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Nákupní centra

Hlavním lákadlem akce v sychravých podzimních dnech byla smršť barev, pohybů a zvuků,
které jsou symbolem brazilského karnevalu.
3denní maraton zábavy byl koncipován tak,
aby se bavil úplně každý. Dobrou náladu rozdávali všude kolem třeba The Backwords, kteří zpívali téměř jako legendární Beatles, dále
Dan Nekonečný a exotické tanečnice v pestrobarevných kostýmech. Vášniví tanečníci
samby z Tradición a brazilští tanečníci ukázali bojové umění capoeira. Bombastickým vrcholem večera byla ohnivá show a závěrečný
ohňostroj odpálený ze střechy AFI Paláce.

5.

narozeniny
AFI Paláce Pardubice

Oslavami prováděli zkušení moderátoři Libor
Bouček, Pavel Cejnar a Iva Vavřínová. Mimořádným hostem byla primátorka Pardubic
MUDr. Štěpánka Fraňková.

AFI Palác Pardubice oslavil 5. narozeniny mega úspěšnými 3denními
oslavami ve stylu brazilského karnevalu s více než 100 000 návštěvníky
Koncem listopadu minulého roku připravila nákupní galerie AFI Palác
Pardubice pro své zákazníky úchvatnou narozeninovou show ve stylu
brazilského karnevalu v Rio de Janieru. Zájem o ni byl vidět už při příjezdu k AFI Paláci, kde se tvořily dlouhé kolony. Sledování ohňostroje
dokonce dopravu na čas zablokovalo úplně. „Pět let provozu je dostatečně dlouhá doba na to, aby zákazníci dali najevo, jestli se AFI Palác stal přirozenou
součástí Pardubic a okolí. V běžný den přijde do AFI Paláce 25 000 návštěvníků. Tato
trvale vysoká návštěvnost a úzké propojení s děním a životem ve městě nás řadí na
první místo nákupních preferencí v Pardubicích. Čísla a aktivní zájem zákazníků o to,
co se u nás děje, potvrdily, že je náš koncept úspěšný. Proto jsme jako poděkování
našim zákazníkům chtěli připravit něco výjimečného, co zkrátka nikde jinde neuvidí,“ prozrazuje Ilan Kalimi, ředitel AFI Paláce. Ti, kteří na oslavy dorazili, a bylo jich
více než 100 tisíc, rozhodně nelitovali.
Každý z oboru retailu ví, že přilákat a udržet
si zákazníka už dávno není jen otázka široké
nabídky obchodů a služeb. Chceme-li, aby lidé
v obchodních centrech trávili svůj drahocenný čas a měli důvod přijít často, musí to v nich

2

žít. I proto se v AFI Paláci rozhodli připravit
svým zákazníkům naprosto nový koncept
akce, na kterou by ještě dlouho vzpomínali,
a aby se díky ní ještě víc zvýšila loajalita stávajících zákazníků a zájem těch, kteří sem při-

Ke karnevalové show patřila i soutěž o stylovou cenu – zájezd do Ria. Účastníci soutěže
měli uhádnout, kolik lidí navštívilo AFI Palác
za 5 let jeho existence. Nejblíže skutečnosti
(45 miliónů) byla 27letá slečna, která si tak
karnevalovou oslavu prodlouží letos přímo
v Brazílii.

jdou úplně poprvé. Jak říká Ilan Kalimi: „Naše
centrum je dlouhodobě úspěšné s vysokým
pronájmem okolo 100 %, a to i v době nejhorší recese. Teoreticky bychom se tedy nemuseli
příliš stresovat, co nového našim zákazníkům
nabídnout, protože oni přece vždycky přijdou.
Všichni ale víme, že zájem zákazníků nemusí
být trvalý, protože mají spoustu možností, jak
trávit volný čas a kam chodit za nákupy. Touto
akcí jsme také chtěli posunout péči o zákazníka na vyšší úroveň, než je to u nás obvyklé,
a ukázat stávajícím i potenciálním nájemcům,
že i regionální obchodní centrum může přinést něco diametrálně odlišného, než je běžný, byť kvalitní, standard.“
Příprava akce, díky níž se návštěvníci cítili
doslova jako v jiném světě, trvala více než půl
roku. Nejnáročnější byla koordinace všech
účinkujících a také příprava akce z hlediska
bezpečnosti, protože v průběhu oslav v celkovém počtu návštěvníků dorazily v podstatě celé Pardubice.

„Jsme velmi spokojeni s našimi výsledky
v průběhu posledních let, s celkovou úrovní
oslav a zájmem návštěvníků. Očekáváme, že
v tomto pozitivním duchu budeme pokračovat i v nadcházejících 5 letech,“ doplňuje
Ilan Kalimi.

Exhibice artistů Vertigo ve foyer AFI Paláce,
kteří byli zavěšeni jenom na dlouhých šálách, brala dech úplně každému. Inspiraci
nabídly módní přehlídky, na kterých modelky a modelové předváděli módu, která je
k dostání přímo v AFI Paláci.
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Nové prodejní koncepty

Nové prodejní koncepty

’14
Časopis Brands&Stories nominoval české koncepty obchodů do soutěže o nejlepší obchody světa
Již od roku 2008 udílí EHI Retail Institute
a Trade Fair Düsseldorf ceny EuroShop RetailDesign Award těm nejlepším konceptům z celého světa. Ocenění tří vítězů bylo součástí
slavnostního galavečera konaného první den
veletrhu EuroShop 2014.
Šéfredaktorka našeho časopisu – Blanka
Bukovská – byla před lety přizvána do mezinárodního týmu expertů této významné
soutěže a dostalo se jí té cti nominovat do
soutěže také české koncepty. Ty jsme čtenářům představili na našich stranách koncem
loňského roku. Věříme, že účast českých
konceptů v mezinárodním klání přispěje

k povědomí, že i v oboru store konceptů má
náš design světu co říci.
Náš časopis každoročně vítěze soutěže
představuje a ani nyní tomu není jinak.
Slavnostní galavečer s předáváním cen třem
nejúspěšnějším projektům, které se umístily
na stupních vítězů, se konal 16. února 2014.
V düsseldorfském divadle Capitol se shromáždili zástupci nejrůznějších retail společností
a architekti jejich obchodů, aby zde převzali
svá ocenění.
Na letošní předávání cen bylo nominováno
84 projektů z 31 různých zemí, čímž byl dosažen nový rekord v počtu přihlášek a diváci tak

získali možnost nahlédnout do dění na mezinárodní scéně. Ze šestatřiceti ﬁnálových projektů
mezinárodně složená porota vybrala vítěze letošního roku. Poprvé v historii udílení cen byla
oceněna kanadská textilní značka Simons z Edmontonu. Kromě toho italský řetězec Coop.
ﬁ obdržel ocenění za svou budovu v Novoli
ve Florencii a Puma si vysloužila ocenění za
svůj spektakulární obchod v japonské metropoli Osaka. Jak už bylo řečeno, rozhodujícími
faktory při hodnocení byl koncept obchodu
s jasnou zprávou, originalita, schopnost oslovit
zákazníky a efektivní mix architektury, barev,
materiálů, světel a visual merchandisingu.

Vítězové 2014

FLORENCIE/ITÁLIE

OSAKA/JAPONSKO

EDMONTON/KANADA

Otevření: listopad 2012
Prodejní plocha: 2.500 m2
Přihlášená společnost:
Paolo Lucchetta + RetailDesign srl

Otevření: prosinec 2012
Prodejní plocha: 580 m2
Přihlášená společnost:
plajer + franz studio

Otevření: říjen 2012
Prodejní plocha: 11.233 m2

Obchod Coop je umístěn v moderní ﬂorencijské
čtvrti Novoli, která je domovem i nového univerzitního kampusu, úřadů toskánské samosprávy,
soudů a několika nově postavených multifunkčních rezidenčních komplexů. Obchod nabízí zážitek z nakupování inspirovaný lokálním trhem a je
tak zároveň prototypem nové generace obchodů
s potravinami.

Puma a její brand store v Osace je novou evropskou značkou na japonské scéně. Jak architektura exteriéru, tak i interiér prostoru hovoří
jazykem Pumy a sjednocují tak celou ﬁlozoﬁi
značky. Interiér je založen na jednotném formátu Pumy, který představila v roce 2011. Nový
formát značky se postaral o jeden z nejúspěšnějších projektů.

Pro svůj první obchod mimo domovskou provincii Quebec si kanadská módní značka Simons vybrala největší obchodní centrum v Severní Americe a desáté největší na světě, West Edmonton
Mall. Tento již sedmý obchod značky Simons
překračuje hranice všednosti. Tato módní značka je známá vytvářením nevšední kombinace
módy, umění a architektury.

Coop.ﬁ
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Puma Osaka

Simons

Coop.ﬁ, Novoli/Florencie
Prosté, ale soﬁstikované: design je založen na jednoduchosti, transparentnosti a univerzalitě
Nahoře vlevo: potravinové ostrůvky – samoobslužné pultíky i ty s obsluhou jsou rozmístěny
v celém supermarketu

Coop.ﬁ
Novoli / Florencie
Coop Firenze je jednou z největších dceřiných společností skupiny Coop, vedoucí
značky na italském trhu potravin. V současné době provozuje 104 obchodů zahrnujících hypermarkety Ipercoop a supermarkety Coop, ale i malé obchody nesoucí jméno
Incoop.
Při plánování obchodu se pozornost soustředila především na uspořádání tradičního
italského obchodu s potravinami tak, aby
působil moderněji. Základem je přístupnost
zákazníkům, aby si tak mohli užít zážitek
z nakupování v prostředí, jehož ﬁlozoﬁe je
orientována na zákazníky všech generací
a jejich způsob nakupování, který zahrnuje
i visual food merchandising, prostor pro čtení, nejrůznější akce a ochutnávky.
Jednotlivé architektonické prvky rozdělují
na první pohled prostor nevhodný pro konání tradičního trhu, avšak v tomto případě
poskytuje architektura možnost pro inovace.
Speciální dřevěné a metalové pultíky u ostrůvků s jídlem poutají pozornost kolemjdoucích i svou soﬁstikovanou dekorací s mozaikou. Úsek vín působí naopak jednoduše
a elegantně oproti zbylé části obchodu, kde
je umístěno běžné zboží.
Jednoduché a čisté struktury působí zároveň moderně a tradičně. Designéři vsadili na
minimalistický a jednoduchý design, velké

skleněné plochy a osvětlení LED, ale v obchodě najdete i teplé, familiární materiály,
typické pro italskou kuchyni, jako je dřevo,
keramika a mramor. Zdi jsou natřené neutrálními barvami, aby podtrhly teplou a pohodlnou atmosféru typickou pro italský trh.
Projekt si kladl především ambici zrenovovat tradiční supermarket pomocí těch nejdůležitějších vztahů, které na trhu vznikají
– vztahů mezi místem, lidmi a nabízeným
zbožím.

několika místech a společně s černými, šedými a stříbrnými odlesky kovu a dřeva vytváří
výrazný prvek celého obchodu.
Design interiéru sjednocuje individuální
koncepty – „sport lifestyle“, „performance“
a „black label“. Ačkoli všechny tři koncepty
mají svůj individuální vizuální jazyk, materiály byly vybírány harmonicky. Část nazvaná
Puma, Osaka
Ikonická fasáda tvoří dominantu
celého obchodu v Osace

Puma Osaka

Brand store v Osace je jednoduchý a ﬂexibilní, když do interiéru integruje typické znaky
japonské architektury a designu – origami,
dřevo a zkušební kabinky navržené místními
umělci. Lapačem pozornosti je velké schodiště umístěné v centrální části obchodu s červenou zdí a na ní symbol značky.
Nové prodejní místo bylo vytvořeno tak,
aby bylo něčím víc než jen pouhým místem
k nakupování. Obchod byl zamýšlen tak, aby
byl zároveň místem sociální a kulturní interakce. Dvě spodní patra třípatrové budovy
Puma zabírají plochu 600 m2, přičemž horní
patro s otevřenou střechou vytváří ideální
prostor pro konání různých akcí a sportovních eventů. Obchod je prosvětlen denním
světlem a i v noci je zde jemný průchod světla, který umožňuje nakouknout do obchodu.
Nápis „Puma Red“ se v obchodě opakuje na
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Nové prodejní koncepty

Nové prodejní koncepty

„Ať už jste v New Yorku nebo na EuroShopu
v Düsseldorfu, galavečer s udílením cen je
vždy velkolepým zážitkem nejen pro retail
scénu, ale i pro výstaviště v Düsseldorfu.
Také stále rostoucí počet přihlášek z celého
světa je důkazem mezinárodního charakteru
EuroShopu.“
Elke Moebius,
Ředitelka EuroShop Messe Düsseldorf

Nahoře: První patro je koncipováno jako „performance area“. Design v této zóně je ﬂexibilnější
a funkčnější, používá více technických materiálů, jako je nerezová ocel nebo kovy v šedé barvě.
Vpravo: Schodiště s výhledem dolů do prostoru.

„black label“ je charakteristická svou prosvětleností a ﬂexibilním designem, který užívá
hlavně černou ocel kombinovanou s prvky
typické tělocvičny. Oproti tomu část nazvaná
„performance“ využívá více technických materiálů, jako je nerezová ocel nebo kov. Vůdčí

myšlenkou části sport lifestyle bylo vytvoření
prostředí, které by zákazníkovi umožnilo cítit se pohodlně, a proto je dominantou této
části právě dřevo.
Napříč obchodem se objevují překvapivé
prvky, které reﬂektují ducha Pumy. Mezi ně

patří měnící se instalace ve „focus area“ nebo
„Puma peep show“ ve zkušebních kabinkách
– červená krabice, která se otevře, aby zákazníkovi přehrála nejrůznější video klipy. Za
zmínku stojí také „Puma factory“, kde si zákazník může vytvořit na míru své vlastní boty.
Obchod v Osace je optimálním příkladem
brand store, který umí využívat místních prvků, dokáže zapojit zákazníka a přinést mu
celou značku na dosah, čímž vytváří zážitek
z nakupování s trvalým dojmem.

„EuroShop RetailDesign Award je jediným
oceněním na světě v oblasti obchodu, které
je udíleno přímo EuroShopem, ve spolupráci
s EHI, i nečlenským obchodům. Detailní
popis projektů letošních vítězů a ﬁnalistů ve
speciálu stores+shops demonstruje působivost
a vysokou kvalitu přihlášených projektů.“
Inga Klein,
Project Manager Research Store Planning + Design EHI Retail Institute

Simons

v obchodním centru
West Edmonton Mall
Obchod v obchodním centru West Edmonton Mall v kanadské provincii Alberta značí
úspěšný start kanadské značky. Cílem designérů bylo vytvořit jedinečné nákupní
prostředí, které se přizpůsobí nejrůznějším
typologiím zákazníků.
Prodejní plocha je inteligentně rozdělena,
a tak umožňuje intuitivní orientaci v čistém,
moderním, estetickém designu.
Simonsovy typologie zákazníků si vyžádaly jednotný design ve všech odděleních
– celým designem se lne kombinace šedé
a bílé jakožto neutrální základ ve čtyřech
klíčových odděleních, v dámském, v pánském a v odděleních pro mladé dámy a mladé pány. Zkušební kabinky jsou výrazným
elementem doplňujícím celý design. Ačkoli je dámské a pánské oddělení na první
pohled rozeznatelné pomocí palety barev,
v dámském oddělení převládá kombinace
zelené a dřeva, v pánském oddělení vládne
petrolejově modrá a na zdech jsou umístěné
trofeje.
Pro mladší zákazníky je tu něco odvážnějšího. V dámském oddělení to hraje barvami,
jako je korálově růžová, ﬁalová a žlutá. Oddělení pro mladé pány je ztvárněno spíše jako
skejťácká jeskyně v uhlově šedé.
Ikonické prostory a digitální prvky jsou
obohaceny o permanentní uměleckou instalaci s názvem Simons Aurora, která zde byla
umístěna v únoru 2013. Navrhl ji kanadský
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Simons Edmonton
Nahoře: Unikátní design se prolíná každým oddělením – šedá a bílá jako neutrální základ individuálně
vytvořeného designu v hlavní části obchodu.
Vpravo: Zkušební kabinky jsou důležitou součástí
celého designu. Zářivě zelená v dámských kabinkách
kontrastuje s petrolejově modrou v těch pánských.

designér Philip Beesley a je uzpůsobena tak,
aby vnímala lidské pohyby.
Ani exteriér edmontonského obchodu
není zcela všední. Zdobí ho titanové pilíře,
které vytváří dynamické arkády, a sklo sahající do výšky 30 stop, které tak vytváří kontrast
mezi dnem a nocí.

www.euroshop-award.com

V minulých letech patřil v soutěži z českých a slovenských konceptů úspěch Galerii
Miele v Brně, která byla mezi 21 nominovanými nejlepšími koncepty světa. Vloni
se tomuto úspěchu dostalo konceptu POTTEN &PANNEN - STANEK COOKING CINEMA,
který postoupil do užšího kola soutěže EuroShop RetailDesign Award 2013 spolu
s dalšími 25 koncepty (z celkem 62 soutěžících z celého světa). Do ﬁnále výběru
letošního ročníku, tj. mezi 35 nejlepších z 82 přihlášených, se dostal showroom
společnosti Lasvit v pražském Holportu, který vám nyní znovu připomeneme.
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 (projektové instalace, designové kolekce a sklo v architektuře). Reprezentativní

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, jednoznačným
oslovením cílové skupiny a s jednoznačně
rozpoznatelným 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, založený v roce 1951.
V kooperaci s EHI pořádá Messe Düsseldorf
veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro obchod a EuroCis. Na obou
se představují nejnovější produkty, řešení
a trendy v maloobchodě.
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, potřeba klidného pozadí.
Na stěnách i podlaze byl použit stejný materiál - bolon. Má jemnou strukturu, odrazy svítidel se v něm ještě množí, zároveň je ale pocitově klidný a představuje nekonečné 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 stěnách
oddělených jemným hliníkovým proužkem,
a oblouk spojení podlahy se stěnou. Okna zastiňují posuvné panely ze syntetické tkaniny
clipso. I pro pult recepce byl použit produkt
Lasvitu – podsvícený Hydrogene. Za ním je
efektně nasvícená zástěna Crystal Wall. Fixní
architektonický prvek kromě ní představuje
také Liquid Kristal, skleněná stěna od britského návrháře Rosse Lovegrova, která z celkového prostoru vyděluje konferenční místnost.

prostory showroomu plně vyhovují obchodním jednáním, vč. tzv. mock-up prezentací,
kdy se klientům předvádí modely velkých zakázek. Díky ﬂexibilnímu závěsnému systému
mohou vidět v reálném prostředí objednané
zboží. Architekti Marek Deyl a Jan Šesták
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Více
volného prostoru

Abyste se
cítili jako doma

Značka The Listener chce více: sortiment míchá různé značky a styly,
design obchodu propojuje vintage-look s modernou a klasiku s inovací.
Nový frankfurtský módní butik nechce být jen pouhým obchodem, ale
i místem, kde se konají různé akce. Funguje tak jako místo setkávání nejrůznějších proudů jdoucích proti sobě.
Starý gramofon na pokladním pultě se snaží navodit nostalgickou náladu, zdá se, že
je zde umístěn jen tak náhodou, ale opak je
pravdou. Stojí na centrálním místě uprostřed
obchodu s nápisem The Listener. Gramofon
představuje symbol, který má upozornit na
to, že žijeme v době, ve které se hodně mluví,
ale málo poslouchá. Trh je zahlcen nejrůznějšími produkty, a přesto nikdo nemůže najít
přesně to, co hledá. Dnešní obchodníci se
snaží kultivovat nový způsob nakupování,
který budí pozornost, odpovídá dnešním
požadavkům a vytváří jedinečnou atmosféru. Obchod si klade za cíl překročit hranice
běžného obchodu a stát se médiem pro výměnu názorů a perspektiv, nástrojem přímé
komunikace a jevištěm pro nejrůznější workshopy, diskuse a prezentace produktů. Řeč je
o obchodu jménem The Listener nacházejícím se ve Frankfurtu.
Sortiment sází na výběr silných značek orientovaných především na denim a současnou
módu, kde autenticita, dobrý příběh obchodu a kvalita materiálu jsou věcí cti. Nároky na
sortiment se odrážejí i v designu obchodu.
I zde se pozornost stáčí na precizní řemeslnickou práci a vysokou kvalitu materiálu.
Celkově byl obchod koncipován jako klasický
butik s pánskou módou, avšak tu a tam se zde
objevují detaily, které tento tradiční vzhled
narušují a vytvářejí originální myšlenku.
Druhé patro obchodu je zamýšleno jako
galerie. Horní patro je zasunuto dozadu, čímž
vznikl hned u vchodu, respektive u výlohy,
volný prostor a tak i příležitost upoutat pozornost návštěvníků a kolemjdoucích. V tomto prostoru jsou zavěšeny džíny, celé outﬁty
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nebo rovnou celé jízdní kolo uchycené na
ocelových lanech. Díky pohyblivých lanům
se tento „živoucí obraz“ dá kdykoli měnit.

Schodiště s harfovitým zábradlím
Centrální význam má pro obchod i schodiště,
které návštěvníka láká z volného prostoru do
horního patra. Betonová konstrukce s harfovitým zábradlím a držadly z černé oceli je pokryta zeleným mramorem.
Aby bylo vizuální rozčlenění prostoru do
různých segmentů ještě více podpořeno,
označují barevně jednolité plochy dámské
a pánské oddělení, včetně oddělení denimu.
Jako kontrast k této barevnosti působí stěny
v šedých tónech, jednotlivé plochy jsou totiž
z betonu.
Zkušební kabinky kombinují vintage-look
s industriálními prvky: staré dveře zarámované černou ocelí slouží jako dělicí stěna.

Nejrůznější stoly, sedací nábytek, police
a pokladní pult jsou vyhotoveny z masivního
dřeva a ozdobeny detaily z kůže a mědi. Celý
design vytvořilo architektonické studio na
zakázku. Pouze křesla v pánské a dámské části byla dokoupena dodatečně.
Bar a prodejní plocha dvou denimových značek integrují v sobě multilabelový
obchod. Kromě toho najdete v obchodě
i opravnu obnošených džínů, kterou provozuje švédská značka Nudie Jeans.
I osvětlení v obchodě je víceúrovňové
– efektní staré lampy pocházejí z amsterodamského stadionu Ajaxu. Společně s tradičními žárovkami tak akcentují vzdušný
prostor a plochu kolem pokladny a baru.
O základní osvětlení se starají LED žárovky.
Světelný koncept vymysleli a pomocí odborníků zrealizovali sami zakladatelé obchodu
The Listener.

Kornelia Scholz
redaktion@ehi.org

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

Společnost Silex, která v České republice vlastní síť 33 prodejen značky SCANquilt zaměřených na prodej bytového textilu, se
pouští do inovací. Ve své prodejně v pražském obchodním centru Atrium Flora koncem roku představila nový prodejní koncept,
kterým chce dostát pověstí dynamické společnosti a přiblížit se nejmodernějším zahraničním trendům v této oblasti. Hlavní
sdělení konceptu ve výrazové řečí architektů je jednoduché – prodejna by měla u zákazníků některými prvky navodit atmosféru
moderního bytového interiéru a zároveň bílou barvou nechat vyniknout barevné výrobky.
Jako hlavní barva nábytku byla zvolena lesklá
bílá. Spolu se světlou dlažbou v dekoru dřeva navozuje pocit dokonalé čistoty, kvality,
umírněného luxusu a koresponduje s čistotou ložního prádla, přikrývek a polštářů. Na
bílé barvě nábytku také vynikají pestré barvy textilních výrobků – ručníků, povlečení,
dekoračních polštářků, prostěradel a mnoha
dalších.

Po ověření konceptu v prodejně v pražském
obchodním centru Atrium Flora přijde na
řadu postupně přestavba prostor i v dalších
městech. Investice dosáhnou řádově několika milionů korun.
Foto: SCANquilt

Spojité regály jsou v několika místech přerušeny mezerou. Cílem je rozbít technickou
fádnost a navodit dojem skříní, které má
každý doma. Do těchto mezer jsou umístěny
dekorativní prvky jako lampičky nebo proutěné koše s vhodnými výrobky. Obdobnou
funkci mají proﬁlované lišty, které rámují
veškerý nábytek a vytváří tak dojem moderního zařízení.
Záměrem bylo i schovat část menších
výrobků do šuplíků napodobujících
úložné boxy ve skříních, aby prodejna
působila opticky čistěji. Obdobně
fungují i komody pod postelí a ve
výloze. Jemná béžová barva na
stěnách a například háčky se zavěšenými župany dokreslují prvky
útulného bytu.

Petr Limberský, marketingový ředitel
společnosti ke změně poznamenává:
„Záměrem našeho nového prodejního konceptu je přiblížit vzhled prodejen bytovému
interiéru tak, aby na zákazníky už při prvním
pohledu dýchla atmosféra moderního bydlení vybaveného kvalitním bytovým textilem.
Zároveň však musela být zachována výstavní
plocha, aby nedošlo k omezení sortimentu.
Věříme, že zákazníci změnu ocení.“
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ŘÍN a jejich odvahy realizovat naše „bláznivé“ nápady. Jako poděkování jsme jim dali to
nejlepší z nás a vytvořili originální interiér
pro silnou a úspěšnou značku RYNEK.“

Rynek v pojetí Čermák designu

měníme postoj obsluhy k zákazníkovi, kdy se
při přípravě masa, uzenin či sýrů za prodejním pultem nestavíme k zákazníkovi zády,
ale čelem. Je to zcela nový přístup, pro jehož
realizaci jsme navrhli vlastní atypický designový pult na nářezáky, kde obsluha provádí
přípravu přímo před vašima očima. Nepřál
bych vám ale slyšet, co vše mi některé paní
prodavačky k tomuto nápadu pověděly. Popravdě, když jim změníte něco, na co jsou
odjakživa zvyklé, a mají za to, že to ani jinak
nejde, těžko se divit. Nicméně důležité je,
co tato inovace přináší zákazníkovi, a to je
kvalitnější služba, otevřený vstřícný přístup
obsluhy, důraz na zákazníka a jeho dobrý pocit při nakupování. Teď s odstupem času se
ukazuje, že provozně to problém není a že za
pomoci těchto změn lze relativně snadno dosáhnout výsledku win-win, teda spokojenosti
obou stran, nakupujícího i prodávajícího.“

Prodejny RYNEK vytvářejí nezaměnitelné a příjemné prostředí pro nový styl nakupování kvalitních tuzemských potravin vyráběných ze surovin produkovaných v České republice. Prodejní koncept RYNEK je postaven na ryze českém
kapitálu a většina potravin je z vlastní produkce společností patřících do skupiny AGROMĚŘÍN.

návrhy a realizace
interiérů

Zeptali jsme se pana architekta Petra Čermáka, jaké bylo zadání investora?
„Cílem konceptu RYNEK je rozšířit prodejny
do měst po celé České republice, a umožnit
tak spotřebitelům nákup kvalitních tuzemských potravin. Jako zadání jsme dostali kvalitně zpracovaný graﬁcký manuál značky RYNEK a ukázku stávajících provozů ve starém
provedení. Naší vizí bylo vytvořit zcela nový
nezaměnitelný design ﬁremních prodejen
a současně příjemné prostředí pro nový styl
nakupování. Celý interiér prezentuje hodnoty a kvality nabízených produktů, a přitom
vytváří pozitivní atmosféru. Emoční složka
rozhodování zákazníka je jednou z nejdůležitějších a umí zcela zásadně podpořit prodej
produktů. Kvalitní potraviny a dobrou cenu
zařídil klient, my pak výjimečný interiér a pozitivní emoce při nakupování. Přesně to vám
zajistí spokojeného zákazníka.“

showroom Aquatrade Design club

První prodejní prostor v tomto novém pojetí
byl otevřen v roce 2013. Pro vytvoření vizuální koncepce prodejen byla oslovena ﬁrma
Čermák design na základě článku, který vyšel
v naší odborné příloze STORES a majitel a zakladatel ﬁrmy Ing. arch. Petr Čermák v něm
popisoval pojetí revitalizace Řeznictví Novák
již mnoho let známé jako přilehlé provozovny obchodů Penny Market a Tesco. Čermák
design se již téměř 20 let věnuje architektonickým návrhům, interiérům, výstavnictví
a designu.

Jaká je hlavní myšlenka, vize celkového designového pojetí Rynku?
„Ústředním motivem, který vychází z loga
prodejního konceptu, je velký kruh, vytváře-
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Jak jste si pohráli s barevností prodejního prostoru a celkově vizuální komunikací?
„Barvy byly částečně dané a vycházely z loga. Velký důraz jsme pak dali na zelenou,
evokující čerstvost a svěžest. Celkové pojetí
je tvořeno jednoduchým základním barevným schématem s převažujícími světlými
barvami. V souladu s tím jsou navrženy
použité přírodní materiály, jako například
světlé dřevo v dekoru smrk sukatý. Čistotě
řešení napomáhá i jasná vizuální komunikace, jednoduché značení a logické uspořádání prostoru. Žijeme v rychlé době a lidé se
dnes nechtějí zdržovat zbytečným hledáním. Dejte jim to, pro co si přišli, přehledně,
jasně a rychle a budou spokojeni. Jsem rád,
že se nám to vše podařilo nejen na papíře,
ale také v následné realizaci, která nám byla
také svěřena. Nutno dodat, že nic z toho by
se ale nepovedlo bez důvěry lidí z AGROMĚ-

Jasná komunikace, utříděný vizuální styl, jednotný vizuální koncept prodejen RYNEK značí
silnou značku. Zeptali jsme se pana inženýra
Davida Rykra ze skupiny AGROMĚŘÍN, co pro
ně nové prodejny RYNEK představují a jak splnily jejich očekávání. Jaké jsou odezvy zákazníků i obsluhy?
„Prodejny RYNEK pro nás znamenají příležitost nabídnout zákazníkům v České republice kvalitní tuzemské potraviny převážně
z naší produkce. Základním sortimentem
prodejen RYNEK je čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso, uzeniny a masné výrobky,
tradičně vyráběné sýry a ostatní mléčné
výrobky, vejce, výrobky z brambor, zeleniny a ovoce, čerstvé ovoce, med a moravské
víno. Naše očekávání jsou velká, a proto je
brzy na hodnocení toho, zda byla splněna.
Určitě chceme u zákazníků vzbudit zájem
o tuzemské potraviny a zemědělství. Osobně věřím, že nám v tom prodejní koncept
RYNEK pomůže. Odpověď na Vaši poslední
otázku naleznete v některé z nových prodejen. Zveme vás.“
www.agrorynek.cz
www.agro-merin.cz

jící určitou paralelu k významu slova rynek
(náměstí, trh). Vymezen je barevnými světelnými poutači u stropu s označením jednotlivých prodejních sekcí – mléčné výrobky,
maso a uzeniny, ovoce a zelenina, potraviny
a vinařství. Tento symbol nese dominantní
rozeklaný strom ze sadů skupiny AGROMĚŘÍN, který je neodmyslitelným prvkem každé
prodejny RYNEK a symbolizuje autentičnost,
pravost a vlastní produkci. Strom uprostřed
náměstí „s plody naší země“ zaručuje prostoru jeho unikátnost a nezaměnitelnost.“
Byl také požadován odkaz na tradici českého
zemědělství, domácí produkci a kvalitu tuzemských potravin. Jak jste ji kromě stromu
vyjádřili?
„Další symbolikou tradice kromě rynku
a stromu jsou „tabule“ na ruční popis nabídky. Ty jsme zakomponovali do sekce masa
a uzenin v podobě plechových lakovaných
obkladů v antracitové barvě. Ty právě připomínají tabule, kde vlastní rukou, vlastním
podpisem je stvrzeno to dobré a zajímavé,
co se v denní nabídce nachází. Zásadně pak

prezentační vitríny Heineken

prodejny řeznictví Novák

www.cermak-design.cz
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Galerie úspěšných řešení
pro prodejní místa

Vítězným exponátem v kategorii „Služby podpory prodeje – prezentační stěny“ se stalo
vystavení výrobků Philips. Autorem projektu je agentura WELLEN a.s. Stávající vystavení
výrobků Philips na prodejní ploše největšího internetového obchodu Alza bylo uzavřené ve
vitrínách a neumožňovalo přímou interakci se zákazníkem. Protože zákazníci ještě před nákupem chtějí výrobek vidět a vyzkoušet si případně jeho funkce, agentura WELLEN nabídla jednoduchý koncept na principu emočního vnímání barev, tvarů a plastických struktur. Zároveň
bylo řešeno vystavení pro distributora televizí Philips a vlastní prodej značky v oblasti malých
domácích spotřebičů. Přístroje jsou umístěny na barevných panelech, které jsou potaženy
dotykovými materiály, jako jsou látky a koberce, jejich určení emočně komunikuje plastický
symbol. Výrobky jsou předsazeny, lze si je tedy dobře prohlédnout ze všech stran a díky zabezpečovacím kabelům také vzít do ruky. Díky novému řešení se na stejný prostor bez vitrín
přehledně vešlo mnohem více produktů, navíc byly odstraněny všechny bariéry a zákazníci
se výrobků mohou snadno dotýkat. Barevné panely namísto uzavřeného nábytku přinášejí do
jinak sterilního prostředí prodejny emoční náboj a přitahují větší pozornost zákazníků.

Daniela Kroﬁánová

Oborová soutěž POPAI AWARDS, kterou v závěru roku
2013 uspořádala středoevropská pobočka POPAI v Praze, představila nejnovější projekty v oblasti komunikačních prostředků v místě prodeje i v dalších místech kontaktu se spotřebiteli.
Do soutěže bylo v tomto ročníku zařazeno
celkem 76 exponátů (v roce 2012 to bylo
68 exponátů) v 15 soutěžních kategoriích.
Odborná porota hodnotila každý exponát
v sedmi kritériích. Byly posuzovány estetická úroveň a design, originalita a inovativnost, soulad s produktem, technické řešení, kvalita výrobního zpracování, vhodnost
do prodejního prostředí a celkový dojem.

Absolutním vítězem soutěže se stal
Led Lenser promo stojan jehož autorem a přihlašovatelem je společnost
MORIS design s.r.o. Tato realizace
rovněž zvítězila v kategorii „Služby
podpory prodeje – promo stojany“.
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Kromě tradičních POP materiálů, podpůrně
propagačních předmětů, prostředků pro
vybavení obchodů a nástrojů světelné komunikace byly v soutěži zastoupeny také
nové systémy digitální a multimediální komunikace a integrované in-store projekty.

Mezi nejúspěšnějšími exponáty soutěže
se rovněž umístil unikátní stojan Pivomat
pro pivo Pardál od společnosti Dago, s.r.o.,
který získal cenu za kreativitu, byl oceněn za
nejlepší materiálovou a technickou inovaci
a také byl vítězem kategorie, ve které soutěžily prototypy, vzorky a exponáty z dovozu.

Exponát z vlnité lepenky Jack Daniel´s Honey od
společnosti Authentica s.r.o. byl vyhodnocen jako
nejlepší POP materiál na bázi papíru. Display byl
vytvořen pro zadavatele Brown-Forman ČR/SR a byl
instalován v supermarketech a hypermarketech.
Tento trvanlivý podlahový stojan zachovává prémiový
vzhled při nízkých výrobních nákladech.
Svým tvarem a brandingem výrazně upozorňuje na
nový produkt v řadě Jack Daniel’s, kterým je Jack
Daniel‘s Honey. Velmi atypický tvar ve tvaru včelí
plástve stojanu upoutává zákazníky na trhu a plní tak
maximálně účel dle přání klienta, kterým je výrazné
druhotné umístění na prodejní ploše pro daný produkt.

Pilsner Urquell bedýnka od společnosti Willson &
Brown Czech s.r.o. patřila k dalším úspěšným realizacím soutěže, zvítězila v kategorii „Reklamní
dárky v místě prodeje“.
Bedýnka z přírodního smrkového dřeva byla
vyrobena pro Plzeňský Prazdroj, a.s a je nabízena
jako dárkové balení limitované edice s historickým
logem na bedýnce i s historickými etiketami na
láhvích. Dárkové balení je určeno pro obchodní síť
řetězce Ahold Czech Republic. Dřevěná bedýnka
reprezentuje tradici, rukodělnou zručnost českých
řemeslníků a hrdost a lásku k pivu, které je
vyráběné v Plzni. Odkazuje na historické prameny,
podle kterých byly používány dřevěné bedýnky pro
převoz piva. Z historie vychází i značení logem na
bedýnce pomocí vypalování. Pro snadnou mani-

pulaci je k víku bedýnky připevněno silné pletené
jutové lano. Víko dekoruje pečeť Pilsner Urquell
v barvě tradičního pečetícího vosku. Při výrobě
byla použita mořidla s obsahem přírodních vosků,
a dřevo je tak chráněno proti vlhku, je mu dodán
krásný vzhled, který podkresluje dekor dřeva. Víko
bedýnky je zajištěno proti otevření do doby koupě
jutovým voskovaným lankem s olověnou plombou.
Bedýnka může svému majiteli sloužit po dlouhá
léta a pro milovníky piva je krásným doplňkem
nebo nástrojem pro nošení piva z obchodu. Všechny materiály i produkce byly zajištěny výhradně
v České republice.

V kategorii „Integrované in store kampaně“ nejlépe uspěl projekt „Coca-Cola
Connect aktivace“, který v soutěži přestavila agentura up brand activation, s.r.o.
Přestože je značka Coca-Cola jedním z nejznámějších a nejhodnotnějších brandů
na světě, výzkumy ukázaly, že množství mladých lidí Coca-Colu nekoupilo, ani
neochutnalo již více než rok. Proto se Coca-Cola rozhodla pro ofenzívu. Strategickou
myšlenkou kampaně se stala proměna lahve Coca-Coly ve zcela osobní předmět. Doslova během několika týdnů se trh zaplavil baleními, jejichž etiketa namísto proslulé
značky nesla křestní jména či přezdívky vás, vaší rodiny či vašich kamarádů. Pobídka
byla jednoduchá: kup si Coca-Colu a poděl se o radost právě s nimi!
Pokud máte v rukou dobrý projekt, není nic hezčího a efektivnějšího, než potkat
zákazníky tváří v tvář. „Vytvořili jsme tedy dvě unikátní auta, jejichž prostřednictvím
byla spotřebitelům nabídnuta možnost získat Coca-Colu, která bude opravdu osobní.
Během několika měsíců jsme objeli všechna česká i slovenská krajská města.
Abychom vedle práce s emocemi docílili i reálného prodejního efektu, vyzvali jsme
potenciální zákazníky, aby si zakoupili na vybraných lokalitách Coca-Colu. Za odměnu
jsme jim pak vyrobili plechovku s jakoukoli přezdívkou dle jejich přání,“ uvádějí
k realizaci projektu zástupci up brand activation.
Ať už se rozhodli podělit se o ni nebo si ji ponechat jen pro sebe, Coca-Cola opět
ukázala, že k ní slovo„radost“ neoddělitelně patří. Coca-Cola se stala osobním přítelem tisíců spotřebitelů. Kromě zvýšení brand love v cílové skupině přinesla kampaň
i pozitivní obchodní výsledky.

Display na cukrovinky ve tvaru lahve od společnosti STI Česko s.r.o. byl oceněn
jako nejlepší exponát v kategorii „Nealkoholické nápoje, potraviny“. Stojan
z vlnité lepenky, který je určen pro nabídku pralinek v obchodních řetězcích i na
nezávislém trhu, věrně kopíruje tvar lahvičky s likérovými pralinkami. Oválný
a otevřený tvar tohoto POP nástroje láká pohodlným přístupem k produktům.
Konstrukční řešení spodního soklu s automatickým dnem umožňuje rychlé složení
displaye v místě prodeje. Svou podobností s primárním obalem i dostatečnou výškou
upoutává pozornost spotřebitele a podporuje impulsní nákupy nabízených produktů.
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Pivomat od DAGO ocenili
odborníci zlatým hattrickem
Nejvíce ocenění v letošní tuzemské soutěži o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních
místech POPAI AWARDS získala společnost DAGO, komunikační POP agentura s vlastní výrobou. Ze
slavnostního galavečera si společnost DAGO odvezla hned šest sošek za první místa v jednotlivých kategoriích, polovinu z nich za jedinečný pivomat na pěnivý mok značky Pardál.

Nejúspěšnějším médiem byl stojan „Pivomat“, který měl pomoci prodeji značky
Pardál. „Poznávacím znakem pivomatu
je vrchní páka, za niž museli zákazníci
zatáhnout, aby jim vypadla plechovka piva
Pardál, čímž pivomat navazuje na úspěšné
televizní kutilské reklamy Pardálovy školy
ladění,“ popisuje blíže vítěznou aplikaci
Marek Končitík, obchodní a marketingový
ředitel společnosti DAGO.

Zeptali jsme se pana Končitíka, jak nápad vznikl a co byly jeho výchozí atributy při zadání?
„Nápad vznikl, kde jinde, než u piva, když
jsme se sešli s kolegy z Budějovického Budvaru nad tím, jak udělat něco atypického, co by
fanoušky této značky upoutalo a bavilo. Už
samotný slogan piva Pardál – pivo vyladěné
samotnými pijáky – předurčoval, že musíme
vsadit na hravost. Pardál je světlé výčepní
pivo vyladěné ve spolupráci se stovkami českých pivařů. Byli to oni, kdo určili jeho ﬁnální podobu. Vzniklo tak unikátní pivo, které
se vyznačuje plnou hořkou chutí, sytě zlatou
barvou a vysokou sněhově bílou pěnou. Takový je Pardál – český pivní ideál. Pardál je
pro pivaře, kteří nedají dopustit na chuť současného českého piva, jsou nároční a ocení
pivo vyladěné ve všech směrech, rádi posedí
s partou kamarádů v hospodě a nebo na zahrádce, berou pivo jako dalšího člena party.
Ze samotné deﬁnice piva tedy vyplývala potřeba svéráznosti, unikátnosti, potřeba upoutat pozornost originálním řešením, světlem,
pohybem, hrou. Celá značka komunikuje ve
všech kanálech stejně – tzn. hravost, dravost
a síla. Tyto aspekty musely být použity v přímé interakci s cílem projektu.“
Jak byl stojan vyvíjen?
„Z jasně stanovených atributů a komunikačního poselství pak vznikl samotný návrh jak vy-

tvořit stojan, který přiměje spotřebitele zatáhnout za páku, když chce pivo získat a přesvědčí
ho, aby si vypadlou plechovku vložil do košíku.
Vymyslet mechaniku displeje nebylo až tak jednoduché. Vzniklo postupně 6 prototypů, než
byl stojan bezchybně funkční a ﬁnální.“
Jaký byl faktorový mix pro přesvědčení klienta
k nákupu?
„Mix bude postaven na akční ceně, na vystaveném stojanu, atypickém provedení stojanu
„ZATÁHNI ZA PÁKU A TEPRVE POTOM DOSTANEŠ SVÉ OBLÍBENÉ PIVO“, správném
umístění stojanu – hned při příchodu do
kategorie alkoholických nápojů – a na základních atributech: pohyb, světlo, 3D prvky,
páka, logo-ve správné úrovni a v neposlední
řadě na správném načasování akcí.“
Byl již stojan plošně nasazen?
„Prototyp stojanu byl v lednu testován na
jedné prodejně, kde bez jiné podpory zvýšil
celkový prodej Pardálu o 23 %. Jeho plošné
nasazení vyplyne i z testu formou dotazování
zákazníků na prodejní ploše.“
Každopádně pivomatová originalita zvítězila u porotců soutěže POPAI AWARDS v kategoriích dovozů, prototypů a vzorků i nejlepší materiálové a technické inovaci. Navíc
dostala také cenu za kreativitu, čímž dosáhla
„zlatého“ hattricku.

Porotce zaujala i tři další POP média z dílny DAGO
Porotci vítězstvím v dalších kategoriích ocenili i dva prezentační
moduly realizované společností DAGO. Promotable na fotoaparáty Canon zvítězil v kategorii promostánků a hrací koutek LEGO
pro děti zase v kategorii promopointů.

Firma DAGO však zvítězila i v kategorii digitální komunikace – realizace v místech
kontaktu se zákazníky, jimž v uličkách
nákupních center České republiky a Slovenska připravila putovní studio Samsung
Galaxy S.

14

„Tolika ocenění si upřímně vážíme. Je to pro
nás signál, že jsme se s naší ﬁlozoﬁí tvořit
projekty, které zlepšují nakupování a díky
tomu lépe prodávají, vydali tou správnou
cestou,“ komentuje úspěch ﬁrmy její výkonný ředitel Martin Vorel.

Pro vytvoření cíleného
brandového zážitku
Dočasné prodejní akce typu pop-up retailových akcí na frekventovaných místech
jsou již běžnou praxí pro celou řadu známých brandů. Díky správnému načasování,
správné volbě místa a kreativnímu pojetí takové akce, lze oslovit početnou skupinu
nových potencionálních zákazníků případně oslovit i portfolio stávajících zákazníků.
Díky vytvoření cíleného brandového zážitku
umožňujícímu zákazníku se s produktem seznámit a doslova vyzkoušet, zákazník odchází z obchodu také „chytřejší“, než když do něj
vcházel. Zásadním by měl silný osobní proži-

tek na který se nezapomíná a který zákazník
dále předává především ústní reklamou. Zákazník v podstatě vypráví svůj prožitý pozitivní příběh v němž hraje hlavní roli. Takového
efektu nedosáhneme při využití nadlinkové
reklamy, protože nelze vytvořit situaci, kdy
brand a zákazník komunikuje přímo z očí do
očí. Nemá tedy možnost ovlivňovat nákupní
rozhodnutí s okamžitým výsledkem. Pro tyto
akce je typická časová omezenost v řádech
dnů až měsíců.
Pop-up retailové akce používá celá řada
známých brandů jako Nintendo, ĽOreal, Apple, Nokia, LG, Samsung, Audi, P&G, Nivea,
Nike, Versace, Armani a řada dalších.
V roce 2012 realizovala ﬁrma Dekor s.r.o.
podobný projekt pro ﬁrmu L´Oreal Česká
republika pro brand Vichy s cílem vytvořit
luxusní stánek pro dočasný prodej produktů brandu Vichy v obchodních centrech
v ČR. Luxusní provedení je dosaženo díky
kombinaci kvalitních materiálů a povrchové

úpravě ve vysokém lesku. Jako další doplňkové materiály byly vybrány sklo, měď a sklolaminát. K nasvícení stánku byly použity LED
technologie v kombinaci se speciálními potisky či světelnými výstrčemi. Zajímavé jsou
i rozměry stánku, kdy půdorys zabíral plochu 5x4 metru a s výškou 3,8 metru byl stánek nepřehlédnutelný. Při zadávání projektu
byl kladen důraz na jednoduchost instalace,
vysokou kvalitu provedení a odolnost při
převozech v dřevěných bednách. Stánek je
řešen jako stavebnicový systém kvůli rychlé
montáži a demontáži v obchodních centrech, které mohou probíhat pouze v nočních
hodinách a to během jedné noci. Za zmínku
stojí i doba za kterou ﬁrma Dekor vyřešila
technický inženýring projektu a výrobu a to
během pouhých pěti týdnů.
Tento projekt získal ocenění za vynikající
realizaci v rámci soutěže o nejlepší POP projekty, kterou organizovala asociace POPAI
v listopadu 2013 v Praze.
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Absolutním vítězem – Led Lenser promo stojan
Absolutním vítězem soutěže POPAI AWARDS 2013 se stal Led Lenser promo stojan jehož autorem a přihlašovatelem je společnost
MORIS design s.r.o. Tato realizace rovněž zvítězila v kategorii „Služby podpory prodeje – promo stojany“. Majitele ﬁrmy- Radomíra
Klofáče jsme se proto zeptali: Soutěž je přehlídkou toho nejlepšího, co se v oboru P.O.P. událo. Proto ocenění, které jste získali, svědčí
o vysoké úrovni vašich exponátů. Čím si myslíte, že váš stojan přesvědčil porotu? Bylo to spíše designem, provedením, inovací….?
„Věřím, že to byla kombinace všech vlastností.
Hodnotící kritéria jsou tak i nastavena. Exponát
musí získat „body“ v každé oblasti – za design,
provedení, funkčnost. Prodejní stojánek Led Lenser je možná nenápadný, ale o to funkčnější.
Cílem celé realizace bylo umožnit zákazníkům
v prodejnách, kde je umístěn, aby si relativně drahé zboží značky Led Lenser v podobě svítilen vyzkoušeli. To znamená, že jedním z kritérií zadání
byla možnost zboží vzít do ruky tak, aby bylo plně
funkční s podmínkou zabezpečení proti krádeži.
Ochrana před odcizením je řešena lankem s navijákem.
Značka Led Lenser nabízí svítilny v různých
velikostech, proto bylo nutné navrhnout i univerzálně použitelný stojan. Součástí zadání bylo
vytvořit hi-tech prezentační pultový stojan pro
hi-tech svítilny s možností výměny promované
svítilny přímo na obchodech samotnými prodejci
bez odborné znalosti. Designovou inspirací byly
samotné svítilny a limitem bylo co nejmenší místo, které má stojan zabrat na pultu. Komunikační
plocha je tištěná na magnetické fólii a její výměna

je tedy velice snadná. Lze ji i snadno odejmout,
pokud není třeba. Stojan má masivní základnu,
aby se nehýbal při zkoušení zboží, kdy zákazník
drží svítilnu v ruce. Na čelní straně je výměnné
prosvícené označení promovaného typu. Stojan
je opatřen originálním univerzálním ﬂexibilním
úchytným systémem na svítilny, které mají různou délku, šířku i výšku. Prodejce dle potřeby jednoduchou úpravou změní na stojanu vzdálenost
držáků a může po snadné výměně graﬁky, která je
umístěna na magnetu vedle stojanu, propagovat
klidně každý den jinou svítilnu. Účinnost tohoto
řešení potvrzují i prodeje. Tam, kde byly stojany
použity, zaznamenaly prodejny nárůst v desítkách
procent.
Design byl vytvořen s ohledem na designovou
řadu POS stojanů Led Lenser, na kterou navazuje.
To se našim designérům a konstruktérům povedlo rozhodně na jedničku. Vzhledem k charakteru
zboží v úrovni vyšší cenové hladiny, byl stojan designován jako luxusní, což je akcentováno tvarem,
decentním podsvícením a nerezem. Stojany se
vyváží do 45 zemí světa.

21. ročník veletrhu reklamy, médií, polygraﬁe a obalů
13.–15. 5. 2014

PVA EXPO Praha - Letňany

...nové téma veletrhu
grafický design v architektuře
...využijte příležitost a seznamte se
s novými trendy ve vizuální komunikaci!

www.reklama-fair.cz
www.facebook.com/reklamapolygraf
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Významné změny ve sféře obchodu jsou doprovázeny střednědobými i dlouhodobými dopady v kamenných prodejnách.

Co se stane s prodejní plochou?

Všichni mluví o obchodech s připojením on-line, strategiích a trase nakupujícího napříč
prodejními kanály. Postupně zákazníci nacházejí způsoby, jak se lze obejít bez tradičních prodejních míst a prodejen, které je do
jisté míry omezují. Jaké materiální důsledky
může mít tento vývoj?
Společnost Booz & Company, která je
přední světovou poradenskou ﬁrmou v oblasti strategického řízení, se rozhodla zaměřit na faktické důsledky dlouhodobého
rozvoje e-commerce ve vztahu k tradičnímu
obchodu v horizontu pěti až deseti let. Konkrétně se soustředila na citlivé oblasti, jako
je zdraví, krása, elektronika, spotřebiče pro
domácnost, telekomunikace a oděvy.

Jaké budou faktické důsledky
současného vývoje
v oblasti obchodu v roce 2020?
Je nepochybné, že on-line obchodování
v průběhu posledních deseti let snížilo
progresivně podíl trhu fyzických prodejen
a dále přispívá k omezení prodejních ploch
a nebo k jejich přeměně. V první fázi dojde
k omezení části prodejen a k přerozdělení
ploch nákupních center.
Očekává se, že například podíl on-line prodejů ve všech sektorech ve Francii vzroste do
roku 2020 o 50 % a dosáhne úrovně 20 % nákupů domácností.
Přímé důsledky se promítnou v přeměně prodejních ploch: podle odhadů Booz &
Company by se měla prodejní plocha fyzických prodejen ve Francii snížit o 9 % nebo by
mělo dojít k její přeměně.
Obchodní společnosti se snaží zatím odolávat, doufají v lepší časy a hledají řešení. Ale
výsledek vývoje na sebe nenechá dlouho
čekat. Dobrý znalost budoucího vývoje zamezí plýtvání času a peněz, kdy bude třeba
akceptovat skutečnost, že omezení prodejní
plochy neznamená přijít o peníze, ale zvýšení rentability díky kombinaci prodejních kanálů. Jaký smysl mají zásoby v přeplněných
regálech, když klesá návštěvnost…
Spotřební elektronika je dobrým příkladem toho, co se bude dít: podle odhadů bude

ve Francii 30 % prodejů tohoto tržního segmentu realizováno on-line na úkor prodejů
v in-store.
Podle expertů Booz & Company dojde ke
skutečnému průlomu v sektoru telekomunikací. V roce 2020 bude téměř každý druhý
nákup probíhat on-line, zatímco v současné době prodejní místa, která se nacházejí
v městských centrech, představují 75 % nákupů. Tento fenomén bude umocněn úspěchem levných značek, které jsou prezentovány především na webu.
Naopak tržní sektor s oblečením zaznamená mírnější růst prodejů on-line (ve Francii
z 9% v roce 2012 na 16% v roce 2020).
„Na tento nižší růst má vliv možnost vyzkoušet si výrobky při nákupu, diskrétní přítomnost předních značek v oblasti konfekce
na netu (Zara, H & M) a skutečnost, že značka
je obvykle vlastním distributorem,“ vysvětlují
zástupci Booz & Company v Paříži.
Pokud jde o sféru drogerie a kosmetiky,
růst on-line prodejů by měl zůstat rovněž
mírný. Skutečnost, že není významný rozdíl
mezi cenami v jednotlivých kanálech, potřeba vyzkoušet výrobky před nákupem a nízká
hodnota výrobku ve srovnání s náklady na
doručení zboží spotřebiteli budou s největší pravděpodobností ovlivňovat růst on-line
prodeje v tomto odvětví.

Významné změny prodejních míst
Tlak on-line prodejů na tradiční maloobchod
bude vést k poklesu produktivity prodejen
a vznik „zombie obchodů“, které se budou
vyznačovat nízkou návštěvností a velmi průměrnou ziskovostí.
Je to výzva pro hráče tradičního obchodu,
kteří se musí vypořádat s protikladnými úkoly: udržet svou úroveň ziskovosti navzdory
zvýšené konkurenci online obchodu a poskytovat stále bohatší zážitky zákazníkům
s cílem oživit a posílit hodnotu nabídky
v místě prodeje.
Pouhé snížení výdajů místa prodeje zastaví pokles příjmů. „Důležitou reakcí maloobchodníků bude racionalizace a zefektivnění
sítí kamenných prodejen a zároveň jejich
přeměna tak, aby byly součástí vícekanálového, inovativního zážitku pro spotřebitele,“
uvádějí zástupci Booz & Company.
Například maloobchodní společnost John
Lewis ve Velké Británii úspěšně přeměnila
část tradiční prodejní plochy na digitální
prodej: 25 % tržeb je nyní realizováno prostřednictvím on-line kanálů společnosti.
V blízké budoucnosti by se proto měly
rozvíjet nové formáty prodejen, které vytvoří atraktivní vícekanálové zážitky zákazníků.
Z dnes již dobře známých trendů společnost

Booz & Company identiﬁkovala několik klíčových.
Mohl by vzniknout nový typ obchodních
domů, kdy tradiční prodejci vyhradí část
svých obchodních prostor pro stále inovované portfolio vybraných nezávislých značek,
které zvýší atraktivnost nabídky pro spotřebitele.
Krátkodobá prodejnímísta „pop-up stores“
nebo „one-wheels“ (mobilní prodejny, které
se přemísťují v návaznosti na akce) budou
fungovat jako nástroje pro vytváření „buzz“
a upoutání pozornosti spotřebitelů, a to například při uvedení nového produktu na trh
nebo v obdobích vysoké sezónnosti.
Virtuální showroomy budou nabízet spotřebiteli digitální interakci prostřednictvím
dotykových displejů a umožní značkám prezentovat celý svůj sortiment na omezené ploše. Díky propojení s digitálním světem zajistí
virtuální předváděcí místnosti spojení mezi
zážitky v prodejně a on-line.
Prodejny s úzkým zacílením budou realizovat záměr silné značky věnovat jednu nebo
více prodejen určitému segmentu zákazníků.
Příkladem je prémiová značka „& Other stories“(která byla vytvořena společností H &
M), „Pablo“ od Gerarda Darela nebo „ The Kooples Sport“ v segmentu sportovního zboží.
Maloobchodníci budou moci tyto formáty
různě kombinovat. Například pop-up prodejny budou fungovat ve vyhrazeném prostoru
tradičních obchodů, virtuální showroomy ve
vlajkové prodejně dané značky.
Pro spotřebitele, který se pohybuje na hranici světů online a ofﬂine, jsou podle Booz &
Company nabízené možnosti obrovské a neustále inovované. Zákazník se stává více než
pouhým spotřebitelem. Vytváří tlak na tradiční obchod, aby prokázal svou schopnost
využívat nové technologie, zajistil inovativní
způsoby komunikace fyzické a virtuální prodejní sítě tak, aby zákazníkovi přinášel nová
příjemná překvapení a aby stále lépe vyhovoval očekáváním zákazníka.
Daniela Kroﬁánová
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Kochhaus v Mnichově-Schwabingu

P.O.P.

Base Camp v Berlíně

Tam, kde je
důvěryhodnost
opravdová
„Důvěryhodnost v místě prodeje“ byla vůdčím tématem 15. konference ze série
„Architektura pro značky“. Referenti z nejrůznějších podniků, obchodů a agentur
nás nechali nahlédnout do aktuálních konceptů, které si kladou za cíl upoutat pozornost zákazníka.
Silné značky nejsou úspěšné jen díky své jedinečnosti nebo zvláštní kvalitě servisu, jejich
úspěch mnohem více spočívá v tom, že porozuměly tomu, jak důležité je zprostředkovávat
důvěryhodná poselství. Hesla obchodníků by
neměla být pouhá slova, měla by být skutečná
a pro spotřebitele důvěryhodná, uvedl Andrej
Kupetz, předseda Rady pro kreativitu, ve své
úvodní řeči. Klíčové je, aby obchodníci řekli,
co si opravdu myslí, aby prosadili to, co říkají.
Jen ten, kdo dokáže nabídnout tuto opravdovost a prosadit ji odpovídajícím způsobem
i v místě prodeje, bude v budoucnu úspěšný.

Nabízeno podle receptu
Nejlepší praktický příklad z oblasti potravinářství představil Ramin Goo, jednatel společnosti Kochhaus GmbH z Berlína. V roce
2010 tato společnost uvedla svůj pilotní
projekt, svou první „kuchařku“, po které se
můžete „projít“. Obchodní model je prostý –
místo nekonečně dlouhých regálů se zbožím
nebo chladicích boxů s potravinami nacházejí zákazníci na stolech čerstvé potraviny,
které jsou hlavními ingrediencemi pro daný
recept. Vše je pečlivě seřazeno od předkrmů
přes hlavní jídla až po dezerty. Nabídku tvoří
osmnáct různých receptů, z nichž se pravidelně každý týden dva až tři mění. Stoly s jednotlivými recepty jsou umístěny v moderním
a funkčně vybaveném prostoru, u každého
stolu jsou velké barevné tabule, na kterých

18

na první pohled vidíte, jaké ingredience jsou
pro jednotlivé recepty třeba. Podrobný návod, jak uvařit dané jídlo, zdůrazňuje skutečnost a důvěryhodnost nabízených produktů.

One-Stop-Shopping
Původně byl tento koncept přijímán se skepsí
a odsuzován pro přílišnou odvážnost, později
se ale obchodní model s názvem „One Stop
Shopping pro perfektní večeři“ osvědčil.
Před nedávnem byl v Mnichově otevřen už
jedenáctý takovýto obchod. Je to v pořadí již
druhý obchod, který je provozován jako franšíza. Obchody jsou poměrně velké, v průměru 100 až 200 m2, a jsou zpravidla umístěny
ve čtvrtích, kde se zdržuje urbánní komunita
žijící zpravidla v malých, často jednočlenných
domácnostech. „Rozpoznali jsme trend, že zákazníci často kupují potraviny, aby je ještě ten
den zkonzumovali“, říká Ramin Goo.
Zřejmě nejneobvyklejší obchod představil
Lars Debbert, architekt a jednatel plánovacího studia Nest One. Berlínský obchod nazvaný „Base Camp“ spojuje klasický obchod
s kavárnou, ale i prostorem, který je zamýšlen
jako místo pro nejrůznější akce. Obchod nabízí zákazníkům spoustu „touchpointů“ – digitální povrchy nábytku vybízejí zákazníky k tomu, aby si veškeré produkty sami vyzkoušeli.
Zásuvky na stolech v gastronomické části signalizují, že se zdá nejenom jíst, ale i pracovat.
Součástí obchodu je i zřejmě dosud největší

instalace, na které se zobrazují aktuálně nejdiskutovanější témata na Twitteru. Tato instalace má být pro zákazníky impulsem k tomu,
aby sami byli aktivní a vyzkoušeli si digitální
komunikaci. K tomu jsou určené všude přítomné chytré telefony a tablety, které můžete
zcela zdarma a nenuceně otestovat.
Spojení obchodu, kavárny a platformy sociálních médií podle Debberta neoslovuje
jen berlínskou komunitu, ale je zamířeno na
širokou cílovou skupinu.
To, jak se prosazují image a poselství jedné
renomované sportovní značky v interiéru
obchodního domu, demonstrovala Sylvia
Talmon ze společnosti The Store Desginers
na příkladu nového konceptu showroomu
Porsche. Zdůraznit je třeba především mnoho funkčních detailů v koncepci černobílého
nábytku. Nové, času nepodléhající ztvárnění
interiéru následuje aktuální módní proud,
kterým je architektura nepomíjivá v čase, která ještě více zdůrazňuje poselství značky Porsche, kterým je „Intelligence Performance“.

F

Ocitli jsme se ve světě prvotřídních technologií zpracování dřeva, plastů, hliníku, vakuového tvarování, dokonalých povrchových úprav, stříkání a polepů.

antazie nemusí být jen fantazií
... uplatnění zrcadel v interiérech
A právě polepy nás přivedly na myšlenku vytvoření jakéhosi dalšího rozměru a 3D efektu pomocí aplikace na zrcadla. Toto spojení
materiálu nám při kombinaci se správnou
technologií umožňuje vytvářet ty nejbizarnější kreace v oblasti designu. Samozřejmě,
že jsme na začátku naší tvořivé cesty s těmito
materiály, ale posuďte sami, že se snažíme jít
přímo ke kreativitě. V kombinaci s technologiemi zahřívání plastu, akrylu nebo umělého
kamene v kombinaci ohybu přes formy a vakuového tvarování se dnes dokážeme pustit
do bláznivých projektů, kde se přiznám si
většinu, ve spolupráci s našimi architekty
a designéry, „šijeme přímo na tělo“. Vytváříme si tak přímo pro sebe vize s následnou realizací, a tak se vědomě posouváme, jak jsem
se již zmínil, k bizarním kouskům tvořivosti
a designu.

Zrcadlo dodá interiéru další rozměr a v kombinaci s polepem fólií lze vytvářet trojrozměrné obrazy. Máme za sebou realizace v interiéru kavárny a casina, ale vím, že oblast
uplatnění je velmi široká. Tato tvorba je pro
nás výzvou, neboť dává obrovský prostor
představivosti a kreativitě. Zrcadlo samo
o sobě dává odlesk, upoutává pohled, má
v sobě až mystičnost, a to vše lze využít při
tvorbě a posunout ho do dalšího neobvyklého efektu v interiéru.
V kombinaci technologie „triplexu“ skládání vrstev, (tak nazývám naschvál kladení
obrazu na zrcadlo přes další tloušťku akrylátové vrstvy), můžeme v případě použití fotek architektury docílit až přímo 3D efektu
při zvýraznění drobných výstupků ve fasádě nebo soch, které tak vypíchnou detaily
v prostoru. Další zajímavý efekt se dá docílit
v prostoru pro zpříjemnění nebo pro znostalgičtění atmosféry pomocí starých obrazů, hlavně černobílých fotograﬁí, a patiny
starého benátského zrcadla s vložením staré
fotograﬁe. Dokonce lze při správné volbě
jednotlivých vrstev dosáhnout takového
efektu –že přes den je potlačen motivu obrazu a v noci potlačen efekt zrcadla.
Tento efekt se nám podařilo výborně sladit
s interiérem Hotelu Sv. Michal Skalica v salonku věnovaném fenoménovi slovenské
a české tvorby v oblasti hudby a ﬁlmu Fran-

tišku Krištofovi Veselému, učiteli asi nejznámějšího velikána českého ﬁlmu Oldřicha
Nového. Ale to už jsem velmi odbočil, i když
záměrně, protože když vkročíte do této místnosti, dýchne na Vás ta správná atmosféra,
a to právě díky této technologii skládání obrazu a zrcadla, ale i díky uplatnění aplikace
pískové fólie jako jedné ze znovuzrozených
technik v moderním duchu starých dobrých
časů. Tuto stejnou technologii jsme použili
při optickém zvětšení prostoru v casinu herny MONACO Bratislava v místnosti rulety.
Aplikaci speciální zlaté pískové fólie jsme
utlumili v kombinaci denního a umělého
světla. Je vidět, že i za cenu navracení se ke
staré dobré technologii lepení se dá získat
moderní 3D efekt.
Branislav Mikitka, director
DESIGN FACTORY spol. s r.o.

Winfried Lambertz
Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Světla
z hlubin
Na žádném jiném podkladu nevytváří
barvy takový hlubinný dojem jako na
skle. Zvláštní oslnivost barevného skla
dělá z tohoto materiálu všestranně použitelný element i v designu obchodu.
Prostřednictvím skla se docílí vždy čistého a elegantního dojmu.

Kombinace funkčnosti, estetiky a dokonalého dojmu dělá z barevného skla vhodný
materiál k všestrannému použití na prodejní
nebo výstavní ploše. Celkový efekt barevného skla závisí na různých faktorech, jako je
způsob výroby, barevnost a podklad. Barva
může být na sklo nanesena hned několika
způsoby. Sklo může být lakováno, potištěno,
emailováno, vybroušeno nebo potaženo fólií, aniž by tak ztratilo své vlastnosti. Navíc
fólie, které se využívají i u bezpečnostních
skel, čímž činí sklo odolné vůči silným nárazům, mohou převzít i některé tvůrčí funkce.
Pomocí rozličných technik lze s nimi uskutečnit nejrůznější kreativní myšlenky - sklo
může být buď celé potřeno barvou, nebo na
něj jde nanést nějaký pravidelný vzor a různé
libovolné motivy. Barevné sklo jako součást
designového konceptu umožňuje vytvořit
neopakovatelný dojem z celého prostoru.

Barva na skle
Permanentní potažení barvou se provádí pomocí emailových barev (resp. keramických
barev). Keramické barvy vznikají z rozpuš-

Barevné bezpečnostní sklo se hodí kamkoli, kde chcete předejít nebezpečí úrazu
těného nabarveného skelného prášku, k dobarvení se pak používají minerály nebo sloučeniny minerálů. Díky tomu se daří vytvořit
barevné tóny analogicky k barevné paletě.
Standardní barvy emailových skel jsou šetrné
k životnímu prostředí a odpovídají zákonným
požadavkům evropské směrnice RoHS/2002/
95 o snižování těžkých kovů, jako je olovo
a kadmium. Barva se na sklo nanáší sítotiskem,
digitálním tiskem, postřikem nebo potažením. Při potahování skla fólií se po celé délce
skla rovnoměrně nanese jakási barevná pasta.
Emailový váleček je opatřen jemnou strukturou k nanášení barvy. Tato jemná struktura se
při nanášení emailu vsákne do barvy. Je velmi
jemná a pokud není sklo nasvíceno z druhé
strany, nelze ji ani vidět. U varianty skla s potiskem se barva pro jednotlivé motivy a vzory nanáší na skelný povrch pomocí sítotisku
nebo digitálního tisku.
V závěru, ať už jde o jakýkoli způsob nanášení barvy, musí být barva vysušena a opálena. To zaručí sklu vysokou odolnost a zachová si svůj vzhled i při výkyvech teplot. Díky
zvláštním způsobům nanášení barvy je možné vytvořit i jedinečnou barvu mimo rámec
barevné palety.

Jak barva působí
Jak barva v prostoru působí, závisí na více faktorech. Pokud se barva nanáší na dekorativní
skla, vytváří souhra barvy a struktury zvláštní
dojem hloubky. Navíc se pomocí sítotisku
nebo digitálního tisku dají na emailový podklad nanášet i jiné vzory a motivy. Vznikají
tak zrcadlové, metalicky zářící povrchy. V závislosti na tloušťce skla mohou barvy měnit
svůj odstín. K dosažení jednotného barevného vzhledu by tedy tloušťky jednotlivých skel
měly být jednotné. Barevné varianty se dají
vytvořit také díky různorodým vlastnostem
rámů, do kterých sklo zasadíte.
Různě silné nanesení barvy či jiné nedostatky mohou být na přímém světle znát
na první pohled. Barevné sklo by tedy vždy
mělo být doplněno odpovídajícím pozadím
a není vždy nutné ho zbytečně osvětlovat.
Avšak někdy bývá kvůli zvláštnostem objektu
nebo vysokým požadavkům na pohlcování
světla nutné vytvořit koncept přímo na míru
daným podmínkám - často pomůže dvojitá
vrstva emailu, ochranný lak nebo potištění
digitálním tiskem i z rubu. Někdy se takto
dají skrýt i spojovací spáry nebo lepidlo, které u světlých tónů často prosvítá a vytváří tak
tmavé linie. Pokud to už nejde jinak, doporučuje se zvolit nějaký vzor.
Eva Selle
Autorka je manažerkou interiérového skla ve společnosti Gobain Glas Deutschland GmbH, Aachen

Barevné sklo jako součást konceptu corporate-design
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Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org

Čtyři polohy světla
Jeden obchod v německé Jeně nabízí svým zákaznicím možnost, aby si ve zkušebních kabinkách nastavily jednu ze čtyř poloh světla. Zákaznice si tak může
například prohlédnout kostýmek v chladném kancelářském světle či večerní
šaty v tlumeném stínu svíček.
Večerní šaty se nosí ve zcela jiném prostředí
než klasický kostýmek; v těchto odlišných
prostředích panují i jiné světelné podmínky. Avšak ve zkušebních kabinkách jsou tyto
světelné rozdíly jen zřídka zohledňovány.
Butik Kolibri Shop v německé Jeně nabízí
svým zákaznicím možnost zhodnotit svůj
outﬁt i jeho celkový dojem v různých polohách světla.

Nastavení světla ve zkušební kabince se ovládá jednoduchým vypínačem. Podle výrobce
se vypínač dá umístit kamkoli, a protože je
bezdrátový, zbytečné vrtání a umisťování
kabelu nepřipadá v úvahu. Instalace je dodavatelem již předem individuálně nakonﬁgurována a může být později přizpůsobena
potřebám prodejce.

Zákaznice si ve zkušební kabince může pomocí přepínače zvolit různou intenzitu světla, přičemž má na výběr čtyři světelné scény:
kancelář, denní světlo, party a svíčky. Nejde
jen o to, jak se zákaznice cítí v tom kterém
outﬁtu, ale také o to, jak se sama sobě líbí
v určitém světle, ve kterém se bude pohybovat i ve skutečnosti.

Osvětlení zkušební kabinky se v Kolibri Shopu sestává ze dvou světelných komponentů,
z jednoho panelu RGB-LED umístěného ve
stropě a světelného pásu umístěného v zrcadle kabinky. Panel z LED světla vytváří různé
světelné scény. Světélka zabudovaná v zrcadle se starají o frontální osvětlení, které je
jemné a lichotivé, protože nesvítí shora. Dů-

Ovládání

raz je kladen na dobrý odraz světla. Osvětlení
kabinky se tedy skládá ze dvou elementů: nastavitelného osvětlení se čtyřmi různými teplotami světla, které vytváří LED světlo zabudované ve stropě, a příjemného a lichotivého
světla vycházejícího ze zrcadla. Zákaznice tak
může lépe posoudit svůj vzhled v daném
kousku oblečení bez ohledu na momentální
světelnou situaci.
Technika LED nabízí obchodníkům kromě
jiného také energetickou nenáročnost. LED
světlo navíc produkuje méně světelného tepla, což přispívá k příjemnější teplotě v kabince. Za určitých okolností tak není potřeba ani
klimatizace. Předem nastavený ovládací box,
vypínač, který funguje bez baterek i kabelu;
ale i variabilně nastavitelné elementy LED
umožňují snadné zabudování do zkušební
kabinky, ale i pozdější změny a přizpůsobení
osvětlení novým kolekcím.
Christin Domin
Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Cross-channel Marketing

Výstavnictví

Dnes snad už ani neexistuje obchodník, který by se nesvezl na vlně internetových
obchodů. Snad všichni obchodníci mají dnes profesionální webový výstup a internetový obchod, mají svůj proﬁl na Facebooku a Twitteru a samozřejmě i svou mobilní
aplikaci. Tak proč by měl zákazník stále ještě nakupovat v kamenném obchodě?

Proč zákazníci
stále ještě nakupují
v kamenných obchodech?
Porovnejte si sami svou poslední návštěvu
v dobrém knihkupectví, kde vám možná dokonce poskytli i odbornou radu˝, se svou poslední návštěvou v internetovém obchodě.
Intenzivnějším zážitkem bude pravděpoobně návštěva knihkupectví. Avšak o autorovi,
podobných knihách, recenzích a názorech
ostatních zákazníků jste se informovali zřejmě na internetu. A kdo vás stále motivoval
k tomu, abyste si přečetli určité knihy nebo
se zabývali určitými autory nebo tématy?
Zpravidla je to internetový obchod, který
v tomto ohledu vítězí na plné čáře. V čem
tedy spočívají přednosti kamenných obchodů vůči těm internetovým? Klíčová otázka
zní: Proč by měl zákazník ještě nakupovat
v kamenných obchodech?
Dvě třetiny všech zákazníků i dnes upřednostňují kamenné obchody i přesto, že se
předem o zboží informují prostřednictvím
internetu. Nejčastější důvody, proč stále ještě
navštěvujeme kamenné obchody, se dají shrnout pod pojem „experience - zkušenost“:

Pozitivní atmosféra při nakupování
Nákupní modus v kamenných obchodech se
zcela diametrálně liší od způsobu nakupování
v internetových obchodech. Ideální nákupní
modus v kamenných obchodech probíhá automaticky a rychle, s menším nebo žádným
úsilím a s žádnou vědomou kontrolou. Zákazník zde nesedí a nehledí na displej, ale pohybuje se v prostoru plném dojmů a pobídek,
v ideálním případě se veze na pozitivní vlně
a je v pozitivní náladě připraven také kupovat.

Emoční hnací motory
Porozumění motivačních a emočních struktur
je klíčem k zákazníkovi. Vedle primárních faktorů, jako je pohodlí, přátelská atmosféra a sociální soužití, existují pro nákupy různého zboží různé hnací motory. Dámská obuv neslouží
jen k obutí, ale daleko víc přispěje k atraktivnímu vzhledu. Při zkoušení v obuvnictví tak
nejde jen o funkčnost a o to, zda bota sedí či
nikoli, nýbrž o to, aby byl v zákaznici vyvolán
právě tento motiv, který ji přivede do obchodu znovu a znovu. Téma, které obuvníci v minulosti často zanedbávali – v obuvnictví ležel
obyčejný koberec namísto „chodníku slávy“.
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Osobní poradenství
Stále ještě zůstává osobní kontakt mezi lidmi,
odborné poradenství a porozumění jedním
z nejsilnějších ovlivňujících faktorů. Takový
zážitek znamená zároveň vyostření proﬁlu
a orientace kamenných obchodů na zintenzivnění zážitků. Osobní poradenství je i nadále pro spoustu oborů prvořadou výzvou.
Díky intenzivnímu vyhledávání na internetu
jsou někteří zákazníci lépe informovaní než
samotní prodejci. „Znovuzrození prodejců“
je v kamenných obchodech, které zároveň
nabízejí i internetový prodej, naprostou samozřejmostí. Prodejci v kamenných obchodech musejí být připraveni na interaktivní
zákaznický servis a poradenství a dále se tak
zdokonalovat. Obsah a informace musejí být
dány poradcům v místě prodeje k dispozici
jednoduše a takovou formou, aby podporovala prodej a oni se tak mohli skutečně soustředit pouze na prodávání.

Zážitkový servis

„Stále ještě je odborné
poradenství a porozumění
nejsilnějším ovlivňujícím
faktorem.“
Norbert Wittman
Všemi smysly
Zážitek z obchodu, když zákazník může vnímat všemi smysly: vzít si zboží do ruky, vyzkoušet ho. Nervové buňky v mozku pracují
až desetkrát intenzivněji a vedou k rychlejšímu a lepšímu zážitku, obzvlášť když jsou aktivovány různými smysly. Můžete si zkusit kašmírový svetr, přivonět si k parfému, ochutnat
novou příchuť. Ovládání mlutisenzoriky patří k disciplíně, kterou úspěšní obchodníci
bravurně ovládají.

Chtít to hned mít
Bezprostřední uspokojení potřeb: teď a tady
vědět, co všechno existuje a hned si to odnést s sebou domů. Ten, kdo nutně potřebuje
šroubky nebo barvu, si zboží neobjedná online. Kdo má hlad, nebude si potraviny objednávat po internetu.

Důležitý je také zážitkový servis, který se
skutečně dokáže vcítit do potřeb zákazníka
a zajistit mu ještě více pohodlí a úsporu času,
kterou upřednostňuje při nákupu přes internet. Jedno kliknutí, donáška do domu, profesionální balení jsou samozřejmost. I zde je
poptávka po kvaliﬁkovaných zaměstnancích.
Vůdčí obchodníci na poli Cross-Channel věnují stejnou pozornost detailům, jako jsou zákaznické toalety na jedné straně a na druhé
straně důmyslné digitální elementy. Spousta
vůdčích ﬁrem vnesla do svých testovacích
a zkušebních zón značnou emocionalitu.
Kontakt se zbožím je tak intenzivnější. To,
čeho se dotknete, jste už napůl koupili. Je
zcela lhostejné, zda zákazník zkouší vrtačku,
testuje kabát v ledové komoře nebo si ho jen
obléká ve zkušební kabince. Zde vyniká kamenný obchod.
S rostoucím počtem online obchodů
roste moc zákazníka nad obchodníkem.
Chování zákazníka, co se týče rozhodování
a informací, je v kamenném a internetovém
obchodě velmi rozdílné. Dnes se často nejdříve rozhodnete pro daný typ zboží, až pak
se rozmýšlíte, kde ho koupit. Má-li volba
padnout na kamenný obchod, aniž by zákazník ztratil přednosti internetového obchodu, zní rada takto: nejdříve musíte zákazníkovi porozumět, abyste mohli znovu nalézt
kouzlo kamenného obchodu. Jen takto se
dá realizovat v budoucnosti cross-channel
obchod.
Norbert Wittman
předseda představenstva skupiny
Nymphnburg Consult AG, München.
Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org

Výstavní expozice snadno
a bez zbytečných nákladů
Výstavnictví je i v době on-line technologií stále tradiční způsob prezentace zboží a služeb. V některých oborech funguje více,
jinde méně, ale pro mnoho ﬁrem je účast na výstavě neodmyslitelnou součástí marketingu a stálou položkou v rozpočtu. To
také znamená, že se obor výstavnictví stále vyvíjí a je třeba hledat vhodné způsoby prezentace, nové technologie a postupy
a v neposlední řadě také dodavatele, kteří kromě technické stránky věci myslí i na otázku ekonomickou.
Je zásadní rozdíl ve způsobu, jakým chceme svoji ﬁrmu na veletrhu představit.
Jedna cesta je využít některý z typových
výstavních systémů a z nich vytvořenou expozici. Výsledkem je praktické řešení, díky
kterému ale nevystoupíte z řady svých konkurentů a je možné, že návštěvníci výstavy
budou tiše proudit kolem vás, aniž byste je
zaujali.
Druhá možnost je oslovit dodavatele,
který vám vytvoří designérsky unikátní
návrh, použije velké množství originálních
prvků a na vašem stánku budou moci návštěvníci i konkurence oči nechat. Pak ale
začnou chodit účty, přijde na řadu bilancování výstavy a výsledkem také nebudete
zcela nadšení.
Poslední možnost je pomyslná zlatá střední cesta. Tu nabízí např. výstavní systém
X-module, který dokonale poslouží jako
konstrukční základ pro malé i větší expozice a ani ve věci originality vás nebude nijak
brzdit. Elegantní konstrukce, dominantní
velkoplošná graﬁka, nepřehlédnutelná výška,
široké možnosti doplnění o vybavení interiéru a videotechniku v podobě LCD obrazovek
a LED panelů. To jsou jen některé z možností,

které vás výrazně odliší od průměru a přitom
zásadně neohrozí výši vašeho rozpočtu.
V posledních několika letech začalo toto
řešení opakovaně využívat několik českých
ﬁrem. Patří k nim také společnost ADLER
Czech, a.s., jeden z nejrychleji se rozvíjejících výrobců a dovozců reklamního textilu v České republice. V letošním roce bylo
možné reklamní textil značky Adler vidět mj.
na výstavách PSI v německém Düsseldorfu
a RemaDays ve Varšavě. Obě expozice se dají
charakterizovat jako otevřené se snadným
přístupem návštěvníků až do nitra stánku,
kde se nacházel prostor pro samotné oblečení. Společnost ADLER Czech, a.s., klade
u svých produktů důraz především na kvalitu, proto je nesmírně důležitý přímý kontakt
zákazníka s každým kusem prezentovaného
oblečení. Vedle toho nechybělo ani moderní
LED osvětlení, videoprezentace na LCD obrazovkách a netradičním LED panelu, který
lákal návštěvníky vzdálené až několik desítek
metrů od místa prezentace.
Příprava takové expozice zabere několik
týdnů a výsledkem je především kvalitní
účast v měřítku mezinárodní výstavy. Zákazník nekupuje žádného zajíce v pytli, o kaž-

dém kroku realizace je podrobně informovaný. Po speciﬁkaci základních požadavků
probíhá několik koleček 3D návrhů, ze kterých je patrný jak celkový vzhled expozice,
tak i vybavení interiéru.
Pokud i vy uvažujete o účasti na některé
z výstav v České republice nebo zahraničí
a možnosti výstavního systému X-module
vás zaujaly, získejte více informací na www.
x-module.cz. O zajímavosti řešení a profesionálním přístupu se můžete přesvědčit také
osobně na adrese showroomu v Praze 9, Hornopočernická 13. Pro objednání využijte prosím telefonní kontakt +420 284 814 017.
3D model RemaDays 2014
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Obaly

Obaly

Několik dobře míněných rad
pro přípravu obalu
Nahlížejte na obal jako na nejlepší
komunikační prostředek.
Navrhujte v první řadě pro
spotřebitele a až v druhé pro
právníky, techniky a jiné pracovníky.
Nešetřete na nesprávných místech!
Bílý přepravní obal je skvělý a prodejní
graﬁka (2-4 barvy) je jen malinko dražší
než jednobarevná hnědá krabice.
Pamatujte, že obal může
komunikovat i přes dotyk.
Při tvorbě myslete na kompletní obalové
řešení, tedy prodejní obal, přepravní
obal i displej.
Je nezbytné prosazovat značku ve
velkém. Je třeba být vidět.

Používejte jen ty nejlepší otevírací
prvky (trhací pásku nebo vmačkávací
řešení). Vždy vyznačte, jak balení
snadno otevřít.
Začněte s „tím hlavním“ na přední
straně a pak postupně podle důležitosti
navrhněte všechno okolo (hierarchie
informací je naprostá nezbytnost).

nový projekt k veletrhu
interpack 2014

Značku či ilustrace dnes můžete na
lepence nechat vyvést ražbou bez
vyšších nákladů.

Subdodavatelé průmyslu obalů představí po tři dny
svoje produkty v přímém sousedství s veletrhem

V současnosti operujeme málo se
zabarvenými slovy, jinak řečeno akčními
texty. Nechcete přece jen tisknout
prohlášení. Usilujte o komunikaci, ne
o prosté předávání informací!

Projektem „components for processing and packaging“ rozšiřuje Messe Düsseldorf nabídku okolo veletrhu interpack 2014. Akce se koná od
8. do 10. května paralelně s prvními
třemi dny největšího světového veletrhu odvětví průmyslu obalů a příbuzných výrobních oborů. Místem
konání bude Kongresové centrum
Jih (CCD Süd) na düsseldorfském
výstavišti. Veletrh se zde zaměří
na podniky, které nabízejí pohony,
řídicí a senzorovou techniku, produkty pro průmyslové zpracování
obrazu, manipulační techniku,
průmyslový software a komunikaci, a dále automatizační systémy určené pro balicí stroje. Kromě toho
projekt oslovuje výrobce součástí
a komponentů strojů, příslušenství
a periferních přístrojů, pomůcek
pro balicí prostředky.

Redukujte množství textu!

Obalový materiál může významně
zapůsobit také prostřednictvím
hmatu. Je váš obal příjemný na dotyk?

Obal je týmová práce (designér, manažer výrobku, textař, technici, právníci, kolegové z výroby a nákupu).

Pro inspiraci sbírejte obaly oceněné jako
„nejlepší ve své kategorii“. Od mistrů se
vždy můžete něco přiučit.

Nejlevnější řešení je zřídka přidanou
hodnotou.
Snažte se používat méně barev.
V podstatě vše lze vytisknout
ve 4 barvách.
Zlepšete intenzitu/sílu barev
používaných pro tisk značky,
dosáhnete tak většího účinku. S číslem
Pantone nakládejte jako s pomůckou
a nepovažujte ho automaticky za ideál.

www.modelgroup.com
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„components
for processing
and packaging“

Text na přední straně by měla tvořit
pouze klíčová slova! Přehánějte a zvýrazňujte chuť, složení či konkurenční výhodu výrobku. Text na zadní straně: řeč
spotřebitelů je přednější řeči výrobců!
Neustále svůj obal omlazujte!
Model Obaly a. s. je tradičním a jedním
z největších výrobců kartónových obalů
na našem trhu. Speciﬁkem portfolia
výrobků této ﬁrmy je šíře sortimentu
– vyrábí obaly z vlnitých, kašírovaných
i hladkých lepenek. Model Obaly je
odborníkem na povrchovou úpravu
obalů, neúnavně usiluje o poskytování
co nejlepších obalových řešení
s vyváženou kombinací technického
know-how a smyslového designu.

„Prostřednictvím projektu „components for processing and packaging“
rozšiřujeme nabídkovou paletu veletrhu interpack o téma subdodávek.
Tyto podniky, které se podle veletržní nomenklatury samy veletrhu
intrepack nemohou zúčastnit, tak
mohou proﬁtovat z jedinečné mnohotvárnosti vystavovatelů tohoto
světového veletrhu. A naopak mohou vystavovatelé veletrhu interpack volit nejkratší cestu k informacím o subdodavatelích“, vysvětluje
Bernd Jablonowski, ředitel veletrhu
interpack. Záměr propojit prostřednictvím projektu „components for
processing and packaging“ vystavovatele a jejich subdodavatele akcí

25

PROCESSES AND PACKAGING
LEADING TRADE FAIR
DÜSSELDORF, GERMANY

08 –14 MAY 2014
INTERPACK.COM

EVERY
INNOVATION
HAS ITS

STARTING

POINT
s výlučnou orientací na průmysl
výroby obalů velmi pozitivně hodnotí výstavní výbor veletrhu. Toto
grémium tvoří zástupci klíčových
podniků oboru a nejvýznamnější
německé svazy ze všech oblastí nabídky veletrhu interpack.
Ve snaze, jak je možno usnadnit
účast vystavovatelům projektu
„components for processing and
packaging“, jsou jim nabízeny stánky formou kompletních veletržních
„balíčků“ včetně výstavby, vybavení
a dodávky energie ve velikostech 9,
12 a 18 čtverečních metrů. Přechod
mezi veletržními halami a prostorami uvedeného projektu budou moci
vystavovatelé i návštěvníci využít
bez zvláštní vstupenky.

Informace pro návštěvníky, prodej vstupenek,
komplexní cestovní služby:
BVV FAIR TRAVEL s.r.o. _ Výstaviště 1 _ 647 00 Brno
Tel.: +420 541 159 190 _ Fax: +420 541 159 172
koznar@fairtravel.cz _ www.fairtravel.cz
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Obaly

Při pohledu do současných prodejních regálů sice najdeme ukázkové příklady správně zvolených obalů, ale přesto je zde stále
ještě velký potenciál pro optimalizaci, a to jak v samotných obalech, tak také v souvislosti s procesy balení. Optimalizace podél hodnotového řetězce fungují pouze při zohlednění všech ovlivňujících faktorů. Balicí průmysl, obchodní podniky a také
poskytovatelé služeb a dodavatelé musí přitom úzce spolupracovat.

Na trhu speciálních obalů

Obaly THIMM xPOSe®

Specializace by neměl být krok ke zvýšení ceny. Specializace je opravdový nástroj,
jak pomoci zákazníkovi dosáhnout estetických představ a praktických vlastností
obalu jeho budoucího produktu. Specializace je již 20 let vnímána jako standard
v nabídce společnosti Achilles CZ s.r.o.

inovace v prodejním regále
Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging: „Cesta ke spotřebitelům vede zpravidla přes regál
v obchodě - a zde se také v budoucnu vyplatí investice. Při klesající produktivitě regálů
a ploch a také při stoupajících nákladech na
zaměstnance v prodejnách lze využít potenciál shelf ready packaging (SRP) pro snížení
nákladů a zvýšení výkonu v místě prodeje.“
Výzva spočívá i v neustálém zlepšování stávajících konceptů prodejních obalů
s ohledem na zvyšování efektivity manipulace s nimi v logistickém řetězci, minimalizaci
nákladů na údržbu regálů a také zlepšování

prezentace produktu v regále a zvýšení
jejich prodeje. Zde k tomu bylo deﬁnováno ze strany iniciativy ECR-Europe pět
kritérií, která mají SRP splňovat: Easy
Opening, Easy Shelf, Easy Shop, Easy
Dispose a Easy Identiﬁcation. Mezitím
vznikly rozsáhlé katalogy požadavků
a modely hodnocení pro vhodné regálové obaly. Tyto se ovšem často u jednotlivých ﬁrem / řetězců liší, což danou situaci neusnadňuje.

menty (posouvače). Tyto se dají ve spojení
s vodící lištou lehce a dle potřeby posouvat
v celém regále a je možné je přizpůsobit
šířce vystavovaných výrobků a hloubce regálů. V samotném prodejním obalu z vlnité
lepenky musí být zohledněny pouze otvory
a perforace na zadní straně obalu, kterými
se posuvný mechanizmus dostane dovnitř
obalu a výrobky tlačí na čelní stranu regálu.
Otevření obalu (easy open) a naplnění regálu (easy shelf) jsou přitom pro personál prodejny co nejjednodušší. Další péče o regál
již zpravidla není nutná. Tímto způsobem je
možné v regále velmi efektivně prezentovat
nejrůznější skupiny zboží.
Obaly THIMM xPOSe® tak spotřebitelům
usnadňují vnímání odlišnosti produktů
v obchodě díky uspořádané prezentaci
zboží v regále. V prodejně je možné nejrůznější produkty výrazně lépe rozpoznat.
Spotřebitelé proﬁtují ze snížené náročnosti
při hledání a z rychlého přístupu ke zboží.
Také modulární použití jako regálové a displejové řešení jsou v tomto obalovém systému možná.

Také požadavkům na moderní obal pro
potraviny, jako jsou sýry, sendviče, čokoláda
nebo jiné cukrovinky, jdou v Achillesu CZ
vstříc s výsekem a okénkovou laminací uzpůsobenou i pro přímý styk s potravinami.
Kombinací vlastních možností v zušlechťování papíru s velkou odborností při výrobě
prezentačních předmětů tak nabízí domácím i zahraničním zákazníkům zajímavou
paletu možností.
Hlavním strojním zařízením pro výrobu
potahované kartonáže jsou 2 plně automatizované linky Emmeci, které zvládnou denně
vyrobit více než 20 000 kusů produktů. JedAchilles CZ s.r.o. ve spolupráci se svou mateřskou ﬁrmou v Německu neustále zlepšuje a vyvíjí nové produkty pro zušlechtění
papíru. Sem patří veškerá disperzní i termo
laminace v podobě efektů lesku, superlesku,
matu, nepoškrábatelného matu nebo dalších
variant v podobě reliéfů kůže, škrábaného
hliníku, 3D folie, povrchu soft touch apod.
Jisté je, že dnešní zákazníci velmi rádi inovují své produkty, které se tak stávají snadněji
a ještě více konkurenceschopnými na trhu.
Společnost Achiles CZ se snaží těmto požadavkům vycházet vstříc, a tak uvedla na trh
například embosované potahy v kombinaci

Shelf Ready Packaging s integrovaným posuvem
zboží. Po odebrání jednoho výrobku se ostatní
automaticky posouvají dopředu.

THIMM Packaging představil
na Retail Summitu prodejní
obalové systémy příští generace
Dobrým příkladem integrovaného, multifunkčního konceptu řešení je obalový systém THIMM xPOSe® I push – shelf ready
packaging s integrovaným posuvem zboží.
Jeho cílem je zlepšit prezentaci produktu
v místě prodeje a tím zvýšit jeho prodej.
Zboží je v regále stále dobře viditelné, urovnané a v přímém dosahu zákazníka. Tento
systém sníží náklady na udržování regálu
v obchodě na minimum. Tyto obaly je možno v regále na sebe navrstvit nebo je integrovat do prodejních displejů. Produktivita
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regálu v místě prodeje se s tímto obalovým
systémem rozhodně zlepší. „Společnost
Mondeléz THIMM xPOSe® I push je s úspěchem využívá pro prodej svých čokolád Milka v Německu, Švýcarsku a Rakousku a pro
čokoládové tabulky Cadbury ve Velké Británii,“ dodává Hejl.
Díky dalšímu vývoji vznikl nový, integrovaný, k regálu vázaný systém THIMM xPOSe®
I shelf. Jedná se o posuvový mechanismus
v prodejním regále, který je efektivně kombinován s regálovými obaly (SRP). Tento systém se skládá z lišty, která se přilepí na zadní
straně regálu a do ní se uchytí posuvné ele-

Integrovaný, k regálu vázaný systém THIMM xPOSe®
I shelf: Posunovače zboží, které zboží v obalech SRP
posouvají dopředu regálu, jsou zachyceny na liště,
která je přilepená k zadní straně regálu.

s ražbou fólií či slepotiskem nahrazující kůži
a látkové vzory. Pro spolupráci s více náročnými klienty připravili varianty UV parciálních
laků v kombinaci lesklý lak do matné laminace
či opak v podobě matného UV laku do například nepoškrábatelného superlesku. Oba způsoby jsou ideální pro zvýraznění zajímavých
graﬁckých prvků na obalech, kalendářích,
přebalech knih anebo jako základ pro potahy
v potahované kartonáži. Obohacují také tištěné produkty o svítící laky, glitry a termolaky.
Samostatnou kapitolou je PET laminace.

ná se o výrobu, jejíž základem je šedá strojní
lepenka a kombinace tištěných potahů včetně laminace nebo jiných druhů zušlechtění.
Škála výrobků, které nesou označení produkce Achilles CZ, je velmi široká. Najdete
zde obaly na knihy, obaly pro ﬁlmový a hudební průmysl v podobě CD, DVD a Blu ray
disků, obaly pro sběratelské a VIP multimediální edice, layﬂat booky, dárkové luxusní
jednodílné a vícedílné krabice pro distribuci
voňavek a jiných kosmetických přípravků,
dárkové boxy pro renomované značky slunečních brýlí, dárkové sety pro šperky a brilianty, obaly na vinylové desky, vzorkovnice,
víceúčelové desky s pořadači, nabídkové kufry a v neposlední řadě ﬁremní víceúčelové šanony s mechanikou
doplněné kapsami na vizitky či
instruktážními médii.

Všem zákazníkům je k dispozici moderní
atelier, kde vznikají v drtivé většině před zahájením samotné výroby plně funkční vzorky včetně digitálně tištěných potahů, laminace, výseků, kompletace s nosiči DVD, BD,
vnitřními vložkami, saténovou či pěnovou
výstelkou v různých tvrdostech a barvách.

V rozmanitosti nabídky pro přípravu
a výrobu široké škály obalářských produktů
v kategorii potahované kartonáže zaujímá
Achilles CZ s.r.o přední místo na trhu v České republice. Více než 80 odborných pracovníků v Plané u Českých Budějovic, Praze
a Plzni poskytuje své zkušenosti a služby reklamním a kreativním agenturám, tiskárnám,
nakladatelům, potravinářům, výtvarníkům
a další pestré řadě koncových uživatelů z jiných oblastí výroby a prodeje.

Tou nejlepší variantou, jak získat správné
informace nebo si prohlédnout portfolio
vyrobené produkce, je osobní návštěva centrály ﬁrmy v Plané 81 u Českých Budějovic
či provozoven v Praze a Plzni. Úplné informace obdržíte na www.achilles.cz nebo na
obchod@achilles cz.

Achilles CZ s.r.o. slaví letos
20 let kreativní práce na českém
a evropském trhu speciálních obalů.
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reklamní předměty musí mít nápad

Designový
prezentační kufřík

Trh s reklamními předměty či ﬁremními dárky se mění, ﬁrmy poslední dobou volají po jediném – chceme být originální. Nakupování katalogového již vyrobeného zboží, které se pouze potiskne vlastním brandem, pomalu ale jistě ustupuje a do popředí
se dere zakázková výroba šitá na míru. A právě ta je doménou společnosti s patnáctiletou tradicí Originální.cz.

Historie kufříku začala více než před pěti lety, kdy ﬁrma SAMSUNG požádala výrobce atypických interiérových prvků - DESIGN
FACTORY spol. s r.o., aby vymyslel nový způsob prezentace pro výrobky a prvek pak přenesl i do prodejen. Společnost DESIGN
FACTORY pod vedením Branislava Mikitky se od roku 1992 zabývá oblastí výroby 2D a 3D reklamy – předměty na podporu
prodeje (stojany, reklamní nosiče, butóny, světelné boxy, vitríny,...). Disponuje technologiemi dřeva, plastů a hliníku, vakuově
lisuje, frézuje, ohýbá plasty a materiály povrchově upravuje.

„Často klienti přijdou s velmi neurčitou představou, my jsme tu od toho, abychom zjistili,
co klient vlastně chce. U již zmíněné zakázky
klient vyjádřil přání, že by chtěl realizovat
dárkovou sadu, která by obsahovala i sadu
na lití olova. Domysleli jsme další předměty,
které by dárkový box mohl obsahovat. Na
zakázku jsme například museli nechat upéct
12 000 perníčků nebo umotat 4 000 svící
ze včelího vosku. Zákazník byl s výsledkem
velmi spokojen, a to je důležité,“ doplňuje
Rychtařík.

Objevila se dánská ﬁrma Danfoss, která
hledala formu prezentace pro svoje výrobky. Nechtěla stánek ani prezentační stůl, ale
něco do ruky, a tak se naskytl onen opomenutý kufřík. A tak začalo znovuoživení srdcové záležitosti Branislava Mikitky – oblouku,
tvaru, který podle něho ještě čeká uplatnění
a buducnost. . .
Prezentační kufřík má tu nespornou výhodu, že vysunutím desek zevnitř získáte
plochu namísto malého projekčního plátna
i možnost předvedení vzorků. Po prezentaci
vše zasunete elegantně do kufříku a odchá-

„Konkurence ve všech segmentech je neúprosná a zákazníci si často vybírají podle
zdánlivých detailů. Máte dva autoservisy, víceméně stejné, ale u jednoho vám při každé
návštěvě dají peprmintové bonbóny do auta
ve tvaru loga vašeho vozu. Co myslíte? Kam
se klient bude vracet?“ vysvětluje Jan Rychtařík, majitel dárkové agentury Originální.cz.
Stejně tak se společnosti snaží více věnovat
i dárkům pro své zaměstnance. Cestou je právě zakázková výroba a hlavně osobní přístup.
„V posledním roce jsme zaznamenali nárůst
poptávky po originálních řešeních i pro zaměstnance. Často se ﬁrmy snaží zaměstnancům přiblížit a dárky zosobnit. Například
společnost Bosch, která si u nás nechala
tvořit dárky pro zaměstnance, chtěla něco
ve stylu tradičních českých Vánoc,“ upozorňuje Rychtařík. A to je právě ono. Zosobnění
dárků či reklamních předmětů a určité téma.
Firmy se snaží využívat i tzv. dárkové strategie, kdy vám agentura zhotoví plán pro celý
rok a veškeré dárky a reklamní předměty dají
dohromady tak, aby podpořili jednotnou ﬁremní identitu.

Společnost tedy není v oboru žádným nováčkem, přesto si vývoj kufru vyžádal pracně se
naučit vyrábět oblouk a zvládnout technologii výroby z plastu, umělého kamene a ze
dřevěné překližky způsobem napařování.
V DESIGN FACTORY po neúspěších u subdodavatelů nakonec vyzkoušeli všechny tři
druhy výroby a všechny nakonec zvládli
vlastními technologiemi.
Když skončilo pro DESIGN FACTORY období SAMSUNG a jeho interiérů vycházejících z onoho oblouku od kufříku a on přešel
k jinému designu a dodavatelovi, éra oblouku zhasla.
Celkem zásadní je pro společnosti jak nápad
a přístup dárkové agentury, tak i doba dodání. Na poslední chvíli se zakázková výroba realizuje jen těžko. „Je potřeba si uvědomit, že
nejen nápad zabere nějaký ten čas, ale hlavně
realizace. Již probíraná zakázka, která byla
vyráběna v množství čtyři tisíce kusů, byla
například dodána za tři týdny, což je opravdu
asi nejrychlejší termín, který je možný v tak
velkém rozsahu stihnout,“ dodává Rychtařík.

Firmy už vědí, že spokojený zaměstnanec je
produktivní zaměstnanec a motivačním prvkem není jen plat, ale také osobní kontakt,
pocit seberealizace či přijetí, to už ale věděl
i Abraham Harold Maslow ve své hierarchii potřeb.
Na co se také společnosti více zaměřují, je kvalita. Levné propisky, které vydrží psát den, už
moc netáhnou. „Firmy si
čím dál více uvědomují,
že i reklamní předměty
jsou jejich vizitkou. Co
si asi pomyslí potenciální klient, který bude
chtít použít tužku s vaším logem a ona se mu
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rozbije nebo nebude psát? Je dost možné, že
si řekne – chci využívat služby či produkty
společnosti, která nesází na kvalitu? Raději
asi ne,“ varuje Rychtařík.

Důležitá je pro ﬁrmy hlavně spokojenost
klienta. Pro obdarovaného to pak znamená
určitou přidanou hodnotu. Nedostane jen
obrandovanou cetku, ale dárek či reklamní
předmět, který bude kvalitní a funkční.

Jan Rychtařík,
majitel dárkové
agentury
Originální.cz

zíte. Snadné, efektní, praktické řešení třeba
pro Vaše obchodní zástupce.
Kufřík má před sebou nedozírné množství uplatnění. Jako doplňkový prvek a nový
nosič v oblasti prezentace ho čeká v dobře
nastavené kombinaci možných funkcí dlouhá vývojová cesta. Svoje uplatnění může najít
při menší, komornější prezentaci v malých
prostorách pro speciﬁckou odbornou skupinu. Jako hlavní příklad můžeme uvést jeho
funkci someliérského ochutnávkového kufříku v kombinaci s uplatněním moderních
technologií iPadů a iPhonů či tabletů. Lze
je zakomponovat do boční stěny kufříku.
Při degustacích tak může v cyklu běžet spot
nebo video a při zapojení dalších smyslů
– chutě a čichu, je možné navodit dokonalou atmosféru na malém prostoru. Stejně tak
dobře se může kufřík uplatnit při prezentaci
šperků pro speciﬁcky samostatnou skupinu
nebo při prezentaci drobných součástí velkých celků (vzorky apod.)

Křišťál v roli ﬁremního dárku
Již jsme si zvykli na to, že doba „pokročila“ i ve smyslu ceny a hodnoty předmětů,
které můžeme v oblasti B2B darovat. Zkrátka trendem jsou kvalitnější výrobky,
s vyšší užitnou hodnotou a nápadem. Dárkový předmět byl posunut do další fáze
– nadstandardního designu či uměleckého předmětu.
Dnešní poptávka inklinuje k předmětům,
které mohou být dekorativním doplňkem
kanceláře či bytu obdarovaného a které jsou
garancí originality výrobku.
A právě proto přichází společnost Preciosa – mistr křišťálu se svojí nabídkou korporátních dárků, které jsou zdobené broušenými
kameny z českého křišťálu. Jejich brilance
a třpyt umí během malé chvíle proměnit běžnou kancelářskou pomůcku v luxusní dárek,
s neopakovatelným půvabem.

Drobné dárkové předměty
Dekorování broušenými kameny má velice
široké využití. Tímto způsobem lze zdobit
téměř jakýkoli předmět. Zejména se hodí na

praktické dárky jako je vizitkář, zrcátko do
kabelky či datový disk. Lze také kombinovat
s pískováním a laserováním loga či věnování.
Trofeje a korporátní dárky
Důkladné a přesné zpracování je charakteristickým rysem kvalitního broušeného křišťálu, které mu dodává typickou jiskru, brilanci
a jedinečnou vznešenost. Právě tato jiskra,
brilance a vznešenost činí z křišťálu ideální
prostředek k ocenění skvělého výkonu nebo
úspěchu. Preciosa vytváří trofeje, ocenění
i pamětní předměty třemi způsoby: jednoduchým slepením běžných geometrických
tvarů, spojením existující ﬁgurky s jiným
předmětem nebo navržením a vytvořením
jedinečného díla na zakázku.

Takto připravené dárky snadno vyjádří
vděk jednotlivcům i společnostem. Designéři společnosti navrhnou trofej či dárek přímo
na míru.
Preciosa řeší jednotlivé požadavky obchodních partnerů individuálně, dle jejich
konkrétních zadání. Výrobu zajišťuje od
návrhu přes realizaci až k předání, i z toho
důvodu je schopna reagovat na téměř každý
požadavek zákazníka.
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Dnešní spotřebitelé komunikují v reálném čase: jsou nepřetržitě připojeni online, mají v trvalé oblibě zpravodajské kanály,
jsou fanoušky sociálních sítí… Pokud se značky chtějí přizpůsobit těmto novým formám komunikace a nadále si udržet přízeň zákazníků, musí rychleji reagovat a zvýšit interaktivitu.

Reálný čas je výzvou
pro komunikaci značek
Konkrétní příklady nových služeb v reálném čase, které klientům poskytují ﬁrmy
jako Amazon, Louis Vuitton nebo Bank of America, svědčí o rozvíjejícím se trendu
v komunikaci se zákazníky.
Společnost Asos ve spolupráci s Googlem nabízí klientům profesionální poradenství stylistů
formou videokonference.
Znáte Helpouts ? Jedná se o novou videokonferenční službu, kterou zahájila společnost Google v listopadu loňského roku.
Cílem této platformy je propojení uživatelů
internetu s odborníky, kteří přímo poskytují
poradenské služby. Odborníci jsou snímáni
prostřednictvím webové kamery a zdarma
nebo za úplatu dávají lekce hudby, zasvěcují zájemce do jógy, radí při pokládání parket
atd. V současnosti jsou tyto asistenční služby
zajišťovány v několika kategoriích: informatika, vaření, zahradničení, péče o tělo, zdraví,
a další.
Asos je přední britskou společností v oblasti on-line prodeje oblečení a módních
doplňků, která se rozhodla investovat do
této nové služby od Googlu. Od konce roku
2013 Asos nabízí zdarma poradenství od
profesionálních stylistů. Stačí si jen domluvit schůzku na Helpouts a zákazník může využít patnáctiminutového poradenství, které
je zaměřeno na módu a styl. Asos je jednou
z prvních značek, která využívá tuto platformu Googlu pro komunikaci a poradenství
v oblasti módy. Iniciativa je zajímavá z více
důvodů. Odstraňuje bariéry mezi značkou
a jejími zákazníky, vytváří s nimi přímý
a skutečně interaktivní vztah. Umožňuje
také vyjádřit to, že značka Asos prodává více
než oblečení: umožňuje svým zákazníkům
najít styl, který jim nejlépe vyhovuje v souladu s módními trendy. Navíc Asos vytváří
vztah s klienty na neutrální půdě mimo hranice komerční online stránky.
Amazon vybavuje nejnovější tablet v USA zákaznickou službou v reálném čase
Rozhraní nejnovějšího tabletu Kindle Fire
HDX od Amazon nabízí tlačítko „Mayday“.
Po kliknutí se uživatel ocitne po dobu nejméně 15 sekund ve videokonferenci s poradcem od Amazonu. Může tak využít technickou službu, která mu poskytne odpověď
na všechny otázky ohledně užívání tabletu.
Pokud je to nutné, poradce může dokonce
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převzít kontrolu na dálku a provádět úkony
na uživatelově Kindle Fire.
Amazon doufá, že se touto službou v reálním čase může odlišit na trhu od hvězdných tabletů společností Apple a Samsung.
Tato aktivita by také mohla sloužit jako test
pro pozdější zobecnění této funkce. Mnozí
komentátoři se domnívají, že by společnost
Amazon mohla jednou nabídnout tuto podporu pro celý svůj ekosystém (počínaje rozšířením komerčních otázek na internetových
stránkách).

Značka Louis Vuitton vytvořila účet na Twitteru, který se specializuje na zákaznický servis
Na tomto účtu se objevují otázky týkající se
podmínek pro výměnu výrobku v obchodě,
dostupnosti určitého zboží, informací, kam
je třeba se obrátit v případě opravy výrobku
nebo v případě reklamace vadného zobží
atd. Každý na Twitteru, ať už je to zákazník
značky nebo ne, může posoudit a ocenit
rychlé reakce značky Louis Vuitton a zájem
o každého z jejích klientů.

300 zaměstnanců společnosti Coca-Cola se v celosvětovém měřítku věnuje sociálním sítím
Na nedávné konferenci v New Yorku, která
byla zaměřena na marketing v reálném čase,
prezentoval Douglas Busk, ředitel pro inovace v oblasti sociálních sítí společnosti Coca-Cola, informace o současné ﬁremní strategii
na sociálních sítích. Coca-Cola zřídila mezinárodní organizaci s názvem Network Hub:
má 300 zaměstnanců v mnoha zemích světa,
kteří se věnují sociálním sítím.
Tým sítě Hub naslouchá, analyzuje a diskutuje se spotřebiteli. Bylo zjištěno, že se celosvětově na internetu objeví zmínka o značce
Coca-cola 33 krát za minutu.
Speciální tým v Bank of America je zaměřen
na sociální média
Coca-Cola není jedinou společností, která
v současnosti komunikuje prostřednictvím
svých specialistů na sociální média. Podle
informací z bankovního marketingu zaměstnává Bank of America 150 zaměstnanců,
jejichž hlavní činností je provádět analýzy
a komunikovat na sociálních sítích. Jde
o rozvíjející se trend ve velkých amerických
bankách, kdy všichni zaměstnanci, kteří
zodpovídají za sociální sítě, pracují společně v jedné budově.

Digitální nosiče v britských restauracích McDonald zobrazují menu v reálném čase
Společnost McDonald zavedla ve Velké Británii systém zobrazení nabídky jídel na digitálních displejích. Obsah se na digitálních
nosičích mění v závislosti na časových úsecích dne. Výsledkem této inovace byl průměrný nárůst celkových tržeb ve výši 1,4%.
U vybraných výrobků došlo k významnému
zvýšení prodeje, k nim patří káva (nárůst
prodeje o 4,5 %), desert McFlurry (nárůst
prodeje o 6 %) a kuřecí Chicken Selects
(nárůst prodeje o 11 %). Díky uspokojivým
výsledkům byly po testovací fázi digitální
panely zavedeny ve všech restauracích McDonald’s ve Velké Británii. Restaurace malé
a střední velikosti zaznamenávají nárůst
prodeje o 3 až 4%.
Daniela Kroﬁánová

Máte spočítané
zákazníky?
Miniaturní IP kamera ochrání prodejnu před
ztrátami, ale pomůže i jinak
Společnost Axis Communications nedávno představila miniaturní IP kameru M2014-E, která je ideální
pro dohled v prodejnách. Kamera je jen o málo větší
než rtěnka, snadno se instaluje a umožňuje nahrávat
na SD kartu nebo s pomocí bezplatné aplikace sledovat obraz na mobilním zařízení. Díky chytrému
designu je vidět jen objektiv kamery, hlavní část
s procesorem a pamětí se skrývá v krabičce, která

může být schovaná až 8 metrů daleko. Nová generace IP kamer, kam tento model patří, umožňuje při
správné instalaci (v Čechách je v oblasti retailu specialistou ﬁrma NetRex) plnit pokročilé inteligentní
funkce – nejen chránit před zloději, ale například
spočítat zákazníky či kontrolovat dodržování pracovní doby. www.axis.cz

e-komunikace

Jste zapleteni do sociálních sítí?
Díky sociálním sítím můžete oslovit širokou skupinu lidí. Proto také častým důvodem, proč některé společnosti zakládají proﬁly
na sociálních sítích, je jednoduše ten, protože tam jsou všichni. Najděte si lepší důvod, není to pravda. PR agentura Rh+ marketing ve spolupráci s Brands & Stories radí, nad čím se zamyslet, než si bezhlavě založíte ﬁremní stránky nejen na Facebooku.

Vaše komunikace na síti je vaším obrazem
Ujasněte si, jak chcete, aby vás vaši fanoušci, zákazníci, potenciální zákazníci, média
nebo široká veřejnost vnímali. Vytvořte si
svůj obraz. Například chceme veřejnost informovat a vzdělávat, chceme být přátelská
ﬁrma a s našimi zákazníky poklábosit o jejich
zkušenostech.
Nesnažte se záměrně tvořit strategii pro
sociální sítě. Ty jsou pouze dalším médiem,
kanálem, prostřednictvím kterého můžete
komunikovat. Myslete na integrovanou komunikaci a zapojte sociální sítě do vašeho komunikačního mixu. Dovolte, ať je vaše stránka na sociální síti vaším obrazem. „Publikujte
vaše úspěchy, zážitky, rady. Ukažte, kdo jste

vy. Uživatelé sociálních sítí nestojí o čistě komerční sdělení. Chtějí se bavit,“ říká Radka
Hošková z PR agentury Rh+ marketing.

Sociální sítě nejsou jen Facebook
Když se řekne sociální síť, možná vás napadne jako první Facebook. Kde jsou vaši zákazníci, jsou skutečně na Facebooku? Možná je
zde marně hledáte, možná právě tweetují
rychlé zprávy na Twitteru nebo vyhledávají
odborné informace na LinkedIn.
Odpovězte si na otázku, kdo je moje cílová
skupina. Snažte se co nejpřesněji popsat vašeho zákazníka, všichni ve věku od 20 do 40
let z České republiky není deﬁnování cílové
skupiny. Poznejte i její zájmy a životní styl.

Tradiční Facebook
Dnešní teenageři z Facebooku zběsile prchají. Baví je jiné sítě např. last.fm nebo
ask.fm. A tak je to s každou sítí, každá má
svoje speciﬁka a svoje uživatele.
Velký bratr Google+
Facebooku konkurující G+ získává uživatele prchající z Facebooku přehlceného
reklamou. Na G+ si můžete odborněji popovídat, navíc je zajímavým zdrojem pro
média. V neposlední řadě vám aktivita na
G+ pomůže podpořit váš web v přirozeném vyhledávání.
Inspirativní Pinterest
Velkým boomem je obrázkový Pinterest.
Inspirujte vaše zákazníky. Publikujte obrázky, návody, dekorace, recepty. Pokud
zaujmete zajímavým nápadem, mohou se
nadšenci z fotograﬁe prokliknout přímo
na váš web.
Kde vzít na všechno čas?
Vyberte si dvě sociální sítě, na kterých se
vaši zákazníci pohybují. Pokud ještě nemáte, založte si zde osobní účet a několik dní
jen brouzdejte. Nasávejte atmosféru oné
sítě a sledujte chování jejich uživatelů. Jakmile pochopíte ﬁlozoﬁi vybrané sítě, jste
připraveni zakládat ﬁremní proﬁl.
Nadchněte se pro práci na sociálních sítích
a sledujte výsledky, které vám přináší. Komunikace na sítích vás musí bavit, musíte ji dělat
rádi. Jedině tak můžete přesvědčit i ostatní
uživatele.
Radka Hošková
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Flexibilní vozíkové terminály
do extrémních podmínek
Snížení chybovosti, zvýšení efektivity, zpětná dosledovatelnost, okamžitý přehled o stavech skladů a především rychlá a přesná
realizace. Takové byly požadavky na vybavení skladů vozíkovými terminály a jejich implementaci do stávající SW struktury
v nejmenované nadnárodní společnosti, která se na českém trhu zabývá výrobou materiálů na bázi dřeva.
Mezi dalšími požadavky byla jednoduchost
obsluhy a možnost připojení snímače čárových kódů s dlouhým dosahem snímání, aby
řidič vysokozdvižného vozíku při skenování zboží označeného čárovými kódy vůbec
nemusel opouštět kabinu. Poslední podmínkou zákazníka bylo využití renomované
značky terminálu s kvalitními servisními
podmínkami.

Zvítězily zkušenosti
systémového integrátora

Ze strany zákazníka byl od počátku kladen
maximální důraz na mobilitu zařízení a z důvodu tvrdých pracovních podmínek také na
robustní konstrukci vozíkového terminálu
a jeho odolnost vůči kolísajícím teplotám,
vlhkosti a povětrnostním vlivům. Důležitým
aspektem také pro zadavatele byla spolehlivost na úrovni konektivity, kdy bylo potřeba
využít WIFI sítí v rámci areálů.

Volba dodavatele padla na společnost
EPRIN, která se v oblasti identiﬁkace a systémové integrace pohybuje již od roku 1992.
Na českém trhu je společnost EPRIN mimo
jiných značek významným partnerem světového dodavatele čtecích zařízení a terminálů Honeywell Scanning & Mobility, který své
produkty vybavuje například displeji čitelnými na slunci, bateriemi s prodlouženou
životností a technologiemi zaručujícími
spolehlivou bezdrátovou konektivitu, což
se v mnoha ohledech protínalo s požadavky
zadavatele.

I to nejpevnější se občas rozbije
Co se týká odolnosti, použitá produktová řada
terminálů patří do produktového portfolia Honeywell a zahrnuje mobilní počítače pro nejnáročnější pracovní prostředí, včetně počítačů
určených pro chlazené sklady, jež umí odolat
nízkým teplotám až do -30 °C, a robustní mobilní počítače pro použití v chemických provozech
nebo v zařízeních pro doplňování pohonných
hmot do letadel. Časté přechody mezi interním
a externím skladem tak jsou pro terminály minimální zátěží.
Protože se zadavatel chtěl vyvarovat dlouhodobějším výpadkům při poškození terminálů,
bylo součástí realizace také zakoupení servisních balíčků pro použitá zařízení. „Klient si tím
zajistil rychlý a pohodlný servis vadného, nebo
dokonce mechanicky poškozeného zařízení.
V servisních podmínkách společnost Honeywell
garantuje, že poškozené zařízení opustí brány
servisního centra do 3 dnů od jeho přijetí. To je
pro zákazníka opravdu velká podpora,“ popisuje
tuto službu ředitel společnosti EPRIN.
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Celý projekt byl přímo na místě podroben zkušebnímu provozu nutnému k otestování a doladění realizace přesně dle přání klienta. „Jelikož
byl kladen důraz také na rychlost, byli jsme povinni již do 14 dnů dodat a zprovoznit pilotních
6 zařízení a následně do 4 týdnů zrealizovat celý
projekt. Tam patří absolutorium našemu realizačnímu týmu,“ dodává Zdeněk Sedlák.

Zadání společnost EPRIN obdržela počátkem roku 2013 a okamžitě se pustila do realizace, opíraje se při tom o vozíkový terminál
Honeywell THOR VM1. Toto zařízení vybavené 1,6 GHz procesorem Atom Z530, WLAN
a Bluetooth dokáže běžet na operačních systémech Windows CE 6.0, anebo Windows
Embedded. Velikou výhodou tohoto terminálu je také skutečnost, že díky speciálnímu
uchycení je možné montáž a demontáž zařízení během pouhých několika sekund.
„Pro zákazníka je možnost vzdálené komunikace s terminály velkým bonusem. Především
proto, že jejich správu, nastavování a získávání
jejich aktuálního stavu lze provádět on-line,
bez nutnosti fyzického kontaktu. A to třeba
i u tisíce zařízení současně,“ říká k možnostem
správy terminálů Zdeněk Sedlák, ředitel společnosti EPRIN. Co se týká konektivity zařízení,
na každý z 21 vybavovaných vozíků byly přidané anténní systémy, které zajišťují stoprocentní
spojení a signál v celém areálu.

Na otázku mobility odpověděla společnost
EPRIN použitím vzdálené správy zařízení
REMOTE MASTER MIND, díky které mohou
IT specialisté spravovat všechna mobilní zařízení z jednoho centrálního místa. Toto řešení
nejenže umožňuje vzdálenou správu terminálu a jeho konﬁguraci, ale také komunikaci
s operátorem, měření výkonnosti či sledování aktuálního umístění terminálu. Správa mobilních zařízení není nákladným ani časově
náročným řešením a je odolná vůči chybám
v procesech řízení.
Těšíme se na setkání ať už na pražské či
brněnské adrese nebo stejně rádi zajedeme
přímo k Vám a naše produkty 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

Digitální sen v Paříži
Největší LED displej v Evropě umístěný v krytých prostorách můžete vidět v Paříži
v moderní čtvrti La Défense. Nachází se zde obrovské obchodní a nákupní centrum
Les Quatre Temps, které zahrnuje nejvíce obchodů, butiků a restaurací pod jednou
střechou v celé Paříži.
LED displej o velikosti 250 m2 sestavený
z 1527 LED dlaždic C7 dodala a instalovala
společnost Barco LiveDots. Barco LiveDots
ve spolupráci se společnostmi movingdesign.fr a GIGLAM úspěšně dokončily celý
projekt za necelé čtyři měsíce, a to navzdory
složité instalaci i náročným požadavkům zadavatele.
Mnohem náročnější než krátký čas na instalaci však byla instalace samotná. LED displej
je zavěšen přes tři podlaží, navíc musel být
zakřivený a bylo potřeba, aby se podřídil tvaru budovy. Vzhledem k tomu, že displeje C7
vynikají nízkou hmotností a vysokým rozlišením, byly pro tuto instalaci ideální volbou.
Nastavitelný úhel mezi dlaždicemi umožnil

vybudovat požadované zakřivení. Synchronizací různých obrazovek lze vytvořit jeden celistvý obraz. Kromě obří zakřivené obrazovky dodal LiveDots také vysoký obdélníkový
displej sestavený z 360 dlaždic LED modulů
C7. Srdcem obou zařízení je výkonný systém
pro zpracování obrazu DX - 700.
Centrum, jehož vlastníkem je skupina Unibail - Rodamco Groupe, navštíví ročně více
než 46 milionů lidí. Cílem velkoplošných obrazovek je především navodit návštěvníkům
centra příjemnou relaxační náladu, ale také
nabídnout prostor pro reklamu. Atraktivní
displeje a obdivuhodná kvalita obrazu představují záruku návratnosti investic pro zadavatele reklamy.

Společnost Unibail - Rodamco Groupe neustále investuje do nejmodernějších technologií, aby umocnila zážitky z nakupování
a aby zákazníkům zpříjemnila čas strávený
v nákupním centru. Touto velkolepou instalací se jí podařilo udělat první krok k realizaci svého digitálního snu a Barco LiveDots
se osvědčil jako nejlepší partner pro technologii LED.
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Největší
panorama
na světě

Bitva národů
Představte si, že stojíte na ochozu kostelní věže
a vidíte před sebou události před několika staletími. Přesně to si můžete vychutnat v Lipsku, kde se
nachází největší panorama na světě. Slouží i jako
velmi úspěšná reference pro tiskárnu Durst Rhotex
320, na které byl tisk vyprodukován.
František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall

Panoráma s obvodem 108 m a výškou 31 m je největším dílem svého druhu na světě. Scénu návštěvník vnímá jakoby z věže kostela Sv. Tomáše. © Tom Schulze

Lze se však i přímo podívat, co se děje v ulicích. © Andreas David

Společnost Asisi Panometer loni zveřejnila
své sedmé monumentální 360° panorama
nazvané Lipsko 1813. Zakladatelem společnosti je Yadegar Asisi, architekt a malíř,
který se mimo jiné soustředil na tvorbu velkoplošných panoramat. Nejnovější dílo má
výrazně protiválečný nádech. Zobrazuje dobový pohled na Lipsko z věže kostela sv. Tomáše, který je situován na západním okraji
města. Obraz vytištěný na textil o celkové
ploše 3500 m2 zobrazuje město a jeho okolí
v předvečer posledního dne Bitvy národů,
která se odehrála u Lipska ve dnech 16. - 19.
října 1813. Otevření panoramata bylo jednou z hlavních atrakcí města k dvoustému
výročí bitvy.

římské hlavní město se všemi svými nádhernými budovami, chrámy a bytovými domy.
Mohli vidět shon na ulici i žasnout nad triumfem císaře Konstantina po vítězné bitvě
nad Maxentiem při Mulvijském mostě.
Dalším projektem bylo vybudování expozice v Drážďanech. V roce 2006 zde společnost Asisi Panometr zpřístupnila pohled na
barokní Drážďany v roce 1756 podle vedut
malíře Canaletta. Ze saské královské rezidence si dosud 1 130 000 návštěvníků prohlédlo, jak vypadaly Drážďany těsně před
svým zničením v sedmileté válce.
V Berlíně společnost připravila od konce září 2011 do poloviny října 2012 pro
výstavu památek z maloasijského města
Pergamon v Národním muzeu dočasné
panorama se zobrazením života v tomto

městě v roce 129, když ho navštívil císař
Hadrián.
V Lipsku zase v letech 2012 - 2013 dovolila návštěvníkům stát uprostřed deštného
pralesa malovaném panoramatu Amazonie
ze štětce Yadegara Asisiho. Toto fascinující
turné v jihoamerických tropech na ploše
3200 m2 si lidé prohlíželi z vyhlídkové plošiny dalekohledem, aby objevovali motýly,
papoušky i jaguára ukrytého v koruně stromu. Hluboký zážitek zajistily i efekty a zvuková a světelná kulisa. Složitost ekosystému
deštného pralesa bylo možné sledovat ve
dne i v noci, zažít východ a západ slunce, liják i hlubokou temnou tropickou noc s nesčetnými zvuky. Toto v dané době největší
panorama na světě bylo koncipováno jako
pocta Alexandrovi von Humboldtovi.

Další výlet do dávné historie - Řím v roce 312

Slavnostní otevření panoramata Amazonie

Jejich kostýmy a výzbroj odpovídají historickým předlohám. Stejně tak se na obraze
najdou i současní obyvatelé Lipska, kteří
autorovi s nadšením pomáhali. Stále tedy vidíte různé tváře a dynamicky se měnící situace. K tomu vidíte hloubku obzoru krajiny,
takže se panoramatem nemůžete nasytit ani
za celé hodiny.
Celkový dojem posilují zvukové efekty,
světla a doprovodná hudba. Tu vytvořil
známý skladatel ﬁlmové hudby, Erik Babak,
který s Yadegarom Asisim dlouhodobě spolupracuje. Doprovodná hudba využívá sbor
40 hlasů, úryvky z básně „V zahraničí „ Heinricha Heineho a ruchy, které odrážejí dobu
a zmatek scény.

Multimediální prezentace
Yadegar Asisi se tomuto tématu věnoval od
roku 2009 a nastudoval mnoho materiálů.
Není proto divu, že v jeho díle nalezneme
scény, které známe ze známých vyobrazení
bitvy u Lipska. Atmosféru čerpal i z románu
Sabine Ebertová „1813 - Oheň války“. Samotnou autorku můžete nyní najít mezi postavami v dobovém kostýmu, jaký měla hlavní
hrdinka na obálce knihy.
Lidé přicházejí na prohlídku panoramata
často i s dalekohledy a kochají se v detailech. Pro jednotlivé scény stály modelem
při jejich focení stovky členů skupin věnujících se rekonstrukci napoleonských válek.
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Před zhlédnutím samotného panoramata
návštěvník prochází expozicí, kde se dozví
více o historii bitvy, najde tu dobové zobrazení města, které bylo centrem obchodu,
vzdělání, publikační činosti a hudby a každodenního života v něm.

Produkce
Tisk obřího obrazu a graﬁky pro výstavu
zajistila společnost Marx & Moschner, která
s autorem spolupracovala i na předchozích
projektech. Celková hmotnost potištěné
polyesterové tkaniny dosáhla 650 kg. Tištěná byla na dvou tiskárnách Durst Rhotex
320, které ﬁrma provozuje. Kromě toho má
ve vybavení i tiskárnu Durst Rho P10 320 R
a Durst Rho 500R.

Svět velkoplošných panoramat

Řez budovou v Lipsku s prvním nainstalovaným
panoramatem Everest. © Tom Schulze

Vůbec prvním panoramatem, které Yadegar
Asisi v roce 2003 vytvořil, byl pohled, jaký
se naskytne tomu, kdo dorazí pod Everest.
Pro svůj pilotní projekt využil zrekonstruovanou budovu bývalého městského plynojemu v Lipsku. V této budově s kruhovým
půdorysem z roku 1913 bylo do roku 2005
na expedici do Himálají více než 500 000
návštěvníků.
V letech 2005 - 2009 si tu pak mohli lidé
prohlédnout panorama Řím 312. Z vyhlídkové plošiny uprostřed obrovského kruhového pohledu se jim doširoka otevřelo

U Lipska se udála rozhodující a největší bitva napoleonských válek. Spojené armády Rakouska, Pruska,
Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší armádu francouzského císaře Napoleona. Ten krátce
poté rezignoval a byl umístěn ve vyhnanství na
ostrově Elba. Co scéna zobrazuje?
Lipsko mělo v té době asi 35 000 obyvatel. V bitvě
se však utkalo asi 600 000 vojáků.
První den bitvy znamenal pro obě strany pat.
Spojenci nedokázali Napoleona porazit a jemu se
nepodařilo prolomit nepřátelskou linii. 17. října
obě strany posílily své armády a přeskupily se.
Napoleon posílil své vojsko o 14 000 mužů, ale
spojenci až o 145 000. Třetí den zahájili spojenci
masivní ofenzívu na všech frontách. V devítihodinových jatkách měly obě strany těžké ztráty. Když
Napoleon viděl, že bitva je ztracena, zahájil v noci
z 18. na 19. října ústup přes řeku Elster.
Scéna panoramata zobrazuje situaci v Lipsku
právě v ten večer, kdy Francouzi zahájili ústup.
Ulice města a jeho okolí jsou zaplněny pěšáky,
jezdci a povozy s děly, raněnými i zásobami, jak
v chvatu opouštějí Lipsko. Hlavní fáze ústupu byla
organizována v noci, ale v ranních hodinách se
zhroutil most, který zajišťoval ústup a část jednotek zůstala odříznuta na pospas spojenců. Několik
tisíc mužů padlo do zajetí, nebo se utopilo při snaze proplout přes rozvodněnou řeku. Tak zahynul
i maršál kníže Poniatowski a jeho sen o obnovení
Polska. Zbytek napoleonských vojsk ustupoval
směrem na Francii.

Co můžete vidět a co se připravuje
Aktuálně si můžete prohlédnout v Berlíně
až do konce tohoto roku panorama Berlínská zeď, kde stojíte na strážní věži známého
průchodu Checkpoint Charlie mezi východním a západním Berlínem. V Drážďanech je
stále možnost vidět pohled na město v roce 1756 a v Lipsku největší panorama na
světě Lipsko 1813. Připravuje se otevření
expozice ve městě Pforzheim a panoramata
Titanic, Drážďany 1945, Velký korálový útes
a newyorské Ground Zero.
Vstupné pro dospělou osobu se pohybuje na úrovni cca 10 EUR, takže není třeba
váhat a při svých návštěvách uvedených
mísst do plánu zařadit i pohled na aktuální
přístupná panoramata. Věřte, že vám na to
hodina nebude stačit.
Zažili jste pohled na Berlínskou zeď ze západu?
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Budoucnost digitálně
tištěných tapet právě nastala
Těmito slovy uvedl otevření expozice HP na veletrhu Heimtextil 2014 světově proslulý designér Markus Benesch. Stánek společnosti HP byl jeho návrhem a demonstroval na něm možnosti digitálních tiskových řešení HP. Cílem bylo inspirovat výrobce
tapet, designéry, návrháře interiérů a samozřejmě i běžné návštěvníky.

která v reálném čase poskytuje interaktivní
design a přesné náhledy konečného uspořádaní graﬁky na zdi.
Zjednodušilo se panelování velkých graﬁk
a jejich tisk. Uživatel má k dispozici automaticky generované pokyny k instalaci.

Další komponenty
Digitální tisk otevírá designérům nekonečné možností
kombinací barev a vzorů.
Dnes už barvám nic nestojí v cestě

dramaticky změnit prostor, stejně jako vývoj
designové tvorby. Tvůrčí proces může probíhat rychlostí světla ve srovnání s minulostí.
Od návrhu totiž můžeme přistoupit rovnou
k výrobě a instalaci.“

HP WallArt Solution pro všechny

Stánek společnosti HP navržený
Markusem Beneschem a HP
měl hmatatelně ukázat, jak mohou
designéři vyjádřit svou kreativitu a vytvářet
high-endové luxusní kolekce
Veletrh Heimtextil, který se konal v termínu
8. - 11. ledna 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem, je jedním z nejdůležitějších veletrhů
v oblasti výroby textilu pro domácnosti,
služby a interiérové dekorace. Navštívilo ho
téměř 67 000 návštěvníků ze 133 zemí, kteří
si prohlédli expozice 2 718 vystavovatelů.
Pro zájemce o otázky interiérových dekorací a digitálně potiskovaných tapet byl
stánek společnosti HP dominantní. Pro návrháře je důležité zůstat v kontaktu s nejmodernějšími technologiemi a trendy. Spolupráce mezi Markusem Beneschem a HP má
hmatatelně ukázat, jak mohou designéři vyjádřit svou kreativitu a vytvářet high-endové
luxusní kolekce. Technologie HP Latex může
z ekonomického hlediska ﬁrmu povznést,
z pohledu designu zase významně obohatit
kreativní nabídku v oblasti unikátních vzorů s hladkými barevnými přechody, měnícími se barevnými odstíny a dokonce přinést
nové unikátní podklady a textury.

rychle mění a technologie se neustále vyvíjí.
Z tohoto důvodu jsou digitální tiskové technologie HP ideálním nástrojem pro utváření hravých graﬁckých světů. Jako designér,
který viděl, jak toto odvětví vzniká a rozvíjí
se, vás mohu ujistit, že budoucnost digitálně
tištěných tapet právě nastala. Chci, aby se
diváci zbavili šablonovitého myšlení a viděli
neobvyklé způsoby, jak může digitální tisk

Nové dekory znamenají konkurenční výhodu. Protože společnost HP je přesvědčena,
že její latexové tiskárny jsou konkurenční výhodou samy o sobě, představila na veletrhu
inovovaný komplex řešení pro návrh, vizualizaci a zakázkovou výrobu tapet s názvem
HP WallArt Solution. V současnosti jej využívá více než 1100 zákazníků v 66 zemích. Pro
nové i stávající majitele HP Latex tiskáren
zůstane i v tomto roku zdarma. Základem
je webová cloudová služba, která pomáhá
zjednodušit návrh tapet, jejich vizualizaci
v zaměřeném prostoru, vypočítá potřebné
krytí a panelování a tím usnadní zakázkovou
výrobu tapet. Na letošním veletrhu Heimtextil byly představeny nové nástroje a služby.
Vytvořením aliance s fotobankou Fotolia
získali uživatelé snadný přístup k široké škále
kvalitních obrázků, vzorů a uměleckých děl.
HP WallArt Solution nyní umožňuje svým
uživatelům integrovat na své stránky řešení
pro služby web-to-print spolu s modulem
pro vyhledávání, fakturaci a správu zakázek.
Pro uživatele iPadů je na Apple App Store k dispozici zdarma aplikace HP WallArt,
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Ukázka interiéru vytvořeného pomocí
technologie HP Latex

HP WallArt Solution je prostředí, kde můžete své
dekorace navrhovat...

...i vidět vizualizaci prostředí před samotným tiskem

služeb

Event Day je cílenou prezentací pro event agentury,
kongresová centra, hotely a poskytovatele služeb pro semináře,
konference, firemní večírky, teambuildingy,
gastronomické služby a další akce.

Buďte u toho jako první!

Stěny jako odvážní poslové
„Naším cílem je propojit prostory a objekty
s lidmi,“ řekl na tiskové konferenci Markus
Benesch. „Přinášíme textil s novými funkčními, smyslovými i estetickými vlastnostmi do
každodenního života. Mé stěny jsou poslové
odvahy, zábavy i kreativity. Dnešní svět se

Pro snadnou výrobu tapet do frekventovaných komerčních a veřejných prostor bude
od letošního jara k dispozici ekologický materiál HP Wall Paper Suede, který splňuje
s potiskem latexovými inkousty požadavky
Americké společnost pro testování materiálů
(ASTM) pro certiﬁkací F793 - Type II. Materiál je kompatibilní s běžnými tapetovými
lepidly a byl navržen s využitím technologie
ColorPro pro vynikající barvy.
Spolu s potiskem latexovými inkousty je
certiﬁkován nezávislými laboratořemi a splňuje mezinárodní průmyslové standardy pro
tapety. Například požadavky normy EN 233
pro omyvatelnost a stálobarevnost dosahuje
třídu B nehořlavosti podle Euro normy a standardy CE.
Dále pak mají zpracovatelé tapet k dispozici automatické řezačky Fotoba upravené pro
formátovaní tapet s označení Fotoba REW
104 a REW 160, kde číslo modelu označuje
jeho pracovní šířku.
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Moderní vzory tištěné na oděvy i ložní prádlo přináší zpátky do Evropy významnou část textilního průmyslu

www.eventday.cz
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