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nou roli. 

Během let se původní osvětlení prodejny sta-
lo zastaralé a jeho řešení neplnilo svůj hlavní 
úkol v porovnání s jinými prodejci v obchod-
ním centru.

Vstupní portál byl tmavý a nelákal zákazníka 
ke vstupu a vlastní nasvícení tenisek uvnitř 
prodejny se již stalo neatraktivním.

Upoutávalo spíše větší množství svítidel růz-
ných typů, místo aby zákazníka lákalo vysta-
vené zboží.
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Revitalizace prodejny sportovní obuvi

SNEAKERS MOLO
Důvodů k revitalizaci prodejny bylo hned několik, ale osvětlení hrálo klíčovou roli. 

Původní osvětlovací soustava neměla 
adekvátní světelný efekt vůči vysoké-
mu celkovému příkonu, což v praxi 
znamená, že prodejna měla vysoké ná-
klady na energii při nevýrazném osvět-
lení sportovní obuvi.

Nová světelná soustava nabídla 
hned několik výhod oproti stávající-
mu řešení:
1. Okamžitý náběh 
 na plný světelný výkon
2.  Možnost regulace stmíváním
3.  Odpadají vysoké náklady 
 na časté vyměňování výbojek 

„Primárně jsme kladli důraz na správ-
né nasvícení zboží v regálech posta-
vených podél zdí, což navíc prodejnu 
opticky rozšíří,” říká specialista na 
osvětlení v retailu Martin Vítek z re-
alizační společnosti Philips Lighting 
a dodává: „Takto nám tenisky doslova 
vystupují z regálů.“

Tomuto efektu napomáhá použití no-
vých světelných zdrojů Crisp White 
s nejmodernější technologií Philips 
LED, kdy barvy vypadají intenzivnější 
a sytější, takže odpadá standardní pro-
blém všech obchodů s oděvy „jakou 
barvu si to vlastně kupuji“.
 

„Prodejna využila atraktivního di-
gitálního prvku s cílem vtáhnout 
zákazníka » do příběhu «. Výloha pro-
dejny láká obrazovkou s animacemi 
prodávaných značek či aktuálních 
nabídek. Takzvaný » digital signage « 
se stává oblíbeným elementem ve 
výlohách, protože dění na obrazovce 
snadno přitáhne pozornost,“ vysvět-
luje pan Faltus ze společnosti Made in 
Publicity. 

Kompletní rekonstrukce dala prodejně 
nový náboj s atraktivním prostorem, 
kde nové osvětlení hraje velmi význam-

Philips Lighting.
Value Beyond Illumination.
Chcete vědět víc?

Specialista na osvětlení v retailu:
martin.vitek@philips.com

Před revitalizací

Po revitalizaci

Před revitalizací Po revitalizaci
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Psychologie osvětlení

Často slýcháme o vlivu atmosféry v prodejně 
na nákupní rozhodování zákazníků. Nejčas-
těji se uvádí případ vinotéky a hudby, kdy 
v jedné provedené studii byla zjištěna velká 
závislost mezi hudbou a nakoupenými víny. 
Pokud zněla prodejnou francouzská hudba, 
zvýšil se výrazně prodej francouzských vín. 
Jistě si říkáte, že se to dalo očekávat. Když ale 
personál pustil německou hudbu, německá 
vína, která se moc neprodávala, byla ihned 
středem zájmu nakupujících. To je skvělý 
příklad výzkumu, který popisuje možné vari-
abilní chování spotřebitelů.

Když již víme, jaký vliv má hudba v pro-
dejně na vytváření atmosféry pro nákupní 
chování zákazníků, můžeme se začít ptát 
dále. Například jaké další aspekty retailového 
prostředí mohou na zákazníky působit, aby 
změnili své nákupní chování?

Osvětlení je často chápáno jen jako funkč-
ní vybavení prodejny a jen málokdo se 
zamýšlí nad tím, že by světlo mohlo mít vý-
znamný vliv na nákupní spotřebitelské cho-
vání. Nad tímto úhlem pohledu se zamyslel 
designer John Flynn, který identifikoval čtyři 
atributy osvětlení na prodejně:
• přesvětlené/tmavé
• rovnoměrné/nerovnoměrné
• centrální / po obvodu 
• teplé/studené světlo

Retailoví designeři, kteří se zabývají osvětle-
ním, používají tyto atributy k získání té správ-
né atmosféry a nálady v prodejně – například 
použitím nerovnoměrného teplého bílého 
světla na obvodových částech prodejny.

Teprve nedávno se výzkumníci a designe-
ři začali zabývat empirickým porozuměním 
vlivu světla na nákupní chování zákazní-
ků. Vědci zjistili, že jasná světla a chladné 
teploty barev asociují u zákazníků aktivitu 
a prostornost. Na druhou stranu musejí být 
obchodníci opatrní, neboť ostré osvětlení 
může vyvolat u některých zákazníků úzkost. 

Obchodníci musí mít na paměti, že je důle-
žitá také samotná intenzita osvětlení, která 
je vnímána docela jinak při různých nákup-
ních činnostech zákazníků. Jiná intenzita je 
vhodná pro klasické prodejny, jiná pro místa 
určená pro stravování nebo, jiná pro místa se 
společenským kontextem.

Z uskutečněných studií vyplývá další zají-
mavý závěr pro prodejce oděvů – nejdůleži-
tější nasvícení v prodejně je překvapivě v ka-
binkách pro zkoušení zboží. Vědci zjistili, že 
směr osvětlení v kabinkách má velký vliv na 
obličeje nakupujících, a tak dospěli k závěru, 
že nejvhodnější je čelní osvětlení. Pro zákaz-
níka je totiž nejdůležitější, jak v zrcadle v ka-
bince s oblečením vypadá a podle toho se 
rozhoduje o jeho nákupu. Návrháři osvětlení 
by v kabinkách měli instalovat horní i přímé 
typy osvětlení. V případě, že se musejí roz-
hodnout jen pro jeden typ, pak je nejlepší 
využít přímé, tedy frontální typ osvětlení.

Zatímco výzkum zaměřený na psycholo-
gii spotřebitele a vnímané osvětlení je nyní 
teprve v počátcích, v budoucích letech se 
bude jistě rychle rozvíjet. Především díky 
příchodu „inteligentních“ systémů osvětle-
ní, které budou flexibilní a řízené na dálku 
přes internet. Což bude jistě vyhovovat vět-
ším retailovým řetězcům, které budou moci 
ovládat osvětlení ve všech svých prodejnách 
najednou a ve stejném stylu.

Zdroj: www.mistoprodeje.cz.
Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanos-
ti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je 
určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, 
mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům 
reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům 
a podnikatelům v oboru marketing a média. 
Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, 
Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, 
OMG Research a společnost Shopper Marketing Prague.

Jak může osvětlení ovlivnit zákaznický zážitek z nakupování a jakou psychologii 
používají retailoví návrháři pro vytvoření ideální zákaznické atmosféry v prodejně?

Plánovaná renovace osvětlení pro mnoho 
obchodníků v současnosti představuje pří-
ležitost přejít na úsporné LED technologie. 
Renomované mnichovské kloboučnictví 
Breiter provedlo tento krok v minulém roce. 
Důležitým požadavkem bylo výborné podání 
barev, obzvláště šedých odstínů, jelikož kvalit-
ní sortiment klobouků si žádá náročné světel-
né řešení. Šéf společnosti Alexander Breiter 
si navíc od snížení spotřeby energie sliboval 
i výrazné úspory celkových provozních ná-
kladů. Zářivky, 70W výbojky, hlavně pak 50W 
halogenové žárovky byly nuceny ustoupit no-
vým LED svítidlům s hodnotou CRI až 90, kte-
ré se už velmi přibližují kvalitě denního světla 
a které podle Alexandra Breitera „do designu 
osvětlení přinášejí daleko hezčí výsledky“. To 
platí i pro první předběžnou energetickou 
bilanci, neboť celkový příkon světelné sou-
stavy, který je nyní 23,4 W na metr čtvereční, 
byl celkově snížen na polovinu. Breiters chce 
docílit roční úspory nákladů ve výši 3000 eur 
a nutné amortizace v průběhu čtyř let.

Ne vždycky se však obchodníci můžou roz-
hodnout pro kompletně nové LED osvětlení. 
Jakýmsi kompromisem při přestupu k LED 
osvětlení může být tzv. „retrofit“. Jedná se 
o výměnu běžných světelných zdrojů za je-
jich LED verze. Toto řešení však závisí hned 
na několika faktorech. Adekvátní formáty 
LED osvětlení jsou k dispozici pouze jako 
náhrada halogenových žárovek a některých 
zářivek, výbojky jako HIT/CDMT LED zdroji 
nahradit nelze. Umístění svítidel, tvar stropu, 
vedení kolejniček i veškeré instalace zůstáva-
jí beze změny, a tím minimalizují náklady na 
energetickou optimalizaci. Předně je ale ne-
zbytně nutné, aby obchodník kriticky zhod-
notil stav a stáří daných světel. Dříve než se 
obchodník definitivně rozhodne pro řešení 

„retrofit“, musí vzít v úvahu i své vlastní cíle, 
rozpočet, barvu a působení světla v prostoru, 
které se s LED světly může změnit, možnosti 
úspory a mnoho dalšího.

Sálání tepla
Ideální řešení nainstaloval do jednoho ma-
lého zlatnictví hamburský světelný designér 
Markus Felsch. Přednosti původního osvět-
lení halogenovými žárovkami AR111, jako 
je teplá barva světla a výborné odclonění, 
zůstaly zachovány, nevýhody jako sálání tep-
la, nízká životnost a vysoká spotřeba energie 
byly výměnou za LED světla odstraněny. Ře-
šení spočívalo ve výměně světelného zdroje 
za osvětlení LED AR111 s 15W, přičemž staré 
transformátory zde musely být nahrazeny 
novými předřadníky. Kvůli lepšímu větrání 
LED světel byl odstraněn zadní kryt svítidel. 
V zavěšených podhledech navíc nebyla žád-
ná tepelná izolace, nové světelné zdroje tedy 
mohly vznikající teplo bez problému odvádět 
do mezistropního prostoru. Podle Felsche se 
toto řešení příznivě projevilo na energetické 
bilanci a zároveň tím nebyl vzhled osvětlení 
nijak narušen. 

Velké obtíže mohou při výměně starých 
světelných zdrojů za LED světla způsobovat 
určité druhy mezistropů. V závislosti na typu 
stavby LED světla vydávají teplo směrem do-
zadu do mezistropního prostoru, a proto jsou 
dobré regulátory teploty nezbytné. Pokud 
není do stropů zabudována žádná ventilace 
pro optimální cirkulaci vzduchu, světelný tok 
na teplo citlivých LED světel se předčasně 
snižuje, což může vést ke snížení živostnosti 
a prvním výpadkům. 

Pro výbojky se v jednotlivých případech 
naopak nabízí „refresh“, tedy snížení výkonu, 
respektive výkonu přípojky, prostřednictvím 

výměny stávajícího osvětlení za novou gene-
raci HIT nebo HID svítidel. S tím má zkuše-
nosti například prodejce sportovních potřeb 
Intersport. „Už dlouho sázíme na kolejnicové 
světelné systémy. Staré 70W lampy jsme vy-
měnili za úsporné 20W a 35W lampy značky 
Philips „Master Colour CDM Evolution“, je-
jichž podání barev a životnost byly optimali-
zovány. To bylo ještě v době, kdy nebyl vývoj 
LED světel v tomto ohledu na stejné úrovni 
jako technologie výbojek,“ vysvětluje Andrea 
Lutterbecková, vedoucí technického odděle-
ní managementu budov ze společnosti Inter-
sport Německo.

Downsizing
Tento proces, který Intersport nazývá „down-
sizing“, spočívá kromě náhrady zdroje osvět-
lení také ve výměně předřadníku – není tedy 
potřeba pořizovat nová směrová světla. To 
znamená, že původní světelný efekt zůstává 
zachován a LED světlo zároveň vytváří jinou 
atmosféru. Tyto triky je třeba při nové insta-
laci stropního LED osvětlení brát na vědomí, 
obzvláště v módním průmyslu. 

Přesto už i Intersport používá LED svě-
telné koncepty v různých odděleních, na-
příklad pro nasvícení sportovního náčiní. 
Použití LED technologie sníží celkový příkon 
soustavy a navíc pomocí stmívačů a dálkové-
ho ovládání řízeného samotnými zákazníky 
je možné osvětlení přizpůsobit jejich pohybu 
po prodejně a tím ušetřit další energii. A kro-
mě toho, jak dodává Andrea Lutterbachová: 
„Můžeme zdůraznit určité plochy nebo zboží, 
a tím zákazníkovi vždycky připravit nový záži-
tek.“ LED osvětlení je rovněž upřednostňová-
no v prodejnách Intersportu s nízkými stro-
py, aby se s ohledem na zákazníka zamezilo 
sálání tepla směrem vzhůru či dolů, které je 
typické pro HIT nebo HID osvětlení. 

Evoluce, nebo revoluce
Když už je stropní osvětlení v letech, jeho výkon slábne a dochází k čím dál čas-
tějším výpadkům, renovace osvětlení se stává nevyhnutelnou. Proč zvolit LED 
osvětlení? A kde je běžné osvětlení ještě smysluplné? Představujeme výhody 
i nevýhody obou řešení.

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

Brigitte Oltmannsová

Intersport Drucks ve Frechenu u Kolína nad Rýnem se světelným 
designem od společnosti Cedes. Intersport sáhnul během renovace 
osvětlení po tzv. „downsizingu“ světelných zdrojů. 

Mnichovské kloboukářství Breiter nahradilo 
své kompletní osvětlení novým LED 
systémem od společnosti Oktalite.

Denim Studio at Selfridges
by textilwirtschaft.de
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Nábytek,
který umí prodávat

Mohou obchody ve snaze působit elegantně 
usnout na vavřínech? I to se může stát, i když 
samozřejmě ne ze dne na den. Krokem vedle 
mohou být například stojany či prodejní ná-
bytek, který sice vypadá luxusně, ale neslouží 
dobře svému účelu a ke zboží na něm umís-
těném se lze jen těžko dostat. Jaké vlastnosti 
tedy musí mít regály a stojany, pokud mají 
zboží dobře prodávat?

„To samozřejmě velmi záleží na typu produk-
tu,“ říká Klaus Schwitzke z düsseldorfské 
Schwitzke Group. Aby se regály a stojany 
pro jednotlivé druhy zboží osvědčily, musí 
být pokud možno danému druhu zboží ušity 
na míru. Na místě jsou otázky typu: Jedná se 
o kartonové či blistrové obaly nebo o drobné 
či velkoformátové zboží? Máme co dočinění 
s doplňky nebo kašmírovými svetry, sandály 

či kozačkami? Kolik toho zboží bude a jak 
má být rozmístěno? Od toho se odvíjí i výška 
a členění odpovídajících částí nábytku.

U vybavení prodejen je zásadní nejen jeho vzhled, ale také jeho schopnost prodá-
vat. Aby se po zboží jen zaprášilo, měly by prodejní regály s produkty perfektně 
ladit a měly by je prezentovat tak, aby bylo zboží pro zákazníka snadno dosažitelné 
nejen fyzicky, ale i vizuálně.

V dubajském Virgin Megastore 
mají zákazníci zboží pohodlně 

na dosah i na dohled.

Vybavení s „arénovým efektem“: 
podstavec, stolek a stojany uprostřed 

vedou pohled zákazníka až k zadní stěně 
v prodejně značky Hallhuber v Hamburku. 

„Rozměry zboží určují velikost vybavení,“ 
říká Klaus Schwitzke, „a ergonomie udává, 
co je pohodlné pro zákazníka.“ Vzhledem 
k tomu, že kamenné obchody čelí konkuren-
ci online nakupování a zákazník si může kdy-
koli a cokoli koupit z pohodlí svého domova, 
je třeba udělat nakupování v klasických ob-
chodech pohodlnější. V ideálním případě 
by proto prodejní nábytek neměl mít více 
než dvě prezentační úrovně, přičemž spodní 
plocha by neměla být nižší než 50 cm a horní 
plocha by neměla převyšovat 1 metr. 

Zboží by mělo být snadno dostupné a ze 
všech stran dobře viditelné. „Ty nejúspěšněj-
ší regály a stojany zboží prezentují tak, že jej 
zákazník nepřehlédne a že na něj odkudkoli 
dosáhne,“ říká architekt spezializující se na 
obuvní odvětví a majitel poradenské společ-
nosti EBG Einzelhandelsberatung Manfred 
Brockkötter. Klaus Schwitzke doporučuje la-
yout s „arénovým efektem“, tzn. uprostřed se 
nachází nízký nábytek, směrem k zadní stěně 
se regály a stojany postupně zvyšují.

Snadno dostupné zboží
„Aby se zákazník v obchodě zdržel co nej-
déle, musí prodejní stojan zákazníka přilá-
kat a musí mít možnost si produkt osahat,“ 
vysvětluje Sophie Gatzkeová, projektová 
manažerka ve společnosti Plajer & Franz 
Studio. „Proto nesmí nábytek v prodejně 
vytvářet žádné překážky,“ dodává její ko-
legyně, vrchní designérka Maria Welzelová. 
K tomu může dojít, například pokud prodej-
ní stojan nepůsobí stabilně, nebo také když 
vizuální merchandising neodpovídá typu 
produktu nebo pokud je na stojanu příliš 
mnoho či naopak málo zboží. 

Stejně tak je nutné vyhnout se „efektu cha-
meleona“: „Jestliže prodáváte černé tašky, 
měl by být povrch regálů spíše světlý. Zákaz-
ník totiž jinak zboží neuvidí,“ doporučuje 
Maria Wenzelová. Naproti tomu se nedopo-
ručuje to příliš přehánět s barvami, pokud 
je zboží samo o sobě dost barevné, jako 
například pestré hračky nebo vzorované 
oblečení v dětském oddělení. Pro tyto pří-

pady je vhodné sáhnout po bílých regálech 
a stojanech. 

Obecně by prodejní nábytek neměl přitaho-
vat příliš pozornosti, zboží má spíše podtrh-
nout a ne mu krást zákazníkův obdiv. Klaus 
Schwitzke však dodává, že „vybavení pro-
dejny může být klidně o špetku hodnotnější 
než samotné zboží, má-li prodeji produktu 
dopomoci.“ Dobrý nábytek v obchodě je ko-
neckonců součástí vydařené komunikace. Je 
to jako vizitka, která reprezentuje produkt 
a samozřejmě i obchodníka.

Anette Gilles

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

Prezentační prvek s „inspirační plochou“, 
dvě poličky pro hromádky s oblečením 
a zásuvky na zboží k doplnění v prodejně 
Marc O'Polo

Zboží v mnichovském flagshipstoru značky 
Salewa je snadno dostupné fyzicky i vizuálně, 

veškeré povrchy a barvy ladí se zbožím.

Stůl se zásuvkami v prodejně značky 
Marc O'Polo umožňuje pohled na 

prezentaci na zadních stěnách. 
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Upcycling je nový vintage
Podivné rekvizity, jako jsou staré dveře od 
vězeňské cely, palubní servírovací vozíky 
nebo oltáře nacházejí na prodejní ploše čím 
dál častěji uplatnění jako nástěnné panely, 
prodejní pulty či obrazovky. Vintage look 
od oprýskaných omítek, obroušeného laku, 
odřených sedaček, vysloužilého tělocvičné-
ho nářadí a tisíců na sebe naskládaných eu-
ropalet směřuje směrem ke svému zhodno-
cení. Europalety jsou rozřezány, opilovány, 
vyleštěny, nalakovány a nově sešroubovány 
se žulovými deskami nebo prvky ze skla či 
starého železa, zašlé skříně se zásuvkami 
jsou vyhloubeny a po dosazení okenních ta-
bulí se stávají funkčními vitrínami. Masivní 
psací stoly ze 40. let se pomocí potahů, ko-
vání a uměleckých doplňků přeměňují v ku-
riozní prodejní pult. Z barvou pokapaných 
dřevěných prken a popraskaných fošen se 
po vyhoblování a vybroušení vyklube hladká 
podlaha prodejny s osobitým charakterem.

„Dřevěné podlaha ze starého přívěsu od 
náklaďáku vypadá nesmírně zajímavě. Tímto 
způsobem v obchodech vytváříme unikáty,“ 

říká Janosch Roschewitz z hamburské spo-
lečnosti Flat Six. Z oživování starých věcí 
se stává samostatný proud vintage stylu se 
širokou škálou možností. Prostřednictvím 
upcyklace dosahuje vintage dalšího vývojo-
vého stupně v oblasti individuální designové 
výstavby obchodů.

„Stařecké skvrny“
Například v prodejně Bio Mercato v bavor-
ském Kemptenu tvoří všechny prostorově 
dominantní prvky prkna ze starého lešení 
od firmy Bauholz-Design. „Působí to robust-
ně a má to svou atmosféru,“ říká architekt 
Michael Becker, který se spolu s vlastníky 
podílel na plánování tohoto bio-supermar-
ketu. „Chtěli jsme vytvořit koncept tržiště 
bez toho, abychom se omezili na klasické 
postupy. Důležitá pro nás byla trvalá udrži-
telnost a také socializační prvky, jako je cen-
trální pult. Dřevo ve stylu vintage podtrhává 
tuto staronovou myšlenku tržiště. Případné 
stopy po nárazech nákupních vozíků do-
konce nejsou vůbec na škodu, neboť se hodí 

k celkovému vintage vzhledu. Takto lze zcela 
nové koncepty realizovat s relativně nízkým 
rozpočtem.“

Toto téma, které získává čím dál tím širší 
ohlas, si osvojují především módní a gastro-
nomická branže. Nezaostávají ale ani pro-
dejny s potravinami. Opotřebovaný look 
se „stařeckými skvrnami“ se obzvlášť hodí 
k odlišení regionálních bio produktů od 
konvenčního sortimentu.

Ve společnosti Deko Woerner se však do-
mnívají, že v ostatních odvětvích je ještě co 
dohánět. „Tento styl by mohly více používat 
například obchody s elektronikou. Gramo-
fonové desky či stará rádia mohou vytvářet 
silný kontrast k současné moderní technolo-
gii, což přitáhne zákazníkovu pozornost. To 
samé platí i pro kosmetické produkty.“

Vybavení z bývalých průmyslových závo-
dů, dílen, kanceláří nebo produkčních hal 
v současnosti zažívají svůj rozkvět. Loftové 
okno či železná vrata, trezory, šatní skříně 
nebo dílenské stoly jsou „vypucovány“, upra-
veny a určeny k novému užívání. „Popularita 

Zpracování starého nábytku a použitých materiálů otevřelo v oblasti designu obchodů kreativní prostor pro osobitá, mnohdy 
až umělecká díla. Upcyklace představuje nový styl shabby chic.

Konny Scholz

industriálu je momentálně ještě samovolná 
a zatím nepřekročila svůj vrchol,“ domnívá 
se Janosch Roschewitz. „Zaznamenáváme 
však, především ve velkoměstech, přesyce-
nost určitými detaily, například starými čer-
nými průmyslovými lampami, které se jakož-
to reproduktory staly v mnoha obchodech 
již mainstreamem.“

Stolička od firmy Rowac, skříň od společ-
nosti Strafor nebo lampy od Kurta Fischera 
platí mezi starožitníky za žádané klasiky in-
dustriálního designu. Mnoho provozovatelů 
prodejen se pomocí těchto často náklad-
ných kusů nábytku snaží odlišit od ostatních 
obchodů, a to i v případě, že zbylé zařízení 
už dál ničím nevybočuje z řady. „V módě už 
mnoho let spojujeme bleší trh, Pradu a H&M 
do jednoho osobitého looku. Tuto směsici 
stylů nyní pozorujeme ve větším rozsahu 
a i v jiných branžích,“ vysvětluje Ulla Jahno-
vá z hamburské společnosti func.functional 
furniture, která se specializuje na nekon-
venční originální nábytek.

Nedostatečné zásobování
Reedice, repliky a kopie přizpůsobené níz-
kému rozpočtu, nad kterými odborníci 
a znalci ohrnují nos, jsou pro mainstreamo-
vé zákazníky k dostání ve větším nákladu 
než kdy předtím. I přesto však evropská i ce-

losvětová vysoká poptávka po industriálních 
originálech mezitím stěžuje jejich dodávku. 
„Pokud má být v Tokiu vybaven celý obchod-
ní řetězec nábytkem od Rowacu, vyrojí se 
v Evropě japonští „lovci nábytku“ a sbírají, 
co je k mání. Jejich úlovky jsou pak do Asie 
převáženy po celých lodních kontejnerech,“ 
osvětluje Ulla Jahnová situaci.

Jisté je, že ke stávajícím trendům budou 
neustále přibývat nové. Industriální vzhled 
a Jahnovi oblíbení klasici moderní archi-
tektury se již etablovali, další styly budou 
následovat. „Před pár lety jsme o nábytku od 
skupiny Memphis ještě vtipkovali, dnes jsou 
jejich předměty na každém vintage veletrhu. 
A kdo má v designu obchodu ještě větší ku-
ráž, nechává se inspirovat pop artem – od 
plakátů v křiklavých barvách až po umělo-
hmotný nábytek od Vernera Pantona.“

Mnoho profesionálů, kteří oceňují hod-
notu originálu, neustále pátrá po nových 
tématech. Vedle průmyslového odvětví jsou 
momentálně velmi žádaná vybavení starých 
obchodů. „Mnoho maloobchodníků shání 
skříně se zásuvkami, regály, stoly, prodejní 
pulty a výdejní pulty z lékáren a drogerií, 
shánějí zařízení ze svérázných hospod či z ví-
deňských kaváren,“ říká Janosh Roschewitz.
A co nesedí na první pokus, to se upraví. 
Nový tým odborníků převrací tradiční chá-

pání obchodních interiérů vzhůru nohama 
a odsunuje některé klasické architekty či 
řemeslníky tak trochu na okraj veškerého 
dění. Nadšenci, znalci a obchodníci se staro-
žitnostmi, kteří často spolupracují s truhláři, 
restaurátory a designéry, se v maloobchodní 
branži profilují jako kontaktní osoby, řešitelé 
problémů a poskytovatelé služeb. Někteří 
z nich nabízí všechno možné od opatření 
přes design až k přestavbě nábytku. Neboť 
jak tvrdí Janosch Roschewitz, „toto téma 
vyžaduje, aby bylo s každým detailem za-
cházeno jako v rukavičkách, což osobně 
u spousty cizích dílen a řemeslníků jedno-
duše postrádám. Například připevnit stará 
prkna novými, blýskavými šrouby s torxo-
vou hlavou představuje narušení stylu i cel-
kového vzhledu. Pro tyto případy používá-
me speciální odzinkované šrouby. Ne každý 
řemeslník rozpozná význam podobných 
maličkostí.“

V lipské prodejně Eco-Fashion-Store Grünschnabel
sestavili ze starého dřeva patchworkovou stěnu.

V pobočkách optiky Mykita nachází uplatnění vysloužilé palubní 
servírovací vozíky, zde prodejna v Berlíně.

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

V prodejně módní značky Ineka v porýnském 
Höhr-Grenzhausenu najdeme sbírku originálních kusů 
nábytku: od kostelní lavice až po dílenský stůl.

Hamburská prodejna 
rybářských potřeb K & HD se 
podobá spíše kutilské dílně.

Ne každý obchodník má možnost najít staré originální 
kousky a nechat je předělat. Naštěstí tu ale jsou 
výrobci odpovídajících dekorativních předmětů.
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1. Platba sama o sobě.
Jaké technické součástky je třeba vestavět? Jak 
by měly být velké a jak by měly být uspořádá-
ny? To jsou podle Jochena M. Messerschmida 
první zásadní otázky. Přitom Messerschmid 
zdůrazňuje: „Rozhodně by pokladna neměla 
vypadat tak, že zákazník vidí kabely od tech-
nických součástek.“ V prodejně Wöhrl v Ing-
lostadtu je uspořádání vyřešeno následovně. 
Jsou zde čtyři pokladny, vedle kterých jsou 
vždy vpravo umístěny obrazovky, vlevo jsou 
tištěny účtenky. Obrazovky jsou namířeny 
směrem k zákazníkovi a zobrazují jeho ná-
kup. V Galerii Kaufhof bylo v polovině roku 
2013 nainstalováno celkem 3500 platebních 
terminálů nejnovější generace, které pomocí 
PIN Padu a čtečky karty v jednom zkracují 
dobu placení. Tyto terminály rovněž umož-
ňují bezkontaktní platbu (NFC). Zákazník 
tak může zaplatit „za pochodu“ a využít svůj 
mobilní telefon jako peněženku. Také tento 

vývoj mění charakter pokladen. „V soušas-
nosti jsou klasické pokladny mnohdy již zcela 
nahrazeny například samoobslužnými ter-
minály,“ říká Claudia Breilová. S tím souhlasí 
i Martin Barzauner, vedoucí prodeje obchod-
ního domu Wöhrl v Inglostadtu. „Naše řešení 
pokladen jsou pravidelně přezkušována, zda 
jsou stále efektivní a zda jdou s dobou.“

2. Odstranění bezpečnostních etiket.
„Zařízení na odstranění bezpečnostních 
etiket ze zboží vždycky zabudováváme do 
prodejního pultu. Odstraněné bezpečnostní 
etikety jsou otvorem vhozeny do kontejneru, 
který se nachází pod pultem,“ vysvětluje Jo-
chen M. Messerschmid. Tak to funguje také 
v obchodním domě Galeria Kaufhof. Ve 
vratných přepravních kontejnerech jsou pak 
bezpečnostní etikety převezeny do jednoho 
ze skladů, tam jsou roztříděny a následně 
jsou buď znovu použity na ochranu zboží, 

nebo zaslány zpět dodavateli, který zboží 
sám opatří bezpečnostními etiketami. „Alter-
nativou k třídění etiket na skladě je možnost 
zabudovat několik otvorů a příslušných kon-
tejnerů přímo do prodejního pultu,“ dodává 
Jochen M. Messerschmid.

3. Odstranění a třídění ramínek
S ramínky je to podobné jako s bezpečnost-
ními etiketami, také ta mohou být roztříděna 
buď přímo na kase, nebo později ve skladu. 
Podle Claudie Breilové jsou na sběr ramínek 
u pokladen nejlepší stojany, na kterých jsou 
ramínka naskládána na sobě. „Toto řešení je 
opticky zajímavé a jednoduché na zacházení.“

4. Skladování krabic od bot
I krabice od bot mohou být skladovány ve 
vratných přepravních kontejnerech. Krabice 
jsou posléze slisovány a poslány zpracovateli 
papíru.

Mikrokosmos pokladen

Pokladny jsou mnohem více než pouhým místem, kde probíhají finanční transakce. Pokladny musí 
odpovídat rozmanitým funkčním i optickým požadavkům. Efektivnost, vzhled, ergonomie - odbor-
níci prozrazují, jak lze toto všechno skloubit dohromady.

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

Stefanie Hütz

5.   Zabalení zboží do sáčků,  
tašek nebo dárkového papíru.

„Plastové sáčky a tašky by měly být vždy 
uloženy pod balicím, případně pokladním 
pultem. Měly by zde být pověšeny, srolová-
ny nebo uskladněny například ve výsuvných 
přihrádkách,“ radí Jochen M. Messerschmid. 
Dárkové balení by dle něj mělo být viditelně 
vyvěšeno na stěně za pokladnou nebo jinde 
v blízkosti pokladny. Avšak běžné pokladní 
pulty jsou vybaveny tak, že na ně mohou být 
v případě potřeby zavěšeny role s balicím 
papírem. V období vánočních nákupů mo-
hou být v prodejně umístěny oddělené balicí 
pulty. Stavebnicové pokladní systémy umož-
ňují i osobitá řešení. Například v oddělení 
skla a porcelánu může být zboží zajištěno 
páskovací technikou a v oddělení cestovních 
zavazadel zákazník nemusí zvedat kufr přes 
pokladní pult, jelikož jej může prostrčit otvo-
rem podobně jako na letišti při odbavování.

Pokladny mohou být také 
prostorem k aranžování
Philipp Beck je toho názoru, že „téma ba-
lení zboží a jeho aranžování často přichází 

zkrátka“. Poukazuje na internetový prodej, 
který v tomto ohledu vykazuje stále větší 
úsilí, například používáním křídového pa-
píru či luxusních kartonů. Philipp Beck 
doporučuje pokladnám budoucnosti „více 
prostoru k aranžování“. Ateliér 522 součas-
ně pracuje na projektu, v rámci něhož jsou 
jako dárková balení v plánu dřevěné bedny 
ozdobené grafickými vzory. Tyto bedny 
mají být zhotoveny v sociálních zařízeních 
a zákazníkovi budou prodávány za 3 eura. 
Ten obdrží krásné balení a navíc pocit, že 
vykonal dobrý skutek.

6. Skladování rezervovaného zboží
„Nejlepší je rezervované zboží skladovat ve 
skříni za pokladnou nebo někde poblíž,“ 
doporučuje Jochen M. Messerschmid. 
Jak se může snoubit funkčnost s optic-
kým dojmem, ukazuje hlavní pokladna 
v nově zařízeném patře obchodního domu 
Woha v Donauwörthu (plány dle MAI Me-
sserschmid). Zde jsou zevnitř nasvícené 
plakáty umístěny na posuvných dveřích 
vestavěné skříně. V přímém napojení na 
pokladny se navíc nachází prostorný sklad. 
Také v pobočce oděvní značky Wöhrl v In-
glostadtu je k dispozici oddělený prostor, 
který je používán pro uskladnění rezer-
vovaného zboží. Claudia Breilová mimo 
to oceňuje i výtah určený pro zboží. „Tyto 
výtahy jsou skvělé, můžete s nimi zboží vy-
zvednout přímo ze skladu nebo je naopak 
do skladu poslat.“

7. Průběh reklamace
Za užitečné považuje Jochen M. Messer-
schmid také reklamační oddělení sousedící 
se skladním prostorem. „Ve větších obchod-
ních domech se zpravidla nachází pokladna 
se službami pro zákazníky a několik pokla-
den v jednotlivých odděleních, popřípadě 
patrech. V tomto případě by měly být re-
klamace prováděny právě na této speciální 
pokladně, kde by mělo být možné si vyzved-
nout i vyměněné zboží.“ Vzhledem k tomu, 
že jsou reklamace někdy spojeny s více či 
méně ostrou výměnou názorů, stojí podle 
Claudie Breilové „klidné místo vzdálené od 
pokladny“ za úvahu.

Pokladna je místem ukončení 
zážitku z nakupování!
Ať už jsou řešení pro pokladny jakákoli, 
v jednom jsou odborníci za jedno: u po-
kladen by mělo být uklizeno. To znamená, 
„že je nutné naplánovat dostatek přihrádek 
a obchodník musí neustále sledovat poklad-
ny a odstranit vše, co tam nepatří,“ upozor-
ňuje Jochen M. Messerschmid, který v pra-
xi často naráží na ledasco. Jeho tajné tipy 
jsou „do stolu zabudované psací plochy na 
podpis při platbě kreditní kartou a něco na 
úhledné odložení propisky. Pěkné jsou také 
speciální displeje s nabídkou zákaznických 
karet nebo s vizitkami prodejního týmu. Za 
velmi užitečné považuji, když si má zákaz-
ník kam odložit tašku. Znakem úcty jsou 
zabudované schůdky, které malým dětem 
umožňují navázat oční kontakt se zaměst-
nancem u pokladny. Neustále je nutné my-
slet na to, že u pokladny je zážitek z naku-
pování ukončen. Zákazník, který čeká, než 
bude jeho zboží namarkováno a zabaleno, 
věnuje svou pozornost většinou prostoru, 
jenž ho obklopuje. Proto je ideální, když 
je do plánu zahrnuto i místo na velké pla-
káty, obrazovky nebo videostěny, které zá-
kazníka při čekání zabaví,“ říká Jochen M. 
Messerschmid. Další tip od odborníka: „Za 
velmi důležité považuji použití líbivých 
materiálů, jako je kůže, pravé dřevo nebo 
kámen s dobrou tepelnou vodivostí, které 
zákazníkovi při doteku zprostředkovávají 
příjemný pocit. Chladné materiály, jako je 
sklo nebo ocel, by neměly být používány.“

„Pro pokladny neexistuje standardní řeše-
ní, které by vyhovovalo všem,“ říká Jochen 
M. Messerschmid, majitel projekční kance-
láře MAI Messerschmid Architekten und 
Innenarchitekten. „Na začátku by neměla 
chybět pedantská analýza všech požadavků. 
Musí toho být zohledněno mnoho a každý 
obchodník má navíc své vlastní představy. 
Nejdříve definujeme nezbytné funkce a zo-

hledníme je v rámci projektu, teprve poté 
kolem pokladen vytváříme působivý obal,“ 
vysvětluje Jochen M. Messerschmid.

Philipp Beck, jednatel agentury Atelier 
522 z Markdorfu, nově zformuloval staré pra-
vidlo „Form follows Function“ na „Design má 
sloužit prodeji.“ Z jeho pohledu tkví umění 
při projektování pokladen v čerpání z boha-
tých zkušeností. Nelze se však spokojit pouze 

s nimi a opakovat se, je třeba vytvářet řešení 
přizpůsobená jednotlivým zákazníkům.

Také hamburské architektce Claudii Bre-
ilové ze společnosti Breil+ Interior Design 
se vyplatilo promluvit si se zaměstnanci pra-
cujícími na pokladně. Jelikož právě oni znají 
nejlépe veškerý provoz na kase, vyplatí se je 
zapojit a dotazovat se jich na potřeby, možná 
vylepšení a jejich ideální představy.

Co je nutné při projektování pokladen zohlednit, shrnují následující body:

Pokladny v obchodním 
domě Woha 
v Donauwörthu mají vše, 
co pokladny potřebují. 
Jsou vhodně zabudovány 
do prostoru a sklad se 
nachází za osvětlenými 
zdmi s plakáty. 

Obrázek nahoře:  
Typická standardní dvojitá kasa v obchodním domě 
Galeria Kaufhof v korporátním designu.

Obrázek vlevo: Luxusně vyhlížející pokladna v mód-
ním butiku Susanne Benter v Mnichově šikovně 
schovává své funkční prvky i sklad v pozadí. 
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Modrá je barva ze všech nejstudenější a také 
nejhlubší. Působí osvěživě a chladivě, klidně 
a elegantně a je příjemným kontrastem ke 
všemu rozpalujícímu, vnucujícímu se, ná-
padnému a hlasitému. Poskytuje uvolnění, 
duševní soustředění, silné interní prožitky 
a spokojenost. Evokuje představu širokého 
moře, tajemných hlubin, nekonečna a prů-
zračného nebe. Dokáže snížit počet srdeč-
ních tepů, svalové napětí, dechovou činnost 
a stres. V některých odstínech je také dobrá 
proti nespavosti. Působí desinfekčně, tiší bo-
lest a odpuzuje hmyz. (Skvělá volba na čisticí 
přípravky, hygienické prostředky a některé 
typy léků). Vyzařuje vážnost, vnitřní klid, 
volnost, ticho a zdrženlivost. Také touhu, 
odevzdanost, víru a idealistické, zasněné 
a důvěřivé myšlení. Je však i znakem moud-
rosti a přemýšlivosti, proto ji rádi používají 
bankéři a businessmani. Modrá podporuje 
vyváženost a umírněnost a stává se tak cen-
nou pomocí pro stresované a neklidné lidi. 
Symbolizuje svěžest a harmonii, a to hlavně 
ve světlých a jemných odstínech. Z psycholo-
gického hlediska je barvou introvertů.

V prostoru zdánlivě ustupuje, prolamuje po-
cit uzavření, rozšiřuje obzory. To však neplatí 
o tmavé modré, která má opačné účinky.

Vedle bílé působí silněji, ale také věcně 
a chladně. Modrá se žlutou (která leží v ba-
revném kruhu naproti) a také s plochami 
přírodního dřeva v sobě skrývá pohyb a akti-
vitu, cosi povzbuzujícího a oživujícího.

Tato barva oproti červené a oranžové drží 
spolu se zelenou apetit na uzdě, proto se do 
kuchyní nedoporučuje. Hodí se tam jedině 
v případě, že hledíte na štíhlou linii a máte 
problém s nadváhou. Jako doplňková barva 
k modré je nejlepší oranžová, červená nebo 
žlutá, která pokoj oživí a proteplí. Modrá je 
ideální do interiérů, kde potřebujeme vyvo-
lat pocit čistoty a uklidnit. Používá se na roz-
šíření prostoru (světlá modrá), ale neměla by 
být v interiéru dominantní. Nejlepší je tuto 
barvu zvolit na doplňky - jak v jednom odstí-
nu, tak i pomocí metody tón v tónu. 

Modrá se nejvíce hodí do ložnic, popřípa-
dě do některých typů pracoven a kanceláří. 
Používá se tam, kde chceme místnost ochla-
dit, například pokud je pokoj směrován na jih 

a západ nebo v posledním patře panelákové-
ho domu. V našich končinách však není tak 
oblíbená jako v jižních státech, kde potřeba 
pocitového ochlazení prostoru je mnohem 
častější. Do pokojů pro děti je vhodná po je-
jich dvanáctém roce, kdy se dítěti vyvíjí více 
abstraktní myšlení. Tmavá modrá se nedopo-
ručuje pro malé děti vůbec, protože je může 
deprimovat. Modrá na podlahu není nejlepší 
volbou téměř nikam, protože vzbuzuje pocit 
nejistoty a představu chůze po vodě. Potlaču-
je chuť k delšímu pobytu, avšak působí velko-
rysým dojmem.

Tato barva se spojuje nejen s obory jako ob-
chod, bankovnictví, pojišťovnictví, ale také 
politika, doprava IT a automobilový průmysl, 
proto vyvolá spíše sterilní pocit z interiéru 
než cokoli útulného.

Když se zeptáte lidí na celém světě, jaká je 
jejich nejoblíbenější barva, zjistíte, že modrá 
jasně vede a u mužů to platí dvojnásob (42 % 
uvádí tuto barvu jako nejoblíbenější). Možná 
je to způsobeno našimi kořeny. Když naši 

Téma:

Říká se, že modrá je dobrá. K tomu bych ráda dodala, že jak, kde a na 
co přesně. Ale to platí o jakékoli barvě. Pojďme se tedy na tuto základní 
a velmi oblíbenou barvu podívat pod lupou ...

Modrá
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Modrá není jen jedna:
ULTRAMARÍN
Tmavá a střední 
modř působí 
pevněji, 
uzavřeněji, 
kompaktněji, 
často dokonce 
až tvrdě. Je 
introvertní 
a podporuje 
poznání 
a inspiraci.

ŠMOLKOVÁ
Světle modrá 
naopak podporuje 
komunikaci. 
Vzbuzuje pocity 
dálek, ticha, 
odhmotněnosti, 
ve velké ploše 
působí chladně 
a je třeba ji vyvážit 
teplejšími barvami 
a dřevem.

INDIGO 
Tato modrá je tmavá s nádechem 
až do fialova. Je složená ze směsi 
ostatních barev a zaujímá mezi 
sedmi spektrálními barvami zcela 
zvláštní pozici. Má velký význam 
pro meditaci a pro rozšíření vědomí. 
Uklidňuje, je vážná a distancovaná. 
Podporuje intuici a mimosmyslové 
vnímání. Navíc je tato modrofialová 
dobrou volbou pro slavnostní 
a mimořádné aranžmá.

předci viděli jasně modrou oblohu, bylo to 
dobré znamení. 

U potravin, jak už bylo zmíněno u kuchy-
ní, se s ní musí zacházet velmi opatrně. Pro-
tože jestli něco opravdu nechceme, tak aby 
prodeje šly směrem dolů díky špatně zvole-
nému obalu. 

Modrá je také komunikace - jen si letmo 
přehrajte loga skypu, facebooku nebo insta-
gramu?

A navíc - modrá je základní barva (spolu 
s červenou a žlutou). Tato trojice nebo různé 
kombinace těchto primárních barev evokují 
často i něco základního - levného. To je také 

důvod, proč ji často používají na svá loga růz-
né řetězce.

Než tedy barevně obměníte svůj soukromý 
interiér, interiér svého obchodu, restaurace 
nebo loga, pečlivě se nad tím zamyslete, co 
chcete touto barvu sdělit a získat.

Příště se můžete těšit na růžovou! Barvu, 
která se spolu se světlou modrou (odstín 
serenity) stala hitem letošního roku podle 
nadnárodního koncernu Pantone.

Ing. Iva Bastlová DiS.
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Brand Experience Center společnosti BSH 
domácí spotřebiče, navržené architektonic-
kým a designovým studiem Atelier Kunc 
Architects, najdete na Radlické ulici v Praze, 
v blízkosti stanic metra Nové Butovice a Ji-
nonice. Nalézá se v jedné z bývalých budov 
Waltrovy továrny, která dříve sloužila k výro-
bě a dodávce energie pro celý Waltrův závod. 
Industriální ráz budovy byl při kompletní 
rekonstrukci záměrně zachován, a prostory 
Brand Experience Centra tak nabízejí jedi-
nečné a působivé spojení původní histo-
rické architektury s nadčasovým designem 
a funkčností nejmodernějších spotřebičů. 

Koncept Brand Experience Centra byl 
inspirován showroomy společnosti BSH 
v zahraničí, nejvýrazněji se v něm pak pro-
jevují prvky prezentačních prostor z Belgie. 
Jeho pojetí však bylo adaptováno českému 
prostředí a přizpůsobeno industriálnímu 
prostoru, který mu budova nabízela. Prezen-
tační prostory jednotlivých značek jsou díky 
velkým proskleným oknům částečně viditel-

né i zvenčí, nicméně pouze do té míry, aby 
nebylo vše zjevné na první pohled, a každý 
měl tak chuť nahlédnout dovnitř a dozvědět 
se něco více. 

V Brand Experience Centru získá návštěv-
ník nejen jedinečný pohled na domácí spo-
třebiče, ale také dostatek prostoru a času, 
aby si vše mohl v klidu promyslet. Kromě 
exkluzivních prezentačních prostor zde to-
tiž nechybí ani příjemná kavárna, v jejímž 
příjemném prostředí si může vychutnat 
lahodnou kávu připravenou v kávovarech 
značky Bosch. Kavárna navíc nabízí unikátní 
možnost nahlédnout skrze velkou proskle-
nou stěnu do servisního střediska společnos-

ti BSH, přímo pod ruce servisním technikům 
při jejich každodenní práci.

Moderní Brand Experience Center je 
skvělým místem k návštěvě, ať už se rozhod-
nete přijít sami, nebo s celou rodinou. Stačí 
zavítat a ihned zjistíte, proč domácí spotře-
biče značek Bosch, Siemens a Gaggenau 
dnes a denně uchvacují stále více spotřebi-
telů a proč jsou jedněmi z nejoblíbenějších 
na světě. K dispozici vám budou vyškolení 
pracovníci, kteří vám vše detailně představí 
a zodpoví každý váš dotaz. Přímo na místě 
si můžete otestovat, jak který spotřebič sedí 
vašemu životnímu stylu a vašim vlastním, se-
benáročnějším požadavkům.

Brand Experience Center
se otevřelo světu 

Na začátku dubna tohoto roku otevřela společnost BSH domácí spotřebiče nové 
Brand Experience Center – první zážitkové centrum věnované výhradně domá-
cím spotřebičům značek Bosch, Siemens a Gaggenau. Unikátní Brand Experien-
ce Center nabízí na ploše 500 m2 nejen exkluzivní designové prostory, které po-
skytují zcela nový pohled na prezentaci domácích spotřebičů, ale rovněž školicí 
a kulinářské centrum a také domácí kavárnu. Nahlédnete zde do fascinujícího 
světa špičkového designu, převratných funkcí a těch nejpokročilejších technolo-
gií, jaké existují.

Hamleys World se rozprostírá na více než 
6000 m2 bývalé budově Československé ob-
chodní banky v ulici Na příkopě v centru 
Prahy, která je památkově chráněna. To také 
předurčuje zachování mnohých prvků této 
krásné šestipatrové budovy s obrovským 
atriem a ochozy. Hračkářství zatím obydlilo 
přízemí a první patro, ale časem bude zpří-
stupněn veřejnosti i suterén s unikátním 
vstupem do trezoru a přemění se m.j. v blu-
diště. O konceptu tohoto ojedinělého pro-
jektu jsem si povídala s Pavlem Zavadilem, 
jedním ze spolumajitelů společnosti Inexad.

Jaká byla vize designéra při zpracování tohoto 
projektu v rámci franchisingové licence?
Praha je oblíbená pro svůj starobylý kolorit 
a jako matka všech měst je také významným 
turistickým centrem. Je proto ideálním mís-
tem pro značku Hamleys, která má za sebou 
velký kus historie. Nejde o vybudování jed-
noho z mnoha obchodů v nákupním cent-
ru, ale dost možná o nový symbol na jedné 
z nejfrekventovanějších ulic jen pár kroků 
od takových památek, jako je Pražský orloj. 
V podobné konkurenci londýnských pamá-
tek Hamleys obchod na Regent st. obstál.

Co měla koncepce interiéru splňovat? Jakou má 
navozovat atmosféru, jaké pocity a zážitky?
Cílem designérů Hamleys World v Praze bylo 
vytvoření nápadného a barevného prostoru, 
v němž si rodiče a děti společně vytvářejí 

stejně barevné a nezapomenutelné zážitky, 
a to od vstupu po celou dobu návštěvy ob-
chodu. Nejsenzačnější hračkářství v Praze 
samozřejmě nevyrostlo přes noc. Za fantas-
tickou atmosférou hračkářství na světě stojí 
tradice dlouhá více než čtvrt století a tým 
nejšílenějších odborníků na dětskou zábavu. 
I my jsme pro Prahu pečlivě vybírali a zaško-

lovali tým zapálených bavičů, demonstráto-
rů hraček i kouzelníků, aby společně tvořili 
show - neodmyslitelnou součást konceptu. 
Na mnoha místech se s nimi děti mohou po-
bavit a zasmát. Předvádějí dětem, co všechno 
se mohou s hračkami naučit. Představují pro 
nás zároveň úžasný prodejní nástroj, mají ne-
jen bavit, ale i motivovat ke koupi.

Jaké je celkové pojetí interiéru? Jaké jsou zde 
dominanty a zvláštnosti?
Při realizaci obchodu byly voleny barvy a ma-
teriály, které lahodí dětskému oku a vydrží 

nápor zvědavých návštěvníků. Položena je 
zde zelená vinylová podlaha s množstvím 
zlatých cestiček, dalším svěžím prvkem jsou 
například atypické podhledy ve tvaru mráč-
ků. Vše je až do nejmenšího detailu součástí 
uceleného konceptu zábavného obchodu. 

Dominantou přízemí je veliký historický 
kolotoč. Hned ve vstupu přivítá malé návštěv-
níky obří maketa rakety, která v pravidelných 
intervalech navozuje iluzi startu. Nepřehléd-
nutelnou atrakcí je klouzačka z druhého pa-
tra do přízemí v designu hada, který obtáčí 
sloupy budovy. V prvním patře je také roz-
lehlá sekce Lega s kinem, kde se promítají 
tématické dětské filmy. Nechybí ani obrovské 
nášlapné piano, které hraje pod dětskýma 
nožičkama. Návštěvníci zde najdou nejširší 
paletu hraček obohacenou o speciální atrak-
ce, které je pobaví a ohromí. Většinu z nich 
by čekal v interiéru jen málokdo. Věříme, že 
Hamleys World se zapíše do turistických map 
i povědomí obyvatel jako vůbec nejzábavnější 
atrakce pro rodiče s dětmi nejen v pražském 
regionu, ale v celé České republice. 

Hamleys World
největší a nejzábavnější 
hračkářství nejen u nás
William Hamley snil o založení nejlepšího obchodu s hračkami na světě a přesně to v roce 1760 udělal. Dnes, po více než 255 
letech rozdávání radosti a úsměvů dětem, představuje Hamleys celosvětově známý a důvěryhodný obchod. Praha nyní přichází 
s koncepem Hamleys World, který není nikde na světě a bude představovat vlajkovou loď této značky. Ani ve výhledu dlouho 
nic takového ve světě nebude. Nejde pouze o hračkářství, ale o zábavní park, první interiérový zábavní park u nás. Projekt 
zavádí do Čech společnost Inexad pod vedením Pavla Čmelíka, který Čechům přivedl před touto již dvě britské značky - košile 
T. M. Lewin a luxusní boty Barker. Po britské módě se pustil do hraček a hned velkolepě.
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Obchod Kratochvílovci v OC Quadrio 
v Praze nabízí ušlechtilé destiláty 
a vína z celého světa. Láhev se proto 
stala základním modulem. Návrhem 
jsme chtěli navodit atmosféru sklepů, 
kde destiláty a vína zrají. Navrhli jsme 
žebra z březové překližky, kterými 
jsme zaklenuly prostor obchodní jed-
notky. Žebra tvoří jednu multifunkční 
strukturu, jejíž základní funkcí je vy-
stavení nabízeného zboží a zároveň 
jeho uskladnění. V přední části obcho-
du o ploše 67 metrů čtverečních se 
struktura zahýbá a vytváří barový pult 
pro degustaci nabízených nápojů, kte-
rý je zavěšen na dvou táhlech z beto-
nářské výztuže. V zadní části se žebra 
proměňují ve stůl s vystaveným zbo-
žím. Nohy stolu jsou vyrobeny z čer-
ně natřené žebírkové oceli. Interiér je 
zakončen černou nábytkovou stěnou 
s proskleným humidorem z cedrového 
dřeva pro prezentaci doutníků, dvěma 
nikami a integrovanými dveřmi do zá-
zemí obchodu. U vstupu je umístěno 
v prostoru stojící pracoviště obsluhy 
prodejny s pokladnou. Přemístitelný 
horizontální regál na kolečkách stojí 
volně v prostoru. Rozvody klimatizace, 
vzduchotechniky a požární vody jsme 
ponechali přiznané nad podhledem 
z dřevěných žeber. Zázemí obchodu 
tvoří čajová kuchyňka, menší sklad 
a WC pro zaměstnance. Podlaha pro-
dejny je z cementové stěrky. Obchod 
Kratochvílovci byl v říjnu roku 2015 
uzavřen, jeho menší verzi můžete na-
vštívit v Centru Černý Most v Praze. 

Nejvyšší ocenění napříč kategoriemi a titul INTERIÉR 
ROKU si odneslo Café Záhorský. Hned dvě ceny, dva ori-
ginály malíře Davida Saudka, si z vyhlášení výsledků sou-
těže Interiér roku 2015 odnesla architektka Magdalena 
Rochová. Ocenění získala za návrh interiéru Café Záhor-
ský v pražských Dejvicích i v kategorii Veřejný interiér.

Shoda jména vítězky se známou módní návrhářkou Libě-
nou Rochovou není náhodná. Magdalena je její neméně 
úspěšnou dcerou, takže stoprocentně platí, že jablko ne-
padá daleko od stromu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
1/   Hlavní cenu, která je porotou vybírána napříč kategoriemi, 

získalo Café Záhorský v Praze 6. 
  Autorka: Ing. arch. Magdalena Rochová, studio JRA 

Jaroušek Rochová architekti
2/  V kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce získal první 

místo byt v Kafkově ulici.
  Autor a přihlašovatel: MgA. Jerry Koza, MgA. Adam Jirkal, 

Atelier SAD
3/  V kategorii Soukromý interiér – novostavba zvítězil Byt 

v modrém - 3 + KK.
  Autor a přihlašovatel: MgA. Halka Freidingerová a Ing. 

Lucie Barešová, Studio IN2
4/   V kategorii Veřejný interiér - obchody, služby,  

firemní interiéry zvítězil obchod Kratochvílovci  
v pražském Quadriu.

  Autor a přihlašovatel:  
Štěpán Braťka a Radek Šíma, Atelier 6

5/   Cena novinářů patří restauraci Entrée v Olomouci.
 Autor: Pavel Kříž, Komplits
6/   V kategorii Veřejný interiér – restaurace a hotely bylo jako 

nejlepší zvoleno Café Záhorský v Praze 6. 
  Autorka: Ing. arch. Magdalena Rochová, studio JRA 

Jaroušek Rochová architekti

Původní koncepce řešení interiéru je ne-
dílnou součástí celkové koncepce sítě The 
Brow Bar - pomáhat vzkvétat přirozené kráse. 
Stejně tak i v interiéru byla hlavní prioritou 
naturální a přirozená krása. Hlavním cílem 
bylo vytvořit funkčně i náladově komfortní, 
ale přitom útulný interiér, kde by se klienti 
cítili jako doma, interiér, který by organicky 
zapadal do jejích životů a umožnil jim cítit se 
jeho součástí.

„Proto jsme dospěli k závěru, že interiér 
The Brow Bar by měl být zachován v teplých 
odstínech a s použitím přírodních materiá-
lů,“ vysvětluje koncept salonu jeho majitelka 
Tetiana Babchuk. „Proto je v našem interiéru 
hodně dřevěných elementů. Schválně jsme 
je nezakrývali tlustým nátěrem nebo lakem, 
chtěli jsme zachovat pocit “skutečného”, kte-
rý známe již od dětství. Vzpomeňme si na prv-
ní dětský altánek, houpačku na zahradě – vše 
stejně hrubé, živé dřevo…Jsou to vzpomínky, 
které dosud přinášejí teplo do našeho srdce.

Také jsme implementovali zajímavý trend, 
který se už dlouhou dobu prosazuje ve svě-
tě – je to zařizování interiéru pomocí dřevě-
ných palet a beden. Netajíme to, že nejsme 
průkopníci tohoto trendu, ale jedinečnost na-
šeho interiéru je v tom, že v tomto stylu jsme 
vytvořili místo, které je naprosto opačné, co 
se týká jeho náplně v obyčejném prostředí. 
Palety a bedny jednoduše v saloně krásy asi 
běžně nepotkáte. Pro zaostření vnímání této 

stylistické dialektiky jsme doplnili interiér 
velkým množstvím detailů, které jsme zapůj-
čili u stylu Shabby Chik. Jsou to odřené, staro-
žitné součásti interiéru s velkým množstvím 
vintage rámečků s fotografiemi. A finální 
tečkou bylo použití našeho supermoderní-
ho loga, které je nanesené na pracovní stěnu 
v technice graffiti, a obrazů provedených ino-
vativní polygonální technikou. Pro sebe jsme 
nazvali tento styl Urban Cargo Chic.

Není žádným tajemstvím, že většina kos-
metických salonů ve snaze o stylový interiér 
a jakousi koncepci transformují své interiéry 
do stylů “studených paláců”, skládajících se 
jen z plastů, skla a kovu ze všech stran obklo-
pených ostrými hranami. Člověk potom má 
chuť utéct odtud co nejrychleji. Opačným 
extrémem jsou přeslazené interiéry, všechno 
kolem je sladké s volánky a mašlemi. Nachá-
zet se v takových místech současnou slečnu 
jednoduše nudí. Proto když jsme přemýšleli 
nad atmosférou budoucího The Brow Bar, 
chtěli jsme se vyvarovat takových pocitů na-
šich přátel a klientů. 

Jsme si vědomi toho, že dnes je naprosto 
neaktuální prodávat jenom službu nebo pro-
dukt. Noví lidé chtějí, aby jim byl nabízen 
nový komplex zážitků, nálady a pocitu souná-
ležitosti k tomu, co se děje. Proto jsme se sna-
žili, aby The Brow Bar obklopoval pohodou, 
ale zároveň umožňoval udržovat tempo svého 
života a těšil vůní kávy a chutných cupcaků. 

Kromě toho tým The Brow Bar vynaložil 
maximum úsilí tomu, aby když vkročíte do ja-
kéhokoliv ze salonů, byli jste vždy obklopeni 
příjemnými vizuálními a hmatatelnými mate-
riály, tvary a texturami. Tady Vás nic nebude 
dráždit, uvádět do rozpaků, vyvolávat nepo-
hodlí a nudu. Uvolněte se, jste doma!“

V čem považuje Tetiana Babchuk koncept 
The Brow Bar za jedinečný a zajímavý?
„V dnešním multimediálním světě, napříč 
protkaném tokem informací, je velice obtíž-
né mluvit o jedinečnosti. V každém časovém 
období se rodí a umírá obrovské množství 
nových myšlenek a trendů. Je to tak trochu 
kulturně virové prostředí. Úspěšná je jen ta 
koncepce, která našla své publikum, zača-
la být u něj úspěšná a dokázala se množit. 
Značka The Brow Bar se aktivně rozvíjí 
a naše síť neustále roste. Každý nový salon 
The Brow Bar nese v sobě punc určitého 
kulturního prostředí města, ve kterém se na-
chází, ale zároveň je hluboce integrován do 
obecné stylistické koncepce značky."

Multifunkční prostor založený
na naturální a přirozené kráse
Multifunkční prostor The Brow Baru byl otevřen v Praze v Týnské ulici č. 21. 
V příjemném, stylovém prostředí si mohou dát krásychtivé ženy schůzku na kávu, 
sklenku šampaňského nebo prosecca se svojí kamarádkou a zároveň si dopřát 
úpravu obočí dle nejnovějších trendů. Myšlenka je založena na tom, že správně 
upravené obočí dá výraz celé tváři. Multifunkční koncept je jednoduchý a univerzální. 
Proto nachází pozitivní odezvu v srdcích klientů od prvního dne. Nadšené recenze 
o interiéru, stále rostoucí počet zákazníků a jejich spokojenost se službami umožnují 
konstatovat, že realizace koncepce The Brow Bar byla úspěšná.

K ošetření obočí jsou zde používány pouze kvalitní 
produkty nově nabízené italské kosmetické značky 

KIKO Milano, které jsou ke koupi k domácímu použití. 
Barvení obočí se provádí třemi druhy barev: Henna 

Spa, Refecto Cil, Thuya. Všechen personál jsou záro-
veň vizážisté, kteří také dámám mohou pomoci “vy-
šetřit” jejich kosmetickou taštičku a vybrat produkty, 

které se pro tu nebo onu hodí.
Multifunkční prostor The Brow Baru dále nabízí výběr 
oblečení petersburského oděvního ateliéru FLANNEL. 

SOUTĚŽ INTERIÉR 
ROKU 2015

Náš časopis Brands&Stories 
byl mediálním partnerem 
soutěže a samozřejmě ho 
nejvíce zajímala kategorie 
Veřejný interiér - obchody, 
služby, firemní interiéry, 
proto Vám vítězný interiér 
nyní přiblížíme.

O výsledcích rozhodovala patnáctičlenná porota. 
„Snažili jsme se, aby v porotě byli jak architekti, 
kteří hodnotí interiér z hlediska architektonické 
a designové správnosti, tak také lidé, kteří vidí 
interiér i z jiných úhlů pohledu, z hlediska barev, 
toho, jak působí na emoce, zdraví i psychiku, pro-
stě aby se do popředí dostaly takové interiéry, 
které budou chtít následovat běžní lidé. I tak lze 
popularizovat práci interiérových architektů,“ říká 
Petr Tschakert z Institutu bytového designu, kte-
rý soutěž pořádá. Vyhlášení proběhlo v pražském 
Centru současného umění DOX na mezinárodním 
kongresu Living Forum.

Obchod Kratochvílovci, OC Quadrio, Praha
Autor: Atelier 6, s.r.o. – Štěpán Braťka, Radek Šíma / Foto: Peter Fabo
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V čem je kouzlo
pop-up prodejního místa?

TOP In store realizace měsíce

Vítězem únorových realizací se stala 
kampaň Tesco modul Metaxa, která 
probíhala v řetězci Tesco. Zadavatelem 
realizace byla společnost REMY COIN-
TREAU CZECH REPUBLIC a kreativní 
agenturou, stejně jako realizátorem 
byla společnost DAGO, s.r.o. Kampaň 
probíhala v období 29. 2. – 31. 3. 2016.

Hodnocení vítězné realizace
Z názorů porotců citujeme: „Dlouhodobý zá-
měr dělat z Metaxy nápoj pro různé příleži-

tosti a způsoby konzumace mi přijde sympa-
tický…,“ zhodnotil vítěznou realizaci porotce 
Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum 
Czech Republic. 

Martin Hasilík ze společnosti Authentica 
k vítězné realizaci dodává: „Zajímavé pojetí 
a určitě velmi poutavé - prosvícení a celkový 
rebrand regálu vždy zaujme. Je to super!“

Paní docentce Jitce Vysekalové, prezident-
ce České marketingové společnosti, se na ví-
tězné kampani nejvíce líbilo spojení produk-
tu s „příběhem" a jaké její potenciál upoutání 
pozornosti. 

Ocenění TOP In store realizace měsí-
ce března 2016 získala kampaň AXE. 
V tomto měsíci se soutěže účastnilo 12 
In storových realizací. Vítězná kampaň 
AXE probíhala v řetězcích Ahold v ob-
dobí 7. 3. 2016 – 28. 3. 2016. Zadava-
telem realizace byla společnost UNILE-
VER ČR, spol. s.r.o. a realizátorem POS 
Media Czech Republic, s.r.o.

Hodnocení vítězné realizace
Paní docentce Jitce Vysekalové, prezidentce 
České marketingové společnosti, se na vítěz-
né kampani nejvíce líbilo, že je výrazná a při-
tom elegantní. 

„V poslední době se objevující celopolepy 
podlah uliček jsou příjemným zpestřením. 
Na příkladu AXE je ale vidět, že ne každá gra-
fika při tomto formátu vynikne,“ zhodnotil 
vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev 
ze společnosti Momentum Czech Republic. 
„Čistá jednoduchá komunikace s velkým 
potenciálem upoutat pozornost,“ hodnotí 
porotkyně Isabela Náhlovská ze společnosti 
Tesco Stores ČR.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store re-
alizace měsíce. Za měsíc únor se hodnotilo13 In storových realizací, které porotci 
posuzovali podle třech kritérií: kreativní zpracování, celkové produkční provedení 
a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje. 

Všechny hodnocené realizace jsou k dispozici
na portálu v sekci Realizace v ČR.

Měl bych si otevřít
pop-up prodejní místo?
Pop-up prodejní místa jsou většinou dočas-
né maloobchodní místa, které se používají 
jen na krátkou dobu. Poprvé vznikali v době 
recese jako způsob, jak vydělat peníze z do-
stupného prázdného prostoru sloužícího 
jako sklad. Dnes se ale stávají tato místa stále 
více populárními, a proto velcí retailoví hrá-
či vytvářejí tyto pop-up místa ve formě pro-
dejen k ostatním svým obchodům a navíc 
se rozvíjí trend menších pop-up prodejních 
míst v rámci jedné velké prodejny.

Stejně jako limitovaná edice produktu nebo 
sleva, tak také pop-up prodejní místo láká 
stálé nebo nové zákazníky s příslibem jedi-
nečnosti zážitku. Zatímco pop-up prodejní 
místo je nejčastěji vybudováno na volném 
prostoru, rodí se nový rostoucí trend – na 
budování pop-up prodejních míst u čer-
pacích stanic, v supermarketech a v ná-
kupních centrech. Mimo to se už začínají 
objevovat také v galeriích, komerčních kan-
celářských prostorech a loftech. Lokalita 
záleží jen na tom, aby co nejlépe zasáhla vy-
branou cílovou skupinu.

Pop-up prodejní místo
může být skvělý způsob, jak:
•  před podpisem delšího maloobchodního 

pronájmu otestovat lokalitu a zájem lidí,
•  prodat nadbytečné zásoby nebo mimo-se-

zónní produkty,
•  vytvořit „zážitek“, který nelze replikovat 

v jiné prodejně – například koncert skupi-
ny nebo různé doprovodné výstavy. Jeden 
z největších důvodů, aby zákazníci navští-
vili pop-up prodejní místo je ten, že jim 
nabídne více než jen výrobky na prodej 
a standardní nákup.

•  upoutat pozornost na vaše nové produk-
tové řady nebo služby. Například prodejce 
oděvů s převahou pánské módy využívá 
pop-up prodejní místo pro zvýraznění pán-
ského oblečení a je hned vidět zájem o tyto 
výrobky, které se v tomto netradičním pro-
dejním místě výrazně více prodávají.

3 tipy pro úspěšné
pop-up prodejní místa
Aby bylo vaše pop-up prodejní místo úspěš-
né, je dobré se zaměřil na tři základní body:
•  Pečlivě si vyberte vhodnou lokalitu a sta-

novte si cíl, který chcete dosáhnout. Vy-
berte si tedy místo, které už samo o sobě 
přitahuje pozornost, je dostupné velkému 
množství zákazníků a odpovídá vašim po-
třebám, tedy s možností zasáhnout vaší cí-
lovou skupinu.

•  Začněte své nové pop-up prodejní místo 
intenzivně propagovat. Vytvořte „šeptan-
du“ (Buzz), která je klíčem k přilákání 

lidí do vaší nové pop-up prodejny. Kromě 
šíření zpráv přes všechny obvyklé kaná-
ly – e-mailový marketing, sociální média 
nebo direct mail – využijte také PR aktivi-
ty v místních médiích. Jen tak se nejlépe 
místní obyvatelé dozvědí o vašem novém 
retailovém trháku.

•  Bavte se a tím strhněte ostatní! Otevření va-
šeho pop-up prodejního místa je totiž vel-
ká událost pro všechny. Vytvoření pocitu 
zábavy a vzrušení sice vyžaduje kreativitu, 
případně čas, ale zase není tak nákladné. 
Oslovte kolemjdoucí, upoutejte pozornost 
na blízkých zastávkách – hudbou, výzdo-
bou nebo i něčím kreativnějším, co vás 
zrovna napadne.

I když jsou pop-up prodejní místa nejčastěji 
spojené s módou a s mladými lidmi, tento 
moderní retailový koncept může velmi dob-
ře fungovat i pro všechny další typy podni-
kání.

Klíčem k vašemu úspěchu jsou jen tři 
body: vědět svůj cíl – co chcete z vaší pop-up 
prodejny dostáhnout, definovat svoji cílovou 
skupinu a zjistit, kde ji najít.

Zdroj: Odborný portál Mistoprodeje.cz
Zdroj článku: smallbiztrends.com 
Zdroj fotek: weibo.com, pinterest.com,
indianonlineseller.com, neverstop.com,
piwee.net, studiodeform.com

Hledáte způsob, jak vyvolat rozruch kolem vaší prodejny? Chcete testovat novou 
produktovou řadu, nebo proniknout na nový trh bez obrovských finančních nákladů? 
Řešení je jednoduché – otevřete si své pop-up prodejní místo!

Svět ochutnávek je projektem společnosti 
POS Media Czech Republic, s. r. o., divize 
POS Services a agentury Shopper Marketing 
Prague, s. r. o., který si dává za cíl rozšířit po-
vědomí o odvětví in-store marketingu v ob-
lasti hostess promotions, merchandisingu 
a rezervaci ochutnávek pro obchodní jednot-
ky Tesco a Ahold. Projekt má nicméně sloužit 

hlavně koncovým spotřebitelům a pomoci 
jim s výběrem zboží.

Info web www.svetochutnavek.cz, včetně 
jeho facebook stránek, je primárně určený 
B2C segmentu a je propojen i s dříve spuš-
těným projektem www.mistoprodeje.cz. 
Tento je zaměřen na zvýšení informovanos-

ti a povědomí o oboru marketingu v místě 
prodeje a určený hlavně odborníkům a B2B 
segmentu. Stejně jako u Světa ochutnávek je 
jeho řízením pověřená společnost Shopper 
Marketing Prague, s. r. o.

Svetochutnavek.cz
je novým webem pro zákazníky, kteří chtějí vědět, co kupují, rádi testují nové věci, 
hodnotí kvalitu zboží, nebo soutěží. Prostě jsou aktivní ve všem, co dnes k nakupo-
vání patří. Web poskytuje informace o probíhajících ochutnávkách v řetězcích, jako 
jsou Ahold, nebo Tesco a nejen to. Web disponuje kalendářem ochutnávek, dle 
kterého si zákazníci mohou naplánovat vyzkoušení výrobku ještě před koupí, ale 
i informace o výrobcích či proběhlých ochutnávkách a další zajímavosti jako je Pro-
mo kupón.
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V průběhu posledních desetiletí přinesly 
výzkumy týkající se nakupujících mnoho 
postřehů, které přijala marketingová oddě-
lení v oblasti maloobchodu i výrobci značek 
za pravdivé. Na základě těchto „zákonitostí“, 
které byly považovány za neměnné, byly mar-
ketingovou komunitou vyvinuty a následně 
plněny mnohé marketingové strategie zamě-
řené na nakupující a in-store aktivace.

V mnoha případech se nicméně výrazně 
změnilo prostředí prodejen, což mělo dopad 
na dynamiku mezi nakupujícími, prodejna-
mi a produkty. Nové inovativní výzkumné 
metody (například eye tracking – sledování 
pohledu zákazníků) a neurovědy nám po-
mohly lépe pochopit nebo vyvrátit mnohé 
názory, jež byly po mnoho let považovány za 
neměnné. Proto nastal čas některé tyto mýty 
ohledně nakupování zpochybnit.

V tomto článku se zaměříme na pět nákup-
ních mýtů a poskytneme na ně nový pohled. 
Jistě, existuje jich více, ale my se budeme vě-
novat těmto vybraným: 

1.    Komunikace u vchodu funguje dobře ke 
stimulaci impulzních nákupů.

2.  Čím více času stráví zákazník v určité 
produktové kategorii, tím více toho koupí. 

3.  Čím větší je výběr a čím více času u pro-
duktů zákazník stráví, tím více nakoupí.

4.  Matky nakupující s dětmi tohoto v obcho-
dě pořídí více.

5.  Spotřebitelé nakupují v každé produktové 
kategorii jinak. 

1. mýtus:
Komunikace u vchodu do obchodu
funguje velmi dobře ke stimulaci
impulzních nákupů
Stávající názory 
Když vstupujete do prodejny, narazíte na ne-
spočet nápisů, stojanů a oznámení – před pro-
dejnou, na dveřích nebo přímo ve vstupních 
uličkách. Záměrem je stimulovat, informovat 
a lákat nakupující. Názor je takový, že pokud 
informujete zákazníky na začátku nákupního 
procesu, budou mít dostatek času reagovat 
na sdělení během nákupu nebo v případě 
stojanu okamžitě. Kvůli tomuto mýtu investu-
jí značky a maloobchodníci mnoho peněz do 
komunikace na začátku nákupu. 
Nové názory 
Výzkumem bylo opakovaně prokázáno, že 
zákazníci nejsou obecně připraveni komu-
nikaci sledovat, dokud se necítí připraveni 
k nákupu – například dokud nemají nákupní 
košík a nedrží v ruce svůj seznam. Nemá-li 
zákazník košík před vstupem do prodejny, 
všímá si komunikace u vstupu jen v 10 % pří-

padů. Má-li jej, jeho zájem stoupne na dvoj-
násobek. Je tedy sice pravda, že tato zóna je 
nejexponovanější částí obchodu, protože jí 
musí projít všichni nakupující, zároveň ale 
platí, že se zde zákazníci teprve připravu-
jí: rozmýšlejí se, kam půjdou, uvažují, kolik 
utratí, atp. Do nákupního módu se tedy tepr-
ve přepínají. Takzvaný efekt otevřené peně-
ženky, tedy moment, kdy má člověk pocit, že 
může štědře nakupovat, protože ještě nemá 
utraceno, se objevuje až přibližně v jedné 
třetině vstupní zóny. Do té doby se nachází 
v takzvaném dekompresním módu, během 
kterého na něj působí P.O.P. média a impulz-
ní sortiment méně. 

Během nákupu si zákazníci všímají pře-
devším komunikace, která jim při nákupu 
pomáhá. Snaží se, aby byl jejich nákup co ne-
jefektivnější, a proto hledají informace, jež 
by jim tuto činnost usnadnily. Účinnost ko-
munikace nespočívá v samotných prostřed-
cích nesoucích značení ani v typu značení, 
ale spíš v umístění a hustotě obsahu. Nápisy 
umístěné příliš vysoko nejsou vidět. Infor-
mace obklopené záplavou dalších nápisů 
nebudou zaznamenány. Obsah komunikace, 
která je pro zákazníky nejzajímavější, zahr-
nuje nejen to, jak produkt najít, ale také cenu 
a informace o výrobku. 

Lidé reagují na komunikaci v různých fá-
zích nákupu (vstup do prodejny, nakupová-
ní, placení a odchod z prodejny) různě. Při 
placení si všímají komunikace méně, protože 
přepínají z režimu „lovu“ do režimu „odcho-
du“ (rychle se dostat ven). 

Další mýtus je o jednom z nejdůležitějších, 
doposud mylně vykládaných kritérií v pro-
cesu nakupování: času. 
2. mýtus:
Čím více času stráví zákazník v určité
produktové kategorii, tím více toho koupí 
Stávající názory 
Rozložení planogramu a prvků komunikace 
na policích má za cíl ovlivnit rozhodování 
zákazníků, snažit se je přilákat a udržet je 
v uličce, čímž se zvýší částka, kterou utratí. Je 
založeno na předpokladu, že se lidé v prodej-
ně rozhodují s ohledem na výběr a zvažování 
možností. 
Nové názory 
U většiny zákazníků však nemá proces naku-
pování příliš co dělat s rozhodováním. Jde 
hlavně o to, aby spotřebitelé našli, co se již 
rozhodli koupit – převážnou většinu svého 
času tak stráví tím, že v regálech hledají pro-
dukty, které chtějí. A pokud jsou zaneprázd-
něni hledáním určitého produktu, nenechají 
se tolik ovlivňovat. Ve skutečnosti jsou v ta-

kových okamžicích v podstatě slepí vůči če-
mukoliv, co se netýká jejich činnosti.

Loňský výzkum společnosti Eye Faster 
prostřednictvím sledování pohledů nakupu-
jících ukazuje, že čas, který zákazníci stráví 
v určité kategorii, nemá přímou souvislost 
s množstvím produktů, jež koupí. Podle vý-
zkumu pořídí zákazníci v několika běžných 
kategoriích, v nichž stráví 50 až 170 vteřin, 
průměrně pouze dva až tři produkty bez 
ohledu na čas. 

Způsob, jak zákazníky zaujmout, nespočí-
vá v tom, vyrušit je nebo prodlužovat jejich 
hledání. Místo toho bychom jim měli pomoci 
nákup dokončit – s nákupním pořádkem je 
lepší spíše pracovat než se ho pokoušet mě-
nit. Myslíte, že pokud lidé najdou své polož-
ky rychle, opustí danou kategorii, aniž zváží 
koupi něčeho dalšího? Je to překvapující, 
ale nikoliv. Výzkum TNS ukázal, že je větší 
pravděpodobnost, že zákazníci, kteří našli 
rychle svou první položku, koupí další polož-
ky ze stejné kategorie. U nakupujících, kteří 
najdou svou první položku do deseti vteřin, 
stoupne průměrný počet položek vložených 
do koše o 60 %. 

Následující mýtus je o dalším významném 
kritériu: výběru.
3. mýtus
Čím větší je výběr,
tím více toho spotřebitelé koupí 
Stávající názory 
Průměrný supermarket dnes skladuje cca 
20 000 položek, u hypermarketů je to až cca 
70 000. Růst počtu druhů zboží na skladě 
způsobili výrobci a maloobchodníci, když se 
pokoušeli vyrobit a dodat cokoliv pro koho-
koliv, aby tak zákazníkům poskytli co možná 
největší výběr. Mnoho produktů v kategori-
ích, jako například slané pochutiny (tyčin-
ky, preclíky, brambůrky), limonády, sladko-
sti a dokonce i šampony, čisticí prostředky 
a zubní pasty, existuje ve více příchutích 
a variantách, než si vůbec může člověk za-
pamatovat. To dle tohoto mýtu zákazníkům 
umožňuje kupovat produkty, které splňují 
jejich specifické potřeby.
Nové názory 
Zmíněný výzkum sledování očních pohledů 
zjistil, že zákazníci jsou zahlceni mnoha mož-
nostmi. I když lidi v podstatě přitahuje mož-
nost velkého výběru, jsou často paralyzováni 
a nedokážou se rozhodnout. Rozhodování 
zahrnuje tři různé duševní činnosti: 
• vědět, co chcete; 
• chápat, jaké jsou k dispozici možnosti; 
•  dělat kompromisy mezi  

dostupnými možnostmi. 

Vyvrácené mýty o nakupování 

Lidé cítí při rozhodování největší jistotu, když 
znají dostupné možnosti a mohou je pohodl-
ně porovnávat a hodnotit. Se zvyšujícím se po-
čtem dostupných možností začínají zpracová-
vat o jednotlivých výrobcích méně informací. 

Údaje z výzkumu Eye Faster jasně ukazu-
jí, že zákazníci mají tendenci vyhodnocovat 
produkty v sekcích se známějšími značkami 
a kupovat produkty z těchto sekcí. Mnozí 
zákazníci vyhodnocují několik produktů, ale 
jsou tak zahlceni, že opět koupí známý, vy-
zkoušený a důvěryhodný výrobek. 

Údaje, jež nám poskytují neurovědy, také 
ukazují, že zákazníci jsou negativněji nala-
dění v případě, že se pohybují v kategorii 
s ohromujícím výběrem. 

Tento stav popisuje americký psycholog 
a sociolog Barry Schwartz jako tzv. „paradox 
volby“. V jednom ze svých výzkumů se totiž 
zaměřil na případ, kdy má člověk před sebou 
velké množství podobných možností, z nichž 
musí vybrat jednu. A zjistil, že jedinec nako-
nec bude jen málokdy s konečným výběrem 
spokojený. Důvod je prostý. Možnost volby 
vedle svých jednoznačných výhod implikuje 
také skutečnost, že kromě naší volby jsme 
museli zavrhnout několik dalších, pravdě-
podobně také dobrých variant. Což vyvolává 
frustraci – jednoduše jsme nemohli zvolit to 
nejlepší. Zároveň je třeba představit si ener-
gii, kterou musí zákazník vynaložit na kom-
plikovanější výběr. 

Další výzkumná studie ukazuje, že zaměst-
nané matky, které nemají mnoho času 
nakupovat, dávají přednost prodejnám 
s omezeným výběrem. Další mýtus souvise-
jící s nakupujícími zákazníky se tedy týká 
matek nakupujících s dětmi. 
4. mýtus
Matky nakupující s dětmi toho koupí více 
Stávající názory 
Značkoví výrobci a maloobchodníci utrácejí 
miliony za reklamy zaměřené na děti, neboť 
předpokládají, že děti ovlivňují nákupní cho-
vání svých rodičů. Při sledování dětí a jejich 
rodičů během nakupování v supermarke-
tech děti v 61 % případů úspěšně ovlivňova-
ly nákupy cereálií a v 52 % případů nákupy 
sladkostí. Tato informace byla využita k pod-
poře tvrzení, že matky nakupují se svými dět-
mi více než matky nakupující bez dětí. 
Nové názory 
V nedávné studii využívající sledování pohle-
dů, jež se věnovala produktovým kategoriím, 
kde děti obvykle naléhají na své rodiče, byly 
sledovány nákupy s dětmi a nákupy bez dětí. 
Studie ukázala, že většina matek nakoupila 
více produktů během nakupování bez dětí. 
Při nakupování s dětmi sice matky strávily 
více času v obou kategoriích (cereálie a džu-
sy), překvapivě ale bylo zjištěno, že nakoupily 
více při nakupování bez dětí, a to i přes kratší 
dobu nákupu. V oddělení cereálií nakoupily 
o 14 % a v oddělení džusů o 29 % položek 
více. I to podporuje nový názor na mýtus č. 
2, že čas strávený v určité kategorii nemá pří-

mou souvislost s počtem nakoupených polo-
žek. Matka se v přítomnosti dítěte musí věno-
vat i jemu, proto jí zbyde méně času a energie 
na nákup samotný. Zároveň musí v některých 
produktových kategoriích čelit neodbytným 
požadavkům na koupi zbytných nebo nezdra-
vých položek, což ji motivuje se z místa dostat 
co nejrychleji pryč.
Získané údaje také ukazují, že matky naku-
pující bez dětí mají tendenci kupovat přední 
značky a matky nakupující s dětmi spíše jiné 
značky. Také bylo zjištěno, že matky nakupu-
jící bez dětí kupují spíše zdravé produkty. 

Poslední mýtus, kterému se v tomto článku 
budeme věnovat, se týká chování zákazní-
ků napříč jednotlivými kategoriemi. 
5. mýtus:
Spotřebitelé nakupují v každé
produktové kategorii jinak 
Stávající názory 
Obecně platí, že pokud jde o planogramy, sto-
jany, rozvržení, komunikaci na regálu apod., 
zacházejí výrobci značek a manažeři katego-
rií s každou značkou a kategorií jiným způso-
bem. A to kvůli základnímu předpokladu, že 
v každé sekci nakupují spotřebitelé jinak. 
Nové názory 
Z mnoha studií sledování pohledů bylo zjiště-
no, že na obecné úrovni je proces nakupová-
ní stejný bez ohledu na to, jaké kategorie se 
týká. Když zákazníci vstoupí do určité sekce, 
nejprve se v rychlosti rozhlédnou, aby našli, 
co hledají. K lepší orientaci používají navigač-
ní systém prodejny. Jakmile zákazník vstoupí 
do oblasti, kde se nachází hledaný produkt, 
začne vyhodnocovat různé produkty a na-
bídky. V této fázi je klíčový design obalu. Jak-
mile zákazník zahájí základní proces výběru 
uchopením produktu, stanou se podstatnými 
informace na obalu. 

Toto je samozřejmě obecný postup. V ně-
kterých případech může nakupující vyne-
chat určitou fázi a přeskočit celý proces 
a produkt rovnou „popadnout“. V tabulce 
najdete souhrn čtyř fází: 

Proces se mění v závislosti na hlavním kri-
tériu nákupu v kategorii. Nakupování v sek-
cích řízených značkami obvykle vykazuje 
kratší fázi vyhodnocování a výběru než u na-
kupování v kategoriích řízených především 
výběrem příchutí. 
Sledování pohledů ukazuje, že mezi katego-
riemi existuje rozdíl v tom, jak dlouho zákaz-
níci zvažují produkty předtím, než je koupí. 
Přitom nezáleží, zda je nákup prováděn pod-
le značky, nebo příchuti. Do hry vstupují dal-
ší kritéria, například balení. 

Obaly cereálií jsou obvykle prohlíženy 
déle z důvodu velkého množství informací 

na nich uvedených a sklonu kupovat cereálie 
podle příchuti, nikoliv podle značky. Proto je 
fáze vyhodnocování delší. U chlazených džu-
sů a salátových zálivek je doba rozhodování 
kratší, protože zákazníci hledají svou oblíbe-
nou značku, aniž hodnotí všechny možnosti 
výběru. I přes rozdíly v dobách prohlížení 
produktů stále platí pro všechny kategorie 
čtyři základní kroky procesu – zaznamenat 
(všimnout si), vyhodnotit, vybrat a koupit. 

Shrnutí 
Sledování pohledů může odhalit mnoho in-
formací a názorů, které jsou skryty v jasném 
sdělení většiny ostatních běžných výzkum-
ných technik, jako jsou sledování a rozho-
vory v prodejnách. Lidé nám často říkají, 
že nakupování v určité kategorii je snadné 
a jednoduché, ale sledování jejich pohledů 
nám ukazuje, že mají problémy, které si ne-
uvědomují, a nemohou je tedy vyjádřit slovy. 
Lidé si dokážou vzpomenout na značky, kte-
ré znají (povědomí), ale nemohou si přesně 
vzpomenout, které produkty zvažují při na-
kupování v určité kategorii. 
1.   Prvky komunikace a informace u vchodu 

do prodejny nebo u pokladny vidí spotře-
bitel obecně méně, protože se věnuje pří-
pravě na nákup nebo je už v myšlenkách 
na odchodu. 

2.   Zákazníci nakupují více, když mohou 
snadno nalézt, co chtějí, a nakupují méně, 
pokud ztrácí čas zorientováním se a hledá-
ním v přeplněné kategorii. 

3.   Příliš velký výběr vede k negativní reakci. 
Někteří zákazníci raději koupí známý pro-
dukt místo toho, aby procházeli všechny 
možnosti výběru. 

4.   Ačkoliv děti ovlivňují nakupování svých 
matek, nemusí to nutně znamenat, že mat-
ky kupující více produktů. 

5.   Na základní úrovni má proces nakupování 
ve všech kategoriích čtyři stejné fáze: za-
znamenání, vyhodnocení, výběr a koupi. 

Všechny tyto názory mají význam pro tvor-
bu rozvržení prodejny, planogramů regálů 
a promočních a in-store komunikačních ak-
tivit. Znalost „nové“ reality nám dává jasnou 
výhodu při propagaci novinek, zvyšování 
prodeje a uspokojování zákazníků.

Dr. Daniel Jesenský,
DAGO, s.r.o.

Některé názory ohledně nakupování, které jsou považovány za ověřené a pravdivé, se 
změnily. Zjistěte, jak zákazníci skutečně nakupují, a to jejich vlastníma očima. 

ZAZNAMENAT VYHODNOTIT VYBRAT KOUPIT
Činnost Rychlý pohled Podívat se blíže Vzít do ruky a číst Vrátit nebo koupit
Hnací mech. Povědomí Relevance Zvažování Volba
Vliv Vedení Design obalu Informace na obalu Vynikat
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Vlnitá lepenka je nejčastěji používaným mate-
riálem k výrobě prodejních stojanů, které jsou 
jedním ze základních prvků podpory prodeje. 
Je to však zároveň náročný materiál na potisk, 
zejména pro stále rozšířenější inkoustové 
technologie. Vlnitá lepenka se při sycení po-
vrchu inkoustem výrazně kroutí a na jejím po-
vrchu vznikají „vlny“ které mohou být nebez-
pečné pro tiskovou hlavu. Ta totiž u většiny 
strojů jezdí nad povrchem potiskované lepen-
ky a může do vyduté lepenky narazit a poško-
dit se. Pro potisk vlnité lepenky se proto pou-
žívá speciální vedení materiálu, které lepenku 
přidržuje a nedovoluje jí se „zkroutit“. Proč je 
tedy digitální tisk tak oblíbenou technologií 
k potisku? Kromě dostupné ceny pro menší 
série je tu hned několik důvodů.

Variabilita
Analogové technologie jako ofset a sítotisk 
mají nákladnou předtiskovou přípravu a její 
cena se do výrobku „rozpustí“ až s vysokým 
počtem výtisků. Tolik jich zase ale majitel 
značky nepotřebuje. Výhodnější pro něj je 
vyrobit několik typů stojanů, přizpůsobe-
ných různým formátům prodejen.

Na vyspělých trzích se pak často vytváří 
i regionálně přizpůsobená grafika, která je 
dobrým nástrojem k podpoře prodeje, ale 
vyplatí se jenom v digitálním provedení.

Rychlost
Digitálně tištěné stojany lze vyrobit velmi 
rychle. To dovoluje reagovat na situaci na 
trhu, přizpůsobit kampaň situaci a měnit 
komunikační vizuál v kratších cyklech, takže 
nabídka zákazníkům nezevšední.

Dostupnost
Popularita digitálně tištěných prostředků 
POP/POS rychle vzrostla mezi majiteli men-
ších a středních firem, kteří najednou za do-
stupnou cenu mohou komunikovat své zboží 
na prodejní ploše na stejné úrovni jako pré-
miové značky. Výkonné průmyslové tiskárny 
ještě navíc zlevnily produkci, která je kvalita-
tivně srovnatelná s ofsetovým tiskem.

Změny na trhu
Digitalizace přinese do průmyslové výroby 
revoluční změny, které se ostatně již v mno-
ha oblastech projevují. Nová éra se označuje 
jako 4. průmyslová revoluce. Je až zarážející, 
jak málo se o těchto očekáváných změnách 
hovoří. Odborníci stanovují její nástup do in-
tervalu pěti až deseti let. Co to vlastně ta nová 
průmyslová revoluce je?

Automatizace výroby POP displejů
Veletrh FESPA Digital 2016, který se konal 8. – 11. března 2016 v Amsterdamu, ukázal výrazný posun v oblasti automatizace 
výroby POP displejů z vlnité lepenky. Pokročily jak tiskové technologie, tak technologie pro dokončovací operace a samozřej-
mě příslušná softwarová řešení.
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Tiskárna Durst Rho 1312 AF znamená nový standard v automatizaci tisku a manipulaci s materiálem.

Automatická linka Zünd pro dokončovací operace

Abychom si dovedli představit rozsah 
změn, vraťme se do historie a vzpomeňme 
na ty předchozí průmyslové revoluce. Jde 
o úplnou změnu principu výroby. První re-
voluci přineslo zavedení vodních a parních 
strojů, za její počátek se často označuje rok 
1784, kdy byl uveden do provozu první me-
chanizovaný tkalcovský stav. Díky mechani-
zaci se výrazně zvýšila produktivita výroby. 
Globálně se tak událo v 19. století. Druhou 
průmyslovou revoluci spustila v první polo-
vině 20. století elektrifikace a za její počátek 
se uvádí spuštění první výrobní linky v au-
tomobilovém průmyslu v roce 1913. Třetí, 
éra využití počítačů ve výrobě, začala v roku 
1969 zpuštěním první výrobní linky řízené 
počítačem. 

Ta čtvrtá průmyslová revoluce přináší 
inteligentní továrny, kdy zásoby, stroje, díly 
a výrobky navzájem samostatně komunikují 
díky čipům v prostředí tzv. internetu věcí. 
Kyberneticko – fyzikální systémy převezmou 
od lidí jednoduché a opakující se činnosti. 
Ve světle těchto změn vyznívá automatizace 
výroby POP/POS stojanú, kterou mohli vidět 
návštěvníci veletrhu FESPA Digital 2016, jako 
významný technologický posun.

Jednotný digitální trh EÚ
Směrnice EÚ stanovuje, že do roku 2020 se 
musí vytvořit jednotný legislativní rámec pro 
fungování digitálního trhu. To především 
znamená odstranění bariér pro elektronické 
obchodování.

Masová individualizace produkce, kterou 
známe například z automobilového průmys-
lu, kdy se jednotlivá auta vyrábí z velké míry 
podle individuálních objednávek, pak rychle 
pronikne do mnoha dalších odvětví a na ev-
ropském trhu bude možno objednat zboží 
bez překážek od kteréhokoliv výrobce. 

Výrobci proto musí být připraveni jednak 
na konkurenci těch nejlepších poskytovatelů 
on-line služeb a samozřejmě na změny trhu, 
kdy se v důsledku 4. průmyslové revoluce 
očekává podle odhadů zveřejněných v závě-
ru letošního ekonomického fóra v Davosu 
zrušení až 6,5 milionu pracovních míst v prů-
myslu a službách.

Obráběcí plotr Zünd S3 M-800 s integrovaným robotickým systémem automatického odebírání výrobků

Prostředí softwaru Zünd Cut Center

František Kavecký,
oddělení marketingu HSW SIgnall

Linka na ořez digitálně tištěných POP/POS prostředků 
z vlnité lepenky a kartonu
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Právě uplynulá Marketing at retail show v Pa-
říži přinesla řadu reflexí a nová řešení, která 
vytvářejí hodnoty v místech prodeje a doká-
žou přeměnit zážitky zákazníka v nákupní 
akt. V rámci tohoto významného meziná-
rodního setkání profesionálů z marketingu 
a retailu byla vyslovena celá řada úvah a po-
znatků evropských odborníků o klíčových 
fenoménech i o dalším vývoji oboru. 

Fyzická prodejna zůstává rozhodujícím mís-
tem nákupu a ve spojení s digitálním světem 
vývoj směřuje ke konceptu „ rozšířené prodej-
ny“ - augmented store. Jde o rozšíření z hle-
diska nabídky a různých způsobů nakupová-
ní: nakoupit online a vyzvednout produkty 
v prodejně, nakoupit v prodejně produkty, 
které jsou nabízeny na internetu s dodáním 
zboží domů, rezervovat si zboží online, poté 
potvrdit volbu a zaplatit zboží v prodejně…

Fyzické místo prodeje a virtuální místo 
prodeje nacházejí rychle a přirozeně nejen 
své místo na trhu, ale také vzájemnou inte-
rakci. Využití nových technologií není vy-
hrazeno pouze pro virtuální svět. K integraci 
inovací v prodejně dochází přirozeně, po-
kud přináší benefity obchodní společnosti 
a zákazníkovi. 

Digitální technologie nabízejí pro in-store 
marketing úžasné příležitosti. V současnosti 
se inovace omezují na skenování produktů 
na pokladně, hledání informací a doporuče-
ní na internetu, sdílení názorů a zkušeností, 
aplikace v mobilech…

Pokud se zaměříme na technologie a ni-
koliv na nakupujícího, který má být středem 
našich aktivit, hrozí nebezpečí, že budou 
opomenuty základní principy retailu, tzn. 

poskytovat relevantní nabídku, díky které 
bude zákazník nadále prožívat radost z ob-
jevování a rozhodování v prodejním místě. 
K jeho pozitivním zážitkům přispěje komu-
nikace s prodavači, trvalé využívání promoč-
ních akcí, nových výrobků s možností je vi-
dět, dotýkat se jich, vyzkoušet, ochutnat. 

Inovativní prodejna dokáže díky reorga-
nizaci lépe kombinovat nezbytnou důvěry-
hodnost cen s potěšením z nákupu, zvýšit 
atraktivitu značek díky technologickému vy-
bavení či vytvořením nových prostor, které 
obohacují návštěvu prodejny. 

Inovace je v dnešní době nezbytná bez 
ohledu na sektor, a to v souvislosti s neu-
stálým tlakem, který je vytvářen ze strany 
ekonomické i sociokulturní oblasti. Místo 
prodeje není výjimkou. „100 % nárůst tržeb 
registrujeme u výrobků, které nebyly v nabíd-
ce v předchozím období,“ potvrzují zástupci 
evropského retailu. „Je třeba podpořit zákaz-
nické zážitky v prodejních místech prostřed-
nictvím výrobků a inovativních projektů, 
které zvýrazňují nabídku v in-store formou 
emotivních prvků, scénáře příběhu apod.“

Pro nakupujícího mají inovace v retailu tři 
základní významy: zážitek, informace a využití. 

POPAI Awards Paris
- laboratoř kreativity a inovace 
Jedinečnou přehlídkou příkladů inovativ-
ních řešení z praxe byla expozice mezinárod-
ní soutěže POPAI Awards Paris. Organizátoři 
nazvali letošní silný ročník soutěže s téměř 
400 exponáty laboratoří kreativity a inovace 
a vytvořili skvělý prostor pro nejlepší komu-
nikační in-store projekty z celé Evropy.

Daniela Krofiánová
Foto: Archiv D. Krofiánová 
a Marketing at retail show Paris

Nové perspektivy
pro místo prodeje 
Strategie napříč prodejními kanály vytvářejí koncept „augmented store“. 

Níže přinášíme výběr zajímavých 
realizací, které v soutěži uspěly 
a postoupily do finále této prestižní 
celoevropské soutěže. 

Lip Colour Display
Pro módního tvůrce Christiana Louboutina je rtěnka 
klenotem, Proto display, který vyrobila firma Imagine 
POS Ltd, prezentuje rtěnky jako vzácné drahokamy. 
Jednotlivé odstíny rtěnek jsou umístěny na bustě 
ženy se zlatým zrcadlem, které nese ochrannou 
známku - logo slavných podrážek světového tvůrce. 
Odvážná kompozice se skládá ze šestí různých typů 
obalů rtěnek kolekce. Display má tři různé úrovně 
pro prezentaci jednotlivých balení a barev výrobků 
a umožňuje zákaznicím vybrat si i vyzkoušet odstín, 
který je pro ně nejlepší. 

Světelná vitrína CHANEL 5
Velmi působivá světelná komunikace byla vytvořena 
pro propagaci slavného parfému při příležitosti 
vánočních svátků a byla umístěna na autobusových 
zastávkách a na letištích. 

Elephant Caparol Display
Stojan od společnosti Willson & Brown je navržen 
v souladu s logem značky Caparol, jehož součástí je 
pruhovaný slon. Displej je vyroben ze dřeva s kovovou 
výztuží pro zvýšení nosnosti. Umožňuje vystavení až 55 
plechovek různých velikostí s barvami. Na pravé straně 
stojanu jsou umístěny informační panely a vzorníky barev. 
Hlavním účelem tohoto POP je vyniknout v prostorách 
velkoobchodních a specializovaných prodejen, kde působí 
jako výrazný bod a přitahuje pozornost zákazníků, kteří 
mají možnost výběru široké škály produktů v různých 
velikostech a zároveň možnost získat detailní informace 
o nabízeném zboží. 

Digitální interaktivní gondola
Tento interaktivní komunikační prostředek od tvůrce Retail & Digital 2.0 je určen pro podporu prodeje 
sortimentu parfémů značky Christian Dior a využívá technologie RFID. Jeho součástí jsou zabudované 4 sen-
zory, které komunikují s daným produktem, pokud jej zákazník umístí na jednotlivé senzory. Každý senzor 
umožňuje promítání exkluzivního obsahu a je tak pro zákazníka silným zážitkem. 

POP pro Den matek
V kategorii kartonových POP se mezi finalisty umístila 

in-store realizace pro kosmetiku značky Dior. Výrob-
cem POP je společnost CONSTANTIN. Požadavkem 

bylo vyrobit originální in-store řešení z hlediska 
designu s maximálním využitím materiálů z kartonu 

a lepenky a zároveň respektovat kódy značky. 
Realizace splňuje řadu funkčních požadavků, jako je 
pevnost, lehkost, snadná instalace a velmi kvalitní 

povrchová úprava. 

JOJO End Cap
Originální dekorace regálového čela JOJO, jehož 
tvůrcem je společnost DAGO, patří mezi novou 
ge¬neraci atmosferizujících endcapů instalovaných 
v hypermarketech Tesco, které lákají svým atypickým 
provedením a vábí zákazníky k impulznímu nákupu 
v segmentu cukrovinek. Zároveň vnáší do celé sekce 
potřebnou dávku emoční stimulace. Při návrhu čela 
JOJO bylo záměrem vzbudit dojem pohledu do „víru“ 
plného ovocné šťávy různých barev. Efektu bylo docí-
leno pomocí tubusu a plynulých barev¬ných přechodů 
vytvořených unikátně naprogramovaným systémem 
LED diod a senzoru. Na okrajích barevného disku jsou 
rozmístěny fragmenty příběhů vyprávěných s bonbo-
ny JOJO, které se postupně rozsvěcují a roztáčejí po 
přibližování zákazníka k čelu.

Nike Stopwatch
POP materiál od výrobce Les Ateliers Elba France byl 
vytvořen pro nový prostor „Nike Women“ v obchodním 
domě Galerie Lafayette, který nabízí výrobky pro sport 
a zdravý životní styl a kombinuje módní kolekce, technické 
inovace i high-tech materiály pro každodenní pohodu žen. 
Originálním prvkem jsou 3D stopky, které jsou součástí 
realizace. 
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Pařížský veletrh a POPAI Awards:
Potěšily nás digitální technologie, 
nové přístupy i úspěch našich projektů

První dojmy z veletrhu:  
neotřelé nápady a pokročilé technologie
Jako první nás u vchodu na veletrh MPV Paris 
přivítala důsledná ochranka. V Paříži se nyní 
prohledávají zavazadla téměř na každém ve-
řejném místě ve snaze o bezpečnost – často 
i při opouštění prostor. 

Hned za ní nás ovšem překvapily originál-
ní nafukovací kostýmy hostesek s integrova-
ným tichým kompresorem, který je průběž-
ně dofukoval. A tím originální setkání teprve 
začínala. 

Na stáncích i vystavovaných POP médiích 
všude něco blikalo a svítilo. Dominovaly ex-
ponáty pokročilé z hlediska moderních tech-
nologií. Už ze začátku bylo zřejmé, že v té 
záplavě sdělení v místech prodeje zákazníka 
dnes jen tak něco nevyruší a že je třeba být 
velmi aktivní, výrazný a dominantní. Také 
je však možné, že budoucí vývoj povede na-
opak zpátky k většímu komunikačnímu kli-
du s posílením relevance a komunikované 
hodnoty. 

Originalita se projevovala  
i v kombinacích materiálů
Viděli jsme mnoho standardních komunikač-
ních médií vytvářených neobyčejným způso-
bem. Vystavovatelé používali různé varianty 
vrstvení a vytvářeli tak zajímavé 3D efekty. 

Překvapilo nás, jak hojně západní marketéři 
používají kombinace dočasných a trvanli-
vých materiálů. K vidění byl často především 
karton. Ne jako levné řešení, ale jako este-
tický materiál v kreativních kombinacích 
s dražšími a trvanlivějšími materiály, jako je 
kov, plexisklo, textil nebo provaz. V Paříži do-
stal karton novou roli a dodával POP médiím 
originální charisma. 

Přesvědčili jsme se také o tom, že „na Zá-
padě“ hraje větší roli než u nás ekologie. V té-
matech i použitých materiálech rezonoval re-
spekt k přírodě a ekologické image značek.

Do budoucnosti nás vzali  
roboti i 3D projekce
Velmi emotivní pro nás bylo setkání s roboty, 
humanoidy nahrazujícími prodavače, a to ov-
šem nejen na veletrhu, ale také přímo v paříž-

Do Francie jsme se v DAGO teamu vydali kvůli veletrhu Le salon du marketing point de ventre a souběžně probíhající soutěži 
POPAI Awards. Do červnového finále v ní postupují hned 3 naše realizace. Radost jsme však měli z celkové úrovně veletrhu 
i soutěže – a také z POP komunikace v pařížských obchodech.

ské prodejně Sephora. Tito roboti rozeznají, 
kdo jsme a jak se zrovna cítíme. Odpovídají 
na naše otázky, prezentují produkty a aktiv-
ně reagují na to, co zvolíme na jejich touch 
screen displeji. 

Zaujaly nás také stojany s RFID systémem. 
Ve chvíli, kdy jsme vzali do ruky některý z vy-
stavených produktů, zabudovaný RFID sys-
tém to rozpoznal a na plejádě vestavěných 
LCD k nim pustil rozšířenou realitu. 

Díky 3D brýlím jsme pak mohli zažít pou-
žívání produktu na vlastní kůži. Různé objek-
ty a produkty na veletrhu ožívaly a bombar-
dovaly nás emocemi za pomoci 3D projekcí 
přímo na ně samotné. Zdá se, že od hologra-
mů jsme už jen kousek.

Veletrhu vévodily LCD technologie  
ve všech podobách
Úplnou samozřejmostí byly různé minia-
turní LCD displeje. V šanonu místo papírů, 
v provozovnách služeb, ve víku krabice na 
produkty, v menu restaurace místo klasic-
kých listů – i s možností přímého objedná-
ní jídla. Běžnou novinkou byla i projekce 
digitálního obsahu na sklo ze spodní hrany 
s touch screen funkcemi.

Zatímco před třemi lety jsme na Euroshopu 
v Düsseldorfu překvapeně hleděli na Face Re-
cognition/Coding aplikaci na LCD pro reklam-
ní účely, dnes se na veletrhu jednalo o běžnou 
záležitost. Systém sbírá a analyzuje data z ob-
razu na monitoru získaná prostřednictvím 
zabudované minikamery. V reálném čase je 
pak možné sledovat základní sociodemogra-
fické údaje toho, kdo komunikaci sleduje, jak 
dlouho se na ni dívá a jakou má přitom náladu. 
Na základě toho danému člověku pustí systém 
z databáze ten nejvhodnější komunikační ob-
sah z mnoha uložených na disku. Tento systém 
se dá s pomocí generovaných dat velmi dobře 
využívat také pro optimalizaci funkčnosti růz-
ných typů a umístění POP aplikací. 

Velký posun zaznamenaly LCD a také svě-
telné systémy z hlediska spotřeby a využití 
nezávislých zdrojů energie. Na veletrhu jsme 

viděli realizace s LCD obrazovkou na stojanu 
a s LED nasvícením, které na kompaktní sadu 
běžných baterií vydrží fungovat i 3 měsíce. 
LED osvětlení je levnější, efektivnější a vý-
konnější, takže postupně vytlačuje ostatní 
světelné zdroje. Drtivá většina světelných 
efektů na vystavených exponátech je využí-
vala. Své místo stále častěji nachází i v levněj-
ších a dočasných POP aplikacích. 

Samoobslužné stojany vás vyfotí  
i vydají zvolený produkt
Dalším hitem veletrhu byly stojany, které 
vám udělají fotku (třeba se zkoušeným pro-
duktem) a pošlou ji buď na zadaný e-mail, 
nebo ji umožní rovnou sdílet na sociálních 
sítích. Tyto aplikace prodejní prostředí gami-
fikují a představují především pro zákazníky 
generace Z důvod navštívit takto vybavená 
místa prodeje. Navíc systém umožňuje snad-
né a praktické propojení se soutěžemi nebo 
různými promoakcemi maloobchodníků 
a značek a nabízí zajímavou emoční i praktic-
kou hodnotu, kterou zákazníci rádi vymění 
za svůj kontaktní údaj.

Prvek interaktivity obsahovalo i řešení, 
kdy si zákazník na LCD u regálu s vystavený-
mi vzorky produktů vybere barvu a velikost 
a ve speciální kapsli vyjede z podavače u re-
gálu zvolený produkt přímo ze skladu. Tako-
vý systém je ideální třeba v místech, kde není 
dost prostoru pro výstavku veškerého zboží. 
Zároveň k vybranému zboží může i anonym-
nímu zákazníkovi doporučit další související 
položky.

Je vidět, že nad tvorbou POP aplikací je 
třeba stále více přemýšlet a přicházet s kre-
ativními nápady. Jen tak budeme stále umět 
překvapit investory i koncové zákazníky. Ve-
letrh MPV byl v tomto velkou inspirací a vytk-
nout by se mu dalo jen to, že z mnoha stánků 
nebylo na první pohled znát, co vlastně nabí-
zí (to v naší branži působí jaksi paradoxně) 
a také že byl konferenční program celé 3 dny 
výhradně ve francouzštině.

Sami jsme se v Paříži blýskli na soutěži
Souběžně s veletrhem probíhala soutěž PO-
PAI EURO AWARDS. Spolu s námi soutěžilo 
celkem 396 prací z celé Evropy. Mezi expo-
náty opět i u permanentních realizací domi-
noval karton, který je ekologický, recyklova-
telný a dodává POP médiím určité kouzlo. 
Jak se na Francii sluší, tradičně byly nejčastěji 
k vidění aplikace pro kosmetiku soutěžící 
v řadě kategorií.

I naše vlastní realizace sklidily úspěch. 
V úterý 5. 4. jsme se dozvěděli, že tři ze čtyř 
přihlášených postupují do červnového finále 
soutěže, a již teď je jasné, že ve svých katego-
riích získají nejhůře bronzovou příčku. 

Jednou z nich je Loď Kapitána Morgana, 
která se již loni stala absolutním vítězem sou-
těže POPAI CE AWARDS. Jde vlastně o mobilní 
bar ve tvaru lodi. Oceněni jsme byli za působi-
vou prezentaci značky, originální design, kva-
litní materiály i důraz na detaily a funkčnost. 

Další nominaci získalo naše regálové čelo 
bonbonů JOJO. Uvidíte na něm barvy měnící 
vír ovládaný pohybovými senzory a získáte do-
jem, že se díváte do kotle plného ovocné šťávy. 
V kategorii Food – floor display se mezi tři nej-
lepší zařadil náš stojan realizovaný pro výrob-
ce superprémiového psího krmiva Carnilove. 

Vítězné projekty budou v Paříži 
vyhlášeny 16. června 2016.

Kartonový stojan  
s plexi nasvícenými boky

3D projekce na produkty

LCD na stolech v restauraci

RFID rozšířená realita
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Nespresso mění tramvajové
zastávky na kávovary

Andrea Petrová, marketingová manažerka, 
uvedla: „Představení kávovaru Prodigio je 
pro Nespresso velice důležitý moment. Ten-
to inteligentní kávovar je technologickou 
novinkou a naše společnost se neustále po-
souvá kupředu, inovace je pro nás základním 
principem. Proto jsme se rozhodli přinést 
technologii i do ulic.“

Společnost Nespresso jako jedna z prv-
ních v ČR použila technologii transparent-
ního LCD monitoru při venkovní instalaci. 
Ta zobrazuje animaci vytvořenou za účelem 
plnění šálku kávou. Animace je doprovázena 
a koresponduje s autentickými zvuky kávo-

varu Nespresso při přípravě kávy, od vložení 
kapsle po plnění šálku kávou. 

Nespresso zastávka nabízí i další funkce 
než jen neskutečně realistický model kávo-
varu. Umožňuje připojení na wifi, návštěvník 
má možnost dozvědět se více o kávovaru Pro-
digio, má možnost vygenerovat si voucher na 
ochutnávku kávy zdarma nebo se zúčastnit 
soutěže o jeden ze sedmi kávovarů Prodigio. 
Milovníci kávy a široká veřejnost mohou za-
stávky navštívit v Brně na proslulém Náměs-
tí Svobody v blízkosti Nespresso Boutique 
a v Praze na nejfrekventovanější zastávce 
Náměstí Republiky v ulici Na Poříčí před 

obchodním domem Palladium. Maketu kávo-
varu pro Nespresso zrealizovala společnost 
ZenithOptimedia ve spolupráci s agentura-
mi JCDecaux, euroAWK a agenturou BlueTo.

Společnost Nespresso nedávno potěšila milovníky kávy představením kávovaru 
Prodigio, svého prvního kávovaru propojeného s chytrými telefony. V rámci 
představení této technologické novinky Nespresso instalovalo makety kávovaru 
na tramvajové zastávky v Praze a v Brně, které navozují nejen atmosféru 
prostředí Nespresso Boutiques, ale také nabízí cestujícím možnost wifi připojení, 
prostřednictvím kterého se mohou zúčastnit soutěže o nový inteligentní kávovar.

P.O.P.

Zadáním bylo vytvořit luxusní regálové vy-
stavení, které bude odpovídajícím způso-
bem prezentovat značky z portfolia klienta 
a motivovat zákazníka k nákupu, nebo jej ale-
spoň inspirovat, aby si drink namíchal doma 
svépomocí. Koncept místa, kde si nakupující 
může vytisknout recept a má po ruce všech-
ny potřebné ingredience, již byl vyzkoušen 
dříve v realizaci v OC Letňany. „Klientela 
prodejen Makro nakupuje především pro 
podniky, proto se liší i software a nabízené 
recepty. Jsou náročnější, vícesložkové pro in-
spiraci barmanů. Regál je však stále zajímavý 
i pro koncové spotřebitele,“ uvádí Miroslav 
Obrátil, project manager DAGO.

Provedení regálu navozuje atmosféru 
baru, přispívá k tomu osvětlení, oblože-
ní centrálního panelu umělým kamenem 
nebo koktejlové sklenice zavěšené v horní 
části. Při interakci s dotykovým monito-
rem je zákazník obklopen prosvícenými 
lahvemi z portfolia Brown-Forman. Jedná 
se o whisky, rumy, tequillu i nealko nápoje. 
Po výběru receptu je možné jeho vytištění 
přímo u regálu i zaslání na e-mail zákazníka. 
„Užitečným výstupem softwaru chytrého 
regálu je také statistika o nejoblíbenějších 
koktejlech,“ dodává Tomáš Ptáček z Brown-
-Forman Czechia. Dosavadní ohlasy jsou vel-
mi pozitivní. Brown-Forman Czechia nyní 

plánuje další aktivity na podporu chytrého 
regálu a zároveň hodlá k aktuálním promo-
cím využít i imageové LCD obrazovky v jeho 
horní části. 

Chytrý regál neušel pozornosti poroty por-
tálu Místoprodeje.cz, která mu udělila cenu 
TOP in store realizace měsíce ledna 2016. 
„Čisté, propracované, vybízející k ochutná-
ní. Tento přístup povyšuje nakupování na 
zážitek. Provedení pomáhá budovat vysokou 
hodnotu vystavených brandů,“ zhodnotil 
vítěznou realizaci porotce Alexandr Stojčev, 
Group Account Director ze společnosti Mo-
mentum Czech Republic.

Chytrý regál v Makru
vás uvede do mixologie
Brown-Forman Czechia, distribuční společnost značek prémiového 
alkoholu Jack Daniel’s, Pepe Lopez a dalších z portfolia americké 
společnosti Brown-Forman, přichází za zákazníky s chytrým regá-
lem, který tiskne recepty na míchané drinky dle přání. „Cílovou sku-
pinou je běžný nakupující s malými znalostmi mixologie, ale i bar-
man nebo majitel restaurace hledající inspiraci pro svůj podnik,“ 
říká Tomáš Ptáček, Category & Trade Marketing Manager Brown-
-Forman Czechia. Regál vytvořila společnost DAGO, aktuálně je mož-
né nechat se zasvětit do mixologie v prodejně Makro na pražském 
Černém Mostě.

Pozvánka do soutěže
OBAL ROKU 2016
Komentovaná prohlídka výstavy loňských vítězů
a letošních finalistů soutěže. 

Soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se 
podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem je vyzdvihnout a propagovat 
nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na 
českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně 
ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání 
ocenění. Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar for Packaging jsou 
přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií: POTRAVINY; 
NÁPOJE; KOSMETIKA; FARMACEUTICKÉ PRODUKTY; ČISTICÍ A PRACÍ 
PROSTŘEDKY; ELEKTRONIKA; AUTOMOTIVE/ PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ 
OBALY; DÁRKOVÉ OBALY; POP&POS DISPLEJE a OSTATNÍ. 

Výstava finalistů
Během hodnocení finalistů – v červnu 2016 letos poprvé pořádáme 
komentovanou výstavu pro veřejnost i odborně zaměřené publikum ve 
výstavních prostorách pražského Smíchova. Součástí bude také většina 
vítězných exponátů předchozího roku 2015.

Jediná certifikovaná obalová soutěž na českém a slovenském trhu
Vstup z českého či slovenského trhu do světové soutěže WorldStar je možný 
pouze po úspěšném absolvování soutěže OBAL ROKU nebo DESIGN TOUCH. 
Zástupci společnosti SYBA jsou hrdými partnery a hodnotícími členy také této 
světové obalové soutěže.

Pro koho je určená soutěž OBAL ROKU ?
Například pro výrobce, distributory obalů a baleného zboží.  
Pro designové agentury a firmy poskytující služby v oblasti balení a pod.

Zdarma na Interpack 2017
Nově bude letos představeno speciál-
ní ocenění Save food, které znamená 
posun ve vnímání role obalů směrem 
k udržitelnosti, a to jak při výrobě 
a používání obalů, tak veškerých 
balicích technologií. Úspěšní účastní-
ci této kategorie budou moci zdarma 
vystavovat svá obalová řešení na ve-
letrhu Interpack 2017 v Düsseldorfu.

Save Food
Je trend, který spočívá v zodpověd-
ném používání obalových materiálů 
a jejich kombinací s ohledem na jejich 
minimalizaci. Cílem je pomocí chyt-
rých či promyšlených obalů předchá-
zet potravinovým ztrátám. 

Deadline
Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 
29. května 2016. Porota se sejde 
k hodnocení přihlášených obalů 
v červnu 2016.

Trofeje, certifikát a logo soutěže
Zástupcům firem oceněných expo-
nátů v soutěži OBAL ROKU 2016 
budou předány trofeje a certifikáty 
v rámci Obalového ceremoniálu. 
Během tohoto večera budou vyhlá-
šeni také držitelé ZLATÉ, STŘÍBRNÉ 
a BRONZOVÉ CENY PŘEDSEDKYNĚ 
POROTY OBAL ROKU 2016

Podmínky soutěže
Vyplnění elektronické přihlášky do 
uzávěrky dne 29. 5. 2016; zaslání 
popisu, fotografie a vzorku baleného 
produktu; zaplacení registračního 
poplatku.

Více informací na
www.obalroku.cz
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Pokud ty nejmenší uprostřed města náhle 
přepadne hlad, mohou maminky od ny-
nějška zamířit přímo do takzvaného baby-
-lounge. Zde je pro ně zdarma k dispozici 
mikrovlnná trouba, ve které mohou koje-
neckou stravu rychle ohřát. V baby-lounge 
obchodního centra Palais Vest v Recklin-
ghausenu maminky najdou také přebalovací 
stůl, náhradní plenky, kosmetické ubrousky 
a především klidnou atmosféru mimo do-

sah nákupního shonu. Touto nadstandardní 
službou pro zákazníky však Palais Vest splňu-
je pouze jen jedno z mnoha kritérií čtyřhvěz-
dičkového obchodního centra. 

Čtyřhvězdičková známka jako označení 
kvality obchodních center se opírá o kata-
log obsahující více než 600 kritérií, které 
obchodní centrum musí splňovat, aby získa-
lo toto prestižní ocenění. Mezi kritérii jsou 
i zdánlivé maličkosti, které zvyšují komfort 

jednotlivých skupin zákazníků na maxi-
mum. Koncept ke zvýšení kvality služeb 
a zážitku z nakupování je inspirován hoteli-
érstvím a byl uveden k životu francouzskou 
společností Unibail-Rodamco, která provo-
zuje 85 nákupních center po celé Evropě 
včetně své stejnojmenné německé pobočky. 
Koncept vedle baby-lounge a zastřešeného 
stojanu na kola zahrnuje také uzamykatel-
né skříňky, šatnu, pohodlné odpočinkové 
zóny, přehledná značení a rozmanité on-
line nástroje pro lepší orientaci. K tomu 
rovněž patří i intuitivní parkovací systém, 
recepce s vícejazyčnou obsluhou, wifi při-
pojení zdarma a interaktivní multimediální 
terminály. Součástí kvalitních služeb je i zá-
ruka, že jakákoli porucha bude do 10 minut 
opravena, a pokud ne, zákazníkovi bude 
nabídnuto alternativní řešení. K evidenci 
a seřazení jednotlivých kritérií byla sesta-
vena tzv. customer journey, která pokrývá 
všechna místa, na kterých zákazník přichází 
s obchodním centrem do styku. Karl Rei-
nitzhuber, výkonný ředitel společnosti Uni-
bail-Rodamco Germany, říká o cílech zvýše-
ní kvality: „Chceme nabídnout řešení ještě 
dřív, než se problém vyskytne.“

Certifikovaný zákaznický komfort
Aby obchodní centra ocenění získala (uchá-
zet se o něj mohou pouze centra spadající 
pod společnost Unibail), musí podstoupit 
certifikační proces. Splnění jednotlivých 
kritérií ověřuje externí institut SGS (Société 
Générale de Surveillance) v rámci dvouden-
ní kontroly. Každoroční nehlášené inspekce 
mají natrvalo udržet úroveň standardu kvali-
ty. Cílem je také vedení obchodního centra 
i všechny jeho zaměstnance „vychovávat“ 
a vést k udržování požadavků na kvalitu nabí-
zených služeb. Podmínka kvality je součástí 
každé smlouvy s poskytovateli služeb stejně 
jako slib zachování nejvyšší možné kvality 
každého nového zaměstnance. Zatímco pře-
pracovaná kritéria pro přijetí zaměstnanců 

Služby a komfort táhnou
Strategie ke zlepšení kvality některých developerských obchodních center se odvíjí pouze od standardů služeb a kultury zážit-
ku. V budoucnu se však budou muset stávající obchodní centra i menší objekty přizpůsobit vyšším požadavkům na kvalitu.

mají zaručit jejich příjemné vystupování, 
pravidelná školení, kterými musí všichni 
zaměstnanci obchodních center projít, ur-
čují požadavky na čistotu, bezpečnost a po-
hostinnost. Nájemci jsou doslova vyzýváni 
k aktivnímu zapojení do certifikačního pro-
cesu. Písemný závazek k úslužnému chování 
vůči zákazníkům je postupně začleňován do 
všech nájemních smluv. 

Obchodní centra se při práci na projek-
tech, které mají návštěvníkům jejich nakupo-
vání zpříjemnit, často zaměřují na možnost 
posezení a odpočinku mimo gastronomická 
zařízení. Tu mnohá obchodní centra dlouhá 
léta záměrně opomíjela, aby tak zákazníky 
nahnala do restaurací a kaváren. A tak nyní 
vznikají v prostorách nákupních center 
mnohdy robustní odpočinkové zóny s četný-
mi možnostmi k posazení.

Architektonická kancelář ATP v rámci 
generální přestavby vídeňského obchodní-
ho centra Shopping City Süd do celkového 
konceptu začlenila například tři útulně vyhlí-
žející sedací kouty z polymerního kamene. 
Také společnost Rosskopf + Partner, která 
polymerní kámen pro potřeby interiérů 
prodejen zpracovává, pro berlínské centrum 
Spandau Arcaden vyvinula osobité sedací 
soupravy připomínající „zelené oázy“.

Odpočinkové zóny
Obchodní centra se dále soustředí i na sani-
tární zařízení. Zatímco společnost ECE ne-
chává toalety ve svých nákupních centrech 
spravovat firmou Sanifair, z Nizozemska při-
chází inovativní sanitární služba s názvem 
2theloo (jedná se o slovní hříčku s anglic-

kým hovorovým výrazem „loo“ označujícím 
toaletu). Svým poměrně nekonvenčním 
způsobem nizozemská společnost nepřináší 
pouze komfort a čistotu, ale i toalety opatře-
né nevšedními motivy. 2theloo kromě toho 
nabízí í prodej drobného zboží, které by ženy 
mohly v kabelce postrádat, například hřebe-
ny, rtěnky, tampony nebo čokoládové tyčin-
ky. Koncept toalet od společnosti 2theloo je 
rozšířen po celé Evropě, přičemž v Německu 
provozuje toalety v obchodním centru Bikin 
Berlin a v centru Hofgarten v Solingenu.

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

Moderní posezení z akrylátového kamene od 
společnosti Hi-Macs s integrovaným internetovým 

terminálem ve francouzském obchodním centru 
Beaugrenelle

Pohodlný a ničím nerušený odpočinek nalezne 
návštěvník vídeňského obchodního centra Shopping 

City Süd v půlkruhovém sedacím koutě z polymérního 
kamene obklopeném květináči.

Provozovatel sanitárních zařízení 2theloo vybavuje 
toalety obchodních center nevšedními motivy.

Konny Scholz

Roste význam kvality pobytu v nákupních 
centrech?
Samozřejmě, zářivá čistota mnoho let platila 
jako jediný a zcela dostačující požadavek na 
nákupní centra. V současnosti však už nemů-
žeme za měřítko považovat pouze výpočet 
rentability. Především v nových obchodních 
centrech kladou provozovatelé v poslední 
době důraz na vytvoření specifické atmo-
sféry v rámci uspořádání prostoru. Naproti 
tomu standardy stávajících obchodních cen-
ter pozbývají na významu.

Interview

Dieter Bullinger, jednatel poradenské 
společnosti Debacon GmbH, se domní-
vá, že atmosféra v mnoha obchodních 
centrech je zralá na změnu. 

Kde je vhodné začít?
Nezávisle na správném složení nájemců 
je pro to, aby zákazník obchodní cent-
rum přijal, určující především faktor at-
mosféry. Podobně jako v hotelu by mělo 
být postaráno o to, aby se zákazník již 
od prvního okamžiku, tedy již na par-
kovišti, cítil v nákupním centru vítaný. 
Přejmenováním a zkrášlením pomocí 
pohovky, květináče či sochy v centrál-
ní hale sice možná docílím wow efek-
tu, tím však nezměním nic zásadního 
na celkovém dojmu. V budově záleží 
na každém detailu, ať už je stavebního, 
designového či emocionálního charak-
teru, či se jedná o vůni, kterou centrum 
vydává. 

Kde potkat 90 % ředitelů českých shopping 
center a kde potkat většinu jejich nájemců?

Na konferenci se představí nově připravovaná 
shopping centra i nájemci, kteří teprve vstu-
pují na český trh. Letošní ročník se zaměří i na 
potíže, které musí československý maloob-
chod řešit – absolutní nedostatek personálu 
pro jakékoliv pozice či problematické půso-
bení větších skupin mladistvých v shopping 
centrech. Každoročně je součástí RetailConu 
i právní poradna, letos na téma konkurenční 
doložky, o jejichž platnosti a vymahatelnosti 
lze mít často značné pochybnosti.

Jako každoročně i letos se koná v evropském kontextu unikátní setkání ředitelů 
shopping center a jejich nájemců. „Podařilo se nastavit fungující platformu pro 
pracovní setkávání,“ představuje ojedinělost konference RetailCon ředitelka Pav-
lína Hajnová, „dopoledne nalezne každý účastník u označených stolků více než 60 
ředitelů a majitelů shopping center a odpoledne pak více než 60 nájemců – retai-
lerů z celé České i Slovenské republiky. Navíc je pro letošní rok přichystaná novinka 
v podobě fotogalerie účastníků.“

Co:   13 ročník největší konference o českých 
a slovenských shopping centrech RetailCon 

Kdy:  17. 5. 2016
Kde:  Česká národní banka,
 Senovážné náměstí 30, Praha 1
Více informací a program: www.centers.cz

Digitální akvárium v nákupním centru Pasing 
Arcaden slouží zároveň jako kino pro děti.
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Hodnotitelská komise pracující při Asociaci 
českých nábytkářů ve shodě k vítěznému 
výrobku dodává: „Oceněný výrobek mmin-
terier „Package“ je typickým představitelem 
naprosto lapidárního minimalistického de-
signu, kdy se zdánlivě velmi obyčejný tvar 
výrobku dostává použitím hravého detailu 
do polohy lehké nadsázky a nadhledu sama 
nad sebou“. 

Kolekce Package je inspirována poštovní-
mi balíky, které samostatně nebo v sestavách, 
vytvářejí pohodlné sedací prvky v pestrých 
tvarových a funkčních mutacích. Díky této 
zdánlivé nahodilosti balíků a jejich vzájem-
ným skládáním je možné vytvořit libovol-
nou sestavu prvků od taburetu přes roho-
vou sedačku až po velkolepé sedací sestavy. 
Samotná forma evokující stlačené balíky je 

podpořena sofistikovaným a zároveň hravým 
způsobem provázání čalouněných prvků 
elastickou šňůrou. Ta se dá navíc demonto-
vat a díky tomu je možné čalouněné potahy 
snímat a prát. Tvarovou pestrost a hravost 
kolekce navíc doplňují přídavné podstavy, 
připomínající expediční vozíky. Kovové pod-
stavy slouží nejen jako podnože pod sedací 
prvky, ale také pod konferenční stolky a svou 
formou a inspiračním zdrojem viditelně pod-
trhují celou myšlenku.

Výrobek má dřevěnou kostru, kde výplň je 
tvořena polyuretanem a paměťovou pěnou. 
Šňůry jsou vyměnitelné v různých barvách. 
Nohy/podstavy jsou kovové. Horní deska 
stolku je z masivního buku.

V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2016“ je hod-
nocen nejlepší design a inovace nábytku 
v daném roce v České republice. Ocenění 
je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů 
a probíhá pod záštitou CZECHDESIGN.CZ, 
CzechTrade, Design Cabinet CZ a Unií profe-
sionálních designérů ČR. Přihlásit se mohou 
všechny firmy, které vyrábí nábytek v České 
republice. Pro přihlášení neexistuje žádné 
omezení co do členství v různých organiza-

cích atd. Kritérii hodnocení jsou funkčnost, 
bezpečnost, estetika a vhodnost použité 
technologie a materiálu. Nábytek hodnotí 
pětičlenná odborná komise, která je tvoře-
na nezávislými odborníky. Její doporučení 
schvaluje představenstvo Asociace českých 
nábytkářů.

NÁBYTEK ROKU 2017, jakožto již osmý 
ročník soutěže o nejlepší design a inovace 
nábytku v daném roce, bude vyhlášen v dru-

hé polovině letošního roku. Více informací 
na www.czechfurniture.com 

Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábyt-
kářské výrobě v České republice s důrazem 
na kvalitní design, přiblížit veřejnosti špič-
kové výrobky českých nábytkářů a motivovat 
designéry k tvůrčí aktivitě.

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů

Ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 
První den konání veletrhu nábytku a interiérů FOR FURNITURE (v rámci souboru veletrhů FOR HABITAT) v Praze Letňanech 
byla vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů - NÁBYTEK ROKU 2016. Generálním partnerem sedmého oficiálního roční-
ku ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 byl veletrh FOR FURNITURE. Partnerem ocenění byla společnost Démos trade, a.s. 
Vítězným výrobkem ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 byla vyhlášena kolekce „PACKAGE“, kterou pro výrobní společnost  
mminterier navrhli designéři Boris Klimek & Lenka Damová. 

Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů
na návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně zdařilé, 
byly (řazeno abecedně podle výrobce): 
  Jídelní stůl „ONTUR 35“, společnosti Dřevotvar družstvo, design: Ing. Jan Sedláček
  Kancelářský nábytek „WOOW“, výrobní společnosti „FORM, spol. s r.o.“, design: MgA. Daniel Barták a Ing. Radek Pomp
  Ložnice „AMANTA“, výrobní společnosti „JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“ design: Jaroslav Juřica
  Pohovka „SOFT“, výrobní společnosti „mminterier“,design: hipposdesign
  Multifunkční sedací systém „MODULAR“, výrobní společnosti „RIM-CZ, spol. s r.o.“, design: MgA. Martin Kožucharov 
  Kolekce „SPLIT“, výrobní společnosti „TON a.s.“,design: Arik Levy

Design

Pokovení titanem, zirkonem, nerez ocelí 
a jinými vysokoteplotně tavitelnými kovy 
a jejich sloučeninami vytváří odolné povlaky 
na skle, keramice, glazuře a smaltech. Mění 
se tak významně vzhled předmětů a jejich 
užitné vlastnosti. Tloušťka pokovení a tím 
i intenzita procházejícího světla je libovolně 
nastavitelná od polopropustných až po zcela 
nepropustné vrstvy (zrcadla). Kovové vrstvy 
kromě viditelných efektů vykazují i tepelně 
odrazivé vlastnosti a mohou tedy sloužit též 
jako stínění proti elektromagnetickému záře-
ní (frekvence TV, radio, sítě wifi a mobilních 
telefonů).

Pokovené vrstvy je možno definovaně od-
leptat, v přesnosti běžně 300dpi, a vytvořit 
tak působivý ornament, logo, text, libovolný 
obrazec tvořený kontrastem pokovené a ne-
pokovené plochy.

Tato unikátní technologie nanášení 
a gravírování, kterou dodává trhu 
společnost NANO4, má tyto vlastnosti:
		možnost přesné regulace tloušťky  

povlaku (regulace propustnosti pro světlo 
a jiné druhy záření)

		přesné kopírování struktury povrchu substrátu 
(kovový lesk - mat )

		zdravotní nezávadnost
		otěruvzdornost
		odolnost vůči neabrazivním 
 mycím prostředkům
		teplotní odolnost
 
Možnosti nanášení:
		technologie napařování
		naprašování
		obloukové odpařování

Společnost disponuje několika aparatura-
mi s vyčerpávajícími možnostmi pokovení. 
Podle požadovaných vlastností povlaku je 
schopna vybrat nejvhodnější technologii 
pro Vaši aplikaci.

Obsáhlé technologické zázemí obsahuje 
různé velikosti komor, což umožňuje poko-
vovat i rozměrné výrobky jako svítidla, des-
ky, plastiky apod. s rozměry cca do 1x1,5m. 
Technologie lokálního odleptání vrstev 
umožní nanášení nejen na rovné plochy, ale 
i na jednoduché tvary – např. povrch válce 
nebo jakékoli mírně zakřivené plochy

Šíře použití je tedy obrovská - osvětlo-
vací tělesa, stínítka, zrcadla, dekorace skla 
a porcelánu- lahve, vázy, mísy, sklenice a jiné 
artefakty vybavení domácnosti. V průmyslo-

vých oblastech nachází uplatnění u skel pro 
stavebnictví, u reklamních předmětů, nej-
různějších nádob pro kosmetické přípravky, 
u sanitární keramiky, obkladů, dlažeb a mno-
ha dalších.

Technologie dodá předmětu nádherné kovo-
vé barvy v tónech stříbrné, zlaté, bronzové, 
kobaltově modré nebo perleťové.

Vakuové pokovení povrchu dodá 
předmětu zcela nový rozměr a krásu

Technologie NANO4 pro designové a funkční povlakování skla přetvoří obyčejné sklo v exkluzivní předmět. Společnost 
NANO4 s.r.o. se již několik let zabývá nanášením ultratenkých vrstev na sklo pro všestranná použití v architektuře, dekora-
tivním i automobilovém průmyslu. Tato nano-technologie ultratenkých vrstev je aplikovatelná nejen na sklo, ale i porcelán, 
plasty, plechy a glazury. Do takto naneseného povrchu lze gravírovat a vytvořit jakékoli motivy do těch nejmenších detailů.

Konzultace Vám rádi poskytnou na tel.:
774 090 329
NANO4 s.r.o.
Sladovnická 137/17, 792 01 BRUNTÁL
www.nano4.cz

Technické údaje:
		materiály: Al, Au, Ag, Mosaz, Ti, Zr, Nerez, 

TiN, ZrN, TiOx, ZrOx, TiNOx, TiC, ZrC a jiné...
		vhodné substráty: sklo, keramika, plasty, 

glazované a smaltované předměty, porcelán
		ploché předměty  

do velikosti 1000 x 1500 mm
		3D předměty do velikosti  

cca D = 500mm x L = 1000mm

luxfery

nápojové sklo

osvětlovací
technika

vázy

svícny
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ČEŠI A REKLAMA 2016
Proč mediaci ve firmě?
Mediace je – stručně řečeno – soubor komu-
nikačních technik, které pomáhají detekovat 
příčiny konfliktu a jeho důvody a snaží se na-
jít všemi stranami přijatelné způsoby řešení 
do budoucna.
Kdo někdy pracoval s lidmi, ví, jak často 
vznikají zbytečné ztráty pramenící pouze ze 
vzájemného nepochopení slov nebo činů, 
případně z nedostatku vzájemné komuni-
kace. V mezilidské rovině je běžné, že se 
nechápeme, lidé nejsou zvyklí si vysvětlovat 
důvody svého jednání. Mediace může pomo-
ci takovým ztrátám předcházet, protože se už 
na začátku rodícího se konfliktu zaměří na 
skutečné potřeby všech stran a pomáhá jim 
najít cesty, jak tyto potřeby naplnit. Nejde 
o hledání viny nebo pravdy, protože se větši-
nou jedná o subjektivní vnímání skutečnosti 
všemi stranami, takže pravdu mají všichni, ale 
o nastavení takových postupů, které budou 
pro všechny dotčené strany nejlepší možné.

Sami sebe vnímáme především optikou 
svých úmyslů, které jsou ovšem pro 
druhé neviditelné, zatímco druhé 
vnímáme skrze jejich činy, protože ty 
jsou viditelné zase nám.

J. G. Bennet

Kdo může být mediátorem?
Platí obecná a nepřekročitelná zásada, že me-
diátor má být nestranný. To ovšem nemusí 
být vždycky důvod pro to, aby vnitrofiremní 
záležitosti řešil někdo, kdo stojí mimo firmu 
a o jejím vnitřním uspořádání neví nic. 

Pokud mediaci chápeme jako soubor tech-
nik, které pomáhají řešit konflikty, není vy-
loučeno, aby funkci mediátora – tedy toho, 
kdo zjišťuje potřeby stran a pomáhá jim hle-
dat reálná řešení – zastával i zaměstnanec fir-
my, typicky někdo z personálního oddělení 
nebo přímý nadřízený, jde-li o konflikt mezi 
jeho podřízenými. Jednání je v každém pří-
padě důvěrné, a pokud strany konfliktu mají 
důvěru v to, že se informace o průběhu jed-
nání nedostanou ven, nic nebrání tomu, aby 
tento způsob řešení konfliktů zajišťovala fir-
ma z vlastních zdrojů.

Výhodou externího mediátora může být 
záruka mlčenlivosti, důvěrnosti, nestrannos-
ti a možná i profesního odstupu. Výhodou 
interního mediátora je časová flexibilita a do-
sažitelnost, menší finanční náklady a znalost 
prostředí.

Jak to probíhá? 
Za personálním ředitelem společnosti při-
šel zaměstnanec, kterému běžela výpovědní 
doba s tím, že se on a několik jeho kolegů 
cítí být šikanováno jejich vedoucí. On z toho-

to důvodu hledal nové zaměstnání. Když ho 
našel, podal výpověď a s pocitem jistoty, že 
jemu se teď už nemůže nic stát, se rozhodl 
„bojovat“ aspoň za své kolegy, kteří ve firmě 
zůstat chtějí, ale mají strach, že když se se 
svou nespokojeností ozvou, bude to pro ně 
mít negativní důsledky.

Personální ředitel si odděleně vyslechl za-
městnance, kterých se to týkalo, a potom i je-
jich vedoucí a usoudil, že problém je hlubší 
a dotýká se celého oddělení. Nadefinoval dva 
problematické okruhy, svolal schůzku celého 
oddělení, a aby bylo zajištěno nestranné řeše-
ní, požádal o pomoc externího mediátora.

Týmu musel mediátor nejdříve vysvětlit, že 
využitím externisty se zaměstnavatel nechce 
zbavit své odpovědnosti, ale bere problém 
v daném týmu natolik vážně, že je pro něj dů-
ležité celou věc vyřešit pomocí profesionála. 

Oříškem bylo přesvědčit vedoucí i její pod-
řízené, že mediace není o hledání pravdy na 
jedné a viny na druhé straně, ale o přesné de-
finování toho, co v současnosti všichni nebo 
někteří zaměstnanci považují za problém 
a o nalezení postupů, jak dosáhnout žádoucí-
ho výsledku. 

Dva hlavní okruhy, které bylo potřeba 
projednat a řešit, byla koncepce oddělení 
a způsob předávání informací uvnitř odděle-
ní. V rámci diskuse o koncepci se tým dostal 
k otázce aktuálních priorit pro celý tým a ka-
ždého jedince a k vypracování systému pravi-
delného hodnocení jejich práce.

V rámci diskuse o předávání informací 
si zaměstnanci stěžovali na šikanu ze strany 
nadřízené. Šikanu dokládali tím, že „si vždyc-
ky vyčíhala, až budou sami v kanceláři, potom 
za nimi přišla a deptala je náznaky o tom, že 
by mohli o zaměstnání přijít“. Vedoucí argu-
mentovala tím, že pokud potřebuje dát nega-
tivní zpětnou vazbu, nechce si zvát podřízené 
„na kobereček“ do své kanceláře, aby je zby-
tečně nestresovala, a že považovala za vhod-
né, aby byla negativní zpětná vazba sdělována 
bez přítomnosti ostatních kolegů.

Byla domluvena pravidla podávání zpětné 
vazby, pravidla vzájemné komunikace o tý-
mových úkolech a systém pravidelných po-
rad. Po dohodě s personálním ředitelem se 
nastavilo zkušební období, po jehož skončení 
se tým opět sešel, aby věci, které nefungovaly, 
ke všeobecné spokojenosti upravil.

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

FIREMNÍ MEDIACE
– PŘÍNOS, NEBO ZBYTEČNOST?

Nákup na základě reklamy
Nákup na základě reklamy, či přesněji ochota 
přiznat takový nákup, byla do výzkumu zařa-
zena již v roce 1994. Po celou dobu šetření 
se hodnoty odpovědí „ano, koupil/a/ jsem na 
základě reklamy“ pohybují mezi 30 – 40 % .

To, že informace z reklamy pomáhá při ná-
kupním rozhodování uvádí 44 % populace, 
častěji jsou to ženy, mladší lidé, lidé s vyššími 
příjmy, obyvatelé menších měst a častí uživa-
telé internetu.

 

Přinášíme Vám výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od 
roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a v kterém pokračuje v posledních letech agentura Factum Invenio a ppm factum. 
Doposud bylo realizováno celkem 33 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. Poslední šet-
ření proběhlo v lednu 2016 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 1 000 osob ve věku nad 15 let.
Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS) POPAI, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) 
a AČRA - MK. Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum. 
Největší prostor pro reklamu stále zůstává na místě prodeje a to u všech forem, především pak u ochutnávek, kde si 
třetina populace dokonce přeje jejich navýšení.

Kde máme reklamy dost,
kde jsme jí přesyceni
Na prvních místech stále zůstává reklama 
v komerčních televizích, kde lze předpoklá-
dat negativní vliv přerušování TV pořadů 
reklamou. To vadí více než 80 % populace. 
Vysoké procento přesycenosti vykazují také 
letáky umisťované do poštovních schránek. 
To potvrzují i výsledky jiných výzkumů, které 
uvádějí zvyšující se počet oznámení na poš-
tovních schránkách „nevhazovat reklamu“. 

Z vývojového grafu je patrné, že pocit pře-
sycenosti klasickou reklamou v posled-
ním období nevzrůstá, u některých médií, 
včetně uvedených komerčních televizí se 
buď udržuje na zhruba stejné úrovni nebo 
klesá. Ve srovnání s obdobím začátku de-
vadesátých let je ale patrný nárůst přesy-
cenosti prakticky u všech médií. Poněkud 
jiný vývoj je u televize, kde jsme zpočátku 
sledovaly televize jako celek a po rozdělení 
hlavních stanic je jasně odlišen postoj k ČT, 

kde je v současné době míra přesycenosti 
nižší než byla v obecném postoji na začátku 
našich šetření. 

Reklamy na internetu má už „více než dost“ 
přes polovinu populace (od posledního 
šetření nedošlo ke změně) a reklamou na 
sociálních sítích je přesyceno 36 %. Tento 
dotaz byl položen poprvé a kladnou odpo-
věď nejčastěji uváděla mladší generace, což 
odpovídá tomu, že na sítích „žije“.

Přesycení reklamou (data v %, n=1000)

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.,
prezidentka ČMS
vysekalova@cms-cma.cz

(data v %, n=1000)

Ano

Ne

Neví, bez odpovědi
39 %

54 %

7 %

Značná část velkých hráčů na trhu v oblasti rekla-
my a polygrafie se chystá na veletrh v německém 
Düsseldorfu několik měsíců dopředu a tento veletrh 
je pro ně ideálním spojením místa a času pro před-
stavení svých novinek. Proto by se mohlo zdát, že 
se veletrh REKLAMA POLYGRAF, který se koná v PVA 
EXPO PRAHA od 10. do 12. května, bude muset 
obejít bez prezentací největších společností. Opak 
je ale pravdou. Firmy si tuto akci, která v České re-
publice nemá konkurenci, rozhodně ujít nenechají. 
„Náš veletrh znamená pro společnosti jednak mož-
nost vybídnout veřejnost k návštěvě jejich stánku 
na veletrhu Drupa, ale především také příležitost 
k prezentaci technologií a materiálů pro zákazníky, 
kteří Drupu navštívit nehodlají,“ vysvětluje ředitelka 
veletrhu REKLAMA POLYGRAF Jana Nosálová. 

„Fakt, že je český veletrh REKLAMA POLYGRAF 
oblíbený dosvědčuje také to, že jsou výstavní plo-
chy již několik týdnů před začátkem veletrhu zcela 
obsazené. A to i zahraničními vystavovateli,“ říká 
Nosálová. „Zajímavé budou expozice věnované re-
klamnímu textilu a nově jsme letos pro návštěvníky 
připravili sekci pringt&packaging, v jejíž centru ob-
jeví Centrum obalových a balících inovací. 

V rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF se uskuteční 
několik doprovodných akcí. „Rozhodně doporučuji 
navštívit na letňanském výstavišti 11. května veletrh 
EVENT DAY, který nabídne eventovým agenturám, 
marketingovým specialistům a odborné veřejnosti 
tipy od poskytovatelů gastronomických služeb, pro-
nájmu prostor, ozvučovací a osvětlovací techniky či 
uměleckých agentur a agentur s hosteskami,“ radí 
Nosálová. „V rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF 
vyhlásíme také vítěze soutěže Kalendář 2016 a také 
Duhový paprsek, soutěže o nejlepší signmakingo-
vou realizaci,“ prozrazuje ředitelka.

Veletrh
REKLAMA POLYGRAF
je v Čechách
stále bez konkurence
Mezinárodní veletrh reklamy, médií, po-
lygrafie a obalu REKLAMA POLYGRAF 
zažije v polovině května už svou třiadva-
cátou reprízu. Jeho úspěšnost neohrozilo 
ani konání tematicky příbuzného veletrhu 
Drupa, který se uskuteční v Düsseldorfu 
na přelomu května a června.


