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Nominace do soutěže
Časopis Brands&Stories nominoval české koncepty 
obchodů do soutěže o nejlepší obchody světa

Již od roku 2008 udílí EHI Retail Institute a Trade Fair Düsseldorf ceny EuroShop RetailDesign 
Award těm nejlepším konceptům z celého světa. 

Šéfredaktorka našeho časopisu – Blanka Bukovská – byla před lety přizvána do mezinárod-
ního týmu expertů této významné soutěže a dostalo se jí té cti nominovat do soutěže také 
české koncepty. Ty jsme čtenářům představili na našich stranách koncem loňského roku. 
Náš časopis každoročně vítěze soutěže představuje a ani letos tomu nebude jinak. Věříme, 
že účast českých konceptů v mezinárodním klání přispěje k povědomí, že i v oboru store 
konceptů má náš design světu co říci.

Nyní již s potěšením můžeme ohlásit, že i letos se dostal do užšího kola výběru nej-
krásnějších konceptů světa – český koncept kosmetické značky MANUFAKTURA.

Novému konceptu Manufaktura s nezaměnitelnou atmosférou evokující staré dobré časy 
a samozřejmě i autorovi projektu - ing. Arch. Karlu Němečkovi velmi gratulujeme a držíme 
palce ve finále soutěže!

O konečných výsledcích a vítězích – 3 nejlepších konceptech světa Vás budeme infor-
movat v našem příštím vydání Brands&Stories.

Nové prodejní koncepty
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Koncept značky Manufaktura je založen na klidné a uvol-
něné atmosféře s důrazem na tradici. Příjemné pocity 
zákazníků spojených s nákupy mají pro značku zásadní 
význam. Koncept prodejen představuje kombinaci mo-
derních a historických prvků, barev a monochromatic-
kého designu, světla a stínů. To vše v souladu s umělec-
kým pojetím výrobků Manufaktura. Rostlinné dekorace 
a autentické historické doplňky, které jsou nedílnou sou-
částí interiéru, budí nostalgii a baví zákazníky. Nejen díky 
nim se zde zákazníci cítí jako v oáze uprostřed současné-
ho hyper-technologického světa. Koncept Manufaktura 
vytváří mimořádně půvabný prostor pro své zákazníky, 
kde mohou zpomalit, rozveselit se a odpočinout si. 

Podrobně jsme koncept Manufaktura popsali již v našem vydání 4/2015,
nyní Vám ho jen ve stručnosti připomeneme.

Autorem myšlenky dát původnímu obchodu 
Dvojí svět v Žitné ulici zcela novou tvář byla 
Anna Schlindenbuch. Více než 10 let praco-
vala Anna v reklamě a marketingu, poslední 
4 roky působila jako Senior ATL & Premium 
Specialist ve Vodafonu. Do projektu Rok 
jinak se Anna přihlásila s pražskou nezisko-
vou organizací BONA, která usiluje o opě-
tovné začlenění lidí s duševní poruchou 
do společnosti a o zkvalitnění jejich života. 
Organizace provozuje sklářskou a textilní 
terapeutickou dílnu. Anna měla za cíl zrevi-
dovat jejich produktové portfolio, vylepšit 
prodejní kanály a z obchodu Dvojí svět na 
Žitné ulici vytvořit funkční sociální podnik, 
živý prostor, kde se budou konat například 
i kurzy vitráží a výstavy. Cílem projektu bylo 
v prvním roce zdvojnásobit obrat, zvýšit 
marže a zajistit stabilní pracovní pozice pro 
18 lidí v terapeutických dílnách.

Finanční toky u organizace pečující o lidi 
s handicapem mají primárně sloužit na péči 
o svěřence, na marketing tedy v rozpočtu 
zpravidla mnoho nezbývá. Neziskové orga-
nizaci Bona se sice podařilo získat grant, ale 

jeho rozsah byl opravdu velmi malý. Společ-
nost Wellen tedy přišla s nápadem použít jako 
nosný materiál dřevo druhé jakosti a použité 
dřevěné bedny. Bedna nejen jako přepravka 
nebo skladovací prvek, ale také jako hlava se 
stala inspirací pro design. Byl vytvořen jedno-
duchý variabilní systém z dřevěných prken, 
kovových úchytů a reálných, různě velikých 
bedniček od zeleniny. Prodejna byla po výmal-
bě svépomocně osazena systémem. Koncept 
bedniček akceptuje rovněž vývěsní štít, navi-
gační grafiti na přilehlé zdi a aranžmá výlohy. 
Podle slov Lindy Petrové, kreativní ředitelky 
společnosti Wellen, se stalo toto rozpočtové 
omezení nakonec benefitem. Kreativní myš-
lenky prý měly inspiraci v knize Děti z Buller-
bynu, hlavním tématem byla hravost. V tom-
to případě šlo o hru s materiálem a světlem. 
„Otevřeli jsme světlík do dvora, také stávající 
rozložení světel v prostoru jsme změnili a od-
stranili materiály, které světlo pohlcují,“ uvádí 
Linda. „Světelným prvkem je také prosvětlená 
stěna z mléčného plexi, na které lépe vynik-
nou vitráže z dílny neziskovky. Ten prostor 
původně spíše vyvolával depresi, byl temný, 

připomínal chaotické skladiště. Pro takto ne-
mocné lidi je řád důležitý, pomáhá jim jako 
součást terapie a nový prostor byl vytvářen 
i s ohledem na ně. Obchod měl být také zá-
roveň takovým oknem k veřejnosti. Navrhli 
jsme jiné uspořádání obchodu. Pult, který byl 
dříve hned u vstupu, odrazoval kolemjdoucí 
vstoupit. Upozadili jsme ho proto, tím se pro-
stor více otevřel. Obchod je zároveň komunit-
ním centrem, proto jsme v zadní části obcho-
du vytvořili prostor pro nejrůznější setkání. 
Také příruční sklad na zboží, který je přímo 
na ploše je oddělen pouze prkny. Jednoduchý 
materiál a světlost obchodu dávají vyniknout 
barevnosti zboží. Úroveň nabízeného zboží je 
z velké míry zásluhou Anny Schlindenbuch.“

„Chráněné dílny mají bohužel někdy tako-
vou pachuť stereotypu, neestetičnosti. Tímto 
prostorem jsme nechtěli citově vydírat, ná-
vštěvník zde uvidí rukodělnou tvorbu a až od 
obsluhy se dozví o sociálním pozadí výrob-
ků,“ uvádí Anna. „Pod obchodem je šicí dílna, 
ze které prodávané produkty pochází, ale 
portfolio zboží jsme doplnili i o některé vý-
robky z jiných chráněných dílen, aby skladba 
nebyla jednotvárná. Designem a materiálem 
aplikovaným v obchodě jsme chtěli vyjád-
řit poselství, že nic není na vyhození a vše 
může dostat druhou šanci a vše má právo se 
dostat z klece ven. Prodejna je nyní světlejší, 
přehlednější a láká k nakupování, což se pro-
jevilo na okamžitém nárůstu návštěvnosti 
a tržeb.“ 
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Do letošního ročníku soutěže EuroShop RetailDesign Awards byl také naším časopi-
sem nominován zajímavý projekt Jedna bedna. Autorem designu, realizace i nového 
názvu a log je společnost Wellen, která více než dekádu vytváří retailové strategie pro 
významné evropské značky. Výzvou pro ni byla, ale tato zakázka, která měla rozpočet 
na realizaci do 100 tisíc korun. Zadavatelem byla nezisková organizace - nadace Bona 
a hlavní myšlenkou projektu bylo dát šanci použitému materiálu, druhotné kvalitě, 
bednám, které již splnily svoji roli, stejně jako nadace dává šanci lidem s postižením.

Jedna bedna
V minulých letech patřil v soutěži 
z českých a slovenských konceptů 
úspěch Galerii Miele v Brně, která 
byla mezi 21 nominovanými nej-
lepšími koncepty světa. Předloni 
se tomuto úspěchu dostalo kon-
ceptu POTTEN&PANNEN - STA-
NEK 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 ročníku 
2014, tj. mezi 35 nejlepších z 82 
přihlášených, se dostal showro-
om společnosti Lasvit v pražském 
Holport. Vloni se dostal do užší-
ho kola výběru 28 nejkrásnějších 
konceptů světa ze 79 přihláše-
ných konceptů z 23 zemí – český 
koncept „Chrám čaje“ Dilmah spo-
lečnosti Espresso s.r.o.
Jaké další koncepty loňského roční-
ku soutěže EuroShop RetailDesign 
Award byly nominované do užšího 
kola výběru můžete vidět na www.
euroshop-award.com/nominees
Mezinárodní porota expertů na 
vybavení obchodů vybírá každo-
ročně mezi mnoha kandidáty tři 
nejlepší koncepty. Kritérii výběru 
jsou vedle vydařeného designu 
komplexní odpovídající koncept 
obchodu s jasným sortiment-
ním vymezením, jednoznačným 
oslovením cílové skupiny a s jed-
noznačně rozpoznatelným Cor-
porate Identity. Neboť pouze při 
splnění všech těchto aspektů oslo-
vuje idea obchodu také zákazníky.
EHI Retail Institute, který spolu 
s National Retail Federation USA 
soutěž EuroShop RetailDesign 
Award vyhlašuje, je výzkumný, 
vzdělávací a poradenský institut 
pro obchod a jeho partnery, za-
ložený v roce 1951. V kooperaci 
s EHI pořádá Messe Düsseldorf 
veletrh EuroShop, přední me-
zinárodní odborný veletrh pro 
obchod a EuroCis. Na obou se 
představují nejnovější produkty, 
řešení a trendy v maloobchodě.
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Jak to začalo?
S klientem se poznali již před pár lety, kdy mu 
realizovali interiéry domů, a již tehdy pozna-
li, že je velmi náročný a potrpí si na detaily. 
Následoval telefonát těsně před Vánoci, že 
by potřeboval zrealizovat projekt v Mnicho-
vě a že by ho rád realizoval v únoru. Nebyl 
prý spokojen s kvalitou vybavení obchodů, 
kterou viděl na prodejnách jednotlivých 
značek, které zastupuje. Následovala cesta 
do Mnichova. Klient měl prostor, věděl, co 
vše se do něho musí vejít umístit. Následoval 
výlet po obchodech v Pařížské ulici v Praze, 
kde se s klientem diskutovalo, jaké uspořá-
dání a jaký styl ano, co naopak ne, mluvilo se 
o detailech ve zpracování, které se mu nelíbí 
a které by chtěl ve svém obchodě zpracovat 
precizněji. Následovali desítky hodin práce 
Lukáše Humla, designéra firmy LINEA, kdy 
vše zakresloval a s klientem konzultoval ty 
nejmenší detaily. Byl to boj s časem a nejtěž-
ší bitvy byly, podle slov Lukáše, s dodavateli 
komponentů, které firma nevyrábí sama – ať 
už to bylo chromování rámečků, čalounění, 
ohýbání skla nebo zhotovení 3D světelných 
log. Ač byl boj s terminy děsivý, prodejnu 
i přes všechna úskalí zvládli úspěšně namon-
tovat a v termínu otevřít. Klient byl s naší pra-
cí spokojen, důkazem toho byla další prodej-
na realizovaná na letišti Václava Havla v Praze.

V čem byl projekt zajímavý?
V tomto projektu propojila firma Linea mo-
derní materiály se špičkovým řemeslem 

a mnoha subdodávkami v podobě nejrůz-
nějšího kování, reklamních prvků, čalounění 
a osvětlení. Základním povrchovým materi-
álem se stal HPL laminát od Homapalu, kte-
rým je tvořena převážná část pohledových 
ploch nábytku v prodejně. Bylo ho použito 
opravdu velké množství. Prodejna není příliš 
velká, bylo zapotřebí zvolit takové materiály 
a uspořádání, aby působila vzdušně, odlehče-
ně, a zároveň aby zde bylo opravdu dost úlož-
ných prostor, a to z toho důvodu, že klient 
zde má zastoupení mnoha luxusních značek 
a potřeboval, aby se do obchodu vešly všech-
ny. Téměř čtvercová prodejna je ze dvou 
stran tvořena výlohami, zbylé dvě strany jsou 
plné stěny. Obě plné stěny tedy musely být 
využity opravdu beze zbytku. Nábytkové se-
stavy tak musely vyplnit celý prostor až do 
stropu. Stěna naproti vchodu obsahuje také 
dvoje posuvné dveře. Jedny vedou do V.I.P 
zóny a druhé do zázemí pro personál. Obě 
posuvná křídla jsou polepena zrcadly, ková-
ní je celé skryté v nábytkové stěně. Dále je 

v prodejně středový pult, který tvoří výstav-
ní dominantu naproti vchodu, zároveň je to 
místo pro obsluhu. Je v něm skrytá kasa a dal-
ší technické zázemí.

Po obvodu výloh jsou rozmístěny ve dvou 
řadách vitríny, malé sloužící pro prezentaci 
zboží uvnitř prodejny a velké na upoutání 
pozornosti kolemjdoucích zvenčí výlohy. Kli-
ent kladl velký důraz na detail a společnost 
Linea mu ve všem dokázala vyjít vstříc. Ať 
už se jednalo o spoje na pokos na všech hra-
nách, dotykové otevírání, elektronické zám-
ky na čipové karty, hliníkové dveřní rámy, 
které nechali pochromovat, skryté panty od 
značky Häfele zapuštěné do těchto rámů, 
vnitřní prostor očalouněný látkou, výsuvné 
desky na čistění šperků pod vitrínami, LED 
osvětlení a další. Také podsvícená loga jed-
notlivých značek zastoupených v prodejně 
byla navržena důmyslně tak, aby je dokázal 
klidně i prodejce vyměnit s celými dvířky za 
jiné. Led diody jsou přímo na vnitřní straně 
dvířek a jsou propojené pomocí konektoru. 
Na středovém pultu z ohýbaného skla je tak-
též prohnuté a nasvícené firemní logo kli-
enta. Zlatý Homapal byl v několika vodorov-
ných úrovních předělen jiným Homapalem 
v dekoru chrom lesk, který byl zároveň pro 
zvýšení plastičnosti o 1mm zapuštěn. Tento 
detail se prolíná celou prodejnou.

V obchodě jsou aplikovány také reklam-
ní plochy, které je nutné často obměňovat 
za jiné. Ideální byl pro toto řešení systém 
T-Board. Tyto rámy byly vybaveny u velkých 
vitrín opět skrytými panty. Na malých vitrí-
nách jsou nasvícená loga vyměnitelná pomo-
cí magnetu tak, aby je opět zvládl vyměnit 
prodejce sám. Mnoho detailů navržených 
a realizovaných společností LINEA spol. s r.o. 
dotvořilo celek, který obstál i u německé pre-
ciznosti.

LINEA spol. s r.o., Trubín 82 (u Berouna)
tel.: 737 140 813, studio@linea-nabytek.cz

Realizace klenotnictví
v Mnichově
Česká rodinná firma zabývající se zakázkovou výrobou nábytku, spolupracující s řa-
dou architektů a designérů - LINEA spol. s r.o., byla realizátorem zajímavého zlat-
nictví v Mnichově. Po dobu 25leté existence vytváří tato firma především kvalitní 
nábytek se zaměřením na detail. Kromě komerčních prostor se zabývá také realiza-
cemi interiéru domů a bytů.

Nové prodejní koncepty

Doorman Fred: „Vítejte“
Při vstupu do kavárny vítá návštěvníky 
doorman Fred, který je charakteristickým 
symbolem KARE Design, společnosti s de-
signovým nábytkem a bytovými doplňky. 
Citlivě zvolený nábytek z dílen KARE De-
sign tvoří prostor kavárny, na druhé straně 
se pak nachází showroom s atraktivním 
nábytkem a designovými doplňky, které si 
host kavárny může prohlédnout při popíje-
ní kávy. Tento nábytek si může obstarat do 
své firmy i k sobě domů. Vše, co uvidí v ka-
várně, je zkrátka možné zakoupit.

Dobrá adresa, příjemná obsluha, atrak-
tivní nabídka nápojů i pokrmů a především 
oku lahodící prostory na ploše o velikosti 
350 m2, to je KARE Café, kde posezení je 
nevšedním zážitkem – estetickým i gurmán-
ským. Zásadním momentem při přípravě 
jídla je zde vždy přístup šéfkuchaře a sou-

časně čerstvé suroviny. Ze základních su-
rovin dokáže šéfkuchař Marek Pel vytvořit 
lahodné dílo, které potěší chuťové pohárky 
všech labužníků. Úspěšně absolvoval růz-
né kurzy včetně molekulární gastronomie 
a známé jsou mu i nejvyšší gastronomické 
mety, jako byla spolupráce s 3* Michelin šéf-
kuchaři.

Rozmanitost využití prostor
Prostory jsou sympatické svým unikátním 
konceptem a jsou vhodné i pro pořádání 
nejrůznějších akci. Kavárna kombinovaná 
s designovým showroomem nabízí vnitřní 
i venkovní prostory (v létě venkovní zahrád-
ka). Netradiční příležitostí je možnost užít 
si akci v celém prostoru restaurace – tedy 
i v prostředí showroomu nábytku KARE. 
Kapacita vnitřního prostoru je cca 45 míst 
k sezení, celkem pak můžeme uvítat asi 60 
- 100 hostů. Pronájem celého prostoru je 
možný po dohodě zdarma. Pro uzavřenou 
společnost s objednaným cateringem je vy-
hrazen pro večeře, rodinná setkání, oslavy, 
školní večírky, odborná školení, firemní se-
tkání a prezentace, teambuildingy, vánoční, 
novoroční, tematické a jiné slavnostní akce.

Rádi zde hostům předvedou magické 
umění molekulární gastronomie, které ovlá-
dá šéfkuchař Marek Pel. Kavárna disponuje 

barem, menším tanečním parketem, nabízí 
vlastní technické zařízení (mikrofon, projek-
tor - možnost prezentace na plazma obrazov-
ce, ozvučení (hudba v celém prostoru), za-
jištění DJ's, hudebního vystoupení či dalších 
vystupujících po dohodě. Po celou dobu 
akce je k dispozici vyškolený, profesionální, 
dynamický a přátelský personál KARE. Počet 
členů obsluhy na pořádanou akci po indivi-
duální dohodě s klientem. Prostory kavárny 
i showroomu jsou nekuřácké. KARE Café 
nabízí také výjimečný prostor pro výjimeč-
ný den a s ním spojené svatební hostiny. Pro-
středí zaručí nádherné fotky ve svatebních 
šatech, které budou doplňovat jedinečné 
kompozice s designovými solitéry. V šíři ser-
visu je nejen květinová výzdoba, ale i třeba 
show výroby dusíkové zmrzliny.

www.kare-cafe.cz

Užijte si den v KARE Café
KARE Café je spojením kavárny, freshbaru, restaurace a showroomu designového nábytku v jeden naprosto jedinečný projekt

Ranní káva spolu s lahodnou snídaní už od 8:00, fresh oběd či příjemné posezení večer nad sklenkou vína ze Šlechtitelské 
stanice – Velké Pavlovice, s drinkem či čerstvým smoothie. V centru Prahy na Jungmannově náměstí naleznete originální 
prostředí, které prezentuje nadšení pro design ve společnosti KARE. 
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„Give people a reason to visit a store“ - tuto 
výzvu si s sebou domů odnesli posluchači 
přednášky Roberta Thiemann, jednatele 
amsterdamské společnosti Frame Pub-
lishers. Zásadním důvodem, proč navštívit 
daný obchod, může být například nabídka 
digitálních služeb. Služby namířené přede-
vším na zákazníkův zážitek z nakupování 
zákazníka lákají, aby si s nabízenými pro-
dukty doslova „pohrál“. Jako je tomu na-
příklad v showroomu „Audi City“, který na 
konferenci představil jednatel frankfurtské 
architektonické kanceláře Raumwerk Jon 
Prengel. Po své premiéře před dvěma lety 
v Londýně provozuje tento přední značko-
vý výrobce svůj autosalon ve formátu buti-
ku také v Pekingu a Berlíně. „Růst portfolia 
společnosti Audi si digitální řešení k pod-
poře prodeje doslova žádá, jelikož v tradič-
ním autosalonu lze v současnosti prezen-
tovat pouze zlomek z celkem 55 modelů,“ 
uvedl Prengel.

Značka Audi tím zároveň chce upoutat 
pozornost městského obyvatelstva, což je 
prostřednictvím velkých poboček na okraji 
města takřka nemožné. Po osobním přívítání 
od „gamera“ si zájemce v „Audi City“ showro-
omu může veškeré kombinace prohlédnout 
na dotykových stolech. Pouhým pohybem 
ruky se vysněný model přenese na video stě-
ny (tzv. „powerwalls“). Kontakt se značkou 
prostřednictvím reálného objektu zajišťují 
už pouze jeden nebo dva automobily stojící 
na nevelké ploše.

Interaktivní dialogové nástroje
Komunikační agentura Dreiform z Kolína 
nad Rýnem se v posledních letech z projekč-
ní kanceláře vyvinula v digitální agenturu. 
Její jednatel Ralf Nähring ve svém příspěv-
ku představil aktuální projekt B-to-B ve spo-
lupráci s technologickou společností 3M. 
V hlavním sídle společnosti 3M v Neussu se 
nachází „3M Customer Inspiration Lab“, kte-
rá je tvořena deseti stanovišti s interaktivní-
mi exponáty. Jejich prostřednictvím mohou 
zákazníci všemi smysly prozkoumat kom-
plexní technologicku nabídku společnosti. 
V okamžiku, kdy zákazník zvedne produkt 
z daného stanoviště, senzory automaticky vy-

Go Phygital!
„Digital Drama!? - The Future of Urban Retail“ bylo ústředním tématem Konference 
retailového designu pro rok 2015 pořádané centrem German Design Council ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Myšlenka, že digitalizace způsobuje strukturální promě-
nu fyzických míst prodeje, byla základem všech přednesených příspěvků. Požadav-
ky na retailové designéry se zásadně mění. 

šlou odpovídající interaktivní obsah na doty-
kovou obrazovku: návody a obrázky vysvětlí, 
jak se s produktem zachází. 

Způsob, jakým mohou dialogové nástroje 
na hranici mezi fyzickým kontaktem s pro-
duktem a digitálním rozšířením trvale ovliv-
nit vztah mezi zákazníkem a značkou, ve 
svém projevu představil Alexander El-Meligi 
z hamburské společnosti Demodern. Digitál-
ní agentura vyvinula pro výrobce sportovní-

ho oblečení Nike v jeho berlínské vlajkové 
lodi pro 11 týmových sportů zcela nový ví-
cekanálový zážitek z nakupování. Sundá-li 
zákazník například běžeckou botu z regá-
lu, spustí se na dotykovém stole prezenta-
ce o vybraném produktu s interaktivními 
ovládacími možnostmi. Video stěna s videi 
z youtube s možností stažení a interaktivní 
nákupní terminál jen doplňují virtuální záži-
tek z nakupování.

Závěrem: Konceptů a nápadů na využití di-
gitálních elementů v maloobchodě není ne-
dostatek. Musí se však teprve ukázat, zda jsou 
využitelné natrvalo. Na tom totiž ztroskotalo 
již mnoho dobrých nápadů.

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

Winfried Lambertz

Tyto tři zprávy byly vypracovány na základě 
průzkumu, kde cílem je zmapovat stav poly-
grafického průmyslu a očekávání ohledně jeho 
budoucnosti. Messe Düsseldorf zadala tento 
průzkum firmě Future Print (UK) a Wissler & 
Partner (Švýcarsko). Na základě mezinárod-
ního panelu kolem 1100 poskytovatelů tisko-
vých služeb a 350 dodavatelů jsou každoročně 
zkoumány ekonomické veličiny a obecný vývoj 
polygrafického průmyslu. Pro nás poskytují 
tyto průzkumy důležité informace pro vyhod-
nocení vývoje odvětví, a tím také dostáváme 
impulsy pro další strategický rozvoji veletrhu 

Drupa," zdůrazňuje Sabine Geldermann, ředi-
telka veletrhu Drupa. „Naši vystavovatelé oce-
ňují průzkumy jako cennou podporu pro své 
obchodní rozhodnutí."

Při pohledu do budoucna jsou tedy tiskárny 
obecně optimističtější. 50 % očekává zlepšení 
své ekonomické situace v roce 2016, pouze 6 % 
očekává zhoršení. Podle regionů jsou oblasti 
s nejsilnějším růstem v Africe, Austrálii/Oceá-
nii, na Středním východě a v Asii. Podle sekto-
rů jsou optimističtější všechny předpovědi pro 
rok 2016. Očekávají největší nárůst oproti roku 
2015 v komerčním a průmyslovém tisku. 

Digitální vyhlídky
Při pohledu na 14 běžných tiskových proce-
sů dochází Global Trends Report k závěru, 
že, jak se dalo očekávat, digitální technolo-
gie rostou nejrychleji (v průměru o 28 % 
ročně), ale že u archového ofsetového tisku 
je také vidět významný růst, a to zejména ve 
vydavatelském sektoru (čistý nárůst o 7 %) 
a v obalovém tisku (+ 12 %). Flexotisku 
se také daří velmi dobře v obalové branži 
(+ 18 %), a u hlubotisku je také vidět skrom-
ný, ale určitý nárůst (+ 3 %). Sítotisk, kde jsou 
digitální technologie také velmi důležité, za-
znamenal nárůst 11 %.

Meze růstu
Tiskárny i dodavatelé vidí jako největší pře-
kážku růstu silnou konkurenci a nedostatek 
prodeje jako téměř stejně velký faktor. Když 
byli dotázáni proč, 58 % uvedlo za největší 
problém najít nové zákazníky a 35 % hledá-
ní dobrého prodejního personálu. Asi 32 % 
vidí vinu v nedostatku poptávky po kon-
venčním tisku, ale pouze 10 % uvedlo totéž 
pro digitální.

Studie v plné šíři... 
V polovině března bude zveřejněna v ang-
ličtině úplná studie. Abstrakta budou k dis-
pozici v sedmi jazycích (anglicky, německy, 
francouzsky, portugalsky, rusky, španělsky 
a čínsky) na www.drupa.de.

Několik týdnů před začátkem veletrhu Drupa 2016 vydal organizátor veletrhu zprá-
vu o globálních trendech. Ve zprávě se konstatuje, že ačkoli zotavení z finanční krize 
v roce 2008 je neúplné a nerovnoměrné, vyhlídky poskytovatelů tiskových služeb na 
rok 2016 jsou optimistické, a to navzdory utahování marží a poklesu cen. To ovliv-
ňuje jejich plány na investice do výrobních zařízení. Kromě tohoto nejdůležitějšího 
výsledku z šetření dále vyplynulo, že se očekává trvalý růst digitálního tisku, ale bu-
dou převažovat konvenční metody. Motorem růstu bude tlakový tisk a potisk obalů.

Drupa – očekávání 
a globální trendy

V prodejně společnosti 3M v Neussu mohou zákazníci 
nabídku technologií prozkoumávat všemi smysly.
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„I přes výrazný trend více kanálových pro-
dejních koncepcí prodejna zůstává místem 
nákupu číslo jedna, pokud poskytne zákaz-
níkovi srozumitelnou a atraktivní nabídku, 
další služby, více emočních a relačních funk-
cí. Spotřebitel je do značné míry ovlivněn 
nákupním zážitkem a jeho stanovisko je 
velmi významné,“ uvádějí organizátoři show 
k současnému trhu komunikace v prodej-
ních místech. 

„Digitální svět, e-commerce, m-commerce, 
znásobení informačních zdrojů nesesadily 
klasickou prodejnu z přední pozice v rámci 
nákupní cesty zákazníka. Současný vývoj na-
opak podtrhuje skutečnost, že je pro značky 
a maloobchodníky naprosto nezbytné, aby 
posílily svou přítomnost v reálném světě 
s využitím nástrojů virtuálního světa. I zá-
stupci e-commerce se stále více zaměřují na 

fyzické prodejny pro vytvoření vztahu se zá-
kazníkem. Jádrem všech strategií je oživení 
a aktivity v místě prodeje.“ 

Internet je významný prodejní kanál, 
ale nikoliv jediný.
V současném digitálním věku si těžko někte-
rá z obchodních společností může dovolit 
realizovat strategii, která zahrnuje pouze je-
den prodejní kanál. Tváří v tvář konkurenci, 
která se zrodila z prudkého vzestupu inter-
netu, je dnes téměř nemožné obejít se bez 
nových komunikačních nástrojů, které jsou 
k dispozici. 
 
Pokud se spotřebitelé orientují na internet, 
je to proto, že chtějí ušetřit čas a peníze. Nic-
méně chybí zde lidský faktor a e-commerce 
nemá zdaleka v retailu monopol. Například 
každý pátý Francouz je ochoten zaplatit 

o něco více při své návštěvě prodejny a za to 
očekává opravdu kvalitní služby. 

Spotřebitelé chtějí být jedinečnými zákaz-
níky, pokud jde o jejich přání, touhy, prefe-
rence a spotřební zvyklosti. Očekávají uzná-
ní, servis, odborné poradenství. Očekávají 
lidský přístup, přítomnost lidského prvku. 
Výzvou pro maloobchodních řetězce je při-
způsobit marketingovou strategii těmto no-
vým očekáváním a především novému cho-
vání spotřebitele, který je připojen online. 
Společnost, která ignoruje tento parametr, 
přirozeně ztrácí podíl na trhu. V měnícím se 
světě, kde je digitální komunikace králem, je 
omnichannel strategie nevyhnutelná.

Digitální prostředky jsou ve službách retailu. 
Pro maloobchodníka, který má k dispozici 
kontaktní informace o daných cílových sku-

O čem se stále více hovoří
v oboru marketing at retail? 

pinách zákazníků, zná jejich zvyklosti, doká-
že využít data a odpovídající kanály relevant-
ním způsobem, to znamená skvělý způsob, 
jak si zákazníka udržet. A právě v této fázi 
vstupuje do hry digitál pro komunikaci s cí-
lovými skupinami, pro cílené informování 
zákazníků prostřednictvím e-mailových kam-
paní, SMS, pomocí mobilního marketingu, 
tištěných informací, kupónů u pokladny atd. 
Všechno nespočívá jen v nabídce slev, je tře-
ba použít všechny dostupné údaje pro cílení 
nabídek, pro získání a analýzu zpětných va-
zeb a návratnosti. Prodejní místa čeká v tom-
to směru ještě hodně práce. 

Společnosti dnes chápou, že celkové řízení 
prodejních kanálů v rámci komunikace se 
zákazníky je nezbytností a jde o prakticky 
o základní pilíře, které zajišťují prezentaci 
značky.

Průzkum mezinárodní výzkumné agentury 
OnePoll ukázal, že 48 % společností si uvědo-
muje časové i finanční výhody, které nabízí 
vícekanálové prodejní strategie a využívání 
nových komunikačních kanálů pro zlepšení 
jejich vztahů se zákazníky. 86 % z nich jsou 
aktivní na sociálních sítích. Navzdory této 
skutečnosti firmy dosud čelí určitým úskalím 
v praxi více kanálových koncepcí. Ke slabým 
článkům těchto koncepcí patří například 
opomenutí komunikovat existenci kanálu 
nebo špatná práce s nástroji v oblasti soci-
álních sítí, kdy účet Twitter či Facebook by 
neměl sloužit pouze jako komunikace aktu-
alit webové stránky. Další slabou stránkou ve 
vícekanálové strategii je skutečnost, že lidský 
faktor není brán v úvahu jako jeden z kaná-

lů, nicméně s ohledem na aktuální trend, 
kterým je humanizace - rostoucí význam lid-
ského faktoru v retailu, lze očekávat v tomto 
směru nápravu. 

Nová éra obnovení důvěry ve značku 
díky personalizovanému přístupu 
Jak vyzvat a přimět spotřebitele k návštěvě 
obchodu, poskytnout jim zážitek z nakupo-
vání a dodat jim chuť do prodejny se vracet? 
Využití znalosti preferencí a chování zákazní-
ka v online světě k jeho lepší zkušenosti v ka-
menné prodejně patří k aktuálním tématům 
při získání a udržení věrných zákazníků. Jed-
ním z termínů, o kterém se dnes v této sou-
vislosti hodně mluví ve sféře marketingové 
komunikace, je Clienteling. 

I když je tento termín v módě, maloobchod-
ní společnosti se stále snaží najít jednotnou 
charakteristiku tohoto výrazu. Rozšířený 
systém CRM, jedinečný zážitek z nakupo-
vání, obohacení vztahů se zákazníky ... Cli-
enteling nabízí získání a udržení věrných 
zákazníků a následné zvýšení prodeje vždy 
s jedním společným jmenovatelem: jde 
o lidský faktor ztělesněný prodávajícím, kte-
rý je základním propojením mezi značkou 
a jejími zákazníky. 

Clienteling, je především personalizovaný 
přístup, díky kterému vztahy a komunikace 
se zákazníky vstupují do nové éry: do éry 
obnovení důvěry ve značku, éry blízkosti 
a sdílených hodnot. Zákazník už není terčem 
bombastického marketingu, ale je poznán, 
pochopen a uznáván značkou, která se zamě-
řuje na jeho zájmy a očekávání.

Podstata Clientelingu je přejít od „one-to-
-few“ k "one-to-one". Clienteling předpokládá 
získání a agregaci informací o zákaznících. 
Kromě poskytnutých údajů on-line (pohlaví, 
věk, koníčky, historie nákupů), může být pro-
fil zákazníka doplněn prodávajícím v rámci 
jeho komunikace s klientem. Výročí svatby, 
alergie na určité komponenty, důvody pre-
ferencí zákazníka - to jsou cenné informace, 
které umožní značce poskytnout zákazníkovi 
více relevantních nabídek. 

Nejnovější technologický pokrok dává spo-
třebiteli možnost zjistit, zda je k dispozici 
daný model výrobku v černé barvě, je-li na 
skladě a také možnost nakoupit samostatně 
prostřednictvím samoobslužného terminálu. 
To, co však potřebuje, je rada a doporučení 
od kvalifikovaného odborníka, který mu 
dodá informace a podpoří jeho koupi, aniž 
by se mu snažil prodat za každou cenu celý 
sortiment. 

Lidský faktor nachází uznání v době in-
tenzivního rozvoje digitálních prostředků. 
Zákazníci, kteří v současností čelí množství 
obrazovek a displejů často v grandiózních 
rozměrech, hledají autentické, přirozené 
prvky, návrat ke kořenům. Preferují individu-
ální, jedinečný lidský přístup k zákazníkovi 
v pekařství nebo v potravinách na rohu, kde 
si všichni říkají křestním jménem a kde si 
sdělují novinky z rodiny, protože prodavač 
zná každého z rodiny již mnoho let… 

Zdroj: 
Materiály Marketing at retail show v Paříži
Ilustrační foto: 
archiv Daniely Krofiánové
a POPAI AWADS Paris

Komplexní a reálný pohled na rozsah, strukturu a trendy evropského marketingu v místě prodeje nabízí již tradičně mezinárod-
ní show Marketing at retail v Paříži, která láká k návštěvě profesionály z marketingu a retailu nejen svou jedinečnou soutěžní 
expozicí POPAI AWARDS Paris, ale také rozsáhlou oborovou výstavou a odborným programem. Letošní ročník akce, která pro-
běhne ve dnech 5. - 7. dubna 2016 na pařížském výstavišti Porte de Versailles, bude opět mimořádnou příležitostí k výměně 
a sdílení poznatků o nových zásadních fenoménech v oboru. 
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Jeho hlavní výhodou je, že zákazník může srovnat jednotlivé TV 
zařízení dle kvality zobrazení jeho nejoblíbenějšího typu pořadu 
(sport, cartoons, filmy atd.) a zároveň i zdroje obrazu, který doma 
využívá (např. TV tuner, satelitní tuner, BlueRay atd.). Výběr obrazu 
na TV kaskádách se provádí prostřednictvím interaktivní aplikace 
na dotykovém displeji. Tuto výhodu při online nakupování nemá.
Ki-Wi systém pro centralizovanou správu zobrazovaného obsahu na 
TV kaskádách zahrnujících až stovky LCD/LED od různých výrobců 
umožní zobrazení obsahu z různých zdrojů i signálů dle zákazníko-
vých preferencí (tzv. uživatelem definovaný obsah).Samozřejmostí 
je vzdálené ovládání a plánování reklamní nebo informační smyčky 
na obrazovkách.

Soutěž POPAI AWARDS, kterou každoročně pořádá středoevropská pobočka POPAI, je již tradičně vnímána jako 
významná událost oboru in-store marketingu pro tvůrce i zadavatele realizací v místech prodeje. Soutěžní expo-
zice je vždy jedinečnou příležitostí, kdy se zástupci odborné veřejnosti mohou seznámit s novými způsoby a for-
mami komunikace se zákazníky v hlavních segmentech trhu a získat přehled o nejvýraznějších trendech na trhu 
in-store komunikace. 

POPAI
AWARDS 2015
OCENILA NEJLEPŠÍ PROJEKTY
KOMUNIKACE V PRODEJNÍCH MÍSTECH 

SOUTĚŽ

Letošní ročník soutěže, který proběhl na 
konci listopadu, byl hodnocen jako výjimeč-
ně silný s velmi vysokou úrovní a s celou řa-
dou atraktivních in-store realizací. V soutěži 
se představil rekordní počet exponátů - cel-
kem 83 projektů. 

Do soutěže byly zařazeny POP materiály, 
podpůrně propagační předměty (3D), pro-

středky pro vybavení obchodů, nástroje svě-
telné komunikace, inovativní a ekologicky 
šetrná in-store řešení, integrované in-store 
projekty a další. Součástí soutěže byla rovněž 
soutěžní sekce POPAI AWARDS DIGITAL, ve 
které se prezentovaly nové digitální a multi-
mediální projekty v prodejních místech, no-
vinky z oblasti digitálních médií, interaktivní 
komunikační prostředky apod. 

Soutěž byla jednou ze součástí mezinárod-
ní akce POPAI DAY 2015, jejíž celodenní 
program nabídl kromě soutěže také skvělý 
konferenční program POPAI FÓRUM s pod-
titulem „Zpátky ke kořenům retailu v (r)evo-
luční éře“ a společenský večer s předáním 
cen vítězům soutěží POPAI AWARDS 21015 
a POPAI STUDENT AWARD 2015. 

Nejúspěšnějším projektem celé soutěže byl  
pojízdný bar Loď Captain Morgan pro Stock Plzeň, který v soutěži 
představila společnost DAGO a který získal tato ocenění

Absolutní vítěz POPAI AWARDS
(nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených 
exponátů)
Cena za kreativitu“ POPAI AWARDS 
(nejvyšší počet bodů v hodnotících kritériích 
„Estetická úroveň a design“  
a „Originalita a inovativnost“)
Nejlepší materiálová
a technická inovace
POPAI AWARDS
(nejvyšší počet bodů
v hodnotících kritériích
„Originalita a inovativnost“,
„Technické řešení“
a „Kvalita 
výrobního zpracování“

Nový mobilní bar ve tvaru lodi je unikátním 
nástrojem pro velmi působivou prezentaci 
a prodej značky karibského rumu. Atmosféru 
vedle působivého vzhledu a skutečné řezbář-
ské práce s důrazem na kvalitní materiály 
podporuje osvětlení a kvalitní ozvučení. Akcí 
se kromě dvou barmanů účastní také Captain 
Morgan v autentickém kostýmu. Jeho přítom-
nost je spolu s lodí také dobrá příležitost pro 
konzumenty ke sdílení fotografií na sociál-
ních sítích. Loď je vyrobena ze dřeva a obsa-
huje detaily jako reálné stožáry s plachtovím, 
vyřezávanou sochu na přídi nebo zdobenou 
záď se skleněnými okny. Mobilní bar je inte-
grovaný na podvozek homologovaný na pro-
voz po pozemních komunikacích a je určen 
pro použití na středních a menších akcích, 
kde značce podobný nástroj dosud scházel. 
Je mimo jiné vybaven speciální světelnou 
technikou, chladicím zařízením a výsuvnou 
markýzou nad manipulačním prostorem.

Pojízdný bar Loď Captain Morgan
Kategorie M - Prostředky podpory prodeje

Zadavatel projektu: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
Přihlašovatel: Dago, s.r.o.
Autor: Dago Team

Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru
(nejvyšší počet bodů v hodnotícím kritériu pro exponáty vyrobené z papíru)

Vynikající realizace POPAI AWARDS

Kartonový jeep - 3D reklamní poutač, který do soutěže přihlásila 
firma PAKETO.ONE (G.N.P. spol. s r.o.), byl v soutěži vyhodnocen 
jako nejlepší POP materiál na bázi papíru. Exponát slouží jako 
brandová reklama na E-shop PAKETO.CZ s orientací na sortiment 
kartonových, dárkových krabic. Zmenšený model skutečného 
automobilu je celý vyrobený z kartonu - vlnité lepenky pouze za 
použití digitální UV tiskárny a řezacího plotteru. Model vyjadřuje 
jedinečnost a specializaci e-shopu, kde významná část sorti-
mentu jsou výrobky z kartonu, vlnité lepenky, a také rozsáhlé 
možnosti materiálu jako takového. Výjimečností tohoto POS pro-
duktu je vyjádřena výjimečnost nabídky e-shopu, kdy v předvá-
nočním prodeji budou nabízeny nové kolekce dárkových a úlož-
ných krabic pocházející z vlastní vývojové dílny a vlastní výroby 
e-shopu. Osobní vozidlo bylo vybráno záměrně pro představení 
téměř neomezených možností prodeje a distribuce e-shopu. Pro 
POP materiál bylo zvoleno umístění do veřejných prostor ná-
kupního centra.

Kartonový jeep
- 3D reklamní poutač
Kategorie K
Prostředky podpory prodeje - IN STORE
Zadavatel projektu: Paketo.cz
Přihlašovatel: PAKETO ONE (G.N.P. spol. s r.o.)
Autor: Team Paketo.one

Promo point Jacobs
Kategorie O - Ostatní
Zadavatel projektu: Mondelez Europe  
Services GmbH - organizační složka ČR
Přihlašovatel: Dago, s.r.o.
Autor: Dago Team

Expozice Dům přírody Blaníku
Kategorie P - Ekologie a příroda
Zadavatel projektu:  
Český svaz ochránců přírody
Přihlašovatel: MORIS design s.r.o.
Autor: MORIS design s.r.o.

Bona, nezisková prodejna Jedna bedna
Kategorie P - Ekologie a příroda
Zadavatel projektu:  
BONA o.p.s.
Přihlašovatel: WELLEN a.s.
Autor: WELLEN

SAS modul
Kategorie R - POPAI AWARDS DIGITAL
Zadavatel projektu: Bitish American Tobacco ČR
Přihlašovatel: RETAIL OF THE FUTURE, s.r.o.
Autor: Matúš Opálka, designér

Quant - řešení
pro profesionální
Category Management
Kategorie R - POPAI AWARDS DIGITAL
Přihlašovatel: ExTech s.r.o.

Řešení pro elektro prodejny
Kategorie R - POPAI AWARDS DIGITAL
Zadavatel projektu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
Přihlašovatel a autor: Ki-Wi Digital s.r.o.

Ceba byla udělena projektu Interaktivní lednice od firmy RETAIL OF THE FUTURE. Ve skleněných dveřích 
standardní lednice je zabudovaný průhledný screen ovládaný mini PC s možností vzdálené správy. Ledni-
ci lze použít na přímý prodej produktů v retailu, zároveň na moderní a poutavou komunikaci a prezentaci 
značky. K interaktivní lednici lze připojit další HW, jako je ozvučení (směrový zvuk neboli kameru).

Cena POPAI AWARD DIGITAL
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Porozumět procesu nakupování od přípravy 
na nákup až po nákupní rozhodnutí a reali-
zaci nákupu je nezbytným předpokladem 
pro tvorbu účinných a funkčních aktivit 
v místech prodeje. Ve snaze přispět novými 
znalostmi o komplexu jevů hrajících roli při 
nakupování na našem trhu realizovaly asoci-
ace POPAI CENTRAL EUROPE a výzkumná 
agentura Ipsos jedinečný průzkumový pro-
jekt „Shopper Engagement Study Czech Re-
public“, který nabízí komplexní pohled na 
nakupování českých zákazníků v prodejnách 
maloobchodních značek, které provozují su-
permarkety a hypermarkety na našem území. 

Projekt je lokalizací úspěšného globálního 
výzkumu POPAI a probíhal za aktivní podpo-
ry světové asociace POPAI Global. V rámci 
průzkumu bylo využito metodologie a analy-
tického know-how POPAI Global. 

Do průzkumu se jako hlavní partneři 
zapojily společnosti Budějovický Budvar, 
Coca-Cola HBC Česká republika, Coty Česká 
republika, Stock Plzeň-Božkov a UNILEVER 
ČR. Odbornými partnery projektu byly Mar-
ketingový institut a Katedra informačních 
technologií VŠE Praha. 

Jako základní metodologie byly využity 
rozhovory v prodejnách bezprostředně před 
a po nákupu, stejně jako display audit a ana-
lýza výsledného nákupního košíku. Díky již 
realizovaným průzkumům v USA a v Maďar-
sku tento průzkum nabízí i některá srovnání 
napříč trhy. Celkový vzorek tvořilo 3 255 na-
kupujících. V rámci průzkumu bylo analyzo-
váno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP 
médií. Průzkum proběhl v rámci celé České 

republiky ve dvanácti prodejnách supermar-
ketových a hypermarketových maloobchod-
ních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa. 

Na následujících řádcích Vám přinášíme 
některé vybrané obecné výstupy na agrego-
vané úrovni jako základní přehled údajů o lo-
kálním nakupování. 

Kdo jsou současní  
nakupující zákazníci? 
Z průzkumu vyplynulo, že mezi hlavními na-
kupujícími pro domácnost převažovaly ženy 
(71 %) oproti mužům (29 %). 

Z celkového vzorku nakupujících bylo 32 
% ve věkové skupině 18 až 34 let, 39 % ve 
věku 35 - 54 let a 29 % 55 let a více. Z hledis-
ka rodinného stavu byla nejvíce zastoupena 
kategorie vdaných/ženatých nakupujících 
(52 %). Pokud jde o počet členů v domácnos-
ti, nejvíce zastoupena byla dvoučlenná do-
mácnost (37 %). V profilu dosaženého vzdě-
lání mělo 54 % respondentů střední vzdělání 
s maturitou a 21 % vysokoškolské vzdělání. 
U 50 % respondentů činil čistý měsíční pří-
jem domácnosti 20 000 - 40 000 Kč. 

V obou maloobchodních formátech pře-
važovali nakupující bez doprovodu s vyšším 

podílem spotřebitelů, kteří nakupovali sami 
v supermarketech (78 %) než v hypermarke-
tech (60 %). Dle průzkumu v hypermarke-
tech mnohem častěji nakupují páry a sku-
piny (26 %) ve srovnání se supermarkety 
(13 %), což je dáno odlišným charakterem 
nakupování v super a hypermarketech. 
 
Jaké jsou nákupní zvyklosti 
českých spotřebitelů? 
Průzkum zjistil, že 31 % nakupujících využilo 
při nákupu předem připravený nákupní se-
znam v písemné podobě a dalších 31 % se při 
nákupu opíralo o seznam zboží ve své paměti. 
Větší nákupy realizované v hypermarketech, 
které představují větší útratu a nižší frekvenci 
nakupování, vytvářejí větší potřebu nákupní-
ho seznamu. 36 % dotázaných si nepřipravilo 
žádný nákupní seznam. Pokud jde o nákupní 
seznamy v digitální formě, v současnosti se 
používají v českých supermarketech a hyper-
marketech velmi zřídka (2 %). 

Letáky mají výrazný vliv při plánování 
koupě konkrétního zboží a také ve fázi před 
nákupem dominují oproti jiným mediaty-
pům. Vždy nebo většinou leták využívá 34 % 
nakupujících. Větší objem nákupních košíků 
v hypermarketech vyvolává větší zájem o čte-
ní letáků z důvodu vyhledávání zboží v pro-
mocích při plánování nákupu.

Aktivní využití mobilních telefonů při 
nakupování má postupně větší význam. 
Výrazněji se však tento obecný trend zatím 
v hypermarketech a supermarketech nepro-
jevuje. Přes výraznou a kontinuálně narůs-
tající penetraci chytrých telefonů u nás je 

k účelům týkajících se nakupování využívá 
v hypermarketech 6 % nakupujících a v su-
permarketech jen 3 %. V maďarských hyper-
marketech je to však již 16 %, v USA 15 %. 
Existuje tedy velký potenciál pro lokální ma-
loobchodníky i marketéry zaměřit se na ob-
last in-store digital a nabídnout zákazníkům 
smysluplné důvody, proč by měli s nimi na 
prodejních plochách vstoupit přes mobilní 
telefony v aktivnější digitální kontakt. 

63 % nakupujících mělo věrnostní kartu 
prodejny, ve které probíhal jejich nákup. Po-
kud jde o frekvenci používání věrnostních 
karet, bylo zjištěno, že celkem 69 % respon-
dentů používá věrnostní kartu vždy, když 
nakupují. To potvrzuje nárůst hodnoty a vý-
znamu věrnostních programů v masovém 
maloobchodu.

Z průzkumu vyplynulo, že průměrná 
délka nákupu je 25,7 minut. Průměrný ná-
kup trvá pochopitelně mnohem déle v hy-
permarketu (28 min) než v supermarketu 
(14,5 min). Nejvíce času při nákupu stráví 
žena, kterou doprovází partner nebo přátelé 
(34 min). Nejrychleji nakoupí muž nakupují-
cí sám (21,6 min).

Míra nákupního rozhodnutí  
v místě prodeje 
Výsledky průzkumu potvrzují v České republi-
ce vysokou míru nákupního rozhodnutí v mís-
tě prodeje, a to celkem 87 %. Možnost ovliv-
ňovat české zákazníky přímo v prodejních 
místech je tedy velmi vysoká. Pro tuto míru je 
ve výzkumu využit ukazatel In-store Decision 
rate a je součtem položek v košíku, které byly 
plánovány jen obecně na úrovni produktové 
kategorie, těch vůbec neplánovaných a přesto 
zakoupených a zároveň těch naplánovaných 
na úrovni značky, ale nahrazených v košíku 
jinou značkou nebo produktem. Jednotlivé 
hodnoty těchto impulzních kategorií nákup-
ních rozhodnutí jsou uvedeny v obrázku níže. 

Přestože zákazníci hypermarketů více 
plánují před nákupem, ve skutečnosti na-
kupují produkty impulzivněji než zákazníci 
supermarketů. Vyšší míra rozhodování v pro-

dejním kanálu hypermarketů je podpořena 
faktem, že zákazníci mají tendenci zde usku-
tečňovat větší nákupy, takže jsou při nákupu 
více otevření hedonizmu než zákazníci v su-
permarketech. Po vstupu do prodejny jsou 
proto více ovlivněni rozmanitou nabídkou 
a výrobky v akcích, které by se mohly „hodit“. 

Nejvíce respondentů (39 %) uvedlo, že 
hlavním důvodem, proč zboží impulzně za-
koupili, bylo připomenutí potřeby výrobku, 
kterou si v prodejně uvědomili. Promoční 
akce, vizibilita produktu v regále nebo na dis-
pleji, stejně jako jasný a atraktivní obal a pro-
moční akce patří k dalším klíčovým impul-
zům, které ovlivňují spotřebitele, aby daný 
produkt vložil do nákupního košíku.

Znalost míry výskytu typů impulzního 
nákupu na úrovni produktových kategorií 
a zároveň vlivů na jejich aktivaci je jedním 
z klíčových vstupů pro tvorbu obsahu ko-
munikace a volbu jejího umísťování v rámci 
prodejních ploch. 

Průzkum rovněž specifikoval procento 
plánovaných značek, nebo kategorií zboží, je-
jichž nákup nebyl uskutečněn. Výsledky uká-
zaly, že v supermarketu nebylo uskutečněno 
14 % plánovaných nákupů značky či katego-
rie, v hypermarketu to bylo 16 %. Muži oproti 
ženám častěji neuskuteční plánovaný nákup.

Odkud zákazníci nakoupili?
Hypermarkety díky větším prodejním pro-
storám nabízejí více příležitostí pro sekun-
dární umístění. Výzkumem bylo zjištěno, že 
35 % výrobků v hypermarketech bylo nakou-
peno ze sekundárních vystavení, zatímco 
v supermarketech bylo ze sekundárního vy-
stavení zakoupeno 19 % výrobků. Dle výsled-
ků využívají sekundární vystavení při náku-
pu více muži (30 % nakoupených výrobků), 
kteří mu dávají častěji přednost před časově 
náročnější nabídkou v produktových sekcích 
a také starší lidé 55+ (31 %).

V obou prodejních kanálech zákazníci na-
koupili výrobky převážně z domácího regálu 
patřičné produktové kategorie. V supermar-
ketech se nákup z domácího regálu uskuteč-

nil u 81 % zakoupených výrobků, v hyper-
marketech u 65 % výrobků.

Display lift index  
– vliv POP médií na prodej 
V rámci průzkumu bylo zjišťováno, jak vyu-
žití POP médií pro prezentaci výrobků ovliv-
nilo navýšení prodeje prezentovaného zboží. 
To je prezentováno formou Display Lift In-
dexu, který ukazuje, do jaké míry ve sledova-
ných produktových kategoriích došlo k na-
výšení prodeje podporovaných značek díky 
podpoře POP komunikací. 

Dle zjištění průzkumu navyšují POP média 
v supermarketech prodeje podporovaného 
sortimentu v průměru o 30 %, v hypermar-
ketech dokonce o 60 %. Pokud jde o prodeje 
jednotlivých kategorií výrobků, v supermar-
ketech POP média navýšila nejvíce prodej 
slaných snacků, sušenek a oplatek, dále také 
prodej kategorie čisticích prostředků a kate-
gorie koření. V hypermarketech došlo díky 
POP materiálům k nejvýraznějšímu navýšení 
prodejů čokolád, kategorie jogurtů, deodo-
rantů a kategorie piva.

Detailní výsledky průzkumu jsou skvělou 
příležitostí pro všechny společnosti, které 
chtějí lépe porozumět modernímu trhu, 
hlouběji poznat českého zákazníka a vlivy 
na jeho nákupní rozhodování v různých pro-
duktových kategoriích v rámci specifik sle-
dovaných maloobchodních formátů. 

Pokud Vás zajímají další informace týkající 
se detailních výsledků průzkumu, bude nám 
potěšením Vám poskytnout podrobnosti 
o typech výstupů a podmínkách získání jak 
těch agregovaných, tak především výsledků 
na úrovni jednotlivých produktových ka-
tegorií, které nabízejí významný praktický 
a implementační potenciál. 

Daniel Jesenský,
Vice-prezident POPAI CE 
Daniela Krofiánová,
General manager, POPAI CE

Shopper
Engagement
Study
Czech Republic 2015

Jak se nakupuje v Česku?

POPAI CE a výzkumná agentura Ipsos 
zveřejňují vybrané výstupy unikátního 
360° výzkumu nakupování v českých 
hypermarketech a supermarketech.

29% 71%

MUŽI

VS.

ŽENY

Impulzní rozhodování v českých supermarketech a hypermarketech 

Plně neplánovaný 
nákup 
Nákupy, které nebyly uvedeny 
v přednákupních rozhovorech 
a byly provedeny impulzivně.

Náhrada značky  
či produktu oproti plánu 
Spotřebitel v přednákupním rozhovoru 
plánoval nákup výrobku konkrétní značky, ale 
ve skutečnosti koupil jiný výrobek nebo značku.

Plánovaný a uskutečněný nákup 
druhů zboží obecně
Spotřebitel v přednákupním rozhovoru 
plánoval nákup určitého druhu zboží, 
aniž by uvedl konkrétní značku.

Plánovaný a uskutečněný nákup 
konkrétní značky výrobku
Spotřebitel v přednákupním rozhovoru 
plánoval nákup konkrétní produktové 
kategorie a značky.

Celkem

87 %

13 %

59 %

24 %

4 %

Supermarkety

85 %

54 %

4 %

27 %

15 %
Hypermarkety

88 %

62 %

4 %

23 %

12 %
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Zákazníci jsou zvyklí se při nakupování nějak 
orientovat, nějak pohybovat, něco kupovat 
a hlavně od prodejního prostředí a také P.O.P. 
komunikace něco očekávat. Vzhledem k ru-
tinní povaze nakupování je možné se inspi-
rovat konceptem habitualizací (tj. chováním 
v typických situacích předurčeným zvyky). 
Ty se vyskytují jako nastolené styly jednání, 
jak dělat věci stabilním způsobem, který by 
mohl být v budoucnu v typických situacích 
snadno napodobován. Člověk tak unikne ne-
jistotě, ke které by mohlo dojít, kdyby musel 
v každé situaci přemýšlet, jak postupovat. 

To je také v kontextu obrovské nabídky zbo-
ží nezbytné. V okamžiku, kdy jsou habituali-
zace obecně přijímány více jedinci, stávají se 
tzv. institucí – symbolicky popsaným způso-

bem jednání sdíleným více lidmi. Tak vzni-
kají například obecně očekávané vlastnosti 
od nástrojů P.O.P. komunikace nebo od na-
kupování obecně, což je využitelné v praxi. 
Pokud pochopíme principy habitualizací 
a institucí a jejich roli u našich zákazníků, 
můžeme jim vycházet vstříc a díky P.O.P. ko-
munikaci měnit nákupní prostředí tak, aby 
mělo maximální schopnost zvykové jednání 
využít, narušit nebo měnit.

Navyklé role P.O.P. komunikace
Podle výzkumů jsou komunikační P.O.P. mé-
dia typickou součástí prodejen jako institucí 
a sama o sobě jsou také institucemi. Zákaz-
níci je totiž mají zažitá v pozitivních či nega-
tivních rolích, jež odrážejí předchozí zkuše-
nosti nakupujících s těmito médii. Pozitivní 

jsou především role „pomocníka“, „bavi-
če“, „informátora“ či „inspirátora“. Lidé 
jsou totiž zvyklí, že jim nástroje P.O.P. ko-
munikace urychlí rozhodování, zjednoduší 
nákup, ušetří čas či peníze. Případně že je 
nějak pobaví anebo je třeba inspirují k vy-
zkoušení určitého produktu. Implementáto-
ři by si vždy měli pokládat otázku, zda jejich 
P.O.P. média některé z těchto pozitivních 
rolí „umí hrát“. 

Existují také záporné role P.O.P. médií, které 
omezují jejich přijímání a využívání zákazní-
ky. Těmi jsou: 
„Překážka“: prvek je vzhledem ke svým roz-
měrům nesprávně umístěn. Zákazník se pro-
to bude snažit se svým nákupním košíkem 
toto médium obejít, nebo je jím dokonce 

Nákupní rozhodování je řízeno emocemi. Ovšem v jeho pozadí jsou to především zvyky, které předurčují obsah nákupního 
košíku. V této souvislosti je úkolem P.O.P. komunikace narušit naše zvykové jednání, resp. vypnout našeho autopilota, který 
nás vede k již vyzkoušeným výrobkům a značkám.

Obsazujte P.O.P. komunikaci 
do pozitivních rolí: nebuďte 
překážkou či manipulátorem

rozladěn, místo aby se zaměřil na vystavené 
produkty a uvažoval o jejich koupi.
„Hrozba“: zákazník si není jist stabilitou 
P.O.P. prvků nebo jejich bezpečností. Nákup 
proto raději neriskuje.
„Chaos“: nakupující postrádá jasně a rychle 
pochopitelné reklamní sdělení, dobré ozna-
čení značkou usnadňující orientaci nebo 
harmonizující design P.O.P. média s motivy 
a barvami značky. 
„Ruina“: stav P.O.P. média odrazuje od náku-
pu a podporovaný produkt kvůli němu získá 
dojem nízké kvality a ošklivého vzhledu. 
„Manipulátor“: zákazník nabude dojmu 
neférové hry tvůrce P.O.P. média, na níž se 
odmítá podílet. Příkladem může být nadmí-
ru manipulativně vyhlížející reklamní grafika 
nebo umístění do prostoru se zlevněným 
zbožím, aniž médium slevu nabízí. 

Je dobré se těmto rolím vyvarovat, neboť 
mohou vést k ignorování P.O.P. média či 
záporné zkušenosti s nimi. Úkolem imple-
mentátorů je tedy zajištění pozitivní insti-
tucionální role P.O.P. nástrojů a maximální 
omezení výše zmíněných negativních prvků.

Praktické smýšlení nakupujících
Při setkáních zákazníka s P.O.P. aplikacemi 
se habitualizace projevují v mnoha souvis-
lostech. Jedním z příkladů je souvislost se 
vzhledem P.O.P. médií. Lidé totiž očekávají, že 
produkt bude prezentován grafickými prvky 
v souladu s dlouhodobou prezentací podpo-
rované značky, na niž jsou zvyklí. Jde napří-
klad o logo a barvy, ale také o momentálně 
známý motiv z televizní reklamy. Takové po-
jetí grafického zpracování usnadňuje a zrych-
luje orientaci, čímž je zvyšována pravděpo-
dobnost impulzního nákupu. Zákazníkovi 
tak nekomplikujeme rozhodování nutností 
přemýšlet o příčinách využívání nezvyklých 
barev nebo neznámých grafických motivů. 

Příklady negativních následků z nerespek-
tování zvyků souvisí se změnami rozmístění 
produktů v obchodě (tzv. remodelingy). Na-
kupující je kvůli narušení svých zvykových 
postupů nesou s nelibostí, protože pak mu-
sejí měnit své nákupní chování. 

Kupříkladu v oblasti manipulace s pro-
dukty bylo zjištěno, že jsou lidé zvyklí na 
produkty jednoduše uložené v P.O.P. mé-
diích. Komplikovanější realizace umístění 
produktu například v P.O.P. stojanech (třeba 
láhve zavěšené v P.O.P. stojanu za hrdlo nebo 
zasunutí produktu dovnitř P.O.P.) vzbuzuje 
v některých zákaznících dojem nadměrné 
složitosti manipulace s nimi, což je odrazuje 
od fyzické interakce s produkty. Zákazníci 
jsou jednoduše zvyklí produkt nějakým způ-
sobem vzít a nechtějí přemýšlet o možné 
technice uchopení. Nakupující totiž nevní-
mají pozitivně potenciální hrozby na prodej-
ní ploše: nechtějí nic rozbít nebo do něčeho 
narazit, aby se kvůli tomu nestali problémo-
vými zákazníky. Proto jsou zvyklí rutinně po-
suzovat P.O.P. média, pokud jde o jejich bez-

pečnost. Je proto výhodné vyjít zákazníkům 
vstříc například využíváním obyčejných po-
lic namísto praktičtěji fungujících, ale nejas-
něji vyhlížejících způsobů uložení zboží.
   
„Esence stojanovitosti“ 
Na závěr shrňme hlavní atributy P.O.P. médií, 
které jsou nakupujícími v rámci jejich zvyko-
vého jednání očekávány. Například podlaho-
vý P.O.P. stojan by měl nést grafické motivy, 
díky nimž se stává na rozdíl od běžného re-
gálu estetickým předmětem. Měl by vypadat 
jako individualizovaný solitérní objekt, ne 
jako ohromná skříň, kterou je sice možné 
přemísťovat v rámci obchodu, ale jinak se od 
regálu příliš neliší. Takové provedení stojanu 
se dopředu zříká své schopnosti přitahovat 
na sebe pozornost. 

Vhodná je tedy jednoduchá, tvarově přístup-
ná atraktivní konstituce obohacená o reklam-
ní grafiku a nadstandardní nabídku. Zákazní-
ci vnímají tento aspekt jako vlastnost P.O.P. 
stojanu nazvanou „esence stojanovitosti“. Ta 
odkazuje na skutečnost, že na prodejní plo-
še očekávají lidé jasné odlišení mezi tvarem 
a velikostí regálu a stojanu, který si tak udrží 
svou „individualitu“. Posledním aspektem je 
očekávání lepší nabídky zboží podporované-
ho P.O.P. médiem v porovnání s nabídkou ve 
standardním regálu. Příkladem může být tře-
ba zboží v akci, soutěž, novinka, nové balení 
či získání dárku.

Dr. Daniel Jesenský
DAGO, s.r.o.
Zdroj foto: archiv DAGO

Bavič a atmosferizátor Pomocník a inspirátor Informátor a inspirátor

Dojem hrozby

Ruina

Překážka

Nositel nejasné informace
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23.   MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ, POLYGRAFIE A OBALŮ

10. – 12. 5. 2016 
www.reklama-fair.cz

VELETRH ZNAČEK – OSLOVTE SVÉ ZÁKAZNÍKY!
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„Cílem bylo přivést kupující do uliček s cuk-
rovinkami a tím zvýšit hodnotu kategorie. 
Výsledné originální řešení působí také na 
emoce zákazníků a vytváří impulz pro vstup 
do této sekce,“ vysvětluje Jakub Krupička, 
Trade Marketing Specialist společnosti Nest-
lé. Endcap Orion tuto roli plní skvěle a spo-
lečně s vystavením značky JOJO v některých 
prodejnách láká do světa cukrovinek.

Vzhled endcapu je vyveden v kombinaci 
modré a hnědé barvy. Modrá je charakteris-
tická pro značku Orion, tmavě hnědá barva 
stimuluje chuť. Dojem luxusu vedle barevné 
kombinace podtrhuje vysoký lesk, který je 
využit na většině pohledových povrchů sto-
janu. 3D bočnice stojanu představují velké 
tabulky čokolády Orion, dominantou ve stře-
du je znázornění tekoucího proudu čokolády 
zakončeného ve spodní části vírem vytvoře-

Orion vábí  
do světa cukrovinek
proudem čokolády
Výrobce čokolád Orion společnost Nestlé Česko s.r.o se rozhodla zvýšit hodnotu celé 
kategorie těchto výrobků a zároveň zvýšit frekvenci kupujících v sekci prostřednic-
tvím exkluzivního vystavení. Endcap navržený a vyrobený společností Dago má 
za úkol ve vybraných prodejnách TESCO zaujmout zákazníka a probudit v něm 
chuť na cukrovinky.

ného pomocí naplocho umístěné LCD obra-
zovky. 

„Instalace má prezentovat Orion jako tra-
diční a dobře známou českou značku, na 
jejíchž produktech si zákazníci doma rádi 
pochutnají. Koncept endcapu tedy vyvolává 
dojem vstupní brány, která vytvoří emoce 
a probouzí chuť,“ doplňuje Marek Končitík, 
Sales and Marketing Director DAGO.

Vzhledem k tomu, že dle dosavadních 
zkušeností endcap reálně zvyšuje takzvanou 
penetraci kupujících v kategorii, plánuje Ne-
stlé postupné rozšiřování jejich počtu. Jed-
ním z dosažených úspěchů tohoto projektu je 
také ocenění za nejlepší in-store realizaci mě-
síce prosinec 2015 serveru mistoprodeje.cz.

V daném měsíci se soutěže účastnilo 14 In 
storových realizací, které porotci opět hod-
notili ve třech kritériích: kreativní zpracová-

ní, celkové produkční provedení a potenciál 
upoutání pozornosti v místě prodeje. 

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na 
zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu 
o obor marketing v místě prodeje. Partnery 
tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Me-
dia, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, 
Dago, Jansen Display, OMG Research a spo-
lečnost Shopper Marketing Prague. 

Když pátrala 
po způsobu jak 
dostat chlazené 
zboží z regálu 
na druhotné 
umístění, obje-
vila belgickou 
firmu dodáva-
jící na trh spe-
ciální chladící 
displaye. Karto-
nové pláště tzv. 
F r e s h b o a r d y 
umožňují snad-
nou obměnu 
brandu. Hned 
první nasazení 

tohoto účelného a efektního POP mate-
riálu, tehdy v Tescu, přineslo fantastické 
výsledky. Klient poprvé v pozici na trhu 
porazil svého prvního konkurenta. Díky po-
tvrzení tvrdými daty od Tesca o obrovském 
nárůstu prodejů se lednice zalíbily nejen 
klientům, ale i agentuře, a proto se s belgic-
kým dodavatelem dohodla na zastupování 
pro český trh (dnes již i polský, maďarský 
a slovenský) a vznikla tak společnost Brand-
spartner s.r.o.

Firmy si tak mohou zakoupit nebo prona-
jmout od české společnosti Brandspartner 
systém COOLIO který může mít na každou 
kampaň nový vizuál. Freshboard je vyvinut 
speciální technologií, aby vlhkost, kterou 
lednice produkuje, papír nezvlhčila. Obmě-

na Freshboardu na místě prodeje je velice 
snadná a umožňuje jednoduchou instalaci 
obchodním zástupcem klienta. Coolio je 
dodáváno na kolečkách, takže ho lze snad-
no přesouvat po prodejní ploše. Stojí-li se-
belepší display na stejném místě, časem se 
stává „neviditelným“ a přestává fungovat im-
pulsní prodej. Pokud se ale pohybuje z mís-
ta na místo, neustále přitahuje pozornost. 
Ačkoli lednice jsou otevřené, protože dvířka 
často představují překážku pro kupujícího, 
je garantována teplota 1 až 6 °C. 

COOLIO přichází každý rok s nějakou 
inovací, ani letos tomu není jinak a před-
stavil verzi DIGITAL COOLIO s LCD obra-
zovkou. Obrazovka má systém vzdáleného 
přístupu, kdy je Key account manager může 
přes internet libovolně měnit. Pilotní pro-
jekt byl nasazen pro Unilever v Holandsku 
a přinesl nárůsty prodejů kolem 300 %. Tato 
verze je logicky o něco dražší, proto jistě zá-
kazníci uvítají možnost jejího pronájmu. Vý-
robce však jde ještě dál, přináší i verzi s web-
-kamerou, která snímá odebírajícího zboží 
a identifikuje jeho věk, pohlaví a čas odbě-
ru. Takováto data z prodejů může okamžitě 
klient použít pro optimalizaci prodeje.

Chladící displej
Poprvé se objevil u nás chladící promo-display COOLIO 
před čtyřmi lety v rámci kampaně společnosti Lactalis. 
Agentura měla tehdy zadání vymyslet druhotné vystave-
ní pro chlazené výrobky.



Omnichannel Marketing Omnichannel Marketing

18 19

Zářivě bílá fasáda s černým filigránovým ná-
pisem „Edited“ svítí již z dálky. Vnější průčelí 
prvního kamenného obchodu vlastní módní 
značky, který byl navržen společností Collins, 
působí v lehce ošumělém prostředí hambur-
ské Schanzenstraße prostě, ale hezky. Můžeme 
tu sledovat výsledek dobře navržené fasády. 
Skoro každá žena, která jde kolem, se zastaví 
a mnohé z nich vstoupí do obchodu, který 
i vevnitř působí tak jasně a přívětivě: nabí-
lo vymalované stěny a bíle natřená dřevěná 
prkna, bílý pult ve tvaru kostky, bílý štukový 
strop, zkušební kabinky s létacími dveřmi, bílé 
regály u zadní stěny a do toho černá barva na 
hranatých šatních věšácích nebo na kovovém 
špalíru, který slouží jako nástěnka pro foto-
grafie z lookbooku značky Edited. Mramorové 
stolečky a šperkovnice nemají tvar čtverce jen 
náhodou. Jelikož se Edited považuje za značku, 
která má velmi vřelý vztah k sociálním sítím, je 
tento formát speciálně uzpůsoben pro sdílení 
fotografií přes aplikaci Instagram. 

Vazbu na sociální média lze najít také u zrca-
del, která vyzývají k vyfocení selfies a účasti ve 
hře o ceny. Na iPadech se zákazník může při-
hlásit k odběru newsletteru, na sedačkách leží 
magazín značky Edited. Jedna stěna ve světle 
růžové barvě přináší do prostoru jemný barev-
ný akcent. Vše to působí velmi jemně a stylo-
vě, celý sortiment – tedy dámskou módu pro 
náročné – do scény zasazuje obzvláště úsporný 
systém osvětlení. Klimatizace High End zajišťu-
je příjemné prostředí během každé roční doby.

„Naším cílem bylo přenést firemní identitu 
Edited.de i do offline prostředí a umožnit, aby 
ji zákazník pocítili i fyzicky,“ říká Franziska 

Nellessenová, manažerka obsahu a komunika-
ce ve společnosti Collins, jež je zodpovědná za 
koncept obchodu. „Jakmile zákazník navštíví 
naši webovou stránku Edited.de, ponoří se do 
světa naší značky. A to samé platí i pro naši no-
vou prodejnu.“ Obchod má uzavřít pomyslný 
kruh, jedná se o propojení virutálního a reál-
ného světa, ovšem „naše kořeny jsou v interne-
tovém prostředí a to se také snažíme v našem 
obchodě ukázat“. Koncept prodejny i design 
interiérů se zakládají na ryze vlastních nápa-
dech, výstavbu obchodu a nábytek zhotovil 
partner provozovatele ve spolupráci s jedním 
zámečníkem. To vše se zvládlo během několi-
ka málo týdnů. 

Přístupy internetových obchodů, které 
otevírají své kamenné pobočky, jsou rozdílné 
stejně jako osobnosti, které za nimi stojí. Setká-
váme se s pragmatickým nebo impulzivním, 
emocionálním či velmi strategickým přístu-
pem jako například právě u značky Edited. Jed-
no mají většinou společné: Rozpočet na kon-
cept a výstavbu obchodu vždy napnutý. Ale 
možná právě nízký rozpočet vytváří to zvláštní 
kouzlo těchto obchodů. Například kovový špa-
lír, který v kamenném obchodě Edited slouží 
jako nástěnka na fotografie, seženete za velmi 
nízkou cenu ve stavebninách a přitom, natře-
ný načerno a se stylovým bílým pozadím, vy-
padá vskutku noblesně.

Chytrá improvizace
Shoepassion.com je e-shop se sídlem v Berlíně 
nabízející klasickou pánskou a v současnosti 
i dámskou obuv. Tesařské hřebíky připevněné 
ke stěně slouží v kamenných obchodech Sho-

epassion jako držáky na obuv a vytvářejí tak 
osobité kreativní řešení. Také pulty na zboží 
z naskládaných starých dřevěných palet pů-
sobí svérázným dojmem. „Na paletách jsme 
dostávali tolik zboží, že bychom se v nich jed-
noho dne utopili,“ vzpomíná Tobias Börner, 
mluvčí společnosti Shoepassion.com. A tak 
byly palety jednoduše zakomponovány do 
konceptu prodejny, „a dnes jsou pevnou sou-
částí naší firemní identity, kterou lze snadno 
rozpoznat,“ stejně jako zelené stěny, srovnaná 
dřevěná polena, staré potrubí a neopracované 
dřevěné fošny na stěnách. 

Celkový koncept prodejny si zakladatelé vy-
mysleli sami, „a pak jsme prostě šli a všechno 
sami postavili“. Půdorys byl naplánován po-
mocí CAD programu, za přestavbu v součas-
nosti zodpovídají tři stálí zaměstnanci, kteří 
tvoří stavební tým prodejny. „Jsou všestranně 
nadaní,“ říká Tobias Börner. Předtím, než vše 
na místě namontují, zpracovávají dřevo ve své 
berlínské dílně.

Zpočátku podnikavci ze Shoepassion za 
svou nezkušenost platili, obzvláště co se týče 
detailů a osvětlení. „Pak jsme ale trochu popá-
trali a vyvinuli vlastní světelné koncepty,“ říká 
Börner, „chybami se člověk učí.“ A zatímco se 

dříve „musely na místě ještě trochu dolaďovat 
detaily, dnes jsme schopní celou prodejnu se-
stavit za tři, čtyři týdny.“ Lidé ze Shoepassion 
jsou také schopni „do offline světa přenést 
digitální momenty“. Například v mnichovské 
pobočce se nachází obrovská bílá bota ve ve-
likosti 65, která pomocí 3D animace mění svůj 
tvar, přičemž se zobrazují jednotlivé příběhy 
a vlastnosti daného typu obuvi. V budoucnu 
chce Shoepassion offline a online svět ještě 
více propojit. 

To je ostatně i případ firmy Mymuesli. Ten-
to start-up byl založen v roce 2007 jako e-shop 
pro míchání vlastních směsí müsli a v roce 
2009 otevřel svůj první kamenný obchod 
(dnes jich má Mymuesli celkem třicet). Pro-
dejna však nebyla zřízena ze strategických dů-
vodů, ale, jak říká jeden ze tří zakladatelů Max 
Wittrock, „protože jsme si prostě chtěli otevřít 
kamenný obchod.“ Také společnost Mymuesli 
si klade za cíl ještě více propojit virutální a fy-
zické prodejní kanály (viz interview). „Je pro 
nás nesmírně důležité, aby zákazník pochopil, 
že jsme multichannelový obchod,“ zdůrazňuje 
Wittrock. Kamenný obchod má zákazníkovi 
umožnit, aby zde zapojil všechny smysly, aby 
zde produkty vyzkoušel a aby komunikoval 
s personálem. Vybavení prodejny by nemělo 
zastínit nabízené produkty, a proto by měl být 
celkový design co nejprostší, čistý, přehledný, 
s bílou barvou a dřevem jako dominantními 
prvky a to vše by mělo být ponořeno do LED 
osvětlení. „Stále pracujeme s velkým ohledem 
na náklady,“ říká Max Wittroch, „máme však 
ale také vysoké nároky, které musí být v ob-
chodě reflektovány.“

Neusnout na vavřínech
Arnd von Wedemeyer je zakladatelem a výkon-
ným ředitelem internetového obchodu Note-
booksbilliger.de. O svých čtyřech kamenných 
prodejnách tvrdí: „Nechceme usnout na vavří-
nech, chceme co nejširší sortiment prezento-
vat přehledně a neutrálně.“ Koneckonců sami 
sebe považují za pouhý diskont. Design pro-
dejny vznikl ve spolupráci s vlastními archi-
tekty. Wiedermeyer dále říká: „Regály od firmy 
Tegometall, dřevo, sádra a barva – víc nepotře-
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Annette Gilles

bujeme. Barevný koncept webových stránek 
byl převeden i na prodejní plochu, jestli to ale 
zákazník pozná nebo ne, je nám úplně jedno,“ 
říká Wedermeyer. Výstavba obchodu musí být 
především výhodná, a to i v případě nejnověj-
ší a největší prodejní ploše v Laatzenu, která 
je koncipována jako concept store a na které 
chce Wedermeyer testovat nový druh sorti-
mentu. 

Poptávka po kreativních řešeních je velká. 
„Pokud si například do regálů vyvrtáte otvory 
potřebné k vedení kabelů sami a opatříte je 
jednoduchým gumovým těsněním, můžete 
tak ušetřit několik tisíc eur,“ vysvětluje Wede-
meyer. Také pro požadavek vytvořit jednu spo-
lečnou bezdrátovou síť pro potřeby prodejny 
i zákazníků bylo vyvinuto speciální řešení. 
Informačními terminály pro zákazníky se We-
demeyer zatím nezabývá, o ty prý není příliš 
velký zájem. 

V berlínském i frankfurtském outletu znač-
ky Zalando, ve kterém se doprodává zbylé 
zboží, hraje estetika významnou roli: „Jsme 
přesvědčeni, že by se outlety neměly bát být 
definovány pouze nízkou cenou,“ myslí si Do-
rothee Schönfeldová, jednatelka outletů znač-
ky Zalando. Přehledná organizace prodejny, 
která zákazníka pokud možno provede celým 
sortimentem, odpovídající design a různé 
akce či programy jsou pro outlety „důležitý-
mi pilíři“. Zákazník by měl na první pohled 

poznat, „že se jedná o obchod s módou, a to 
i přesto, že jsme jenom outlet,“ dodává Schön-
feldová.

Značce Zalando se podařilo najít přesvěd-
čivý estetický ekvivalent ke svým webovým 
stránkám. Co se velikosti týče, nabízí frankfurt-
ský outlet na svých 2500 m2 takřka ohromující 
nabídku. Ta je členěna podle jednoduchého 
principu na dámské, pánské a dětské odděle-
ní a zároveň také podle typu zboží a velikosti. 
Surovinou pro veškerý nábytek a zařízení je 
světlá neopracovaná přímořská borovice, šat-
ní věšáky jsou vyrobeny z černé oceli, nápisy 
zdůrazňuje oranžová barva. Dalším charakteri-
stickým rysem frankfurtského outletu Zalando 
jsou otevřené stropy a výrazné osvětlení, na-
příklad pomocí neonových světel ve vstupním 
prostoru. Na terminálech se zákazníci mohou 
online zaregistrovat a získat tak zákaznickou 
kartu. Autorem koncepce, návrhu i provedení 
prodejny je frankfurtská architektonická kan-
celář 1100 Architekten Riehm + Piscuskas BDA.

Vzhledem k tomu, že většina prvků v outle-
tu značky Zalando byla vyrobena na zakázku, 
má tato prodejna dle slov Dorothee Schönfel-
dové svou hodnotu. Při plánování se spolupra-
covalo s architekty, při výstavbě zase s míst-
ními řemeslníky. IT a facility management je 
řízen z berlínské centrály. Také společnost Za-
lando se musela ve svých prodejnách na vlast-
ní kůži přesvědčit o tom, že správný koncept 
osvětlení představuje výzvu a že vysoká ná-
vštěvnost může mít negativní vliv na odolnost 
podlah. Je tedy outlet značky Zalando vnímám 
jako běžný obchod s módou? Pro všechny ty 
vysokoškoláky, středoškolačky, maminky s ko-
čárky, ženy středního i pokročilejšího věku 
a také pro mladé muže v oblecích, kteří zde 
oblečení hledají, nacházejí, zkoušejí a nakupu-
jí, je to bezpochyby nepřehlédnutelné místo, 
kde se všichni dobře cítí.

Kouzlo nízkého rozpočtu
„Prostě to nějak zařídit“. Když si internetové obchody otevírají svou kamennou pobočku, do plánování se vrhají většinou 
bez jakýchkoli rozpaků: vyhrnout rukávy a jde se na věc! Nízký rozpočet přitom není považován za překážku, ale spíše za 
výzvu, která podněcuje kreativitu a přináší důvtipná tvůrčí řešení. 

Obchod Zalando ve Frankfurtu je na první pohled 
rozpoznatelný outlet, avšak designerův rukopis 
se v něm nezapře. Většina stavebních prvků byla 
vyrobena na míru této prodejně.

Dřevěné palety místo nábytku, holá dřevěná prkna 
místo nástěnných regálů i tesařské hřebíky ve stěně 
ve funkci držáků na boty – to vše dodává hambur-
ské kamenné prodejně e-shopu Shoepassion šarm 
a originální atmosféru. 

Mymuesli v typicky 
prostém, čistě 
bílém vzhledu

Ve společnosti Notebooksbilliger se říká: „Nechceme 
usnout na vavřínech.“ Proto má hannoverská pobočka 
prostý, jednolitý vzhled.

Společnost Collins otevřela v nevlídné hamburské 
Schanzenstraße prostý, ale pěkný a elegantní módní 
butik značky Edited. 
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Prodejní plochu o velikosti 300 metrů 
čtverečních v jihobavorském městečku Te-
gernsee dříve zabírala diskontní prodejna 
Netto, dnes zde stojí lahůdkářství Tegernsee 
Arkaden. Mottem nového obchodu je „kva-
lita a regionalita“. Prodávají se tu domácí 
produkty z místních manufaktur, přímo na 
místě můžete ochutnat regionální produk-
ty, jako jsou sýry, káva, čokoláda či pivo. A to 
všechno se odehrává v lokálně zařízeném 
interiéru. 

Vyzdvihnout lokální kolorit pomocí zboží, 
vizuálního merchandisingu či interiéru ob-
chodu je velmi snadné především v tradič-
ním a pro turisty atraktivním Bavorsku. Ten-

to trend regionálních a lokálních prvků na 
místě prodeje se však rozvíjí v rámci celého 
Německa. Dokonce i filialisté jako Primark 
nebo Deichmann neváhají zdůraznit lokální 
charakter prodejny alespoň pomocí typické-
ho stylu písma, motivu či grafiky. 

„Německo žije lokálně“ – to vyplývá z ak-
tuální studie Institutu pro veřejné mínění 
v Allensbachu, ve které dále stojí: „Lidstvo 
nebylo v dějinách nikdy tak mobilní, jako je 
dnes. Přesto se v Německu stále velká část 
každodenního života odehrává v omezeném 
prostoru bydliště a jeho okolí.“ Pouto lidí 
k místu jejich bydliště dle poznatků studie 
mezi lety 2010 a 2014 výrazně zesílilo. 

Firmy, jako je například Deko Woerner, 
spatřují v lokálně laděném vizuálním merch-
andisingu rozšíření svých tradičních oblastí 
podnikání. „Vzhledem k tomu, že zazname-
náváme stále rostoucí poptávku po dekoraci 
v regionálním duchu, nevyrábíme pouze jed-
notlivé předměty, ale vyvíjíme rovnou celé 
tematické inscenace. V souvislosti s tímto 
trendem vytváříme a zajišťujeme také pro-
dukty šité na míru,“ říká vedoucí prodeje 
Oliver Fernandez. 

Hornické svítilny, těžební věže a pro 
Porúří typické trafiky zvané „Trinkhallen“ 
v módním domě Mensing v Bottropu připo-
mínají průmyslovou tradici této oblasti. Jed-

natel společnosti André Gunselmann tvrdí, 
že zakázníci tento nový koncept milují a že si 
pochvalují jeho lokální pouto a celkový záži-
tek z nakupování.

Jako v rukavičkách
Minulost Porúří však nemusí být, především 
zdejšími starousedlíky, vždy vnímána pouze 
pozitivně. O tom se přesvědčilo obchodní 
centrum v Recklinghausenu, jehož interié-
rový koncept pracující s klišé atributy uhlí, 
ohně a oceli nebyl přijat ani místními oby-
vateli, ani potenciálními nájemníky. Přijetí 
se dostavilo teprve poté, co byla vyměněna 
spolupracující designová agentura a byl vy-
myšlen a použit jiný motiv interiéru. „Zákaz-
níci chtěli mít především pozitivní zážitek,“ 
dodává Markus Schwitzke, jednatel společ-
nosti Schwitzke Graphics, která vyvinula 
nový branding. Palais Vest, což je nový název 
tohoto obchodního centra, připomíná stře-
dověké období, během nějž byl Recklinghau-
sen „panským“ městem. Nový vzhled se opírá 
o červené závěsy, lustry a „oranžerii“ místo 
food courtu. Jedná se o veskrze pozitivní, 
„povznášející“ symboly.

Má-li být v rámci celkového konceptu 
interiéru zpracováno určité lokální téma, 
je zapotřebí s tímto tématem zacházet jako 
v rukavičkách. Je proto určitě nutné dobře 
znát daný region a provést rešerše ohled-
ně místní kultury, tradic a vnímání vlastní 
identity zdejších zákazníků. Také koncepty 
jiných obchodních center využívají historii 
města jako svůj odrazový můstek. Dvířka od 
stáje, sošky koní nebo třmeny pověšené na 
stěnách v nově otevřeném Center Marstall 
v Ludwigsburgu připomínají dobu, kdy na 
stejném místě stávaly královské stáje. A ně-
kdejší City-Passage v Bielefeldu byla po 
své přestavbě přejmenována na Loom čili 
v překladu tkalcovský stav, čímž odkazuje 
na místní dlouholetou tradici textilního 
průmyslu.

Pokud některé celosvětové značky a fi-
lialisté jako Primark nebo Starbucks do 
svých jednotlivých poboček zabudují 
určité lokální prvky – bude to fungovat? 
Samozřejmě, může to fungovat přímo skvě-
le. Pocta danému regionu, je-li dobře pro-
vedena, bude zákazníkovi lichotit, jelikož ji 
vnímá jako výjimečné uznání „svého“ pro-
středí, se kterým je spjat. Zákazníkovi je ale 
zároveň jasné, že se zde jedná pouze o oce-
nění regionu od globální značky, které je 
třeba chápat spíše jako vstřícné gesto než 
jako výraz silného lokálního pouta. To lze 
také jen těžko zprostředkovat věrohodným 
způsobem. Proto například chutná stan-
dardizované latté od Starbucksu, podávané 
v hrnečku s motivem Mnichova a vypité na 
Viktualienmarktu, tak dobře. 

Na co je třeba u tohoto trendu vizuální-
ho merchandisingu dávat pozor?
Lokální pouta zákazníka oslovují pouze 
tehdy, pokud nejsou prezentována kýčovi-
tě, směšně či přehnaně. Hodnoty je třeba 
zprostředkovávat s respektem.

Pro které druhy či formáty obchodů 
byste doporučil užití lokálních prvků 
v designu obchodu a vizuálním merch-
andisingu?
Maloobchody s potravinami, móda pro 
mladé a moderní koncepty obchodů by 
měly zdůrazňovat regionální zvláštnosti 
a charakter „místního dodavatele z před-
městí“. Menší prodejny s počítači, spotřeb-
ní elektronikou a technikou by měly vsadit 
na snadnou zapamatovatelnost a opětovné 
rozpoznání, jelikož konkurence je v těch-
to branžích příliš agresivní a zaměnitelná. 
Kromě vysoké kvality obsluhy se i zde hodí 
použít lokální pouto.
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„Okno do města“ 
v nové prodejně 
s obuví Gangart 
tvoří průsvitné 
akrylové desky, na 
kterých je fotografie 
legendárního 
podniku Café Kranzler 
ze 60. let. 

Vizuální pouto k místu prodeje vytváří ve svých filiálkách už i společnosti pů-

sobící na mezinárodním trhu. Regionální nádech prodejní ploše propůjčují po-

mocí samotného zboží, vizuálního merchandisingu či designového konceptu. 

To není monitor, ale výhled z okna ve čtvrtém patře 
prodejny Sport Scheck a zároveň zdařilá pocta Kolínu 
nad Rýnem. 

Primark zdraví v každé své nové pobočce dané město pomocí speciální grafiky, zde filiálka v Bostonu.

Sportovní a turistické centrum Irschenberg v Bavorsku 
s fanshopem FC Bayern Mnichov.

V módním domě Mensing v Bottropu byly odkazy 
na minulost Porúří velmi dobře přijaty. Na obrázku je 
vidět oblečení vyskládané na vozíku na uhlí i „důlní 
svítilny“ na stropě.

Architekt Wolfgang Gruschwitz žije v Mnichově, a zřejmě 
proto má obzvláště vyvinutý cit pro použití lokálních prvků 
v interiérovém designu obchodů. 

Regionální prvek
zákazníkovi lichotí

Místní kolorit se vrací

Konny Scholz 
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Je to barva zářivá, teplá, veselá, slavností, ale 
také agresivní. Spojujeme si ji s představou 
slunce, ohně, bohatství, zlata a úrody. Vyja-
dřuje vitalitu a sílu ducha - není to náhoda, 
že sytá oranžová je barvou buddhistického 
roucha. Oranžová také symbolizuje štěstí, in-
telekt, koncentraci. Může však v určitém kon-

textu vzbuzovat i neslušnost. Nese v sobě po-
zitivní náboj, je vnímána jako barva úspěchu 
a radosti. Může být velmi mocná, má okázalý 
charakter a také působí dominantně. A vědě-
li jste, že je to národní barva Nizozemí a její 
královské rodiny?

Je to smíšená - sekundární barva, má 
v sobě energii rudé i žluté. Působí jak na 
fyzickou kondici díky příměsi červené, tak 
i na inteligenci díky příměsi žluté. Celkové 
vyznění oranžové závisí na poměru těchto 
dvou složek.

Má hřejivé a oživující účinky na lidský 
organizmus. Bývá pokládána za nejteplejší 
barvu ze všech, pocitový dojem tepla v míst-
nosti může zvýšit až o 4 °C. Podporuje také 
chuť k jídlu i k dalším aktivitám. Dodává 
radost a elán do života, povzbuzuje komuni-
kaci, zvyšuje zdravou ctižádost. Podporuje 
také rozvíjení vědomí a rozhled, napomáhá 
lehčímu přijímání a zpracování myšlenek. 
Posiluje optimismus, odvahu a sílu vůle. Do-
dává energii především nervovému systému, 
což se projevuje zejména lepším zvládáním 
stresu.

Posiluje pozitivní myšlení a sebedůvě-
ru. Je účinným prostředkem proti depresi, 
nespokojenosti a pesimizmu. Může také 
potlačit obavy a psychické blokády. Toto 
barevné chvění pomáhá přemoci citové 
výbuchy, uvést emoce na správnou kolej 
a dosáhnout nad sebou kontrolu. Lidé, kte-
ří mají tuto barvu v oblibě, bývají přemýšli-
ví a upřímní. 

V interiéru
Oranžová zdůrazňuje tvar, a to obzvlášť 
u malých ohraničených ploch, na velkých 
plochách má silné výrazové působení, a tak 
je třeba opatrně zacházet s její sytostí a po-
užitím na velkých plochách. Hovoří se také 
o jejích léčivých účincích – možná proto, že 
je pro buddhisty barvou osvícení. Tam, kde 
se ve velké míře použije oranžová, by se měla 
poblíž objevit například šedá, světle modrá 
nebo černá, aby byla aktivní barva potlače-
na a svázána. Nebo je vhodné vyrovnat její 
silné účinky harmonizující zelenou, která 
dodá "šťavnatý" dojem. Velmi dobře vypadá 
s bílou, která ji neutralizuje. Velmi zajímavá 

je v kombinaci s fialovou, která leží v barev-
ném kruhu proti ní. Tímto duem získáme 
jeden z největších kontrastů. 

Jako barva nábytku působí vstřícně – zdůraz-
ní a vyzdvihne do popředí. Hodí se na spíše 
na solitéry než větší celky, ale vždy záleží na 
odstínu a velikosti prostoru. 

Téma:

Po nejvýraznější barvě červené, chladné a sterilní bílé 
a elegantní černé si v následujícím článku přiblížíme 
oranžovou, oblíbenou barvou našich končin.

Oranžová
Oranžová není jen jedna
MERUŇKOVÁ
Obnovuje, oživuje a jemně 
stimuluje a může rozpustit 
a odstranit emocionální 
struktury a blokády. Pastelové 
tóny prosvětlí a zútulní tmavé 
místnosti. Mimochodem dle 
výzkumu agentury Kaspen/Jung 
von Matt z roku 2011 patřila 
meruňková mezi nejčastější 
barvy českých obývacích pokojů. 

POMERANČOVÁ
Syté odstíny působí 
velmi dominantně, 
u citlivějších osob 
mohou vyvolávat 
až neklid a úzkost. 
Je sportovní 
a mladistvá, 
v interiéru vhodná 
hlavě na solitéry 
a doplňky. 

CIHLOVÁ
Zemité tóny této 
barvy zužují prostor. 
V určitých situacích 
působí nadřazeně 
až pompézně. 
V kombinaci s hnědou 
a zlatou docílíte 
luxusního a honosného 
dojmu. Hodí se do 
prostorných místností.

Ing. Iva Bastlová Dis.

Oranžová mimo jiné
Tato barva také vyjadřuje snížení nákladů, 
tak ji často najdeme v logu hobby marketů 
a jiných komodit, které chtějí vyvolat stejné 
emoce. Není to však dogma, řada význam-
ných značek zařadila tuto barvu do svého 
loga u výrobků vysoké kvality. Za zmínku stojí 
například rakouská firma Blum, která se spe-
cializuje na výrobu nábytkového kování a je 
známá po celém světě, či značka Firefox Moz-
zila, kterou asi není třeba ani představovat.

Tato barva se také používá na výprodeje, 
akce a podobně, a to nejen v tištěné podobě 
na letácích, ale i v on-line marketingu. A pro-
tože je barvou akce a dynamiky, najdeme ji 
na výjimečných automobilech.

Zaujala vás oranžová a chcete vědět, kam se 
vydáme příště? Do teplých nebo studených 
tónů? Nechte se překvapit... Modrá je dobrá 
a růžová nečekaná, a navíc jsou to dle Pan-
tone barvy letošního roku!

Tato barva je vhodná jak pro obývací po-
koje, kuchyně a jídelny, ale také pro studovny 
a místa, kde se lidé scházejí a netráví zde pří-
liš mnoho času. V sytých odstínech nebude 
dobře působit v ložnicích a menších míst-
nostech. Patří mezi nejvhodnější barvy při 
pořádání oslav.

Kladně působí na trávící systém, proto ji 
můžeme použít na doplňky při stolování. 
Dává chuť k jídlu, a tak je vhodná do restau-
rací a fast foodů. Vždyť je to barva ovoce - po-
merančů!

V interiérech obchodů se nepoužívá příliš 
často, a to hlavně pro svůj agresivní a domi-
nantní výraz - nenechá příliš vyniknout zbo-
ží. Najdeme ji však v různých hračkářstvích, 
a hlavně tam, kde se prodávají potraviny 
i sladkosti. Občas se může objevit i jinde pro 
zvýraznění interiéru, nikoli však na velkých 
plochách.
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Jak se odlišit od konkurence? Tuto otázku si 
snad musí položit každý, kdo něco prodává. 
Obchod dnes nemůže konkurovat úrovní 
zboží, hranice mezi kvalitou výrobků se stí-
rá, ale na obchodní ploše rozhodují čím dál 
více emoce, zážitek, služby, spotřebitelské 
pohodlí. Rodinná společnost New Visit s.r.o. 
z Hradce Králové může vnést do obchodu 
něco originálního, estetického. Příroda svým 
vkusem nikdy neurazí. New Visit Concept 
dodává na trh systém zelených stěn s názvem 
NextGen Living Wall. Tato nová generace ze-
lených stěn od firmy Nature's Green je u nás 
nabízena v rámci divize Tropical Touch jako 
součást společnosti New Visit a věnuje se 

interiérovému designu. Pomocí kvetoucích 
rostlin nebo odstínů zeleně lze stěnou ztvár-
nit logo, znak, zkrátka obrazec a podpořit 
korporátní myšlenku.

NextGen Living Wall – zelená stěna 
Je známým faktem, že pohled na zelenou plo-
chu uklidňuje. Zejména pohled na zelenou 
hradbu stromů, na zahradu, na lesy v dáli je 
velmi příjemný a i prospěšný našemu zdraví 
a duševní pohodě. Zkrátka WELNESS PRO 
NAŠI DUŠI. Jednou z možností, jak si přenést 
co nejvíce zelené z přírody do našich kance-
láří, recepcí, zasedacích místností, obchodů, 
je NextGen Living Wall, aneb zelená stěna. 

Život ve městech, kancelářích, obchodech 
nás prostě donutil vytvářet zelené plochy 
vertikálně. 

Pomocí zelené stěny lze vytvářet různé ob-
razce, třeba jen zelené v různých odstínech, 
či kvetoucí stěny. Výhodou NextGen Living 
Walls je možnost velmi jednoduše měnit 
design podle požadavku zákazníka či podle 
nálady. Přirozené světlo, které zelené rostliny 
k životu potřebují, lze doplnit světlem umě-
lým. Proto je možné zelené stěny instalovat 
i v obchodních jednotkách s nedostatkem 
přirozeného světla. Umělé světlo, jímž jsou 
stěny osvětlovány, navíc vytváří zajímavé svě-
telné efekty, které se logicky stávají součástí 
světelné scény obchodu. 

Instalace NextGen stěn je jednoduchá, 
čistá a rychlá. Na stěnu se připevní kon-
strukce, na kterou se pak zavěšují speciální 
truhlíky, do kterých se přímo vkládají rostli-
ny v pěstebních květináčích. Aplikace je po-
dobná, jako kdybyste věšeli obraz na stěnu. 
Je to rychlá jednodenní záležitost, takřka za 
provozu.

Údržba těchto stěn je velmi jednoduchá, 
zalévání je možné pomocí automatického 
či poloautomatického závlahového systé-
mu, ale i ručně. NextGen Living Walls jsou 
konstruovány k zalévání shora dolů… k efek-
tivnějšímu ručnímu zalévání pak pomůže 
jednoduchý mobilní nástroj na zalévání od 
firmy Nature's Green.

Přestože jsou stěny NextGen Living Walls 
vhodné i pro rostliny rostoucí v zemině, bra-
tři Jiránkové ze společnosti New Visit si do-
volují tvrdit, že použití hydroponických rost-
lin má mnohé výhody. Právě proto, že jsou 
nositeli rodinné tradice jako třetí generace 
zahradníků a s pěstováním rostlin v zemině 
mají letité zkušenosti, mají k tomuto tvrzení 
důvod. V hydroponiích nabízí jednodušší, 
čistší, zdravější způsob.

Rostou z vody - hydroponie
Hydroponie - je nový pohled na pěstování 
rostlin. Přesto, že již staří Egypťané jej znali, 
jedná se o nový trend v interiérové architek-
tuře. Nejde o znásilnění přírody, ale naopak 
o její hlubokou znalost. Jedná se o způsob 
pěstování rostlin ve vodním prostředí, bez 
zeminy. Rostliny se pěstují v živném roz-
toku, ve vodě, která obsahuje nutný obsah 
živin. Rostliny takto pěstované rostou rych-
leji, jsou zdravější, lépe odolávají útokům 
škůdců. Hydroponicky se pěstuje zelenina, 

bylinky i pokojové květiny. Tato metoda bez 
použití zeminy je vhodná pro alergiky, kteří 
jsou náchylní například na plísně, škodlivé 
roztoče či bakterie, které se v zemině mo-
hou vyskytovat. 

Snadná péče o rostliny
Hydroponické pěstování je velmi nenároč-
né na údržbu. Každá nádoba má vodoznak, 
který Vám kdykoliv napoví, kdy doplnit živo-
tadárnou vodu. Vodoznak vidí, jak je rostlina 
žíznivá. Podle druhu rostliny a její velikosti 
se zalévá jednou za 2 – 4 týdny. Výživou jsou 
hnojiva s dlouhodobým účinkem, která se 
doplňují každé 3 – 6 měsíce. Z předešlých 
řádků je jasné, že tyto rostliny jsou vhodné 
i pro ty, kdo často cestují a nemají čas se ob-
den starat o své zelené miláčky. Květiny v ze-
mině trpí nejenom suchem, ale často také 
přelitím. Rostliny vystavujeme výkyvům, 
šokům a ty pak chřadnou. Efekt je opačný. 
Tohle Vám HYDROPONIE vyřeší. 

Hydroponie pro zdravé prostředí
Hydroponicky pěstované rostliny pomáhají 
ve Vašich obchodech snižovat stress, zdravot-
ní komplikace personálu z přílišného sucha 
nebo prašného prostředí, jako je podráždění 
očí, sucho v krku, únava, kašel a bolest hlavy. 
Zeleň v interiéru patří do systému celostní 
(holistické) medicíny a přístupu ke kulturní-
mu prostředí lidí. Přítomnost zeleně kolem 
nás má prokazatelně pozitivní účinek na lid-
ské vnímání a tím vede ke snížení stresu. 

Vzhledem k tomu, že se rostliny pěstují 
pouze v živném roztoku bez použití zeminy, 
jsou vhodné i pro použití v nemocnicích a ji-
ných zdravotnických zařízeních. Hydropo-
nie zkrátka pomáhají vytvářet zdravé klima 
kolem Vás. 

Rostlina je jako DÁMA
Pokud jste se nerozhodli přímo pro zelené 
stěny, New Visit má pro Vás i květiny v nej-
rozličnějších designových nádobách. Nejde 
vždy jen o design, jde o poctivý přístup au-
tora návrhu ke klientovi. Rostliny jsou živý 
materiál, a proto je základní podmínkou 
dobrých návrhů znalost fyziologických vlast-
ností rostlin. SVĚTLO-STÍN, VLHKO-SUCHO, 
BOHATÉ-CHUDÉ, VYSOKÁ-NÍZKÁ, LEHKÁ-
-TĚŽKÁ, TMAVÁ-SVĚTLÁ, VÁŽNÁ-VESELÁ, 
DEŠTNÝ PRALES-SAVANA… Můžeme pokra-
čovat v kontrapunktech, se kterými pracuje 
architekt či designér, navrhuje-li květiny či 
rostliny do interiéru. Vždy jde o důkladnou 
znalost. Jenom tak může být výsledek dobrý. 
Nikdy to není pouze „ ZDE JE DÍRA - VYPLŇ-
ME JI FIKUSEM“. Nebo to tak alespoň nemá 
být. Rostlina je jako DÁMA. Musí mít JEM-
NOU, VÝRAZNOU, DECENTNÍ, TĚŽKOU, 
LEHKOU, BAREVNOU, ŠEDOU... ale vždy 
DŮSTOJNOU ČI DOKONCE NOBLESNÍ 
SUKNI. Tou je nádoba, ve které rostlina roste. 
Rutina a přístup “TO STAČÍ” se vždy vymstí. 
Nevznikne vztah jako základní předpoklad 
přijetí DOBRÉHO DESIGNU. 

Dobrý projekt musí respektovat přání zá-
kazníka, musí být citlivý k místu instalace, ko-
respondovat s designem okolí. Rostlina s ná-
dobou je součástí prostoru, je to nábytek, je 
to duše interiéru. Může pomoci vyzvednout 
jednotnou firemní identitu.

O společnosti New Visit se více dočtete 
v části Brands tohoto časopisu.

Rostlina v interiéru je víc, 
než pouze kytka v květináči
Aneb jak oživit interiér zelenou stěnou či designovou nádobou s tropickou rostlinou 

Výhody hydroponického  
pěstování rostlin
•  Minimum alergenů, prachu a plísní 
•  Až o 10 % vyšší vzdušná  

vlhkost v místnosti
•  Snadná kontrola zálivky, snižuje  

se riziko zahnívání kořenů rostlin
• Rychlejší růst rostlin, rostliny vypadají lépe
•  Nenáročná péče, není nutné rostlinu  

tak často přesazovat 
•  Máte kontrolu nad přísunem  

živin pro rostliny
•  Rostlina vydrží až několik týdnů  

bez zalévání 
• Rostliny méně napadají nemoci a škůdci 
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Digitální tisk hraje stále důležitější roli, pro-
tože umožňuje rychlou realizaci sezónních 
a módních tematických kolekcí a umožňu-
je prakticky ihned realizovat nové nápady. 
Heimtextil je fórum, které ukazuje, že i když 
je jasný módní trend, neprosadí se jednot-
nou uniformní aplikací. Styl lze zachovat 
i při individuální tvorbě. Hledat vhodnou, 
někdy i překvapující kombinaci barev, využi-
tí netradičních motivů a především zachovat 
duši značky. To vše digitální způsob práce 
umožňuje.

Digitální tisk se stal zásadním impulzem 
pro interiérové výrobky, jako jsou dekora-
tivní materiály, rolety, ložní prádlo, nádobí 
a tapety. Ve všech segmentech je stále důle-
žitější. Díky této technologii je každý motiv 
zobrazen realisticky ve vysokém rozlišení na 
různých materiálech, jako je polyester, bavl-
na, len, viskóza, PVC atd.

Nová generace digitálních tiskových sys-
témů pro textil zahrnuje tisk šířky až do 
300 cm s neomezenou délkou, což dovoluje 

pracovat s extrémně velkoplošnými dekory. 
Současný stav techniky zaručuje konzistent-
ní barvy, stejně jako jemné detaily, nedosaži-
telné tradiční technikou. 

Nové inkousty na vodní bázi jsou šetrné 
k životnímu prostředí a třeba nové pigmen-
tové inkousty Durst jsou certifikovány podle 
Öko-Tex Standard 100. To znamená, že spl-
ňují stejné standardy pro efektivitu výroby, 
kvalitu a udržitelnost.

Pohodlné bydlení s tapetami
Tapety svým povrchem i barevností navozují 
atmosféru uvolněnosti, zpomalení, pohod-
lí až smyslnosti. Žádaná je jemná struktura. 
Metalické efekty se objevily v roce 2015, ale 
v tomto roce jsou ještě rozšířenější.

Zvláštní důraz je kladen na motivy vypůj-
čené od přírody, jako lomový kámen, zvět-
ralé dřevěné desky, stromová kůra a plátě-
ná struktura, které mohou být zdůrazněny 
nejen vizuálně, ale i hmatově. Digitální tisk 
je cestou k vytvoření zcela individuálního 

dekoru tapet. Stánek společnosti HP ukázal, 
jak lze využít latexových tiskáren a navrho-
vacího prostředí HP WallArt k velmi pohodl-
nému navrhování motivů a vizualizaci tapet. 
Digitální produkce tapet je již několik let vel-
mi rychle se rozvíjejícím trhem.

Modrý svět
Modrá se ukázala jako jedna z trendových 
barev. Objevovala se od dekoračních látek, 
přes tapety až po na koupelnové textilie. 
Stejně široký byl i rozsah tónů od světlých 
po tmavé, od transparentních po intenziv-
ní v odstínech akvamarín, tyrkys, prašná 
i berlínská modř, petrolej, ultramarín až po 
hlubokou půlnoční modř. Pro sofistikovaný 
vzhled textilií se využívaly metalické odstí-
ny stříbra, titanu, bronzu i mědi. Vizuální 
efekt zajišťoval kontrast s barvami bordeaux, 
marsala, oranžová, šafránová i odstíny hoř-
čice. Barevná paleta nepostrádala ani přá-
telské zelené odstíny, jako je máta, nefrit, 
citronovník a rezeda, často v kombinaci s rů-

Heimtextil 2016:
Digitální revoluce
v textilním průmyslu
Výsledky technického vývoje byly vystaveny ve všech produktových divizích na ve-
letrhu Heimtextil 2016 ve Frankfurtu nad Mohanem. Od 12. do 15. ledna 2016, 
2 866 vystavovatelů z celého světa představilo nové materiály, barvy, vzory a tva-
ry, které budou v trendu během nadcházející sezóny. Všude bylo cítit nový vítr, 
který do textilního průmyslu přináší digitální tisk.

žovou a fuchsiovou. Svou pevnou pozici si 
zachovaly stabilizující barvy tmelu, smetany, 
písku, hlíny a různé stupně šedi. 

Vliv Skandinávie
Skandinávie a její styl v designu je dlouho-
době považována za tvůrce trendů. Letošní 
Heimtextil přinesl skandinávský design i do 
světa interiérových textilií. Charakteristicky 
využívá velkoformátové grafiky a jasně tva-
rované botanické dekory s výraznou linkou 
a sebevědomým vzhledem. 

Geometrie nahrazuje flóru
Bytový textil byl dlouhou dobu zdoben 
florálními motivy, ale nyní nastalo oživení 
grafických a geometrických vzorů. V mini-
malistickém stylu se objevily přímé vzory, 
přerušované tvary s vlnovkami, jemnými 
spirálami, tečkami, kruhy a koulemi v nej-
různějších interpretacích. Viděny byly 
i trojúhelníky. Tento trend rovněž zahrnuje 
květinové a listové motivy, které jsou čas-
to podány vysoce abstraktním a stylizova-
ným způsobem, někdy pouze v lehkém 
a vzdušném obrysu. Horizontální proužky 
se používají jako vysoce dekorativní prvek 
v nápadité směsi vzorů, které mohou také 
kombinovat různé techniky, jako je napří-
klad žakár, crash, kloké a chenille.

3D struktura
Smršťovací příze dovoluje pracovat s efekt-
ními strukturami, okraje často zdobí bohaté 
třásně. Strukturu obohacuje třpyt nití růz-
ných barev. Od lurexu, přes kombinace stří-
bra, titanu, zlata a mědi.

Potahy a čalounění
Hlavním trendem jsou velur, samet a che-
nille tkaniny. Dekor využívá barevné plochy 
s obrubou výrazného dekoru, která z dálky 
vypadá jako našité šňůrky. Velur s bavlně-
ným základem se vyznačuje měkkostí, zá-
řivými barvami a jemným hedvábným les-
kem, zatímco vlněné směsi jsou zemitější. 
Speciální povrchové úpravy proti skvrnám 
a vodě jsou již samozřejmostí. Barvy vlád-
nou interiérům, čemu odpovídá i široká 
nabídka. Některé čalounické textily měly až 
60 odstínů.

Klasické vzory historizujících stylů, rybí 
kost, pepito i tvíd, to vše podtrhuje náročné 
přešívání, třásně, polštářky různých tvarů 
jsou nevyhnutným doplňkem moderního 
interiéru.

Tradiční čtyřka stylů
Udání tónu v podobě čtyř klíčových tren-
dů pro novou sezónu 2016/2017 je nejoče-
kávanějším poselstvím veletrhu. Prvním je 
"Ochranný - Protect", který využívá estetický 
a neokázalý, čistý design. Definuje domácí 
styl nabízející pocit ochrany jak tělesné, tak 
i duševní stránky člověka. Využívá atmosfé-
ru klidu, meditace a wellnessu. Barvy by 
měly navozovat pocit čistoty a lehkosti.

Styl "Energetizující - Energise" má být in-
spirací pro designéry na tvorbu prostředí 
s intuitivním pocitem energetického toku, 
ve kterém je propojena lidská bytost s tech-
nologií. Světlo se využívá jako materiál pro 
vytvoření osobitých forem. Paleta použitých 
barev může mít silné i slabé kontrasty.

"Vyživující - Nourish" je zase styl zvýrazňu-
jící vizi udržitelného a ekologického životní-
ho postoje pro blaho celého lidstva. Pracovat 
je nutno s přírodními materiály, které jsou 
spárovány s futuristickým designem. Domi-
nantní jsou zemité barvy a odstíny zelené.

"Obohacující - Enrich" přináší do módy 
design čerpající z bohatství nejen z naší his-
torie a kulturního prostředí. Syté barvy, ko-
vové akcenty a ikonické vzory ztělesňují fúzi 
vlivů z Východu i Západu.

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW SIgnall

Pohled na Theme Park, kde návštěvníci najdou 
kombinace barev a materiálů pro jednotlivé styly 
vyhlášené pro aktuální sezónu

Tradiční čtyřka stylů:
ochranný, energetizující, vyživující a obohacující

Už čtvrtá generace aplikace HP WallArt 
umožňuje vlastníkům latexových tiskáren HP 
jednoduše navrhovat design tapet, plakátů, 

obrazů či nástěnných dekorací

Průmyslové řešení od firmy Durst 
 si poradí s jakýmkoli textilem

Pohled na specializovanou průmyslovou tiskárnu 
Durst Alpha pro potisk textilu

Také v kuchyni může být veselo

HP Latex 3500 v akci

Značka Desigual je věrným uživatelem 
digitálních tiskových technologií 
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Soutěž vyhlásil Institut bytového designu 
a sestavil patnáctičlennou porotu, jejímž 
členem je například prorektor Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové Jiří Pelc. Byl to právě 
prof. Pelcl, který navrhl, aby porota nebyla 
složena jen z architektů, ale také z výrazných 
osobností vizuálních oborů. Tím dostává 

Vrcholí soutěž
INTERIÉR ROKU
Architekti a interiéroví designéři toužili mít soutěž, kterou by sledovala 
média a jejich prostřednictvím zejména veřejnost. Lidé by pak mož-
ná jasněji cítili, že najmout si architekta má opravdu smysl. Autorům 
skvělých interiérů se přání splnilo a první vítězové budou vyhlášeni už 
5. 4. v pražském Centru současného umění DOX.

hodnocení interiérů zcela nový rozměr. 
Členství v porotě přijala například režisérka 
Hana Třeštíková a ke své účasti dodává: „Fan-
dím každé snaze popularizovat zajímavé inte-
riéry a bydlení vnímám jako atraktivní téma. 
Sama ve svém bytě neustále něco dolaďuji 
a předělávám.“

České byty často rezignovaly
Dalším členem poroty je například malíř 
David Saudek, jehož díla jsou zastoupena 
mj. v pražské Národní galerii, ale i Muzeu 
moderního umění v New Yorku (MOMA). 
Smysl soutěže vidí jednoznačně z pozice své 
profese, když zdůrazňuje: „České byty téměř 
rezignovaly na umění v interiéru, a přitom 
zajímavou grafiku můžete koupit už za pár 
stovek. Doufám, že je to jedna z mnoha věcí, 
kterou soutěž pomůže změnit.“ 

Soutěží jen to nejčerstvější
Soutěže se účastní soukromé i veřejné inte-
riéry, a to v šesti kategoriích. Podmínkou je, 
aby vznikly v roce 2015. Jedná se tedy o pře-
hlídku toho nejnovějšího, čím se architekti 
a interiéroví designéři mohou pochlubit. Vy-
hlášení bude vrcholným programem mezi-
národního kongresu o architektuře, designu 
a bytové kultuře Living Forum.

Petr Tschakert, www.interierroku.cz

První z nich bude Botanic, zaměřený na 
přírodní prvky a neutrální odstíny doplně-
né zelenou. Druhý trend s názvem Opulent 
klade důraz na kvalitní a luxusní materiály 
v čele se zlatavými povrchy. Třetí směr nese 
název Energetic. Ten je plný sytých barev, 
hravých kombinací a moderních materiálů. 
Poslední směr Romantic zaujme především 
ženy. Je zdobný, plný pastelových odstínů 
a jemných kontrastů. 

Expozici stejně jako ročníky předešlé při-
pravuje zkušená interiérová designérka Ing. 
Iva Bastlová z ateliéru Loxo. Inspiraci a pod-
něty pro tuto expozici čerpá na zahranič-

ních veletrzích. Styly a směry však upravuje 
pro český trh.

Veletrh For Furniture se koná od 17. do 20. 
března 2016 na výstavišti PVA v Letňanech. 
Expozici najdete ve vstupní hale č. 2 při pří-
chodu z parkoviště na ploše více než 130 m2. 

Více informací najdete na
www.scena-inspirace-trendy.cz

kontakt:
Ing. Iva Bastlová DiS.
email: iva@loxo.cz
tel: 604 865 883

Expozice scéna:
Inspirace & Trendy
Letos již po třetí si mohou návštěvníci veletrhu For Furniture prohlédnout speciální 
expozici s názvem Scéna: Inspirace & Trendy. Tento oblíbený doprovodný program 
představuje rozličné materiály, solitérní nábytek i další interiérové prvky, jež jsou 
pečlivě vybrané a naaranžované do čtyř skupin.

IBT_LIVING_FORUM_inzerce_210x280.indd   1 11/02/16   17:05
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Takzvaný „Temporary Concept Mall“ ve 
Stuttgartu se jmenuje Flexus. Tvoří ho 16 
lokálních start-upů a drobných podniků ve-
dených jejich majiteli, kteří si pronajali pro-
story v pasáži Calwer nedaleko centra města. 
Prázdná a chátrající pasáž se tím stala kurióz-
ní kulisou pro městské publikum, neobvyklé 
a unikátní zboží, místní poskytovatele služeb, 
pouliční umělce a bohémské kavárny. 

„Jedná se o podmínky, které jsou výhodné 
pro všechny zúčastněné,“ domnívá se Ha-
nnes Steim, otec myšlenky a iniciátor a v sou-
časné době také manažer obchodního centra 

i celého projektu. „Majitelé mají radost, že pa-
sáž nezeje prázdnotou, pro město je náš kon-
cept ozdobou a zúčastněné podniky zde mají 
příležitost prezentovat sebe i své spektrum 
služeb přímo v centru města.“

Projekt vděčí za svou existenci propojení 
obchodního centra, podnikavce a develo-
pera ve správný čas a na správném místě. 
Pasáž Calwer z roku 1978 je „šarmantní ma-
lou pasáží, která dávno vyšla z módy a tím je 
najednou zase in,“ říká Steim. Pasáž byla me-
zitím zařazena mezi chráněné památky a po 
loňské změně majitele čekala na revitalizační 

koncept nových majitelů. Hannes Steim jim 
tehdy napsal e-mail, ve kterém majitele žádal 
o možnost umístění pop-up store v pasáži 
pro svou vlastní konceptovou agenturu. Ti 
souhlasili, prospěje to městu i jejich image. 
Koncept tedy získal konkrétní podobu, byl 
převeden do praxe.

Dočasný, levný a dynamický formát obcho-
du těží z prostředí obchodního centra a to 
zase těží z něj. Nabídky pop-up storů, ať už to 
je uvádění výrobků na trh, designové specia-
lity nebo specifické zboží, obohacují produk-
tová portfolia nájemníků, která často působí 
příliš jednotvárně, o momenty překvapení 
a inovaci. A pop-up story tím zase získávají 
publikum, pozornost i návštěvnost, čímž se 
stávají vhodným prezentačním a testovacím 
modulem pro produkty všeho druhu a even-
tuálně také významným faktorem zisku. 

Sezónní priority
„Princip pop-up storů je pro nás zajímavý 
především proto, že si díky dočasným pro-
dejnám můžeme stanovovat sezónní priority. 
Dva z našich tří obchodů v Německu se na-
cházejí v nákupních centrech a jsou to právě 
pop-up story. Tento model se nám zatím jeví 
jako velmi úspěšný a praktický,“ tvrdí Kim 
Richter, marketingový manažer pro němec-
kou odnož značky One Piece, která vyrábí 
froté overaly pro volný čas i na spaní, a která 
má tudíž hlavní sezonu v zimě. 

Jako samozřejmost platí už i princip pro-
najímání boxů, který funguje jako přehlídka 
měnících se nabídek a který byl již od začátku 
součástí konceptu obchodního centra Bikini 
Berlin. „Takzvané Bikini Berlin Boxes jsou pro 
naše zákazníky velkým magnetem a poptávka 

Prodejna
na dobu určitou
Již přes 10 let se formát pop-up store pohybuje mezi guerillovým a event marketin-
gem a mezi doplňkovým a výprodejovým prodejem. V poslední době však naváza-
ly dočasné prodejny s obchodními centry zajímavou spolupráci. 

Interview

Dočasná prodejna  
v obchodním centu
Objevení nových městských prodejních prostor je stále 
na začátku, myslí si Markus Kratz, majitel kreativního 
studia Kplus Konzept.

Je pravda, že se fenomén pop-up store 
stále rozšiřuje?
Se street food festivaly, blešími trhy a akce-
mi spojenými s Fairtrade jako by se roztrhl 
pytel. Po Spojených státech putuje gast-
ronomický koncept s názvem „Conflict 
Kitchen“, ve kterém se představuje gas-
tronomie zemí, se kterými jsou Spojené 
státy v konfliktu a který je také vždy do-
provázen bohatým kulturním programem 
i veřejnými diskuzemi. A poté, co dříve 
zašlá pařížská ulice La Jeune Rue zde lás-
kyplně nabídla kulinářské a gastronomic-
ké poklady Francie, stala se novou trendy 
čtvrtí. Pop-up shopy a akce pod širým ne-
bem jsou na nejlepší cestě stát se novými 
nekonvenčními formami kultury prodeje.

Kde v této nové kultuře prodeje najde 
své uplatnění obchodní centrum?
Obchodní centrum jako nedílná součást 
městského prostoru je skvělou základnou 
pro nové trhy. Díky otevřenosti a odvaze 
managementu obchodních center se cíl 

nákupů, „obchod-
ní centrum“, může 
podílet na vzru-
šující proměně 
městského prosto-
ru a zůstat živou 
součástí kultury 
prodeje.

Jaké jsou Vaše vize ohledně tohoto té-
matu?
Proč by malý farmář bez vlastní prodej-
ny, ale s pěkným, čerstvým salátem z re-
gionu nemohl v sobotu své produkty 
nabízet a prodávat v obchodním centru? 
Jak by vypadaly pravidelné trhy v rámci 
nákupního centra? A jak by vypadala ob-
chodní centra s drobnými zahrádkami, 
o které by pečovali obyvatelé přilehlých 
čtvrtí? Klasický prodej by mohl z tohoto 
dočasného způsobu prodeje profitovat 
a inspirovat se jeho kreativními koncep-
ty, respektive se připojit k probíhajícím 
akcím.

Napevno instalované pop-up boxy s měnícími se 
tématy jsou součástí konceptu obchodního centra 
Bikini Berlin. 

„Temporary 
Concept Mall“ 

Fluxus ve 
Stuttgartu

Dočasná „zkušební“ pro-
dejna s názvem „Try Store“ 
v obchodním centru Westsi-
de ve švýcarském Bernu

Dočasná „zkušební“ prodejna s názvem „Try Store“ v obchodním 
centru Westside ve švýcarském Bernu

po pronájmu je stále velmi vysoká,“ říká Ted 
Walle, ředitel obchodního centra Bikini Ber-
lin. Na centrální ploše je celkem 16 boxů, 
které se po půl roce mění. „To abychom zá-
kazníkům nabídli pestrou a rychle se měnící 
nabídku a abychom mohli také reagovat na 
sezónní trendy,“ dodává Walle. Nájemci boxů, 
či respektive druhy prezentovaného zboží, 
jsou vybírány ústředním vedením. To se sou-
středí především na inovativní koncepty. 

Zajímavé propojení výrobce se spotřebi-
telem představuje prodejna Try Store, která 
byla poprvé otevřena před čtyřmi lety jako 
předvánoční novinka ve švýcarském nákup-
ním centru Glatt. V této „zkušební“ prodejně 
se zajímavým designem se zákazník sezna-
muje s novinkami nejen z oblasti potravin, 
nové produkty navíc dostane zdarma a poté 
je i ohodnotí. Součástí toho všeho je i soutěž 
o hodnotné ceny. V Try Storu nacházejícím 
se uprostřed obchodního centra jsou zákaz-
níci personálem nejprve osobně přivítáni. 
Poté si na tabletech z individuálního sorti-
mentu vyberou jednotlivé produkty jako 
například kosmetické přípravky či potraviny 
a vyzvednou si je u výdejní přepážky. Čím 
více produktů si zákazník vybere, tím více 
dostává bodů ve zmíněné interaktivní hře. 
Výrobce tím zároveň získává bezprostřední 
zpětnou vazbu na své zboží.

Po své třetí edici se Try Store vydal na „tur-
né“ do jiného švýcarského obchodního cent-
ra Migros Aare. Dle slov ředitele obchodního 
centra Ludwiga Nehlse byl výsledek po první 
sezoně v nákupním centru Westside v Bernu 
„velký úspěch“. Nehls současně ve Westsidu 
od začátku roku nabízí také dva pop-up sho-
py značky Mr.West. Tvoří je oddělené boxy 
v blízkosti hlavního vchodu, jímž denně pro-
chází kolem 15 tisíc potenciální zákazníků. 
Nájem je každý den „symbolicky“ navyšován 
o jeden frank.

Konny Scholz 

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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Design Cabinet CZ je nadační program Na-
dace pro rozvoj architektury a stavitelství, 
v němž působí především dobrovolníci z řad 
studentů designu. 

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. 
Další změna nastala v roce 2014, kdy se rozdě-
lila na dvě části – na obory patřící pod oblast 
vizuální komunikace a oblast produktového 
designu. Soutěží nezávisle na sobě v bienálo-
vém rytmu. Rok 2014 patřil pracím v široké 
škále vizuální komunikace. Letos soutěžily 
studentské práce v oborech produktového 
designu. 

Do soutěže se přihlásilo 260 autorů s 227 
pracemi z 15 univerzit a vysokých škol a z 18 
vyšších odborných škol a středních odbor-
ných škol. Studenti předkládali k hodnocení 
prototypy, modely, doprovodné plakáty a ano-

tace prací. Jejich práce hodnotily tři nezávis-
lé poroty: vysokoškolská porota byla složena 
z pedagogů vysokých škol a univerzit, středo-
školská porota složená z pedagogů středních 
a vyšších odborných škol a národní porota 
byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých 
expertů a nejlepších profesionálních desig-
nérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 
57 profesionálních vysokoškolských a středo-
školských pedagogů, designérů, architektů 
a kurátorů designu. 

Poroty nominovaly v několikakolovém 
hodnocení k ocenění 115 prací. Jedna získa-
la Národní cenu za studentský design 2015, 
jedna získala Národní cenu za studentský de-
sign 2015 * JUNIOR, čtyři ocenění Excelentní 
studentský design 2015 a patnáct cenu Dobrý 
studentský design 2015. 

Vítěz Národní ceny za studentský designu 
2015 získává od Českých center týdenní rezi-
denční pobyt v jednom z vybraných Českých 
center v Evropě (Budapešť, Paříž, Madrid, 
Brusel, Milán, Moskva, Stockholm, Vídeň), lu-
xusní hodinky značky Prim od firmy Elton ho-
dinářská, a.s., týdenní stáž ve vybraném kurzu 
mezinárodní letní školy umění ArtCamp Fa-
kulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plz-
ni, produkty kolekce tajného (super)agenta 
od společnosti Heineken Česká republika, 
a.s., knihu Materiology a voucher na vstup 
do Knihovny materiálů od firmy Happy Mate-
rials, s. r. o., roční předplatné časopisu Brand 
& Stories, produkt firmy Tescoma, s. r. o. a pro-
dukt firmy IKEA Česká republika, s. r.o. 

Vítěz Národní ceny za studentský design 
2015 * JUNIOR získává týdenní stáž ve vybra-
ném kurzu mezinárodní letní školy umění 
ArtCamp Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara v Plzni, stáž ve studiu Alae (vytvoření 
mini kolekce Alae by…, která se bude prezen-
tovat na přehlídkách, prodávat v showroomu 
a získá 50 % z profitu jejího prodeje). Dále zís-
kává produkty kolekce tajného (super)agenta 
od společnosti Heineken Česká republika, 
a.s., knihu Materiology a voucher na vstup 
do Knihovny materiálů od firmy Happy Mate-
rials, s. r. o., roční předplatné časopisu Brand 
& Stories, produkty firmy Tescoma, s. r. o. 
a produkt firmy IKEA Česká republika, s. r.o. 

Nositelé ocenění Excelentní studentský de-
sign 2015 získávají týdenní stáž ve vybraném 
kurzu mezinárodní letní školy umění Art-

Camp Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara v Plzni, produkt firmy Tescoma, s. 
r. o. a produkt firmy IKEA Česká republi-
ka, s. r.o. 

Držitelé ocenění Dobrý studentský de-
sign 2015 získávají produkt firmy Tesco-
ma, s. r. o. a produkt firmy IKEA Česká 
republika, s. r.o. 

2 400 oslovených novinářů z tištěných 
médií, audiovizuálních médií a interneto-
vých médií vybíraly Cenu novinářů. Cenu 
veřejnosti získaly vysokoškolská a středo-
školská práce s nejvyšším počtem hlasů 
v hlasování na webových stránkách www.
studentskydesign.cz. 

Soutěž a výstava mohly proběhnout 
díky finanční podpoře firem Heineken 
Česká republika, a. s., Grund, a. s., Tesco-
ma s. r.o., Dům bytové kultury Praha, Jab-
lotron Alarms a. s., Dorotheum spol. s r.o. 
a Fakultě umění a designu UJEP v Ústí 
nad Labem a materiálové podpoře firem 
Česká centra, Elton hodinářská, a.s., Fa-
kultě designu a umění ZČU v Plzni, IKEA 
ČR, s.r.o., Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství, Tescoma s.r.o. a Happy Mate-
rials, s. r. o.

Grafický vizuální styl soutěže a kata-
logu vytvořil MgA. Pavel Coufalík (absol-
vent FMK UTB a student VŠUP). Kurá-
torkou výstavy Nový (z)boží! v Praze je 
studentka FUD UJEP Petra Mündelová, 
výstav v zahraničí New G(o)ods! Lenka 
Žižková (Design Cabinet CZ). Architekt-
kami výstavy v Praze jsou Květa Čulejová 
(absolventka FS ČVUT a FA ČVUT) a stu-
dentky Barbora Procházková a Ema Trap-
lová z FUD UJEP. Vše probíhalo s podpo-
rou Viery Postníkové a studentů designu 
a architektury. 

Každým rokem jsou výsledky soutěže 
předvedeny v Praze na výstavě Nový (z)
boží! to nekončí! Oceněné a další vybrané 
studentské práce jsou dále propagová-
ny v zahraničí výstavami New G(o)ods! 
a Mladí a úspěšní / Příběhy mladého čes-
kého designu. Letošní putování obou vý-
stav bylo zahájeno v galerii Slovenského 
centra dizajnu Satelit. Na výstavy čekají 
ještě Kielce, Stuttgart a Vídeň

PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ 

Co to tedy mediace je  
a k čemu může v praxi pomoci?
Mediace byla do českého právního řádu za-
vedena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, 
který ji definuje jako „postup při řešení kon-
fliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, 
kteří podporují komunikaci mezi osobami na 
konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli 
dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu 
uzavřením mediační dohody“. 

Jak už bylo výše uvedeno, asi nejznámější je 
v ČR využití mediace při rozvodu manželství, 
dohodě o péči a výživě nezletilých dětí a ná-
sledném vypořádání společného jmění. Medi-
ace má ale své nezastupitelné místo i ve světě 
obchodu a pracovních vztahů. Proč?

V první řadě je mediace neformální. Odpa-
dá tak stres, který na mnoho lidí padá už jen 
při vstupu do budovy soudu. S mediátorem si 
strany dohodnou termín setkání, čas i předpo-
kládanou dobu trvání mediace. Tím mají stra-
ny možnost disponovat nejen svým časem, ale 
i svými penězi – mediátorova sazba je předem 
známá a strany platí pouze za čas, který u me-
diátora skutečně stráví. Odpadají tady různé 
neprůhledné platby a poplatky. U mediátora 
se strany setkají a na rozdíl od soudního řízení 
nebo od řízení před rozhodcem mají možnost 
mluvit o všem, co pro ně jejich spor objektiv-
ně i subjektivně znamená. Důležitým úkolem 
mediátora je vést celý rozhovor tak, aby za-
znělo vše, co strany považují za důležité nebo 
potřebné říct a zároveň tak, aby byla diskuse 
konstruktivní a strany mohly dojít k řešení, 
které pro ně bude nejpřijatelnější z reálných. 

Dalším důležitým pozitivem mediace je dů-
věrnost. Mediátor má povinnost mlčenlivosti, 
a to i před soudem, pokud ho této povinnosti 
všechny strany nezbaví. Mediátor vede strany 
k tomu, aby aktivně nabízely možná řešení 
a společně pak hledají mezi těmito návrhy re-
álný průnik. Výsledné řešení je potom výsled-
kem shody a dohody všech stran, výsledkem 
tedy není autoritativní rozhodnutí mediátora, 
s kterým by některá ze stran nesouhlasila. Me-
diátor nerozhoduje. V každém případě ale za-
hájením mediace strany neztrácí své právo na 
řešení svého konfliktu prostřednictvím soudu.

Co když se k dohodě nedojde?
I to se může stát, mediace není samospasitel-
ná a všeřešitelná. Z mé zkušenosti ale vyplývá 

zajímavá věc – Češi nejsou zvyklí své konflik-
ty řešit osobně tváří v tvář druhému. Rádi 
se schováváme za své právní zástupce, které 
posíláme k soudu s žádostí, aby za nás někdo 
další (tedy soud) rozhodl náš problém. Jenže 
soud nezná pozadí našich konfliktů, a i kdy-
by je znal, při svém rozhodování je vázán jen 
zákonem. A ne vše se dá pod zákon podřadit. 

To, co vidím na mediaci jako nejzajímavěj-
ší, je skutečnost, že i když nedojde k dohodě 
přímo na mediačním setkání (kterých bývá 
v jedné kauze několik), něco se ve vnímání 
stran změní vždy a velmi často se stává, že 
se strany dohodnou samy po mediaci nebo 
strana, která před mediací podala žalobu 
k soudu, k překvapení druhé strany tuto žalo-
bu vezme zpět. Je to totiž poprvé, kdy měly 
obě strany možnost si vyslechnout – v klidu 
a v bezpečném prostředí – i toho druhého 
a pochopit příčiny jeho jednání. A to je smy-
slem a velkým přínosem mediace.

Příklad z praxe:
Pan Bedřich se s příchodem nového vedoucího za-
čal v práci cítit šikanovaný a nedoceněný. Situaci 
řešil výpovědí. Jeho nadřízený mu odmítl podepsat 
výstupní list, dokud pan Bedřich nedodá přístupo-
vá hesla ke stránce na sociální síti, prostřednictvím 
které komunikoval s fanoušky zaměstnavatele. Pan 
Bedřich odmítal hesla vydat a argumentoval tím, že 
tuto činnost vykonával jako svoji volnočasovou ak-
tivitu, která nemá žádnou spojitost se zaměstnava-
telem. Vedoucí argumentoval tím, že na stránce byl 
pohyb i v pracovní době pana Bedřicha, stránka je 
pojmenovaná názvem zaměstnavatele, že komuni-
kace s veřejností bylo v náplni práce pana Bedřicha 
a toto je jedním ze způsobů této komunikace a že 
není možné, aby neměl dění na stránce nadále pod 
kontrolou. Věc se dostala k právníkům společnosti 
s tím, že se zřejmě budou řešit „autorská práva“.
Se souhlasem obou stran byla zahájena mediace. 
Po hodině a půl bylo jasné, že pan Bedřich je nad-
šenec, který se chce s lidmi dělit o své poznatky 
a znalosti z oboru a zprostředkovávat jim kontakt 
s tím, co není běžně dostupné. Zájmem zaměst-
navatele bylo upozornit fanoušky stránky, že se 
nejedná o oficiální komunikační kanál zaměstna-
vatele. Dohoda zněla tak, že pan Bedřich požádá 
o změnu názvu stránky a z nového názvu bude zce-
la jasné, že to je jeho soukromá aktivita. Stránku si 
dál nechá. Zaměstnavatel si vytvoří novou, oficiální 
stránku a vzájemně své stránky propojí, aby zájem-
ci měli přístup k maximu informací. 

JUDr. Radka Medková | zapsaná mediátorka zprostředkovatelka kolektivních sporů
Nádražní 76/39, 150 00 Praha 5 | mobil: +420 737 980 997 | e-mail: info@mediace-cr.cz
www.mediace-cr.cz

Nový (z)boží 15!
Národní cena za studentský design 2015

Národní cena za studentský design JUNIOR 
(pro studenty středních a vyšších odborných škol) 

Liliana Pham 
Oděv současné korunní princezny Masako 

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední 
průmyslová škola oděvní, Praha

Výrok mezinárodní poroty:
Oděv Masako vyjadřuje silný emoční náboj útlaku, 
který autorka oděvu vtiskla inspirovaná osudem 
vzdělané japonské princezny Masako. Použitý 
materiál a kvalita zpracování vystihují a podporují 
příběh princezny, její vnitřní pocit spoutanosti 
a nesvobody. Autorce se podařilo vytvořit z oděvu 
téměř sochařské dílo.

Nositelé ocenění Excelentní studentský design 2015

Aleš Kachlík
Kolekce brýlí Lume
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem

Zlatomíra Cirhanová
Loono - hmatová didaktická 
pomůcka na bázi vibrace pro děti 
s kombinovaným postižením 
sluchu a zraku
České vysoké učení technické  
v Praze, Fakulta architektury

Národní cena za studentský design oslavila loni pětadvacáté výročí! Poprvé byla vy-
hlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organi-
zovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. Mladí designéři 
všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající 
studentský design a Dobrý studentský design.

Připadá Vám nadpis článku úsměvný? Pak věřte, že i tři a půl roku od 
účinnosti zákona o mediaci je povědomí průměrného člověka v ČR 
o mediaci pouze minimální, a když už ví aspoň to, že mediace existuje 
a že nejde o meditaci, vybaví si, že „to je něco ohledně rozvodu“.

Mediace není meditace
aneb jde to i bez medializace
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Tomáš Rejmon 
Natahovací autíčka Závoďáci 

Fakulta umění a designu,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Výrok mezinárodní poroty:
Jednoduché řešení hračky převrací dosud zavedené 
koncepty natahovacích autíček, kdy je pružinový 
pohon ukryt uvnitř konstrukce. V tomto případě je 
pružina součástí vnějšku a umožňuje tak pochopit, 
jak věc funguje. Současně je pružina určující i pro 
celý tvar autíčka. Hračka je stylizovaná, přesto ná-
zorná a hravá. Rozvíjí nejen poznání mechanického 
principu, ale i motorické schopnosti dětí.

Zdeňka Fusková
Urna Příběh v kapce
Fakulta multimediálních 
komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tomáš Polák
Krbová kamna
Vysoká škola
uměleckoprůmyslová
Praha 


