reklama na 
tradičních místech a Trendy v grafickém 

designu. Odbornými garanty byly časopis 
Signs & Promotion a Unie grafického de-
signu. Fundovaní odborníci z oblasti rekla-
my, marketingu i firem působících na poli 
internetových a mobilních aplikací předali 
zájemcům opravdu aktuální a inspirativní 
informace. 

Pořadatelům se opět povedlo pozvednout 
úroveň veletrhů Svět reklamy a posunout je 
tak o další krok dále.

Prezentační veletrhy firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie SVĚT REKLA-
MY se uskutečnily již poosmé v Brně nově v prostorách Wannieck Gallery 24. září 
2013 a pošesté v Praze v Hotelu Diplomat v úterý 1. října 2013. Cílovou skupinou 
návštěvníků jsou zejména marketingoví manažeři firem a lidé z reklamní branže, 
kteří právě na podzim připravují reklamní kampaně a plány pro vánoční sezónu 

Výstavní systém X-module nabízí ucele-
né řešení pro interiéry i exteriéry. Ještě 
nikdy nebyl výstavní systém tak flexibil-
ní a variabilní, navíc za tak výhodných 
cenových podmínek. Jeho užití je oprav-
du široké, od komplexního výstavního 
řešení až po drobné aplikace, jako např. 
stojany na fotografie. 
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Pokud přemýšlíte jak zatraktivnit svůj stá-
nek, pak zkuste flexibilní LED panel, který 
dodá vašemu stánku zcela nový rozměr. LED 
panel můžete umístit jako součást expozice 
z modulárního výstavního systému X-modu-
le a nahradit jím tak můžete část vyráběné 
grafiky. Místo ní získáte prostor pro vysílání 
videa po celou dobu výstavy a můžete tak 
předat návštěvníkům mnohem větší objem 
informací než formou běžně vytisknuté sta-
tické grafiky. Panel o velikosti 80x270 cm, 
tloušťce pouhých 15 mm a hmotnosti zhruba 
26 kg je možné pronajmout také společně se 
samostojnou konstrukcí X-module speciálně 
připravenou pro tento produkt. Jednodu-
chým způsobem pak můžete pouštět atrak-
tivní videa z připojeného notebooku.

Výhody modulárního
výstavního systému X-module 
Jedna z největších výhod modulárního vý-
stavního systému X-module je jeho variabili-
ta. Ta umožňuje široký rozsah použití od ma-
lých prezentačních stojanů přes malé stánky 
až po velké výstavní expozice. Ve všech pří-
padech jde o moderní řešení, které klade dů-
raz na design, praktické využití a ekonomic-
kou stránku věci. 

Moderní design zajišťuje samotný typ kon-
strukce, elegantní černá barva a rozměry, 
které dávají systému dostatečnou mohut-
nost, ale zároveň možnost použití i pro malé 
instalace. Dostatečná pevnost a nosnost 
jsou naopak velkým přínosem pro velké in-
stalace, kde např. výška expozice rozhoduje 
o její dostatečné viditelnosti mezi ostatními 
vystavovateli a atraktivitě pro návštěvníky vý-
stav, kteří se rozhodují, kam ve výstavní hale 
zavítají a kam spíše ne. Nejčastěji používaná 
výška expozic je od 240 do 520 cm.

Vedle dominantní velikosti je neméně 
důležitá možnost umístit na výstavní systém 
vhodným způsobem a v dostatečné velikosti 
reklamní sdělení v podobě velkoplošné grafi-
ky. Zde X-module nabízí ideální řešení pro in-

stalaci PVC a textilních bannerů, deskových 
materiálů s grafikou i bez ní, nebo pro insta-
laci audio a video techniky, jako jsou velké 
displeje, LED panely, reproduktory a samo-
zřejmě kvalitní osvětlení.

Použití X- module
Praktickému využití výrazně napomáhá sklá-
dací konstrukce systému X-module, která op-
timalizuje náklady na logistiku, a také různé 
délky jednotlivých dílů. Ty jsou k dispozici 
v rozměrech od 20 do 200 cm a vybrat si tedy 
můžete skutečně ideální kombinaci právě 
pro vaši expozici.

Ekonomická stránka podnikání je v mno-
ha případech na prvním místě. A také zde 
je v případě X-module několik možností. 
Pokud firma vystavuje několikrát za rok 
a rozsah expozice není příliš veliký, jistě se jí 
vyplatí systém zakoupit a po zhruba jednom 
roce může počítat s návratností své investice. 
Oproti tomu je možné si systém opakovaně 
pronajímat společně s výstavbou celé expo-
zice na klíč a být tak od první chvíle zcela bez 
závazků. V určitých případech je možné obě 
varianty zkombinovat, opakovaně využívat 
vlastní systém a pouze nárazově si nechat po-
stavit větší expozici na klíč, případně doplnit 
svůj stánek o další pronajaté díly.

Výstavní systém X-module můžete vidět 
v showroomu společnosti Agentura M-S-P, 
s.r.o. na adrese Hornopočernická 13, Praha 
9. V případě zájmu prosím kontaktujte tele-
fonicky na +420 284 814 017 nebo e-mailem 
na info@x-module.cz a domluvte si přesný 
termín vaší návštěvy. Více informací získáte 
na www.x-module.cz.

X-module 

Modulární
výstavní řešení

Vybavení prodejen



informace. Pro podrobnější vyhodnocení 
můžete využít utm source, který přidáte do 
linků v newsletterů. Google Analytics vám 
následně poskytne detailní rozbor vašich e-
-mailových kampaní.

Software jako strážce zákona
Každý newsletter musí obsahovat možnost 
odhlášení z databáze pro zasílání. Pokud se 
vám skutečně někdo odhlásí, software tento 
email z databáze automaticky vyřadí.

Desatero tvorby newsletterů
 1.  Ujasněte si, co chcete propagovat. Úspěšní 

budete tehdy, když budete vědět, co chcete 
prodat. Příliš mnoho různorodých akcí a in-
formací často škodí. Rozvrhněte si tedy, kdy 
chcete propagovat produkt, kdy upozorňuje-
te na soutěž a kdy chcete do povědomí do-
stat svou firmu. Nabídky zasíláte samozřej-
mě podle potřeby a akcí, ale komunikace by 
neměla být jen o tom.

 2.  Pište stručně – lidé v dnešní době velmi 
neradi čtou. Jaké novinky, které vám přišli 
e-mailem, jste dočetli až do konce? Tak ne-
nuťte číst slohové práce ani své zákazníky. 
Pokud popis produktu nebo produkt samotný 
nezaujme na prvních řádcích, většinou míří 
celý mail rovnou do koše.

 3.  Buďte nápadití i v kolonce předmětu, snaž-
te se zaujmout od první chvíle. Sami dobře 
víte, že denně smažete množství pošty dřív, 
než ji otevřete. 

 4.  Buďte vtipní. Každý se rád baví a spíš si 
sdělení zapamatuje, když je něčím originální 
nebo vtipné. Strohých sdělení chodí stovky. 
Pobavte, ale snažte se zachovat stále formu 
dopisu.

 5.  Oslovujte v jednotném čísle. Ke svým zá-
kazníkům se obracíte individuálně, zasíláte 
jim své novinky většinou na osobní e-mail, 
je tedy vhodné zákazníky oslovovat v jed-
notném čísle.

 6.  Připojte obrázek. Pokud máte akci na ko-
lekci vánočních ponožek, zákazník si je tak 
lépe vybaví a snáze se identifikuje s pro-
duktem. Používejte krásné obrázky, které 
zaujmou – inspirujte se například na sociální 
síti Pinterest. 

 7.  Nebojte se pracovat s grafikou. Pokud 
vaše newslettery budou začínat stejným 
barevným schématem a logem (které máte 
například na stránkách), zákazník si ho oka-
mžitě spojí s firmou. Pokud byl spokojen 
s předchozím nákupem a o zasílání newslet-
terů si zažádal, je větší pravděpodobnost, že 
si ho přečte a pobídne ho k dalšímu nákupu. 
Tímto způsobem byste také měli předejít zá-
měně s jinou firmou. 

 8.  Všeho moc škodí. Myslete ale na to, aby 
obrázky šly v e-mailu otevřít a aby grafiky 
nebylo mnoho na úkor obsahu. 

 9.  Motivujte k nákupu, přesvědčte k registra-
ci, prostě k tomu, co chcete, aby zákazníci 
udělali. Nabídněte bonusy za okamžitý ná-
kup/registraci. Nezapomeňte jasně a stručně 
navést, jak to mají udělat – nebude se vám 

chtít hodinu zkoumat, jak že se to máte 
vlastně přihlásit. Nepřipojujte přílohu – stej-
ně ji nikdo neotvírá.

 10.  Buďte aktuální. Nemá smysl upozorňovat 
na akci, která probíhá za týden. Newsletter 
chodí k akcím, které běží nyní. 

Tak už jen podpis, aby vás neoznačili za spa-
mera, a máte hotovo!

Newsletter (ne)spoutaný zákonem
Málokdo ví, že spam upravují i zákony České 
republiky, a to hned zákonů několik. 

První zákon řeší to, jakým způsobem jste 
přišli k e-mailům zákazníků, kterým chcete 
newsletter rozeslat. Určitě si tvoříte databázi 
svých zákazníků, kteří u vás nakupovali, byli 
na školení, nebo jste se s nimi seznámili při 
jiné příležitosti. Pokud vás zákazníci kontak-
tují jakýmkoli způsobem prostřednictvím 
webu (vyplňují přihlašovací formuláře, regis-
trace atp.), je velmi důležité, aby pod kolon-
kami, kde vyplňují jakékoli osobní údaje, bylo 
políčko, kde zákazník zaškrtne, že souhlasí 
se zpracováním a uložením svých osobních 
údajů. Zákazníkovi je NUTNÉ vysvětlit, jak 
s jeho údaji budete dále nakládat. Stačí tedy 
například uvést: Souhlasím se zpracováním 
osobních údajů, které nebudou poskytová-
ny třetím stranám a tyto údaje budou sloužit 
pouze k firemním účelům. 

O této problematice se můžete podrobněji 
dočíst v  § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů. 

Cesta ke tvorbě newsletteru
vede přes registraci
Pokud chcete zpracovávat osobní údaje, je 
nutné se zaregistrovat na Úřadě pro ochranu 
osobních údajů. 

Musíme souhlasit
Jak získat od zákazníka souhlas s odebíráním 
obchodních sdělení? Souhlas od zákazníka 
upravuje § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o ně-
kterých službách informační společnosti 
a o změně některých zákonů (zákon o ně-
kterých službách informační společnosti), 
který říká, že například při registraci bude 
zákazník dávat souhlas nejen se zpraco-
váním osobních údajů, ale i se zasíláním 
newsletterů. 

Dále tento zákon říká, že i v případě, že 
zákazník vyloženě nedá souhlas s odběrem 
newsletteru (nezaškrtne políčko „chci do-
stávat novinky e-mailem“), ale dal souhlas 
ke zpracování jeho osobních údajů a uvedl 
e-mailovou adresu, je možné mu novinky za-
sílat. Jen musí být možné se z odběru snadno 
odhlásit a sdělení musí být označeno jako ob-
chodní sdělení.

Je tedy nutné newsletter označit nejen 
jako obchodní sdělení, ale také se podepsat, 
aby bylo jasné, od koho zákazník zprávu ob-
držel. Důležité je i mít nastavený odkaz pří-
mo v obchodním sdělení, kde se zákazník 

může jednoduše odhlásit od odběru obchod-
ních sdělení, nebo musíte uvést, kde jinde se 
zákazník může z odběru novinek odhlásit. 
Pokud tak neučiníte, v krajním případě může 
udělit úřad na ochranu osobních údajů po-
kutu až 10 milionů korun. Tento úřad vyko-
nává kontroly obchodních sdělení a na svých 
stránkách má uložený také formulář stížnosti 
pro zákazníky, které obtěžuje nevyžádaná re-
klama – to znamená, že dali jasně najevo, že 
nechtějí reklamu více dostávat, a přesto jim 
chodí nebo je jinak obtěžuje.

Další zákon, který se dotýká rozesílání 
obchodních sdělení, je § 5 zákona č. 634/
1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Uvádí se 
v něm, že obchodní praktika je klamavá, je-
-li při ní použit klamný údaj. To je například 
v případě, pokud neuvedete, že se jedná 
o obchodní sdělení a e-mail bude vypadat 
jako běžná korespondence.

Přečtěte si přesné znění zmíněných zákonů 
na našem webu www.rhplusmarketing.cz.

Jak to dělat správně
•  Jako spam se označuje pošta, kdy k jejímu 

odběru nedal zákazník svůj souhlas. 
•  Pokud se ale zákazník registroval do vaší 

databáze a dal souhlas se zpracováním 
osobních údajů, je možné mu newslettery 
zasílat. 

•  Nesmíte zasílat obchodní sdělení lidem, kte-
ří nedali souhlas se zpracováním osobních 
údajů a neuvedli svůj e-mail. To znamená, že 
nesmíte zneužít cizí databáze nebo vyhledá-
vat e-maily na potencionální zákazníky, kte-
ří s vámi nijak nekomunikovali. 

•  V každém obchodním sdělení musí být 
uveden link nebo způsob, jak se odhlásit 
z odběru newsletterů. Zákazník, který se 
odhlásil od odběru a stále dostává obchod-
ní sdělní, může sepsat stížnost na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

•  V případě, že není newsletter označen 
jako obchodní sdělní a není jasné, kdo ho 
odesílá (není podepsaný), hrozí pokuta až 
10 milionů korun. 

Pokud jste profesionální firma, neměli byste 
se za sebe stydět a každý newsletter byste 
měli podepsat, aby bylo jasné, od koho přišel. 
V klasickém dopise se na konci také podepi-
sujete automaticky. Je tedy třeba dodržovat 
určitou formu sdělení, i když v dnešní elek-
tronické době svádí tyto formy porušovat 
a opomínat. Takto lze tedy definovat spam, 
který je nezákonný!

Autoři:
Andrea Balounová, Rh+ marketing
Radka Hošková, Rh+ marketing
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Autoři:

Tvorba newsletteru nemusí být noční můra – pokud víte jak na to. V našem článku se dočtete vše potřebné. Agentura Rh+ mar-
keting připravila návod, jak vytvořit potřebnou databázi pro rozesílání newsletterů, jakými zákony se řídit, kde se zaregistrovat, 
abyste nedostali pokutu, a v neposlední řadě nabízíme návod, jak samotný newsletter vytvořit. 

Jak neudělat
z newsletterů spam

e-komunikace
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Co je vlastně newsletter 
a k čemu by měl sloužit
Díky newsletteru máte možnost udržovat 
komunikaci většinou se svými stávajícími zá-
kazníky. Ti dají souhlas k tomu, že chtějí být 
informováni o tom, co je u vás nového a ja-
ké akce chystáte. V opačném případě, tedy 
pokud se jedná o nevyžádanou reklamu, je 
e-mail klasifikován jako spam. Cílem newslet-
teru je udržet vztah se zákazníkem a nabíd-
nout mu nové produkty a znovu na sebe upo-
zornit, aby se k nám opět vrátil. Každý by měl 
mít na paměti, že i když chceme newsletter 
odlehčit, je to stále propagace firmy a měla 
by být tedy na odpovídající úrovni. 

Pro tvorbu newsletteru budete potřebovat 
software. Zapomeňte na posílání newslette-
rů např. přes Outlook. Společnost La Taupe 
vyvinula software, ve kterém můžete jedno-
duše vytvářet pěkné newslettery a hlavně 
měřit jejich úspěšnost.

Ediční plán
Kreativní agentura La Taupe vám připraví 
grafickou šablonu na míru přesně podle 
vašich potřeb. Následně si ji pak plníte ob-
sahem. Doporučujeme vytvořit si na rok do-
předu ediční plán, ve kterém si naplánujete 
jednotlivá témata ke komunikaci. „Ideálně, 
aby tento ediční plán byl v souladu s vašimi 
dalšími komunikačními aktivitami. Newslet-
ter je další kanál, který můžete využít ke ko-
munikaci, držte se ale vaší PR strategie,“ radí 
jednatelka agentury Rh+ marketing Radka 
Hošková.

Cílové skupiny
Důležitou otázkou je, ke komu budeme pro-
střednictvím newsletterů hovořit? Ideální 
jsou vaši zákazníci, dodavatelé, partneři a přá-
telé firmy. Pokud pošlete email lidem, kteří 
vás znají, spolupracují s vámi nebo od vás na-

kupují, máte mnohem vyšší šanci na otevření 
e-mailu. Sáhněme si na srdce. Kdo z vás oteví-
rá emaily od naprosto cizích firem?
Stávajícím zákazníkům můžete prostřednic-
tvím emailu nabídnout doplňující služby, 
budovat důvěru a udržovat zákazníka infor-
movaného. Nezapomeňte, že je mnohem 
levnější udržet si stávajícího zákazníka než 
získat nového.

Předpoklady pro úspěšný e-mailing
Před tvorbou newsletterů si stanovte cíle. 
Čeho chcete dosáhnout? Podpořit prodej 
produktu? Dostat zákazníky na akci nebo jen 
informovat o vaší činnosti? Následně zpra-
cujte témata na webu. V mnohých případech 
budete chtít respondenty přilákat z e-mailu 
na web. Je na to váš web připravený?

Funkce softwaru
Základní funkcí je sběr kontaktů. Kontak-
ty můžete jednotlivě i hromadně nahrávat 
a rozřazovat je do několika skupin, např. 
zákazníci, VIP zákazníci, dodavatelé. Každé 
skupině můžete zasílat speciálně zacílený 
newsletter. Všeobecně se snažte o co nejuž-
ší zacílení a tvorbu cíleného obsahu. Takové 
sdělení zvýší úspěšnost newsletterů.

A/B testování
Jak je možné, že některý newsletter otevře 
až 70 % příjemců a jiný sotva 10 %? Odpověď 
se skrývá v atraktivnosti předmětu e-mailu. 
Snažte se být co nejoriginálnější a vtipní. Ne-
používejte název firmy do předmětu. Navíc 
si připravte dva různé předměty a rozešlete 
je na několik kontaktů. Samozřejmě na jeden 
kontakt pouze jeden e-mail. Úspěšnější verzi 
pak rozešlete na zbylou část kontaktů.

Testovat nemusíte jen předmět, ale celý ob-
sah newsletterů. Změňte jednu zásadní infor-
maci, barvu, rozmístění a testujte, na co vaši 
zákazníci reagují lépe. 

Vyhodnocení
Důležité je znát, kolik respondentů váš 
newsletter přečetlo. Dělejte si statistiky, abys-
te znali efektivnost jednotlivých rozesílek. 
„Nástroj vám kromě počtu přečtených e-mai-
lů také řekne, na které linky čtenáři klikali 
a ve který den váš e-mail otevřeli,“ upřesnil 
Karel Drašnar, jednatel agentury La Taupe. 
Už víte, který den je pro vás na rozesílání 
newsletterů ten nejlepší? Následně můžete 
zacílit další newsletter pouze na ty, kteří klik-
li na konkrétní link a zaslat jim podrobnější 



přičemž se od zákazníka drží ve vzdálenosti 
mezi 60 a 150 cm. Nakonec je rozhodující 
pravidlo „všeho s mírou“, kterého lze docílit 
jen díky patřičné sociální kompetenci a pro-
fesní zkušenosti. 

Vedle mnoha špatných příkladů jsou zde 
naštěstí také lidé a týmy, kteří tomu porozu-
měli a svou kompetentností přispěli ke znač-
né hodnotě značky. 

Tak učinilo zhruba 80.000 zaměstnanců 
koncernového gigantu Apple. V této souvis-
losti je téměř nekorektní mluvit o klasických 
zaměstnancích. Impériu se podařilo udělat 
ze svých zaměstnanců fanoušky. A my, jakož-
to koneční spotřebitelé, jsme opět fanoušky 
zaměstnanců Apple. Pokud poprvé vejdete 
do některého z jejich obchodů, je téměř ne-
popsatelné, co se zde děje. V obchodech Ap-
ple se zákazníkům automaticky zrychlí tep. 
Už u dveří vás pozdraví vřelým úsměvem. 
Kdo si myslí, že tím je celá věc vyřízená, ten 
je na omylu. Následuje srdečné a zároveň 
diskrétní přijetí a okamžitá otázka, s čím vám 
mohou pomoci. Pravděpodobnost, že u Ap-
ple narazíte na dezorientovaného zákazníka, 
je asi stejně velká jako šance, že Tim Cook dá 
v Apple výpověď, aby se mohl stát novým líd-
rem Samsungu. 

Výsledek – co se týče umění prodeje a ser-
visu pro zákazníky, je Apple pionýrem v této 
oblasti!

Jiný produkt, stejný efekt 
– Starbucks Coffee.
Mezinárodní a dnes již i na burze činný řetě-
zec kaváren, který si navzdory své velikosti 
zachovává svoji bezprostřednost a rodinnou 
atmosféru. Zákazník se cítí jako doma, téměř 
jako v obývacím pokoji u dobrých přátel. 
A právě tyto přátele najdete u Starbucksu za 
pultem. Uvítají vás milým úsměvem a také 
vám rádi poradí, když se zrovna neorientu-
jete v jejich široké nabídce kávových variací. 
Zvláštností u objednávání je osobní kontakt, 
o který se Starbucks snaží. Obsluha se zeptá 
na jméno zákazníka, které pak napíše na kelí-
mek, aby tak při výdeji mohla zákazníka oslo-
vit jménem. A tak se Starbucks daří vytvářet 
z anonymního teplého nápoje kávu s přáteli. 

Tyto příklady nám dokazují, že základ 
úspěchu nespočívá vždy jen v daném pro-
duktu. Vzájemné ocenění, v tom spočívá ten 
rozdíl. Díky tomu budete úspěšnější i vy a ne-
zapomeňte při tom:

Ne každý člověk je zákazník,
ale každý zákazník je člověk!

Ruce z druhé ruky

Vybavení prodejen
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Když se rozhodneme změnit look našeho 
obchodu nebo potřebujeme více místa na 
zboží, většinou nemáme problém sehnat 
nové vybavení. V dnešní době nám speciali-
zovaná firma vybaví obchod na míru, s kom-
pletním servisem od návrhu, přes rozpočty, 
dodávky a montáže. Problém nastane se stá-
vajícím vybavením. Už se nějaký čas použí-
valo, přitom je zachovalé, nezničené, jen tro-
chu okoukané. Někomu jinému by se určitě 
hodilo…… Kde takového zájemce sehnat, kde 
zařízení nabídnout? V minulosti bylo nutné 
použité stojany a ramínka hledat a nabízet 
ve všeobecných bazarech, mezi použitými 
sekačkami a obnošenými dupačkami. Teď 
už existuje jiný bazar. Ne jen tak obyčejný, 
ale specializovaný bazar s vybavením obcho-
dů, a to na stránkách firmy SPONA.

Potřebujete štendr do skladu a nemusí být 
vlastně nový, upadla vám ruka od figuríny
a pořídit ji z druhé ruky by stačilo, nebo 
máte vybavení v obchodě, které se vám již 
nehodí? Přesně v těchto případech vám 
bazar pomůže. Při nákupu můžete ušetřit 
50 i více procent, můžete také objevit zbo-

ží, které už není k mání nebo se nevyrábí. 
Určitě tam čas od času objevíte módní hity 
do prodejen od předních italských výrob-
ců, které chvíli sloužily na výstavách nebo 
vzorkovnách a nebudou zničené, vlastně 
skoro nepoužívané, a budou se prodávat za 
skvělé ceny. Navíc to bude pro vás proces 
zcela jednoduchý, stačí krátká registrace 
na spona.cz a rovnou můžete napsat in-
zerát a vložit fotku. Registrace se nebojte, 
bude to jednoduché a rychlé, nemusíte 
vyplňovat dlouhou řadu kolonek jako ob-
vykle. Stačí pár základních údajů, číslo účtu 
ani číslo bot není třeba, jen kontakt tam 
musí být, aby zájemci dali někam vědět, že 
nabízené zboží chtějí. Nejlepší na tom je, 
že tato služba je zcela zdarma, komunikace 
probíhá přímo mezi prodávajícím a kupu-
jícím, bude vás to celé stát asi jen 10 minut 
času. Tak neváhejte, a podívejte se nový 
bazar na www.spona.cz! 

Módní trendy jsou nekompromisní a v celém světě velí stejně: nejdéle po pěti 
letech je nutné vybavení prodejen měnit. Vkus zákazníků se proměňuje rychle 
jako mraky na obloze. Stejně jako každou sezónu měníme sortiment podle po-
slední módy, tak bychom měli myslet na vzhled našich obchodů. Nikdo z nás 
v roli zákazníka nechce nakupovat v nemoderních a okoukaných obchodech. Pr-
vorepublikový koloniál je sice zajímavý, ale možná tak v muzeu. Proto musíme 
myslet i na to, jak obchod vypadá. 

To dokládá jednoduchý příklad z praxe: dva 
lokální zelináři se ohlížejí po nových zákaz-
nících. Obě zelinářství se nacházejí na stejné 
ulici a jejich zboží se téměř neliší. Zelinář 
A svým zákazníkům rád poradí, a pokud mu 
zbyde čas, využije ho k popovídání si se zá-
kazníky. Je otevřený chvále i kritice a snaží 
se přizpůsobit potřebám svých zákazníků. 
Zelinář B má o svůj zisk postaráno. Dokud se 
mu dveře netrhnou, nevidí žádnou nutnost 
vytvářet si osobní vztahy se zákazníky. Co 
myslíte, který ze zelinářů bude dlouhodobě 
úspěšnější? Odpověď je jednoduchá!

Obchod je o setkávání lidí a ne jen pouhé vy-
stavování zboží v regálech. Lidé jsou sociální 
bytosti a ne „homo oeconomicus“. To zname-
ná, že se jako zákazníci nutně nerozhodujeme 
pouze na základě ceny, ale daleko více podle 
kontextu a atmosféry. Vedle kreativní a oslo-
vující inscenace zboží je to spíše upřímný 
úsměv prodavače či prodavačky, který nám 
zprostředkovává ten důležitý pocit, že jsme 
vnímáni jako lidské bytosti. Obchodníci by 
si tak měli být vědomi toho, že pouze takto 
se jim podaří si zajistit stálou klientelu. To se 
však podaří pouze tehdy, pokud své zákaz-
níky začnou považovat za lidské bytosti a ne 
za dojné krávy. Aby zákazník ocenil daného 

obchodníka a stále se k němu vracel, musí 
nejdříve obchodník ocenit zákazníka. 

Obchod je o setkávání lidí. 
Jak funguje mezilidská komunikace?
Není možné nekomunikovat. Chceme se vy-
povídat, sdílet se svým okolím své myšlenky, 
nápady či pocity. Ať už to je v kanceláři s ko-
legy, doma s rodinou či v obchodě, v místě 
prodeje. 

Rozhodujícím faktorem úspěchu v místě 
prodeje je mezilidská komunikace. Ta probí-
há přes pět kanálů, které formují dané posel-
ství a zesilují jeho účinek, nebo také oslabují, 
či dokonce ruší. Za tyto kanály považujeme 
řeč těla, mimiku, gestikulaci, polohu hlasu 
a obsah poselství, tedy volbu slov. Je vědecky 
prokázáno, že 55 % komunikace probíhá přes 
řeč těla, mimiku a gestikulaci, 38 % přes způ-
sob komunikace a pouhých 7 % prostřednic-
tvím mluveného slova. Mimika, gestikulace, 
řeč těla a poloha hlasu ovládají a tak dotvá-
řejí náš svět. Naše sociální soužití. A konečně 
také nákupčí rozhodování. Úsměv je nejkrat-
ší spojení dvou osob. Ale právě tam, kde jde 
o setkávání lidí, totiž v obchodě, se často zdá, 
že úsměv už byl vyprodán. Přitom je právě 
toto gesto velmi lacinou zárukou spokojenos-
ti zákazníků a jejich věrnosti. 

Avšak jaké důsledky z toho můžeme vyvo-
dit? A co to znamená pro prodavače? Přede-
vším nesmíme zapomenout, že nikdy nedo-
stanete druhou šanci, abyste udělali dobrý 
první dojem. A tak bychom toto s ohledem 
na následující informace měli mít stále na 
paměti. 

Především v oblasti prodeje by téma „me-
zilidské komunikace“ mělo mít vysokou prio-
ritu. Koneckonců zaměstnanci jsou vizitkou 
každého obchodu. Podnikatelé by si měli 
uvědomit, že jejich zaměstnanci by kromě 
kvalifikovaného vzdělání měli disponovat
také patřičnou mírou empatie. 

Při prodeji není důležité jen kontrolovat 
a koordinovat zaměstnance. Stejně důležité 
je umět se vyznat v řeči těla zákazníka. Často 
totiž jeho pohyby samy odpovídají na otázku, 
zda je zapotřebí ještě nějakých argumentů 
prodejce. Předpokladem pro to je, aby pro-
davač věděl, jaké signály a jakým způsobem 
tělo vysílá a jak je využít. Základní pravidlo 
říká, že vše, co zní negativně, táhne veškerou 
snahu dolů. To platí především pro držení 
těla a polohu hlasu. Obráceně rovné držení 
těla, sebevědomí, kompetence vytváří dojem 
zájmu a dobré péče o zákazníka. Prodavač by 
měl udržovat stálý oční kontakt se zákazní-
kem a zároveň zachovávat přiměřený odstup, 

Obchod je o setkávání lidí 
Principy úspěchu Neuromerchandisingu®
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Lidé jsou emocionální bytosti. Věřit, že naše 
rozhodnutí jsou založena na rozumném a věcném 
jednání, je tak pouze zbožným přáním našeho 
rozumu. Realita ukazuje, že neexistují žádná 
rozhodnutí bez emocí. Nejsme tedy rozumné 
bytosti s citem, nýbrž citově založené bytosti, které 
také umějí používat svůj rozum. Pro každodenní 
nakupování je důležité to vědět, protože nakupo-
vání má vždy co k dočinění s rozhodováním a samo 
rozhodování úzce souvisí s emocemi. V obchodě 
jsme dennodenně konfrontováni s nabídkami, 
které se nás snaží svést ke koupi. Avšak oslovují 
tyto pobídky dostatečnou měrou i naše emoce? 
Nebo nás nakonec přesvědčí fakta a speciální akce? 
Aby bylo docíleno vzájemné důvěry, je neodmysli-
telně nezbytné vytvořit také emoční spojení mezi 
spotřebitelem a produktem, resp. mezi spotřebi-
telem a danou službou. Totiž pouze při pozitivních 
emocích se zesiluje smyslové poselství a to, co není 
emocionální, nemá pro náš mozek žádnou cenu. 

Bert M. Ohnemüller
majitel a ředitel
neuromerchandising
Group GmbH & co.kg
www.neuromerchandisinggroup.com
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V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n

Jsme přímý
výrobce
informačních
stojanů z
hliníku a plastu.
Specializujeme
se na výrobu
designově
čistých a cenově
přijatelných
řešení.
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Tel : (+421)-2-54 65 10 71 – Fax: (+421)-2-54 78 84 74
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Jansen Display s. r. o. – Přestanov 5, 403 17 Přestanov
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Vyžádejte si zdarma kompletní nabídku
1250 prezentačních produktů!

Prezentujte a informujte přímo ve své kanceláři 
nebo úřadě prostřednictvím plakátových a 
letákových nosičů. Informujte své partnery o 
aktuálních produktech a službách na úrovni a 
vkusně. Použijte naše praktické displeje pro Vaši 
uspěšnou prezentaci. To vše za ceny přímo od 
výrobce těchto produktů. Na přání jsme schopni 
vyrobit i nestandardní A na míru připravené prvky 
pro vaše interiéry.




