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Atmosféra na EuroShopu 2014 byla od začát-
ku vynikající, o čemž svědčí bohatá návštěv-
nost, která splnila očekávání pořadatelů: 
109.000 návštěvníků ze 110 zemí zavítalo do 
Düsseldorfu, aby se zde informovali o nej-
novějších trendech ve store designu, visual 
merchandisingu a IT-obchodu. Dvě třetiny 
návštěvníků přijely ze zahraničí, přičemž 
nejpočetněji byla v Düsseldorfu zastoupena 
odborná veřejnost ze zemí východní Evropy. 
Úseky EuroConcept (koncepce obchodu, 
architektura a interiérový design, osvětlení, 
chladicí boxy a lednice) a EuroSales (vizuální 
marketing a merchandising, POS-marketing) 
se soustředily především na inscenaci a emo-
ce při nakupování. Světová architektonická 
studia předvedla, jak se klasické instrumen-

ty inscenace obchodu dají kreativně rozšířit 
i o technická řešení. 

Veletrh EuroShop, jehož jednotlivé roční-
ky jsou vždy věnovány určitému tématu, se 
letos soustředil zejména na dva aspekty: na 
jedné straně to byla inscenace a emoce při 
nakupování prostřednictvím netradičního 
ztvárnění obchodu, inovativní řešení osvět-
lení, kreativní design a nápadné materiály, 
díky nimž se kamenný obchod oproti tomu 
internetovému může profilovat. Na druhé
straně to pak bylo téma multichannel a s tím 
spojená integrace nejrůznějších kanálů, tzn. 
propojení kamenného obchodu s webem 
a mobilními telefony s nejnovějšími techno-
logiemi. Kromě toho byly k vidění i systémy 
úsporného osvětlení a energeticky vylepše-

né chladicí boxy určené pro potravinářství. 
Velký ohlas se dostal především nejrůznějším 
fórům v rámci EuroShopu, které se snažily co 
nejvíce se přiblížit praxi, vystupovali zde od-
borníci z celého světa a hovořili k aktuálním 
tématům z oblasti architektury, designu, IT, 
multi-channel, ochrany životního prostředí 
a v neposladní řadě také o marketingu. 

Obchodníci na celém světě stojí nyní tváří 
v tvář novým výzvám, dalo by se říct, že po 
několika desítkách let zažívají doslova revo-
luci. Spotřebitelé, vybaveni chytrými telefo-
ny s nejrůznějšími aplikacemi, jako by měnili 
pravidla hry. Dnešní zákazník chce nakupo-
vat všude, ať už v kamenném obchodě, po 
internetu nebo z mobilu. A nejen to, podle 
jedné studie E-Commerce Center (ECC) si 

více než čtvrtina spotřebitelů přeje, aby bylo 
možné předem zjistit dostupnost určitého 
zboží v daném obchodě. Přes 17 % spotřebi-
telů chce mít možnost objednat si zboží onli-
ne přímo v obchodě, zhruba stejné procento 
spotřebitelů se vyjádřilo, že by uvítali mož-
nost vyměnit nebo vrátit zboží zakoupené na 
internetu v kamenném obchodě. 

S rozšiřujícími se technickými možnostmi 
a digitalizací jsou na obchodníky kladeny 
vyšší požadavky, obzvláště co se týče rych-
losti, služeb a dostupnosti zboží. Obchodní-
ci mohou být úspěšní jen tehdy, pokud se 
těmto změnám přizpůsobí a zároveň vyhoví 
požadavkům zákazníků. Obchodníci tak mu-
sejí vymyslet vhodné propojení kamenného 
obchodu s tím internetovým, které by kore-
spondovalo s jejich značkou. 

Inspirace pro obchodníky
Majitelé kamenných obchodů by se měli za-
myslet především nad tím, jak v budoucnu 
nalákat zákazníky do kamenných obchodů 
a více je tak přitáhnout ke své značce. Dnešní 
zákazník musí být něčím zaujat, aby vůbec 
do kamenného obchodu vstoupil a také tam 
něco koupil. To může spočívat například 
v tom, že obchodníci nalákají své zákazníky 
na nové technologie, jako jsou například QR 
kódy, služby, média, virtuální zkušební kabin-
ky, speciální scannery, které vám v obchodě 
s obuví oskenují vaši nohu nebo mobilní 
technologie, jako jsou iPady apod. 

Zákazník je dnes zaujat technikou jako 
nikdy předtím, a tak očekává inovace i v ka-
menných obchodech. Ale je třeba zdůraznit, 
že to nejsou jen nové technologie, které lá-
kají zákazníky do obchodů. Pro některé ob-
chody stále zůstává nejdůležitější ztvárnění 
interiéru, což se dá vyčíst i z objemu investic, 
které do úprav interiéru plynou. Investice 
do kamenných obchodů v posledních letech 
znatelně vzrostly a dosáhly tak rekordního 
objemu. Poměrně vysoké částky investují 
obchodníci také do nových ekologických 
technologií. 

Tyto revoluční změny ve světě kamenných 
obchodů mají mimo jiné také pozitivní vliv 
na dodavatele, kteří jsou nuceni vymýšlet stá-
le nová a individualizovaná řešení. Dodavate-

lé zaznamenávají rostoucí 
poptávku po nestandard-
ním nábytku na úkor stan-
dardního vybavení, což 
v některých případech 
vede dokonce k tomu, že 
se některá architektonic-
ká studia zaměřují už jen 
na úzce vymezený seg-
ment a svou nabídku vel-
mi úzce profilují.

EuroShop ukázal
návštěvníkům
i skutečný obchod
To, jakou může koncepce 
obchodu hrát zásadní roli, 

chtěli ukázat návštěvníkům vystavovatelé 
na EuroShopu. Firma Umdasch Shopfitting
Group na své výstavní ploše o rozloze 900 
m2 zavedla návštěvníky do budoucnosti a ve 
svém simulovaném obchodě jim ukázala 
trendy budoucnosti. Ani ostatní konkurenti 
nezůstávali pozadu a snažili se návštěvníkům 
ukázat spíše praktická řešení, která by mohli 
prosadit i ve svých obchodech. 

Na EuroShopu byl jeden z úseků pojmeno-
ván „EuroConcept“. Pozornost návštěvníků 
neupoutal jen díky velkému množství vysta-
vovatelů, ale i díky různorodým konceptům, 
kterých bylo k zhlédnutí nespočet. Pozornost 
se soustředila především na vnitřní vybavení 
obchodů, tedy na regálové systémy, podla-
hy, nákupní vozíky, vitríny, stropy, stěny, ale 
i další techniku budov. Na veletrhu mohli ná-
vštěvníci zavítat i do úseku nazvaného „Euro-
Shop Designer Village“, kde se mohli setkat 
s prací předních designérů působících v této 
branži. Tento úsek je již od roku 2005 nedíl-
nou součástí každého EuroShopu. 

Letos měli poprvé svůj vyhrazený úsek 
i nezávislí designéři specializující se na osvět-
lení, a to v hale 11 nazvané „Lighting Desi-
gner’s Zone“, kde byla k vidění nejrůznější 
řešení osvětlení obchodu. 

Místo prodeje jako médium
V úseku nazvaném „EuroSales“ se vše točilo 
kolem reklamy. Nabídka v tomto úseku byla 
ohromující. Bylo zde k nalezení vše od obra-
zovek, přes reklamní panely, umělé květiny, 
svítící nápisy a cedule. Žádný z úseků se ne-
zdál být tak různorodý a pestrý. Pozornost 
byla soustředěna především na média v mís-
tě prodeje. To, jaký úspěch slaví digitální mé-
dia, bylo znát i v úseku nazvaném „POPAI Vil-
lage“. POPAI (Point of Purchase Advertising 
International) působící v Německu, Rakous-
ku a Švýcarsku se na EuroShopu prezentuje 
jako kompetentní odborná firma v oblasti
marketingu. „POPAI Village“ navštívil do-
konce i John Anderson, prezident americké 
POPAI, který si nenechá ujít jediný ročník 
EuroShopu. 

Nedílnou součástí veletrhu EuroShop jsou 
už od jeho počátků figuríny vystavované ve
výlohách obchodů. Ať už jde o celou figurí-

nu, její torzo nebo bystu, figuríny nejsou jen
věšáky na oblečení, ale spoluvytvářejí image 
celého obchodu. Nabídka figurín je velmi ši-
roká, naleznete velmi realistické, ale i naopak 
abstraktní. Na EuroShopu 2014 vystavovatelé 
předvedli to nejlepší a jejich „Design Boule-
vard“ se stal velkým lákadlem veletrhu. 

V úseku EuroCIS se návštěvníci mohli in-
formovat o nakupování po internetu a záro-
veň o vhodných programech k zabezpečení 
internetových stránek. V halách 6 a 7 vysta-
vovatelé prezentovali další vybavení obcho-
du, jako jsou pokladny, váhy a podobné. 

Rámcový program a předávání cen
Na EuroShopu se konal také nespočet před-
nášek a byl zde připraven také bohatý do-
provodný program. Návštěvníci se mohli 
účastnit přednášek na všech úsecích bez 
předchozího přihlášení a ti, kteří nějakou 
z nejzajímavějších přednášek propásli, se 
o jejím obsahu mohou informovat na webo-
vých stránkách EuroShopu. 

Zlatý hřeb veletrhu čekal návštěvníky už 
v první vystavovací den a bylo jím předávání 
cen Retail Design Award. Soutěže se zúčast-
nilo 83 soutěžících ze 30 zemí, aby byly vy-
brány tři nejúspěšnější projekty. V oblasti Eu-
roCIS byly předávány ceny Retail Technology 
Awards Europe. Zde se vybíraly nejúspěšněj-
ší projekty, které představily například inter-
aktivní zkušební kabinky, výlohy, platby přes 
mobilní telefon nebo elektronické účtenky. 

EuroShop 2014 byl skvělou platformou pro 
hledání nových nápadů a inspirací, jak učinit 
nakupování ještě zajímavějším a pohodlněj-
ším. Michael Gerling, jednatel společnosti 
EHI Retail Institute a předseda rady vystavo-
vatelů při EuroShopu, byl navýsost spokoje-
ný s úspěchem EuroShopu 2014: „EuroShop 
2014 nabídl vše z kreativních a technologic-
kých řešení, která ženou tuto branži do bu-
doucnosti.“ EuroShop odráží jednoznačnou 
připravenost obchodníků investovat do ob-
chodu, jak dále potvrzuje Gerling: „V roce 
2013 jsme zaznamenali rekordní investice 
do výstavby či přestavby obchodů, zhruba 
6,8 miliard Euro. Pouze do vybavení interi-
éru nových obchodů investovali obchodní-
ci minulý rok 1,75 miliard Eur a tím o 25 % 
více než v roce 2010.“ Na EuroShopu více 
než 40 % návštěvníků uvedlo, že se během 
dvou let chystají investovat do konkrétních 
projektů, nejčastěji rekonstrukcí. EuroShop 
tak využívají nejen k tomu, aby se dozvěděli 
něco o nových trendech, ale také aby zde na-
šli nové dodavatele a obchodní partnery.

zdroj inspirace pro obchodníky
Jedinečný veletrh EuroShop 2014 se konal v únoru v Düsseldorfu a trval celých pět dní. Vystavovatelé a designéři zde před-
vedli to nejlepší ze store designu a zároveň dokázali, že propojení s internetem je pro kamenné obchody stále důležitější. 

EuroShop 2014

2

EuroShop 2014

3

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

Winfried Lambertz a Martina Monsees



Asie letos pokulhávala
Současnou evoluci retailingu a s ním spo-
jený byznys momentálně táhne především 
evropský a americký trh. Přestože byla na Eu-
roshopu i řada Asiatů, převážně z Číny, jejich 
expozice z inovativního hlediska spíše zao-
stávaly. A to nejen v designu, ale překvapivě 
i v technologii.

Asijské trhy totiž prezentovaly spíše lev-
né věci bez stylu a v pochybné kvalitě, což 
místy připomínalo pouhé vystavení tech-
nických pomůcek bez jakékoliv atmosféry. 
Univerzálně vypadající asijské stánky proto 
až na pár výjimek zely prázdnotou.

Je otázka, zda je důvodem prozatím ne-
dostatečný vývoj trhu, který však evropské 
a severoamerické vystavovatele přinutil 
přizpůsobit se všeobecnému zrychlení, 
anebo se Asiaté jednoduše rozhodli nesle-
dovat evropsko-americké trendy reagující 
na aktuální potenciál v těchto zemích. Níz-
ká cena bez smysluplné hodnoty dnes již 
nestačí.

Návrat k přírodě
A co mě na letošním Euroshopu nejvíce za-
ujalo? Rozhodně plošný návrat k přírodním 
materiálům: dřevu a jeho imitacím, přírodní 
lepence, textilu. Často byly vidět proutěné 
koše a přepravky na zeleninu či pečivo.

Dále byla patrná jasná snaha kamenných 
prodejen udržet lidi ve svých prodejnách, 
nabídnout jim příjemnou atmosféru prodej-
ního prostředí a zážitek z nakupování. Prostě 
úsilí jasně se odlišit od on-line nakupování. 
Mnohokrát se zmiňovalo téma mood marke-
tingu, tedy aktivního působení na náladu zá-
kazníků ve snaze o ovlivnění jejich chování. 
A to za pomoci prostředků flexibilní a efek-
tivní změny prodejního prostředí, například 
magnetických tapet a dekorací prodejního 
vybavení či stavebnicových podlahových 
systémů schopných rychlé změny vzhledu 
v souvislosti se sezónní tematikou či stylem 
nových kolekcí.

Obecně byla znát i větší role designu. Co 
bylo dříve pouze praktické, je dnes už i krás-
né. Svůj prostor (celou halu) dostalo i nasvi-
cování jako estetická disciplína a nástroj tvor-
by atmosféry.

Více interaktivních P.O.P. médií
Bylo vidět i výrazné zdokonalení a snížení 
cen digitálních obrazovek, které již nebyly 
pouhými zobrazovači obsahu, ale spíše aktiv-
ními prvky a interaktivními systémy umož-
ňujícími propojení mimo místo prodeje či 
nabízejícími individualizovanou in-store ko-

munikaci. Zajímavé je, že i v tomto segmentu 
dominovaly evropské a americké firmy.

Skvělým příkladem interaktivní a cílené 
POP reklamy byl unikátní P.O.P. stojan s kame-
rou schopnou díky technologii facetracking 
určit pohlaví, věkovou kategorii a náladu zá-
kazníka. Na základě těchto údajů pak stojan 
vybral a přehrával individualizovanou komu-
nikaci na LCD obrazovkách pro rozpoznaný 
typ zákazníka. Implementátor stojanu zároveň 
získává efektivním způsobem statistické in-
formace o svých nakupujících v okolí stojanu. 
Tento stojan byl navíc jedinečný i chytrým sys-
témem polic, jenž dokáže upozornit obsluhu, 
aby doplnila zboží. A jaký je jeho vliv na pro-
deje? Údajně je dokáže zvýšit o 50 až 100 %.

Všudypřítomné digitální technologie 
a comeback QR kódů
Digitální technologie byly obecně diskuto-
vaným tématem na celé konferenci. Zároveň 
došlo k posunu od pasivního zobrazování 
obsahu směrem k větší interaktivitě, konek-
tivitě a relevanci či podpoře obousměrné ko-
munikace. Na přednáškách konferenčního 
fóra POPAI DACH dominoval hlavně cross-

channel, omnichannel a multichannel v du-
chu propojení prvků search, shop and share. 

Zaujal mě i výrazný comeback QR kódů. Na 
konferenci se hojně využívaly místo předávání 
vizitek (vystavovatelé si skenovali QR kódy na 
veletržní visačce), namísto katalogu dostali 
zákazníci často QR kód s odkazem na elektro-
nickou verzi či web. U mnoha vystavovaných 
projektů pak QR kód sloužil k okamžitému roz-
šíření povědomí o daném produktu či službě. 

Zároveň byl vidět ústup tradičních výrob-
ců P.O.P. prostředků ve prospěch poskytova-
telů komplexních integrovaných řešení a úz-
ce zaměřených specialistů. 

Sci-fi se stává realitou,
stačí se naučit nové názvosloví
Velký prostor přesahující jeden celý pavilon 
byl poprvé vyčleněn pokročilým shopper-
centrickým řešením a službám, věrnostním 
systémům, individuálnímu marketingu, da-
tovým analýzám a business intelligence. Zde 
dominovali velcí globální hráči, jako jsou IBM, 
Microsoft či Motorola, v kombinaci s menší-
mi inovativními společnostmi. Ty byly ovšem 
téměř výhradně z Evropy či USA.

Co bychom dříve považovali spíše za sci-
-fi, bylo na veletrhu vidět jako běžnou realitu.
Byly dokonce slyšet i nové pojmy. Například 
„Phygital objects“ představují interaktivně 
komunikující P.O.P. média propojující v reál-
ném čase svět fyzikální a svět digitální. Nebo 
„outernet“, tedy využívání internetu kdykoliv 
a kdekoliv – na ulici, v MHD nebo při naku-
pování.

V paměti mi uvízl i výraz „datafication“,
což je analýza velkých a malých dat slouží-
cí ke zjednodušení života zákazníků – má 
jim pomoci s rozhodováním, šetří jejich čas 
a dokáže jim k nákupu nabídnout zboží ješ-
tě dříve, než si sami uvědomí, že jej budou 
potřebovat. Jedině tak prý dokážeme být 
„hyperrelevantní“. V dnešní době totiž nesta-
čí být pouze relevantní, cokoliv nepotřebné 
a nesouvisející bude ve změti přebytku pře-
hlédnuto. 

Když se nad tím vším zamyslím, je zřejmé, 
že nás v tuzemsku boom nových technologií 
a retailových přístupů teprve čeká. O těch-
to tématech se sice mluví, ale téměř nejsou 
uváděny do praxe. Přitom Euroshop 2014 po-
tvrdil, že při správné realizaci dokáže teorie 
v praxi zaujmout a fungovat na jedničku.

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

Na EuroShopu 2014 se někdejší

sci-fi stalo realitou

Naše branže se nesmírně mění a rozvíjí. Jasným důkazem toho byl letošní maloobchodní veletrh EuroShop 2014, na němž byly 
k vidění haly se stánky z celého světa naplněné množstvím smysluplných nápadů a jejich aplikacemi. Největší dynamiku jsem 
zaznamenal u evropského trhu, nicméně pozitivní energie a naděje, že se věci posouvají smysluplným směrem, sršela ze všech 
vystavovatelů i návštěvníků. A bylo jasné, že design, zjednodušování, interaktivita a digitalizace již pronikly do všech segmentů.
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Obchod je tvrdý a tempo inovací vysoké. Na-
víc se ke konkurenci kamenných obchodů 
přidal internetový obchod. Je tu ale i dobrá 
zpráva: existují optimální řešení pro pro-
dej food a non food pro kamenné obchody 
a stejně pro obchody kombinované s inter-
netovým i klasickým prodejem. Tentokrát ve 
sportovním duchu se tyto koncepty předsta-
vily na letošním EuroShopu v hale 13 v aréně 
Wanzl.

Pod heslem Retail_MADE BY WANZL před-
stavila firma Wanzl, největší světový výrobce
nákupních a transportních vozíků, vše, co se 
týká moderního obchodu – technicky, pro-
duktově i emocionálně.

Emoce jsou důležité
V aréně Wanzl zažil návštěvník vzájemné pro-
pojení designových obchodních konceptů, 
přitažlivosti prostředí a akcentů ke zvýšení 
nákupních impulsů.

Návštěvníci mohli zaslechnout šumějící 
vodopád v out door shopu, kde stylizovaný 
reliéf pohoří posloužil k silně působivé pre-
zentaci bot v různých výškových úrovních. 

V prodejně s vodkou byly lahve uloženy 
v osvícené designové studii regálů wire tech 
skyline a umístěny v závratných výškách. 

Sousední vinotéku pojal Wanzl jako sud 
s horizontálním a vertikálním umístěním 
lahví s vínem a doplnil multifunkčním nábyt-

Wanzl pokračuje
ve sprintu
Emoce a dynamika bylo to, co mohla odborná veřejnost z celého světa zazname-
nat v aréně Wanzl na EuroShopu 2014. K vidění byly inspirující interiéry prodejen 
i technické inovace. Firma Wanzl se svou velkolepou prezentací opět představila 
jako tvůrce nových nápadů, které udávají tempo.

kem k degustaci vín i k jejich impulzivní pre-
zentaci. Pro inspiraci i potěšení návštěvníků 
byl vystavěn exotický působivý Svět čaje a ká-
vy s předimenzovanými šálky z imitace ka-
mene – corianu či nekonvenční prezentace 
kosmetiky, inspirovaná Paříží. Své téměř neo-
mezené možnosti představil nový modulární 
stojan na prezentaci ovoce a zeleniny Vitable 
díky různým doplňkům, dekorům i vyměni-
telným náladovým motivům. Nepřehlédnu-
telný byl i systém na prodej pečiva BakeOff, 
který i přes použití moderních technologií 
působil duchem tradiční ruční pekárny. 

Projekty na vhodnou prezentaci zboží se 
tvořily tak, aby se uplatnily všechny smysly - 
zrak, hmat, chuť, čich – to vše má vliv na zákaz-
níka a ovlivňuje jeho touhu nakupovat. Právě 
design spojený s funkčností nejvíce hodnotili 
návštěvníci z řad odborné veřejnosti. 

Další inspirací pro uspořádání interiérů 
prodejen bylo simulované Retail Design Stu-
dio. Ve vizuální prezentaci mohli zákazníci 
sledovat ve 3D vytváření prodejního interié-
ru, volit barvy, materiály, rozměry. „Vzhledem 
k tomu, že prodejní plochy stojí nemalé pení-
ze, snaží se firma Wanzl vytvářet obratově sil-
ná, neobvyklá individuální řešení, uplatňovat 

modulární výstavbu, flexibilitu a podněcovat
chuť k nákupu,“ vysvětluje Bernhard Renzho-
fer, jednatel pro obchod firmy Wanzl.

Technický, pokrokový, intenzivní
Na centrální hrací ploše arény Wanzl se před-
stavily s aktuálním produktovým programem 
nákupní a transportní vozíky, elektronické 
podpůrné systémy při vstupu do prodejen 
a pokladních zón. Velký ohlas měla nová stu-
die nákupního vozíku „Design Trolley“, ladě-
ná ve sportovním stylu.

„Po Euroshopu vyhodnotíme poptávky 
po tomto vozíku, potenciál jeho realizace je 
vysoký,“ dodal Gottfried Wanzl, představitel 
koncernu Wanzl.

„Ekologicky“ se prezentovaly nové modely 
plastových nákupních vozíků Tango. Plastový 
koš prototypu modelu Tango bio je vyroben 
ze 100% recyklovatelné suroviny, vyvinuté 
na bázi cukrové třtiny. Sériová kolekce „Tan-
go Recycling“ disponuje košem vyrobeným 
z 50% recyklovatelného materiálu.

Jako technická novinka v pokladní zóně 
byl prezentován kompletní systém pro samo-
obslužné pokladny propojený se vstupním 
zařízením eGate. Zařízení je nově kombino-

vané s pokladním automatem a se scanne-
rem čárových kódů a zabezpečením zboží.

Euroshop v Creative centru
Po veletrhu vystaví firma Wanzl svůj komplet-
ní program ve svém Creative centru v sídle 
společnosti v Leipheimu: „Ohlas mezinárod-
ního obchodu na EuroShop byl enormní. Jako 
odborníci na inovace se stabilní pozicí na trhu 
nabízíme celý sortiment pro nákup a prodej 
také po Euroshopu,“ říká Gottfried Wanzl.

Všichni jsou srdečně zváni
k návštěvě Creative centra!

EuroShop 2014
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Air Creative, Centre ďambiance
Centrum smyslového marketingu 

Zaujmout vtažením do hry

Příkladem vícesmyslové in-store komunika-
ce byla na letošním Euroshopu (největším 
světovém veletrhu pro obchod a reklamu, 
který se koná jednou za tři roky v Düssel-
dorfu) expozice švýcarské firmy Air Crea-
tive zvaná Cďa - Centre ď ambiance, česky 
přeloženo jako centrum smyslového mar-
ketingu. 

Švýcarská firma Air Creative, která se již 21 
let specializuje na tzv. olfaktorický neuromar-
keting, neboli čichový marketing, pozvala 
k účasti na této expozici specialisty z dalších 
marketingových oborů smyslového marke-
tingu, tj. vizuální techniky, akustiky a haptiky 
(hmatový vjem). 

Cílem expozice Air Creative bylo ukázat 
každému návštěvníkovi na pozadí praktic-
kých příkladů, čeho všeho lze dosáhnout při 

využití multisenzorické, vícesmyslové komu-
nikace. 

Jak to funguje, jak se jednotlivé smysly 
vzájemně ovlivňují a jak lze díky oslovení 
více smyslů najednou lépe komunikovat se 
zákazníky, posílit firemní image a vyhranit se 
tak vůči konkurenci. Harmonické oslovení 
všech smyslů vytváří prostředí, které vyvo-
lává pocit pohody, zprostředkovává důvěru 
a probouzí emoce.

Expozice byla záměrně koncipována tak, 
aby každý smysl od zraku až po chuť mohl 
zažívat různé smyslové vjemy a návštěvník 
dostal možnost prožívat komunikaci jednot-
livých smyslů a porovnávat rozdíly v působe-
ní, když komunikované informace z různých 
smyslových kanálů dosahovaly smyslové kon-
gruence a naopak.

Každá smyslová modalita ovlivňuje naše 
dojmy různým způsobem. Vůně jsou v přímé 
interakci s našimi pocity. Tóny a melodie udá-
vají takt a zprostředkovávají identitu. Pozitiv-
ní haptické (hmatové) zážitky komunikují dů-
věru. Na konci našeho vnímání je pak ucelený 
názor, který byl ovlivněn všemi smysly. 

Čich na Cďa 
Čich je z evolučního hlediska naším nejstar-
ším smyslem a hraje důležitou roli i z marke-
tingového hlediska. Vůně a pachy jsme vždy 
vnímali jako první. Čichem získané informa-
ce zpracovává mozek nesrovnatelně rychleji 
než všechny ostatní smyslové podněty. Než 
k nám vůbec dorazily například haptické 
nebo i akustické informace, už dávno na nás 
působí informace získané čichem a ovlivňu-
jí je. To znamená, že čich dokáže například 
zatraktivnit informaci získanou jinou smys-
lovou modalitou, např. zrakem. Expozice Air 
Creative nabízela návštěvníkům možnost 
ověřit si předchozí tvrzení a prožít vliv vůní 

Každý člověk vnímá svět pomocí všech svých pěti smyslů. Takto komunikujeme, informujeme, prožíváme. Každou informaci 
přijímáme všemi smyslovými kanály. Představte si, že se pohybujete po místnosti, která s Vámi komunikuje všemi Vašimi 
smysly a každý doručený smyslový vjem (čich, zrak, sluch a hmat) nám vypráví jeden a ten samý příběh. Jedna a ta samá 
informace, kterou přijímáme každým smyslovým kanálem, generuje naprosto jasný prožitek. Jsme multisenzorické bytosti 
a je důležité na to myslet i při zařizování prodejních prostor.
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Velká poklona a dík by měly patřit organi-
zátorům za skvěle zvládnutou akci a spolu-
práci. Stánek jsme stavěli 3 dny před zahá-
jením výstavy a vše se výborně zdařilo. 

Expozici jsme se snažili pojmout jako 
dekoraci a současně jako představení naší 
společnosti emoční formou hry/zábavy. 
Celý stánek byl spojen s kostkou jako hlavni 
ikonou, figurkou a hrou Člověče nezlob se. 
Nepatříme mezi standardní výrobní spo-
lečnosti, a tak se snažíme zákazníky vždy 
zaujmout nápady a netradičním pojetím 
propojení designu a emocí k danému pro-
duktu. Musíme však uznat, že investice do 
veletrhu se nám už v této době významně 
vrací, a jsme rádi, že jsme tam mohli být.

Z pohledu návštěvníka jsem byl překva-
pen širokým zájmem mnoha účastníků 
z celého světa – z Jižní Ameriky (Brazílie, 
Chile, Argentiny), ze severní Afriky (Sene-
galu, Libye, Alžírska, Egyptu, atd.). Velký zá-
jem byl patrný i ze strany účastníků z Rus-
ka a zemí z bývalého ruského bloku. 

Co se týče novinek na veletrhu, bylo zde 
k vidění mnoho zajímavých řešení z eko-
logických materiálů. Vystavovatelé přede-
vším z Německa a západních zemí těmto 
materiálům věnovali velkou pozornost 
a snažili se předvést výhody těchto materi-
álů. Velkou poptávku zde mohly určitě za-
znamenat FSC materiály, PEFC a různé jiné 
materiály s důrazem na ekologii. 

Z pohledu POP materiálu byl nejvýznam-
nější pavilion 3. Velká pozornost byla letos 

věnována zejména osvětlení prodejen a míst 
prodeje. Bylo to hodně o inspiraci, náhledu 
a uvědomění si, že profesionál je k osvětlení 
prodejny více než nutný – viz mnoho pří-
kladů z českých prodejen a míst k prodejů. 
Nejzajímavější pro oko zákazníků ale byly 
určitě pavilony 11, 12, 13, kde měl hlavní 
slovo design a osvětlení a kde byla pastva 
pro oči z oboru výstavařiny, shop in shopů, 
dekorací a osvětlení interiérů prodejen. Ur-
čitě velmi zajímavými byly expozice dekora-
tivních a designerských bloků v pavilonech 
4 a 5 kde se prolínaly figuríny s designovým 
provedením stánku. Ukazovalo se zde ná-
vštěvníkům, jak lze zákazníka v obchodech 
zaujmout vystavením zboží, rozložením fi-
gurín s oblečením a bez, osvětlením a skvě-
le použitými materiály. Jak navázat kontakt 
atmosférou nejen očima viditelnou, ale 
i emočně vytvořenou. Tedy jak zapojit emo-
ce – vůně, chutě, hudbu a pocity pohody 
- do míst prodejů výstižně a skvěle.“

Firma Authentica, s.r.o. byla jedním z vystavovatelů na letošním EuroShopu. 
Martin Hasilík, spolumajitel společnosti, nám poskytl několik svých postřehů.

„Euroshop nás jako vystavovatele nezklamal opět díky velkému zájmu na-
vštěvníků z celého světa. I na našem stánku jsme zaznamenávali hojný počet 
návštěv. Objevily se u nás však také falešné vizitky velkých nadnárodních spo-
lečností od rusky mluvících designerů, kteří si jako malou špionáží chtěli dů-
kladně prohlédnout stojany a vystavené produkty. 

na prodejní atmosféru v kombinaci s čicho-
vými, vizuálními a akustickými vjemy. 

Zrakové vjemy na Cďa
Zrak je náš nejdominantnější smysl a bývá 
často první smyslovou informací, kterou do-
stáváme. Osvětlení a barvy určují atmosféru 
a komunikují nám různé emoce a nálady. 
Díky světelné instalaci bylo možné na Cďa 
měnit nejenom intenzitu osvětlení, ale i cel-
kovou barevnost celé expozice a stylizovat 
tak např. atmosféru typickou pro různou 
denní dobu a prověřit také tvrzení, že červe-
ná je opravdu teplá barva, zatímco při modré 
se do nás dává chlad.

Hmat na Cďa
Hmat komunikuje spojení a to nejenom při 
držení předmětu v rukou, ale i při chůzi po 
podlahových krytinách, sezení na různých 
materiálech a podobně. Hmatem získané 
informace spouštějí tzv. koncepty a takto zís-
kané informace přenášíme automaticky na 
naše okolí. Chladné materiály = chladný part-
ner (charakterově) a podobně. Toto tvrzení 
nabízelo ověřit si pestrost použitých materi-
álů na Cďa. Zda a jak pevně se při rozhovoru 
cítíte a jak „pevnou půdu máte pod nohama“, 
bylo možné zažívat např. při chůzi díky vyu-
žití různých podlahových krytin ve stánku 
Cďa. Jak na nás jednotlivé materiály působí, 
zda je pro poradenský rozhovor vhodnější 
ocelový, nebo dřevěný stůl, i to bylo možné 
zažít při haptické komunikaci.

Sluch na Cďa 
Sluch jako všechny ostatní smysly disponuje 
schopností ovlivňovat a spoluvytvářet vhod-
nou prodejní atmosféru a komunikovat dů-
ležité atributy firem a značek. Expozice Cďa 
umožňovala návštěvníkům prožít informace 
komunikované sluchem, jako jsou aktivita, 
síla a podobně i ve spojení s informacemi 
z čichu a zraku, a to jak při smyslové shodě, 
tak i neshodě.

Chuť na Cďa
Chuť je smysl, který je ve velké míře ovliv-
ňován ostatními smysly, především čichem, 
ale i zrakem a hmatem. Cďa nabízela i hrát-
ky s chutí. Jak prokázalo 100 % návštěvníků, 
chutná jablečný džus v zeleném prostředí 
jednoznačně nejkyseleji, pod vlivem modré je 
nejvíce fádní a s červenou naopak nejsladší.

Pět smyslů, jeden zážitek
Zajímavé je, že všechny prožité smyslové sho-
dy i neshody byly návštěvníky shodně iden-
tifikovány a náhlá změna prodejní atmosféry 
byla doprovázena i tělesnými symptomy, jako 
byl pocit pohody a bezpečí, pocit změny tep-
loty, mráz po zádech, husí kůže a podobně.
To poukazuje na obrovský potenciál, který 
nám smyslový marketing nabízí využít. 

Jan Saidl, ředitel pobočky Air Creative
pro Českou a Slovenkou republiku



„V obchodě se setkávají dva směry: jeden 
prosazuje přírodní materiály a druhý osobitý 
design,“ vysvětluje Klaus Monhoff, odborník 
na design a dekorace, působící ve společnos-
ti Egger Gruppe z rakouského St. Johannu 
v Tirolsku. 

Technologie jako hnací motor trendů
Ve velké míře jsou to právě nové technologie, 
které umožňují vytvořit osobitý design. Po-
mocí digitálního tisku se dá například navo-
dit iluze opravdového dřeva, které je k nero-
zeznání od skutečně léta starého kusu dřeva. 
Základem je třívrstvá deska z jedlového dře-
va, na kterou je fototiskem vytvořen rustikál-
ní vzhled starého dřeva. „Naskenovali jsme si 
motivy dřeva, následně jsme je digitalizovali 
a jehličkovou tiskárnou jsme je natiskli na 
předpřipravené strukturované desky. Vyzrálé 
dřevo pak vypadá, jako by bylo sto let staré, 
ovšem s tou výhodou, že je krásně celistvé 
a nedotčené červotočem,“ vysvětluje celý po-
stup vedoucí provozu Markus Hauber. 

Michael Bete, vedoucí oddělení marketingu 
ve společnosti Thamm z Bonnu, zdůrazňuje, 
že digitální tisk je důležitou součástí designu 
obchodu. „Můžeme tisknout na nejrůznější 
materiály, například na textílie, dřevo, sklo, 
plasty nebo tapety. Všechno je možné.“ Další 
výhodou je, že zatímco jiné tiskařské varianty 
vyžadují nějaký minimální objem tisku, u di-
gitálního tisku je možné tisknout po jednot-
livých kusech. 

Apropos tisk – Marc-Oliver Lieving, generální 
ředitel agentury Material Connexion Cologne, 
přivádí do hry i 3-D tisk: „Tím se blíží další 
průmyslová revoluce. Máme otevřeny fascinu-
jící možnosti, navíc investiční náklady klesají 
a můžeme používat nejrůznější materiály.“

Technologie a materiály spolu neodmysli-
telně souvisejí. „Diamond-Guard“ - tak se 
jmenuje nový výrobek amerického výrobce 
skla Guardian, jehož inovativní technologie 
zpracování povrchu na bázi uhlíku ho chrání 
před předčasným poškozením. Díky tomu se 
zabrání předčasnému vzniku škrábanců na 
vchodových dveřích a vitrínách. 

Lze si zákazníky přitáhnout magnetem? Doslo-
va to bohužel (ještě) nejde, ale vizuálně ano. 

Homapal nabízí magnetické desky, s jejichž 
pomocí se například dají změnit zadní stěny. 
Stojany s obuví, brýlemi nebo knihami se díky 
velké přitažlivé síle desek dají rychle a bez-
pečně upevnit. Tento výčet všech předností 
by mohl pokračovat dále, neboť materiály se 
staly skutečně nevyčerpatelným tématem. 

Stefanie Hütz
redaktion@ehi.org

EuroShop 2014
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„Jsme svědky změny 
postoje obchodníků, co se 
využití materiálů týče.“
Dr. Sascha Peters / jednatel Haute Innovation

Digitální tisk vynikne nejlépe na podsvícené ploše

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

I mezi klasickými 
materiály je znát 
posun dopředu. Sklo 
„Diamond-Guard“ 
chrání před škrábanci. 

Thomas Rau, zakladatel a ředitel firmy Rau 
Architekten z Amsterdamu, je muž s velkými 
myšlenkami. Jeho moto zní: „Musíme obchod 
obrátit vzhůru nohama, z pouhého kořistění 
zboží musíme učinit zážitek.“ Podle jeho ná-
zoru by zákazníci měli do obchodů přicházet 
daleko více za nějakým zážitkem a následně 
uvádí demonstrující příklad: „Proč si jdete do 
obchodu vybrat lampu? Spokojíte se pouze 
s tím, že prostě svítí? Ne, hledáte něco origi-
nálního, přemýšlíte nad tím, zda pomocí té 
které lampy a žárovky uspoříte energii a tak 
dále.“ Thomas Rau tvrdí, že dobrým výrob-
cům se vše vrátí v dobrém. Sám nyní konci-
puje budovy, které již dnes slouží jako záso-
bárna surovin a dají se po jejich využití celé 
demontovat a suroviny tak mohou být opět 
využity k jiným účelům. 

V tomto názoru je utvrzován Dr. Saschou Pe-
tersem, jednatelem společnosti Haute Inova-
tion, zabývající se novými materiály a techno-
logiemi. „Blížící se konec petrochemického 
průmyslu vede ke zlomu v našem smýšlení 
o materiálech a výrobcích. Pozornost se 
soustředí na suroviny šetrné vůči životnímu 
prostředí a jejich následné využití. Rozvoj 
biologických materiálů, lepší využití odpadů 

a recyklace svědčí o jasné změně postoje ob-
chodníků. Plasty vyrobené z rybích polévek, 
guma z mléčné bílkoviny, náhražky dřeva 
vyrobené z pšeničného obilí nebo stavební 
prvky vyrobené z kávové sedliny jen demon-
strují tento nový trend, který se v budoucnu 
bude stále více prosazovat,“ říká Peters. 

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí jde 
často ruku v ruce s dalšími požadavky na ty, 
kteří chtějí na trhu vynikat. Zákazníci chtějí 
stále objevovat něco nového, jedinečného 
a překvapivého. V konkurenci s internetový-
mi obchody sázejí ty kamenné na svou jedi-
nečnost a individuální zážitek z nakupování. 

EuroShop 2014
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Přírodní
versus
osobité
Bystrému pozorovateli jistě neujde to, že se v dnešních obchodech setkáváme se stále originál-
nějšími a inovativnějšími materiály a povrchy. Kreativitě obchodníků se meze nekladou. Na 
EuroShopu 2014 tak bylo lecos k vidění. 

Recyklování má zelenou 
– z kávové sedliny vyrábí 

Raul Lauri interiérové 
doplňky, jako třeba toto 

stínítko lampy

Na magentických 
stěnách firmy 
Homapal se dají 
upevnit například 
police na brýle
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vých kategorií, převažovala kartono-
vá a dočasná P.O.P. média v úžasném 
designu a provedení. 

V českém kontextu netradiční byla 
i značná velikost některých přihláše-
ných projektů, přímo odvislá od vel-
kých ploch a prostorů, které poskytu-
jí americké maloobchodní prodejny. 
K vidění byly i fantastické kombina-
ce tradičních materiálů s originální-
mi nápady jejich využití a zpracování. 

Na soutěži byla znát jasná kreativní 
převaha severoamerických firem,
a to i ve srovnání s Evropou. 

Nejzajímavější na tom všem však 
byla věc, která by teoreticky měla být 
(ale velmi málo je) běžnou součástí 
jakékoli in-store komunikace. Té-
měř samozřejmá souhra packagingu 
(podtrženého výborným obalovým 
designem) se soutěžními P.O.P. mé-
dii. Eliminován byl díky tomu častý 
problém, který je rozpoznatelný 
v českém kontextu, kdy nápaditá re-
alizace zastíní produkt, jež má prodá-
vat. Soutěžní P.O.P. média ale strháva-
la pozornost tak akorát a přirozeně 
dávala vynikat propagovaným pro-

duktům v harmonických synergiích. 
Často byla jen jednoduchým, nápa-
ditým a „atmosférickým“ doplňkem 
vystaveného sortimentu, kterému 
doplňovala image a z dálky k němu 
přitahovala pozornost.

Drtivé většině exponátů tedy ne-
bylo po stránce celkového pojetí co 
vytknout. Od skvělé visibility přes 
systematický a svědomitý přístup 
ke značce a evidentní dodržování 
Frazierova pravidla (které říká, že 
zákazník musí komunikaci pocho-
pit do tří vteřin, vidět ji musí ze čtyř 
směrů a komunikace k zákazníkovi 
by měla mít maximálně pět slov) až 

po jednoznačné začlenění stojanů 
do celkového kontextu komunikace 
a positioningu značky. P.O.P. za oce-
ánem evidentně vznikají na hluboce 
zakořeněných shoppercentrických 
principech a dlouhodobých zkuše-
nostech tamních dodavatelů. USA 
tedy nejsou nadarmo nazývány ko-
lébkou in-store komunikace.

Další část našeho vyprávění o zku-
šenostech s in-store komunikací 
představíme ve druhém dílu naší tri-
logie. Bude plný praktických rad a ti-
pů přímo z konference GlobalShop.

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

OMA: Jednoduchý Martini stojan. Super 
brand image efektivním způsobem

OMA: Originální imageová  
dekorace vystavení láhví s alko nápoji 

OMA: Jednoduchý originální stojan  
na tropické nápoje, relevantní tématika

veletrh GlobalShop a soutěž OMA

GlobalShop
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Komplexní přístup,
který funguje
Jedete-li na zkušenou do Las 
Vegas, hlavou se vám honí před-
stavy o tom, čím vás konference 
nebo veletrh globálního charak-
teru překvapí. Jestli i jinde ve 
světě realizátoři uvažují v širším 
kontextu a aplikují podobné 
přístupy, jako je naše Complex 
In-store Solution (CIS). Zda vy-
cházejí z teoreticko-praktického 
základu a zda uvažují o místech 
prodeje jako o lokalitách, kde by 
se měl zákazník cítit dobře, mít 
radost, že nakupuje a užívá si. Ji-
nými slovy – běhají vám hlavou 
termíny jako shoppercentrismus 

a uvědomělý nebo udržitelný 
přístup k prodejům i zákazní-
kům. Odpovědi jsme našli a na-
bízíme je níže.

Samotný veletrh působil skvě-
le, a to stabilnější a usedlejší 
atmosférou než například Euro-
Shop Düsseldorf. Nenarazili jsme 
tam sice na mnoho opravdových 
unikátů a prototypů in-store ko-
munikace, prostor místo toho 
zaujímaly pokročilé, dotažené 
a evidentně funkční a využívané 
aplikace. Čišela z nich profesio-
nální samozřejmost a díky tomu 
i důvěryhodnost jejich vystavo-

vatelů i jejich snaha po uvědo-
mělém a řízeném pokroku.

Vysoký standard stánků podtr-
hoval aktuální trend – posedlost 
multisenzorickou komunikací. 
Ta se výrazně odrážela i v pojetí 
samotných veletržních expozic, 
například podlah (často jsme 
měli pocit, že šlapeme po trávní-
ku nebo měkké hlíně), nebo pro-
voněných a ozvučených expozi-
cích. A ještě jeden výrazný prvek 
stál za povšimnutí – skromná 
účast Asiatů a nízká kvalita jejich 
výstavních stánků bez inovací 
a energie. Potvrdila se tak sku-
tečnost patrná již z EuroShopu, 

kde šlo o asijský „kobercový ná-
let“ neinovativnosti a nudy.

USA vs. Evropa – 2:0 na body
Součástí veletržní expozice byla 
také soutěž amerických firem
s názvem Outstanding Merch-
andising Achievement. I její úro-
veň byla špičková. Kvalitní, pro-
myšlené a do posledních detailů 
dotažené realizace se počítaly 
na stovky. V hlavních rolích byly 
stojany, displaye, shop-in-sho-
py a další. Jednalo se většinou 
o jednoduché a originální P.O.P. 
koncepty z mnoha produkto-

Reportáž z návštěvy týmu DAGO nejen na veletrhu a konferenci GlobalShop v Las Vegas

Část 1. Svět in-store komunikace za oceánem

Zkušenosti z mezinárodního 
veletrhu a konference
GlobalShop 2014 v USA 

Český a evropský svět in-store komunikace 
má své limity dané regionem i mentalitou. 
Uvažuje ve vlastním myšlenkovém rámci, 
a i když je logicky nutné tento přístup při-
jímat a pracovat s ním, trendy nastolené za 
oceánem či případně v jiných krajích světa 
mají v globalizovaném světě nadnárodních 
korporací výrazný potenciál se u nás dříve 
či později prosadit také. I proto jsou vhled 
a rozšíření obzorů, které poskytuje jedna 

z celosvětově největších konferencí v da-
ném marketingovém segmentu, velmi dů-
ležité. Vydali jsme se tedy na mezinárodní 
veletrh a konferenci GlobalShop a prošli 
bezpočet reálných obchodů, abychom moni-
torovali situaci v kolébce in-store komunika-
ce a poučili se z ní. 

Článek jsme rozdělili na tři díly. Dnes vám 
v prvním z nich představíme veletrh a po-
rovnáme jej s podobně rozsáhlým EuroSho-
pem Düsseldorf. Zaměříme se na Complex 
In-store Solution a také na úroveň meziná-
rodní soutěže Outstanding Merchandising 
Achievement (OMA).

OMA: Velké POP vystavení na slaný snack

EuroShop: Projekce hostesky,
která reaguje na činnost na tabletu

Globalshop:
ilustrační foto stánku

OMA: Soutěžní stojan. Rybářská bouda 
vyvolávající atmosféru pohody

EuroShop:
Fádní asijské stánky



S jakým tvaroslovím v novém 
konceptu pracujete? 
V současnosti se nám ho podařilo vyladit do 
žádoucího efektu – regály jsou subtilnější, 
v jedné řadě, pokud máme dělicí příčky, tak 
fungují spíš jako designový prvek. Hrajeme si 
s motivem zaobleného čtverce nebo obdélní-
ku, což koresponduje s naším logem. V přední 
části prodejny slouží k upoutání, především 
u vstupního portálu nebo výrazného zará-
mování novinek. Stejný princip ale prolíná 
celou prodejní plochou od podlahy po strop. 
Z koberce vystupují čtvercové ostrovy, které 
se odrážejí také ve tvaru panelů falešného 
podhledu. Zákazníci si neuvědomují, že nad 
svěšenými stropními čtverci je další prostor, 
kudy jsou vedeny rozvody technologií. Plný 
podhled je v mnoha případech drahou a tech-
nologicky složitou záležitostí, proto jsme vyu-
žili tmavého podkladu a ztlumili prostor nad 
svítidly, takže ho zákazník nevnímá. Reflekto-
ry namířené na spodní partie pak zvýrazňují 
žádoucí barevnost vystavovacího systému. 

Kde jste čerpali inspiraci 
pro svůj až divadelní koncept?
Od počátků firmy jsme vždy byli v kontaktu 
s německou Hugendubel, která byla od 70. 
let průkopníkem velkoplošných knihku-
pectví v Německu. Maloobchodní trh je ale 
u sousedů daleko velkorysejší, co se týče pro-
stor, vstupních portálů, propojenosti. U nás 
jsou knihkupectví často umístěna v histo-
rických objektech, což vede spíše k menším 
obchůdkům. Pokud chcete vytvořit něco, co 
připoutá pozornost a přitáhne, malý prostor 
znamená značné omezení. Výjimku tvoří ob-
chodní centra, proto jsme také s redesignem 
začali právě odtud.

Má Černý most ještě další 
zajímavá specifika?
Velmi unikátní je centrální prostor, kde jsme 
vytvořili jakési pódium nebo náměstí. Soustře-
dili jsme zde prakticky veškeré sedací prvky, 
lidé si mohou posedět, dát si kávu, rozložit 

knihy, ulevit nohám při nákupech v obchod-
ním centru. Záměrně jsme volili centrální 
umístění, protože u tak rozlehlých obchodů, 
jakým je Kanzelsberger Černý most, hrozí 
zákazníkům ztráta orientace. A to je kontra-
produktivní. Toho jsme se snažili vyvarovat. 
U konkurenčních knihkupectví jsme konsta-
tovali nedostatek ergonomie obchodu, tedy 
důrazu na určitou logiku prostoru. Proto jsme 
ho tvořili na geometrickém principu s centrál-
ním náměstím, kde se vše sbíhá a velmi snad-
no se tam orientuje. Byť je veliký, nepůsobí 
jako bludiště. U stěn jsou vytvořeny tematicky 
pojednané zálivy a centrální podium je záměr-
ně vyvýšené – máte pocit, že jste uprostřed ru-
chu, a přitom máte přehled a víte kudy kam. 

Jak vzniká nová koncepce 
v součinnosti s architektem?
Dlouhodobá spolupráce s Janem Růžičkou 
přinesla ovoce právě v míře porozumění sor-

timentu. Má ke knihám velmi blízko a ví, že 
není naším cílem vytvořit designové kreace, 
které si s knihou nerozumí, jsou nepraktické. 
Inspiraci jsme čerpali společně, objeli jsme 
světová knihkupectví, ale nesnažili jsme se 
do našeho kontextu otrocky přenášet prv-
ky, které – podle mého názoru a zkušenosti 
– fungují pouze v zahraničí. Dnes jsem již 
skeptický například ke kavárnám v knihku-
pectví.

Kombinace kavárny a prodejny u nás není 
zcela běžná a dosud se nám spíše neosvěd-
čila. Byť se zde traduje klišé, že kniha a káva 
patří k sobě, zákazníci v praxi věnují svůj čas 
buď návštěvě kavárny, anebo výběru knih. 
Obojímu současně málokdy. Z našeho po-
hledu fungují lépe kávové koutky, které plní 
svou relaxační funkci za mnohem jednoduš-
ších provozních podmínek. Stejný princip 
zachováváme i v nových prostorách na Čer-
ném mostě.

Nové prodejní koncepty
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Jak se osvědčil vizuální koncept, který 
v OC Černý most dosáhl vytříbené podo-
by divadelní scény?
Nakupování samo o sobě už nestačí uspo-
kojit potřeby náročného zákazníka, je nutné 
kromě širokého sortimentu nabídnout také 
zážitek z obchodního prostoru, ne-li pobavit. 
Rafinovaná hra s lidskými pocity se už léta 
inspiruje obory psychologie, sociologie i er-
gonomie a sune se tu a tam k uměleckému 
výrazu. Architektura, divadelní scénografie, 
moderní design hledají cestu k tomu, jak 
nejlépe zaujmout, nalákat a vytvořit atmosfé-
ru natolik příjemnou, že se zákazník s pro-
storem identifikuje. S obdobným záměrem 
v loňském roce vznikl i tisícimetrový ob-
chodní prostor společnosti Kanzelsberger 
v pražském OC Černý most. Už od svého 
založení v roce 1990 sleduje náš nejrozsáh-
lejší řetězec knihkupectví světové trendy 
a přizpůsobené je vnáší do českých vod. Jako 
první v porevolučním desetiletí otevřel na 
Václavském náměstí Knižní dům západoev-
ropského střihu, kde spojil kulturní akce, au-
togramiády a autorská čtení s prodejem knih. 
Jakým směrem se posouvá filozofie a vizuální 
styl firmy vytvořený architektem Janem Rů-
žičkou a grafikem Janem Kolářem, oceněný 

už v letech 2005 a 2008 tituly Dobrý design 
a Nejkrásnější knihkupecký interiér, vypráví 
Jan Kanzelsberger ml. 

Byl OC Černý most prvním prodejním 
prostorem nové tváře Kanzelsberger? 
Je to naše vlajková loď s nejvýraznějším in-
teriérem dotaženým k dokonalosti. Prvním 
zkušebním prostorem, kde jsme ladili naši 
představu, ale byla provozovna v Českých 
Budějovicích se zhruba poloviční plochou. 

Z jakého popudu došlo k celkem zásadní 
proměně firemního interiéru?
Vizuální koncept našich obchodů má kon-
tinuální vývoj. Knihy jako zboží jsou velmi 
specifické, výstavní vybavení potřebuje mít 
značnou kapacitu, musí se jich tam hodně ve-
jít a zároveň jsou jako sortiment hodně pestré 
a barevné. To nás vedlo k mnoha konceptům, 
které jsme rozpracovávali s naším dvorním 
architektem Růžičkou. Inspirovali jsme se 
interiéry knihkupectví ve světě a nejvíc nás 
oslovil koncept divadelního zobrazení, jakési 
černé divadlo. Z našeho pohledu velmi dob-
ře funguje v kontrastu s pestrobarevnými 
knihami. Zvolili jsme tudíž cestu k potlačení 
okolního interiéru, jeho ztlumení a zvýrazně-

ní knihy jako takové. Antracitový podklad zdí 
tvoří neutrální scénu pro jasně barevné poli-
ce, systém značení a sedací nábytek.

Kanzelsberger provozuje velké prodejny, 
střední a malé kamenné obchody na 
ulicích i prodejny umístěné v obchodních 
centrech. Ujme se nový styl kromě 
obchodních center i v dalších typech 
prodejních prostor?
Jako řetězec musíme mít jednotný typ kon-
cepce, což není jednoduché. Náš nejmenší 
obchod má 55 m2 a největší přes 1000 m2, 
takže nelze vzít úplně stejný koncept a sázet 
ho paušálně. Základní pojetí tmavého neut-
rálního prostoru v kombinaci s barevností 
knížek a vybavení nám dobře funguje neje-
nom v rámci jedné prodejny, ale i v dalších 
vůdčích prostorech. Časem bude v modifi-
kované formě přenesen i do kamenných ob-
chodů, zatím ale o jeho podobě vedeme dis-
kuze. Obchodní centra sama o sobě pracují 
s umělým osvětlením, světelnými zákoutími, 
filtry, světlíky. K divadelnímu pojetí přímo 
vybízejí na rozdíl od civilnějších kamenných 
obchodů, kde může být přechod z přesvět-
leného prostoru ulice do tmavého interiéru 
problematický. 

Posun obchodních prostorů směrem k zážitkovému nakupování a k interiérům se silným příbě-
hem sleduje v posledních letech také jeden z největších řetězců knižního trhu v České republice, 
akciová společnost Kanzelsberger. Rodinná firma, která se od počátků své historie inspiruje v sou-
sedním Německu, právě před rokem otevřela svůj největší knižní obchod u nás. 

Černé divadlo
na Černém mostě: 

Připravila: Daniela Rígrová
Foto: Andrea LhotákováObchodní prostor Foto: Andrea LhotákováObchodní prostor

Kanzelsberger
Obchodní prostor
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Síť parfumerií Marionnaud otevřela 
první prodejnu ve francouzském stylu

Nový interiér showroomu
podlahových krytin a koberců

„Rozhodli jsme se přenést atmosféru fran-
couzských parfumerií i k nám do České 
republiky. První obchod v tomto stylu je 
nově otevřen v přízemí Obchodního Centra 
Nový Smíchov, všechny další obchody, které 
plánujeme, budou rovněž v tomto designu,“ 
vysvětluje Jana Kasardová z marketingu Ma-
rionnaud a dodává: „Je pro nás důležité, aby 
u nás zákazníci nejen nalezli sortiment, na 
který jsou zvyklí, ale také se u nás cítili dob-
ře, aby jim byl pobyt v našich prodejnách 
příjemný. Jde především o to, aby prodejny 
působily více útulně, příjemněji, trochu do 
stylu Francouzských apartmánů. To se mys-
lím skutečně podařilo. Designéři měli svůj 

úkol poměrně jasný – přinést kus francouz-
ského šarmu z původních prodejen v Paříži 
i do ČR. Barevné pojetí je v duchu barev 
Marionnaud – jedná se o kombinaci fialové
a bílé – barvy, které provázejí Marionnaud už 
řadu let. Působí hezky žensky a zároveň čis-
tě, elegantně. Co se týče materiálů – jedná se 
o propojení různých druhů, skla na doplňky 
a také tapet, které dotvářejí harmonii a útul-
nost prostor”.

Co měl nový koncept split? V našich pro-
dejnách se ženy mají cítit opečovávané, vědět, 
že je to místo, kde jim odborníci poradí, po-
mohou vybrat. Celý koncept vychází z Paříže 
– města krásy, a tří našich klíčových hodnot 
– charming, accessible, expert – neboli šarm, 
dostupnost a profesionalita. Koncept působí 
více žensky, čistě, harmonicky. V novém „ka-
bátu“ jsou prodejny více šik, zákaznice se zde 
cítí lépe, zboží je uspořádáno přehledněji. 

První parfumerie sítě Marionnaud se 
datuje rokem 1984, první česká pobočka 
vznikla v roce 2004. Celosvětově nyní skupi-
na čítá více než 1.250 parfumerií a vlastní 
v tomto odvětví největší počet prodejních 
míst v Evropě. 

V polovině února slavnostně otevřela síť parfumerií Marionnaud svou první pro-
dejnu ve francouzském stylu – na Praze 5 v Obchodním Centru Nový Smíchov. 
Jedná se o osmou prodejnu v Praze, v rámci České republiky má svých prodejen 
síť Marionnaud 35. Vůbec poprvé je prodejna upravena ve francouzském stylu, ve 
kterém budou vytvořeny i všechny další nové prodejny. 

Showroom je koncipován jako openspace 
v téměř minimalistickém ladění s domi-
nantou ve formě výrazné barevné mozaiky 
složené z produktů zastupovaných značek. 
Tato stěna je výchozím prvkem a kreativním 
řešením celého prostoru a jde o přímý apel 

nejen na vizuální, ale také hmatovou složku. 
V samotné stěně je umístěno logo firmy z la-
kované oceli se svítícím akcentem v podobě 
identické vlnovky.

Uskladnění vzorků je elegantně vyřešeno 
formou pojízdných boxů, které je možné 

dle potřeby libovolně přemisťovat. Zasedací 
stůl je oddělen skleněnou příčkou s vypísko-
vanými názvy zastupovaných značek. Vše je 
doplněno bílými doplňky a centrálním sys-
témem ozvučení ovládaným přes mobilní 
zařízení.

Designérské duo VRTIŠKA • ŽÁK navrhlo nové řešení interiérů showroomu firmy Boca Praha. Tato rodinná firma s více než
dvacetiletou tradicí designéry požádala o navržení interiéru, který by splňoval veškeré požadavky na prezentaci koberců a krytin 
a zároveň působil moderním dojmem.

Nové prodejní koncepty
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MORIS design přeměnil již více 
než 100 prodejen drogerie TETA

Nové prodejní koncepty

16

„Rok po prvních jednáních o vytvoření 
nového konceptu s vedením drogistického 
řetězce TETA jsme dokončili stou prodejnu. 
Vývoj konceptu prodejen trval více než šest 
měsíců, tempo přestaveb je velice svižné. 
Přestavuje se jedna prodejna denně,“ říká 
Radomír Klofáč, majitel firmy MORIS design,
která je nejen autorem nového konceptu, ale 
také zajišťuje realizaci přestaveb.

Když se o přípravách rebrandingu začalo 
mluvit, nikdo nevěděl, jak bude náročný, ani 
jak na něj budou reagovat zákazníci. Vyžado-
valo to opravdu celou řadu znalostí a zkuše-
ností.

Pro tak velkou akci je třeba zvolit silné part-
nery s notnou dávkou kreativity a velkým 
pracovním nasazením. To se společnosti 
p.k.Solvent, které řetězec TETA drogerií 
patří, perfektně povedlo. Ať už to byli tvůr-
ci loga, autoři konceptu nových prodejen 
nebo výzkumné agentury, vše do sebe skvě-
le zapadlo.

Nic nebylo ponecháno náhodě. MORIS de-
sign, který vytvořil jednotný koncept prode-
jen s několika „vychytávkami“, vše testoval 
v reálné prodejně postavené ve své skladové 
hale. Díky tomu je do posledního detailu 
doladěna například ergonomie míst poklad-
ních, dořešeny jednotné prodejní stojany, 
osvětlení, kosmetický koutek se simulací 
denního a večerního osvětlení, dětský kou-
tek nebo koutek s kávou.

„Vše, co šlo změřit, už bylo změřeno, 
je třeba pracovat s emocemi. Přidaná 
hodnota, to je to, co zákazník ocení,“ zdůraz-
ňuje Radomír Klofáč. 

Jeho slova potvrzuje i David Vejtruba, marke-
tingový ředitel drogerie TETA: „Nárůst pro-
dejů v přestavěných prodejnách je opravdu 
výrazný. Zaznamenali jsme vzrůst obratu 
o 20–70 %.“ 

Změna čeká celou prodejní síť drogerií TETA 
po celé republice. Několik set prodejen se 
bude předělávat ještě několik let.

Tři čtvrtě roku již probíhá nejrozsáhlejší rebranding v České republice. Koncem února byla nově otevřena jubilejní 100. prodejna 
drogerie TETA přestavěná podle nového konceptu od firmy MORIS design. Rebranding zahrnuje nejen změnu loga, ale i celého
vybavení prodejny, prodejního konceptu a přístupu k zákazníkům.

Stručně o novém konceptu
TETA drogerie:
Důraz byl při změně konceptu kladen pře-
devším na komfort a příjemnou atmosféru 
v průběhu nákupu. Zákazníky překvapí zcela 
nový design, moderní nákupní prostředí a vý-
razně rozšířená nabídka dekorativní kosmetiky 
a parfémů světových značek a dalších služeb. 
Nákup v nové TETA drogerii zpříjemní čerstvá 
káva Lavazza, maminkám s dětmi je k dispozici 
dětský koutek. Unikátní novinkou v sekci deko-
rativní kosmetiky je kosmetický koutek, který 
umožňuje otestování líčidel před zrcadlem se 
simulací denního a večerního světla. Navíc je 
vybaven i potřebami pro odlíčení. 

Stručně o firmě MORIS design:
MORIS design je předním výrobcem prostřed-
ků na podporu prodeje, prodejních stojanů 
a dalších POP a POS materiálů v České repub-
lice a největší firmou v tomto oboru v Praze.
Na trhu působí od roku 1997. Prodejní stojany 
značky MORIS design lze najít ve 45 zemích 
světa včetně Asie a USA. Kromě rebrandin-
gu drogerie TETA firma realizovala například
i rebranding prodejen Alpine Pro. 



Vedoucí marketingu Corinna Meyer z Forba 
definovala nejdůležitější otázky ohledně pev-
ného či volného pokládání designové podla-
hy. „Je objekt ve vlastnictví nebo v pronájmu? 
Jaká je frekvence? Jaký stávající podklad musí 
být brán v potaz? Kolik času je k dispozici?“ 
Také ona připisuje přímému digitálnímu tis-
ku potenciál, poukazuje však na to, že „přímý 
digitální tisk není zatím pro designové obkla-
dy převeditelný na velké plochy.“

V módní branži pozoruje firma Forbo
trend světlých podlah v dlaždicovém vzhle-
du. Mimo jiné je také rustikální dřevěný 
vzhled a tzv. celoplošné vzorování velkým 
tématem. Barevná dřeva, exotická a kreativ-
ní, se ukazují být také novým trendem při 
výstavbě obchodů. Tomu se Forbo přizpů-
sobil se svou novou „speciální kolekci“ se 16 
vzory, která byla zlatým hřebem EuroShopu 
-avantgardní vzory nově definují pojem dře-

va pomocí barevných pruhů, obzvláště in-
tenzivního rázu a inovativních dekorů. K to-
mu ještě firma předvedla své kolekce linoleí
a textilních podlah.

„Jasné ano lamelovým podlahám při vý-
stavbě obchodů“ říká firma Gerflor a zmiňuje
výhodu rychlosti a jednoduchosti pokládání. 
V souvislosti s tématem digitálního tisku in-
formuje prodejní tým výstavby obchodu této 
společnosti, že 15 – 20 % z velkých projektů 
jsou žádosti o speciální vzory. Trend jde jasně 
směrem k jednoduchému, čistému pokládá-
ní a k velkoformátovým prknům. Dřevěný 
vzhled je stále hitem, ale ve velkých dlaždico-
vých formátech stěží dohání kamenné vzory. 
Na EuroShopu ukázal Gerflor svůj kompletní
sortiment designových podlah včetně lame-
lových podlah s novými vzory.

Kromě dlouhodobého užívání podlah do-
poručuje firma Objectflor své designové pod-

lahy, jejichž pokládání se obejde bez použití 
klihu, i pro trvalé použití v obchodě. „Pouze 
v případě, že je žádána vysoká odolnost vůči 
poškrábání či oloupání, měly by být bezpod-
mínečně použity nalepovací podlahy,“ říká 
vedoucí marketingu Frank Selbeck. „Myslíme 
si, že neupevněné podlahy v budoucnu zcela 
seberou podíl na trhu nalepovacím podla-
hám, nicméně i nadále počítáme s nárůstem 
nalepovacích produktů.“

„Současně jsou nejdůležitějším trendem 
hladké, čisté krytiny s formátem korespon-
dujícím s s prostorem,“ potvrzuje Selbeck, 
ale také konstatuje, že se trend „čilých her 
s barvou a formátem“ zrcadlí ve směsi formá-
tů a barevných pruhů se silnými kontrasty. 
Každý trend vytváří svůj vlastní „protitrend“. 
Dub zůstává jediným vítězem u dřevěných 
krytin, stejně jako zůstává aktuální břidlico-
vý, betonový a tmelový vzhled. Kromě svých 
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Obchod Nivea Care v Hamburg – Bergdorfu:
Designový obklad s dřevěným vzhledem  
„Lime washed Wood“

Módní dům Ganzbeck v Neuöttingu:  
Designová podlaha v tmavě hnědém  
„Vintage – Teak“ v oddělení spodního prádla.

Kdo říká, že linoleum nemůže být hodnotné? 
Zde v elegantní šedé v obchodě s hodinkami 
v rakouském Bürsu.

Co se týče dekoru, v dnešní době je možné 
pomocí digitálních tiskařských technik zre-
alizovat všechny myslitelné vzory. Moderní 
ražné techniky vytvářejí u dřevěných dekorů 
trojrozměrnou autentičnost. Jaké perspekti-
vy otevírá přímý digitální tisk? Je v něm ještě 
další potenciál pro optický efekt? Jaké sty-
listické trendy výrobci znázorňují – a co na 
EuroShopu prezentovali?

U firmy Amtico bylo zjištěno, že trh pro
lamelové podlahy stále roste, nutí ale také 
k zamyšlení, že lamelové podlahy „mají svou 
generaci, kterou je třeba zohlednit“. Stejně 
jako předtím jsou upřednostňovány nalepo-
vací podlahy. „Digitální tisk přijde,“ zní pro-
gnóza. „Stále ještě pochybuji, zda dosáhne di-
gitální tisk opravdového zhodnocení na úkor 
kvalitních, v současnosti existujících tisků,“ 
říká vedoucí marketingu Kirsten Krämer. 
Těžištěm prezentace Amtica na EuroShopu 

byly speciální seříznutí, vzorky a intarzie pro 
individuální sestavení podlahy. Trend formá-
tů XXL v dlaždičkové a prkenné formě stále 
přetrvává, Kirsten Krämer se také zmiňuje 
o poptávce po kamenných a metalických 
dekorech.

Ute Winz, vedoucí marketingu komunika-
ce u Armstrongu, považuje uvolněné desig-
nové dekory za tendenční pro krátké použití 
u akčních ploch nebo u Shop in Shopů. Pře-
devším pro velmi frekventované oblasti „jsou 
nalepovací designové krytiny jistou volbou“. 
Přímý digitální tisk „by mohl být technikou 
budoucnosti“, vyjádřila se spíše opatrně Ute 
Winz.

Co se týče designů, nadšení pro dřevěnou 
krytinu přetrvává. „Nicméně dva směry se 
od sebe stále více vzdalují. Na jedné straně 
je láska ke klasickým dřevům, jako je dub, 
třešeň nebo ořešák. Souběžně jsou žádána 

rustikální dřeva s často kontrastní, téměř 
hrubou strukturou. Mezitím směřuje trend 
k netradičnímu zpracování vzhledu dřeva se 
stopami po opotřebování jako lakované povr-
chy nebo barvená a lazurovaná dřeva s pest-
rým, až nepatrným stínováním. Odlišně než 
v předešlých letech, během kterých byla po-
užívána buď světlá, či výhradně tmavá dřeva, 
je dnes poptávka po celé škále odstínů.

Směs formátu
Designéři Armstrongu označují jako rozho-
dující trend kombinaci velkých a malých 
formátů při pokládání. Tomu odpovídalo 
i těžiště prezentací na EuroShopu ve varia-
cích formátů napříč všemi kolekcemi „Scaly“. 
A opět zde bylo vidět specialitu firmy - tzv.
„Design Cut“ s kulatými a oblými tvary. K to-
mu byla prezentována nová kolekce linoleí 
DLW.

Oblast podlahových krytin byla důležitou oblastí světového veletrhu EuroShop 2014. Kromě kamenných, dřevěných a textilních 
podlah byli na veletrhu také hojně zastoupeni zástupci elastických designových podlah, jelikož tento typ krytin je v současném 
obchodním světě oblíbený a rozšířený.

To, po čem chodíme
Německý odborný časopis stores+shops zpovídal proslulé výrobce designových krytin ohledně témat, 
která jsou momentálně v branži diskutována. Kromě klasických nalepovacích designových podlah při-
nášejí výrobci na trh čím dál tím více bezlepidlové, pouze pokládací varianty, buď s rýhou či pružinou 
v lamelovém zámku nebo nepřipevněné fošny. 
A jak výrobci hodnotí vývoj na trhu u různých druhů podlahových kytin?
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Grafický design v architektuře
inspirace a nové trhy

Součástí letošního veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Reklama Polygraf, který se koná ve dnech 13.–15. 5. 
2014 v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, bude speciální sekce. Název tohoto zcela nového projektu nese název 
Grafický design v architektuře. Jedná se o unikátní představení současného trendu v segmentu designu a architektury.

Trendy
Touto prezentací vycházíme vstříc rostoucímu zájmu 
po nových zařízeních, materiálech a technologických po-
stupech, který je vyvolán vývojem trhu. Za jeden z hlav-
ních impulsů tohoto růstu je považována individualiza-
ce. Poptávka po přizpůsobivém interiéru roste zejména 
u spotřebitelů velmi rychle a trh v současné době hledá 
nové způsoby jak vyhovět vkusu zákazníka a  vyjádřit 
hodnoty, identitu a  emoce soukromých a  firemních kli-
entů.

Trh
Spojení tradičních signmakingových postupů a  nových 
tiskových technologií otevírá další zajímavé zákaznic-
ké trhy. To co ještě před třemi lety mohlo vypadat jako 

jedna z okrajových možností rozvoje, se stalo dynamicky 
rostoucím odvětvím, které je schopno generovat zajíma-
vé zisky. Současná velikost trhu je odhadovaná na 100 
miliard USD s očekávaným růstem 22% do roku 2022. Je 
proto pochopitelné, že na využití digitálního tisku a mo-
derních materiálů pro grafický design se specializuje stále 
více firem nejen v Evropě, ale i v České republice.

Prezentace
Vystavovatelé z řad dodavatelů a výrobců nabídnou letos 
v této speciální sekci svá řešení pro potisk plastů, fólií, 
textilu, skla, keramiky, kovů a dřeva. V rámci tohoto té-
matu se také představí sekce Scéna: Inspirace & Trendy 
2014, což je společná vzorková prezentace trendových 
materiálů a produktů pro grafický design. Celá tato akce 

bude komunikována přímo směrem k designérům, návr-
hářům interiérů a exteriérů, a všeobecně k lidem z oblasti 
stavebnictví a  architektury. Stávající struktura návštěv-
níků veletrhu Reklama Polygraf, tak bude obohacena 
o nové profesní skupiny.

Cíle
Cílem projektu je, aby se interiéroví designéři a architekti 
dozvěděli o nových materiálech a výrobních postupech, 
které jsou již v České republice dostupné. Akce je určena 
všem, kteří jsou ochotni představit nové trendy, kreativi-
tu a moderní řešení designového sdělení.   Zároveň také 
těm, kteří se chtějí inspirovat při zařizování svého bytu 
respektive domu nebo hledají novátorské a  individuální 
zpracování svých firemních či veřejných prostor.

Fo
to

: J
. W

. D
rn

ek
, J

an
 B

ej
če

k,
 a

rc
hi

v 
H

P 
a 

D
ur

st

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

kolekcí „Expona“ Objectflor na EuroShopu
předvedl svou kolekci nepřipevněných pod-
lah „SimpLay“. 

Také Project Floors vstoupil na trh s ne-
připevněnými designovými fošnami a svůj 
produkt označuje jako „řešitele problémů“.
Vedoucí marketingu Marco Knop poukazuje 
na to, že se v případě nepřipevněných fošen 
v zásadě nejedná o nějaký levný produkt, ný-
brž z důvodu jeho náročnější konstrukce se 
jedná o dražší záležitost, než jsou zmiňované 
nalepovací designové podlahy. Nový produkt 
„Loose – Lay“ s kolekcí 12 dřevěných vzhledů 
ze stávajícího programu tvořil základ prezen-
tace na EuroShopu. Také obchodní zástupce 
Markus Dünkelmann potvrzuje trend „čisté-
ho, plošného obkladu s velkým formátem,“ 
nicméně také poukazuje na „renesanční 
proudy malých formátů“. K vytváření deko-
rů Dünkelmann říká: „Ještě nejsme na úpl-
ném vrcholu. Jedním z témat budoucnosti 
je přímý digitální tisk. S přímým tiskem se 
předběžně otevírají nové možnosti vytvořit 
možná ještě více variací ve vzorech.“

Silnější kontrasty barev
„Vzhledem k silnému zatížení podlah vidí-
me vývoj ve výstavbě obchodu stále smě-
řovat spíše k nalepovacím krytinám,“ říkají 
u firmy Tarkett. U nepřipevněných podlah

se jako problematické často ukazují přecho-
dy k jiným podlahám s rozdílnou výškou, 
což způsobuje potíže například pro ná-
kupní vozíky. Také výlohy, které jsou v létě 
vystavovány tepelným změnám, by mohly 
být další výzvou. Ještě k přímému digitál-
nímu tisku: „Hlavní výhodou je odpadnutí 
výrobních kroků lakování/laminování. Tím 
pádem je možná výroba individuálních ma-
lých sérií. Dle našeho odhadu ale přímý di-
gitální tisk stále ještě nesplňuje kvalitativní 
požadavky ve vztahu k mechanické zátěži.“ 
Tarkett při převládajících estetických tren-
dech ještě poukazuje na poptávku po jed-
noduchých podlahách v různých odstínech 
šedé. Hlavním výstavním trhákem na Eu-
roShopu byl nový, přepracovaný koncept 
designové podlahy „ID Inspiration“ a také 
homogenní kolekce designových podlah 
„Centiva“.

Annika Windmöller z Windmöller Floo-
ring objasňuje ohledně druhů krytin: „Vý-
hody bezlepidlových obkladů ve spojení 
s lamelovými zámky jsou ohromné“ - a do-
plňuje: „Dle našeho názoru bude mít pev-
né přilepení i lamelové podlahy své opod-
statnění.“ K designovým trendům Annika 
Windmöller říká, že k dubu se nyní přidává 
i pinie a i nadále vede vintage look. Nicmé-
ně v budoucnu bude také k vidění jemné, 

kontrastní dřevěné žilkování. U kamenných 
dekorů potvrzuje břidlicový a betonový 
look, spojený s metalickými efekty. Uvede-
na byla také biologická podlahová krytina, 
která byla poprvé prezentována jako samo-
statná plocha ve čtyřech formátech XXL. 
Windmöller také zmiňuje téma „variací 
formátu“ jako jeden z důležitých nových 
trendů. Zlatým hřebem prezentace firmy
Windmöller na EuroShopu byla podlaha 
Wineo „Purline“, která byla ukázána ve 40 
designech. K tomu příslušela ještě firemní
kolekce designových, laminátových a více-
vrstvých podlah.
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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

Sabine Marie Wilhelm
wilhelm@ehi.org

Designový obklad s břidlicovým vzhledem v domě J. H. Beckera pro kulturu stolování v Kolíně

„Trend – Look“ vykartáčovaného dubu

Šik a jdoucí s dobou: polyurethanová podlaha

Designový obklad vytváří hodnotný vzhled v obchodu s módou

Vybavení prodejen



Globální projekt firmy Dekor s.r.o.
pro firmu Rodenstock, Německo

Rozhodujícím kritériem byl nejlepší poměr 
mezi kvalitou a cenovými relacemi jednot-
livých POS modulů. Designová koncepce 
vznikla ve firmě Rodenstock a je charakteri-
zována černobílým provedením reprezentu-
jícím corporate identity firmy Rodenstock.
Moderní a strohý design podpořený vyso-
kým leskem použitých materiálů vytváří pro-
středí luxusu, vysoké kvality prezentovaných 
produktů a odborné kompetence. Za řešení 
technického inženýringu, výrobu, kvalitu 
a doprovodné služby odpovídá firma Dekor.
Jedná se o komplexní projekt vyžadující ne-
kompromisní kvalitu s minimálními výrob-
ními tolerancemi a maximální funkčností 
v každém detailu. Sada POS materiálů se sklá-
dá jak ze stolních stojanů, tak i ze samostatně 
stojících, celkově 6 modulů, které umožňují 
názorně demonstrovat téma „Systém lepšího 
vidění“ firmy Rodenstock. Využití je velmi
variabilní a tímto modulárním systémem lze 
vybavit celý obchod. Jednotlivé moduly se 
dají zaměňovat dle potřeby jednotlivých ob-
chodů, a to velmi jednoduchým způsobem 

prostřednictvím systému fixace z magnetů,
čímž odpadá složité mechanické zajištění. 
Materiálově se pracuje s akrylátovými plasty, 
laminovanou DTD, magnety, důležité jsou 
kvalitní tisky, a to sítotiskovou nebo offseto-
vou technologií. Firma Dekor je zodpovědná 
i za kompletaci a zabalení příslušných sad 
čoček a informačních tiskovin ve 26 různých 
jazykových mutacích. Zvláštní pozornost 
byla věnována i způsobu balení z důvodu 

exportu stojanů a čoček do celého světa, 
kdy se zohledňovaly například výkyvy teplot 
nebo vlhkost během cesty či v dané destina-
ci. Realizace tohoto projektu je naplánován 
na několik let s cílem postupně celosvětově 
nahradit tímto novým systémem již existují-
cí starou koncepci. Zajímavostí je existence 
volně dostupné aplikace v App-Store pro Ap-
ple iPad, sloužící k informovanosti a možné 
konfiguraci stojanů, což je velmi praktický
pomocník pro všechny prodejní místa firmy
Rodenstock. 

Kromě brandu Rodenstock firma Dekor
pracuje i pro jiné brandy z této skupiny jako 
Porsche Design a Baldessarini. Celý tým fir-
my Dekor si velmi cení spolupráce s takový-
mi brandy a možnosti být důležitou součástí 
globálních POS projektů.

Začátkem roku 2013 byla firma Dekor s.r.o. pozvána do výběrového řízení na vý-
voj a výrobu nového POS programu „Rodenstock Competence Center“ pro firmu
Rodenstock GmbH z německého Mnichova, která je jedním z největších světových 
výrobců čoček a brýlových obrub s celosvětovou působností. Do výběrového řízení 
byla pozvána řada firem z celé Evropy a po téměř jednoročním procesu byla firma
Dekor vybrána jako výhradní dodavatel.

P.O.P.
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ternetu. S LOL generací se digitální nástroje 
stávají součástí každodenního života spotře-
bitele. Spotřebitel je permanentně připojen, 
informován a využívá všech dostupných pro-
středků k optimalizaci svých nákupů. Oproti 
minulému období marketingoví odborníci 
dnes ve shodě zdůrazňují komplementaritu 
fyzického a elektronického obchodu ve pro-
spěch skutečných zážitků zákazníků. 

V návaznosti na nové fenomény nákupní-
ho chování zákazníků je třeba změnit tradiční 
obchody, a přeměnit je na místa příjemných 
překvapení, zážitků a personalizovaných slu-
žeb, kdy místo prodeje musí zdůraznit to, co 
internet nenabízí, tzn. přívětivou atmosféru, 
odborné znalosti prodejního personálu. 

Zákazníci očekávají personalizovaný pří-
stup. V místě prodeje i před monitorem po-
žadují poradenské služby, individuální péči, 
personalizované nabídky podle historie je-
jich nákupů, podle jejich přání, preferencí. 
Každý zákazník chce být jedinečný. 

Prodavač bude v rámci nových změn hrát 
novou roli prvořadého významu. V rámci 
přechodu na digitální technologie to zname-
ná nejprve přehodnotit úlohu a kompetence 

prodavačů s cílem vytvořit z prodejny místo 
vztahů a služeb s výraznou přítomností lid-
ského faktoru, kde se budou zákazníci cítit 
uznáváni a preferováni více než jinde.

Zákazníci očekávají od prodavače hodně: 
chtějí odborníka,poradce , který zná své vý-
robky, individuální nabídku a doporučení, 
potěšení z nákupu ...Ty maloobchodní spo-
lečnosti, které budou schopny motivovat 
a vyškolit personál v souladu s budoucí rolí 
prodavače, vyniknou a odliší se. 

Díky působení na emoce zákazníka v pro-
dejních místech prostřednictvím specifické
atmosféry, komunikace a služeb se prodejny 
stávají místem, kam se zákazníci rádi vrací. 

Agentura designu Zagass Design předsta-
vila výsledky nedávného průzkumu, které 
ukazují, že fyzické obchody zůstávají pro spo-
třebitele nenahraditelným místem návštěv 
a nákupu. Například 71 % spotřebitelů v prů-
zkumu uvedlo, že v prodejně zažili příjemná 
překvapení a zážitky a že prodejny navštěvují 
i proto, aby zjistili, jaké jsou na trhu poslední 
novinky. 

Daniela Krofiánová

Jiným příkladem interaktivní a personalizované ko-
munikace se zákazníkem je nápojový automat od 
společnosti Publicis Shopper, který slouží k realizaci 
kampaně „Share a Coke“ v supermarketech a ná-
kupních centrech. Spotřebitelům nabízí možnost 
získat svou plechovku s nápojem v personalizova-
né formě. Zákazník zadá své jméno a na obrazovce 
sleduje proces přípravy plechovky s jeho jménem, 
kterou si následně může vyzvednout z nápojového 
automatu.

P.O.P.
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Phygital, personalizace, emoce zákazníka…
Jak se bude komunikovat v místě prodeje?

Akci navštívilo zhruba 14.000 návštěvníkům, 
kteří měli možnost seznámit se s nabídkou 
a novinkami 220 (převážně francouzských) 
vystavovatelů. 

Letošní ročník evropské POP soutěže 
představil 305 exponátů ve 42 soutěžních ka-
tegoriích. Odborná porota rozhodla o nomi-
naci 118 soutěžních projektů do finále soutě-
že. Kromě exponátů z Francie, které tradičně 
opět v soutěži dominovaly, soutěžily zajímavé 
realizace i z dalších evropských zemí. 

Co patřilo k nejvýraznějším tématům akce?
Bezpochyby všudypřítomným tématem, kte-
ré se prolínalo výstavou, soutěžní expozicí 
i odborným programem, bylo propojení tra-
dičních prodejních míst s digitálními tech-
nologiemi, budoucnost prodejních míst v di-
gitální éře, pokračující vývoj v této oblasti. 

Stále častěji se objevuje termín „phygital“, 
který výstižně charakterizuje to, co se trvale 
děje v oblasti obchodu: spojení dvou sfér, fy-
zické a digitální, s cílem poskytnout co mož-
ná nejlepší služby pro nové zákazníky, kteří 
jsou připojeni online vždy a všude. Tento 
trend bude samozřejmě pokračovat i v příš-

tích letech. Termín byl vytvořen na počátku 
roku 2013 australskou marketingovou agen-
turou Momentum. Využití tabletů, obrazo-
vek, bezkontaktní plateb nebo dokonce brýlí 
s napojením na internet jsou prvními zkuše-
nostmi s fenoménem phygital.

Fyzická prodejna již není vnímána jako mís-
to, které funguje oddělené a má svou vlastní 
existenci. Je za všech okolností propojena 
s virtuálním světem samotnými zákazníky, 
kteří jsou trvale připojeni prostřednictvím 
svého mobilního telefonu před, během a po 
nákupu. 

Obchodníci se musí naučit pracovat s ak-
tuálními komunikačními nástroji, aby mluvili 
stejným jazykem jako jejich klienti: je třeba 
si osvojit přístupy „web-in-store „ (využití 
mobilu v prodejně, aby zákazníci získali in-
formace v reálném čase, než v prodejně na-
koupí) „web-to-store“ (informovat se na netu 
a nakoupit v prodejně) a obohatit nabídku 
a služby o digitální technologie. 

„Tradiční místo prodeje nekončí… ale 
musí se přizpůsobit,“ zdůrazňují zástupci 
marketingu. „Především je třeba navázat 
na pravou obchodní atmosféru prodejních 

míst a uvědomit si, že intenzita nákupního 
zážitku v prodejních místech, je mnohem 
vyšší ve srovnání s tím, co nabízí internet. 
Než budeme přemýšlet o obrazovce, digi-
tálním terminálu nebo QR kódu, položme 
si otázku, zda jsou naše prodejny opravdu 
místem přívětivé atmosféry, pozitivních zá-
žitků, lidských kontaktů…zda jsou místem, 
kam si rádi zákazníci chodí prohlédnout 
zboží, vyzkoušet si výrobky a komunikovat 
s prodavači.“ 

Využití digitálních technologií vytváří pa-
radox, který spočívá v tom, že zákazníci v re-
akci na chladný a dematerializovaný vztah 
s digitálním světem jsou více než kdy jindy 
vnímaví a citliví na lidský faktor a osobní 
péči v místě prodeje. Čím více nakupují on-
-line , tím více oceňují přítomnost a ochotu 
prodavače i úsměv pokladní.

V souvislosti s využitím digitálních tech-
nologií se také mluví o nástupu generace 
LOL – generace (laughing out loud), kterou 
lze nalézt nejčastěji na blogu a na sociálních 
sítích – vyjadřuje postoj, kdy je třeba ne-
brat nikdy nic vážně, přístup plný smíchu 
a humoru, který spojuje tisíce uživatelů in-

Na přelomu března a dubna proběhlo na pařížském výstavišti Porte de Versailles bienále významné evropské události v oboru 
in-store komunikace pod názvem Marketing at-retail show 2014, jejíž součástí byly mezinárodní výstava a evropská soutěž 
POPAI AWARDS Paris o nejlepší komunikační prostředky v prodejních místech. 

Záměrem organizátorů akce bylo poskytnout komplexní a reálný pohled na ak-
tuální rozsah, strukturu a trendy evropského oboru marketing at retail. Proto 
byla výstavní plocha rozdělena do pěti hlavních tematických sekcí: marketingové 
služby, POP komunikace, digitální média , retail design a materiály pro výrobu 
in-store prostředků. 

Řada projektů, které bylo možné zhlédnout v le-
tošním ročníku evropské soutěže, byly důkazem 
toho, jak lze díky vyspělým technologiím inten-
zivně působit na smysly spotřebitele a podpořit 
interaktivitu se zákazníkem. Skvělým příkladem 
byl třeba exponát „Velké překvapení Kinder“ od 
italské firmy Fisadorelli , který nabízí spotřebitelům
hypermarketů a supermarketů působivý zážitek 
v podobě přidané hodnoty velikonočních dárků 
s překvapením. Pokud spotřebitel přiblíží zabalený 
produkt k obrazovce, prostřednictvím rozšířené rea-
lity virtuálně „vstoupí“ dovnitř výrobku, kde objeví 
své překvapení a další možnosti zábavy a her.
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Zákazníci mohou nové P.O.P. aplikace spatřit 
ve Strážném na Šumavě v tzv. Travel Free pro-
dejnách. Hlavním prodejním artiklem těchto 
obchodů totiž nejsou jednotlivé krabičky, ale 
přímo celé kartony cigaret.

Hra s barvami díky několika
klikům na ovladači
„Cílem bylo zaujmout zákazníka hned na prv-
ní pohled, kladli jsme ale důraz i na tvorbu at-
mosféry a originální, prémiovou a uspořáda-
nou image,“ přibližuje zadání Alena Šlechtová, 
projektová manažerka společnosti DAGO.

Nové cigaretové regály tak zohledňují pravi-
dla zákaznického rozhodování i praktičnosti. 
Nabízejí totiž širokou možnost obměny a zá-
kazníky zaujmou už z dálky díky LED osvět-
lení. Velkým pozitivem celé aplikace je pro-
to jednoduchý rebranding regálů, jehož lze 
dosáhnout i s pomocí efektu RGB LED diod. 

„Dálkovým ovládáním je možné jednoduše 
volit barvu jednotlivých světelných efektů či 
nastavit časovou smyčku s opakující se pro-
měnou barvy,“ přibližuje princip Šlechtová.

„Touto instalací chceme zahraničním turis-
tům v tuzemsku nabídnout vysoký standard 
při nákupu našich produktů. Viditelnost, 
uspořádanost a přehlednost v obchodě jsou 
totiž klíčovým faktorem při výběru z nabí-
zeného sortimentu,“ vychází ze svých zkuše-
ností Robert Bieda, trade marketing manager 
ze společnosti Imperial Tobacco.

P.O.P.
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Imperial Tobacco má nové
světelné regály od DAGO
Komunikační P.O.P. agentura DAGO přišla s elegantním a jednoduchým řešením, jak 
zaujmout potenciální zákazníky značek společnosti Imperial Tobacco hned při pří-
chodu do obchodu. Pro svého klienta navrhla, vyrobila a instalovala nové světelné 
regály s možností jednoduchého rebrandingu a změny barvy nasvícení.

Jejich mottem je:
„We make your good times better“
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„Poskytujeme zkrátka takový balónkový 
fullservis – klientům zhotovíme nejen 
slavobrány a loga z balónků, ale také 
originální dekorace v rámci dané tematiky či 
konceptu eventu. Balónky jsme zapracovali 
také do našich programů pro děti, tím jsou 
pro malé publikum atraktivnější a děti se 
pak do produkce samy zapojí. Ukázkovým 
příkladem je balónková dílna, kde si děti 
mohou své vlastní balónkové zvířátko za 
asistence animátora vyrobit, “ dodává Eva 
Zmeškalová, Project&Event Manager. 

Balondekor Production je rodinná společnost, 
která se zaměřuje na organizaci nejrůznějších 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí. Sdružuje tým profesionálních animátorů 
a umělců a specializuje se hlavně na balónkovou 
dekoraci, dětské programy a family days. Co 
všechno mají v repertoáru si nejlépe přečtete 
na www.balondekor.cz.

„Sami klienti a jejich poptávky jsou zdrojem 
naší největší inspirace,“ uvádí Eva Zmeškalová, 
„která pak vyústí k tvorbě nového programu 
či dekorace. Pokud máme klienta, kterému 
organizujeme mikulášské odpoledne pro 
jeho firmu či narozeninovou party již několik
let po sobě (vystřídal již značnou část našich 
programů), Balondekor mu zkrátka musí 
zajistit něco nového, zprostředkovat nové 
osvědčené umělce či „jednoduše“ vytvořit nový 
program. Jedním z příkladů je komponovaný 
program Popletené Vánoce nebo Pasování 
předškoláků. Program je nabitý soutěžemi, 
scénkami i tancováním, děti jsou do produkce 
interaktivně zapojeny a díky tomu si z akce 
odnesou nezapomenutelný zážitek.

Mylná představa je, že se takový program 
okamžitě odrazí na ceně. Nemusí. Je totiž 
brán jako určitá deviza, tedy další pořad, 
který si můžeme přidat do našeho portfolia. 

Mnohokrát se takový program stane hitem 
sezóny.

Naši klienti ocení komplexní nabídku, 
variantnost, individuální přístup při 
komunikaci, ale co opravdu chtějí je event, 
o kterém zaměstnanci firmy budou mluvit
týden nebo i měsíc po jeho vlastní realizaci 
a který v nich něco zanechá. A to proto, že 
z něho budou mít určitý zážitek. Ať je to z pěkné 
fotky z fotokoutku, která jim zůstane, nebo 
překvapení, které zažijí při objevení králíka 
v klobouku, úžasu nad sexy vystoupením 
břišní tanečnice, při které se pánům tají dech. 
Klient nemusí mít na akci tu největší mediální 
hvězdu, stačí třeba i taková balónková dílna – 
vytvoření Taťky Šmouly z balónků a všichni jsou 
omráčeni – děti i dospělí. A firma Balondekor
Production je ráda, že může být součástí toho 
všeho a k pocitu, který si zákazníci z akce 
odnesou, svou činností přispět.“

Zástupci firmy Balondekor Production byli na balónkových konferencích v Londýně, Paříži i Mol (Belgie), kde se naučili spe-
ciální balónkové techniky a získali kontakty na balónkové experty i dodavatele z celého světa. Pokud klient poptává nějaké 
speciální prvky dekorace na promo akce výrobků či jiné účely, ať už vláček, lišku (Českomoravská stavební spořitelna), humra 
(restaurace Lobster) či jiné balónkové „vychytávky“, Balondekor jim dokáže vyhovět.
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Vystavovatelé prezentovali širokou škálu tis-
kových strojů, systémů a příslušenství pro 
digitální inkjetových tisk na různé materiály, 
3D tisk, specializovaný software, média s am-
bicí uplatnit se při průmyslových aplikacích 
a futuristické vize. Tento popis není příliš 
konkrétní, takže se to pokusme více rozměnit 
na drobné. 

Návštěvníci mohli vidět obrovský rozsah 
tiskových aplikací v průmyslových proce-
sech. Začněme tiskem na primární, sekun-
dární a terciární obaly, funkční i dekorativní 
tisk při výrobě elektronických zařízení, doty-
kových obrazovek, bílé techniky či v oblasti 
automotive.

Samostatnou skupinu tvořila řešení pro de-
korativní tisk na textil, bytový textil a oděvy. 
Obrovský potenciál má tisk na dlaždice, sklo, 
kov, laminát, dřevo a další stavební materiály. 
Kupříkladu Rolando Rappi, CEO společnosti 
Digital Consult Integral AG, která předváděla 
řešení pro formátování tapet, řekl: „Přinesli 
jsme specializované řešení pro výrobu cus-
tomizovaných tapet spočívající v latexové 
tiskárně HP Latex 260 a automatické řezačky 
na tapety spolu s odebíracím stolem. Tapety 
mají velký potenciál a chceme oslovit jak vý-
robce, tak i jejich zpracovatele.“

3D tisk zase lze využít pro rychlé proto-
typování a modelování v architektuře, stro-
jírenském, obalovém či elektrotechnickém 
průmyslu, jakož i pro výrobu věcí osobní 
spotřeby. To vše bylo možné vidět v rámci 
prezentace více než stovky vystavovatelů.

Velké naděje
Výrobci digitálních inkjetových technologií 
vidí v průmyslových aplikacích velkou příle-
žitost pro další rozvoj. Agentura FM Brooks, 
která spolu se zakládajícími firmami uspořá-
dala veletrh InPrint, počítala se synergií tra-
dičních průmyslových veletrhů, které se na 
výstavišti v Hanoveru konaly ve stejném ter-
mínu pod názvem Hannover Messe 2014.

Tématem dneška jsou inovace. Toto slůvko 
jako mantru opakují výrobci i obchodníci. 

V každém případě se organizátorům poda-
řilo přivést na veletrhy odborné publikum, 
které si pochvalovali i vystavovatelé na In-
Printu.

Budoucnost ukáže
Nastavení trhu a hlad po nových příležitos-
tech přivedl na InPrint velmi mnoho firem 
z grafického segmentu. Vystavovatele to 
svým způsobem překvapilo, protože už za 
měsíc se otevřou brány veletrhu FESPA Di-
gital v Mnichově, kde chtějí komunikovat 
s touto skupinou zákazníků. Lars Bendixen, 
Productmanager společnosti Zünd vyrábějící 
stolové plotry, k tomu řekl: „Máme řešení pro 
velmi široké spektrum průmyslových odvět-
ví a InPrint chápeme jako velmi dobrou plat-
formu, kde se může setkat potřeba a řešení. 

Očekávali jsme, že zde bude podstatně více 
návštěvníků z průmyslu. Dle odhadů jich je 
asi polovina. Ta druhá polovina jsou firmy 
z grafického trhu.“

Důležitá bude schopnost průmyslových 
podniků absorbovat nabízená řešení a najít 
pro ně vhodné uplatnění.

Nový veletrh InPrint našel prostor, který 
mohou výrobci digitálních inkjetových tisko-
vých technologií využít. I od výsledků tohoto 
prvního ročníku však závisí, zda se nový vele-
trh stane i tradicí, nebo mu poměrně rychle 
dojde dech, podobně jako veletrhu EcoPrint, 
který chtěl zdůraznit ekologicky udržitelný 
rozvoj polygrafického průmyslu.

Na výstavišti v německém Hanoveru se v termínu 8. - 10. dubna 2014 konal zcela nový veletrh. Název In-
Print je zkratkou slov Industrial Printing, tedy tisk pro průmysl. Byl zorganizován jako jediná přehlídka 
na světě zaměřená výhradně na tisková řešení pro průmyslové aplikace. Jak to celé dopadlo?

Signmaking
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 Pohled do výstavní haly 

Zejména diky potisku keramických dlaždic vzrostly společnosti Xaar 
jako výrobci tiskových hlav za půl roku tržby o 78 %

Velkou budoucnost 
v průmyslu
čeká 3D tisk

Digitálně potištěné 
tapety jsou velmi 
žádaným artiklem 

Pro oživení textilního 
průmyslu ve vyspělých 

zemích má digitální 
tisk velký význam

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall www.stores-shops.de
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Back to Boutique
Postupně se ukazuje, že i opravdoví fajnšme-
kři mezi zákazníky, kteří do nedávna upřed-
nostňovali nákupy po internetu, stále častěji 
přicházejí do kamenných obchodů. Nízko-
-formátový, individualistický módní butik, 
který se zdál být odsouzen k zániku, zažívá 
renezanci. A na plné čáře vedou koncepty 
podobné butikům, které nechávají vynik-
nout dobré jméno značky. Luxusní francouz-
ské, skandinávské a italské módní značky 
otevírají v metropolích své obchody. V těch-
to obchodech se značky prezentují, nabízejí 
spojení inspirace, informací a nakupování, 
přičemž využívají i moderních technologií 
propojených s internetem. Kromě přímého 
prodeje má být zákazník nasměrován i na e-
-shop té dané značky. 

Zároveň je možné vypozorovat, že některé 
prvotřídní globální módní značky v očích zá-
kazníků ztrácejí svůj lesk a půvab. V důsled-

ku toho se mění sortiment a hledají se nové 
cesty, což vede ke snaze propojit vizuální 
stránku s tou psychickou. Stále častěji lze vi-
dět, že nabídka sortimentu se rozšiřuje o dří-
ve zcela vyhraněné zboží, a tak lze v jednom 
obchodě nalézt vedle kabelek, obuvi, doplň-
ků i cyklistická kola, knihy, pralinky, parfémy 
a papírenský sortiment, neopomínaje inte-
grované kavárny, kde kromě kávy naleznete 
i alkohol a jiné občerstvení. Concept Store už 
není nějakým exotem, dnes se každý obchod 
snaží být takovým malým concept store. 

Výstřednost, nekonečná inspirace na interne-
tu, neustálá přítomnost nejrůznějších médií, 
vyšší požadavky na produkt a chuť vyhledávat 
osobní kontakt charakterizují současného zá-
kazníka, který se již nespokojí s průměrností. 
A právě módní branže v poslední době doka-

zuje, že těmto novým požadavkům perfektně 
porozuměla. Rok 2013 byl velmi aktivním 
rokem, ve kterém jsme zaznamenali otevření 
spousty nových obchodů. Obchodníci jsou 
aktivnější a neustále vyhledávají něco nového. 
Jsme si také vědomi vyšších požadavků, které 
jsou na obchodníky kladeny. Náš zákazník 
očekává kvalitní poradenství a péči, což už 
někdy hraničí s odborným konzultantstvím.

Kornelia Scholz

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

Se svým zbrusu novým „Department Sto-
re“ v Düsseldorfu se Breuninger před pár 
týdny umístil na vrcholné pozici v žebříčku 
vzorových konceptů pro obchody s módou. 
Téměř ve stejnou dobu stvrdil jeden z nej-
prominentnějších německých obchodníků 
s módou, Albert Eickhoff, konec své vlastní 
éry: jeho obchod s designerskou módou na 
düsseldorfské Königsallee, který byl desítky 
let v módní branži vzorem, zavírá.

Diskont Kik, abychom se podívali i na druhý 
konec spektra obchodu s módou, stojí právě 
před rozhodnutím nahradit svůj úzkoprofilo-
vý sortiment atmosférickým „shopfittingem“.
A módní řetězec C&A drží krok s novými 
trendy a v takovém duchu prezentoval svůj 
velkolepý prosvětlený flagshipstore.

I z geografického hlediska jsou módní znač-
ky vystaveny silnému tlaku. Globální módní 
řetězce všech cenových skupin zahájily ex-
panzi. Primark, TK Maxx, Bershka, Urban 
Outfitters, Uniqio a další odrážejí soudobé
trendy bez ohledu na to, v jaké cenové kate-
gorii se nacházejí a v kamenných obchodech 
demonstrují to, co je zákazníkům známé z in-
ternetu. Jsou důkazem toho, že současný spo-
třebitel očekává stimul, image, životní styl 
a originalitu na všech úrovních, i u módních 
diskontů s nízkými cenami. 
 
Zatímco pobočky módních řetězců ve vel-
kých městech se stávají doslova putovními 
místy pro nákupčí, některé módní domy 
věnují velkou pozornost i svým obchodům 
mimo město, kde se snaží zaujmout origina-
litou a vytvořit novou identitu obchodu spo-
jenou s lokalitou, ve které se nachází. Tyto 
obchody se snaží zaujmout své zákazníky 
mixem módy a lokálního koloritu, ochotnou 
obsluhou a kvalitním poradenstvím. 

Cross-channel Marketing
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Konkurenční boj
o nejlepší proměnu
Módní branže zažívá předpovídaný boom 

proměn, obchody s módou se předhánějí ve 

svých konceptech. Jako klíčový faktor pro 

budoucí koncepty obchodů platí, že je nutné 

perfektně znát zákazníka, aby mu bylo mož-

né prožitek z nakupování „ušít na míru“.
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Přihlaste svůj projekt
do 16. ročníku prestižní 
soutěže Best of Realty
- Nejlepší z realit v těchto 
kategoriích:

Rezidenční projekty, Nová 
administrativní
centra, Obchodní centra, Hotely, 
Rekonstruované kanceláře, 
Průmyslové a skladové areály.

V rámci soutěže bude udělena
i Zvláštní cena 
poroty, Cena ARTN a Cena 
čtenářů mediálních partnerů.

Více informací o soutěži na 
www.bestofrealty.cz
(nominační kritéria, přihláška do soutěže)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
DO SOUTĚŽE 5. ZÁŘÍ 2014
Pořadatel soutěže: BEST OF REALTY, s.r.o.,
Šaldova 34, Praha 8-Karlín
tel.: 776 168 342

2014
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Při tvorbě reklamy typu PPC inzerent za-
dává množinu slov, kterým se říká klíčová slo-
va (např. nábytek, nábytek z masívu, nábytek 
Praha, levný nábytek). Jakmile uživatel inter-
netu zadá do vyhledavače některé z těchto 
slov (např. nábytek), zobrazí se reklamy za-
davatelů, kteří tato slova mají ve svých kam-
paních nastavená. Výsledky hledání se pak 
seřadí v závislosti na ceně, kterou inzerent 
určil jako hodnotu jednoho prokliku. 

Bohužel ne všichni se však chovají v sou-
ladu s dobrými mravy. Mnohdy při volbě klí-
čových slov používají názvy zavedených pro-
duktů konkurence a využívají tak známosti 
jejich značky a jejich dobrého jména na trhu 
ve svůj prospěch. 

Dlouhou dobu převládal mezi veřejností 
názor, že takové chování je buď v pořádku, 
nebo že s ním nelze nic udělat. To však není 
pravda. Existuje možnost, jak tomu zabránit. 
Pokud totiž vlastníte na název firmy, domé-
ny nebo produktu ochrannou známku, pak 
máte v ruce silný nástroj, jak se takovému 
jednání bránit. Společnosti Seznam.cz i Go-
ogle se k tomuto problému staví seriózně. 
Aktivita však musí vyjít z vaší strany.

Obě společnosti mají ve svých smluvních 
podmínkách uvedeno, že reklamu lze uveřej-
ňovat pouze v souladu s platnými předpisy. 
Společnost Google má velmi propracovaná 
pravidla týkající se užití ochranných známek 
jako klíčových slov v kampani PPC. Seznam.
cz se tak podrobně nerozepisuje, nicméně to 
u obou společností funguje přibližně stejně. 

Pokud jako majitel ochranné známky 
zjistíte, že váš konkurent používá při své 
kampani PPC jako klíčové slov vaši ochran-
nou známku nebo slovo velmi podobné vaší 
ochranné známce, pak je třeba podniknout 
tyto kroky. Podat u příslušné společnosti 
stížnost na použití ochranné známky v rekla-
mách. K tomu lze využít i on-line formulář 
příslušných společností. Zde se vyplní údaje 
o majiteli ochranné známky, údaje o ochran-
né známce a také identifikace reklam, které
práva k ochranné známce porušují. Je-li to 
požadováno, pak oprávněnost stížnosti pro-
kazuji dodáním kopie Osvědčení o zápisu 

ochranné známky, ze kterého je zřejmé, ja-
kou ochrannou známku mám zapsánu a pro 
jaké výrobky nebo služby. Dále mohu dopl-
nit, v čem spatřuji porušení, případně mohu 
dodat i znalecký posudek pokud si to situace 
vyžádá. 

Společnost Seznam.cz nebo Google věc 
prošetří. Pokud shledá stížnost oprávněnou, 
zamezí použití Vaší ochranné známky v textu 
reklamy konkurence. Výsledkem je, že rekla-
ma konkurenta neoprávněně využívajícího 
značky chráněné ochrannou známkou, je za-
blokována a dále se nezobrazuje. Konkurent 
tak již nemůže nijak těžit z dobrého jména 
vaší společnosti nebo vašeho produktu. 

Mgr. Michaela Chytilová
Český patentový a známkový zástupce
Evropský zástupce pro ochranné známky a vzory
Soudní znalec
pro dotazy použijte e-mail michaela@chytilova.cz
www.chytilova.cz

Ochranná známka
v prostředí internetu
Reklama prostřednictvím klíčových slov (PPC)
Reklama typu PPC je dnes jednou z velmi využívaných možností propagace v pro-
středí Internetu. Zkratka PPC (Pay Per Click - platba za proklik) znamená, že inzerent 
platí za reklamu až tehdy, kdy dojde k prokliknutí a přechodu návštěvníka na jeho 
web či e-shop. PPC systémy můžete vidět například na vyhledávačích Seznam.cz 
nebo Google.cz.

Proč byste měli být na

Na LinkedIn najdete dnes už v České re-
publice 600 tisíc profilů. Hledejte poten-
ciální zákazníky díky profesionálnímu 
zaměření této sítě. Na rozdíl od Facebooku 
zde nebudete štěbetat jen o tom, „co jste 
měli k snídani“.

1. Budujte si jméno odborníka
  Vyšperkujte si nejdříve váš osobní profil.

Spousta aktivit, které budete do budoucna 
na LinkedIn dělat, bude propojena právě 
s vaší osobní stránkou. Vypracujte si de-
tailně vaše předchozí pracovní zkušenosti. 
Nezapomeňte uvést vaše dovednosti, které 
vám pak mohou vaši přátelé potvrdit.

2. Doporučení a reference? K nezaplacení
  Doporučení je pro vaše potenciální zákaz-

níky nejdůvěryhodnější zdroj informací. 
V mnoha případech je dokonce důležitěj-
ší to, jaké máte reference, než jak jsou po-
psané vaše služby. LinkedIn nabízí skvělý 
prostor pro vytváření referencí.

3. Tvořte produktové stránky
  Pro každý váš významný produkt si vy-

tvořte samostatnou stránku. Uživatelé pak 
mohou sledovat konkrétně ty produkty, 
které je zajímají. Produktovou stránku 

nezapomeňte aktualizovat. „Získáte tak 
přesně zacílené skupiny, kterým budete 
servírovat obsah, o který mají skutečně 
zájem,“ radí Radka Hošková z agentury 
Rh+ marketing.

4. Buďte lídrem!
  Vytvořte vlastní zájmovou skupinu. Zaklá-

dáte ji jako osoba, proto se vám bude ho-
dit mít svůj osobní profil v perfektní kon-
dici. Skupinu propojíte s vaší společností. 
Budujete tak dobré jméno nejen sobě, ale 
i společnosti. Ve skupinách dále pořádej-
te diskuze. Vytvářejte konkrétní témata. 
Všeobecné otázky nezaujmou a nevyvolají 
diskuzi.

  Provozujete restauraci? Neuvádějte v ná-
zvu skupiny její název. Zaměřte se spíše na 
atraktivitu. Vstoupili byste raději do sku-
piny s názvem „Restaurace U medvěda“ 
nebo „Nejšťavnatější hamburgery podle 
domácí receptury“? Ve skupině pak roz-
veďte diskuzi např. na téma „Je lepší do 
hamburgeru dresink nebo tatarka?“

  Další možností, jak využít skupiny, je stát 
se členem. Vyhledejte si skupiny, které 
jsou blízké vašemu oboru a komunikujte 
s opinion leadery (názorovými vůdci). Ti 
mohou vaše sdělení šířit dál.

5. Oslovte reklamou ty, kteří rozhodují
  Na LinkedIn můžete vytvářet reklamy, kte-

ré se dají velice dobře cílit. Kromě území, 
pohlaví, věku a školy můžete cílit podle 
oboru společnosti, její velikosti, dále pod-
le pracovní funkce a služebního věku. 
Vyhledejte ty správné osoby, které mají 
kompetenci rozhodovat o nákupu vašeho 
zboží.

 
6. Budete se zobrazovat 
 v přirozeném vyhledávání
  Vaše aktivita, osobní i firemní profil se na

dané klíčové slovo velice dobře zobrazu-
je ve vyhledávačích. Buďte aktivní a do-
staňte se na přední pozice. Vyhledávače, 
zejména Google, ocení aktivitu na sociál-
ních sítích. Ve vyhledávání se dobře zob-
razují i příspěvky z Facebooku a Google+.

Závěrem? Obsah je král
 Ať už budete aktivní na LinkedIn nebo na 
jakékoliv jiné sociální síti, myslete na kvalitu 
obsahu. Vytvářejte tak kvalitní obsah, aby jej 
ostatní chtěli sdílet dál. Reakce na váš obsah 
musí být jakákoliv, jen ne „No a co?“ Buďte 
inspirativní, vzdělávejte, bavte vaše followe-
ry (fanoušky), ale i sebe. 

LinkedIn je velice rychle rozvíjející se sociální síť, díky které můžete navázat profesní vztahy. PR agentura Rh+ marketing 
připravila důvody, proč by LinkedIn neměl chybět ve vašem komunikačním mixu.

e-komunikace
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