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Hlaste se do soutěže o nejlepší 
koncept světa do 15. září 2014



Časopis Brands&Stories přijímá 
přihlášky do dalšího ročníku soutěže.

Uzávěrka přihlášek bude 15. září 2014 
a jedinou podmínkou účasti je, že nový či 
zrenovovaný design obchodu nesmí být ke 
dni vyhlášení (únor 2015) starší než rok a půl. 
Přihlášení nepodléhá žádnému poplatku.

redakce@pribehyznacek.cz

Za tři nejlepší koncepty světa byly za loňský rok vybrány kanadská textilní značka Simons z Edmontonu, italský řetězec Coop.fi, který obdržel 
ocenění za svou budovu v Novoli, ve Florencii a Puma si vysloužila ocenění za svůj spektakulární obchod v japonské metropoli Osaka. 
Jak už bylo řečeno, rozhodujícími faktory při hodnocení byl koncept obchodu s jasnou zprávou, originalita, schopnost oslovit zákazníky 
a efektivní mix architektury, barev, materiálů, světel a visual merchandisingu.

PŘIHLASTE SVOJE SHOP-KONCEPTY DO SVĚTOVÉ SOUTĚŽE

EuroShop RetailDesign Award 2015!
Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje německé EHI ve spolupráci 
National Retail Federation USA jako soutěž o nejlepší koncepty světa. 
Šéfredaktorka časopisu Brands&Stories -Blanka Bukovská – byla přizvána do 
mezinárodního týmu expertů této významné soutěže a díky tomuto odbornému 
časopisu jsou již čtvrtým rokem nominovány do této soutěže české a slovenské 
koncepty. Výsledky posledního ročníku byly vyhlášeny na veletrhu EuroShop. 
V letech, kdy se veletrh nekoná, jsou 3 vítězné koncepty světa vyhlašovány 
začátkem roku v New York City. Stane se tomu tak i začátkem roku 2015.

Mezi vybranými do užšího kola výběru byly v minulých 
letech české koncepty – brněnská Galerie Miele, 
která byla mezi 21 nominovanými nejlepšími koncepty 
světa, koncept POTTEN &PANNEN - STANĚK COOKING 
CINEMA, který postoupil do užšího kola soutěže 
EuroShop RetailDesign Award 2013 spolu s dalšími 
25 koncepty (z celkem 62 soutěžících z celého světa). 

Do finále výběru loňského ročníku, 
tj. mezi 35 nejlepších z 82 přihlášených, se dostal 
showroom společnosti Lasvit v pražském Holportu.

koncept POTTEN & PANNEN - STANĚK COOKING CINEMA

showroom
společnosti
Lasvit
v pražském
Holportu

Simons Coop.fi Puma Osaka
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Komunikační P.O.P. agentura DAGO realizova-
la pro svého klienta Jan Becher – Karlovarská 
Becherovka (JBKB) kompletní proces vývoje, 
výroby a instalace nových P.O.P. médií pro pro-
dejny duty free shopů Aelia Czech Republic na 
Letišti Václava Havla. „Chtěli jsme návštěvní-
kům letiště nabídnout výraznější zážitek z ná-
kupu a zároveň tím podpořit prodeje našich 
likérů a doplňkových produktů,“ vysvětluje 
záměr nové instalace Marek Grabovský, Brand 
Manager Karlovarské Becherovky.“

V nejúspěšnější prodejně došlo ke 103% 
nárůstu prodejů výrobků JBKB 
„Klíčovými prvky celé instalace se staly sa-
motné produkty. S lahvemi likérů lze také 
jednoduše manipulovat a navíc jsou přehled-

ně seřazeny dle jednotlivých druhů ve všech 
šesti vybraných prodejnách Aelia,“ uvádí Mi-
chal Sůlovec, projektový manažer DAGO.
 A zajímavý vizuální merchandising přinesl 
své výsledky. V prodejně na odletové bráně D 
narostly prodeje od instalace nového shop-in-
-shopu o 103 %. „Celkový nárůst ve všech šes-
ti prodejnách se pohybuje okolo 38 %,“ upřes-
ňuje Jindřich Černý ze společnosti Aelia.
Výzvou však tentokrát nebylo pouze kreativ-
ní a shoppercentrické pojetí celého projektu, 
ale i samotná instalace. Na letišti je totiž třeba 
dodržovat přísné bezpečnostní podmínky. 
„Instalaci jsme proto prováděli v extrémně 
krátkém čase v týmu asi 30 lidí. Největší in-
stalaci ve velkém obchodě jsme zrealizovali 
za tři dny a za další tři jsme stihli vybavit zby-

lých pět prodejen. Vše bylo časově náročné, 
protože jsme museli většinu materiálů pře-
nášet ručně na velké vzdálenosti,“ vzpomíná 
na podmínky při realizaci Michal Sůlovec ze 
společnosti DAGO.

Shop-in-shopy zaujmou již zvenku, 
přitom lákají na tradiční prvky 
spojené s Becherovkou
Výsledkem je komplexní P.O.P. aplikace, která 
dokáže zaujmout kolemjdoucí již zvenku. Zá-
kazníky do obchodu přiláká především svou 
vizuální atraktivitou díky použití výrazné 
a kontrastní kombinace barev, nasvíceným 
médiím a policím, 360stupňové viditelnosti 
či speciálnímu spotu na LCD monitorech. 

„Celá instalace působí prémiově, a dobře tak 
komunikuje a podporuje brand společnosti. 
Přitom působí tradičně a vyzdvihuje známé 
prvky spojené s Becherovkou – bylinky, ko-
ření, jedinečný tvar lahví či historii tohoto 
likéru,“ uzavírá Marek Grabovský z Karlovar-
ské Becherovky.

Nové shop-in-shopy
Becherovky zvyšují prodeje 

Boucheron vlastní více než 50 maloobchodů 
po celém světě a je součástí společnosti Ke-
ring, jednoho ze světových lídrů v odvětví 
luxusu, sportu a životního stylu. Boucheron 
je ekvivalentem dokonalého šperkařského 
řemeslného umění. Je mistrem svého oboru 
již více než 155 let. Kolekce vychází z historie 
a hodnot domu Boucheron. Každé hodinky 
a šperk povznášejí drahé kameny a vzácné 
materiály, ze kterých jsou vyhotoveny. Zachy-

cují hru světla a tříbí emoce. Avšak nejsou to 
„pouhé“ šperky. 

Koncept butiku –„ Pocta světlu“
Koncept butiku je inspirován místem, které 
pro svůj první butik na pařížském náměstí 
Place Vendôme vybral v roce 1893 sám Fré-
déric Boucheron. Dle legendy si vybral dům 
č. 26 proto, že naskytl nejslunnější místo na 
celém náměstí. Šperky se díky tomu ve vit-

rínkách krásně třpytily. Nový pražský butik 
v Široké ulici nabízí útulné prostředí v odstí-
nech bílé a champagne. Světlé barvy evokují 
výjimečnou záři butiku na Place Vendôme. 
Nábytek je vyroben z pískovcového mramo-
ru. Jeho křišťálový nádech připomíná mistr-
né opracování kamenů, typické pro Maison 
Boucheron. 

Ikonická tvorba Boucheron
v novém butiku
Butik v Široké nabízí kolekce ikonických 
šperků. Své čestné místo zde například mají 
výrazný Quatre nebo něžná Ava. Naleznete 
zde také kolekci Serpent Bohème, která je 
inspirována milostným příběhem Frédérica 
Boucherona a jeho ženy Gabrielle. Hodinář-
ský um Domu Boucheron nezůstává pozadu. 
Novinky v letošních kolekcích jsou zde pre-
zentovány hodinkami Epure a nadčasovými 
Reflet.

Maison Boucheron pocta světlu

Filip Žilka o novém konceptu 
„Nový interiér optiky se soustředí na emoci, 
nikoliv na brýle, a zaujímá neutrální posta-
vení ve vztahu ke klientovi. Nevíte, jestli jste 
ve vystěhované galerii nebo showroomu 
architekta funkcionalismu. Šlo o to koncent-
rovat se v příjemném, neutrálním prostředí 
na rozhovor se stylistou, který má na staros-

ti postupně vypátrat, jaký typ designu vás 
vlastně charakterizuje. Klient sedí u stolu 
a nechává se obsluhovat, aniž by byl silně 
konfrontován s tisíci brýlemi vystavený-
mi po zdech, jak je běžně vidět. Brýle jsou 
proto uskladněny v obřích trezorech, které 
samy o sobě emočně vypovídají. Zrcadla 
jsou neodmyslitelnou součástí interiéru, 

Nakupující v duty free shopech Aelia na Letišti Václava Havla mají možnost si s sebou na poslední chvíli přibalit i něco typicky čes-
kého. Díky novým P.O.P. instalacím od společnosti DAGO to jsou častěji lahve karlovarské Becherovky. Nedávno zprovozněné shop-
-in-shopy totiž svým imageovým vzhledem a atraktivním merchandisingem lákají kolemjdoucí k návštěvě prodejny a stimulují 
chuť k nákupu jedinečného českého likéru. Je také prokázáno, že na pražském letišti v obchodech Aelia Duty Free zvyšují prodej.

Maison Boucheron s potěšením oznamuje otevření svého druhého butiku v centru Prahy, v ulici Široká. Značka posiluje svou 
přítomnost v České republice. Stejně jako první butik, který sídlí v budově hotelu Four Seasons, tak také tento je inspirovaný 
Paříží. Jeho atmosféra a krásné šperky jsou určeny lidem, kteří touží po emocích.

Těsně před příchodem letní sezóny se optikovi Filipu Žilkovi podařilo dokončit kon-
ceptuálně-architektonický projekt v podobě nového interiéru jeho optiky ŽILKA OP-
TIK STUDIO. Dílo vzniklo ve spolupráci s architektem Michaelem Klangem. 

zvláště to obří v první místnosti. Jde o to 
vytvořit téměř intimní atmosféru, ve které 
jsme sami se sebou a můžeme se tak věnovat 
svým pocitům,” říká Filip Žilka. 

Esence interiéru 
Ve finální fázi byla dokumentační činnost 
svěřena do rukou dvojice fotografů Marti-
na Tůmy a Jakuba Skokana, kteří tvoří pod 
značkou BoysPlayNice. „Snímky se vytvářely 
složením několika (ca 12ti) jednotlivých fo-
tografií interiéru, vzniklých posuvem shift 
objektivu ve vertikální, horizontální a obou 
diagonálních rovinách. Následně se snímky 
složily bez další transformace do výsledné 
podoby. Nesrovnalosti a zkreslení výsledné-

ho obrazu je záměr autorů a je 
jedním z nosných prvků obra-
zu. Přiznané nesrovnalosti para-
frázují dokonalé postprodukční 
metody, ironizují je a nastolují 
otázku, zda náš mozek vyžaduje 
100 procentně vyestetizovanou 
a upravenou realitu nebo nao-
pak dokáže s chybou pracovat 
jako s nosným výtvarným prv-
kem,” dodává Martin Tůma. 
Skokan a Tůma jsou přesvědče-
ni, že se v tomto případě chyba 
stává tím, co tyto fotografie me-
tafyzicky odlišuje od okolního 
průměru. 

Nový interiér v ŽILKA OPTIK STUDIU 



Obecní dům byl kdysi stavěn ke společen-
sko-kulturně –obchodním setkáváním lidí. 
Je to jedna z nejlepších chráněných pamá-
tek v Unescu. Záměrem Blanky Matragi 
bylo vrátit tento prostor maximálně do pů-
vodního stavu. Interiérová vize byla svěře-
na designérce Barboře Škorpilové (Studio 
Mimolimit). Ta se s Blankou Matragi shodla 
na konceptu návratu do prvorepublikové 
doby s respektem k tradici a původní atmo-
sféře Obecního domu. Dala mu tedy patinu, 
otevřela výlohu, původní táflování bylo ruč-
ně natřeno apod. Interiér se zcela vzepřel 
současnému trendu „sterilních“ prodejních 
prostor a působí naopak velmi intimně. Sou-
částí butiku je i malý budoár sloužící k pre-
zentaci koktejlek, večerních a svatebních 

šatů, jež jsou dlouhodobě nejžádanějšími 
artikly návrhářčina portfolia. 

Srdcem butiku je návrhářčin autorský křiš-
ťálový lustr, na jehož vzorování se podí-
lel i umělecký sklář Jiří Pačinek. Na tento 
skvostný lustr nedávno podepsala s Blankou 
exklusivní smlouvu firma LASVIT. Autorka 
se shodla s Bárou Škorpilovou, že v buti-
ku uplatní svoji interiérovou tvorbu, a tak 
byl butiku dán punc Blanky Matragi. Ikona 
módního návrhářství uplatňuje svůj talent 
v nejrozličnějších oborech designu. Chce 
oslovit širokou veřejnost. Její designová díla 
MATRAGI HOME jsou skvosty, stejně jako 
její perlami pošité róby. Užitému designu je 
v butiku věnována i jedna výloha. Do tohoto 
ranku spadá rafinovaná kompozice desig-
nu nejrůznějších prvků vybavení interiérů 
– koberce, sofa, polštářky, lustry, sklo, por-
celán. Vše je dokonale protkané osobitým 
stylem s podpisem Blanka.

A jako by zde unikátů bylo málo, Blanka 
Matragi chtěla ještě ozvláštnit svůj butik 
prezentací svých modelů z přehlídkových 
mol. Dalším unikátem je i holografická 
technologie 3D projekce, která zde v butiku 

byla v rámci střední Evropy použita poprvé. 
Pomocí zadní projekce a předtočeného ilu-
zionistického záznamu modelky v životní 
velikosti jako by chodily ve výloze. Projekce 
samozřejmě vynikne za šera, ale i za světla 
přitahuje neomylně zraky kolemjdoucích. 
Spolupráci při této realizaci nelze upřít fir-
mě XLAB, která pro Blanku realizuje mnoho 
jejich vizí, včetně zadních projekcí na mód-
ních přehlídkách.

U Prašné brány 2, 110 00 Praha 1
gsm: + 420 602 494 030, tel.: +420 222 002 302

Nové prodejní koncepty
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Koncept s respektem

k tradici a atmosféře
prvorepublikové doby

Butik Blanky Matragi se nachází v těsné blízkosti Prašné 
brány a je otevřen více než rok. Je světovým unikátem 
hned z několika pohledů. Prostory butiku převzaté po 
minulém nájemci byly kompletně zrekonstruovány. 

www.stores-shops.de



Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Trend větší individuality místo uniformity 
ve výstavbě obchodů, dle výsledků zmiňo-
vané studie, mezitím pohltil takřka všechny 
branže a všechny formy nosičů zboží: regály, 
nábytek a především pak prodejní moduly, 
kupříkladu pro speciality v obchodě s jídlem, 
pro doplňky v obchodě s oblečením nebo 
pro odborný sortiment ve stavebninách. Sklo-
ny k propracovanější emocionální prezentaci 
zboží dle jednotlivých tematických okruhů 
a Shop-in-shopy“ orientované na řešení čin-
nosti se nicméně v obchodech se stavebni-
nami neprosadily tak, jak se zprvu očekávalo. 
Naproti tomu se v textilní branži cenově ori-
entovaní prodejci obrátili k trendu důkladněj-
ší prezentace menšího okruhu módy a k pre-
zentaci zboží po malých částech.
 
Stoupající poptávka po investicích
Ani v maloobchodech s textilem nezůstal 
tento trend individualizace bez dopadů na 
náklady zařízení. Dle výpovědí partnerů EHI 
jsou tyto investice až 2,5krát vyšší než při 
výhradním používání obvyklých systémů 
výstavby obchodů. Závisle na této vyšší ceně 
stoupla také poptávka po hodnotných přírod-

ních materiálech pro vybudování podlah, zdí 
a stropů. Průměrné náklady na nové zařízení 
specializovaného obchodu z oděvní, obuvní 
či sportovní branže se v současnosti pohybu-
jí okolo 497 eur na metr čtvereční prodejní 
plochy. Okolo jedné čtvrtiny (24 %) nákladů 
obchodů s oblečením v současnosti spadá 
na osvětlení, které má nebývalý význam pro 
prezentaci zboží i pro zážitek zákazníka z ná-
vštěvy obchodu.

Pokles nákladů na zařízení drogérií lze 
v první řadě vysvětlit tendencí k větším pro-
dejním plochám a s tím spojeným větším 
rozdílem ve vybavení specializovaných pro-
dejen a prodejen v centru měst při nezmě-
něném, vysoce standardizovaném základním 
konceptu.

Celkově výsledky studie EHI „Monitor ob-
chodu 2014“ ukazují, že se trend dále posouvá 
k jasnému zvýšení hodnoty, která je přisuzo-
vána prostoru obchodu – v průběhu posled-
ních deseti let se renovační cykly všech bran-
ží v průměru zkrátily z 9 na 7,8 let. Zrychlení 
renovačních cyklů se dle jednotlivých branží 
pohybuje mezi 10 a 15 %. Částečné renova-
ce jsou plánovány stále s kratšími časovými 

odstupy. Design obchodu a vizuální merch-
andising zůstávají pro plánování moderních 
konceptů obchodu, které oslovují všechny 
zákazníkovy smysly, klíčovými faktory a v bu-
doucnu se budou ještě více shodovat.
 
Úspěšní obchodníci budou kamenný obchod 
a e-shop stále více přes všechny možné kaná-
ly spojovat k jednotné nabídce pro své zá-
kazníky. Ekonomickým základem pro tuto 
„multichannel“ strategii stále je a vždy bude 
kamenný obchod. Tradiční síla skrytá pod 
heslem „touch and feel“ bude mít i v budouc-
nu trvání. Tam, kde vzniká stále více virtu-
álních odbytišť, požaduje zákazník očividně 
o to intenzivnější emoce v místě prodeje.

Claudia Horbert
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Leckterý zapálený fanoušek internetu by to 
mohl vidět jinak, ale zdaleka největší část ob-
ratů bude i v budoucnu přpadat na kamen-
né obchody, které mnohým spotřebitelům 
i nadále nabízejí velký zážitek z nakupování. 
Proč je tomu tak? Co zákazníci očekávají při 
vkročení do obchodu? Jakou hodnotu může 
obchod oproti nakupování online nabíd-
nout? Odpověď je krátká, výstižná a zároveň 
představuje klíč k úspěchu: „touch and feel“.
To, co jednou začalo s takzvanými „Concept 
Stores“, se v současnosti prosadilo napříč 
všemi branžemi - překonání tradičních ka-
tegorií a jejich prezentace v zcela novém 
kontextu. Prezentace zboží je dnes spíše pre-
zentací životního stylu, která je pomocí spo-
jení produktů, značek a outfitů jednotlivým 
cílovým skupinám čím dál tím lépe „ušitá 
na tělo“. Trendové zboží a outfity jsou kom-
binovány s rozličnými˝, až poněkud intimně 
působícími zařízeními. Často jsou také pou-
žívány předměty z každodennosti, například 

bedny na víno, staré dřevěné dveře, skříně, 
kufry, jízdní kola, nářadí apod., které jsou po 
úpravě používány jako stojany na zboží, jako 
dekorace nebo vytvářejí určité lokální pouto. 
Předměty nebo materiály vyprávějí příběh 
o značce, produktu nebo sídle firmy. Tento 
emoce vzbuzující způsob prezentace zboží je 
to, co vytváří zákazníkovo přání si produkty 
osahat a vyzkoušet.

Obytné prodejny
Především v oblasti módy připomínají mno-
hé v nedávné době otevřené obchody spíše 
místnosti v domácnosti než obchody, a to 
především tehdy, je–li zboží vystavováno 
v jednotlivých oddělených prostorech. Zá-
kladní téma je pokaždé obměňováno dle 
toho, jak rozdílně si sami lidé zařizují vlastní 
bydlení. V souladu s tímto trendem je na trhu 
s textilem a v obchodních domech velká po-
ptávka po vzorovaných tapetách jako po de-
koracích zdí. Pro vytvoření dekoru zdí jsou 

také navzájem kombinovány různé materiály 
a designy, například kombinace tapet (even-
tuálně také různých materiálů), nalepených 
nebo namalovaných grafik a trojrozměrných 
dekorativních předmětů. 

Systém výstavby obchodu s vysokou mírou 
sestavitelnosti sice stále tvoří základ pro tyto 
koncepty zařízení, nicméně musí držet tempo 
s rostoucími nároky trhu na rozmanitost regá-
lů a věšáků pro vysoce flexibilní merchandi-
sing. Současně se ale, dle výsledků z aktuální 
studie EHI „Monitor obchodu“, pro kterou 
EHI Retail Institute provedl podrobné rozho-
vory s vedoucími oddělení pro stavbu a zaří-
zení obchodu 50 největších obchodních pod-
niků v Německu, Rakousku a Švýcarsku, podíl 
individuálních součástí zařízení dále zvýšil. 
Studie, provedená během tříletého turnusu, 
podává poznatky o trendech ve výstavbě ob-
chodů, o plánovacích a pořizovacích struktu-
rách, investicích a o účincích nových „multi-
channel“ konceptů na plánech obchodu.

Trend individualizace a nabití obchodů s módou emocemi pohltil rozsáhlou část branže. Tento dojem potvrzují výsledky aktuální 
studie institutu EHI „Monitor obchodu 2014“, která se objevila v rámci EuroShopu.

Investice do zážitku
z nakupování
Investice do zážitku
z nakupování
Investice do zážitku
z nakupování
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Kosmetika, nepatrná, ale cenná, je oblíbenou 
kořistí drobných zlodějů. Nejen kvůli tomu 
byly obchody v minulosti zařizovány tak, aby 
bylo možné od vchodu vidět na celou pro-
dejní plochu. To samozřejmě zákazníkům 
zajišťuje také přehlednost. Na první pohled je 
všechno viditelné, ale i okatě vystavené. 

Düsseldorfský obchod Douglas je příkla-
dem změny paradigmatu: je rozdělen do 
jednotlivých místností. Zákazníci se mohou 
vydat na průzkumné cesty. „Pro cílený nákup 
máme internet. Kamenné obchody musí na-
bízet inspiraci, informaci a dobré poraden-
ství,“ argumentuje Karl Schwitzke z designo-
vé kanceláře Schwitzke & Partner Düsseldorf 
zodpovědné za koncept. V souvislosti se sta-
rostí o zvětšující se rozdíly v inventuře říká: 
„Musí být propočítáno, jakou ztrátu utrpí 
díky ušlým ziskům a nákupům ve prospěch 
bezpečnosti.“

Svázání „vjemových balíčků“ 
Obchod může příčkami svázat jakési vjemo-
vé balíčky, na které se konzument může lépe 
koncentrovat. Segmenty produktů jsou odli-
šeny, značky jsou vystaveny a témata zaostře-
na, izolované odpočinkové zóny nabízejí klid 
a uvolnění. O další výhodě oproti otevřeným 
plochám dále Karl Schwitzke: „U této formy 
prezentace se k dispozici nabízí více stěn-
né plochy a tím je možné si flexibilněji hrát 
s hustotou zboží a zvyšovat ji bez toho, aby 
působila příliš nahuštěně.“ Někdy jsou zde 
dělící elementy jednoduše proto, aby zachy-
tily zákazníkův pohled a upoutaly jeho po-
zornost. Důležité je vědomě zacházet s osou 
pohledu.

A jak nejlépe rozdělit prostor? Architekti 
MAI Messerschmidu navrhovali v listopadu 
2013 přestavbu pánského oddělení domu 
módy Hafner v Straubingu. Obleky, košile 
a kalhoty obdržely vždy samostatné oddělení 
a to nejen proto, že k sobě neodmyslitelně pa-
tří. Plocha organicky vzrostlého domu módy 
se skládá ze tří vedle sebe se nacházejících 
domů. Této struktury se chopil i Jochen M. 
Messerschmid: „Jsem zastáncem toho, aby 
přirozené členění prostoru bylo rozeznatel-
né a čitelné.“ Záchytnými body jsou podle 

něj například rozdílné výšky stropů nebo 
nosníků. Bez toho, aby působil domýšlivě, 
Messerschmid jmenuje jako svůj velký vzor 
sochařské práce Michelangela, který rozeznal 
postavu v neforemném kusu kamene a osvo-
bodil ji z něj. Podobným způsobem vyhledá 
stuttgartský architekt struktury prostoru. Jak 
ale postupuje, když je půdorys obchodu ve 
tvaru čtverce? „V takovém případě musíme 
použít takové rozdělení, které prostor rozbije 
a které je vědomě jiné a něčím zajímavé. Ve 
výsledku je ale nutné se rozhodovat přesně 
podle projektu. Někdy je totiž také vhodné 
ponechat několik stovek metrů čtverečních 
bez jakýchkoli dělících prvků.“

Rozmanitá řešení
Příčkami může být výrazný nábytek, příčky 
mohou také prezentovat zboží nebo infor-
movat. Vzhledem k tomu, že právě dochá-
zí k jakémusi boomu možností týkajících 
se použití různých materiálů, spektrum 
možných příček je rozmanité jako nikdy 
předtím. „Print your vision on wood“ stálo 
například na stánku Studia 1876 by Hec-
kewerth na EuroShopu. Specialista v oblasti 
zušlechťování dřeva, který také vyrábí součás-
ti nábytku, tiskne osobité nápady na dřevo. 

Nápis „Přičichni si ke mně“ stál na dřevě-
ných deskách, které prezentovaly Organoid 
Technologies v Düsseldorfu a které mohou 
být použity při výstavbě obchodu jako ino-
vativní materiál. Seno, kůra, rez, bříza, růže 
a mnoho dalších – povrchy si zachovávají 
vlastní pach, pokud zůstávají ve své přiroze-
nosti, a tím vyhovují požadavkům trendu na-
kupování se smyslovým prožitkem.

Firma as systems z Markt Einersheimu 
vzbudila se svými vodními stěnami senzaci již 
na EuroShopu 2011 a rozruch budí i nadále. 
U takzvané „Graphic Waterwall“ mohou být 
jednotlivé trysky otevřeny pomocí počítače 
tak, aby se obrazy, nápisy a jiné informace 
objevily ve formě padající vody. S vodní tech-
nikou mohou být kombinována i jiná média 
jako multimédia, hudba, světlo, mlha nebo 
vůně. Vodní stěny je možné sestavit nejen 
vodorovně, ale také v několika řadách, do 
oblouku a nebo dokola. Nejnovější inovací je 
takzvaný „Waterdoor“, automaticky se oteví-
rající vodní závěs, který návštěvníka nechává 
projít se suchou nohou a pocitem dobrodruž-
ství do další místnosti. Průhledné příčky ne-
jsou pouze optickým či smyslovým zážitkem, 
jsou současně také regulátorem ovzduší. 

Neustálé proměny motivů
Od vody ke světlu: firma Pixlip z Langenfel-
du, specializovaná na systémy světelných 
stěn, představila s „Pixawall“ nový systém 
vybavení obchodu, který lze využít také jako 
příčku. „Obchody jsou stále více dočasnými 
instalacemi, jsou spíše trhovými stánky nebo 
putovními cirkusy než zakotvenými obchody 
s mnohaletou jasně danou linií,“ uvádí katalog 
produktů. Pixawall kombinuje stabilní hliní-
kové profily s brilantním digitálním tiskem 
na textilní materiály a zároveň je prostřednic-
tvím high – power – LED modulů bez stínů 
podsvicuje. Modulární nástěnné a světelné 
elementy vytvářejí velkoformátové obrazce 
a současně je na ně možné zavěsit poličky, dr-
žáky na televizi či přihrádky na brýle. Nebo je 

možné nechat produkty zdánlivě se vznášet 
za textilním potiskem pomocí magnetických 
úchytek. Motivy mohou být kdykoli vymě-
něny: stačí vysadit stavební součástky, vytáh-
nout starý potisk, vložit nový motiv do rámu 
pomocí gumové stěrky a je hotovo. Také 
samotné profily jsou vyměnitelné: Mohou 
být foliovány a tím poskytují množství barev 
a povrchů, ať už vzhled hadí kůže, mramoru 
nebo neonu.

Systém „addcube“ firmy ID4 Markena-
gentur z Darmstadtu je taktéž orientován 
na měnící se požadavky zákazníků. Z volně 
konfigurovatelných krychlí je možné sestavit 
libovolně velké, volně stojící displeje, které 
nabízejí rozličné možnosti. Otevřené krych-
le fungují jako regály, se zavřeným poklo-
pem slouží jako schovaný sklad a s plakátem 
vpředu se stávají poutači. Obaly na plakáty 
jsou připevněny na neviditelných magne-
tech. Plakáty, které jsou výhodně potišťová-
ny v ofsetovém tisku motivy dle přání, jsou 
jednoduše vloženy. Velký celek se v souhře 
s ostatními krychlemi zobrazí jako puzzle. Co 
ještě doteď byla Berlínská zeď, je o něco málo 
později písečná scenérie, nebo je zde také 
představována nejnovější reklamní kampaň. 
Za fólií vypadají plakáty kvalitně. „Tisk nevy-
šel z módy,“ je přesvědčen Andrés Niehues 
z prodejního oddělení firmy addcube. 

Proměnlivost byla také hlavním tématem 
prezentace firmy Vizona (Weil am Rhein) na 
veletrhu EuroShop. Poloprůsvitné příčky se 
díky pohybu v pozadí a souhře světla a stínu 
zasloužily o neustále se měnící vjemy. Také 
úhel, ve kterém byly stěny nakloněny, bylo 
možné měnit a tím byly vytvářeny stále nové 
náhledy a výhledy.

Náhledy a výhledy: pro ty jsou závěsy jako 
dělané. Dle odbornice na trendy Lidewij Edel-
koort závěsy v současnosti zažívají comeback. 
„Ale ne na okně, nýbrž v prostoru.“ To může 
Lene Schendler z apartment 91, specialistka 
na textil ze Stuttgartu, jen potvrdit: „Moder-
ní hladké povrchy korespondují s textilními 

předělovači prostoru mimořádně dobře.“ 
Textilní materiál může mít různé formy: 
může být měkký a hebký, ale také drsný nebo 
technicky metalický. Stupeň průhlednosti lze 
obměňovat, překrývání dosahuje zajímavých 
efektů. K tomu je také možné závěs spontán-
ně změnit, jednotlivé prostory mohou být 
okamžitě odděleny a vzápětí opět spojeny. 
Tento typ oddělení prostoru má mimo jiné 
i akustický účinek dle složení látky. „Nabí-
zíme různé, individuálně vyvinuté systémy 
oddělování prostoru,“ vysvětluje Lene Schen-
dler a jmenuje např: „Závěsy, látkové potahy, 
polstrované elementy, řetězové závěsy, stu-
hami omotané rámy nebo popruhy napnuté 
přes celou výšku místnosti.“

Stefanie Hütz

Zařizovat obchody poutavě(ji) je důležitější než kdy předtím. Pro tento účel jsou příčky nepostradatelné. Rozdělují prodejní 
plochu a lákají zákazníky k objevování. Tu a tam sami fungují jako „nahlížeči“. Přinášíme informace o rozmanitém spektru 
možností dělících příček.

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

Od závěsu k vodní stěně

Vodní stěna Waterwall, která v současnosti existuje 
také jako Waterdoor nebo Waterring, je stále velmi 
spektakulárním elementem v obchodě

Atraktivní dekorativní potisky na „addcube“ jsou ofsetové plakátové potisky v lesknoucích se prezentačních obalech.

„Stáj“ v domě módy Buckermaier v Crailshei-
mu: větší dojem, větší hustota zboží

Textilní předělovač prostoru v bruselském obchodě 
módní značky Scabal; realizace: apartment91

Rustikální, individuálně vestavěné příčky v domě módy Mohr v Dollernu.

Ideální pro tyto účely může být též systém T-board 
– na našem trhu dodávaný exklusivně společností 
Atlas Advertising Group (více o něm se dočtete 
z druhé strany našeho časopisu v části Brands 
v článku Přesně vypjatá reklama)



P.O.P.

13

Přihlaste svůj projekt
do 16. ročníku prestižní 
soutěže Best of Realty
- Nejlepší z realit v těchto 
kategoriích:
Rezidenční projekty, Nová adminis-
trativní 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
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Asociace POPAI CE vydala novou prezentační publikaci

Publikace nabízí aktuální pohled na současné dění 
i trendy v oblasti reklamy a komunikace v in-store. 

Zároveň přináší nové informace o asociaci 
a jejích významných projektech, kte-
rými podporuje rozvoj oboru in-store 

marketingu. 
Významná část publikace je věnována 

prezentaci předních společností oboru, kte-
ré jsou sdruženy pod hlavičkou POPAI CE a kte-

ré jsou uznávány jako seriozní a důvěryhodní pro-
fesionálové reprezentující standard kvality oboru. 

„Průvodce oborem marketing at-retail“ je distri-
buován v tištěné a elektronické podobě. 

Publikace nabízí aktuální pohled na současné dění 
i trendy v oblasti reklamy a komunikace v in-store. 

Zároveň přináší nové informace o asociaci 
a jejích významných projektech, kte-
rými podporuje rozvoj oboru in-store 

marketingu. 
Významná část publikace je věnována 

prezentaci předních společností oboru, kte-
ré jsou sdruženy pod hlavičkou POPAI CE a kte-

ré jsou uznávány jako seriozní a důvěryhodní pro-
fesionálové reprezentující standard kvality oboru. 

„Průvodce oborem marketing at-retail“ je distri-
buován v tištěné a elektronické podobě. 

Publikace nabízí aktuální pohled na současné dění 
i trendy v oblasti reklamy a komunikace v in-store. 

Zároveň přináší nové informace o asociaci 

prezentaci předních společností oboru, kte-
ré jsou sdruženy pod hlavičkou POPAI CE a kte-

ré jsou uznávány jako seriozní a důvěryhodní pro-
fesionálové reprezentující standard kvality oboru. 

„Průvodce oborem marketing at-retail“ je distri-
buován v tištěné a elektronické podobě. 

Průvodce oborem
marketing at retail 2014

ním. Obchody jako Target, Topshop či Nord-
strom již zobrazují ikony Pinterestu na nejví-
ce „označovaných“ položkách pro podporu 
prodejů. Většina zákazníků je napojena na so-
ciální sítě, sběrače dat, které identifikují a po-
máhají předvídat jejich chování na základě 
digitálních stop. Pro značky a maloobchod-
níky jsou pak nejen komunikačním kanálem, 
ale především skvělým zdrojem dat a přímé 
zpětné vazby od zákazníků v reálném čase. 

5. Pokročilá personalizovaná komunika-
ce ze strany maloobchodníků a značek 

během nakupování brzy vstoupí do hry jako 
běžná součást řízení vztahů se zákazníky. 
Dnešní informační technologie jsou schopny 
v reálném čase analyzovat data konkrétních 
zákazníků z věrnostních systémů, nákupní 
historie atp. na individuální úrovni a tvořit 
pro ně časově a místně relevantní komuni-
kaci a nabídky doručované třeba do jejich 
mobilních zařízení při vstupu do prodejny. 
Dnešní plošná a jednosměrná komunikace 
se transformuje do dialogu v reálném čase.

6. Využití potenciálu showroomingu, tedy 
případů, kdy si zákazník v kamenné pro-

dejně fyzicky prohlédne zboží, ale nakonec 
koupí jinde přes internet. Tento fenomén 
je třeba chápat jako příležitost ve spojení 
s prodejem ve vlastním on-line obchodě. 
V dnešních prodejnách Tesco už je u někte-
rých produktů na regálech doporučován 
pohodlnější či výhodnější nákup v domácím 
e-shopu. Opačně pak může kamenná prodej-
na sloužit jako „zážitková výdejna“ zboží ob-
jednaného on-line. 

7. Zákazníci budou požadovat dokonalé in-
-store služby jako doplněk samoobsluhy. 

Přívětivý a fundovaný personál obchodu by 
měl být schopný dobře poradit. Profesionál-

ní a příjemné vystupování zaměstnanců pro-
dejny bude jedním z důvodů, proč navštěvo-
vat kamenné obchody i v digitální éře.
 

8. Zrychlení nákupního procesu. Naku-
pující začínají opouštět velkoformátové 

prodejny s přeplněnými a nepřehlednými re-
gály a začínají se vracet do menších formátů, 
často v místě svého bydliště. Chtějí rychleji 
a hodnotně nakoupit, vybírat z rozumně roz-
sáhlého sortimentu.

9. Atmosféra a zážitek. Dnes je pro většinu 
zákazníků běžný nákup nutnost než pří-

jemný zážitek. Maloobchody by toto měly re-
flektovat a nabízet zážitek ve vhodně pojatém 
prostředí, v relevantní atmosféře schopné 
vyvolat naladění působením designu, vizuá-
lů, barev, světla, vůní a zvuku. Pak se budou 
zákazníci rádi do kamenné prodejny vracet 
a budou mít důvod nenakoupit jinde nebo 
třeba on-line.

10. Diferenciace je klíčovým prvkem 
budoucnosti. Budeme svědky větší-

ho přizpůsobování se jednotlivých maloob-
chodníků odlišným cílovým skupinám. Bude 
třeba si vybrat ty, pro které zde jsme, a záro-
veň se s smířit s tím, že nejsme pro každého. 
V extrémně saturovaném a nediferencova-
ném trhu je nutné ukázat, co nás odlišuje od 
konkurence.

11. Důležitost společenského významu. 
Lidé začínají být alergičtí na mani-

pulativní marketing. V budoucnu uspějí pře-
devším firmy, jež budou vystupovat férově 
a zásadově a budou schopny říci, čím jejich 
produkty či služby prospívají lidem a společ-
nosti.

Dr. Daniel Jesenský, DAGO s.r.o.

1. Roste počet omnichannel zákazníků, 
kteří při nakupování více využívají ne-

jen domácí počítače, ale i mobilní zařízení. 
Především k hledání a navigaci, komunika-
ci, inspiraci, srovnávání a sdílení. Stále více 
marketingových iniciativ se bude zaměřovat 
na spojení tří klíčových komponentů: in-sto-
re, digitálních a zkušenostních. Je nutné zá-
kazníkům neustále dokazovat, že se vyplatí, 
když budou otevírat naše zprávy, navštěvovat 
náš internetový obchod, využívat naše apli-
kace a navštěvovat naši kamennou prodej-
nu. A takto s nimi aktivně a všudypřítomně 
vytvářet důvěryhodný vztah. Postupně už 
nebudeme mluvit o konceptu omnichannel 
jako o nezbytnosti, ale jako o samozřejmosti 

při prodeji a nakupování. I značky tuto reali-
tu přijmou a budou častěji přicházet s inter-
aktivnějšími P.O.P. koncepty s využitím pro-
pojení vnějšího světa s místem prodeje. To 
zefektivní tvorbu vztahových synergií.

2. Zvětšují se investice do digitálních in-
-store technologií, hlavně těch interne-

tových a mobilních. Na některých zahranič-
ních trzích disponuje již mnoho obchodů 
aplikacemi, které se aktivují na začátku ná-
kupu a pomohou zákazníkům s navigací, 
čerpáním výhod a nákupním rozhodováním. 
Například v obchodě Walgreens v Chicagu 
jsou ve všech odděleních nainstalované tab-
lety ve speciálních stojanech, jež přehrávají 

demo videa, nabízejí novinky, ukazují recen-
ze produktů nebo umožňují sdílet zákazní-
kům své zkušenosti a názory v reálném čase, 
případně objednat zboží v domácím e-shopu 
s dodáním na zvolené místo. Zde bude pro 
maloobchodníky klíčové identifikovat, které 
nástroje budou pro jeho zákazníky nejvýhod-
nější, nejrelevantnější a nejpohodlnější. 

3. Chytré využívání dat. Maloobchodní-
ci budou pro veškeré své aktivity více 

a více využívat multi zdrojová „big“ data, 
především ta o svých zákaznících. Společně 
se svými dodavateli je pak budou na úrovni 
produktových kategorií využívat k pokroči-
lejší práci se všemi zmíněnými 5 P.

4. Sociální média mají čím dál větší vliv 
na nakupování zboží. Co doporučují 

přátelé a komunity je klíčové. Zákazníci vidí, 
co se jiným lidem líbí a co ne, mohou sle-
dovat aktuální trendy. A nejde jen o Twitter 
a Facebook. Podívejme se na Pinterest, jehož 
význam třeba v USA stoupá v souvislosti se 
sdílením názorů a zkušeností s nakupová-

P.O.P.
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Tenere et consequi
jak si tradiční maloobchod
udrží zákazníky budoucnosti?

Aktuální dění a trendy v maloobchodu ve své podstatě kopírují svět kolem nás – propojení s digitálními technologiemi se stává 
nutností a čas je nedostatkovým zbožím. Je třeba zajistit, aby návštěva prodejen stála zákazníkům za jejich energii a peníze. 
Jinak budou raději nakupovat on-line.

5 P maloobchodu stále platí: správný produkt, cena, místo, propagace a role lidského 
faktoru. Ale ve všech těchto fundamentech je třeba stálého pokroku. V současnosti 
totiž mají nakupující zákazníci čím dál větší vyjednávací sílu danou možností volby 
a kamenné prodejny se budou muset umět vypořádat s následujícími jedenácti tren-
dy, které tento typ prodeje ovlivňují. 



Kontakty a informace

POPAI CE
Daniela Krofiánová
tel.: 775 989 853
e-mail: dkrofianova@popai.cz 

Marcela Pazourková
tel.: 608 257 701
e-mail: mpazourkova@popai.cz 

www.popai.cz

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI

PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POPAI DAY 2014
Nový ročník mezinárodní odborné akce o zásadních trendech 
v in-store komunikaci. Akce zahrnuje konferenční program, soutěž 
o nejlepší komunikační projekty v prodejních místech a gala večer. 

20. 11. 2014
Kongresové centrum U Hájků
Na Poříčí 42, Praha 1 

POPAI fórum 2014
Future of Retail Experience
Mezinárodní konference o současných výzvách, potenciálu a budoucnosti místa prodeje.

POPAI AWARDS 2014
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech je přehlídkou novinek v oblasti 
nástrojů in-store komunikace, nových in-store technologií a dalších podpůrných propagačních nástrojů. 
Soutěž probíhá za podpory světové asociace POPAI. 

POPAI STUDENT AWARD 2014
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje dle reálných zadání (briefů) od konkrétních 
zadavatelů – partnerů soutěže.

Gala večer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2014 a POPAI STUDENT AWARD 2014
Degustace vín • Raut, hudba

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI

S KONGRESOVÝM 
CENTREM U HÁJKŮ 

GlobalShop
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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 daném 
marketingovém segmentu, velmi důležité. 
Vydali jsme se tedy na mezinárodní veletrh 
a konferenci GlobalShop a prošli bezpočet 
reálných obchodů, abychom monitorovali 
situaci v kolébce in-store komunikace a po-
učili se z ní.

V předchozí části jsme se zaměřili na soutěž 
OMA a samotný veletrh GlobalShop. Druhý 
díl se věnuje ryze praktickým radám a ná-
mětům, o kterých jsme začali uvažovat po 
návštěvě konference.

Americká praktičnost
= konkrétní tipy, rady a návody
Americké konference mají jednu silnou 
stránku. Jen málokde jinde se člověk potká 
s tolika konkrétními radami, tipy a doporu-
čeními jako právě na nich. Americký pragma-
tický přístup k životu se zde nezapře. A proto 
jsme se rozhodli nic široce nepopisovat a ně-
kolik příkladů, které na konferenci zazněly, 
shrnout do stručných bodů. 
   Totální zaměření na změny nákupního 

chování zákazníků v čele s „onlinizací“. 
Američané si uvědomují sílu digitálních 

technologií, ale zároveň vědí, že kamenný 
obchod bude existovat i nadále jako féro-
vé místo nákupu a prostor, ve kterém se dá 
budovat loajalita i vytvářet zážitek. V tom-
to ohledu je Česká republika výrazně po-
zadu – maloobchodní prodejci si prozatím 
neuvědomili, že on-line není soupeř, ale 
skvělý sluha.
   Lidé, kteří kdekoli při nakupování čekají, 

přerušují v tu chvíli vnitřní nákupní mód 
a snaží se přestat čekat (například vytahují 
mobilní telefony). Není proto efektivní je 
na takovém místě a za takových podmí-
nek oslovovat reklamou. Tento poznatek 
potvrzuje často nízkou účinnost P.O.P. 
médií v uličkách před pokladnami nebo 
v zónách u obslužných pultů s čerstvými 
potravinami. 
   Nákupní košíky by měly být vždy umístěny 

vně obchodu. Zákazník je díky tomu již bě-
hem příchodu do obchodu schopen pře-
ladit se do nákupního módu, nakupovat 
a chovat se impulzivně. Špatně umístěné 
vozíky navíc negativně ovlivňují efektivitu 
P.O.P. umístěných na začátku vstupních 
zón. Zákazník se zde totiž teprve „kalibru-
je“ na nákup a vstup je pro něj tzv. dekom-
presní zónou, ve které jen zřídka reaguje 
na komunikaci a impulzní pobídky.
   I kvůli výše zmíněnému se doporučuje 

v obchodech hned u vstupu umísťovat 
tzv. „speed bumps“ (specifická vystavení 
se silnou schopností zaujmout), která mají 
zákazníky zpomalit a naladit je originální-
mi a hodnotově zajímavými produkty do 
nákupního módu. Na těchto vystaveních 
je hlavním stimulem systematický merch-
andising průběžně měnící sortiment. I stá-
lí zákazníci mohou být díky němu hned 
u vchodu neustále překvapováni něčím 
novým, zajímavým.
   Atmosféru nákupu pak mohou ovlivnit 

i praktické drobnosti. 
   Rohožka před obchodem, která může 

u vhodného obchodního formátu vyvo-
lat pocit domácí atmosféry. 

   Maximální průhlednost výloh – lidé se 
rádi dívají na ostatní nakupující, což je láká 
vstoupit dovnitř obchodu. 

   Uvítání vstupujícího návštěvníka tak, 
aby to nevypadalo násilně a strojeně, 
ale zároveň vydalo signál „vím o Tobě, 
záleží mi na Tobě, pokud budeš cokoli 
potřebovat, jsem tu pro Tebe“. 

   Důraz na eliminaci dojmu obtěžování 
a nátlaku. 

   Orientace a navigace uvnitř obchodu by 
měla být srozumitelná i pro „opilého člo-
věka“, což je dle švýcarského výzkumu 
stav podobně nízké míry vědomé angažo-
vanosti jako při polovědomém a automati-
zovaném nákupním módu.
   Maloobchodníci by se měli vyhýbat takzva-

ným loužím („path holes“) – zbytečným 
nebo na pohled nebezpečným místům, 
jakými jsou prázdné police a stojany, pro-
dukty narovnané tak, jako by měly spad-
nout, ostré hrany a další. Ty totiž odrazují 
nejen samy od sebe, ale také od svého oko-
lí, které pak zákazník v důsledku vedení 
svým intuitivním „autopilotem“ míjí. 
   Důležité je naopak umocnění potenciálu 

komunikace všude tam, kde je to v obcho-
dě možné. Cokoli může, mělo by podtr-
hovat atmosféru, včetně stropů a podlah. 
Toppery jsou dle tohoto přístupu výrazně 
efektivnější pro podporu atmosféry než 
jako nosič sdělení či zdroj informací. 
   Multisenzorická komunikace by měla stále 

častěji a smysluplněji pracovat i s hmatem. 
Prim začnou hrát vzorky a testery, které 
dají zákazníkovi hmatovou zkušenost, 
vtáhnou ho do hry a zvýší šanci prodat.

Další část našeho vyprávění o zkušenostech 
s in-store komunikací představíme v posled-
ním dílu naší trilogie. Bude reflektovat sku-
tečné obchody a reálné instalace.

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

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

Svět in-store komunikace za oceánem
Část 2. – praktické tipy a úvahy

Úžasná atmosféra obchodu s bonbony



že kamenný obchod splní jejich očekávání 
a požadavky. 

Názorným příkladem toho je takzvaný spo-
třebitel požitkář. Tento typ zákazníka miluje 
teatrální inscenaci obchodu, s danou znač-
kou se sám ztotožňuje. Středobodem všeho 
se stává smyslové vnímání nabízeného zbo-
ží, pocity, vůně, možnost vše si vyzkoušet. 
Takzvaný „brand victim“ (tedy oběť značky) 
miluje svou značku, ať už jde o samostatnou 
značku nebo určitý produkt dané značky. Na-
kupování není pro tyto spotřebitele pouhým 
uspokojováním potřeb, ale součást trávení 
jejich volného času. 

Z toho vyplývá pro majitele obchodů jasné 
poselství: „Nalákejte své zákazníky na to, že 
ve Vašem obchodě se dá něco zažít.“ Komuni-
kace je zaměřená na to, aby ještě víc posílila 
sílu značky. Obchodníci by měli vytvořit pro 
zákazníka jedinečný zážitek z nakupování 
a diferencovat se tak od konkurence. 

Přesně tak, jak to dělá nový obchodní dům 
Breuninger v Düsseldorfu. V pěti podlažích 
zákazníka ohromuje jedinečný zážitek z na-
kupování. Součástí obchodního domu je od-
dělení s luxusními značkami a gastronomií. 
Ten, kdo chce nakupovat spíše v soukromí 
a nechá si rád poradit, může využít služeb 
soukromého obchodního poradce, který je 
zde k dispozici. Jiným vhodným příkladem 

je Bikini Berlin, „trochu jiné“ obchodní cen-
trum v blízkosti berlínské zoo, které láká 
především na jedinečný výhled ze střechy 
obchodního centra a zároveň překvapí na-
bídkou volnočasových aktivit. 

Zážitek z nakupování
Zejména obchody s potravinami mají v tom-
to ohledu co nabídnout. Příkladem může 
být německý řetězec Edeka, který je proslu-
lý svou láskou k detailům. Jeden z obchodů 
Edeka je koncipován jako koloniál z časů cir-
kusu Humberto. Pozadu nezůstává ani italský 
prodejce delikates Eataly – v bývalé nádražní 
hale v Římě se chlubí třiadvaceti restaurace-
mi, kavárnami a dokonce i pivnicí. 

Nakupování se stále více stává spíše zážit-
kem, emocionální stránka se dostává do 
popředí a vznikají nové vazby mezi obchod-
níky a zákazníky. Svou roli zde hraje i archi-
tektura a celkové ztvárnění interiéru. Cílem 
je oživit značku a působit na zákazníka vše-
mi smysly, k čemuž je kamenný obchod ide-
álním místem. 

Motivací obchodníků je být stále moderněj-
ší, dokonalejší, držet krok s novými tech-
nologiemi. Obchodníci mohou ukázat své 
schopnosti tím, jak dokáží působit na smysly 
zákazníků. Například Burberry v Londýně 
využívá ve svém obchodě zrcadel k tomu, aby 
se zákazníkovi dostalo rad jako „to se k sobě 

hodí“ nebo „toto si zákazníci nejčastěji vybí-
rají“ – jakmile se totiž zákazník přiblíží k ur-
čitému vystavenému kousku, na zrcadle se 
začne promítat video, které má zákazníkovi 
usnadnit jeho volbu. 

Příklady z praxe ukazují, že obchodníci se, 
co se komunikace týče, již dnes vydávají 
směrem do budoucnosti. Celkem obratně se 
pohybují mezi online a offline světem. Běž-
né kamenné obchody se stále více propojují 
s internetem a naopak, internet se stále více 
snaží prorazit i do kamenných obchodů. Čím 
rozmanitější jsou způsoby komunikace, tím 
víc se ukazuje, že jedno mají společné – ko-
munikace musí být uzpůsobena tak, aby vždy 
vycházela z myšlení zákazníka. Zatímco do-
posud se obchodníci snažili nalézt vhodný 
komunikační mix, který by nejlépe vyhovoval 
té které značce, nyní je jasné, že v budoucnu 
obchodníci, pokud chtějí být úspěšní, budou 
muset vycházet výhradně z potřeb a prefe-
rencí zákazníků. 

Marlene Lohmann

Cross-channel Marketing
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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

Projekt zahrnuje osm různých scénářů, které 
ukazují, co různé typy spotřebitelů v obcho-
dě hledají a co od něj očekávají. Mezi těmito 
typy naleznete i takzvaného spotřebitele 
požitkáře, který by chtěl v obchodech trávit 
veškerý svůj volný čas. 

Jakou měrou změní digitální inovace v bu-
doucnu každodenní nakupování? Co si bu-
dou přát lidé v budoucnu? Jaká budou jejich 
přání, jejich požadavky? Jakým směrem se 
má ubírat komunikace, aby byla úspěšná? Ja-
kým způsobem si obchod pohrává s našimi 
smysly a jak nás přiměje k tomu, abychom 
více nakupovali? Stojí zákazníci ještě o to, 
přehrabovat se v regálech plných zboží nebo 
raději upřednostní nakupování po internetu 
z tepla domova?

Institut EHI vytvořil společně s předními 
odborníky z oblasti marketingu, médií 
a služeb jakýsi scénář, který zachycuje osm 
různých směrů, kterými se obchodníci mo-
hou v budoucnu vydat. Projekt popisuje 
různé alternativy a způsoby komunikace, 
zachycuje nejrůznější situace a zaměřuje se 
na klíčové faktory budoucnosti. K těm patří 
náležitá péče o zákazníka, využívání médií, 
rozhodování zákazníků a věrnost značce. 
Celkem osm scénářů tak popisuje důsled-
ky, které spojení těchto faktorů může na 
obchod mít – ovšem s pohledem do roku 
2025. 

Nakupování jako zábava
Rok 2025 se nám zdá tak vzdálený, že v nás 
vzbuzuje představu, že v té době budeme 

kamenný obchod znát už jen z muzeí. Avšak 
rok 2025 je od nás vzdálen pouhých jedenáct 
let. Přestože odborníci jsou zajedno v tom, že 
digitalizace bude nadále velmi razantně mě-
nit náš všední život, zmíněných osm scénářů 
dokazuje, že kamenný obchod bude v životě 
zákazníků hrát různou roli. Budou zde kri-
tičtí spotřebitelé, které se o značky vůbec 
zajímat nebudou, naopak se budou zajímat 
pouze o poměr výkon – cena. Jiná skupina 
spotřebitelů, řekněme hodnotově zaměřená, 
bude hledat nové modely obchodů, protože 
si dané zboží koupí raději v pěkném a něčím 
zajímavém prostředí. Oproti tomu kyberne-
tičtí fanoušci raději stráví hodiny na inter-
netu, aby našli jimi hledané zboží. Stále tady 
ale budou ti spotřebitelé, kteří i nadále oce-
ní kamenný obchod, ovšem za předpokladu, 

Cross-channel Marketing

Svět zážitků
Institut EHI vypracoval zajímavý projekt, který se zabývá otázkou, jak bude vypadat komunikace v obchodě v roce 2025. EHI 
Retail Institute je výzkumný, vzdělávací a poradenský institut pro obchod a jeho partnery, založený v roce 1951. V kooperaci 
s EHI pořádá Messe Düsseldorf veletrh EuroShop, přední mezinárodní odborný veletrh pro obchod.
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„Vládne tu zmatek, specializovaný obchod 
s botami tápe,“ popisuje situaci Maik Drewitz, 
vedoucí retail-poradenství ve firmě Umdasch
Shopfitting. Prodej bot právě prožívá struk-
turální změnu. Tradiční maloobchodníci se 
se svým vstupem na trh cítí být konfrontová-
ni se silnějšími konkurenty - filialisty s obuví,
jako je polské CCC nebo výstřední řetězec 
s trendovou obuví Jumex. Renomované ob-
chodní domy vytvářejí působivý svět bot čas-
to na několika tisících metrech čtverečních. 
Mnoho obuvních značek se prezentuje v mo-
nobrandovém formátu. Také segmenty textil 
a e - shop „nahlodávají“ základnu odbytu tra-
dičního maloobchodu s obuví.

„Zalando musí vždy rychle posloužit jako 
obětní beránek. Nicméně Zalando a Mirapa-
do klasickému obchodu s obuví již dlouho 
neodnímají tak velké podíly na obratu jako 
módní lifestylové značky,“ říká designér 
a architekt vnitřních prostorů Klaus Schwitz-
ke. „Primark, značky spadající pod Inditex 
a mnoho dalších filialistů s módou mezitím
ve velkém stylu prodávají ke svým kolekcím 
i módní boty.“ Schwitzkeho posudek zní: 

„Klasický obchod s obuví promeškal šanci 
svůj spíše logisticky poháněný přístup k pro-
deji přestavět na emocionální koncept s vy-
sokou úrovní životního stylu a servisu.“

V botě jako produktu se skrývá enormní 
emoční potenciál pro „inscenaci“ na ploše. 
Až do extrému to vyhání architekt Rem D. 
Kolhaas ve „vlajkové lodi“ obuvní značky 
United Nude. Pomocí počítačem řízené svě-
telné show ve zcela ztemnělých prostorech 
jsou tyto obchody více uměleckou instalací 
než prodejním místem. K tomu dojmu také 
přispívá futuristické vesmírné prostředí ar-
chitektky Zahy Hadid, ve kterém modely bot 
značky Stuart Weitzman opticky splývají se 
svým pozadím.

V módní branži je hodnotě pasující boty, 
u které se často řídíme heslem „hot or not“, 
připisován velký význam. Lidé z módní bran-
že experimentují s botami už 10, 15 let. Zprvu 
s nevalným úspěchem, neboť logistický a pro 
produkt specifický náklad tehdy ještě nezná-
mé skupiny produktů byl podceněn. Mezitím 
samy malé maloobchody akcentují svůj profil
rutinně se špičkovým sortimentem bot.

Vznášející se boty
Kombinací módy a bot vznikají přitažlivé, 
inovativní přístupy k prezentaci. Například 
v obchodě s módou Chrystall v Düsseldorfu 
se boty „vznášejí“ před magnetovou zdí po-
taženou mědí. Ve skrytých regálech za touto 
zdí jsou uskladněny kartony. „K technologic-
kým postupům bezpodmínečně patří rychlé 
vyhledání velikostí a barev,“ vysvětluje maji-
telka Simone Chrystall. „Skladiště, potažmo 
skladovací plochy, by se měly nacházet v bez-
prostřední blízkosti místa prezentace zboží, 
aby zákazník nemusel dlouho čekat, než pro-
davač přinese jeho správnou velikost.“

U sportovní módy Geier v Reichelsheimu 
rozjasňují světle nasvícené nástěnné skříně 
jednotlivé modely ze sortimentu bot a záro-
veň přitahují pozornost na vedlejší textilie. 
V malé mnichovské Shoekerii si majitelé 
zvou zedníky specializující se na krby a kam-
na, aby tak svým italským designovým mode-
lům zajistili exkluzivní vzhled připomínající 
středomořský styl. Také jednotlivé mainstrea-
mové obchody s obuví, jako například Tivola 
v Berlíně, dům s obuví skupiny Aktiv – Schuh, 
se profilují svým osobitým designem. Světlé
prostory, kde se cítíte pohodlně, nechávají 
zapomenout na dřívější klišé pochmurných, 
neonově osvětlených obchodů s obuví, které 
sloužily pouze k pokrytí poptávky.

Zaručený obecně platící recept na moder-
nost v obuvní branži neexistuje. Tvůrčí detai-
ly jako barvy, povrchy, stupně lesku a vhodné 
prostředky osvětlení jsou sice pečlivě vybírá-
ny, aby nedošlo ke zkreslení barvy boty, jinak 
je ale stylové zaměření obchodu vytvářeno 
cílovou skupinou zákazníků, individuálním 
směřováním a strategií. Ostatně samotné 
hromady kartonových krabic na prodejní 
ploše, které jsou typické pro diskonty, jež 
se díky Humanicu zhruba před 10 lety staly 
„salonními“ a díky značkám jako Tamaris se 
etablovaly, narážejí stále v nových variantách 

Existuje v módní a lifestylové branži jiný produkt, který by se mohl pyšnit tak kultovním statusem – především u ženského 
publika – a který by byl tak nabitý emocemi jako boty? Je to vlastně nejvhodnější produkt pro smyslnou a dráždivou prezentaci 
v kamenném obchodě. Jedná se o branži, která prochází proměnou.

na odezvu konzumentů tížících k samoob-
sloužení.

Nicméně přes to všechno v obuvní branži 
existuje několik tabu. Maria Pohlmann z ppm 
plánování a projektmanagementu, která prá-
vě dokončuje nový koncept obchodu pro 
obuvní značku Ara, říká: „Jako forma pre-
zentace dnes místo nabídky velikostí slouží 
nabídka modelů. Pro urychlení tvorby vlast-
ního jména by značky ve svých obchodech 
měly upustit od pouhé nabídky velikostí.“

Součást módy
Zatímco módní branže je vycvičená vytvářet 
nové styly, každý měsíc aranžovat nové ob-
razce ze zboží a jednotlivé kousky deklarovat 
jako tzv. „Must – haves“ (tedy kousky, které 
prostě musíte mít), pro obchodníky s obuví 
bývá těžké se odpoutat od rovnání všech 
modelů za sebou ve všech dostupných veli-
kostech. Dieter Wolff, ředitel managemen-
tu D‘Art Deisgn Gruppe, k tomu dodává:  
„V obuvní branži tradičně existuje intenzivní 
interakce mezi výrobci a obchodníky. Mys-
lím si, že bychom se minimálně se stejnou in-
tenzitou měli zabývat potřebami a měnícím 
se hodnotami zákazníků. V tomto ohledu je 
móda – jako jejíž součástí se boty ještě pro-
hlašují – o pořádný kus napřed.“

Potřebu jednat Maria Pohlmann analyzuje 
také u výběru sortimentu: „Kdo chce oslovit 
nové cílové skupiny, musí jejich přání a po-
třeby také umět znázornit – svěží barvitostí 
například, měnícími se obrazy vyjadřující ná-
lady a novými značkami.“ Maria Pohlmann se 
dále kriticky vyjadřuje k mnohým obchodní-
kům s obuví, kteří se při nákupu příliš orien-
tují na svou starou, věrnou klientelu.

Aktuálními posuny na trhu je maloobchod 
nicméně senzibilizován, míní Maik Drewitz 
z Umdasch, který vidí pozitivní budoucnost 
pro specializovaný obchod s obuví také 
v mainstreamovém středu „se zajímavou na-
bídkou dobře vybraných, módních značek 
a vynikajícím servisem v poradenství.“

Nezaměnitelné aranžmá od Rem 
D. Koolhaase obuvního labelu 

United Nude, zde v New Yorku

Bílé aranžmá značky Marke Stuart 
Weitzman nese zřetelný rukopis 
Zahy Hadid, zde v Hongkongu

Shoekeria v Mnichově svěřuje design svého obchodu 
do rukou zedníků specializujících se na krby a kamna

Velmi
emocionální
potenciál

A Karel – Heinz Heuser, vedoucí 
obchodu a výroby u Trend – Store Shop 
Creation říká: „Zážitek, ocenění, čas, 
pohodlí, to jsou důvody, kvůli kterým 
zákazník, bez ohledu na produkty, 
přichází do obchodu s obuví. Pouze ten, 
kdo myslí tématicky a místo pouhého 
obchodu s 5 000 krabicemi od bot nabí-
zí také komunikaci a zážitek, může být 
v dnešní době úspěšný i v kamenných 
obchodech.“

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

Konny Scholz
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její velikost, jméno návrháře, kolik párů se již 
prodalo a kolik jich na skladě zbývá. Adéla 
„nasdílí“ fotku na sociální síť a zároveň uloží 
do seznamu přání. Velmi brzy se vrátí, aby si 
boty vyzkoušela a možná i koupila. Je si jistá, 
že tu budou, protože aplikace ji včas upozor-
ní, že už hrozí doprodej.

Toto byla typická ukázka omni-channel cho-
vání, to znamená využití několika prodejních 
kanálů přes různá mobilní zařízení. Součas-
ně jste jistě v procesu vypozorovali targeting, 
neboli práci s daty o konkrétním uživateli / 
nakupujícím. S tím souvisí další trend, kte-
rým je customization, čili úprava produktu 
dle požadavků zákazníka.

Jsem si jistý, že velká část obchodníků si je 
již vědoma toho, jaké trendy a změny ná-
kupního chování musí reflektovat. Nacháze-
jí se v době komprese a sezónnosti, kdy se 
jim zkracuje čas, který mají k dispozici pro 
cílené oslovení nakupujícího (ať už online 
nebo offline). Díky přelévání části prodejů
do online kanálu jsou obchodníci nuceni 

redukovat svoji pobočkovou síť, a tak se jim 
zmenšuje plocha, na které mohou vystavit 
své produkty. Musí proto výrazně zefektivnit 
svoji komunikaci, aby tento menší prostor 
maximálně vytěžili. Digitální technologie 
jim k tomu určitě pomohou a dají do ruky 
vhodné nástroje. Mohou využít dynamickou 
výlohu místo statické, mohou vytěžit známá 
data a podle toho upravovat svoji nabídku 
zboží v pestrosti sortimentu i v počtech a tak 
optimalizovat skladové zásoby. Redukce po-
bočkové sítě a nutnost efektivnější práce se 
zbylou plochou povede k lepší práci s pro-
středím a tak je možno naplnit jedno z očeká-
vání nakupujícího: experience – čili zážitek 
z nakupování.

Ukázkovým příkladem takové práce je ob-
chod na Manhattanu s příznačným názvem 
STORY. Má 158m2 a umí vyprávět různé pří-
běhy. Jednou vypadá jako redakce časopisu, 
pak se změní na galerii, vypráví prázdninový 
příběh nebo příběh o lásce. Jednou za čtyři 
až osm týdnů STORY kompletně změní de-
sign a interiér a přizpůsobí ho novému té-

matu. Každý příběh je sponzorován alespoň 
jednou firmou, takže např. GE sponzorovala
Making Things STORY, HP a Quirky Prázdni-
nové STORY, Nerve.com Love STORY. Je toto 
cesta, jak lze upoutat pozornost spotřebitele 
a naplnit jeho touhou po zážitku? Mně se tato 
idea velmi líbí. Jednak je to ukázková spolu-
práce obchodu s partnery a za druhé je to 
dle mého názoru fungující cesta ven ze sou-
časného kolotoče promocí, které jsou založe-
ny na slevách. Vím, že už i v českých vodách 
byly podobné nesmělé pokusy. Ale nikdy se 
nejednalo o koncepci celého obchodu, spíše 
o práci s kategorií.

Každý obchodník má vlastní cíle a výzvy, ale 
jedno mají všichni společné: potřebu získat 
spotřebitele pro svůj produkt nebo značku 
a udržet si ho. Přeji si, ať se přerod maloob-
chodu podaří a že to nebude snadné, neboť 
vlivů čekaných i nečekaných je mnoho, na-
povídá následující obrázek.

Velikost každého slova reprezentuje váhu 
výrazu, jak ho uvedly významné společnosti 
z oboru.

Aleš Štibinger,
garant sekce pro digitální
a multimediální komunikaci POPAI CE,
ředitel marketingové agentury GAIA

Zdroj: Průvodce oborem marketing at retail 2014, 
vydaný Asociací POPAI CE

Rok 2014 – digitální komunikace na všechny možné způsoby
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Rok 2014 přinesl spoustu nových událostí. 
Zimní olympiádu v Soči, chrastění zbraně-
mi na Krymském poloostrově, ale také nová 
témata, která se týkají maloobchodního pro-
středí. Možná tato témata nejsou úplně nová, 
ale změnil se úhel pohledu na ně, nebo se 
objevila nová technologie, která dala stávají-
címu tématu nový rozměr. Myslím, že v příš-
tích třech až pěti letech dojde v maloobchod-
ním prostředí k více změnám, než jsme jich 
zažili za posledních deset let.

Leitmotivem maloobchodu roku 2014 bude 
určitě digitální komunikace na všechny 
možné způsoby. Nejčastěji se skloňuje výraz 
omni-channel a v těsném závěsu jsou výrazy 
customization, targeting a experience. V di-
gitální komunikaci hrají velkou roli techno-
logie a jednou z dobrých možností jak se 
nechat inspirovat novinkami, je návštěva ve-
letrhu ISE, který je přehlídkou novinek všech 
možných technologií. Data z ISE 2014 hovoří 
jasně: nárůst vystavovatelů z 894 v roce 2013 
na 952 letos (tedy asi o 6%) a také zvýšení po-
čtu návštěvníků z 44151 v roce 2013 na 51003 
v roce 2014. Z více než 950 vystavovatelů jich 
přes 200 vystavovalo na ISE poprvé.

V technologické rovině pokračuje trend z mi-
nulého roku a sází se spíše na evoluci. Opět 

zde byla k vidění technologie zobrazení v roz-
lišení 4K a i když nejsou vyřešena všechna 
mysteria, jak lze toto rozlišení uvést v běžný 
život, věřím, že se to v krátké době povede. 
Projekční technika se snaží dokázat, že jde 
promítat všechno na všechno a navíc s nulo-
vou údržbou. Velkým vizuálním a zábavním 
tahákem bylo virtuální zkoušení módy. I když 

je to technologicky stále lepší a lepší, nemám 
pocit, že by z toho byl masově rozšířený pr-
vek pro obchody s módou. Přece jen chybí 
ten pocit z oblečení, které mám na sobě: zda 
mi padne střih, zda je mi příjemný materiál… 
K vidění byly také informační a navigační 
kiosky, „all in one“ HW řešení a systémy pro 
distribuci a řízení obsahu jak obrazového, tak 
zvukového. Suma sumárum, technologicky 
nabitá akce a návštěva se vyplatí už jen pro tu 
možnost získat technologický rozhled.

Z pohledu maloobchodu se ale bude určitě 
to zajímavější odehrávat v rovině změn cho-
vání nakupujícího a obchodníka.

Představte si statisticky nejpravděpodobnější 
nakupující osobu a její potřebu. Adéla potře-
buje nové tričko! Zapne si tedy tablet a pustí 
si aplikaci svého oblíbeného obchodníka. 
Protože si aplikace pamatuje její nákupní mi-
nulost a zná její osobní preference, netrvá to 
ani tři „kliky“ a Adéla si už prohlíží výběr tri-
ček v její velikosti, která jsou srovnaná podle 
jejích oblíbených stylů a barev. O dva „kliky“ 
později je vybrané tričko v nákupním košíku. 
Při volbě doručení ale zjistí, že dodávka přes 
e-shop by trvala tři dny a ona potřebuje trič-
ko již zítra. Přes aplikaci si tedy najde nejbliž-
ší obchod, kde vybrané tričko mají a koupí si 
ho. Hrábne po klíčích a svém mobilu (samo-
zřejmě chytrém) a vypraví se tam.

Dorazí do obchodu a už spěchá k automatic-
kému prodejnímu pultu. Ten si ověří signál 
z jejího mobilu, tím ji identifikuje a vydá taš-
ku s vytouženým tričkem. Adéla si ho vezme 
a jde k východu. V tu chvíli uvidí pár nádher-
ných bot! Pomocí stejné aplikace, se kterou 
nakoupila tričko, si udělá fotku bot. Aplikace 
produkt rozezná a nabídne Adéle doplňující 
informace o produktu: cenu, zda je dostupná 

Leitmotiv roku 2014
je omni-channel
a digitální komunikace 
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Od roku 2010 se jihoanglické město Bath, za-
sazené do pahorkaté krajiny hrabství Somer-
set, které je díky svému historickému rázu 
zařazené do seznamu světového kulturního 
dědictví Unesco, prezentuje novou „měst-
skou bránou“. Na místě obchodního centra 
ze 70. let, které zatarasovalo cestu od nádraží 
do města, vyrostla malá obchodní čtvrť, kte-
rá návštěvníky města provádí řadou rozma-
nitých ulic a náměstí až k samému centru. 
V budoucnu, jak popisují tento nový trend 
experti na města, budou hranice mezi ma-
loobchodem, obchodním centrem a e – sho-
pem čím dál tím více pohyblivější.

Současné vyhlídky prodejny v centru 
města jsou nejisté. A to není způsobeno 
jen rostoucím počtem filiálkami nabitých
obchodních center ve středu města, která 
nahradila tradiční majitelem vedený malo-
obchod či klasický obchodní dům, ale pře-
devším také rostoucí konkurencí ve virtuál-
ním prostoru.

Budoucnost obchodních center je osudo-
vě spojená s budoucností center městských. 
Jelikož každý, kdo dnes „jde do města“, tam 
míří jen zřídka proto, aby zde uspokojil své 
základní potřeby. Nakupování je jen součástí 
pobytu v centrech měst, který je čím dál tím 
víc spojován s volnočasovými aktivitami. Ten, 
kdo žije městským životem, chce nakupování 
spojit s uvolněním, společenským životem 
a kulturou. Toto přání však uzavřená ob-
chodní centra konvenčního střihu nemohou 
splnit. Svou přitažlivost a ekonomickou pře-
vahu si obchodní centra udrží pouze tehdy, 
pokud se komerce setká s městskou atmosfé-

rou v místě, kde se velké obchodní formáty 
pojí na kulturu konkrétního místa.

V reakci na rozmach Bouwfonds Invest-
ment Management v Německu vzniklo 303 
nákupních center s celkovou plochou 7,2 
milionu metrů čtverečních vhodných k opti-
malizaci. V rámci nastávajících obnovovacích 
opatření se zde nabízí možnost reurbanizace 
těchto nákupních center: jako otevřených 

center – zvenčí propojených s městskou 
dopravní sítí a zevntiř charakterizovaných 
ulicemi, náměstími a pasážemi propojenými 
novými obchodními strategiemi a mixem 
funkcí.

Živá směs funkcí
Nové trendy v USA (a v současnosti také 
v sousedních evropských zemích) jdou tím-
to směrem. Ve Velké Británii se obchodní 
centra v poslední třetině 20. století stala pro-
motorem velkoplošného obchodu. Přitom 
dlouho brala jen nepatrný ohled na histo-
rické zóny a frekventovaná místa. Obchodní 
centra byla k městskému kontextu více méně 
otočená zády.

Vzorovým příkladem takzvaného „In 
– Door – City“ je staré Arndale centrum 
v Manchesteru, které bylo zničeno teroristic-
kým útokem IRA. Dnes je budova, která byla 
znovu vystavena, symbolem nového začátku 
britských městských center jako urbánních 
středů společnosti. Od roku 1999 je ve Vel-
ké Británii státem propagovaná „městská 
renesance“ vodítkem pro maloobchodní 
a nemovitostní ekonomiku. Prototypem jsou 
na začátku 21. století městská centra v Bathu, 
Bristolu a Liverpoolu. Ambiciozní program 
se nazýván „Retail led Regeneration“ a orien-
tuje se na kombinaci nakupování na úrovni, 
dobrých restaurací, kaváren, živé kulturní 
scény a bydlení.

Ačkoli britská města mají v porovnání 
s městy v Německu k dispozici mnohem 
méně personálu a prostředků, sklízí v mana-
gementu komplexně zaměřených projektů 
na vývoj měst samé úspěchy. Města včasně 
a výhodně kupují vhodné pozemky a nemo-
vitosti a investují je do projektů jako kvalitu 
zaručující kapitál. Bath, Bristol a Liverpool se 
zříkají maximálního zisku a pronajímají mís-
to toho pozemky na 200 let. Města disponují 
právem k vyvlastnění. Ovládají ale také pravi-
dla občanskospolečenského dialogu a hledají 
shodu se všemi zúčastněnými. Města hleda-
jí ze své pozice kongeniální partnery pro 
investice do proměny obchodních center 
v obchodní čtvrti. Tímto způsobem funguje 
South Gate v Bathu na jedné straně jako kom-

paktní obchodní platforma, na druhé straně 
čtvrť působí svým otevřeným středem, cesta-
mi, uličkami, pasážemi a 99 byty v horních 
patrech, v místní typické pískovcové archi-
tektuřejako běžná část města.

Wolfgang Christ und Franz Pesch

Trend urbanizace je součástí moderního životního stylu. V tom se skrývá velká 
šance do budoucna pro kamenné maloobchody. Plány směřují k otevírání měst-
ských center a k výraznějšímu splynutí s lokálním maloobchodem.

Městské centrum

10 indikátorů úspěchu
Kultura projektu: Mistrovský plán středu 
města jako mapa pro vývojáře projektu

Figura projektu: Otevření velké obchodní 
platformy městu. Připojuje se k aktuálnímu 
trendu „renesance středu města“.

Struktura projektu: Know – how obchodního 
centra a struktura města jsou komponenty vý-
voje projektu na urbanistické centrum města.

Lokalita: Rozmanitost využití, městské 
zalidnění a kvalita městského prostoru tvoří 
„kotvu“ na centrálním místě.

Mobilita: Poloha a frekventovanost nabízejí 
optimální podmínky jako dopravní uzel.

Center – Management: Spojení v jedné 
„zastřešující“ značce.

City – Management: Město pečuje o své cen-
trum jako o celek a vytváří efekty spolupráce 
mezi civilní společností a aktéry trhu.

Architektura centra: Vztah k místu, norma, 
směs funkcí a bohatý repertoár obchodní 
architektury určují podobu budovy.

Profil centra: Individuální části stavby se pojí 
v koláži do profilu samostatné místní značky.

Agenda: Městská atmosféra, úroveň života 
a trvalý vývoj jsou stabilními opěrnými body 
„Retail led Regeneration“ v městském centru.

Městské centrum Entre Deux v nizozemském Maast-
richtu je otevřeno čelem k městskému prostoru

South Gate v anglickém 
městě Bath: malá, 
otevřená nákupní čtvrť

Městské centrum Entre Deux v Maastrichtu 
příjemně zapadá do historické části města

Také liverpoolské centrum One
patří k „Retail led Developments“

Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Prestižní titul v rámci udílení
European Shopping Centre Awards

Europark - nejbezpečnější obchodní centrum

FESPA Digital 2014
Centrum Černý Most se stalo vítězným pro-
jektem kategorie „Rekonstrukce a/nebo 
rozšíření“ letošního ročníku renomované 
soutěže European Shopping Centre Awards 
mezinárodní organizace ISCS. Ocenění pova-
žované za nejprestižnější v odvětví si odnesla 
celkem čtyři nákupní centra. Centrum Černý 
Most bodovalo jako jediný český finalista sou-
těže. Porota, které předsedal Jan Eijkemans, 

v hodnocení vyzdvihla portfolio zdejších 
prodejen, prémiové služby, moderní věr-
nostní program i zázemí pro rodiny s dětmi. 
V interiéru ocenila nápadité výlohy, design 
vybavení a jedinečné osvětlení, v exteriéru 
originální interaktivní fasádu a atraktivní 
práci s okolní krajinou. 

Mezinárodní asociace obchodních center- 
ICSC (The International Council of Shopping 

Centres) byla založena v roce 1957 jako první 
profesní sdružení v odvětví obchodních cen-
ter. Má přes 63 tisíc členů ve více než 100 ze-
mích světa. Mezi ně patří majitelé nákupních 
center, developeři, manažeři, marketingoví 
specialisté, investoři a makléři, stejně tak aka-
demičtí pracovníci a veřejní činitelé.

Pražské nákupní centrum předstihlo 
v nejužším výběru německé Main-Taunus-
-Zentrum a francouzské Rives d‘Arcins a sta-
lo se nejúspěšnějším nákupním centrem 
významně rozšířeným mezi 1. červencem 
2011 a 30. červnem 2013. O výsledném po-
řadí rozhodovala sedmičlenná mezinárodní 
porota složená z předních osobností oblasti 
nákupních center. Podle ICSC je Centrum 
Černý Most příkladem úspěšné renovace 
a integrace původního obchodního centra 
do nově rozšířené podoby.

ICSC během slavnostního večera v turec-
kém Istanbulu ocenila vedle Centra Černý 
Most další tři evropské projekty. Všechny 
automaticky postupují do finále soutěže
2015 ICSC VIVA Best-of-the-Best Awards, je-
jíž vítězové budou známi v květnu příštího 
roku.

Bezpečnost v Europarku dlouhodobě zajišťu-
je Bezpečnostní agentura M2.C. Spolupráce 
s policií v zájmu bezpečnosti zákazníků trvá 
už sedmý rok. Kriminalitu se tu za tu dobu 
podařilo utlumit naprosto systematicky. Po-
licie také spolupracuje s bezpečnostními 
agenturami jednotlivých obchodů, zejmé-
na při velkých víkendových doprovodných 
akcích nebo například v období adventu 
– a operativně reaguje. Do obchodního cen-
tra vysílá policisty v uniformě a kriminalisty 
v civilu, kteří tam nekalé živly vyhledávají 
a odhalují.

„Takže zákazníci se opravdu nemusí bát 
strávit tam odpoledne jak při nákupech, tak 
při zábavě. Mohou si myslet, že tam policie 
není, ale je tam skrytě a to v podobě např. 
kriminálky, aniž by to občan postřehl. A to 
přináší úspěch hlavně při větších akcích,“ 
dodává npor. Kolár.

Krádeže prosté jsou krádeže zboží v ob-
chodních centrech a obchodech. Drogerie, 
kosmetiky, alkoholu, oblečení... Krádeže ka-
pesní řeší případy okrádání zákazníků a ná-
vštěvníků obchodních center ve všech jejich 
prostorech, zejména o kabelky, peněženky, 
telefony. Mezi zloději policisté rozeznávají 
příležitostné amatéry a „profesionály“.

„Občas máme co do činění s malými zlo-
dějíčky, kteří si navléknou zpravidla drobné 
oblečení, třeba trička, a snaží se projít bez 
placení. Rafinovanější sorta má například
speciálně upravené tašky – od luxusních 
dámských kabelek, přes papírové dárkové 
tašky až po brašnu na notebook. A jsou ta-
koví, kteří si troufnou i na těžší a objemnější 
kousky, a ty se snaží vynést například pod 
podšívkou kabátu. Takových případů jsme 
odhalili hodně. Většinou se touto trestnou 
činností zabývají cizinci, mezi nimiž se občas 

najde i osoba, po které je vyhlášeno celostát-
ní pátrání,“ informuje npor. Kolár.

K zahraničním „novinkám“ podle jeho 
slov teď u nás patří také rumunští podvod-
níci, kteří údajně vybírají příspěvky na hlu-
choněmé a postižené. Chodí vesměs úhled-
ně oblečeni, s deskami, v nichž mají seznam 
jmen údajných dárců i se směrovacími čísly. 
Obcházejí obchodní centra v Praze a snaží se 
podvodně vylákat nějakou finanční hotovost
od občanů. Zvláštní skupinou jsou pak pod-
vodníci, kteří chodí do obchodních center 
s falešnými občanskými průkazy. Sjednají si 
rychlý úvěr a pak si vyzvednou zboží za 30, 
40 i 50 tisíc korun. Někteří z nich jsou nato-
lik důslední, že přizpůsobí svoji vizáž foto-
grafii na zcizeném občanském průkazu třeba
střihem či barvou vlasů.

„Obchodní centrum Europark jsme vyhodnotili z hlediska krádeží prostých a kráde-
ží kapesních jako nejbezpečnější obchodní centrum v oblasti Prahy IV, která podle 
obvodů zahrnuje celou Prahu 4 a Prahu 10 se všemi podčástmi jako je Praha 12, 
Praha 15...,“ potvrdil v rozhovoru pro časopis Europark npor. Bc. Petr Kolár, vedoucí 
6. oddělení obecné kriminality obvodního ředitelství policie Prahy IV, kde problema-
tiku těchto krádeží řeší.

Npor. Bc. Petr Kolár před Europarkem

Na základě dlouhodobého průzkumu trhu, 
který od roku 2010 pod názvem „World wide 
survey“ uskutečňuje sdružení FESPA, může-
me konstatovat, že tisk fotografií, technické
dokumentace, štítků a čárových kódů dosáhl 
svou rovnováhu a růst trhu je zastaven. Celo-
světový průzkum ale ukázal, co považuje od-
borná veřejnost za silně rostoucí odvětví. 
 
Rostoucí odvětví
Dekorační tisk zahrnuje široké pole aplika-
cí, ve kterých je velkoplošný tisk základem 
průmyslové produkce. V textilním průmys-
lu, stejně jako ve výrobě keramických obkla-
dů už digitální tisk do značné míry nahradil 
analogové technologie. Digitálně potištěné 
sklo, ať už s dekorativními prvky nebo s něja-
kým funkčním významem v automobilovém 
průmyslu nebo v elektronickém sektoru, je 
také silně rostoucí odvětví. Přesto v mnoha 
oblastech, speciálně ve funkčních aplikacích, 
jsme stále v průkopnickém stádiu. To se týká 
i 3D tisku, kde asi půltucet technologií sou-
těží o prvenství na trhu. Mnohé z nich jsou 
ale přímo zaměřeny na přesně specifikované
aplikace. To je rozdíl ve srovnání s grafickým
průmyslem, kde se uplatnily nové univerzální 
postupy jako UV, Latex či tisk s ekosolventný-
mi inkousty. 

Mnichov se stal v termínu od 20. do 23. května 2014 středobodem pozornosti odbor-
níků na velkoplošný tisk. Ve čtyřech halách výstaviště Messe München představilo více 
než 450 mezinárodních společností svou nabídku technologií, softwaru, materiálů a in-
koustů pro velkoplošný tisk. Důležitější než nabídka ale byly jejich vize do budoucna.

Týmová hra
Technologický pokrok nabízí široké pole 
zcela nových příležitostí i na příbuzných tr-
zích, kde má šance především digitální tisk. 
Bez osobního růstu, dalšího vzdělávání a zís-
kání nových dovedností bude další úspěšné 
působení na trhu stále těžší. Navíc, jen těžko 
dokáže jeden člověk zacházet s tak komplex-
ní nabídkou. Moderní poskytovatel tiskových 
služeb bude muset být týmovým hráčem, kte-
rý akceptuje klienta nejen jako strategického 
partnera v novém světě tiskové produkce, ale 
dokáže ho ocenit a také podpořit na cestě za 
jeho vizemi.

Průmyslový potenciál
Naplnění vize průmyslové produkce velko-
plošnými digitálními technologiemi bylo 
vidět hned u několika výrobcú. V čele pomy-
slného pelotonu jsme mohli vidět společnost 
Durst, která na začátku roku představila v USA 
dvě nové tiskárny a v květnu na FESPA Digital 
další dvě. Nová řada s označením Rho 1300 
má o čtvrtinu vyšší produktivitu, než před-
chozí řada Rho 1000. Durst Rho 1312 a Rho 
1330 jsou dva nové modely, které posouvají 

nejen hranice produktivity, ale i univerzál-
nosti použití. Tiskárny jsou ideální pro plně 
automatizovanou výrobu ve velmi zatížených 
provozech, kde nabízejí vysoký výkon, dlou-
hodobé nasazení v průmyslových podmín-
kách a výhody digitální technologie pro tisk 
malých sérií výtisků. 

Durst Rhotex HS je zase odpovědí značky 
Durst na požadavky trhu v oblasti potisku tex-
tilu a produkce Soft Signage aplikací. Tento 
trh pokračuje v rychlém růstu a v tomto roce 
se očekává nárůst až o 30 %. 

Canon se zase strefil do černého novou
řadou tiskáren Océ Arizona 6100. Stroje jsou 
konstruovány pro vysokou produktivitu a ná-
ročné aplikace.

Na stánku Fujifilm rovněž slavili úspěch,
protože nejnovější průmyslová tiskárna Inca 
Onset R40i si tu našla svého zákazníka. První 
instalace na světě bude v britské společnosti 
imageData Group. Onset R40i se může poch-
lubit produktivitou 400 m2/hod, maximálním 
rozlišením 1200 dpi a schopností zvládnout 
média až do 50 mm tloušťky. 

Stroje pro menší provozy
Snad největší pozornost si vysloužila již třetí 
generace latexových tiskáren od HP. Uvedení 
řady HP Latex 300 je podle představitelů této 
firmy ještě významnějším mezníkem než uve-
dení latexové technologie. Nabízí totiž mož-
nost potiskovat i média citlivá na teplo a díky 
enviromentálním a zdravotním certifikacím
se tisky uplatní v tak atraktivní oblasti, jako 
jsou interiérové dekorace. 

Dalším hitem byla určitě tiskárna Mimaki 
JV 300, která se vyznačuje mimořádným výko-
nem na úrovni přes 100 m2/hod a širokým ba-
revným gamutem díky dvěma novým barvám 
inkoustu - oranžové a light black. 

Mutoh zase předvedl tiskárny pro malé 
provozy. Zajímavou myšlenkou je především 
Mutoh ValueJet 426UF. Je to totiž stolní LED 
UV tiskárna o rozměru A3+, umožňující po-
tisknout širokou škálu pevných materiálů 
s tloušťkou do 7 cm. Pro technologii LED 
UV vytvrzování byly vyvinuty nové inkousty 
s označení Mutoh LED UV VOC-free. Maximál-
ní plocha vloženého média je 483x329x70 
mm. Tiskárna je určena pro potisk customi-
zovaných dárkových předmětů, prototypů 
obalů, štítků, nálepek, odznaků a speciálních 
průmyslových výrobků. 

Rostoucí veletrh
Význam veletrhu pro obor velkoplošného 
tisku podtrhuje i fakt, že letošní výstava byla 
o 20 % větší, než předcházející nejúspěšnější 
akce. Protože Německo stále zůstává nedůleži-
tějším evropským trhem pro tento obor, bude 
se další veletrh FESPA 2015 konat v termínu 
18. - 22. května 2015 v Kolíně nad Rýnem.

Bohatá návštěvnost dokumentuje zájem odborné 
veřejnosti o veletrh FESPA Digital 2014 

Nová řada průmyslových tiskáren  
Durst Rho 1300 má o čtvrtinu vyšší  

produktivitu než předchozí řada Rho 1000

Digitální potisk textilu je dnes již standardním 
postupem u dekoračních textilií i oděvech

Uvedení třetí generace latexových tiskáren HP 
způsobilo další revoluci ve velkoplošném tisku

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall
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Co přinesl veletrh
Reklama-Polygraf 2014?

Premiéry
Skutečnost, že se o týden později po veletrhu 
Reklama - Polygraf konala v Mnichově výsta-
va FESPA Digital, využilo několik firem a při-
pravované premiéry přesměrovali do Prahy. 
Nešlo při tom pouze o velkoformátový tisk, 
ale také o elektronické aplikace, které stále 
více pronikají do všech odvětví.

Světovou premiéru měla technologie 3D 
Moiré Effect společnosti swissQprint, kte-
rou předvedli na stánku společnosti Span-
dex. Pomocí vytištěných obrazových dat 
upravených speciálním softwarem pro mi-
mořádně přesné tiskárny swissQprint a po-

užitím laku na vytištění optických čoček se 
dá vytvořit lentikulární grafika na obyčejné
akrylátové desky.

Na stánku Spandexu se mohli návštěvní-
ci setkat i se zajímavou aplikací ColoReal, 
která do chytrých telefonů a tabletů dokáže 
přenést vzorníky materiálů pro výrobu re-
klamy a díky propojení na stránky dodavate-
le si vhodný materiál může zákazník i přímo 
objednat.

Mezinárodní veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Reklama – Polygraf, který
se konal v polovině května v Praze, se vyprofiloval jako nejvýznamnější oborový
veletrh ve střední Evropě. Jeho 21. ročník zdobilo i několik světových premiér.

Loňský přesun místa konání veletrhu do areálu PVA Expo Praha - Letňany
se ukázal jako vynikající krok. Technické zázemí výstaviště, stejně jako jeho
dopravní dosupnosT jsou výhody, které ocenili jak vystavovatelé, tak návštěvníci.

Třetí generace latexových tiskáren HP Latex 
300 v rámci kontinentální premiéry byla před-
stavena na stánku společnosti HSW Signall. 
Kromě demonstrace kvality a rychlosti tisku 
byla expozice zaměřená na jednu z nejpopu-
lárnějších aplikací, které latexový tisk přináší 
pro nové trhy - potisknutelné tapety. Publi-
kum tak mohlo v našem regionu poprvé vidět 
specializovanou řezačku Fotoba XLD 170 WP 
a v koutku Tapetómania si vyzkoušet nalepit 
nejrůznější druhy potisknutelných tapet.

Stánek DataLine Technology nabídl českou 
premiéru tiskového stroje HP Indigo 7600 
a pražskou premiéru lakovacího stroje Scodix 
S75, který dokáže dát tisku další rozměr.

Vývoj na trhu
Tradiční vystavovatele ze světa velkoformáto-
vého tisku na tomto ročníku doplnily i silné 
značky ze světa archového digitálního tisku. 
Mnohé z těchto firem ukázaly i své nové vel-
koplošné technologie. Dají se podle toho defi-
novat nějaké trendy na našem domácím trhu?

Různé světové výzkumy hovoří o saturaci 
trhu s velkoplošným tiskem. Přímý potisk de-
sek, papírů či samolepicí fólie je standardní 

technologií, která již nemá koho kreativitou 
překvapit a její poskytovatelé mají velmi 
malý prostor v jednání o prodejní ceně vý-
stupů. Na výstavě jsme mohli vidět důkaz. 
Tento ročník byl první, během kterého ná-
vštěvníci nevyprošovali od vystavovatelů vel-
koformátové výtisky. Potvrdili mi to i někteří 
lidé obsluhující tiskárny.

„Loni jsme byli jediná firma, která měla
na výstavě archový barevný digitální tiskový 
stroj,“ řekl Petr Trafina, marketingový ředitel
společnosti Impromat, zastupující značku 
Ricoh na našem trhu. „Byl to úžasný úspěch, 
protože návštěvníci byli jakoby zhypnoti-
zováni velkoformátem a u nás si najednou 
uvědomili, že reklama je i archový tisk.“ Le-
tos Impromat představil barevné archové 
tiskové systémy, latexovou tiskárnu Ricoh 
Pro L4100 a produkční stroj Vortex 4200 na 
tisk velkoformátových fotografií, grafiky pro
retail či technických plánů. Xerox se soustře-
dil na novinku v podobě modelu IJP2000, 
který obslouží podobné segmenty jako Vor-
tex 4200. Zájem o reklamní trh projevila 
i společnost Konica Minolta. Nechyběly ani 
Epson a Fujifilm.

Industriální betonovou zeď dnes 
vytvoříte i s pomocí tapet

Technologie 3D Moiré Effect společnosti 
swissQprint vzbudila zaslouženou pozornost. 
Ostatně obdržela i ocenění EDP Awards 2014 
pro Nejlepší digitální speciální efekty.

Koutek ke zkoušení lepení různých druhů 
tapet na stánku společnosti HSW Signall 

Na stánku Spandexu si zase návštěvníci mohli 
vyzkoušet polep složitých tvarů samolepicími fóliemi

Třetí generace latexových tiskáren řady HP Latex 300 přináší na trh 
mimořádnou univerzálnost, kvalitu a věrnost barevného podání

Lakovací stroj Scodix S75 dodal další rozměr výtiskům 
z tiskového stroje HP Indigo 7600

Aplikace ColoReal, kterou ve světové premiéře uvedla 
společnost Spandex, přináší do chytrých telefonů 
a tabletů vzorníky materiálů pro výrobu reklamy 

a díky propojení na stránky dodavatele si vhodný 
materiál může zákazník i přímo objednat

Produkční stroj Xerox IJP2000 má tiskové hlavy 
umístěny po celé šířce tiskárny, takže se dosahuje mi-
mořádná rychlost. Poster můžete mít již za 5 sekund.

Po loňském úspěchu si společnost 
Impromat dala na expozici opravdu záležet

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW Signall
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O novinkách u jednotlivých vysta-
vovatelů Polygrafu jste se dočetli 
na předchozích stranách, o co se 
však snažil pořadatel veletrhu 
poprvé, bylo uspořádání platformy 
pro grafický design v architektuře.

Jednalo se o jedno z hlavních témat letošní-
ho ročníku. Spojení tradičních signmakingo-
vých postupů a nových tiskových technologií 
či materiálů otevírá další zajímavé zákaznické 
trhy. S grafickým designem v architektuře se
mohli návštěvníci seznámit mimo jiné v ex-
pozicích firem HP, HSW, Spandex, Antalis,
Axom, Spyron. V nabídce vystavovatelů ne-
chyběly digitálně potisknuté tapety, techno-
logie pro potisk textilu, skla, kamene, dřeva, 
zrcadel a dalších atraktivních materiálů, 
jako jsou například speciální potisknutelné 
samolepicí fólie, s jejichž pomocí je možno 
grafiku aplikovat na fasády budov, chodní-

ky nebo podlahy. V rámci tohoto tématu se 
také prezentovala sekce Scéna: Inspirace & 
Trendy 2014, což byla společná vzorková pre-
zentace trendových interiérových materiálů 
a produktů. Představení aktuálních směrů 
a ukázka revolučních možností v segmentu 
bytového designu, architektury a stavebnic-
tví obohatila stávající strukturu návštěvníků 
o nové profesní skupiny. 

V této sekci byl zastoupena se svým stán-
kem i naše příloha STORES - odborný časopis 
o konceptech kamenných obchodů a POP 
marketingu. Časopis STORES se soustavně 
zabývá designem interiérů obchodů od roku 
2009. Inspiruje ukázkami zdařilých realizací 
v kamenných obchodech u nás i v zahraničí. 
Přináší novinky a trendy z oborů interiérový 
design, signmaking , P.O.P. marketing, digital 
signage a vizual merchandising. Tomu napo-
máhá i jeho úzká spolupráce s asociací PO-
PAI, institutem EHI a německým odborným 
časopisem Stores+shops.

Reklama Polygraf
a Digital signage
Další zajímavou oblastí prezentovanou na 
veletrhu byl Digital Signage, tedy systém di-
gitálních zobrazovacích zařízení. V současné 
době zažívá toto řešení významný rozvoj díky 
výrazně vyšší schopnosti zaujmout a udržet 
pozornost klientů. Vzhledem k možnosti 
komunikovat aktualizovaná, vysoce persona-
lizovaná a cílená sdělení v rychle se měnícím 
světě se jedná o velice efektivní nástroj pro 
komunikaci, prezentaci a navigaci. 

Mezi vystavovatele patřila například firmaBlue-
Touch, která zde prezentovala produkty ze své 
řady Mediaplay. Návštěvníci mohli vidět ukáz-
ky z jejich nejširší nabídky audiovizuálních 
technologií pro reklamní účely v ČR. Jejich 
využití je převážně v in-storu, ale dají se použít 
i v outdoorovém prostředí. Patří sem nejjed-
nodušší produkty, jakou jsou stojany z akrylátu 
s využitím LED světel, přes monitory s vestavě-
ným mediálními přehrávači nejrůznějších 
velikostí a typů. Až po speciální technologie, 
jako jsou 3D animace, transparentní displeje či 
LCD displeje s otvorem uprostřed displeje pro 
umístění prezentovaného produktu. Do jejich 
portfolia patří i LED obrazovky pro indoorové 
a outdoorové instalace, LED lékárenské kříže. 
Produkty na veletrhu vystavené prezentovaly 
motto společnosti

Reklama Polygraf
a Event Day
Event marketing je marketingová činnost, 
v jejímž středu stojí event. Neexistuje jediná 
definice tohoto pojmu - nejvýstižněji je třeba
event chápat jako výjimečný zážitek. Ale je to 

tak, event se prostě musí prožít a vidět. Proto 
byla pro návštěvníky, po loňské úspěšné pre-
miéře, letos opět připravena jednodenní akce 
Event Day. Na 60 firem představilo návštěvní-
kům pestrou nabídku eventových služeb. 

I náš časopis využil mima poskytnutého 
firmou Balondekor Production pro distribu-
ci časopisu návštěvníkům veletrhu a měl vel-
ké ohlasy. Jeho scénky se líbily, a tak nezůstal 
nepovšimnut, a to na veletrhu přece jde.

Reklama Polygraf,
3D reklama a POP marketing
Také zástupci reklamních a dárkových před-
mětů vystavovali v Letňanech svoje produk-
ty. K poněkud netradičním patřily například 
skleněné ozdoby od výrobního družstva 
IRISA Vsetín. Na veletrhu vystavovali ozdoby 
s motivy loga různých firem a společností.
K vidění byly např.: ozdoby s logem obchod-
ního domu Harrods, nebo Selfridges ve Vel-
ké Británii. Hlavní novinkou na stánku byla 
nově vytvořená ozdoba s ručně malovanou 
podobiznou Pražského Jezulátka, nebo pa-
noramatem hlavního města Prahy, kde byla 
využitá inovačně technika sítotisku. Z mar-
ketingového hlediska mají skleněné ozdoby 
mnohostranné využití ať už jako dar pro ob-
chodní partnery, zaměstnance, dodavatele 
nebo jako dárek k výročí či významným udá-
lostem. Ozdoby lze využít i jako suvenýr nebo 
jako originální doplňkové zboží k různým 

svátkům a nebo prezentacím společností, 
např. pro různé rekreační objekty jako vizit-
ka a uvítací dárek k pobytu, apod. Výhodou 
je jejich variabilita, lze vytvořit jednokusové 
dárky s logem i bez, nebo celé sady dle přání 
zákazníka, případně dárkové sady v kombina-
ci s láhví vína, nebo svíčkou. 

Doprovodný program
Tradičně bohatý byl letos také doprovodný 
program veletrhu, který byl připravován 
ve spolupráci s odbornými profesními aso-
ciacemi a sdruženími. Druhý den veletrhu 
se konala odborná konference na téma Ne-
podceňujme přidanou hodnotu v tiskových 
službách, kterou organizovala Společnost 
tisku a Svaz polygrafických podnikatelů. Dal-
ší půldenní bloky odborných seminářů byly 
připraveny Asociací sítotisku 
a digitálního tisku, Asociací 
POPAI CE a Českou marketin-
govou společností. Unie 
grafického designu
připravila semináře na 
téma: Jak je naming dů-
ležitý pro grafický design
a Smlouvy pro tvůrce au-
torských děl. V rámci dopro-
vodného programu byly také 
vyhlášeny výsledky oborových 
soutěží Kalendář roku, Duhový 
paprsek a Hvězda 3D reklamy. 

Archová ofsetová tiskárna H.R.G. Li-
tomyšl zde během několika dní sesbírala 
pro set diáře, kalendáře a dalších doplňko-
vých produktů, přihlášených do soutěží pod 
názvem „Krvavý rok 2014“, hned několik cen 
a to i na mezinárodním poli.

Celá oceněná kolekce, vyráběná koncem 
roku 2013 jako propagační set litomyšlské 
tiskárny, se nesla v duchu Krvavého romá-
nu, známého díla grafika a spisovatele Josefa
Váchala. Kreativně se na kolekci podílel Jan 
Gloser z H.R.G. a Katarina Tvrdá se Zorou 
Mazáčovou z grafického studia Grammage.

Set obsahuje nástěnný kalendář, diář, strome-
ček, 2 bloky, balicí papír a dárkové krabičky 
s propiskou a odnosnou látkovou tašku. Ná-
stěnný kalendář je oboustranný - můžete si 
vybrat buď více grafik na jednom listu nebo
grafické zpracování, kterému dominuje jed-
na grafika. Z listů s více grafikami je možné
si na konci roku vytvořit mozaiku na stěnu 
nebo si jednotlivé grafiky zarámovat.

První cenou byla hlavní cena tzv. „Grand 
prix“ v soutěži Kalendář roku, dále to byla 
dvě ocenění v soutěži Hvězda 3D reklamy 
a v ten samý den došel do H.R.G e-mail od 
organizace European design Awards o úspě-
chu reklamního setu „Krvavý rok 2014“ i na 
mezinárodním poli. 

Reklama-Polygraf
inspirací pro marketéry
21. ročník veletrhu Reklama Polygraf v květnu v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech byl 
největším setkáním lidí z marketingu, médií, reklamních a tiskových služeb v České a Sloven-
ské republice v letošním roce. Ve třech výstavních halách se návštěvníkům na ploše 11 200 m² 
letos představilo 236 vystavovatelů, z toho bylo 23 firem ze zahraničí. Veletrh navštívilo celkem
8 212 návštěvníků, včetně 1 238 zahraničních.

Ani výrobci světelných reklam, POP materiálů a veletržních expozic nechyběli. Ukázky svých produktů například 
předvedla v malé galerii uvnitř promo kamionu firma Výstavnictví.

Reklama Polygraf 2014 Reklama Polygraf 2014
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Většina z majitelů firem ví, že design svých
výrobků mohou ochránit tak, že jej nechají 
zaregistrovat jako průmyslový vzor. Podmínky 
stanovené zákonem určují, že přihlášku prů-
myslového vzoru je možné podat pro design, 
který je nový a má individuální povahu. To 
znamená, že přihlášen může být pouze takový 
design, který ještě nebyl zpřístupněn veřej-
nosti a jeho celkový dojem, který vyvolává, je 
odlišný od již zveřejněných designů. 

S podáním přihlášky průmyslového vzoru 
jsou spojeny určité úkony a samozřejmě i ná-
klady. Je třeba vyplnit přihlášku, předložit 
vyobrazení vzoru a uhradit potřebné správní 
poplatky. Průmyslové vzory, stejně jako ostat-
ní druhy průmyslového vlastnictví, jsou teri-
toriální. To znamená, že pro každou zemi, ve 
které chci mít design chráněný, musím podat 
žádost o registraci a zaplatit příslušné správní 
poplatky. 

Od 1. dubna 2003 došlo k pokroku v tomto 
ohledu, a to tím, že byl zaveden institut prů-
myslového vzoru Společenství. Jedná se o re-
gistraci pro celé území Evropské unie, včetně 
budoucího rozšíření. Od tohoto data je tedy 
možné jednou přihláškou za jeden správní 
poplatek získat ochranu designu pro celou 
Evropskou unii. 

Výhodou zapsaného průmyslového vzoru 
Společenství (stejně jako u národních průmys-
lových vzorů) je, že doba platnosti vzoru, a tedy 
i doba pro držení monopolu a vymáhání práv 
může být až 25 let (5x5let), umožňuje svému 
vlastníkovi obranu proti jakémukoli využívání 
výrobku, v němž je daný průmyslový vzor ztě-
lesněn, pro komerční účely (výrobu, nabízení, 
dovoz, používání, skladování atp.). Zapsaným 
průmyslovým vzorem ochrana směřuje nejen 
proti úmyslnému a otrockému napodobení 
designu, ale i proti užití, které vyplývá z nezá-
vislé tvůrčí práce jiného původce. 

Ovšem existují společnosti, které produku-
jí velké množství designu, které mají zpravidla 
i velmi krátkou životnost (sezonní zboží, re-
klamní předměty k jednorázovým akcím atp.). 
Zde by ochrana cestou zapsaného průmyslo-
vého vzoru Společenství byla neefektivní co 
do doby získání ochrany, nákladů, ale i doby 
platnosti vzoru. Nicméně i v tomto případě je 
možné se při otrockém napodobení designu 
domáhat práva. 

Od 6. března 2002 totiž na území Evropské 
unie existuje institut tzv. nezapsaného vzoru 

Společenství. Ochrana nezapsaným vzorem 
Společenství vzniká bez jakékoli registrace 
(bez podání přihlášky, bez placení poplatků). 
Ochrana vzniká zpřístupněním vzoru veřej-
nosti kdekoli na území Evropské unie. Stej-
ně jako zapsaný vzor Společenství, tak i ten 
nezapsaný poskytuje svému majiteli právo 
zabránit třetí osobě užívat průmyslový vzor 
bez jeho souhlasu. Ochrana se však vztahuje 
pouze na vědomé, úmyslné napodobení či ko-
pírování takto chráněného vzoru. Tato ochra-
na trvá tři roky od okamžiku, kdy byl prů-
myslový vzor poprvé zpřístupněn veřejnosti 
kdekoli na území EU. Zpřístupnění znamená, 
že veřejnost mohla design vidět osobně nebo 
zprostředkovaně, prostřednictvím jakéhokoli 
druhu médií, elektronicky i v papírové formě, 
na výstavě, na webu, při prezentacích atp. 

Pokud by se ukázalo, že design bude mít 
větší či delší využití, lze do 12 měsíců od prv-
ního zpřístupnění veřejnosti podat přihlášku 
zapsaného průmyslového vzoru Společenství. 
Osoby mající bydliště nebo sídlo v EU mohou 
podat přihlášku sami nebo prostřednictvím 
kvalifikovaného zástupce oprávněného zastu-
povat v řízení před Úřadem pro harmonizaci 
ve vnitřním trhu (OHIM). 

Pokud dojde k porušení práv z průmys-
lového vzoru (zapsaného i nezapsaného), je 
třeba podniknout potřebné kroky nejlépe 
v součinnosti s kvalifikovaným patentovým
zástupcem, případně advokátem. 

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

Ochrana designu 
i bez registrace?
Téměř každý si je vědom toho, že design výrobku je jedinečným výtvorem jedince. 
A že proti zneužití, neoprávněnému využívání a padělání je možné se bránit, pokud 
je design zaregistrován na příslušném Úřadě průmyslového vlastnictví jako průmys-
lový vzor. Existuje však i možnost obrany proti kopírování nezapsaného designu.

Vdechněte život vašim 
tiskovinám

Představujeme jedinečnou aplikaci 
pro chytré telefony a tablety, díky 
které snadno a rychle oživnou obrázky
v jakémkoliv tištěném médiu.

� �����������������������������������
internetového připojení

� ����������������������������
reklamy

� �������������������������������
projev řečníka

� ������������������������������
zdlouhavého čtení manuálu 

Viz-i™ oživí tištěné stránky vašich 
publikací, inzercí, katalogů, novin 
i časopisů. 

www.viz-i.cz

Vyzkoušejte si aplikaci Viz-i

Vyhledejte a stáhněte si zadarmo 
������ ��� ��������� ����� �������
Play. Otevřete aplikaci, namiřte 
telefon s fotoaparátem na tuto 
fotografii a vychutnejte si další 
interaktivní obsah.

3D reklama
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Miriam Janyšková, zakladatelka programu, 
poděkovala firmám a neziskovým organiza-
cím, které se do projektu Charitky zapojily: 
„Mezi 141 dětí bylo letos rozděleno dalších té-
měř 218.000 korun. Celkem bylo za dva roky 
existence Charitek podpořeno 324 dětí část-
kou téměř 425.000 korun, kterou jsme zís-
kaly od 20 společností díky využití Charitek 
pro jejich vlastní reklamní sdělení. Finanční 
prostředky jsme předali dětem prostřednic-
tvím prověřených neziskových organizací, 
kterých je v tuto chvíli do programu zapo-
jeno 13. Všem tímto z celého srdce, a hlavně 
jménem dětí, děkuji.“ Součástí sociálního 

modelu Charitek je i skutečnost, že umožňu-
jí sociální integraci zdravotně postiženým, 
kteří se osobně podílejí na ruční kompleta-
ci výrobku prostřednictvím certifikovaných
chráněných dílen či sociálních podniků, kte-
rým je udělena výrobní franšíza.

Do programu se v posledním roce nově 
zapojilo dalších devět společností a šest ne-
ziskových organizací. Na straně firem to je
například Česká spořitelna, Generali Pojiš-
ťovna, ING Životní pojišťovna, TOTAL nebo 
MORIS design či Phoenix. Již poněkolikáté 
využili Charitky jako svůj reklamní předmět 
například RWE nebo Volkswagen. Mezi ne-
ziskovými organizacemi podporují Charitky 
nově i dvě slovenská sdružení, českou Nada-
ci Naše dítě nebo také Klub Hornomlýnská. 
Do programu Charitky se preferuje zapojení 

takových neziskovek, které zajistí směřování 
celého finančního příspěvku přímo konkrét-
ním dětem. 

Charitky® jsou finančně udržitelným pro-
gramem se sociálním dopadem. Současnou 
podobu mají Charitky® v originálním propa-
gačním předmětu s minidražé. Jakákoliv fir-
ma si tento variabilní a hravý předmět může 
objednat a využít celý velký prostor patento-
vaného obalu pro vlastní, déletrvající reklam-
ní sdělení. 12% z ceny je Charitkami adresně 
předáváno dále na pomoc konkrétním dětem 
a podporu jejich rozvoje prostřednictvím 
ověřených neziskových organizací. Charitky® 
jsou zcela českého původu a do jejich ruční 
výroby jsou zapojeny i osoby se zdravotním 
postižením. Charitky® dokazují, že i business 
může mít sociální rozměr!

Charitky ve druhém roce podpořily dalších 141 dětí částkou 218.000 korun a díky novému obalu dávají práci zdravotně 
postiženým. Reklamní předmět, který nese stejný název, dostal na podzim nový kabát! Originální, teleskopicky výsuvný obal 
s osvěžujícími minidražé je nyní celý vyráběn v České republice a do jeho kompletace jsou zapojeny i osoby se zdravotním 
postižením. Díky zefektivnění výroby mohl být zvýšen příspěvek, kterým Charitky pomáhají dětem a podporují jejich rozvoj. 
Nyní je z pořizovací ceny Charitek předáváno dále již 12%. V druhém roce svého působení tak Charitky prohloubily svůj soci-
ální rozměr a staly se ukázkovým modelem sociálního podnikání. 

I business může mít sociální rozměr
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