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Dylan's Candy Bar
Chicago, USA
(Photo: Mark A Steele Photography Inc)

The Market by Longo's
Toronto, Canada
(Photo: Michael Mahovlich Photography)

Osobitě, přirozeně a digitálně
v kamenném obchodě

Top-5 trendů v maloobchodním prodeji
Do výběru letošního EuroShop RetailDesign Award došlo celkem 71 návrhů z 25 zemí. Z těchto velkolepých nápadů odvodil
institut EHI, protagonista soutěže, pět nejdůležitějších trendů v mezinárodním maloobchodním designu.
Identita

Autenticita

Mnohé detaily v zařízení prodejny, jako jsou
osobní věci, umělecká díla nebo předměty
denní potřeby rozvíjejí rozmanité individuální akcenty. Na obchody je nahlíženo jako na
divadelní jeviště, jehož architektura se má zákazníkovi vrýt do paměti. Z velmi detailního,
kreativního a neobvyklého vizuálního merchandisingu vzniká doslova jevištní scéna.
Všechny tyto detaily lze integrovat do vysoce
standardizovaných konceptů prodejen.

Podstatnou součástí konceptů prodejen jsou
přírodní a autentické materiály. Především
dřevo patří mezi jednu z nejoblíbenějších surovin užívaných na stropy a podlahy. Dřevo
totiž prodejně propůjčuje obzvláště teplou,
přívětivou a přirozenou atmosféru.
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Design s příběhem / Curated Retailing
Moderní obchody vyprávějí příběhy – ať
už se jedná o historický vývoj daného místa

nebo o samotný produkt a zajímavosti kolem jeho vzniku. Obchody mohou vyprávět
příběhy ze zákulisí nebo příběhy o přípravě
pečlivě vybíraných kolekcí. Úspěch maloobchodů stále závisí především na sestavení
jednotného a zajímavého sortimentu, který
zákazníkům představuje různé druhy zboží. V současnosti mají zákazníci čím dál tím
více možností, jak odebírat zboží od četných
a rozmanitých (mezinárodních) prodejců
z celého světa. Prostřednictvím „Curated

Retailing“, tedy pečlivě sestavovaných kolekcí, zákazník obdrží jakýsi první předvýběr.
Maloobchodníci tak navzdory doposud zavedeným kategoriím a produktovým liniím
vytvářejí zcela nové oblasti životního stylu.

Rozmanité nabídky
Další rozmanité služby, například stylové
poradenství, péče o tělo, kadeřnické služby
nebo také analýza běhu, mají vytvořit takové prostředí, které má spolu s běžným sortimentem zákazníka přimět k tomu, aby se
v obchodě déle zdržel a aby se do něj také
pravidelně vracel. Tento koncept zahrnuje
mimo jiné i gastronomii, tedy kavárny a restaurace, ve kterých se zákazníci mohou cítit
jako hosté. Proto moderní obchody využívají
těchto hybridních nabídek, které spojují tradiční maloobchod s cateringem, osobními
službami, uměleckými galeriemi, veřejnými
čteními a mnohými dalšími službami a aktivitami. Z tzv. „concept store“ se tak stává „lifestyle store“. Moderní zážitek z nakupování
zahrnuje také prvky společenského soužití:
maloobchodníci navazují kontakt se svými
zákazníky a nákup v kamenné prodejně proměňují v osobní zážitek, kterého by se zákazníkům na internetu nikdy nedostalo.

aplikací je do kamenného obchodu přenesena bezprostřední dostupnost internetového
nakupování. Ta zahrnuje i možnost sestavit
si produkt dle vlastních představ. Technologie v kamenném obchodě zákazníkovi nabízí
větší výběr, snadnější přístup ke zboží i více
informací než kdy předtím.

Vítězem se stává…
Vítězi soutěže EuroShop RetailDesign Award
se jako každý rok měly stát koncepty, které
zákazníky oslovily zdařilou kombinací interiéru prodejny, barev, materiálů, osvětlení

a vizuálního merchandisingu a které zároveň vysílají jasné poselství o svém produktu.
A tak se i stalo: „Sonia Rykiel“ z pařížské čtvrti
Saint-Germain-des-Prés, „Vitra & Camper Pop-up“ z německého Weilu nad Rýnem a „Whole
Foods Market“ z amerického Daytonu.
O vítězných konceptech se dočtete na následující dvoustraně.
www.ehi.org
www.facebook.com/ehi.org
www.twitter.com/ehi_org
www.xing.com/net/ehi
Julia Janus - Riga, Latvia
(Photo: Andrej Utochkin/Julia Janus)

Digitalizace
Významnou součástí designu prodejen se stala také digitalizace. Mezi zaslanými příspěvky
najdeme mnoho inspirujících příkladů perfektní synchronizace dekorace a obsahů na
obrazovce, které se spojují do jednotného
kreativního celku. Prostřednictvím online
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Vítězné koncepty letošního ročníku

EuroShop RetailDesign Award
Odborná porota ocenila nejpřesvědčivější koncepty prodejen. O jejich vítězství rozhodla především výjimečná
kombinace interiéru prodejny, barev,
materiálů a osvětlení. Dalším faktorem,
který přispěl k úspěchu těchto konceptů,
byl i zdařilý vizuální merchandising
s jasným poselstvím o produktu a úspěšnou komunikací se zákazníkem.
Se zdařilým konceptem i designem prodejny porotu tentokrát nejvíce oslovily „Sonia
Rykiel“ z pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés, „Vitra & Camper Pop-up“ z německého
Weilu nad Rýnem a „Whole Foods Market“
z amerického Daytonu.
Ceny EuroShop RetailDesign Awards udělili institut EHI a Messe Düsseldorf již podeváté. V tomto roce se do EuroShop RetailDesign Award přihlásilo celkem 71 projektů
z 25 zemí. Mezinárodní porota vybrala letošní vítěze z 26 finalistů. Udílení se konalo 18.
května v rámci druhého ročníku čínského
obchodního veletrhu C-star v Šanghaji.

Sonia Rykiel, Paříž, Francie

Vitra & Camper Pop-up, Weil nad Rýnem, Německo
EuroSop RetailDesign Award Ceremony 2016: (Photo: XiaoXin Wang)
Z celkem 50 tisíc knih vytvořila Sonia Rykiel ve
svém stejnojmenném módním butiku nevšední
interiér. Tento koncept prodejny je poctou pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés, která byla ve
20. století kavárnami a knihkupectvími doslova
zaplavena. Zboží je v butiku, který zahájil svou
činnost v březnu 2015, prezentováno v jednoduchém prostředí: Věšáky s oblečením ve výklencích
narušují přímočarou strukturu dřevěných regálů
sahajících až ke stropu, několik figurín pózuje před
dominantní dekorací z tisíců knih, průchod butikem je lemován pulty se zbožím. Červené lakované stěny v prvním patře harmonicky kontrastují
s modrým kobercem, který na první pohled zaujme svým vzorem s rudými ženskými rty. Dalším
zdejším lákadlem jsou stříbrné displeje s bižuterií,
které připomínají abstraktní umělecké dílo. Rozmanité materiály a barevné provedení prodejny
jsou obzvláště působivé díky dennímu světlu, které proniká skrz strop ze skla a černé oceli.

Od června do září 2015 byl v areálu společnosti
Vitrashop ve Weilu nad Rýnem k vidění dočasný
obchod španělské obuvní značky Camper. Prioritou společného pop-up projektu bylo vyzkoušet si
nové maloobchodní služby v prostředí kamenné
prodejny. Pod světlem zalitou kupolí „Buckminster Fuller Dome“ se rozprostíral oválný prostor
s oválnou konstrukcí z regálů, v jejichž přihrádkách byly vystaveny boty. Prostor mezi police-
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Vitra & Camper Pop-up, Weil am Rhein, Germany
(Photo: Eduardo Perez)

Whole Foods Market, Dayton, USA (Ohio)

Whole Foods Market,
Dayton/USA
(Photo: Whole Foods)
Sonia Rykiel, Paris/France
(Photo: Photographie Luc Boegly - 2014)

mi a vnějšími stěnami byl využit pro informace
o značce Camper. Digitální prvek v tomto pop-up
obchodu představovaly jedinečné QR kódy, které
zajišťovaly přístup k jednotlivým službám, jako
například skenování chodidla nebo možnost nechat si vyrobit vlastní vložky do bot. Dvě obrazovky sloužily jako „digitální prodlužovač police“. Dočasný obchod totiž prezentoval pouze úzký výběr
ze svého sortimentu.

Bio supermarkety americké společnosti Whole
Foods Market mají osobité designové koncepty,
které se přizpůsobují místnímu koloritu. Do konceptu nové prodejny v Daytonu, která se rozkládá
na 4 180 metrech čtverečních a která byla otevřena v červnu 2015, musela být graficky zahrnuta
historie města jakožto centra leteckého průmyslu.
Prostřednictvím motivů jízdních kol koncept prodejny odkazuje na pionýry letectví Orvilla a Wilbura Wrightovy. Ti v Daytonu kdysi provozovali cyklistickou dílnu, ve které mimo jiné vyvinuli i první
létací stroje pro svůj první úspěšný let. Četné užití
dřeva podtrhuje autentické postavení na trhu
a zároveň vytváří v prodejně útulnou atmosféru.
Černé psací tabule podávají doplňující informace
o produktech, jejich zpracování i o hodnotách řetězce Whole Foods Market. Obzvláště originálním
prvkem jsou tyrkysové stěny.
www. euroshop-award.com
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Nové prodejní koncepty

iStores největším Apple Premium
Resellerem v Čechách a na Slovensku
Přesně 20. 5. 2016 (pátek) v 15.00 hod se současně otevřely tři zbrusu nové prodejny iStores v České republice. Dvě v Praze (Galerie Harfa a Atrium Flora) a jedna
v Ostravě (Forum Nová Karolina). iStores se tak stane největším Apple Premium
Resellerem na území České republiky a Slovenska.

iStores po expanzi na slovenském trhu v posledních letech výrazně posiluje i u nás. Třemi novými prodejnami rozšíří svou síť v České republice na celkových pět prodejen.
Na Slovensku jich má nyní dokonce už šest.

Předpokládaná roční návštěvnost pro celou
síť má dosahovat až dvou milionů zákazníků.
Zákazníci nových prodejen iStores v České republice se mohou těšit na celou řadu
novinek. Například na pražské prodejně
iStores v Atriu Flora najdou takzvaný Apple
Watch Display Table, což je stůl, na kterém je
vystaveno mnoho variant populárních Apple
Watch. Zákazník tak má jedinečnou možnost
osobně si vybrat hodinky, které se mu nejvíce líbí. Navíc se výrazně rozšíří portfolio prémiových značek příslušenství, předprodejní
podpora i splátkové a servisní služby.
„Už nyní projde dveřmi iStores více návštěvníků, než má naše hlavní město obyvatel.
Současný růst a expanze v České republice
jsou pro iStores velkým závazkem. Zároveň je

to jasná zpráva, která potvrzuje, že námi zvolený směr specializovaných prodejen s odborně
vyškoleným týmem, jenž je schopen poskytnout zákazníkům komplexní zkušenost a zážitek, se těší velké popularitě. Zákazník, který si
kupuje jakékoliv zařízení Apple nebo příslušenství k němu, upřednostňuje kvalitu a osobní péči již od prvního momentu, kdy vstoupí
do naší prodejny,“ řekl Michal Adamčík, ředitel společnosti WESTech CZ, s. r. o.
Provozovatelem prodejen iStores je společnost WESTech, spol. s r. o., která byla založena v roce 2000 a zaměstnává 70 lidí na
Slovensku a 30 v Čechách. Firma je součástí
nadnárodní IT skupiny ELKO a úspěch sítě
iStores na Slovensku chce zopakovat i v České republice. Prodejny iStores kladou velký
důraz na osobní zkušenost a spokojenost
zákazníka. Pravidelná Apple certifikace prodejců je podmínkou udržení si statutu Apple Premium Reseller, Apple Solution Expert
Education, přičemž iStores se stal lídrem
i v oblasti B2B prodeje.

Vitra otevřela novou budovu Schaudepot
V pátek 3. června 2016 se ve Vitra Campusu ve Weil nad Rýnem slavnostně otevřela nová budova – Vitra Schaudepot, kterou
navrhlo architektonické studio Herzog & de Meuron z Basileje. Díky Schaudepotu představí Vitra Design Museum veřejnosti
hlavní předměty ze své rozsáhlé sbírky. Zlatým hřebem Schaudepotu je stálá výstava více než 400 exponátů z oblasti moderního nábytku od počátku 19. století po současnost, ikonické produkty světových designérů i nábytek vyrobený 3D tiskem.
Podnětem ke vzniku Schaudepotu byla touha
zpřístupnit veřejnosti neustále se rozrůstající sbírku Vitra Design Musea. Základy sbírky
vybudoval zakladatel muzea Rolf Fehlbaum
a v současnosti patří k těm nejvýznamnějším
na světě. Obsahuje ca 7 000 kusů nábytku, širokou škálu svítidel a rozsáhlé archivy včetně
pozůstalosti Charlese a Ray Eamesových, Vernera Pantona a Alexandera Girarda. Sbírka
měla být původně umístěna v hlavní budově
muzea od Franka Gehryho z roku 1989, ale
muzeum v ní pořádá velké výstavy. Muzejní
sbírka se tím pádem stálé expozice doposud
nedočkala.
Mezi vystavenými předměty zde najdete
raný nábytek z ohýbaného dřeva, ikonické příklady klasického modernismu od Le Corbusiera, Alvara Aalta a Gerrita Rietvelda, barevné
plastové objekty z období Pop artu i nejnovější nábytek vyrobený pomocí 3D tiskárny.
Prezentaci doplní menší krátkodobější výstavy tematicky spojené se sbírkou. Jako první to bude výstava o tzv. radikálním designovém hnutí z 60. let 20. století. Ve sníženém
přízemí Schaudepot nabídne ukázku dalších
klíčových předmětů ze sbírky, například
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skandinávský a italský design, sbírku svítidel
a pozůstalost Charlese a Ray Eamesových.
Prezentace v Schaudepotu je rozdělena do
tří částí o celkové ploše 1 600 m2. V přízemí
je hlavní sál s rozsáhlou stálou výstavou. Ta
se zaměřuje na více než 400 zásadních děl
z oblasti nábytkářství. Podrobné informace
o předmětech ze sbírky obsahuje digitální
katalog, který si návštěvníci mohou přečíst
v chytrém telefonu nebo tabletu – ty jsou
k zapůjčení přímo v Schaudepotu.
Stálá výstava v hlavním sále Schaudepotu
je uspořádána chronologicky. Průhledy je
vidět na další předměty ze sbírky umístěné

ve sníženém přízemí – tematicky související
díla. Návštěvníkům je tak zprostředkován pohled do zákulisí muzea, kde restaurátoři a kurátoři denně pečují o předměty ze sbírky.
Víc o tom, jak muzeum funguje, se návštěvníci dozvědí i na několika dalších místech.
Z kavárny je vidět do muzejních kanceláří
a knihovny. Knihovna je na požádání přístupná vědcům a studentům. Do restaurátorské dílny návštěvníci nahlédnou během
komentovaných prohlídek. Schaudepot je
tedy „transparentním“ muzeem designu, které tento obor zpřístupňuje široké veřejnosti
ve všech jeho oblastech.

Zde vévodí čaj
Společnost Oxalis působí na českém
trhu více jak dvacet let. Za ty roky si
český spotřebitel zvyknul vnímat obchody Oxalis spojené s mottem: „OXALIS – to nejlepší z čaje a kávy.“ Najde
v nich nepřeberné množství druhů čaje
(zelené čaje, černé, oolongy, bílé čaje,
raritní čaje, rozvíjející se čaje atd.) a na
40 druhů kávy. Po pozvolné designové
evoluci prodejen došlo k revolučnímu
kroku. Majitel a zakladatel značky Oxalis - ing. Petr Zelík - nechal vytvořit zcela
nový, čistý, přehledný˝koncept obchodu
s jasným poselstvím.

„Záměrem mého návrhu nebyl okázalý
architektonický skvost interiéru, ale naopak
designem jsem chtěl co nejvíce dostat do
popředí hlavní produkt značky Oxalis - čistý
sypaný čaj,“ uvádí architekt. „Novým konceptem obchodu jsem chtěl prostor oživit,
zmodernizovat, zjednodušit a „vyčistit“ ve
smyslu zjednodušení. Zpřehlednění sortimentu bylo mým hlavním záměrem. Zákazníka, který vstoupí do prodejny, by měly na
první pohled upoutat nerezové dózy s čajem.
Proto jsem je umístil proti vstupu do prodejny do rastru z dřevěných polic. Inspirací mi
byly japonské interiéry čajoven či místností
určených pro pití čaje, kde se vždy prolínají průhledné stěny s takovými pravidelnými
rastry. Tento prvek měl evokovat orientální
kulturu v konceptu Oxalis. Jak jsem již zmí-

nil, interiér měl působit jasně a svěže, a tak
jsem zvolil materiál dřeva – světlého běleného dubu. Strop je z bílých ocelových lamel,
mezi kterými je zapuštěno osvětlení z ledkových zářivek, aby svým designem nenarušovalo prostor. Osvětlení mělo být přirozené,
aby neodvádělo pozornost od produktů.
V kontrastu s bílou barvou dřeva je tmavá
velkoformátová dlažba na podlaze a obložení
stěn zázemí. Jednalo se o velmi nestandardní
dlaždice rozměru 3x1 metr.
Mojí vizí tedy byla maximální jednoduchost prostoru, cílem nebylo pouhé vytvoření zajímavého interiéru, ale zájmem bylo
podpoření prodeje produktu. Interiér jsem
chtěl maximálně přizpůsobit zboží,“ komentuje koncept autor designu Tomáš Němec.
www.oxalis.cz

„Několik měsíců pracoval náš architekt Ing.
Arch. Tomáš Němec na nové podobě maloobchodní prodejny,“ uvádí ke svému radikálnímu rozhodnutí Petr Zelík. „Vznikl čistý
a jednoduchý design „zen“, který se v létě
loňského roku uplatnil při přestavbě našich
vlajkových lodí na Smíchově a Chodově.
V tomto duchu jsme zároveň otevřeli prodejnu v nové lokalitě – bratislavském nákupním
středisku Au park. A postupně budujeme další. Tímto novým konceptem jsme chtěli vizuálně sjednotit naše maloobchodní jednotky a zároveň je zmodernizovat. Stejně jako
máme corporate identity v produktových
obalech a komunikaci značky, chtěli jsme ji
mít i v obchodech. A to se nám myslím s panem architektem povedlo.“
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Budoucnost nakupování:
Nastává doba bezpokladní?
První samoobsluha v dějinách byla v Americe otevřena před 100 lety. Patentovaný systém pokladen nahrazující tradiční pultovou obsluhu tehdy způsobil ve světě obchodu převrat, dnes už však začíná být zastaralý. Ve jménu pokroku vítězí nové technologie a tradiční systémy nahrazují bezhotovostní a bezkontaktní nákupy.

„Nákupy se z kamenných obchodů stále více
přesouvají do online prostředí, kde musí být
nakupování co nejjednodušší a maximálně
intuitivní. Naším cílem proto je neustálé hledání cest a inovací, jak nákupy zákazníkům
zjednodušit. Dá se tak například očekávat, že
v blízké budoucnosti bude platbu v e-shopu
možné provést automaticky přes elektronické peněženky nebo aplikace v telefonu
poskytnuté bankami,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer asociace Visa Europe pro
Českou republiku a Slovensko.

Klíčové faktory: jednoduchost a rychlost
Praxe ukazuje, že úspěch obchodníků často
závisí na tom, zda je nákup co nejpříjemnější
a nejjednodušší. Amazon revolučním způsobem změnil nakupování svými objednávkami
na jedno kliknutí. Další obchodní modely tradiční způsob placení ruší úplně. Příkladem
mohou být třeba iTunes, Booking.com nebo
společnost Uber, kde se veškeré platební údaje přednastaví na samém počátku, před prvním spuštěním aplikace. Ta se prováže s klientovou platební kartou a následné platby za
využité služby už se odečítají automaticky.
Příjemnou novinkou jsou také aplikace
obchodníků v oblasti rychlého občerstvení.
Například kavárny Starbucks generují přes
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pětinu svého obratu prostřednictvím aplikace, která zákazníkům umožňuje vyřídit
objednávku předem, přeskočit frontu a ještě
získat věrnostní body posilující jejich loajalitu. Platba je tak opět neviditelná.
Jednoduché platby slaví úspěch také v dopravě. Původní jízdenky a kupony stále častěji nahrazují bezkontaktní platební karty,
případně chytré hodinky nebo bezkontaktní
platební nálepky, které dokáží automaticky
vypočítat nejvýhodnější tarif. Cestující se tak
nemusí o nic starat, jednoduše zaplatí pípnutím a jedou.
„V praxi toto řešení již nějakou dobu velmi
úspěšně funguje v Londýně. U nás spouštíme
podobný systém již letos v létě v Ostravě. Vedle toho připravujeme řešení i pro další česká města,“ informuje Marcel Gajdoš.

Univerzální řešení? Neexistuje
Boom nových technologií přináší převratné změny v taktice obchodníků a promítá
se i do nových trendů v chování zákazníků.
Princip maximálního zjednodušení funguje
a zdá se, že budoucnost bude patřit výhradně bezhotovostním platbám. Velké úspěchy
v této oblasti slaví Skandinávie, na kterou
navazují další země. Například ve Velké Británii nedávno řetězec supermarketů Wait-

rose upravil jednu ze svých poboček tak, že
přijímá pouze bezhotovostní platby. Přesto
si tradiční obchodní modely zatím udržují
dominantní postavení.
„V maloobchodě lze dnes v oblasti obsluhy a formy prodeje velmi obtížně definovat
něco, co by se dalo označit jako obecně platná
norma. Existuje jen stále se rozrůstající počet
prodejních možností a zákaznických přístupů
– tradičních i zcela nových. A to je dobře, protože si zákazník vždy může vybrat to, co mu
nejvíc vyhovuje,“ shrnuje Marcel Gajdoš.
Jeho slova potvrzují i průzkumy renomovaných společností, z nichž mnohdy vyplývají zdánlivě velmi protichůdné závěry. Ve studii společnosti Accenture například v otázce
plánování nákupu 73 % dotazovaných odpovědělo, že při výběru zboží preferují návštěvu kamenného obchodu před uskutečněním
nákupu online. 88 % respondentů ale zároveň uvedlo, že nejprve prozkoumají zboží na
internetu, aby ho posléze mohli koupit v kamenné prodejně. Jedná se tedy o tzv. „omnichannel“ přístup, kdy zákazníci při nákupu
kombinují různé prodejní kanály.
Podobně se prolínají i preference různých metod placení. Zatímco někde nejlépe
fungují moderní neviditelné platby, jinde se
uplatňují tradiční modely. Vzrůstající popularita nových technologií je ale jasně patrná.
„Naše statistiky jasně potvrzují nárůsty v oblasti e-commerce i to, že Češi jsou skutečnými milovníky platebních inovací. Z nedávného spotřebitelského průzkumu Visa Europe
ve spolupráci s agenturou MEC Analytics &
Insight vyplynulo, že 90 % Čechů nakupuje
online a téměř polovina (41 %) už někdy online platila. Až čtvrtina dotazovaných by dokonce chtěla brzy platit mobilními telefony
nebo nositelnou elektronikou,“ uzavírá Marcel Gajdoš.

Prodejna budoucnosti je bez zaměstnanců a je stále dostupná po dobu 24 hodin, po
7 dní v týdnu. To je nejen nový globálně uznávaný koncept, ale také to je noblesní
a přirozený způsob, jak reagovat na přání o zákaznickém pohodlí. Právě takový obchod – Näraffär – funguje ve švédském Vikenu.

Näraffär je první
bezobslužný obchod
se smíšeným zbožím

Když byl Robert Ilijason jednou večer sám
doma se svým malým hladovým synem, zjistil, že poslední dětskou výživu již syn snědl.
Musel tedy s ním nasednout do auta a jet
dvacet minut do městečka Viken v jižním
Švédsku, ve kterém se nacházel supermarket,
který byl ještě otevřen. Při rychlé jízdě a s křikem batolete na zadním sedadle dostal Ilijason nápad – otevřít si jako první ve Švédsku
obchod bez zaměstnanců, který bude v provozu 24 hodin denně.
A tak se také stalo! Nyní již 39letý IT specialista Ilijason provozuje bezobslužnou non-stop prodejnu se smíšeným zbožím Näraffär
právě v tomto městečku Viken.
Zákazníci jednoduše používají k nákupu
své mobilní telefony se staženou aplikací,
v prodejně si otevřou dveře pomocí dotyku
prstu a naskenují si své nákupy. Jediné, co
musejí udělat, je zaregistrovat si tuto službu
a stáhnout si příslušnou mobilní aplikaci. Za
nákup pak dostanou vystavené měsíční faktury. Prodejna má základní sortiment, jako je
mléko, chléb, cukr, konzervované potraviny,
pleny a jiné produkty, které můžete očekávat
v malém obchodě se smíšeným zbožím. Tabákové výrobky a prášky bez předpisu zde
nejsou kvůli většímu riziku krádeže. Ve Švédsku se v samoobsluhách nemůže prodávat
alkohol, proto není ani v této prodejně.
„Mým cílem je šířit tuto myšlenku i do jiných vesnic a malých měst,“ říká Ilijason. „Je
neuvěřitelné, že na to nikdo nepřišel dříve
přede mnou.“
Ilijason doufá, že ušetřené finance, které
by musel majitel prodejny zaplatit prodavačům, pomohou přivést zpět malé prodejny
na venkov. V posledních desetiletích byly
tyto menší obchody nejen ve Švédsku na-

hrazeny často mnoho kilometrů vzdálenými
supermarkety.
Ilijason doveze zboží do prodejny, vyrovná
je do regálů a pak nechá zákazníky, aby se postarali o zbytek. V prodejně o velikosti 45 m2
je nainstalováno šest monitorovacích kamer,
které mají odradit od krádeží. Také dostává,
jako majitel, varovnou textovou zprávou pokaždé, když zůstanou přední dveře otevřené
déle než osm sekund nebo pokud se někdo
pokusí vloupat do prodejny.
„Bydlím poblíž a přiběhl bych skoro hned,
jak by někdo páčidlem vnikal do prodejny,“
informuje Ilijason se smíchem. A dodává, že
to zatím naštěstí nebylo nutné.
Další jeho větší výzvou je získání starších
osob ze 4 200 obyvatel Vikenu k tomu, aby
právě touto formou více využívali nové technologie. Je to také dobrý způsob nákupu pro
starší osoby žijící osamoceně.
Ilijason také zvažuje jiné způsoby, jak odemknout dveře, které by nevyžadovaly použití
mobilní aplikace. Odmítá použití softwaru
pro rozeznávání tváří nebo skenerů na otisků prstů, ale uvažuje o instalaci čtečky kreditních karet, jaké používají v současnosti některé banky. Zvažuje také, že by mohl jeden
zákazník vzít k sobě i nákup pro druhého,
který neholduje moderním technologiím.
Zákazníci především milují rychlost této
bezobslužné prodejny. Například Raymond
Arvidsson, přítel Ilijasona, uskutečňuje své
nákupy za méně než minutu.
„Žádné fronty, rychle dovnitř, rychle ven.
A to se mi moc líbí,“ říká s úsměvem.
Zdroj: Odborný portál Mistoprodeje.cz
Zdroj článku: bigstory.ap.org
Zdroj fotek: geekjournal.net
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Rozhovor se Zdeňkem Štěpánkem, specialistou na inteligentní kamerové systémy

Raději ušetřit na krádežích
než na platech zaměstnanců
Že se v českých obchodech hojně krade, asi není pro čtenáře žádná novinka. Moderní technologie ale přinášejí řešení, jak ztráty eliminovat, například pomocí chytrých kamerových systémů. Jak taková řešení fungují, jsme se zeptali Zdeňka Štěpánka
ze společnosti Integoo s.r.o.
Jak jsou na tom české obchody s krádežemi?
Máme k dispozici poslední celostátní statistiky z roku 2013, které ukazují ztráty
v úrovni 1,5 procenta z hodnoty prodaného zboží, tedy zhruba 13 miliard ročně. Všimli jsme si, že nápadně se situace
zhoršila po krizi v roce 2008. Prodejci totiž
začali šetřit na platech personálu a stále
častěji najímají externí spolupracovníky,
kteří nemají k zaměstnavateli dostatečnou
loajalitu. Narostl tak počet krádeží se spoluúčastí zaměstnanců.
Tedy například to, čemu se říká „přátelský
nákup“?
Ano, v angličtině existuje krásný pojem
„sweethearting“, který překládáme jako
přátelský nákup. Jde o situaci, kdy si zákazník domluví s personálem nějakou výhodu.
Například skladník přelepí čárový kód
z levnějšího na dražší zboží a kamarád pak
zboží vynese. Nebo prodavačka pustí část
zboží svému „oblíbenému zákazníkovi“
bez placení. Takových strategií je mnoho.
Lidé jsou chytří. Mohou jim v kradení zabránit kamerové systémy?
Mohou, ale pouhé kamery nestačí. Kromě
„očí“ potřebujete „mozek“, sofistikovaný
systém, který video analyzuje a sám dokáže hlásit podezřelé situace. Někteří naši
klienti, provozovatelé nákupních center
a obchodů, odbaví denně až 150 000 položek, a tak není v moci žádného člověka
neustále vše sledovat a rychle reagovat.
S našimi klienty a léty praxe jsme proto
vydefinovali celkem 12 různých typů krádeží, které náš systém sám odhalí. A pořád
se učíme nové.
Prozradíte nějaký konkrétní způsob, jak systém krádeže rozpozná?
Bohužel bych tím vyzradil podstatnou část
našeho know-how a zveřejnil zlodějské triky, k nimž nechceme navádět. Když začneme s klientem pracovat na řešení, klíčová
je atmosféra vzájemné důvěry. Obchodní
centra často nechtějí nikomu sdělovat
údaje o svých ztrátách ani o místech, kde
k nim dochází. Někdy to provozovatelé ani
sami nevědí. My to ale vědět potřebujeme.
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Náš systém POS-CONTROL je modulární
a můžeme jej nasadit prakticky kdekoli –
u pokladen samotných, na reklamačních
místech, ve skladu apod. Po dohodě s klientem jsme schopni také zpracovat bezpečnostní analýzu, která před nasazením
může výrazně pomoci. Zde se soustředíme
zejména na ztráty a výsledné řešení je pak
přesně na míru. Kombinujeme aplikace
přímo v kameře s aplikacemi na serveru
a naší systémovou analytikou, kterou jsme
pro tento účel vyvinuli. Video z kamer párujeme s údaji z čárových kódů a skladové
databáze. Důležité je, že kontrola probíhá
v reálném čase, nikoli jen ze záznamu. Podezřelou transakci chceme odhalit okamžitě, dříve než konkrétní osoba opustí
prodejnu.

Inteligentní
kamery nejen šetří,
ale i vydělávají
Doposud platilo, že kamerové systémy v prodejnách sloužily pouze k ochraně
před krádežemi. I v tomto oboru ale pokrok přináší nové možnosti. „Na místo
dřívějších analogových kamer nastupují moderní IP kamery připojené k síti,“
říká Dalibor Smažinka ze společnosti Axis Communications. „Na tyto kamery
můžete podobně jako na chytrý telefon nahrát různé inteligentní aplikace,
například ty, které pomáhají optimalizovat provoz v prodejnách. Kamery tak
nejen chrání, ale také analyzují a dodávají klíčové informace pro manažery
prodejen.“ V praxi se může jednat o následující chytré aplikace:
	Počítání návštěvníků – základní funkce, kdy kamera přesně spočítá počet
návštěvníků prodejny a umožní exportovat týdenní či měsíční statistiky.
Kameru lze také propojit s pokladnou, a tak snadno zjistit procento kon-

www.integoo.cz
verze. Pro manažery retailových řetězců je tato informace samozřejmě
zásadní.
	Vytváření tzv. heatmap – aplikace v IP kamerách vyhodnotí, na jakém
místě prodejny se nejvíce zdržují lidé, a výsledek vyjádří barevnou mapou – snímkem prodejny s barevně vyznačenými nejvíce frekventovanými místy. Tato informace je důležitá pro optimalizaci merchandisingu.
	Počítání lidí ve frontách – kamery mohou spočítat délku fronty a aktivně
tak pomoci v organizaci pokladních. Tato aplikace nachází uplatnění v supermarketech, kde je podle průzkumů délka front u pokladen důležitým
faktorem pro spokojenost zákazníků.
	Identifikace vyprodaného zboží – kamera namířená na prodejní regály
může aktivně signalizovat, že zboží je vyprodané a je třeba je doplnit.

Kamery jsou ovšem celkem drahé, nehledě
na integraci celého řešení. Jaká je návratnost systému?
Záleží na typu prodejny a zboží. Je samozřejmě rozdíl, prodáváte-li pečivo nebo
drahou elektroniku. Obvykle je ale návratnost instalace zhruba 1-2 roky. Měli jsme
i případy, kdy se celá investice vrátila již za
8 měsíců.
Máte nějaký konkrétní příklad úspěchu?
Nedávno se na nás například obrátil provozovatel jedné závodní jídelny, kde se ztrácelo jídlo. Pracovníci obsluhy totiž měli
své oblíbené zákazníky, kterým dopřávali
třeba salát, zákusek či nápoj zdarma, nebo
naúčtovali levnější jídlo místo dražšího. Ač
se to nezdá, škody šly do stovek tisíc měsíčně. Když jsme však nasadili kamerový systém a řešení POS-CONTROL, do tří měsíců
problém úplně vymizel.
Jaký vliv má kamerový systém na zaměstnance? Necítí se být špehováni?
Právě že ne. Efekt je takový, že když jsou
odhaleni nebo propuštění nepoctiví zaměstnanci, ti poctiví mají větší motivaci
držet se slušného chování. Navíc je může
zaměstnavatel lépe odměnit, protože jsou
loajální. Snažíme se klientům vysvětlit, že
je lepší ušetřit na krádežích než na platech
zaměstnanců.
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Antibakteriální sklo od AGC

UNIKÁTNÍ VÝROBEK
PRO BOJ S BAKTERIEMI
Na sklářskou tradici v České republice úspěšně navazuje teplická společnost AGC Flat Glass Czech. Je největší sklárnou
u nás a zároveň největším výrobcem plochého skla ve střední a východní Evropě. Aby firma uspěla v těžké konkurenci
na stavebním trhu, staví svou obchodní strategii nejen na vysoké kvalitě produktů, ale zároveň i na inovacích. Mezi
nimi značnou pozornost budí AntiBakteriální sklo. To má firma patentované a je jediným výrobcem na světě, který jej
má ve své nabídce. V čem spočívá unikátnost antibakteriálního skla?
Výzkumy ukazují, že stačí pouhých 5 vteřin
dotyku a z kontaminovaného povrchu na
sebe přenesete 99 % přítomných bakterií.
S ohledem na narůstající počet objevených
bakterií se AntiBakteriální sklo (AB sklo) společnosti AGC stává mezníkem v boji proti in-

fekcím všude tam, kde se do centra pozornosti dostává hygiena a její důsledné dodržování.
Tento inovativní produkt dokáže zničit 99,9 %
bakterií a dokonce zabránit šíření plísní, které
znamenají především ve vlhkých prostorech
podstatný problém.

AB sklo ničí mikroorganismy, jakmile přijdou do kontaktu s povrchem skla. Účinek
AB skla je velice prostý. Je založen na stříbře,
o jehož antibakteriálních vlastnostech svědčí
důkazy už z dob starého Říma. Výrobní proces vyvinutý a patentovaný společností AGC

Glass Europe zahrnuje difúzi stříbrných iontů do vnějších vrstev skla: ionty reagují s bakteriemi, brání jejich metabolismu a narušují
dělení buněk, čímž bakterie ničí. Intenzivní
testování prokázalo, že antibakteriální účinek skla se s uplynulým časem nemění, je
trvalý. Sklo může být použito na všechny
druhy aplikací, od běžného zasklení oken,
skleněných příček, po zrcadla a obklad stěn.
AB sklo společnosti AGC bylo testováno univerzitními laboratořemi s výsledky platnými
pro evropské normy.
První české nemocnice, které využívají AB
sklo v boji proti bakteriím, jsou prostějovská
nemocnice (centrální operační sál C) a nemocnice v Roudnici nad Labem (porodnice).
Obě nemocnice tak díky této nanotechnologii poskytnou lékařům i pacientům hygienicky čisté a vizuálně velmi příjemné prostředí.
„Bakterií se nikdy úplně nezbavíme a ani by
to nebylo dobré, koneckonců nám pomáhají
například s trávením. Ale v nemocnicích nám
výrazně komplikují život a každé nové řešení,
jak s nimi bojovat, vítáme,“ říká o problematice MUDr. Jiří Šťastný, primář centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Nemocnice
Prostějov, a dodává: „Jsem opravdu rád, že právě naše nemocnice je první, která se může pochlubit, že využívá v boji s bakteriemi nanotechnologie. Navíc sál se skleněnými obklady

vypadá skvěle.“ V prostějovském operačním
sále bylo instalováno celkem 91 m2 čirých a lakovaných skel s antibakteriální úpravou.
„Antibakteriální sklo je zatím ještě relativní
novinkou, ale po zkušenostech se zahraničními aplikacemi už teď můžeme říci, že se jedná o produkt budoucnosti. Nejen, že chrání

před bakteriemi a plísněmi, ale navíc se jedná
o produkt s vysokou estetikou, díky široké
nabídce barev může doplnit nebo oživit jakýkoliv interiér a snižuje náklady na úklid,“ shrnuje výhody Ivan Zaykov, odborný poradce
společnosti AGC Flat Glass Czech právě v oblasti AntiBakteriálních skel.

AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AC Group
telefon: 417 50 11 11
e-mail: czech@eu.agc.com
www.YourGlass.com
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RŮŽOVÁ NENÍ JEN JEDNA
RŮŽOVÁ PORCELÁNOVÁ TĚLOVÁ
Jemná, že si ji na stěnách
téměř nevšimnete. Je to
dokonalé barevné pozadí,
které nepřevažuje, ale pouze
doplňuje náladu pokoje.

Téma:

Růžová

V minulém díle o barvách jsme si detailně rozebrali modrou paletu. A protože modrá spolu s růžovou je dle koncernu Pantone dvojicí letošního
roku, nezbývá nám nic jiného, než se tentokrát podívat na zoubek růžové.
Jaká tedy tato barva doopravdy je?
Růžová je zábavná a pozitivní. Navozuje pocit
sladkosti a dívčí jemnosti. Je symbolem čistoty myšlení, štěstí, romantiky a lásky. Růžová
je jediná barva, která nemá negativní asociace. Je to koketní barva s vlastním charakterem, velmi odlišná od své příbuzné červené.
Pojí se s něhou, náklonností a částečně ženskostí. Je to také barva mnoha květin. Vzniká
spojením červené a bílé, a tak v lásce nepředstavuje vášeň, ale něhu, vytříbenost, eleganci,
luxus a sentiment. Tato jemná voňavá barva
zahrnuje volnost a zároveň něžnou aktivitu.
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Dává prostoru rys ženskosti a náročnosti.
Vyvolává něžný, mysl povznášející účinek
dobré nálady. Podněcuje, aby byly pocity
štěstí plně prožity a vyjádřeny. Vdechuje radost a nadšení do jakéhokoli interiéru. Je to
barva klidu i pohody. Proč myslíte, že některé sportovní týmy malují soupeřovy šatny na
růžovo? Uklidňující efekt prokázal i výzkum
v amerických věznicích, kdy po vymalování
na tuto barvu se vězni výrazně zklidnili, ale to
není pravidlem. Navíc opticky zvětší a hlavně zútulní prostor. Její použití je složitější,
než se zdá. Působením světla se velmi lehce

mění. Podle stupně zesvětlení ztrácí svou dynamickou aktivitu, ustupuje do pozadí, stává
se měkčí a sladkou.
U výrobků ji často vidíte na dívčích a dámských potřebách, i na zboží, které na tuto
skupinu zákazníků cílí - např. nízkotučné jogurty apod. Ve svém sytém provedení je to
"barbie" barva a samozřejmě si ji spojíte s logem společnosti T-mobile.

Růžová není jen barva žen!
Věděli jste, že dělení na růžovou - dívčí
a modrou - chlapeckou je relativně nová věc?

KORÁLOVÁ AŽ BARVA
ČAJOVÉ RŮŽE
Je vhodná pro obývací pokoje.
Hodí se do ložnice a dívčího nebo
dámského pokoje. Vhodná do
stísněných chodeb, které pak působí
jasnějším a čistějším dojmem.

Toto dělení barev pro různá pohlaví se užívá
teprve od počátku minulého století a až ve
40. letech minulého století se růžová vžila
jako „dívčí“ barva.
To dokazuje např. článek z veřejné publikace amerického Earnshawova kojeneckého
oddělení z roku 1918, který říká: „Obecným
pravidlem je růžová pro chlapce, modrá pro
dívky. Důvodem je to, že jelikož je růžová
výraznější a silnější barvou, je vhodnější pro
chlapce; zatímco modrá, která je delikátnější
a půvabnější, je pěknější pro dívky.“
Zkuste se také podívat na zobrazení Ježíše Krista a panny Marie od starých mistrů.
Panna Marie má velmi často modré roucho
(barva čistoty) a Ježíš je zahalen do růžové.

Pouze barva gayů? Omyl!
Spojitost této barvy s homosexualitou není
nijak stará, sahá pouze do minulého století,
kdy nacisté růžovými trojúhelníky označovali kriminalizované homosexuály. Růžová
barva byla totiž až ve třicátých letech nacisty
označena za nemužnou barvu. A navíc - nenajdeme ji jako národní barvu téměř nikde na

PURPUROVÁ
Slavnostní, náročná, vznešená, také tajemná až pohádková.
Je to barva královská, barva moci. Je spojená s představou
majestátu a spravedlnosti, proto působí důstojně a smyslně.
Purpurová je extravagantní, hrdá a povzbudivá. Podněcuje
vitalitu, je velmi působivá až éterická. Symbolizuje vzrušení
a vášeň, motivaci, ale někdy může navozovat truchlivost.

agenti a růžová jako symbol bezstarostného
života se stala synonymem spotřeby, komerce a módního trendu. A protože ideální americká žena je hlavně spotřebitelka, která zajišťuje chod domácnosti, byla volba na zboží
zcela jasná.
A pokud se vrátíme zpět do České republiky a podíváme se pár let zpět, možná si vzpomeneme na růžový tank, který v roce 1991
natřel umělec David Černý narůžovo a tím
ho "odzbrojil" a vyjádřil touto barvou mnohé.
světě. Růžová není ani vlajkou žádné národní reprezentace. Možná také proto se hodila
jako budoucí barva gay hnutí, protože je to
barva globální, žádný stát si ji nemůže přivlastnit. Po druhé světové válce, kdy růžová
měla již velmi stereotypní genderové konotace, byla její výjimečnost stvrzena postmoderním uměním. Začala být využívána umělci
vyjadřujícími své liberální postoje, jako byl
třeba Andy Warhol a další.
V 50. letech minulého století symbolizovala naději a ideální život. V té době zněla
i píseň od Edith Piaf La vie en rose, tedy Život v růžové. V USA se toho chopili reklamní

Zkuste to bez předsudků
Nebojte se růžové, má mnoho podob a často
je až zbytečně odmítána. Zapomeňte na předsudky, osvoboďte se a volte rozumem (jak
konkrétní barvy doopravdy působí) a také
intuicí. Ženy ji často zbytečně odmítají, aby
nepůsobily příliš žensky a křehce a muži
z mnoha iracionálních důvodů. Někdy stačí
místo slova růžová použít při konzultaci slovo "pleťová či tělová" a hned jsou reakce zcela
odlišné!
Ing. Iva Bastlová DiS.
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Dramaturgie
na malé ploše

„High-tech“ materiál se setkává
s přírodní surovinou: Stěny
z přírodního, rukou uhněteného jílu
vytvářejí kontrast k téměř nemocniční
sterilnosti materiálu corian, který
pokrývá povrch všech vitrín.

V nové mnichovské prodejně klenotnictví Niessing je cenné
zboží z vlastní manufaktury prezentováno v puristicky redukovaném prostředí. Na prodejní ploše o velikosti 77 metrů
čtverečních se designérům podařilo vytvořit rovnováhu mezi
dynamickou průchozí plochou a klidovými zónami.
U tohoto pultu se šesti
barovými židlemi je
zákazníkovi poskytnuta
rada spíše na neformální
úrovni. K formálnějšímu
poradenství slouží
posezení v zadní části
prodejny.

Stěhování se vyplatilo. Poté, co nájemní smlouva na původní prodejnu
v historickém centru Mnichova vypršela a nájem se mezitím více než
zdvojnásobil, rozhodla se společnost Niessing přestěhovat. Prostředí
nákupní pasáže Fünf Höfe, nacházející se rovněž v centru bavorské
metropole, přesně odpovídalo vysokým požadavkům klenotnictví,
které v Německu provozuje sedm monobrandových prodejen a jež
je v Japonsku zastoupeno třemi franšízami. Se zmenšením prodejní
plochy téměř o polovinu (na pouhých 77 metrů čtverečních) se od
začátku počítalo.

V pojízdných vitrínách
z plexiskla jsou šperky
vystaveny ve čtyřech
přihrádkách.

Technika
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Prvním orientačním bodem po vstupu do prodejny je vitrína se zásnubními prsteny.
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Vchod

Diagonálně rozestavěné pojízdné vitríny spolu s kolmě položenou klidovou zónou
malému prostoru dodávají dynamiku. Schody na čelní straně byly v rámci přestavby zastavěny a od prodejní plochy odděleny dělicí příčkou.
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Zařídit novou prodejnu tak, aby nepůsobila jako „krok zpět“, představovalo pro vlastní designové oddělení Niessingu a kolínskou feng
shui architektku Ahuti Alice Müllovou velkou výzvu. Podle jednatele
společnosti Klause Kaufholda bylo hlavním cílem obchod přestavět
tak, aby se v něm zákazníci mohli co nejsnáze orientovat. Zadání tedy
znělo: rozevřít tak trochu fádní prostor na obdélníkovém půdorysu
o rozměrech 10 x 7 metrů tak, aby se v něm zákazník sám automaticky zorientoval. Hlavním cílem a zásadou při prodeji kvalitních šperků
je podle Ahuti A. Müllerové zbavit potenciálního zákazníka strachu
vkročit do prodejny. „Pokud je kasa umístěna přímo naproti vchodu, může si zákazník, vystaven přímému pohledu personálu, zprvu
připadat jako na přehlídkovém mole,“ vysvětluje Müllerová. Proto se
pokladna v nové prodejně nenachází přímo naproti vchodu, ale spíše
stranou u zdi.

Prostorová dynamika
Prvním orientačním bodem po vstupu do prodejny je vitrína se zásnubními prsteny. Jedná se o prezentační modul, který firma Niessing
vyvinula ve spolupráci se společností Brunold Interior. Ti, kteří mají
zájem o běžné šperky, mohou zamířit přímo k pojízdným skleněným
krychlím. Čtrnáct z těchto vitrín (se čtyřmi přihrádkami a půdorysem
50 x 50 cm) v prostoru zaujímá diagonální postavení, osm dalších,
rovněž mobilních, avšak bez viditelných pojezdových koleček je vystaveno ve výloze. V klenotnictví Niessing platí zásada, že jednotlivé
šperky nejsou prezentovány jako zboží masové spotřeby, omezený
výběr má naopak podtrhnout jejich jedinečnost. Návštěvníci, kteří
cíleně přichází s prosbou o radu, mohou využít zdejší poradenský
servis. U vysokého pultu se šesti barovými židlemi probíhá rozhovor
se specialistou spíše na neformální úrovni, vyšší míru soukromí i profesionality poskytuje posezení v prostoru odděleném dělicí příčkou.

Vytvořit dynamickou rovnováhu mezi aktivním, ke vchodu diagonálně směřujícím nábytkem v průchozím prostoru a kolmě položenými
poradními stolky v klidové zóně prodejny bylo pro feng shui architektku Ahuti A. Müllerovou největší výzvou. Další dynamický prvek
do prostoru vnáší příruční sklad a kávový koutek, které jsou od prodejny odděleny dělicí příčkou.
Aktuální koncept prodejen klenotnictví Niessing byl vyvinut již
v letech 2009 a 2010 kolínskou designovou kanceláří Dreiform. Od
minulého roku spolupracuje Niessing se společností Brunold Interior z bavorského Schwandorfu. Christian Hilz, jednatel této společnosti specializované na design a zařízení interiérů, je pyšný na to, že jeho
tým se s celým projektem stihl vypořádat během pouhých čtyř týdnů.
Pro Klause Kaufholda bylo nejdůležitější, aby byl výrazný designový jazyk tohoto cenného obchodního artiklu prezentován adekvátním
způsobem: „Šperky z drahých kovů s vlastním designovým jazykem
potřebují prostředí, které je nezastíní, ale dá jim naopak vyniknout.“
Co se materiálu týče, sáhl Niessing po kompozitním materiálu corian
v bílém provedení se světle šedým akcentováním. Do nového prostorového konceptu prodejny byl začleněn také původní nábytek, zčásti
doplněn pojezdovými kolečky.
Nová pobočka klenotnictví Niessing příkladně vyvrací tradiční přesvědčení, že zmenšení plochy s sebou nutně přináší pokles zisku. Za
pět měsíců od otevření nové, o polovinu menší prodejny klenotnictví
zaznamenalo nárůst zisku o 12,5 %.

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

Niessing: V kurzu
Klenotnictví Niessing zhotovuje kvalitní šperky ve městě Vreden na
německo-nizozemské hranici již 140 let. Manufaktura je proslulá
především svými zásnubními prsteny a dále tzv. „Spannringe“ – prsteny, v nichž se drahý kámen „vznáší“ a drží ho pouze postranní tlak
samotného prstenu. Poté, co firma v roce 2009 zkrachovala, převzal
tento tradiční podnik kolínský klenotník Klaus Kaufhold a přivedl ho
zpět k úspěchu. Dnes Niessing představuje mezinárodně etablovanou značku se sedmi vlastními prodejnami v Německu a se třemi
dalšími franšízami v Japonsku.
www.niessing.com
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Tradiční vrcholné setkání profesionálů
oboru in-store komunikace s mezinárodní
účastí. Celodenní program nabídne
mezinárodní konferenci, soutěž o nejlepší
komunikační projekty v prodejních
místech a společenský večer.

Rychlé zabalení ve skladu
i přímo v obchodě
Stroj upravuje papír přímo na Vašem stole
v množství, které si zvolíte. Balicí proces se
tak redukuje na pouhé ovinutí produktů a vložení do krabice. Díky tomu se může umístit
i přímo do obchodu, typicky na místo prodeje křehkého zboží (např. keramika, exotické
ovoce, kosmetika apod.), čímž se eliminuje
možnost poškození zboží „cestou domů.“

POPAI
DAY 2016
24. 11. 2016

Hýčkejte své zákazníky
krásnými obaly

Konferenční centrum hotelu GRANDIOR
Na Poříčí 42, Praha 1

POPAI FÓRUM 2016

Mezinárodní konference o zásadních trendech
a potenciálu místa prodeje

POPAI AWARDS 2016

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

POPAI STUDENT AWARD 2016

Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje
dle reálných zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

Společenský večer

• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
POPAI AWARDS 2016 a POPAI STUDENT AWARD 2016
• Degustace vín • Raut, hudba
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

Rozbalování
zboží
objednaného
z e-shopu či zakoupeného v kamenné
prodejně by mělo být příjemným zážitkem. Už jsme si však zvykli, že ačkoliv
jsme utratili spoustu peněz např. za
krásný designový kousek do obýváku,
stejně vybalujeme podivný zámotek
z bublinkové fólie a lepicí pásky, kterým
se teprve musíme k vytouženému dárku
propracovat. Na českém trhu se naštěstí
objevila novinka, která umožňuje balit
esteticky, zároveň však bezpečně a spolehlivě. Své využití určitě najde mezi
e-shopy i přímo v kamenných prodejnách, kde je potřeba „na úrovni“ zabalit
zakoupené křehké zboží.
Designovou alternativou k bublinkové fólii je
systém Geami WrapPak. Jedná se o malý stroj
velikosti tiskárny, který upravuje speciální balicí papír tak, že vzniká obalový materiál s 3D
strukturou podobnou včelí plástvi. Díky této
prostorové struktuře jsou produkty chráněny
při přepravě a manipulaci obdobně jako za
použití bublinkové fólie. Zároveň není nutné
použít lepicí pásku, jednotlivé zářezy v papíru do sebe zapadnou a obal „uzamknou“.

Úspory nákladů
Role balicího papíru zabere o 80 % méně
místa než bublinková fólie. Využijete navíc
téměř všechen balicí materiál, nic nemusíte
pracně rozřezávat a odměřovat. Stroj vyrábějící WrapPack je obvykle distributorem
nabízen k pronájmu, v praxi se tak vlastně
platí pouze za spotřebovaný materiál s nulovou počáteční investicí. Nesmíme zapomínat
také na ekologickou příznivost celého systému, papír tvoří s kartonovou krabicí jednodruhový obal, jehož recyklace je méně náročná a pracná než při použití bublinkové fólie.

Vyzkoušení zdarma

Perfektní prezentace
Při rozbalování zákazník v krabici objeví úhledné balíčky, vybalit zboží z papíru je velmi
jednoduché, obejde se bez použití nůžek
nebo řezáků. Po opatření stuhou nebo jmenovkou se může dárek ihned předávat i bez
nutnosti dodatečné úpravy. Papír se skládá
ze dvou vrstev bílé a hnědé, které působí velmi esteticky.

Zaujal Vás systém Geami WrapPack? Nabízí
ho společnost Servisbal Obaly prostřednictvím svého e-shopu, která zároveň umožňuje
vyzkoušení zdarma. Kontaktujte obalového
specialistu, který přijede stroj nainstalovat
přímo na Vaše pracoviště nebo prodejnu.
Samozřejmostí je také servisní technik na
telefonu.

Tel.: 731 464 534, 499 97 97 97
E-mail: info@servisbal.cz
www.servisbal.cz
e-shop: www.eobaly.cz

SPONZOŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION S.R.O.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POPAI CENTRAL EUROPE
www.popai.cz

Daniela Krofiánová
dkrofianova@popai.cz
Tel: +420 775 989 853

Marcela Pazourková
mpazourkova@popai.cz
Tel: +420 608 257 701
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Drupa 2016 potvrdila
směřování k tisku obalů
Obaly jsou jedinou tradiční tiskařskou komoditou, která trvale roste. Ve smyslu
hesla „Obal prodává!“ neváhají majitelé značek investovat do vysokého zušlechtění obalů. Je přitom jedno, zda se jedná o analogově či digitálně vytištěné obaly.
Hlavně musí být přitažlivé.

Obaly jsou trvale rostoucí komoditou, takže o svůj podíl
na trhu bojují jak analogové, tak digitální technologie

Personalizace produktů pomáhá zvyšovat odbyt
Rostoucí poptávka po kvalitních obalech výrazně ovlivňuje investiční chování ve světě
ofsetového tisku. Zástupci všech významných značek shodně uvádí, že i když je počet
instalací v ČR nižší, celkové investice neklesají. Nové tiskové stroje mají totiž mnohem vyšší výbavu, než tomu bylo před několika lety.
Kromě čtyř barev si zákazníci žádají téměř
standardně jednotku pro ražbu fólií a lakovací jednotku či jednotky. Stále populárnější
je LED UV technologie, která zajišťuje rychlé
schnutí jak barev, tak laku. Takto zpracované
tisky lze velmi rychle dále zpracovat.
O svůj podíl na obalovém trhu se rovněž
stále výrazněji hlásí i digitální technologie.
Tisku obalů byla věnována velká část haly 17,
kde vystavovala společnost HP. Technologie
HP indigo, označována jako digitální ofset,
byla představena v různých verzích pro potisk flexibilních i kartonových obalů.
Velký útok na obalový trh zatroubily i inkjetové technologie s inkousty na vodní bázi.
Ono to s těma UV barvami a laky není tak jednoduché.

Přínos a úskalí UV technologie
UV barvy a laky jsou po vytištění vytvrzovány UV světlem, jsou ihned suché a s tisky
lze ihned dál pracovat. Jsou proto populární a velmi žádané. Je tu však jeden háček, či
spíše hák – zdravotní nezávadnost. Problém
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je migrace fotoiniciátorů, co jsou zpravidla
látky nebezpečné, a lze mít důvodné obavy
o lidské zdraví.
Otázka bezpečnosti UV barev a laků ještě stále není uspokojivě vyřešena, protože
neexistuje příslušná zdravotní norma. Nejpřísnější předpisy jsou momentálně ve Švýcarsku a Německu, takže většina výrobců se
dovolává těchto předpisů. Proces správného
vytvrzování je však odvislý od mnoha faktorů
– správné vlnové délky a dostatečně dlouhého času vytvrzování. Barvy přitom musí být
v dobré kondici. Jejich expirace je totiž ve
většině případů pouhých šest měsíců. Za tu
dobu musí zvládnout cestu od výrobce k distributorovi a ke konečnému spotřebiteli.
Klasické UV barvy a inkousty jsou vytvrzované UV lampami s širším aktivním spektrem.
Tato technologie je ale energeticky náročná
a vzniká při ní mnoho tepla, co omezuje požití termocitlivých materiálů.
Vývoj se proto zaměřil na UV LED technologii, kde se pomocí UV LED diod vytváří UV
světlo, dokáže však vytvrzovat jenom velmi
úzkou částí spektra a na tu jsou barvy a laky
vyladěny. O to více ale hrozí nedokonalé vytvrzení a nebezpečí migrace fotoiniciátorů.
Odpovědí výrobců jsou inkousty s nízkou
migrací, které jsou však citelně dražší než
konvenční UV inkousty.
Snaha o odstranění tohoto nebezpečí vedla ke snaze využít barvy na vodní báze. Výsledky jsou velmi uspokojivé.

Digitální expresy
Pozoruhodnou technologií pro obalový průmysl je velkoformátový digitální tiskový stroj
HP PageWide Web Press T1100S. Tento gigantický inkoustový kotoučový tiskový stroj,
tisknoucí na pás materiálu šířky 2,80 m, byl
vyvinut během necelých dvou let v úzké spolupráci mezi HP Inc. a KBA-Digital & Web
Solutions.
Stále více značkových výrobců požaduje
individualizaci a personifikaci svých obalů.
V důsledku toho jsou výrobci nuceni do kratších výrobních termínů a k realizaci menších
nákladů zakázek při současně vysokých nárocích na kvalitu s nízkými výrobními náklady.
Díky rychlosti tisku až do 183 m za minutu
a potiskované ploše až 30.600 m²/h umožňuje tiskový stroj HP PageWide Web Press
T1100S výrobcům obalů rychle zpracovávat
také nové a komplexní tiskové zakázky.

Studená ražba lesklou stříbrnou fólií vytvoří v kombinaci s potiskem dokonalou iluzi metalických barev
Pomocí rozšířených možností nanášení primerů (včetně přípravků HP Bonding
a Priming) a čtyřbarvotisku, realizovaného
pomocí pigmentovaných, vodou ředitelných
inkoustů HP A50 v barvách CMYK, mohou
uživatelé potiskovat ve vysoké kvalitě vrchní
materiály vlnité lepenky s plošnou hmotností
od 80 do 400 g/m² (GSM). Tento inkoustový
kotoučový tiskový stroj přitom nabízí výraznou úsporu nákladů, vysokou flexibilitu, produktivitu a kvalitu tisku s vyšší sytostí barev
a vysokou optickou hustotou černé i s ostře
vytištěným textem. Systémy nanášení přípravku HP Priming přímo (inline) nebo téměř přímo v tiskovém stroji (nearline) jsou
přínosem pro optimalizaci kvality tisku.
Společnost Durst předvedla zase svůj koncept v podobě nové tiskárny Durst Rho 130
SPC. Do světa potisku vlnité lepenky přináší
jednoprůchodovou konstrukci a zvyšuje pro-

Výtisky z nového stroje Durst Rho 130 SPC mají lesklý
povrch s vysokou adhezivitou. Archy potištěné ekologickými inkousty na vodní bázi po sobě nekloužou.

Farmaceutické i potravinářské obaly mají stále více
přídavných funkcí. Ochranné štítky u potravin vás
varují, že jídlo bylo nesprávně skladováno, a tyto léky
zase upozorní, kdy si máte vzít předepsanou dávku.

duktivitu o jeden řád, tiskne totiž rychlostí
až 9350 m2 / hod.
Poptávka obalového i grafického průmyslu po vlnité lepence digitálně potištěné ve
vysoké kvalitě prudce roste. Durst Rho 130
SPC je řešením, které nabízí průmyslovou
produktivitu potřebnou k transformaci
obalového průmyslu směrem k digitálním
technologiím. Vedle nákladově efektivní
výroby POS displayů a prodejních obalů
v malých a středních sériích podporuje
Rho 130 SPC také vzorkování, personalizaci a produkci více verzí produktu přímo
v provozu a bez navýšení nákladů. Systém
využívá bezpečný inkoust na bázi vody
a patří do ekologické řady tiskáren s využitím Durst Water Technology. S předstihem
tak nabízí řešení, které bude vyhovovat
zpřísněným ekologickým normám, o nichž
se nyní intenzivně diskutuje v souvislosti
s udržitelností produkce obalů pro maloobchod s potravinami.

OBAL ROKU 2016

tradiční a přitom inovativní!
Soutěž OBAL ROKU je soutěž 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 trhu objevují. Současně je dána možnost
veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání
ocenění na Obalovém kongresu SYBA.
Co získali vítězové soutěže OBAL ROKU?
	Licenci

Zušlechťování
Prémiové etikety, krabičky a krabice jsou
zušlechťovány hned
několika technologiemi. Atraktivitu přidává embosování, tedy
vytvoření reliéfu do
papírového základu.
Dalším velmi rozšířeným způsobem zušlechťování je lakování, a to jak plošné, tak
parciální a jejich různé
kombinace s matným
i lesklým vzhledem.
Velmi polpuární je
i využívání metalicKombinace
kých efektů a barevembosování, ražby
ných efektů. Ty můžemetalickou fólií
me dosáhnout horkou
a lakování pomohou nebo studenou ražnavodit pocit luxusu bou. U horké ražby se
ohřátá raznice na které je vytvořen motiv, otiskne za vysoké teploty a tlaku přes speciální fólii na podklad.
U studené ražby se nevyužívá horká raznice, ale efekty se aplikují v jednom průchodu při ofsetovém tisku. Přesnost soutisku
je přitom stejná jako u běžného ofsetu.
K dispozici jsou i digitální lakovací systémy, které dovedou nejenom vzorovat,
ale i individuálně zdobit digitální i analogové tisky. Špičkou v tomto oboru jsou
stroje Scodix. Na veletrhu byl představen
model pro archy formátu B1, který koresponduje s uvedením digitálních archových systémů stejného formátu Heidelberg Primefire 2016 a hybridního systému
kombinujícího ofsetový a digitální tisk
KBA VariJET 106.
František Kavecký,
oddělení marketingu HSW SIgnall

k užití chráněného loga
spotřebitele
- speciální ocenění udělené spotřebiteli
	Marketingovou podporu mediálních partnerů
	
Možnost být nominován do WorldStar Packaging Awards
	
Viditelnost na akcích – Obalový kongres SYBA
na konferenci SpeedChain, držitelé ocenění
Save Food mohou vystavovat na veletrhu Interpack 2017 bezplatně
	Možnost získat speciální ocenění Save Food. Ti,
kteří získali toto speciální ocenění Save Food,
budou moci bezplatně vystavovat svá obalová
řešení na veletrhu Interpack 2017 v Düsseldorfu
	
Možnost se účastnit výstavy všech finalistů
soutěže v prostorách Mezinárodního centra
pro současné umění MeetFactory ve dnech 21.
a 22. 6. 2016
	Cenu

Jana Lukešová, předsedkyně poroty OBAL ROKU 2015,
předává zvláštní ocenění, ZLATOU CENU PŘEDSEDKYNĚ
POROTY, panu Jakubovi Hájkovi, MET-PRO za fólii
s vypařovacím inhibitorem koroze BIO-Corr, jež
představuje kvalitativní skok v daném oboru.

Všechny soutěžní obaly na vlastní oči
I relativně obyčejný obal může mít efektivní
tvar či zpracování. Organizátor soutěže se
chtěl podělit o novinky přihlášené do soutěže OBAL ROKU 2016, o ty výjimečné a inovativní, ale i ty nenápadné, přesto vysoce
funkční. Proto byly po dva dny vystaveny pro
širokou veřejnost v prostorách pražského
mezinárodního centra pro současné umění
MeetFactory. Kromě účastníků letošního
ročníku soutěže si návštěvníci mohli prohlédnout i některé z vítězů let předešlých.
Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl věnován NADACI JANUA JABOK.

Porota
Odborná porota tohoto 22. ročníku se sešla
k hodnocení ve čtvrtek 22. 6. 2016 a posuzovala celkem 85 přihlášených obalových
řešení. Byla složená již tradičně z odborníků
obalového průmyslu i z řad odborných médií.
Také díky vysoké profesionalitě porotců je
tato soutěž jako jedna ze dvou certifikovaných
obalových soutěží pro český a slovenský trh
a slouží jako brána do světové obalové soutěže
WorldStar for Packaging. Kromě odborné poroty byl vybírán také nejlepší obal na základě
průzkumu spotřebitelů. Zpracovává jej nezávislá agentura NMS Market Research.

After-judging coctail party
Organizátor soutěže - OBALOVÝ INSTITUT
SYBA, letos poprvé pořádal After-judging
coctail party pro všechny porotce, účastníky
a ostatní přihlášené přátele soutěže dne 22.
6. 2016 od 20:00 hod v MeetFactory.

Slavnostní vyhlášení
Zástupcům firem oceněných exponátů budou
předány trofeje a certifikáty na konferenci
SpeedCHAIN v sekci Obalový Congress, který
se bude konat dne 3. listopadu 2016 v exkluzivních prostorách pražského Břevnovského
kláštera. Kteří to budou, se dozvíte v našem
dalším vydání. SpeedCHAIN je významnou
odbornou i společenskou událostí. Kromě tradice nabízí profesionalitu a globální a mezioborový přesah a více než 600 účastníků.
O výsledcích letošního ročníku soutěže Obal
roku se více dočtete v dalším vydání Brands&Stories v půlce září 2016.

Hlavním partnerem akce byl EKOKOM
Partneři akce:

BRAU BEVIALE, DS SMITH CZECH REPUBLIC, EMBAX-PRINT, FACHPACK, LLOYD´S REGISTER EMEA / LRQA,
MODEL OBALY, OTK GROUP, SMURFIT KAPPA CZECH,
THIMM PACKAGING, STEINBAUER LECHNER, TOP TISK
OBALY, MNS MARKET RESEARCH, RELIANT GROUP

Organizace soutěže:
OBALOVÝ INSTITUT SYBA
www.obalroku.cz, www.syba.cz,
www.obalovaakademie.cz,
www.worldpackaging.org
www.worldstar.org
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Inspirujte se

Akční tabule nekřičí, jsou však výrazné už jen
tím, že jich je méně. Pařížští obchodníci také
nejspíš pochopili, že při opouštění obchodu
již zákazníci impulzně moc nenakupují, a tak
do uliček před pokladnami téměř neumísťují
regálová čela a POP média.

v pařížských prodejnách
Do Paříže jsme v DAGO teamu vyrazili za veletrhem Le salon du marketing point de ventre. Nemohli jsme si přitom nechat ujít
možnost projít se obchody a porovnat českou a francouzskou úroveň POP komunikace. Navštívili jsme nákupní centra, obchody
s kosmetikou, lékárny i supermarkety.
Francouzi navodí atmosféru detaily
i celkovou koncepcí
Francouzi jsou mistři holismu, tedy dovednosti upřednostnit celek před jeho částmi.
Obchody jsou v Paříži otevřené a čisté, přestože současně plné zboží a komunikace. Obchodníkům se daří udržovat prostředí stylové, sladěné, vkusné a nerušivé.
Pařížské obchody mají za sebou delší období konzumu a kapitalismu a díky tomu je
v nich cítit dlouhodobě laděná harmonie
mezi prostředím, prodavačem a produktem.
Také se jedná o zemi, která má pro krásno,
styl a design kulturní předpoklady.
U nás oproti tomu stále často investujeme
peníze do vzhledu prodejny, ale zákaznickou
zkušenost zdevastuje třeba první nepříjemný pohled prodavače, přehnané vnucování
nebo neschopnost poradit, jindy zase chybějící produkty a velikosti nebo nás zklame
dlouhé čekání u pokladny. Oproti tomu ve
Francii podobně jako v USA máte z prodavačů pocit vzdělaných profesionálů, partnerů
a férových rádců. Navíc je jich dost na to,
abyste měli některého z nich stále po ruce.
Také u ostatních detailů si zřídka dovolí chybovat.

Pařížské lékárny mají blíže k drogeriím

Robot Vás uvítá v Sephoře a rád si s Vámi popovídá

V Sephoře i v Legu jsme viděli
technologie blízké sci-fi
O setkávání s nejnovějšími technologiemi
jsme psali už v předchozím článku z veletr-
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V hypermarketu Leclerc nás potěšily pěkné regály, dobrá navigace, sekce vín pojatá
jako vinotéka a skvělá stylizace sekce čerstvých potravin včetně obsluhy do podoby
tržiště. Aranžmá vystavení ovoce, zeleniny,
masa a pečiva bylo perfektní. U masa nás navíc čekal důvěryhodně vypadající a ochotný
řezník.

hu POP komunikace. Všudypřítomné LCD
monitory s dobře voleným obsahem nás vítaly i na prodejnách, v Sephoře jsme se zase
setkali s robotem, který s nami komunikoval
a zval k nákupu u vstupu do prodejny.
V Lego prodejně v nás zanechala spoustu
emocí rozšířená realita. Jak funguje? Před
monitor dáte stavebnici a na něm se vám objeví 3D model hotového výtvoru. S tím si pak
můžete ve vlastní ruce virtuálně otáčet.

V pařížských obchodech je vidět hodně
doplňkových služeb pro zákazníky. Například v již zmíněné Sephoře je mnoho stolků
a míst, kde sedí zákazníci opečovávaní poradcem. Ten je učí se líčit a používat některé
speciální produkty. Časté jsou také pulty, kde
vám zakoupené věci zabalí jako dárek.
U vchodu do velkého obchodu s kosmetikou se nám líbil prodej růží. Hned u dveří se
V obchodě s dárkovými předměty řešili
zajímavým způsobem automatické platební
terminály. Prodavač produkty sice naskenoval, platili jsme však pohodlně do automatu
na bankovky, mince a karty umístěného před
pokladním pultem.
Nezapomenutelným překvapením byla
originální výstavka designových a personifikovatelných WC prkének u toalet v nákupním centru s odkazem na e-shop, kde je možné je zakoupit. Vtipná tématická relevance
s emočním i obchodním potenciálem.

V hypermarketu Carrefour lidé hojně využívají systém samoobslužného skenování
produktů, objednávání a placení. Automatizované odbavení se ve Francii často využívá
i v kinech nebo v McDonaldech. Určitou zajímavostí byly v Carrefouru také lavičky pro
odpočinek v hlavní uličce. A jak se na Francii
sluší, viděli jsme všude stylové a výrazné aplikace především v kategorii kosmetiky, vína
a čerstvých potravin.

Uvítali jsme otevřenost
a příjemné jednání

V obchodě vás naučí líčení,
v multikině koupíte tematický dárek

Dva světy jsme zažili v jednom
sportovním obchodě
Nutno podotknout, že i samotný vzhled prodejny francouzští obchodníci dovedou vyladit skvěle. V jedné části obří haly obchodu se
sportovními potřebami vše mluvilo o běhání.
Styl regálů, barvy pozadí, vizuály, způsob vystavení zboží, dekorativní i praktické doplňky na stropech, stěnách i podlaze. A najednou
jsme se v další části stejné haly se vším všudy
ocitli v horách a přírodě. Celá část prodejny
byla tématicky a stylově laděna dokonale
relevantně ke zde prodávaným produktům.
Při průchodu prostorem jsme měli pocit atmosférického skoku a přechodu genia loci
z jednoho prostředí do jiného, byť spolu bezprostředně sousedila a vkusně ladila.

Mnohem méně než u nás mají francouzské
lékárny typicky lékařskou atmosféru. Spíš
než lékárensky působí jako drogerie nebo
jiné prodejny s rychloobrátkovým zbožím.
V jedné z nich měli dokonce instalované velké akvárium. Dominují samoobslužné sekce
a lékárnice se ochotně pohybují mezi zákazníky u regálů. V takovém prostředí se hned
cítíte méně bolavě.
Lékárny se ve Francii zkrátka nestydí působit jako běžný retail a nechtějí vyznívat jako
ordinace. S tím souvisí i to, že více než u nás
prodávají například kosmetiku a potravinové
doplňky.

tak zákazník může naladit do romantického
módu. V jiném obchodě se shodným sortimentem měli mořské akvárium. Jinde byly za
vchodem časté výstavky zajímavých produktů, které člověka zpomalí a přitom přeladí na
nakupování a impulzivní chování – z Ameriky známé „speed bumpers“.
Do multikina zase nemusíte jít jen na film,
byť si zde ten svůj sami na kiosku s dotykovým displayem vyberete, zaplatíte a vytisknete si lístek bez přítomnosti personálu. Přímo
u vchodu do kin jsme potkávali obchody

s dárkovými předměty s filmovou tematikou
včetně aktuálních a dominujících Star Wars.
Je to skvělý způsob, jak do prostoru vnést
více filmové atmosféry, rozšířit příjem z prodeje – a taky asi trochu nazlobit rodiče, kteří
musí tím více odolávat „pester power“ svých
dětí. Do kina se nicméně chodí jen občas,
a tak mají možnost jim nějakou pozornost
dopřát a znásobit sílu společného zážitku.

Retailové řetězce jsou
srovnatelné s našimi
Oproti obchodům v nákupních centrech
nebo lékárnách jsme v hypermarketech
a ostatních obchodech s rychloobrátkovým
zbožím z pohledu POP komunikace neregistrovali nijak propastný rozdíl oproti našemu
trhu. Ve srovnání třeba s čínskými nebo americkými, které byly mnohem zajímavější.

Ve Francii evidentně milují sushi, na každém rohu najdete sushi bar. Ve všech navštívených hypermarketech ho vyrábí také přímo v tematicky laděném stánku v oddělení
lahůdek.
Cenové akce se objevovaly sporadicky.
Pokud, pak spíše ve formě zvýhodněné koupě 2 výrobků a k nim 1 zdarma. Ve všech
hypermarketech byly instalované digitální
cenovky, nejspíše tedy francouzští maloobchodníci aktivněji pracují s flexibilním přizpůsobováním cen, třeba podle konkurence.

Bezpečnostní kontroly a prohlídky zavazadel jsou v Paříži přítomné všude. Při vstupu
a často i při odchodu z prodejen. Ochranka je však vstřícná a profesionální. Zatímto
u nás tuto práci občas dělají nepříjemně
působící „hlídači“, ve Francii jsou pozitivní,
dobře oblečení a vychovaní lidé.
Obecně se dá říct, že pařížské obchody kromě obchodů s rychoobrátkovým zbožím vynikají nad těmi našimi stylovostí i důrazem na
detail. Od elektra po parfémy jsme viděli skvělý vizuální merchandising a vystavení zboží,
dobrou navigaci, obrovský výběr a odbyt.
Kromě FMCG hypermarketů byli prodavači otevření fotografování, v prodejnách
FMCG bylo možné fotit s povolením. Zajímavé bylo i to, že i ochranka a slečny na informacích Carrefouru znali oborovou asociaci
POPAI a reagovali na toto globální sdružení
velmi pozitivně. Dobrá práce, francouzští
kolegové!
Dr. Daniel Jesenský, DAGO, s,r.o.
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16. června byly na gala večeru v pařížském Pavillon d´Armenonville oceněny nejlepší projekty in-store komunikace z celé
Evropy, které soutěžily v celoevropské soutěži POPAI AWARDS Paris. Soutěž byla součástí mezinárodní Marketing at retail
show, která patří k vrcholným událostem evropského oboru marketingu v prodejních místech. Tímto článkem se vracíme
k významným tématům této události včetně vybraných realizací, které zazářily v letošním ročníku soutěže.

Místo prodeje
- místo života a emocí
Klíčovým pojmem byly inovace v retailu. Při
příležitosti pařížské show byl zpracován soubor nejnovějších trendů v retailu, které mají
zásadní vliv na změny v současném sektoru
retailu. Přehled trendů, který zahrnoval novinky, technologické inovace i nové způsoby
komunikace se zákazníkem, byl připraven
ve spolupráci s agenturou Pollen Consulting
a evropskými experty v marketingu a retailu.
V rámci analýzy byly popsány nejvýznamnější inovace z hlediska jejich přínosu pro nakupující a z hlediska jejich perspektiv pro další
využití v in-store. Jako nejslibněji se vyvíjející
inovativní řešení byly specifikovány například 'connected Store', 'augmented reality',
'iBeacon', 'social retail`, 'pop-up retail', 'concept store', 'workshop retail', 'robot', 'click&collect', 'shop in shop' a další.
„Spotřebitel nechodí už do prodejny jen
nakupovat, ale kvůli zážitku. Místo vystavení a prodeje zboží musí být místem života
a emocí. V tomto kontextu mohou pokročilé
technologie přispět k vytvoření inovativních
prostor prodejny,“ zdůraznili zástupci marketingu a retailu.
Řada projektů prezentovaných na mezinárodního veletrhu i v soutěžní expozici toho
byla důkazem. Vyspělé technologie v rámci
realizací v in-store převažují a potvrzují svou
nezbytnost v situaci, kdy je kvůli množství
různých forem komunikace stále obtížnější
zákazníka zaujmout a upoutat jeho pozornost.
„Účelem inovací je vytvářet překvapení,
která přimějí zákazníka vracet se do prodejny, je třeba uplatňovat nové nápady i v dalších místech komunikace, která jsou velmi
navštěvována.“

Roste význam ekologických
řešení v místě prodeje
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Vyber si štěstí
Projekt uspěl mezi nejlepšími v kategorii
pro Eventy v hyper a supermarketech. Byl
realizován při příležitosti spuštění velké
reklamní kampaně Coca-Coly pod sloganem „Vyber si štěstí“. Kampaň má povzbudit všechny, abychom šířili štěstí, pečovali
o jednotu i diverzitu a o vzájemný respekt.
Zařízení vybízí zákazníka, aby si vybral své

obr. 3
zornost barevným koktailem testerů v dynamickém a zábavném pohybu a evokuje atmosféru dívčího světa. Stojan zvítězil v kategorii
Kosmetika - pultové POP. (obr. 4)

Téma ekologie a ohleduplnosti značek vůči
životnímu prostředí se promítá v in-store
koncepcích západoevropských zemí mnohem výrazněji, než je tomu například v České
republice.

obr. 1
vstupuje do jeho světa. Atraktivní, zábavná
in-store aktivita prostřednictvím úžasného
zážitku ihned vyvolává „buzz efekt“ a další
šíření a sdílení informace mezi zákazníky.
(obr. 1)

Davines Display

Maketa Marc Jacobs Decadence

V soutěžní kategorii Ekologické koncepce
uspěl projekt pro značku vlasové kosmetiky
Davines. Záměrem projektu bylo prezentovat produkty vlasové kosmetiky Davines
v kosmetických salonech a především zdůraznit přírodní, tradiční, řemeslný charakter
výrobků i respekt značky vůči životnímu prostředí. Proto byly pro výrobu stojanu zvoleny
přírodní materiály, jako je železo a kov, které
jsou plně recyklovatelné. Při realizaci projektu nebyl rovněž použit žádný druh tisku, což
znamená nulové znečištění životního prostředí při výrobě. (obr. 2)

Parfém Marc Jacobs se proslavil díky jedinečné vůni a typu flakonu. Flakon "Decadence" vypadá jako luxusní kabelka v pastelově
zelené barvě s imitací hadí kůže a zlatým
řetízkem. Flakon je klíčovým faktorem při
vytváření zájmu a zvyšování poptávky po
parfému a je významnou součástí komunikační strategie značky. Maketa "Decadence"
prezentuje originální flakon ve všech detailech, zdůrazňuje luxus a půvab spojené
s parfémem. Maketa byla speciálně vytvořena pro prodejce ve Francii a byla využita
v marketingové kampani pro představení
nového parfému. (obr. 6)

Originální zmrzlinářský
vozík z kartonu
Požadavkem kosmetické značky Guerlain
bylo vytvořit originální POP prostředek
z kartonu ve formě zmrzlinářského vozíku ze
starých časů, který evokuje originální a jedinečnou atmosféru pro prezentaci produktových řad sortimentu dekorativní kosmetiky
a parfémů. Bylo třeba najít optimální řešení
pro reprodukci původního zmrzlinářského
vozíku a zároveň zachování estetických prvků z oblasti kosmetiky, zajistit celkovou pevnost a zároveň lehkost POP i snadné umístění v místě prodeje bez montáže. Realizace
získala stříbrné ocenění v kategorii Projekty
z kartonu. (obr. 3)

Nástroje virtuální reality
přinášejí magický rozměr
Kdo by si nechtěl zkusit seskok padákem bez
jakéhokoliv stresu a nebezpečí? Společnost
ActivScreen, která se specializuje na digitální řešení pro místa prodeje, poskytuje velmi
působivý zážitek při seskoku padákem díky
zařízení ActivJump. Brýle pro virtuální realitu, iluze foukajícího větru a držadla padáku
pro pocit většího bezpečí… dojem seskoku
je dokonalý. Virtuální realita je výrazným
trendem letošního roku. Nabízí zákazníkovi
privilegovaný vztah se značkou, která přímo

je nabízena obsluha u stolu zákazníka. To
potvrzuje trend personalizace. Dnešní spotřebitelé hledají personalizovanou péči a pozornost, chtějí navštěvovat místa pro setkání
a komunikaci.

obr. 4

obr. 7
štěstí prostřednictvím 4 různých produktů, které splňují konkrétní očekávání a odpovídají specifickým potřebám zákazníků.
Jde o jednoduchý a zábavný postup, kdy
zákazník aktivuje zařízení v barvě oblíbeného typu nápoje Coca-Cola (Life, Zéro, Light
a klasická Coca-Cola) a odchází s dárkem
v podobě slevových kuponů. Tato realizace
zvyšuje atraktivitu místa prodeje umístěním
zařízení ve strategických zónách (vstupní
část prodejny, hlavní ulička). (obr. 7)

Pultový POP materiál GLEN GRANT
Vítězem v kategorii Nápoje pro specializovaný retail se stal pultový stojan pro zadavatele DAVIDE CAMPARI. Tato POP aplikace
byla vytvořena pro specializované prodejny.
Zvýrazňuje výjimečný produkt prostřednictvím luxusní krabičky, ve které je značková whisky Glen Grant prezentována jako
šperk. (obr. 5)

Pro oživení prodejních míst
a zákaznické zážitky
Juicy shaker

obr. 2

Tvůrci displaye pro prezentaci nového lesku
na rty Juicy shaker od značky LANCÔME se
inspirovali konceptem výrobku, pro který
je charakteristický pohyb a promíchání ingrediencí. Před aplikací lesku na rty je třeba
produkt protřepat. Stojan, který je určen pro
obchodní domy a parfumerie, upoutává po-

obr. 6

Trend personalizace
obr. 5

Inovace může znamenat i návrat ke kořenům retailu. Příkladem je třeba i nová restaurace McDonald na Champs-Elysées, kde

Daniela Krofiánová
Foto: Archiv D. Krofiánová
a Marketing at retail show Paris
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POPAI CE startuje další ročník
průzkumu o využitelnosti
komunikačních médií v místě prodeje

Vitana přináší farmářské tržiště
přímo do hypermarketů
Společnost Vitana, lídr v polévkové produktové kategorii, představila novou řadu polévek a rozhodla se podpořit launch lákavým vystavením. Zákazníky ke skvělým produktům lákala realizace, díky níž si mohli připadat jako na farmářských trzích. Originální endcap, který navrhla a realizovala společnost Dago, zaznamenal velký úspěch.

Projekt RIMM (Retail In-store Media Manual) je kontinuální průzkum, který zkoumá význam a využitelnost komunikačních
prostředků nejen v in-store a zároveň různé atributy spolupráce zástupců maloobchodu s dodavateli značkových výrobků
v místě prodeje.
Středoevropská pobočka POPAI zahájila nový
ročník tohoto průzkumu, v rámci kterého
oslovuje zástupce mezinárodních širokosortimentních řetězců i lokálních maloobchodních sítí, hobby řetězců, elektro prodejen
a drogistických řetězců. Průzkum je realizován formou on-line dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) s využitím
nástroje Snapshots, který je exkluzivním systémem OMG Research.
Projekt probíhá ve spolupráci se Svazem
obchodu a cestovního ruchu ČR a agenturou OMD Czech, partnery projektu jsou společnosti DAGO, DEKOR, Global Marketing,
ROSS a Vitana.
Průzkum je zaměřen především na postoje zástupců maloobchodu k nadlinkovým

i podlinkovým nástrojům marketingové komunikace, na motivace maloobchodních
společností ke spolupráci se zadavateli reklamy v oblasti in-store komunikace a naopak, kde vidí v této oblasti nové příležitosti, jaké jsou vnímané přínosy i negativa POP
nástrojů ze strany maloobchodu, které ovlivňují formu a rozsah umísťování POP médií
v prodejnách.
V rámci průzkumu jsou rovněž zástupci
maloobchodu dotazováni na to, kdo rozhoduje o nasazení in-store prostředků a jaké
jsou podmínky pro jejich umísťování na
prodejní ploše, jaká je role a význam třetích
stran, které pro maloobchodníky spravují
mediální prostor v prodejnách. Průzkum
dále analyzuje postoje maloobchodu k růz-

dukty, s nimiž se zákazník na farmářských
trzích setkává, v podobě česneku svázaného
do snopů.
„Jednoduché řešení s důrazem na environmentální přístup spolu s pěkným vystavením produktů dokáže přesvědčit zákazníky, že se jedná o dobrý a kvalitní produkt, co
stojí za vyzkoušení. I díky výraznému médiu
totiž nepochybují o tom, že koupě produktu

ným komunikačním nástrojům s detailem na
existující typy POP médií.
Výstupy průzkumu budou obsahovat
srovnání vývojových trendů ve sledovaných
maloobchodních formátech od roku 2006
do roku 2016 a zároveň budou cenným vodítkem pro strategickou spolupráci maloobchodu s dodavateli a efektivní plánování
komunikačních kampaní.

je dobrá volba,“ doplňuje Miroslav Obrátil ze
společnosti Dago, která projekt realizovala.
Ke koupi farmářských polévek láká nakupující 9 malých a 5 velkých instalací v hypermarketech Globus. Dle slov Šárky Drábkové
z Vitany mělo vystavení mezi zákazníky velký
úspěch. A přestože se nejedná o permanentní display, společnost by ráda koncept využívala i v budoucnu.

POPAI CENTRAL EUROPE
Daniela Krofiánová
General manager
Daniel Jesenský
Vice prezident, sekce teorie a výzkumu POP

DAGO získalo tři ocenění
na POPAI Awards v Paříži
Z letošního ročníku prestižní evropské soutěže POPAI Awards Paris putují do České republiky hned tři ocenění, a všechna pro
projekty realizované společností DAGO. Z Francie si převezla jedno zlaté umístění, jedno stříbrné a jedno bronzové.
ového krmiva pro psy Carnilove, akcentující
návrat k přírodě a divokosti.

„Výsledné vystavení mělo za úkol podpořit
koncept farmářských polévek a upozornit
na nový produkt. Při zadání jsme poskytli
zhotoviteli klíčový vizuál a požadavek na realizaci, která zákazníky bude silně inspirovat
k vyzkoušení dosud neznámého produktu,“
vysvětluje Šárka Drábková, instore manažer
ze společnosti Vitana.
Výsledkem je dominantní a originální POP
prvek, který dotváří dojem skvělého produktu. Provedení endcapu v podobě farmářského stánku plného chuti vyvolává naladění na
moment spotřeby. Pro zvýšení účinku a dokreslení atmosféry byly využity i reálné pro-

KitKat „k nakousnutí“
Bronz z kategorie Event si DAGO odváží za
loď kapitána Morgana, oceněnou již při POPAI CE AWARDS v loňském roce, kde získala
hned několik cen včetně ocenění absolutního vítěze soutěže.

Nejvyšší, tedy zlaté, vyhrála společnost
DAGO v kategorii Food – Floor Display za
stojan realizovaný pro výrobce superprémi-
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Stříbrné místo v segmentu Food – Shelf
Decoration získalo regálové čelo bonbonů
JOJO. Atraktivní a interaktivní provedení
s lákavým barevným vírem ovládaným pohybovými senzory.

Do soutěže, která se koná od roku 1962, bylo
přihlášeno 396 prací z celé Evropy. Letošním
ziskem tří cen navazuje DAGO na úspěch
z loňského roku, kdy v Paříži získalo dvě
ocenění, jedno zlaté a jedno stříbrné.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In store realizace měsíce. Za měsíc duben 2016 se vítězem stala realizace KitKat.
Kampaň KitKat probíhala v řetězci Tesco
v období 1. 4. - 30. 4. 2016. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o.
a realizátorem POS Media Czech Republic,
s.r.o.
Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,27 bodů z maxima 10 bodů,

což je historicky nejvyšší celková známka
v soutěži.
Paní docentce Jitce Vysekalové, prezidentce
České marketingové společnosti, se na vítězné kampani nejvíce líbilo, že má odpovídající
barevnost, je celkově upoutávající a především je produkt „k nakousnutí".
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Výrobce záchranných vest
vyrobil nový nápoj Wave pro zvýšení
prodeje nového modelu vesty
Společnost Tribord, výrobce záchranných vest, přemýšlela, jak podpořit prodej svého nového modelu IZERBER50. Společně
s pařížskou agenturou Rosa Park agency vymyslely výrobu nového, velmi netradičního nápoje.

Tento nový nápoj, který dostal název
WAVE a byl složený ze 100% mořské vody,
byl dán do plechovek a byl rozvezen do místního přístavu. Cílem ochutnávek bylo lidem
přiblížit pocit utonutí a pak odkázat na nový
model záchranné vesty. Na plechovce měl

Wawe vytištěnou zprávu: Ochutnejte poslední doušek před utonutím.
Reakce každého, kdo nápoj ochutnal, byla
okamžitá a i díky tomuto experimentu si
mohl uvědomit, že pobyt na moři se nesmí
nikdy podcenit. Kromě doušku mořské vody

obdrželi lidé i slevu na právě zmíněnou záchrannou vestu IZERBER50.
Zdroj:
Odborný portál Mistoprodeje.cz
tribord.co.uk

Společnost Dago realizovala 4paletové vystavení nového cideru Kingswood Rosé navozující klidnou atmosféru s lavičkami.

Kingswood Rosé zve k příjemnému
posezení se ciderem

zeňského Prazdroje. O kreativní návrh pro
uvedení nové varianty nápoje se postarala
kreativní agentura Addict.
4paletí bylo jedním z prvků uceleného
konceptu druhotného vystavení, do něhož
patřil také branding, regálová čela, stojany
a další. Celé vystavení je vyrobeno z kartonu
včetně 3D košatého stromu, výjimkou je lavička ze dřeva. „Hlavním požadavkem na vyhotovení byla především odolnost všech prvků.
Nakupující se mohli bez obav posadit v atmosféře připomínající prostředí sadu,“ doplňuje Radka Hejduková z firmy DAGO. Součástí
instalace musela být také dostatečná zásoba
lahví, aby nic neomezovalo jejich nákup.

Na originalitu bylo vsazeno u realizace pro
Plzeňský Prazdroj, kde DAGO zajistilo kompletní produkci řešení launche nového cideru Kingswood Rosé. Pro zákazníky připravilo 4paletí s výrazným prvkem reálné dřevěné
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lavičky. „Chtěli jsme především, aby finální
vystavení bylo v souladu s celkovou komunikací značky a pomohlo přenést klidnou
atmosféru světa Kingswood do prostředí obchodů,“ vysvětluje Oliver Jáchymovský z Pl-

Do jedné z největších prodejen na světě, kterou na jaře letošního roku otevřela síť hračkářství Hamleys v Praze, putovaly hned
dvě nepřehlédnutelné zážitkové prezentace od společnosti Authentica.

Zážitkové prezentace
Nerf a Minecraft od společnosti
Authentica v hračkářství Hamleys
Příznivci kultovní hry MINECRAFT od společnosti Microsoft ČR mohou nyní okusit virtuální prostředí počítačové hry přímo na vlastní
kůži. Na téměř 50 m2 zde vyrostl netradiční
hrací koutek, kde vás vtáhnou do hry útvary
z typických stavebních kostek potažených

softshellem, nemůžete minout 3 sloupky
s tablety a herními konzolemi, anebo si můžete začít stavět svůj svět u televizní stěny s X-boxem. Prodejní regály se zbožím jsou integrovány do celého vystavení, a tak si nemusíte
chodit pro svůj vlastní MINECRAFT daleko.

Podobný a snad možná ještě více adrenalinový zážitek nabízí interaktivní střelnice
Nerf společnosti Hasbro Czech s.r.o., která
je vyladěna do posledních detailů. Najdete ji
snadno podle vzrušeného křiku dětí i dospělých, kteří si mohou vyzkoušet střelbu z různých typů pistolí s pěnovkovými šipkami.
Abyste se mohli patřičně soustředit, střílí se
zde do tunelu, který se při zásahu do terče
rozbliká a spustí hukot a reprodukovaný potlesk. Šipek je po ruce dostatek a tak se zdá, že
zábava nikdy neskončí. A pokud se malí střelci přece jen unaví, málokdy odcházejí bez své
vlastní pistole v podpaží.
Synonymem pro hračky je vlastně zábava.
Zážitkové prezentace od společnosti Authentica tedy zcela splňují prodejní koncept sítě
Hamleys, který je přeci jen něco více než jen
obyčejné hračkářství.
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Zhodnocení organizátora veletrhu

Pokud jsme Vám už avízovali, že se koncept veletrhu Reklama Polygraf v květnu tohoto roku trochu změnil, realita ukázala, že
to byla dobrá myšlenka. Tradiční vystavovatelé se svými stánky na netradičních místech rozbili stereotyp, na který jsme byli už
zvyklí z minulých ročníků. Někteří vystavovatelé chyběli, někteří byli noví.
Výstavníctví už delší čas hledá koncept, který
by byl atraktivní pro odbornou veřejnost i vystavovatele. Tato problematika sa týká všech
odvětví a vůbec není jednoduché vytvořit
přijatelný koncept, který by dokázal vytvořit
ekonomický prostor pro organizátora veletrhu a vystavovatele.

Rádi se i prezentujeme jako lidé detailně znající svůj odbor. Proto nelitujeme čas,
aby jsme si vyslechli informace od renomovaných expertů a setkáváme se i na konferencích.
Moderní veletrh proto musí mít kvalitní
průvodní program, dostatek vystavovatelů,
kteří jsou lídrem ve svém oboru, a publikum
ochotné přijít se na něj podívat.
Veletrh Reklama Polygraf našel spojení
těchto prvků a zaujímavých témat. Spojení
polygrafie, průmyslových technologií a 3D
tisků vytvořilo rámec, který našel svoje publikum. Asi nejsledovanějším bodem průvodního programu byla diskuse u kulatého stolu
na téma Reklama v historických kulisách,
kde se střetli zástupci světa reklamy, samosprávy, státní správy i památkáři a hledali
společná východiska a hranice možného.
Velmi výstižně zhodnotil veletrh Rodney
W. Larson, CEO společnosti Spandex: „Reklama Polygraf je velmi zajímavý regionální
veletrh, který dokázal spojit příbuzná témata,
přináší inovace a nápady.“

Informace každý den přímo na výstavišti

O reklamní grafiku na textilie v napínacích a nejlépe
i prosvětlených rámech je stále rostoucí zájem

Odvar z jarmarku, galerie
i vědecké konference
Ultramodernista Vám poví, že veletrhy
jsou zbytečné, všechno je stejně na webu
a zákazník má takový přístup k informácím,
že dokáže být lépe připravený než obchodník. Většina lidí však potřebuje produkt
i reálně vidět a nechat se inspirovat. To mu
web sice umožní také a prezentace v showroomu je určitě intimnější a odbornejší, ale...
Kulturní člověk miluje krásu. Dokáže se
jí nadchnout, načerpat z ní energii a uklidnit se jí. Veletržní expozice jsou přehlídkou
řešení s ohledem na rozpočet, vyjádřením
představy o vkusu majitele, ale i dílem architekta s výtvarným poselstvím. Na jednom
místě tak máte galerii nevhodných realizací,
kýče i vysokohodnotných děl.
Odkdy človek zvládl výměnný obchod,
setkávají se lidé na nákupech. Jarmarková atmosféra je nám jednoduše blízká a my ji rádi
vyhledáváme. Je to svým způsobem svátek,
kdy jsme ochotní utratit i něco víc, než je nevyhnutné.
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Veletržní noviny už čtvrtý rok návštěvníkům
přinášely informace o dění na výstavišti.
Denní tištěné zpravodajství vychází díky
spolupráci více subjektů. Zázemí redakci
v podobě stánku poskytuje společnost ABF
jako organizátor veletrhu, tisk na papír od
společnosti Antalis zajišťuje firma Ricoh.
Kromě samotných veletržních novin se prezentovala i možnost tisku bílou barvou na
černý papír.

Veletrh byl jako každý rok
rozdělen do několika částí
Technologicko-průmyslová část veletrhu, do
které spadá výroba reklamy a samotný tisk,
byla tentokrát umístěna v Hale 3. Zastoupeny
byly všechny významné firmy z oboru, např.
Spandex, Canon, Xerox, Comimpex, DataLine Technology, Ospap, Profisign, Bitcon,
Konica Minolta, Fujifilm. Novinkou byl letos
segment print&packaging, jemuž bylo v Hale
2 věnováno téměř 200 m2 plochy nazvané
Centrum obalových a balicích inovací. Pro
návštěvníky zde bylo k vidění několik demo
pracovišť s výrobními linkami, které přímo
před návštěvníky předváděly různé procesy personifikovaný potisk obálek a tašek, potisk
vlnité lepenky, nanášení etikety na láhev, práci s teplem smrštitelnou fólií, práci s etiketovacími stroji a mnoho dalších zajímavostí.

Mezi vystavovateli z oblasti print&packaging
se objevily například společnosti Ondrášek
INK-JET SYSTÉM, spol. s r.o., pap4ever digital, ARCON, Ospap či OTK Group.
Větší prostor veletrhu REKLAMA POLYGRAF byl věnován reklamnímu textilu. Zde
nechyběly expozice firem Cotton Classics,
Adler Czech, Alex Fox, Lambeste či Industrial Wear. S vyšívacími stroji se na veletrhu již
tradičně představily expozice společností
Nedbal Trading, Šicí technika Brother s.r.o.
a další. Laserové gravírovací a řezací stroje
našli návštěvníci například na stáncích Uhal
Trade, 4isp a Semper. Za zmínku v letošním
roce rovněž stojí účast nových firem s nabídkou výstavních systémů a modulů. Na veletrhu byly samozřejmě zastoupeny i v letošním
roce firmy reprezentující nomenklaturu
reklamních a dárkových předmětů a společnosti zastupující obor digital signage.

UV LED tiskárna Mimaki UJV 55 – 320 může výrazně
změnit poměry na trhu rolových tiskáren.
Stolní plotr Esko Kongsberg návštevníci
mohli vidět v expozici firmy MaP, která byla
jádrem části věnované funkčním linkám pro
různé operace pro výrobu obalů.
Zato silné zastoupení měly CNC frézy
a gravírovačky, spolu s laserovými stroji. Firma Uhal z Michaloviec předvedla i laserový
výsek obalů.
Na stánku Canon bylo opět možné vidět
tekutý laminátor Bürkle, který nabízí průmyslovou produktivitu.
Překvapením byl stánek společnosti Konica Minolta. Byl koncipovaný jako pozvánka
na veletrh Drupa 2016 a jako jediný funkční
exponát v něm byla 3D tiskárna a ukázky
jejích výstupů.

Méně tisku, více finishingu a překvapení
Mezi vystavovateli chybělo více dodavatelů
velkoplošných tiskových technologií. Nová
řešení se objevila hlavně v oblasti přímého
potisku oděvů. Menší firmy určitě ocenily
řešení od firmy Brother pro přímý tisk
na trička. Novinkou, která se na letošním
ročníku veletrhu dočkala svého představení, které může podstatně změnit poměry
na trhu v oblasti rolových tiskáren s šířkou 3,2 m, byla tiskárna Mimaki UJV55-320
s možností tisku dvou rolí současně. S cenou na úrovni do 70 000 Euro, řešením
dual rol ve standardní výbavě a rychlostí na
úrovni až 110 m2 / hod. určitě dokáže zaujmout.

Konica Minolta překvapila 3D tiskárnou

Ocenění pro Yurkovic design
Odborná porota vyzdvihla stánek společnosti Canon, který navrhoval designer a fotograf Vladimír Yurkovic. Ocenila jeho estetickou úroveň a funkční ztvárnění možností
tisku na stroji Arizona.

Virtuální realita ze Slovenska

Tiskárny Brother zvládnou i ty nejnáročnější
motivy přímo na tričko

Na 3D vizualizace jsme si už možná zvykli,
ale prohlédnout si v prostředí virtuální reality navržený prostor je přece jen jiný zážitek. Slovenská agentura Strategic představila možnosti nových technologií v reklamě
a výstavnictví. Moderní a originální způsoby
prezentace prostřednictvím virtuální reality
jsou tím řešením, které i dnes dokáže překvapit. Skutečnost, že jsou ve svém oboru na
špičce potvrzuje ocenění z festivalu Cannes
Corporate Media & TV Awards 2015 za nejlepší 3D film.

Jana Nosálová, ředitelka obchodního týmu
veletrhu Reklama Polygraf, zkonstatovala, že
přilákal během tří dnů přes dvanáct tisíc odborníků z oblasti marketingu.
Na výstaviště PVA EXPO PRAHA se na
ploše 7 770 m2 představilo celkem 212 vystavovatelů, z nichž bylo 34 ze zahraničí.
Z nejvzdálenější destinace přišel vystavovatel z Jižní Korey. Druhý den veletrhu byl
doplněn přehlídkou zážitkového marketingu
– 4. ročníkem veletrhu EVENT DAY.
Veletrh REKLAMA POLYGRAF je jedinou
akcí tohoto typu v České republice. Není
proto divu, že se jí každoročně účastní tisíce
návštěvníků z řad zadavatelů, reklamních
agentur, výrobců reklamy a dalších firem.

Soutěže a ocenění
V rámci veletrhu rovněž proběhlo vyhlášení
soutěží Kalendář 2016 a Duhový paprsek.
13. ročník soutěže o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2015 pro český a slovenský
trh Duhový paprsek letos poprvé ocenil
práce v šesti kategoriích: Světelná reklama,
Outdoor reklama, Indoor reklama, Mobilní
reklama, POP/POS reklama a Městský mobiliář (novinka).
Vítězem kategorie Světelná reklama se stala firma Neony sign, a.s. za práci „Waltrovka“.
Cenu v kategorii Outdoor reklama převzala
firma Preciosa Ornela, a.s. za atraktivní využití veřejné plochy pro působivou interaktivní komunikaci s vítěznou prací „Dancing Cubes“. V kategorii Indoor reklama
vybojovala prvenství firma Atlas Advertising
Group s.r.o. s „Akvárium Samsung S7“. Obor
Mobilní reklama má svého vítěze, kterým je
firma Mobilboard, s.r.o. za práci „Efektivní
marketingová účinnost kampaně ZOOT“.
V kategorii POP/POS letos obdržely cenu
2 realizace. Zvláštní ocenění poroty obdržela
společnost Grapo, s.r.o. za práci „Realizace
původní výmalby místnosti na zámku v Miloticích jednou z nejnovějších technologií
Wallwrap“.
Cenu Grand Prix si odnesla společnost
Moris design, s.r.o. za mimořádně zdařilé
komplexní řešení prezentace produktu, za
práci „Komplexní řešení prezentace produktů Primalex a Balakryl na prodejnách,
různé prodejní situace v ČR, SR a HU“.

Nejpůsobivější expozice veletrhu
V rámci společenského večera pro vystavovatele byla předána ocenění za nejpůsobivější expozice veletrhu TOP EXPO. Diplom
obdržely firmy CANON CZ s.r.o., Bitcon,
spol. s r.o., OSPAP, a.s. a Paketo one/G.N.P.
Paketo.one, český výrobce kartonových
POS/POP, se prezentoval stánkem, který byl
celý včetně zázemí vyroben z plnobarevně
potištěných velkoplošných kartonových desek. Současně vystavil i svůj celokartonový
jeep v měřítku 1:10, který získal 2 první místa
v prestižní soutěži POPAI AWARDS 2015.Tým
paketo.one tak demonstroval naplno své

I díky těmto hosteskám v nápaditém kostýmu
obdržela společnost Paketo.one
ocenění poroty za výstavní expozici
schopnosti vybrat správný kartonový materiál, navrhnout odpovídající konstrukci a vše
ve vlastním výrobním provozu potisknout,
nařezat, zkompletovat a zajistit expedici.

Zvláštní cenu veletrhu Reklama Polygraf získala společnost Spandex SyndiCUT,
s.r.o. Náš časopis velmi zaujal i stánek společnosti FLOWER COMPANY. Ta představila
na svém stánku stěnu z mumifikovaného
mechu, která sklízí velké ohlasy ve světě interiérového designu. Především pro svou
tvárnost a přírodní vzhled s minimálními
nároky na údržbu. Variabilnost mechových
stěn a obrazů je neomezená a poskytuje tak
prostor k tvůrčím realizacím. Dále zde bylo
možné vidět i zelenou živou stěnu do interiéru. Na stánku bylo k vidění krásné květinové aranžmá z 200 ks bílých živých růží.
Souběžně s veletrhem REKLAMA POLYGRAF se v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA
konal letos poprvé také soubor JARNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ, které nabídly
průřez průmyslovými technologiemi.
František Kavecký
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Na veletrhu
Reklama Polygraf
byli vyhlášeni

Foto: Filip Singer

V rámci odborného programu veletrhu Reklama Polygraf proběhlo 10. 5. 2016 slavnostní
vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda
3D reklamy. Soutěž představila nejzajímavější novinky v oblasti 3D reklamy na našem trhu.
Pořadatel soutěže, kterým je od letošního
roku asociace POPAI CE ve spolupráci s MIP
Group, ocenil předměty v 16 soutěžních kategoriích.
Mediálním partnerem soutěže je týdeník
o marketingu, médiích a reklamě Marketing
&Media. Soutěž dále podpořily společnosti
SPEED PRESS Plus a.s. jako partner kategorie „Reklamní textil“ a SVĚT TAŠEK spol.
s r.o. jako partner kategorie „Reklamní gastronomie“.

věrnostního programu, získaly od Bonduelle
na začátku náramek pouze s jedním pinem
a poté za určitý počet snědených zeleninových obědů dostávaly další piny. Tyto náramky se v mnoha školních jídelnách staly hitem
a děti piny sbírají s nadšením dodnes.

Restaurace Nuance představuje nový koncept jak kuchyně, tak i interiéru. Kuchyně pod vedením zkušeného šéfkuchaře Michala Paulíka je přirozeným pokračováním jeho cesty za skvělou a tvůrčí gastronomií, která je doslova a do písmene
uměním - uměním zacházet s obvyklými i neobvyklými surovinami, s bohatstvím
chutí, tvarů i vůněmi. Ono umění spočívá v drobných nápadech, detailech, oněch
nuancích, které tvoří podstatu celku.

Absolutním vítězem se staly Silikonové PIN
on náramky, jejichž autorem je společnost
Silic Média s.r.o. Cílem bylo vytvořit pro společnost Bonduelle zábavný sběratelský dárek
pro děti, který bude motivovat děti k tomu,
aby ve školní jídelně upřednostňovaly zeleninová jídla. Na základě tohoto zadání vznikla
speciální edice silikonových náramků s piny
(cvočky) ve tvaru oblíbených zeleninových
postaviček Bonduelle. Společnost Bonduelle použila v roce 2015 náramky do projektu
Bondíkmánie, který je součástí věrnostního
programu Škola plná zdraví. Děti, jejichž
školní jídelny jsou zapojené do zmíněného

Cenu Inovace roku získala Samolepka svítící od společnosti Sprint trading s.r.o., která
slouží k nalepení na spodek lahve a po zapnutí krásně prosvítí celou láhev FRISCO.
Vyhlašovatelé vnímají tvorbu individuálního
designu zejména mladých tvůrců jako velmi
důležitou, proto součástí soutěže je i speciální kategorie Reklamní předmět 3. milénia,
ve které soutěží dosud nerealizované návrhy.
V této kategorii zvítězila práce Levá pravá od
Jaroslava Jerhota. Většina malých dětí, které
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Kuchařské a sochařské
umění v symbióze

se učí obouvat si boty, má zpočátku problém
rozpoznat, která bota je pravá a která levá.
Návrh tento problém řeší použitím potištěných vložek do bot, kdy na levé vložce je levá
půlka obrázku a na pravé vložce pravá půlka.
A obrázek se složí, pouze pokud je levá bota
správně položena vedle pravé. Vložky samozřejmě mohou obsahovat logo společnosti.
Daniela Krofiánová
POPAI CE

Nuance znamená drobnou odlišnost, odstín,
který však hraje významnou roli. Koncept
restaurace stojí na moderní české a evropské kuchyni a vychází z české tradice. To je
tedy umění kuchařské, ale v Nuance restaurantu se navíc kloubí s uměním sochařským,
které zde podporuje Jana Budinská, general
manager restaurace. Svoji vizi komentuje
slovy: „Změnou konceptu a interiéru jsme
se rozhodli podnik zmodernizovat a přiblížit se jednoduchosti a aktuálnímu trendu
v moderní gastronomii. Součástí koncepce je
i propojení zážitků kulinářských s uměleckými - restaurace i veřejné prostory hotelu Rott,
ke kterému patří, se staly výstavním místem
současného českého sochařství. Ve spolupráci s galerií Goodstuff je zde vždy s půlroční
periodicitou obměňována expozice českých
sochařů. Od půlky května do půlky listopadu je v restauraci Nuance k vidění expozice
nazvaná „V prostoru“ s díly umělců Ondřeje
Svobody a Jakuba Flejšara.
Flejšarova díla náš časopis nadchla především pro možnost jejich nápadité implementace i do prodejen či firemních sídel. Jeho
ateliér je plný dřeva, především pak jeho
odřezků. A právě z těch mladý umělec lepí
různé abstraktní formy většinou figurativního tvaru. Když se spojí, tak se v čistých designových prostorech krásně vyjímají. Jakub
Flejšar spotřebuje téměř každý kousek dřeva, který má k dispozici. I proto je konečná

podoba jeho výtvoru především výsledkem
určité improvizace, nikoliv přesně promyšleného návrhu. Jeho figurální tvorba úzce
souvisí s pohybem a se sportem. Sochař se
18 let aktivně věnuje snowboardingu, mezitím ale vystudoval sochařinu na Vysoké škole
umělecko-průmyslové. A právě uměním se
dnes také zabývá. „Nejen sportem živ je člověk,“ takového hesla se drží Jakub Flejšar,
trenér zlaté olympioničky Evy Samkové. Svůj

Foto: Filip Singer

příběh ve zkratce prezentuje takto: „ Jsem asi
jediný sochař na světě, který je i přímou příčinou zlaté olympijské medaile - medaile Evy
Samkové v Sochi. Jsem totiž sochař a trenér
snowboardcrossové reprezentace, resp. Evy
Samkové. Lehká pracovní schizofrenie, pro
umělce jsem divnej sportovec a pro sportovce divnej umělec ...“
Nikdy nebyl typický trenér, co žije výsledky svých svěřenců, ale spíš trenér z nouze,
který byl ve správný čas na správném místě
a zjistil, že ho ten sport nejen baví a jde mu,
ale také dokáže vidět a rozpoznat pohyb a pocity lidí. Propojení umění a sportu se však
pomalu stává tématem celospolečenským.
V dílech Jakuba Flejšara se propojuje zájem
o člověka, o jedince, o pohyb. V sochařině se
také věnuje monumentální plastice, která má
podle jeho názoru za úkol definovat, ozvláštnit nebo nějak narušit daný prostor.
Restaurace Nuance je součástí hotelu Rott,
který byl na pražském Malém náměstí, v samotném středu města, otevřen v roce 2001.
Pojme až 70 osob při obvyklém uspořádání,
na rautech či koktejlech se tu pohodlně setká
až 120 hostů.

Foto: Filip Singer

vítězové soutěže
Hvězda 3D reklamy
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