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Společnost Servisbal Obaly, výrobce a do-
davatel obalových systémů, představila 
showroom, který je součástí nového techno-
logického a administrativního centra v Dob-
rušce, kde společnost sídlí. Hlavním zámě-
rem je představit Servisbal jako progresivní 
firmu, která se zaměřuje na inovativní řešení 
a využívá moderní technologie. Je to místo 
pro klienty, kteří budou pravidelně zváni 
na předváděcí akce, různé semináře a spole-
čenské, obchodní i přátelské eventy. Prostor 
je koncipován pro 2 až 120 osob. Dále má 
showroom sloužit také jako výchozí bod a za-
čátek prohlídkové trasy firmou.

Nejdůležitějším požadavkem byla 
variabilita a snadná, intuitivní obsluha
Při návrhu této místnosti bylo navrženo 
hned šest základních konceptů, jak může 
být prostor přestavěn a využíván: kino, malý 
workshop, velký workshop, dvě samostat-
né jednací místnosti, neformální jednání 
a setkání se všemi zaměstnanci. V případě 
pořádání velké společenské události ho lze 
propojit se vstupním átriem, jídelnou a ex-
pediční halou, kde může být umístěno další 
zázemí a občerstvení. 

Celý prostor byl navržen s cílem reago-
vat na potřeby zákazníků i zaměstnanců 

a zpříjemnit a zjednodušit jim práci v tomto 
prostoru. Realizace této místnosti začala pro-
jektem tak, aby celý systém byl modulární. 
Srdcem showroomu se stal systém Needs 
Control, který díky potřebné centrální in-
frastruktuře a jednotlivým aktivním prvkům 
pomáhá automatizovat provoz místnosti. 
Ovládání a řízení celého systému je velmi 
jednoduché a intuitivní. Samozřejmostí je 
také napojení veškerého osvětlení do cent-
rálního systému a navázání na činnosti ode-
hrávající se v tomto prostoru.

Díky tomu, že klasickou silnoproudou in-
stalaci nahradila počítačová síť, lze všechny 
systémy ovládat hned několika způsoby. Nej-
běžnější by však mělo být ovládání místnosti 
z tabletu nebo mobilního telefonu. Jedním 

stisknutím tlačítka lze tedy showroom pro-
měnit v zatemnělý promítací sál bez nutnosti 
předchozího proškolení obsluhy.

Náš talent vkládáme do inovací 
a tvorby nejlepších obalů
Tato místnost také vypráví příběh Servisbalu. 
Historické kruhové nůžky z roku 1935 - prv-
ní stroj Servisbalu, ukazují, kde firma začína-
la a kam se dokázala dostat. Stejně tak jako 
atypická vestavěná skříň, která představuje 
zásadní inovace a milníky v historii firmy. Pa-
ravány, které zde můžete vidět, jsou vyjádře-
ním toho, že nejdůležitější v Servisbalu jsou 
lidé, kteří chtějí posouvat firmu dál, a že na 
úspěchu firmy se podílí mnoho dalších osob, 
které spolu musí spolupracovat.

Na ploše 550 m2 zákazníci naleznou kromě sor-
timentu firmy Los Kachlos, specializující se na 
moderní a retro koupelny a keramické dlažby 
a obklady, i nabídku dalších značek, které spo-
lečně vytváří unikátní designový koncept. 

Místo, kde architektura, umění a design 
společně vytvářejí harmonickou symbiózu, ko-
mentuje Petr Lipovský, majitel LOS KACHLOS: 
„Koncept Los Kachlos HOME neboli interiér 
s přesahem je určen pro každého s vysokými 
nároky na život a kvalitu bydlení. Naším cílem 
je poskytnout jak klientům, tak i architektům 
a designérům kvalitní výběr, příjemné prostře-
dí a nadstandardní servis v optimálním poměru 
kvality a ceny.”

Los Kachlos HOME sdružuje prověřené vý-
robce a dodavatele prémiových produktů a slu-
žeb pro interiéry i exteriéry. Klade důraz na 

individuální přístup, originalitu a kvalitu. Vino-
hradská 41 na Praze 2 je přesně místem, kde se 
potkává příjemné prostředí s příjemnými lidmi. 
Loungeový prostor, který dýchá pohodovou at-
mosférou. Místo, kde inspiraci pro svůj designo-
vý domov najdete se sklenkou výjimečného 
vína v ruce. Propojení, které musíte ochutnat 
na vlastní smysly. Neotřelou součástí konceptu 
je zavedená značka prémiových vín La Botella. 
Jakkoli vystavené a současně prodejní kousky 
útočí na vaše smysly, ne každý designový uni-
kát si hned můžete dovolit odnést domů. Láhev 
skvělého vína však vždycky.

„Svou novou adresu Vinohradská 41 vedle 
Los Kachlos získaly luxusní postele Bedeur pro 
dokonalý spánek. Příznivci hi-tech technologií 
ocení autorské kuchyně z manufaktury společ-
nosti Plan3. Jedná se o zakázkovou výrobu z mo-
derních materiálů dle plánů renomovaného 
německého architekta. Dveře a zárubně němec-
ké kvality PRÜM jsou sázkou na jistotu. Útulný 
domov dotváří vlastní designová řada nábytku 
ORIGIDES nebo ručně pletené a háčkované vý-
robky Catness design, stejně tak jako český křiš-
ťál od firmy Preciosa lighting. Přesah z interiéru 
do exteriéru je novým trendem mnoha součas-
ných architektů. I tady máme co nabídnout díky 
značkám AZADA a EGOÉ,“ doplňuje manažerka 
konceptu Petra Zemčíková

Nová prodejní galerie
Los Kachlos HOME překvapí 
designem i přístupem
Na pražské Vinohradské ulici číslo 41 otevřela společnost Los Kachlos novou exkluzivní 
prodejní galerii, která pod značkou Los Kachlos HOME nabízí vybrané designové pro-
dukty z oblasti bydlení a interiérového designu. 

Koncept inteligentního domu uplatněný
v showroomu Servisbalu

Servisbal představil nový showroom, chce nejen slovy naplnit svou vizi „Tvoříme obaly pro budoucnost“.
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Technická data a AV systémy
		8 prostorových reproduktorů, 2 mikrofony
		AV zesilovač a systém Atlona  

pro vzdálené ovládání projekce
		Výkonný projektor a plátno o šířce 3 metry
		13 nezávisle ovládaných rolet
		8 okruhů osvětlení pro vytvoření  

správné atmosféry
		35 nezávislých připojení WIFI  

do sítě a internetu
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Aby se mu dařilo, prošel před nedávnem 
kompletním refreshem značky. MyFood re-
prezentuje vše, co moderní náročný zákaz-
ník oceňuje. Kombinuje bistro s prodejnou 
a nabízí velmi kvalitní produkty ze světa 
i z lokálních trhů, značnou část v bio kvalitě. 
To se odráží nejen na komunikaci značky, 
ale také na podobě prodejny, kde se sofis-
tikovaně setkává dřevo, logické uspořádání 
prostoru, čitelná navigace a hravost autor-
ské kresby.

Retailovou koncepci pro MyFood Market 
navrhla a realizovala agentura WELLEN. Vše 
se točí kolem nového claimu “Děláme život 
chutnější”. Prodejní plocha, které podle lo-
kalizace prodejny kombinuje teplý úsek, 
chlazenou “snack” zónu a klasický deli ko-
loniál, dostala zejména jasné a logické zó-
nování. Pohled se otevírá od nízkých power 
table u vchodu, kde kolemjdoucí láká ta nej-
zajímavější nabídka. Vůni přidává teplý pult 
s neotřelým menu. Zákazníci se mohou na-
jíst přímo na místě, vzít si nutričně a chuťově 
vyvážený oběd či svačinu s sebou, nakoupit 
suroviny na doma nebo si osobně vyzved-
nout objednávku z e-shopu. Přehlednému 
uspořádání napomáhají barvy - červená pro 
bistro, svěží zelená pro chlazené produkty 
a fialová pro koloniál. Kromě sladkostí, pe-
čiva a delikates nabízejí působivý sortiment 

nealkoholických nápojů, piva a vína. My 
Food je příjemným a klidným místem pro 
vychutnávání, kde je myšleno i na milovníky 
funkčních potravin a raw. Kresby a navigač-
ní ikony nejen ve zkratce vysvětlují obsah na-
bídky, ale zároveň vytváří inspirativní rámec 
pro vystavené zboží. Najdete je nejen v inte-
riéru, ale také na komunikačních materiá-
lech a jsou tváří značky rovněž v outdoorové 
komunikaci.

My Food nabízí trendy ze světa, inspiraci, 
neokoukané nápady i rady odborníka: co 
s čím kombinovat nebo jak zacházet se su-
rovinami, které jsou v českém prostředí 
nové. To vše buď prostřednictvím vyškolené 
příjemné obsluhy nebo přehledných mate-
riálů. Nezanedbatelný prostor zde dostávají 
lokální dodavatelé a jejich produkty: pečivo, 
sýry, uzeniny nebo maso. Koncept prodejny 
tak navazuje na aktuální zahraniční trendy, 
kdy jídlo už není jen náplní, ale tématem. 
V My Food se potkávají podobně naladění 
lidé, sdílí své zkušenosti mezi sebou nebo na 
prezentacích dodavatelů a prostor tak plní 
roli komunitního centra. Síť zatím disponu-
je 4 pobočkami v Brně a jednou v pražském 
Karlíně. Zatím. My Food má totiž velké plá-
ny, takže na tento jídlu oddaný koncept bude 
v budoucnu možné přijít na chuť na mnoha 
dalších místech.

Úspěšné fresh food projekty nemusí začínat jen v hlavním městě. Skvělou vizitkou 
pro Brno je koncept My Food, který se tady narodil a z moravské metropole nyní 
expanduje do Prahy.

My Food

POPAI
DAY 2016
24. 11. 2016 
Konferenční centrum hotelu GRANDIOR
Na Poříčí 42, Praha 1

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. 

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

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

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

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

GENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU A SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR. 
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prostorů, ale také při jednání s pronajíma-
telem či při uzavírání nájemní smlouvy 
nebo pojištění. „Je pro nás důležité, aby-
chom našim zákazníkům v rámci strategie 
„ready-to-move-in“ co nejvíce usnadnili 
přístup k daným prostorům,“ říká manažer 
Go-PopUp Boehres.

Motivace pro pronajímatele
Podobný přístup má i essenská firma Brickspa-
ces. Její zakladatelé se při koncepci pop-up 
restaurace v roce 2013 sami přesvědčili 
o úskalích krátkodobého pronájmu obchodu. 
V důsledku toho přišli s nápadem zjednodušit 
hledání obchodních ploch ke krátkodobému 
pronájmu prostřednictvím online trhu. Pomo-
cí jednoduchého a efektivního rezervačního 
systému a jednotné kontaktní osoby by prona-
jímatelé měli přehodnotit svůj mnohdy odmí-
tavý postoj vůči krátkodobým nájemníkům.

Pro poskytovatele volných prodejních 
ploch je užívání této online platformy zdar-
ma. Nájemníci platí za zprostředkování po-
platek, který většinou odpovídá 15 % z nájem-
ného. Samotná výše nájmu je dána polohou, 
velikostí a vybavením pronajímaného prosto-
ru a pohybuje se mezi 50 a 1000 eury za den.

Přestože poptávka po pop-up plochách je 
velká, potenciální pronajímatele prázdných 
prodejních ploch je stále nutné dlouho pře-
mlouvat. Pomalu ale u nich začíná být vidět 
změna myšlení, pop-up obchody mohou 
totiž také přispět k dlouhodobému pozitiv-

nímu vývoji. „Pop-up obchody nejsou všelé-
kem na strukturální neobsazenost prostor 
nebo krizi nákupních center. Mohou však 
popohnat přicházející změnu,“ říká Dennis 
Boehres z Go-PopUp.

Užitečný prostředek
Pop-up obchody, které často budí velkou po-
zornost, mohou přilákat i zcela nové cílové 
skupiny. Návštěvnost pak v dané čtvrti větši-
nou stoupne nejen kvantitativně, ale i kvali-
tativně. Tím se roztočí pozitivní spirála, která 
ve výsledku může přispět k celkovému po-
vznesení celé čtvrti.

Boehres je proto přesvědčen o tom, že 
pop-upy budou v budoucnosti více vnímány 
jako užitečný prostředek k cílenému oživení 
maloobchodní scény a že se bude postupně 
zvyšovat počet nevšedních ploch ke krát-
kodobému pronájmu – ať už na nákupních 
třídách nebo v obchodních centrech. V zemi 
našich německých sousedů již tento trend 
rozpoznali a nabízejí podobné plochy ke 
krátkodobému pronájmu, aby svým zákazní-
kům dopřávali stále nové podněty. Takovým 
příkladem je berlínský Mall Bikini nebo stutt-
gartský městský obchodní dům Gerber, kte-
rý nabízí k pronájmu různé pop-up plochy 
v rámci konceptu Gerber Upstairs.

Rezervační platforma z Karlsruhe store2be 
spatřuje v pop-up obchodech ještě větší po-
tenciál a specializuje se proto na zprostředko-
vání akčních a prodejních ploch. Od počátku 

projektu v říjnu loňského roku má mladý tým 
kolem jednatele Marlona Braumanna ve své 
nabídce už 800 ploch k pronájmu.

Volné plochy nabízí provozovatelé ob-
chodních center, několik řetězců fitness 
studií, filialisté jako Famila nebo Hellweg, ale 
také drobní maloobchodníci jako papírnictví 
z Karlsruhe Papier Fischer.

Zde se před Vánoci představily různé mla-
dé podniky, například stuttgartský dodavatel 
kávy Earlybird Coffee nebo vinotéka Wein-
kult 24113 z Rheingau, které se svou přítom-
ností snažily nalákat nové zákazníky. Z pop-
-up obchodů ale profitovala i firma Papier 
Fischer – nejen díky příjmům z nájmu, ale 
také tím, že tento obchod s dlouhou tradicí 
mohl své zákazníky před Vánoci trochu roz-
mazlit kulinářskými dobrotami.

„V ideálním případě z pop-up obchodu 
těží vždycky obě strany. Online prodejci si 
mohou bez větších nákladů vyzkoušet svět 
offline prodeje, běžní obchodníci mohou své 
prodejny zase obohatit o nové impulsy a zá-
roveň podnítit zvědavost svých zákazníků,“ 
uvádí Braumann.

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

Obyvatelé Hamburgu nemohli v září 2015 
uvěřit vlastním očím. Na luxusní nákupní 
třídě Neuer Wall se mezi vlajkovými loděmi 
elitních značek najednou objevila Ikea. Se 
sloganem „Všednost Ti bude chutnat lépe“ 
lákala švédská firma kolemjdoucí do svého 
pop-up shopu v podobě útulné obytné ku-
chyně. Tato nabídka však platila jen chvíli. Po 
dvou týdnech prostory obchodu opět zely 
prázdnotou.

Ikea se se svým pop-up-storem svezla 
na vlně současného trendu. Stále více ob-
chodníků, ať už velkých či malých, využívá 
možnosti dočasného prodeje v kamenném 
obchodě. U velkých firem jsou pop-up sho-
py zpravidla součástí hlavní marketingové 
kampaně. Jejich cílem je zejména propagace 
nových produktů, zveřejnění limitovaných 
edicí či vylepšení image značky. Otevření 

pop-up obchodu doprovázené důslednou 
komunikací, která používá takřka výhrad-
ně virální efekty sociálních sítí, způsobuje 
v dané komunitě nezřídka pořádný hum-
buk. Umělé zmenšení nabídky zvyšuje dych-
tivost po produktech.

Koncepty pop-up ale mnohem častěji vy-
užívají internetoví obchodníci. Ještě před sa-
motným zřízením vlastní kamenné prodejny 
si takto mohou bez větších nákladů vyzkou-
šet, jak offline prodej v praxi probíhá. Ať už 
z jakéhokoli důvodu či s jakýmkoli cílem – 
pop-up obchody zažívají boom. Tato oblast 
zároveň prochází fází profesionalizace, se 
kterou souvisí i odborné zprostředkování 
vhodných prodejních ploch a obchodů. Na 
trhu se objevuje stále více firem, které se 
specializují na propojení nabídky a poptávky 
v rámci jednoho online trhu.

Jednou z nich je Go-PopUp. Tento start-
-up tří Berlíňanů Dennise Boehrese, Patric-
ka Burkerta a Svena Straubingera se rozjel 
v roce 2014. Zárodkem tohoto podniku byla 
aplikace, pomocí které mohl konečný spotře-
bitel najít zajímavé pop-up nabídky z celého 
Berlína.

Získat nové cílové skupiny
Go-PopUp ale už dávno překročil hranice ně-
mecké metropole a zprostředkovává, v rámci 

mezinárodní spolupráce s ostatními online 
trhy, více než 2500 prostorů po celém světě. 
Mezi ně patří prázdné obchody, restaurace, 
galerie i plochy v nákupních centrech. Mezi 
nájemníky lze najít drobné značky, ale i zná-
má jména jako Jaguar Land Rover, kterému 
bylo loni v rámci dvouměsíčního pop-up 
turné zprostředkováno celkem deset ploch 
v pěti městech.

Zvýšit poptávku
Jedním z mnoha příkladů malých značek je 
kolínská značka Kerbholz, která si pronajala 
malý obchůdek v atraktivní berlínské čtvrti 
Mitte. Pro kolínskou firmu, jež své dřevěné 
hodinky a brýle distribuuje především onli-
ne nebo ve svých specializovaných prodej-
nách, to byl čtvrtý pop-up shop. „Pop-up sto-
res jsou pro nás důležitým prostředkem, jak 
přijít do přímého kontaktu s našimi zákazní-
ky a také jak oslovit nové cílové skupiny. Aby-
chom zvýšili poptávku, předvádíme v našich 
pop-up obchodech vždycky také nové pro-
dukty, které v tu dobu ještě nejsou dostupné 
ani v našem online obchodě,“ říká Nils Nien-
dieker, jeden ze zakladatelů Kerbholz.

Právě malým podnikům, které nedispo-
nují velkým týmem marketingových ma-
nažerů, pomáhá poskytovatel služeb, jako 
je Go-PopUp, nejen při hledání vhodných 

Máte odvahu na pop-up store?

Můžete jen získat… 
Koncepty pop-up obchodů přináše-
jí na maloobchodní scénu svěží vítr. 
Jako shop-in-shops zákazníkům ka-
menných prodejen mnohdy připra-
vují nečekané zážitky. Prostřednic-
tvím online platforem se zde setkává 
nabídka s poptávkou.
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Stuttgartské obchodní 
centrum Das Gerber 
nabízí k pronájmu různé 
pop-up plochy v rámci 
konceptu Gerber Upstairs.

V hamburské Rindermarkthalle se jako pop-up store představil mladý pivovar Hopper Bräu. Pop-up showroom cyklistické dílny 8bar v Berlíně.

Rakouský výrobce mikroživin Biogena otevřel ve Frankfurtu svůj vlastní pop-up store, 
který se zároveň stal prvním obchodem této firmy v Německu.

Doorman u Ikey: U příležitosti vydání nového katalogu otevřela Ikea svůj pop-up store na 
hamburské luxusní nákupní třídě Neuer Wall.



kvalitu prodávaného zboží? Dřívější trend 
v přesvětlování prodejen za účelem lepšího 
zviditelnění se dnes ukazuje jako zastaralá zále-
žitost. Velmi časté kombinace různých zdrojů, 
zářivek a výbojek, produkují současně veliké 
tepelné zatížení a zvyšují náklady na klimati-
zování provozovny. Dnes je již jednoznačně 
doporučováno LED řešení světelné soustavy 
s ohledem na všechny jeho výhody: nižší cel-
kový příkon, větší účinnost svítidel, delší život-
nost a tím nižší náklady na údržbu, nižší tepel-
né zatížení a delší záruka na kompletní řešení. 
U provozovny cca 70 m2 máme ověřené roční 
úspory na energiích v řádech desítek tisíc.

Jaký je trend?
Nová řešení osvětlení umožňují prodejcům 
rozvinout budování povědomí zákazníka 
o identitě značky. Mohou se lépe odlišit, sty-
lem nasvícení vyjádřit exkluzivitu a identitu 
značky a budovat tak vztah k zákazníkovi. 
Fasády a výlohy obchodů dnes lákají jít blíže, 
dotknout se, vlastnit. Vyzývají tak ke vstupu. 
Nepřesvětlují se již na vysoké intenzity, ale 
novým trendem je dynamika světla a jeho 
barevnost. Moderní obchody dneška jsou 
místem, ve kterém zákazníci touží po jedineč-
ných zážitcích, po vystavení zboží netradič-
ním způsobem, zvýraznění novinek. Náročný 
zákazník dnes již vyžaduje působivou atmo-
sféru obchodu s jeho přehledným členěním. 
V takové prodejně pak zůstává delší čas.

Je čas se zamyslet nad změnou 
osvětlovací soustavy?
Pokud je světelná soustava vyhodnocena 
jako nákladná na svůj provoz a již nedává 
požadovaný efekt nových trendů osvětlování 
obchodů, je potřeba zahájit diskusi o její ob-
měně. Jak k tomu přistoupit záleží hlavně na 
jejím stáří. Vždy je nejlepší nejprve posoudit 

návrh nového kompletního LED řešení pro 
všechny jeho výhody. Posoudit návratnost 
investice vůči vysokým nákladům na provoz 
stávající soustavy, zvážit, co přinese změna 
na hodnotu prodeje, hlavně pak na efekt no-
vého, moderního řešení, které mění návštěv-
níky prodejny na skutečné zákazníky. Pokud 
je problém s prvotní investicí, je možné zvá-
žit půjčku na splátky v hodnotě původního 
nákladu na provoz světelné soustavy. Platíte 
stejně jako doposud, ale už máte řešení spl-
ňující nové potřeby. Pokud ani tento model 
není možné realizovat a spokojíte se s pů-
vodním řešením, je možné posoudit výměnu 
samotných světelných zdrojů. Je to možnost, 
jak si snížit náklady na provoz a případně 
ušetřit na nový kompletní světelný systém. 

Philips Lighting otevírá prodejcům nové 
dveře. Flexibilní možnosti LED osvícení vám 
dává nepočitatelně mnoho nových způsobů, 
jak přilákat zákazníky a inspirovat je, aby se 
vraceli. Světelné efekty na míru mohou od-
rážet vaši značku a pomoci návštěvníkům 
vyznat se v obchodě. A jediným stiskem tla-
čítka se může osvětlení změnit, aby se hodilo 
k novým kolekcím a motivům.

Pro případnou diskuzi kontaktuje 
specialistu na osvětlení v obchodech 
Martina Vítka. Martin.vitek@philips.com, 
tel: 602 684 417.

Vybavení prodejen
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9SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek

Abychom zjistili, v jaké “kondici” se nachází 
naše osvětlení, položíme si pár klíčových otá-
zek k malému auditu:

1. Výloha: 
Odlišuje se naše výloha od ostatních a láká 
kolemjdoucí ke vstupu? Vidíme, že se lidé za-
stavují a ukazují si na vystavené zboží, pří-
padně se usmějí? Výloha je prvním kontakt-
ním místem s potencionálním zákazníkem. 
Průzkumy ukazují, že máme pouze 3 vteřiny 
na upoutání zákazníkovy pozornosti. Pokud 
umístíme do výlohy světelné dynamické prv-
ky, zvýrazníme tak nabídku a zvyšujeme šan-
ci, že zákazník vstoupí do prodejny.

2. Osvětlení prodejny:
Je osvětlení v našem obchodě příliš rovnoměr-
né, bez zvýraznění důležitého zboží a prvků, 
ke kterým chcete přilákat zákazníky? Máme 
správně zpracováno navádění návštěvníků po 
obchodě jeho jednotlivými sekcemi? 
Zákazník se na prodejně musí cítit dobře, 
musí ho to tam bavit a zaujmout. Ať se již roz-
hodneme pro určitou dramatičnost u novi-
nek nebo zákazníka bodově navedeme přes 
jednotlivé oddíly, vždy musíme mít na pamě-

ti pohodlí a zážitek. Nákupní rozhodování 
zjednodušíme především kvalitní LED tech-
nologií Philips Crisp White, která zvýrazní 
věrnost barev vystaveného zboží. Velmi často 
se stává, že zákazníci vycházejí s oblečením 

na denní světlo, aby si ověřili odstín barvy. 
Když ale na místě vidí, že jim zkoušené zboží 
sluší, jsou si jisti barevným odstínem, cítí se 
dobře a chtějí to mít hned.

3. Ekonomická stránka provozu:
Přináší přesvětlení prostoru opravdu odpoví-
dající užitek a dojem na zákazníka v porov-
nání s vysokými náklady na provoz? Nebo 
naopak je hladina osvětlení nedostatečná 
a zákazník tak nemůže dokonale ocenit 

Osvětlení módních
obchodů současnosti
Váš módní obchod není obyčejná prodejna. Měl by to být především zážitek. Díky 
vám může být nezapomenutelný, když využijete maloobchodní osvětlení, které ná-
vštěvníky překvapí a přiměje k delšímu strávení času na prodejně. Své tržby můžete 
zvyšovat a dát své značce vizi pomocí atraktivní atmosféry v prodejně.

Deichmann v Lipsku
Obchod Deichmann v shopping mallu Die Pro-
menaden je přesně uprostřed železniční stani-
ce. Jsou tam řady obchodů napravo a nalevo 
a všechny soutěží o pozornost procházejících. 
Tato situace donutila obchod Deichmann po-
ložit si otázky: Jak se odlišit od ostatních? Jak 
můžeme přitáhnout maximální pozornost? 
A jak to uděláme co nejekonomičtěji a s co 
nejefektivnějším využitím energie?

Konkrétní příklady řešení z poslední doby: 

Nadčasové maloobchodní osvětlení.
Světelné zdroje CrispWhite využívají nejmo-
dernější osvětlovací technologii LED k tomu, 
aby bílá vypadala bělejší a barvy byly ještě 
zářivější. Přilákejte zákazníky, zaujměte je 
a přesvědčte k uskutečnění nákupu pomocí 
dokonalého osvětlení z jediného energetic-
ky úsporného světelného zdroje. 

Bizuu ve Varšavě
Když majitelé obchodu Bizuu vytvořili svoji 
vlastní módní značku, byli již na cestě k úspěš-
nému nákupnímu příběhu. Nicméně jejich 
první obchod byl tmavý a nevítal. Rovněž 
chyběly výlohy do ulice. Bizuu potřeboval svě-
telné řešení, které by dodalo jejich oslnivým 
modelům odpovídající prezentaci.

Bershka ve Valencii
Největší výzvou prodejny Bershka ve Valencii 
bylo nasvícení širokých prostor se stropem vy-
sokým 6 metrů pomocí technologie LED. Třeš-
ničkou na dortu byly požadavky nastavené 
Komorou zelených budov pro LEED platinovou 
akreditaci: snížení spotřeby, index barevného 
spectra větší než 80 a životnost 24 000 hodin.

Sneakers MOLO Praha
Revitalizace prodejny Sneakers MOLO v nákupním 
centru Harfa. Nová osvětlovací soustava dokázala 
prodejnu opticky rozšířit a vystavené zboží zvýraz-
nit. Použití LED Crisp White dodává vystaveným 
teniskám věrnou barvu. Při prodeji módního zboží 
je obzvlášť důležité, aby se lidé při zkoušení cítili 
dobře, viděli, že jim to sluší a zakoupili produkt 
hned. Podstatou bot je pohyb a ten se nám také 

podařilo přenést do výlohy. Dynamické osvětlení 
přejíždějící po jednotlivých teniskách boty skuteč-
ně rozpohybovalo a tím přitahuje kolemjdoucí. 
Vytváříme tak emoční propojení se značkou. Nyní, 
po 6 měsících provozu, máme zpětnou vazbu, že 
se zvýšila návštěvnost a že zákazníci na prodejně 
zůstávájí déle, což má přímý dopad na navýšení 
prodejů.

Bizuu Varšava
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Přijdete do obchodu, vidíte hezkou bundu 
a chcete si ji jen krátce poměřit u těla. „Sedí 
mi ta barva? Je to můj styl? Má cenu jít s ní 
do kabinky?“ Nakonec ale skončíte u té nej-
důležitější otázky: Kde je zrcadlo? Bohužel, 
snadno přístupné zrcadlové plochy jsou 
v mnoha obchodech s módou ve skutečnosti 
nedostatkovým zbožím.

Zrcadlům na prodejní ploše opravdu ne-
bývá věnována příliš velká pozornost. Přitom 
jsou nesmírně důležitá. Zákazník, který má 
být v obchodě hýčkán, musí mít přece mož-
nost si vybraný kousek rychle překontrolovat 
pouhým pohledem do zrcadla.

V čem ale tkví tento očividný nedosta-
tek mnoha prodejen a hlavně – dá se nějak 
napravit? Zrcadla zabírají příliš prodejní 
plochy, a proto jsou občas umístěna pouze 
v kabinkách či v okolním prostoru. Tento 
nedostatek můžete snadno odstranit pomocí 
pojízdných stojacích zrcadel nebo zrcadlo-
vých ploch na podpěrách. Zároveň je vhodné 
zrcadla instalovat především na místa, kam 
dopadá denní světlo. Zákazník by také měl 
mít možnost prohlédnout se zezadu. Na pro-

dejní ploše to lze elegantně vyřešit pomocí 
pohyblivých zrcadel.

Social Mirror
Dalším moderním řešením může být tzv. So-
cial Mirror. Poskytovatel služeb Katag nabízí 
obchodům s módou například digitální zrca-
dlo MyVeo-Mirror. Pomocí videozáznamu se 
zpožděným přehráváním se v něm zákazník 
vidí ze všech stran. Fotografie ze záznamu 
pak může poslat e-mailem nebo přes sociál-
ní sítě svým přátelům a rodině, kteří mu pak 
pomohou při výběru toho správného kous-
ku. „Zákazníci tuto službu hojně a rádi využí-
vají,“ podotýká Uwe Bulk, jednatel módního 
domu Klingenthal se sídlem v Paderbornu. 
Dvě tato digitální zrcadla našla uplatnění 
i v jejich pobočce v Gütersloheru.

Zákázníci však nechtějí vidět svůj odraz 
pouze v prodejnách s módou, obuví, spor-
tovním vybavením či v drogeriích a parfu-
meriích. I v obchodech s jiným sortimentem 
ocení možnost jedním rychlým pohledem 
zkontrolovat, zda je outfit, účes, make-up či 
cokoli jiného stále v pořádku. Když lidé na ve-

řejnosti najdou svůj vlastní odraz, usmějí se na 
něj. Aby měl zákazník vůbec důvod k úsměvu, 
je třeba dbát na kvalitu zrcadel. Tak například 
v některém skle vypadáte štíhlejší či tlustší, 
v jiném zase nemocně nebo naopak svěže. 
Zrcadlo nesmí zkreslovat, to už kdekomu způ-
sobilo mrzutosti. Proto je třeba klást obzvláště 
důraz na správné uspořádání zářivek, které 
mají optimální barvu světla a které neoslňují.

Zrcadla samozřejmě dávno neslouží jen ke 
zkoušení vybraných modelů, často v obcho-
dě představují čistě designový prvek. Napří-
klad prostorům s omezeným půdorysem mo-
hou být zrcadla k užitku. Vytvářejí totiž šířku 
a dodávají prostoru na velkoleposti. Z bez-
pečnostního hlediska je ale zároveň nutné 
myslet na to, aby se zákazníkovi ve spleti zr-
cadel nezamotala hlava. 

Feng Shui
Bozica Marinovicová ze společnosti Magellan 
radí ostatním firmám při optimalizaci jejích 
prodejní plochy. Přitom se zabývá také téma-
tem feng shui. „Feng shui chce zpříjemnit 
pobyt v prostoru pomocí zákonitostí příro-
dy. V přírodě je zrcadlení unikátním feno-
ménem. Například obloha se zrcadlí v klid-
né vodní hladině. Zrcadlení bývá spojováno 
s pozitivními asociacemi. Prodejní prostory 
mohou být díky tomu přívětivější, důleži-
té ale je, aby místo pocitu světla nevznikl 

z přemíry odrazů neklid.“ Zrcadla mají také 
zvětšující efekt. To může být výhodou nejen 
u malých půdorysů, ale také v prostoru na-
proti pokladnám. Podle učení feng shui totiž 
zrcadla zvětšují i bohatství. Naopak zrcadla 
umístěná za pokladnou bohatství odráží 
pryč. Vitální energie se podle feng shui ztrácí 
v případě, že jsou zrcadla nainstalována příliš 
blízko naproti vchodu. Ze stejného důvodu 
se nedoporučuje umisťovat zrcadla na konec 
eskalátorů jedoucích směrem nahoru.

Kromě toho se však kreativitě meze nekla-
dou, obzvlášť vzhledem k stále rozmanitější 
nabídce. „Naším nejprodávanějším kous-
kem zůstává plastové zrcadlo ve stříbrném 
provedení. Mimo to zaznamenáváme také 
zvýšenou poptávku po barevných modelech 
– nabízíme více než 15 různých odstínů. Vel-
ká část našich plastových zrcadel může být 
navíc upravena digitálním tiskem či sítotis-
kem,“ informuje Patricia Burgholzerová, ve-
doucí marketingu výrobce Sibu Design z ra-
kouského Ternbergu.

Pomocí různých technologických postu-
pů povrchového zpracování, jako například 
fazet, potisků nebo pískování, je možné na 
zrcadla nanést loga nebo motivy ladící s kor-
porátním designem. Zrcadla mohou být také 
buď broušena, nebo vytvarována do jemných 
linií. Různými způsoby lze také použít světlo. 
Zrcadlo se rovněž může obejít i bez rámu. 

Pomocí četných technik zpracování hran je 
možné vytvořit různé styly a tvary rámování. 
K zážitku z nakupování mohou v neposlední 
řadě přispět také zkreslující zrcadla.

Stefanie Hütz

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

Nastavte svému
obchodu zrcadlo
Zrcadla v prodejně nepředstavují pouze významnou službu zákazníkům, 
ale také mnohotvárný designový prvek. Přitom nemusejí být jen na 
stěnách, ukážeme vám, jak atraktivním a účinným marketingovým 
nástrojem jsou třeba na sloupech, eskalátorech či pod stropy.

The Bloke Store v Düsseldorfu: Toto zrcadlo slouží 
nejen svému primárnímu účelu, prodejně dodává 

také ráz zakázkového krejčovství.

Sociální zrcadlo v módním domě Klingenthal  
v Güterslohu poskytuje zákaznici díky kameře  

ve zpomaleném čase pohled zezadu

Ludwig Bec: Sloupy se k umístění zrcadel 
přímo nabízí. Zákazníka potěší, když si může 
něco vyzkoušet přímo na prodejní ploše 
a nemusí kvůli tomu pokaždé do kabinky.

Tato zrcadla jsou spíše designérskými kousky, které 
dovytváří styl a atmosféru prodejny.
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Všechny Samsung LCD displeje se zadním 
podsvícením LED nabízejí zákazníkům vy-
nikající kvalitu a široké možnosti výběru. 
Rovněž tyto komerční displeje jsou navrženy 
a vyrobeny s důrazem na dlouhou životnost 
a maximální spolehlivost.

Větší. Lepší. Jasnější.
•  Rozlišení FULL HD se stává standardem
•  Displeje vestavěné do videostěn  

s velmi tenkými rámečky
•  Řešení s vysokým jasem určená plně 

nebo částečně k venkovnímu použití
•  Dotykové obrazovky  

a interaktivita založená na dotyku
•  Zpřístupňování softwaru  

s využitím cloudu

Trendy v DIGITAL SIGNAGE
Marketingoví specialisté, pořadatelé akcí a ma-
jitelé obchodů, ale i nájemci nemovitostí chtě-
jí svým zákazníkům připravit jedinečné a dů-
myslně propracované zážitky. Spoléhají při 
tom na digitální prezentační systémy jako na 
efektivní prostředek pro všechny typy sdělení 
– od reklamních po vzdělávací, od zábavních 
po interaktivní. Zejména menší společnosti 
s nasazením digitálních displejů donedávna 
váhaly. Dnešní integrovaná zobrazovací řešení 
dokáží výrazně snížit složitost digitálního pre-
zentačního systému i náklady na něj.

Příprava obsahu
MagicInfo je technologie, která umožňuje lo-
kální nebo vzdálenou správu multimediální-
ho obsahu, jako jsou videa nebo obrázky, kte-
ré můžete podle potřeby různě kombinovat 
a plánovat jejich zobrazení v požadovaném 
čase. Toto řešení umožňuje používat velko-
formátový displej jako samostatnou jednotku 
bez nutnosti použití externího přehrávače. 
Obsah je možné přehrávat z interní paměti 
monitoru, externího USB nebo vzdáleně pro-
střednictvím serveru.

Zvyšte tržby
Instalace digitální tabule u pultu služeb doká-
že zvýšit počet dotazů na danou službu o 5–15 
%. Prodej určitých produktů může díky pro-
pagaci na digitálním displeji vzrůst až o 33 %.

Přesně zacilte na zákazníky
Digitální displeje mají u zákazníků míru 
odezvy 52 % a převyšují tak mnoho jiných 
typů médií. 59 % lidí, kteří přišli s digitálním 
displejem do kontaktu, mělo později zájem 
o další informace o inzerovaném tématu.

Posilte svou značku
Na digitálním displeji vaše značka ožije. Po-
skytnete zákazníkům aktuální informace 
v reálném čase a ohromíte je poutavými ob-
razovými materiály a videi. Vše můžete sladit 
s vizuálním stylem vaší společnosti a šetřit 
celkové náklady na vlastnictví.

www.samsung.cz

Upoutejte pozornost
vašich zákazníků
profesionálními displeji

Chcete-li být nejlepší, musíte nabídnout to nejlepší. Samsung má v portfoliu nejširší škálu 
prezentačních displejů LED i LCD, ve kterých využívá ty nejinovativnější technologie a komponenty 
nejvyšší kvality. Výrobky Samsung jsou navíc podporovány komplexními službami v celém 
prodejním cyklu. Silné globální zastoupení týmů výzkumu a vývoje, výroby a poboček společnosti 
Samsung je zárukou včasné profesionální podpory a porozumění Vašim potřebám, které vychází 
ze znalosti místního trhu. Samsung je na trhu s digitálními displeji lídrem již několik let.

Možnosti využití profesionálních displejů

Designové displeje

Videostěny

Interaktivní katalogy

Výlohy

Displeje u pokladen

Displeje do regálů

Mobilní displeje před prodejnou

Televize s možností vlastního obsahu

Displeje na baru

Vyvolávací systémy

Informace a akční nabídky

Displeje do provozu
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Kde začít? Asi tak, jako skončila doba le-
dová, tak v nedávné době skončila výroba 
ostrých hran.

Nové trendy oblouků jednoho dne roz-
poutaly tlak na výrobce a hodně z nich 
najednou zůstalo stát polekaných někde 
v koutě a tajně doufalo, že tento vlak rychle 
přejede a vše se vrátí do starých kolejí.

Myslím si, že jen blázen nebo trendově 
zavedená výroba zkušená v oblasti oblouků 
a ohýbaného nábytku, jak je možné ho na-
zývat, si toho ani nevšimla. My jsme patřili 
k těm bláznům.

Ona technologie se pomalu ale jistě vy-
víjela, ale proč se pouštět do něčeho, co je 
třeba odzkoušet a domyslet, řešit systémově 
metodou pokus - omyl . Ani zaměstnanci 
nemají rádi šoky a změny ve výrobě. Stálí 
zaměstnanci již tehdy nebyli pracovníky ve 
smyslu úderníků a „pojďme do toho!“.

My jsme měli obrovskou výhodu, že jsme 
pracovali s plasty, ohýbali jsme akryláty, PS 
desky, vakuově jsme plasty tvarovali a ne-
smím opomenout takzvaný zázračný mate-

a odejít s ním. Zavírání kufříku tedy nebylo 
klasickým výklopem, ale na principu výsuvů 
jdoucích proti sobě.

Kufřík jsme úspěšně vyrobili z umělé-
ho kamene o tloušťce 6 mm s tím, že nám 
umožnil hlavně tvarové a estetické požadav-
ky, a vyhnuli jsme se tak problému s povr-
chovou úpravou. Vyvstal však jiný problém, 
a tím byla váha kufříku. Začal jsem tedy 
uvažovat jak výrobek odlehčit. Díky tomu, 
že jsem se pohyboval v oblasti výroby rekla-
my, napadlo mě, proč se škrábat přes hlavu, 
když to jde snadněji. Použil jsem naši starou 
klasickou HPS desku. A problém s váhou 
byl vyřešen, přičemž tvarová identita byla 
zachována. Dokonce vstupní materiálové 
náklady byly 10x nižší. Po několika měsících 
užívání se nám však box vrátil na repas, ne-
boť HPS deska nebyla zrovna barevně stabil-
ní, i když výrobce tvrdil, že UV stabilizátor 
zaručí bílo – bílou na celý život. Tím, že se 
jednalo o HPS, tedy známý extrudovaný po-
lystyrén, mechanické poškození nedalo na 
sebe dlouho čekat. Zakázka byla ohrožená 
a také skončila tak, jako když se vám vzdalu-
je Cadilac na známé Route 66.

Nevzdával jsem se a stále jsem věřil ve 
„svůj tvarovaný designový box a nechtěl 
jsem se jako stvořitel jeho života vzdát. Při 

skleničce, tak jako vznikají všechny nápady, 
ať už dobré či špatné, ať už živé nebo mrt-
vé, mě napadlo jiné uplatnění mého boxu 
- mobilní přenosná vinotéka - frajeřinka pro 
chlapy, kteří mají rádi vínko a nejsou ochot-
ni stále absolvovat kvůli degustaci cestu do 
sklípku. Zároveň by to splňovalo i estetický 
zážitek. Ale díval jsme se tak na tento sně-
hově bílý útvar, zprvu těžký jako kámen, 
poté umělý jako laciný plast neodpovídající 
úrovni sortimentu, a vyplynulo mi jedině 
dřevo. To jsem ale netušil, na jakou cestu 
jsem se vydal…

Nejprve byl tvar boxu ze dřeva velmi oblý, 
pak jsme se trápili s povrchovou úpravou 
a nakonec se starou známou váhou. Protože 
v té době jsme již na základě kopyta začali 
s vrstvením jednotlivých částí překližky 
a dýhy, po 20. vrstvě a v půlce díla mi bylo 
jasné, že tudy cesta nevede. Poprosil jsem 
tedy známého v lisovně překližek, aby mi 
daný produkt vylisoval, i když jsem si uvě-
domoval, že ani tudy cesta nepovede. Nikdo 
přece nezastaví výrobu kvůli nějakému bláz-
nivému výlisku. Ve své zaujatosti dát tomu 
život jsem se ale stále nevzdával. Vždyť mám 
firmu a už od roku 1992 přesvědčuji svoje 
lidi, že naučíme stroje a nástroje dělat i to, 
co neumí.

Někde, už ani nevím původ myšlenky, 
jsem přišel k takzvané italské topolové pře-
kližce. Vyrobili jsme hned tedy kopyto, resp. 
matrici a patrici a začali s pokusy s teplou 
vodou ve sprše. Formu jsme si upravili tak, 
aby měla dostatečnou váhu, potáhli jí vy-
sokotepelně vodivým plechem a zkoušeli 
jsme, soustavně sprchovali překližku a li-
sovali. Nakonec se věc zdařila a hrdě mohu 
říci, že máme produkt lehký, pevný a užiteč-
ný. Po těchto útrapách při vývoji se potom 
technologie už lehko aplikovala do praxe 
jako základ nadstavby pro výrobu jakýchkoli 
zaoblení, ať již kašírovaných plastem, stříka-
ných nebo dýhovaných.

Dodnes úspěšně využíváme tento stylový 
prvek – zaoblení, který roky dával charakter 
např. prodejnám značky SAMSUNG, u mno-
hých klientů. Ostatně, vyzkoušejte sami!

Oblouk v tvořivosti, jak na něj... 
DESIGN FACTORY je společnost úspěšně působící v oblasti interiérové architektury a designu již hezkou řádku let. 
Pohybuje se ve světě prvotřídních technologií zpracování dřeva, plastů, hliníku, vakuového tvarování, ohýbání, 
dokonalých povrchových úprav, stříkání a polepů. DESIGN FACTORY spol. s r.o. pod vedením designéra Branislava Mikitky 
je výrobcem atypických interiérových prvků, který vyvíjí nové a originální způsoby prezentace zboží a prvky pak přenáší 
a aplikuje i do interiérů prodejen. O dodávkách nadčasových designů interiérových prvků se mohly za roky působení 
společnosti přesvědčit značky jako Samsung, Panasonic, Sony, iRobot, J&T,Guess, Lindt, Whirlpool, Wella , Heineken, 
Pilsner Urquell, Pepsi Cola, Hudy, Microsoft a mnoho dalších. Ne každý výrobce zvládá technologie zaoblení v interiéru. 
Branislav Mikitka si kdysi dávno vyvinul technologie vlastní a oblouky v interiérových prvcích jsou jeho srdcovou 
záležitostí. Dovedla ho tehdy k tomu jedna zakázka, která ho přiměla naučit se vyrábět oblouk a zvládnout technologii 
výroby z plastu, umělého kamene i ze dřevěné překližky způsobem napařování. Ale o tom vám více poví už on sám:

riál, drážkovanou MDF desku Topanform. 
Ačkoli se to nezdá, tyto zkušenosti z praxe 
nám pomohly.

Ale nechci se pasovat za mága v oblasti 
ohýbání, chci se tímto jen podělit o zkuše-
nosti ze strastiplné cesty, kterou jsme muse-

li překonat, abychom si směle mohli říci, že 
dokážeme vyrábět ohýbaný nábytek. To je 
ale vlastně nepravdivé označení, jsme tvůrci 
oblouků v nábytku. Tak trošku jsme vlastě 
„obloukáři“.

Vše to vlastně začalo, když nás oslovila 
renomovaná dánská firma, abychom pro ně 
vyvinuli přenosný kufřík na jejich produk-
ty, kterých nebylo tolik, proto stačil kufřík. 
Kufřík se mi zdál dost nepřesným slovem, 
chtěl jsem pro ně vymyslet vlastně prezen-
tační box. V té době jsme experimentovali 
s materiálem, tzv. umělým kamenem, od-
borně se mu dnes říká koryanová deska od 
firmy DOPONT, v té době námi používaný 
STARON. Představoval tehdy výzvu vyrábět 
z něho věci nejen hranaté, ale dopřát jim 
i jemnost a oblouk. Navrhl jsem proto oblý 
tvar kufříku se speciálními zasouvacími 
deskami. Mělo to nespornou výhodu, že 
vysunutím desek zevnitř vznikla plocha na-
místo malého projekčního plátna i možnost 
předvedení vzorků. Po prezentaci se vše 
mohlo zase zasunout elegantně do kufříku 

design factory
Staničná 9 | 908 51 Holíč | Slovensko

www.design-factory.sk
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Odborný seminář Interiéry již po páté!

Žlutá je barva slunce! Je zářivá, veselá, tep-
lá a pocitově se k pozorovateli přibližuje. 
Patří mezi tři primární barvy (spolu s čer-
venou a modrou), ztělesňuje tedy základní 
požadavek a také vůli se vyvíjet. Symbolizuje 
extrovertní vlastnosti – touhu po naplnění 
a štěstí. Povzbuzuje a podněcuje pozornost, 
soustředění a přemýšlení, udává ducha do 
pohybu a vede k pracovnímu výkonu, ob-
zvlášť v duchovní oblasti. Působí povzbudi-
vě na nervy a ztělesňuje pocit svobodného, 
nezatíženého vývoje.

Je dobrou pomocí proti nechuti k práci a pro-
ti únavě, proti špatné náladě a skleslosti a dává 
chuť k jídlu. Podporuje chápavost a horlivost 
a působí pozitivně na paměť. Ale nadmíra žlu-
té může vést k neklidu a nervozitě!

Milovníci žluté stále hledají něco nového 
a rozšiřují si obzory. Tito lidé vystupují 
skromně a mile, jsou velkorysí a upřímní. 
Často se oddávají chybným nadějím, jelikož 
mají tendence k sebepřeceňování. Naopak 
nápadné odmítání žluté barvy může zna-
menat strach z pohledu do svého nitra a ze 
svých vlastních pocitů. Ten, kdo nemá rád 
žlutou, může často trpět depresivními nála-
dami nebo nechutí ze života.

Je to barva plošná – bez hloubky. Kromě 
bílé je ze všech barev nejsvětlejší a nejjasněj-
ší. V některých světlých odstínech směrem 
k zelené může vzbuzovat pocity skromnos-
ti a mírnosti, v jiných odstínech do zelena 
naopak může působit až jedovatě. Na to je 
třeba dát pozor hlavně při prezentaci potra-
vin a různých pochoutek. Směrem k okrům 
se zklidňuje, je zemitější, útulnější a elegant-

nější. Tyto odstíny se mohou přibližovat až 
ke zlatým povrchům, pak vypadají důstojně, 
honosně až luxusně. Důležitou úlohu má 
tato barva v prostorech bez slunce. Zde spo-
lu s dostatečným umělým osvětlením může 
udělat zázraky. Nejintenzivněji působí vedle 
modrofialové nebo tmavě modré, které leží 
v barevném kruhu naproti. Vedle bílé pů-
sobí ustálenějším a sytějším dojmem. Žlutá 

Téma:

Po kontroverzní růžové, barvě růží, se v tomto díle podíváme na žlutou, barvu 
slunce. Můžeme tak zavzpomínat i na čas dovolených, který je pomalu za námi.

Žlutá
v prostoru působí teple, lehce, přívětivě až 
živě. Často evokuje léto, prázdniny a dovo-
lené. To hlavně v kombinaci s tyrkysovou 
a pastelovými barvami. Je také jasnou bar-
vou velikonočních svátků. Vedle černé upo-
zorňuje na nebezpečí a působí industriálně. 
V tomto případě se zcela mění její význam. 

V průzkumech tuto barvu jako svou oblíbe-
nou uvádí nejméně lidí. To platí také v interié-
rech, kde je použitá velmi sytá žlutá. Ze všech 
barev totiž nejvíce zatěžuje oči, a proto je 
třeba s ní ve velkých plochách zacházet velmi 
opatrně. Ve veřejných prostorech se nejčastěji 
uplatňuje ve školkách, školách a hracích cen-
trech, volte však raději jemné odstíny. U dětí 
může žlutá dokonce vyvolat pláč. Povzbudit 
však může v nemocnicích, kde pomůže kaž-
dý optimistický prvek a utlumí nepříjemnou 
sterilitu. Je barvou mladších generací! Pokud 
chcete tedy zasáhnout tuto skupinu, zauvažuj-
te o žluté. Chcete-li výraznou výlohu a přilákat 
pozornost - zvolte žlutou! 

Věděli jste, že mozek lidí obklopených žlutou 
barvou produkuje serotonin (látku způsobu-
jící dobrý pocit)? Možná proto má originální 
smajlík tuto barvu.

Zajímavostí také je, že ve středověku byla 
žlutá barvou hanby, museli ji nosit žebráci, 
prostitutky a svobodné matky. Ve Francii se 
žlutou barvou pomazávaly dveře zrádců, ve 
Španělsku nosil kat žlutý šat.

Po růžové a modré, barvy roku dle Panto-
ne, jsme si představili žluté tóny, z nichž 
jeden je barvou roku dle Akzo Nobel. Jaké 
barvy nás čekají v příštím roce? To už 
možná budeme vědět při přípravě dalšího 
čísla. Nechte se tedy překvapit stejně jako 
my, co skupina odborníků zvolí pro násle-
dující sezonu.

Ing. Iva Bastlová DiS.

Žlutá není
jen jedna
SLUNEČNÁ
Tento odstín je sytý, zářivý, veselý 
a přitom vřelý. Velmi dobře se 
hodí na doplňky, akcenty nebo do 
kombinace s jinou barvou. Skvěle 
ladí s modrou i červenou a perfektně 
doplní šedé plochy.

CITRONOVÁ
Výrazný, ostrý odstín, který se lehce 
přibližuje limetkové. Je šťavnatý, 
osvěžující a perfektně se hodí na 
letní komodity.

KRÉMOVÁ
Neutrální velmi jemná žlutá, která 
se přibližuje bílé, se hodí na velké 
plochy. Do interiérů je velmi vhodná 
a skvěle se kombinuje. Použijte 
jí místo bílé a získáte útulnější 
a příjemnější prostory.

PŠENIČNÁ
Tento u nás málo používaný odstín 
je výborný na velké plochy - ať jde 
o výmalbu či textilie. Je sytější než 
předchozí krémová, přesto je však 
stále velmi jemný až rafinovaný. 
Výborně oživí hotelové pokoje, 
cukrárny i pekárny. 

OKROVÁ
Okrově zlatá je barvou letošního 
roku dle Akzo Nobel. Je netradiční, 
zemitá, důstojná a honosná. Ve svém 
lesklém provedení je demonstrací 
luxusu, v matné podobě je 
zajímavější než byste si mysleli.

Ano, je to tak! Letošní seminář Interiéry sla-
ví své první jubileum a stává se tak tradiční 
podzimní akcí. Do diáře si tedy dejte datum 
3. listopadu a připravte se na nabitý pro-
gram. Letošní hlavní téma je příběh - příběh 
realizací, designérů a materiálů. Profesor Jiří 
Pelcl pohovoří na téma "Zapomenutí mini-
malisté" - Hnutí Shakers v USA, architektka 
Kamila Douděrová se zaměří na příběhy 
realizací z televizního pořadu a zmíníme na-
příklad i budování značky českého nábytku. 
Nebudeme však hovořit čistě o interiérech. 

Na řadu přijde i téma loga a vizuální identity 
a zlepšení komunikace se zákazníkem. Vše 
inspirativní a užitečné pro interiérové desig-
néry, architekty a další profesionály z oboru.

Přesný program i on-line přehlášení najdete 
jako vždy na webových stránkách akce www.
interiery2000.cz. Srdečně vás zveme a těší-
me se na setkání se všemi příznivci interiérů!

Ing. Iva Bastlová DiS.
Spoluorganizátorka projektu
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Jak přenést dotek tropů do interiérů
New Visit je projekční, inženýrská a realizační společnost v oblasti krajinářské architektury, zahradního a interiérového designu. 
Společnost je tu proto, aby Vám pomohla vybrat ideální soulad zeleně a vašich interiérů. Vybere vám vhodné rostliny a nádoby 
či zelené stěny pro vaše firemní sídlo, prodejnu, hotel, … Umí přenést dotek zahrady, dokonce tropů do vašeho interiéru. Ale 
i z exteriéru umí vytvořit vysněný zelený ráj, které lidstvo od svého stvoření podvědomě hledá.

Také nádoby na květiny jsou dnes na takové 
designové úrovni, že svými tvary a barvami 
mohou velice výrazně dotvořit jednotný 
vizuální korporátní styl. Firma New Visit je 
také nositelem pradávné myšlenky, že vztah 
panovníků, osobností, ale i majitelů firem ke 
kultuře prostředí je vyjadřován skrze jejich 
sídla, parky, zahrady. Proto nabídka reprezen-
tativního vzhledu zahrady sídla či domova je 
jejich nosnou filozofií. 

„Všichni víme, že rostliny mají významný 
vliv na pohodu, tedy i na zdraví. Rostliny 
filtrují vzduch od prachu a škodlivých lá-
tek a udržují v místnosti vyšší vlhkost, čímž 
brání vysušování našich sliznic. Přítomnost 
rostlin v interiéru působí velmi pozitivně 
na lidskou psychiku,“ vysvětluje důležitost 
zeleně v interiérech spoluzakladatel firmy, 
architekt Tomáš Jiránek. „Součástí celostní 
medicíny, kde vše souvisí se vším, duše s tě-
lem a tělo s duší, je také holistické nahlížení 
na kulturu prostředí, ve kterém žijeme. Dle 
průzkumů tráví každý občan v budovách až 
90 % svého času a je tedy důležité, aby splňo-
valy vysoké nároky na funkčnost, estetický 
vzhled i trvalou udržitelnost a zároveň měly 
vztah k prostředí a jeho kulturním hodno-
tám. S každou stavbou bezprostředně sou-
visí veřejná prostranství, která je nutno co 
nejcitlivěji regenerovat. Úroveň vystavěné-
ho prostředí totiž na první pohled vypovídá 
o úrovni celé společnosti, ovlivňuje názory 
jednotlivců a jejich postoje. Aby prostředí, 
v němž žijeme, vykazovalo ty nejvyšší kva-
lity, musíme hledat nejlepší řešení při jeho 
utváření. Je tedy nezbytně nutné při zadá-

vání zakázek spolupracovat s odborníky 
školenými v holistickém pohledu a zároveň 
systematicky vzdělávat veřejnost, která je po-
tenciálním klientem.“

„Jak si tedy přinést do kanceláře či do 
svého obchodu kousek tropů, kousek zdra-
ví, pojďme se nechat inspirovat přírodou,“ 
nabádá druhý z bratrů Mirek Jiránek a uvádí 
konkrétní ukázky. „Kvalitní myšlenky vzni-
kají v příjemném prostředí. Pojďme najít 
kouzlo květin v interiéru tak, jak jej hledali 

naši rodiče. Dobrý projekt musí respekto-
vat přání zákazníka, musí být citlivý k místu 
instalace, korespondovat s designem okolí, 
rostlina s nádobou je součástí prostoru, je to 
nábytek, je to duše interiéru.“

„Bude nám ctí
být Vaší novou návštěvou“

www.newvisit.cz

Bratři Tomáš a Mirek Jiránkové staví svoji 
firmu na rodinné tradici, jsou pokračovateli 
třetí generace zahradníků a stavitelů. Úcta 
k tradici a chuť k inovacím není v New Visit 
v rozporu. Mají ambice patřit ve své profesi 
mezi nejlepší. Zeptali jsme se jich, jak to s tou 
zelení kolem nás je.

Zelení ke kvalitě firemního prostředí
Mezi pohodou, spokojeností a kvalitou pro-
středí, ve kterém se pohybujeme, existuje 
přímá vazba. A to platí v dnešní době, kdy 

trávíme daleko více času v prostředí pracov-
ním než domácím, dvojnásob. Člověk by se 
v dnešním uspěchaném světě o to více měl 
cítit dobře nejen doma, ale také v zaměstná-
ní či obchodech. Proto je nadmíru důleži-
té, aby interiéry firemních budov, recepce, 
vstupní haly, zasedací místnosti, jídelny, ale 
i kanceláře a zázemí pro zaměstnance neby-
ly opomíjeny a jejich estetická úroveň byla 
dotvářena i dostatkem zeleně. Pracovní pro-
středí, kde je vzduch osvěžován přítomnos-
tí květin, vytváří spokojenost zaměstnanců 
a potažmo jejich lepší výkony. Přítomnost 
květin v interiérech, případně zelených stěn, 
je vysoce profesionálním vyjádřením vztahu 
majitele firmy ke klientům i zaměstnancům. 
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Zadání znělo:
"Zelený ostrov uprostřed atria - místo  
pro posezení s návštěvou či relax prostor  
pro zaměstnance..." Vznikly 4 různé varianty,  
designově odlišné, navržené dle přirozeného  
výskytu a společenství dostupných interiérových  
rostlin. Klient se nadchl pro variantu "Tropická Asie"  
s naším pracovním názvem "Strom života".

Vybrat vhodný tvar, materiál, barvu nádob na květiny 
tak, aby vše ladilo s designem interiéru zasedací 
místnosti výrobního závodu v Hradci Králové, nebylo 
jednoduché, ale dokázali jsme to i ke spokojenosti 
investora. Vybraná květina Caryota mitis vhodně 
doplňuje elegantní design prostoru. 

Neutrální bílá barva nádob je dnes požadována v mnoha interiérech moderních administrativních budov. 
I v případě této instalace v nadnárodní obchodní firmě v Praze, bylo požadavkem sjednotit design květinové 
výzdoby ve všech prostorech společnosti. Ukázka je z kanceláře generálního ředitele. 

Zútulnění velkého prostoru jídelny, oddělení jednotlivých stolů jakousi příjemnou bariérou tak, aby se strávníci 
cítili nerušeni, byl hlavní úkol tohoto projektu. Museli jsme ale počítat i s dalším aspektem. Abychom nestěžovali 
každodenní údržbu prostor, zvolili jsme nádoby na kolečkách.
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Annette Gilles

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

Od obchodníků se nyní v daleko větší míře 
očekává, že svou prodejní plochu zhodnotí 
vysoce kvalitním zařízením tak, aby své zboží 
mohli dle všech pravidel umění vystavit v tom 
nejlepším světle, aby tím zároveň prostřed-
nictvím nezaměnitelného designu prodejny 
posílili identitu zaštiťující značky, a nebo aby 
– v případě monolabelových formátů – vyprá-
věli příběh dané značky či produktu. Zároveň 
jde také o to, zákazníkům pobyt v prodejně co 

nejvíce zpříjemnit a nabídnout jim atraktivní 
a inspirující prostory, a to vždy trochu jiným 
způsobem. Tím se jednotlivé cykly vnitřního 
zařízení prodejny zkracují a požadavky na in-
teriérový design zvyšují.

Trend č. 1: Domov a tradice
Tento vývoj se samozřejmě týká i oblíbených 
povrchových materiálů jako jsou dekorativní 
lamináty či akrylové kameny. Tyto materiály, 
které nacházíme na prodejních pultech, po-
kladnách, regálech, podestách, zadních stě-
nách nebo akustických stropních panelech, 
vytvářejí v prodejně specifickou atmosféru. 
Jaké trendy v tomto odvětví panují?

Design povrchů jak v prodejnách, tak 
i v jiných odvětvích vychází koneckonců ze 
společenských změn, respektive mega-tren-
dů. A protože mezi tyto velké trendy patří 
„domov“ a „ tradice“, je teď všude k vidění du-
bové dřevo. V designu prodejen je žádaný pře-
devším zastaralý dubový look v lehce šedivém 
nádechu, který vypadá, jako by chtěl vyprávět 
nějaký příběh. To samé platí i pro povrchy 
z kůže či látek připomínajících lněné plátno.

Dřevěný look zprostředkovávající emoce 
a přirozenost je na vzestupu také v oblasti 

potravin, kde v minulosti panovaly převáž-
ně jednobarevné či umělé motivy. „Dřevěné 
vybavení je u nás v současnosti ústředním 
tématem,“ říká Klaus Monhoff, vedoucí de-
signového managementu společnosti Egger-
-Gruppe.

V této souvislosti nelze opominout ani po-
jem „autenticita“. „V průběhu posledních čtyř, 
pěti let se výrazně zvýšily nároky na pravost 
materiálů,“ zmiňuje Monhoff, „povrchy by 
se měly přírodě podobat nejen na pohled, 
ale i na dotek.“ Na základě těchto požadavků 
vznikly i takzvané synchronizované struktury, 
na nichž je sladěna struktura s kresbou dřeva, 
což materiálu dodává velmi autentický vzhled.

Proč se ale vlastně nepoužívá pravé dřevo? 
Zaprvé, údržba povrchů z laminátu je snad-
nější než péče o lakované nebo mořené dře-
věné dýhy či masivní dřevo. Nevzniká zde pa-
tina z opotřebení a desky lze ošetřit běžnými 
čisticími prostředky. Další výhodou oproti 
masivnímu dřevu a dřevěným dýhám je kro-
mě robustnosti také stálost barev. Lakováním 
a mořením pravého dřeva lze sice zachovat 
jeho původní barvu a povrch, vlivem UV zá-
ření se však barevné odstíny po několika mě-
sících mění. Při potisku dekoru lze ale použít 

Interview

Když máte při realizaci prodejny mož-
nost vybrat si mezi dekorativním laminá-
tem s motivem dřeva a pravým dřevem, 
co rozhoduje při konečném výběru?
Samozřejmě, že mnohé mluví pro pravé dře-
vo, obzvláště u značek, jejichž identita odrá-
ží propojenost s přírodou. Na druhou stra-
nu zde hrají svou roli i náklady, především 
pokud plánujete něco velkolepějšího. Bez 
ohledu na náklady ale dřevo přináší spíše ne-
výhody. Po nějaké době může změnit barvu, 
broušením zase vznikají nepatrné třísky – to 
je silný nedostatek především v módním 
odvětví, o třísku se totiž může zatrhnout lec-
který svetr. Povrchy musí být v prodejnách 
prostě co nejhladší, to je zásadní požadavek.

Jakou životnost mají mít dekorativní 
lamináty?
Měly by vydržet po celou dobu jednoho 
cyklu prodejny. Vysokotlaké lamináty jako 
High Pressure Laminate (HLP) mají zpravi-
dla velmi dlouhou životnost a opotřebení 

na nich není skoro vidět, obzvláště na bí-
lém provedení. Jedinou slabinou jsou při 
výraznějším zatížení, například u prodej-
ních pultů, nanejvýš odloupávající se hra-
ny. K tomu dochází především při použití 
desek slabších než jeden milimetr. V tomto 
ohledu jsou výhodnější některé akrylové 
kameny vzhledem k tomu, že je můžete 
kdykoli znovu obrousit, snesou takřka 
všechno, cenově jsou ale méně dostupné.

Co očekáváte od dodavatelů, mimo jiné 
také s ohledem na design?
Především dostupnost. Pokud si vyberete 
produkt v určité barvě, měl by být také do-
stupný v relativně krátké době. Co se týče 
designu: v současnosti se sice vyrábí povr-
chy s motivem dřeva, které jsou od pravé-
ho dřeva k nerozeznání, já ovšem dávám 
přednost produktům s vlastní estetikou 
před výrobky, které přírodní materiály 
pouze imitují. V tomto ohledu jsem velmi 
otevřený jakýmkoli inovacím.

Interiérový architekt Ansgar Hellmich mluví o výhodách dekorativních laminátů 
a akrylových kamenů a jeho požadavcích na produkty a dodavatele:

Dřevo nebo laminát? 
Rozhoduje praktičnost 

Na první pohled pravé
V mnoha konceptech prodejen hrají povrchy z dekorativních laminátů a akrylových kamenů důležitou 
roli. Díky autenticky působícímu dřevěnému nebo betonovému vzhledu či řešením „střiženým“ na míru, 
odpovídají tyto povrchy aktuálním trendům preferujícím útulnost a individualizaci.

barevné pigmenty, které odolají i extrémní-
mu UV záření.

Díky speciálním lakům je možné v prodej-
nách použít i v současnosti žádané plně mat-
né povrchy. Jelikož jsou tyto povrchy velmi 
náchylné ke škrábancům, kterým se v pro-
dejně rozhodně nevyhnete, bývají zpevněny 
speciálním lakem.

Trend č. 2: Individualizace & kvalita
Klaus Monhoff spatřuje další trend v indivi-
duálních kombinacích materiálů, například 
jedné dominantní barvy se dřevem. „Dá se tu 
krásně podchytit současný šedivý efekt dře-
věného odstínu s jednobarevným motivem.“ 
Na rozdíl od pravého dřeva, které v průběhu 
let zesvětlá nebo zažloutne, zůstává tato sub-
tilní harmonie díky stálosti barev nezměněna.

„Zjistili jsme, že stále roste poptávka po oso-
bitosti a komplexních formách,“ prozrazuje 
Tim Mudra, country manager pro Německo, 
zodpovědný za produkt z akrylového kamene 
Hi-Macs od společnosti LG Hausys. Podle něj 
lze vypozorovat zřetelné tendence k užívání 
kvalitních materiálů v místě prodeje.

Podobné osobité motivy a tvary, včetně 
trojrozměrnosti či průsvitnosti ve vysoce kva-
litním provedení, lze snadno vytvořit pomocí 
akrylových kamenů, jako je Hi-Macs. Po zahřá-
tí na 160 °C je možné tento materiál vytvaro-

vat do libovolných forem. Nejdříve se nahřejí 
12 milimetrů silné akrylové desky, ty jsou pak 
ve vakuovém lisu dle šablon vylisovány do 
určitého tvaru, který po vychladnutí zůstává 
zachován. Nakonec na ně lze beze spár přile-
pit různé moduly. Vzhledem k tomu, že tento 
masivní materiál je možné stále znovu a znovu 
opracovávat a že jeho barvy vydrží dobrých 
15 let, je tento druh akrylového kamene, na 
první pohled podobný opravdovému kameni, 
vhodný také pro fasády.

Trend č. 3: Industriální šmrnc
Stejně jako výrobci dekorativních laminá-
tů, spatřuje i Timm Mudra další povrchový 
trend v betonovém vzhledu, který spolu s že-
leznými, rezavými a cihelnými prvky charak-
terizuje industriální styl. Vzhledem k tomu, 
že tyto povrchy nejsou kvůli svému mnohdy 
hrubému a nejednotnému povrchu příliš 
uzpůsobené pro zařízení prodejen, předsta-
vují dekorativní lamináty nebo akrylové ka-
meny často vhodné řešení.

A co nám přinese budoucnost? Po trendu 
rustikálních dřevěných povrchů se na archi-
tektonickém horizontu opět zjevují světlá 
skandinávská dřeva jako javor či buk. Dubo-
vé dřevo s lehkým šedivým nádechem bude 
nicméně stále aktuální v designu obchodů 
a to samé platí i pro beton.

Eliptické a oválné tvary 
v amsterdamské prodejně 
značky Shoebaloo jsou beze spár 
a z akrylového kamene Hi-Macs.

Barvy na dekorativních laminátech díky odolnosti vůči 
UV záření jen tak nevyblednou.

Na moderních motivech se dřevem  
patina nevznikne ani po letech užívání.

Slovníček pojmů
	 	Dekorativní lamináty, jako například vyso-

kotlaké lamináty (High Pressure Laminate, 
zkráceně HPL), jsou pásy z celulózových vláken, 
které se skládají z více vrstev napuštěných vět-
šinou melaminovou nebo fenolovou pryskyřicí. 
Působením vysoké teploty (přes 120 stupňů 
Celsia) a tlaku lze na různé materiály(například 
desky MDF, span či multiplex) nanést tištěný, či 
ražený dekorativní vzor.

	 	Akrylové lamináty se skládají z nerostů jako 
je bauxit, hornin a hliníkové rudy, které se za 
vysoké teploty spojí s akrylem a barevnými 
pigmenty.

U jednobarevných motivů vítězí 
na plné čáře bílá barva.
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Augmented Commerce , aby mohly nabízet 
nákupní zážitky v souladu s očekáváním 
svých zákazníků?

Nové okamžiky  
pro nakupování a spotřebu 
S rozšířením vyspělých komunikačních 
nástrojů a terminálů je nyní možné získat 
přístup k internetu kdekoli, kdykoli a pro-
střednictvím nejrůznějších médií, jako je TV, 
počítač, smartphone, tablet ... Navíc rozvoj 
e-platební technologie bezprostředně usnad-
ňuje a zpříjemňuje nákup.

V této souvislosti průzkum zjistil, že postoje 
a chování spotřebitelů byly do značné míry 
digitalizovány: 39 % respondentů uvedlo, 
že věnují více času on-line obchodům v po-
rovnání s obdobím před 10 lety. Tato praxe 
se dokonce u 33 % respondentů stala první 
činností před přípravou jídel.

To ovlivňuje a mění nákupní chování spo-
třebitele. Konzumovat kdekoliv a kdykoliv 
je projevem fenoménu ATAWAD (any time, 
anywhere, any device), který se stal leitmoti-
vem spotřebitelů. Termín ATAWAD označuje 
trend, který je jasně spojen s rozvojem inter-
netu a mobilních aplikací, kdy lidé chtějí mít 
stále více možnost přístupu k obsahu, infor-
macím nebo obchodní nabídce bez ohledu 
na dobu, místo nebo způsob přístupu. 

V rámci průzkumu 50 % respondentů potvr-
dilo, že chtějí mít možnost nakupovat kdy-
koliv, jednalo se především o mladé lidi ve 
věkové kategorii 18 až 24 let (78 %).

U 80 % respondentů dochází ke změně vy-
užívání času, který věnují spotřebě a naku-
pování. Čas, který byl dříve vyhrazen pro 
odpočinek či volnočasové aktivity, nyní vě-
nují nákupu (63 % respondentů tak činí pra-
videlně), 70 % dotázaných již má zkušenost 
s nakupováním v době těsně před spaním 

a 43 % využívá reklamních přestávek v rámci 
televizního programu k on-line nákupu. Spo-
třeba je nyní spojována s krátkými okamžiky 
- „mikro momenty“, které dříve znamenaly 
ztracený nebo nevyužitý čas, ale dnes je spo-
třebitelé investují do nakupování. Díky mo-
bilním nástrojům spotřebitelé nakupují při 
čekání na schůzku (25 % respondentů), v če-
kárnách (23 %), v prostředcích hromadné 
dopravy (19 %), o přestávce mezi zasedáními 
(18 %) nebo u kadeřnice (12 %).

Tento jev se logicky nejvíce týká věkové sku-
piny mladých lidí, kterým je méně než 35 let. 
Průzkum ukázal, že 86 % z nich již využilo 
různých mikro okamžiků pro své nákupy 
a 72 % z nich tak činí pravidelně.

Správná vyváženost vztahu  
mezi zákazníkem a značkou
Dle zjištění průzkumu si spotřebitelé přejí, 
aby byl jejich vztah se značkami orientován 
na poznání spotřebitele: 38 % respondentů 
si přeje, aby na základě hlubšího poznání 
spotřebitele jim byly poskytovány relevantní 
nabídky, a to pouze tehdy, pokud to budou 
požadovat. V dnešní době je pro získání zá-
kazníků zásadní, aby vztah značek se spotře-
biteli byl založen na pochopení očekávání 
spotřebitelů a zároveň na respektování jejich 
vůle, potřeb a osobních přání a také na vyšší 
úrovni komunikace a etiky. 

Určit v tomto směru rovnováhu, která se neu-
stále mění, je velmi obtížné. Z průzkumu vy-
plynulo, že pro 85 % respondentů je hlavním 
přínosem značky to, že respektuje soukromí 
spotřebitelů a vstupuje s nimi do kontaktu 
pouze tehdy, pokud si to přejí. Od značek 
také očekávají, aby byly přítomny přesně 
tehdy, když je budou spotřebitelé potřebovat 
(71 %), protože značky by měly přesně znát 
jejich očekávání (62 %), ale také, aby značky 
předčily tato očekávání (64 %) tím, že spotře-
bitelům nabídnou jedinečné zážitky (57 %).

Je pozoruhodné, že 22 % respondentů pova-
žuje značku za „životního partnera“, který je 
dlouhodobě doprovází a s nímž jsou spojeni. 
Luxusní značky (oblečení a kosmetika) mají 
tendenci stát se jedinečnými, nenahraditelný-
mi. 34 % spotřebitelů, kteří jsou spojeni s ur-
čitou značkou, uvedlo značku právě v této 
kategorii. Důvodem spojení s luxusními znač-
kami je především neměnná a dlouhodobá 
spokojenost spotřebitelů s výrobkem (65 %), 
ale také schopnost značky inovovat a nabízet 
výrobky, které jsou neustále přizpůsobovány 
spotřebitelským potřebám (60 %). 

K důležitým závěrům, které vyplynuly 
z průzkumu, patří tyto:

On-line shopping je realizován v nejrůz-
nějších mikro okamžicích každodenního ži-
vota, což je dáno tím, že současný spotřebitel 
chce nakupovat a konzumovat, co chce, kde 
chce a kdy chce. 

Pokud chce značka získat zájem nového 
spotřebitele, je třeba, aby se stala osobním 
asistentem spotřebitele a zároveň respek-
tovala jeho soukromí, aniž by spotřebitel 
byl oproti jeho vůli oslovován a obtěžován. 
Strategie Augmented Commerce by měla 
být založena na principech, jako jsou zážitky, 
emoce, exkluzivita, etika, komunikace, inter-
aktivita pro získání dnešního i budoucího 
spotřebitele.

Značky zároveň samozřejmě nesmí za-
pomínat na principy, které trvale upevňují 
vztah se spotřebiteli, jako je spokojenost 
s produktem a schopnost průběžně se při-
způsobovat očekávání spotřebitele. 

Daniela Krofiánová
Zdroj: „Sondage OpinionWay  
pour Paris Retail Week“
Foto: archiv Paris Retail Week, Equipmag 

Augmented Retail
Když spotřebitelé nakupují  
v jakémkoli denním okamžiku…

Nový průzkum, který byl představen při příležitosti letošního ročníku mezinárodní show Paris Retail Week, analyzuje nové fe-
nomény v oblasti vztahu spotřebitelů se značkami a odhaluje nové momenty spotřeby i nová očekávání dnešních spotřebitelů.

„Fyzický obchod ve spojení s digitálním 
světem vytváří retail, který upřednostňuje 
svobodnou volbu služeb pro spotřebitele. 
Hranice mezi fyzickým a digitálním světem 
v retailu zanikají ve prospěch spotřebitele, 
který je hyper on-line připojený a který oče-
kává zážitky. Retail se mění na Augmented 
Retail, který směřuje k vytvoření symbiózy 
se spotřebitelem,“ uvádějí organizátoři Paris 
Retail Week v souvislosti s výsledky nového 
průzkumu. 

V rámci průzkumu, jehož realizátorem je 
agentura OpinionWay, proběhly v dubnu 
2016 rozhovory na základě on-line dotazníků 
s 1 010 zástupci francouzské populace ve vě-
kových kategoriích 18 let a více. 

Digitalizace každodenního života spotřebi-
telů natrvalo mění jejich chování. Díky stá-
le širšímu on-line nakupování spotřebitelé 
nyní nakupují kdykoliv a prostřednictvím 
jakéhokoliv zařízení. Objevují se nové mo-

menty spotřeby prostřednictvím mobilních 
nástrojů. Otevírají se cesty k novým formám 
nakupování, které jsou stále více připojené 
on-line a vysoce personalizované.

Jaké jsou nové momenty spotřeby? Jaké jsou 
nové vztahy mezi značkami a spotřebiteli 
v důsledku těchto změn? Jak mohou značky 
trvale vstoupit do nových okamžiků spotře-
by a stát se osobním nákupním pomocníkem 
spotřebitele? Proč by měly značky vsadit na 
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Pak by měl přijít na řadu styling, což není 
práce fotografa, jak se mnozí domnívají. Fo-
tograf má na starosti světlo, ostrost, výběr 
správné techniky atd. Není však jeho prací 
vymýšlet koncept, vybírat doplňky a aranžo-
vat. To musí být dopředu pečlivě vymyšlené, 
protože na každém detailu záleží. Když dáte 
k luxusní pohovce stolek a lampu, která je 
z nižší cenové kategorie a navíc jej většina 
populace zná, degradujete tím i cenu pro-
pagovaného produktu. Naopak doplňky, 
které jsou na stejné nebo vyšší cenové úrov-
ni, podpoří celkový dojem. Chcete, aby byla 
fotografie trendová? Pak musíte dobře vědět, 
jaké trendy nyní panují! Potřebujete zahrát 
na city zákazníkům a zařídit to tak, aby se do 
produktu projektovali a ztotožnili se s ním? 
V tom případě zauvažujte o lidech na foto-
grafiích nebo použijte tajnou zbraň - zvířecí 
miláčky! Psi i kočky umí zázraky.

Dobře "nastylovaná" fotografie se správ-
ným zacílením je mocná. Takové fotografie 
vyhledávají i média, která je pak uveřejní 
u článků. 

Možná vás teď napadá, jak je k novinářům 
dostat? Žurnalisté jsou specifická skupina. 
Rozhodně nechtějí být nuceni, chtějí se při 
výběru ilustrační fotografie rozhodovat svo-
bodně. Proto direktivní rozesílání fotografií 
není tak účinné, možná ještě horší je rozesílá-
ní jejich odkazů ke stažení. Neustálé stahování 
velkých dat bez náhledů je pro novináře ubí-
jející, stejně jako jejich třídění. Jak tedy na to? 
Umístit fotografie v tiskové kvalitě ke stažení 
na svůj web? Myslíte si, že novináři už o vás 
vědí a že si na vás při tvorbě článku vzpome-
nou? Také si pro tyto účely můžete najmout 
PR agenturu, ale to by bylo na jiný článek.

V současné době najdeme na trhu 
jednodušší variantu, a tou je platforma  
www.press-kit.cz. Jedná se o databázi fi-

remních produktových a image fotografií 
v tiskové kvalitě vhodných ke článkům, tedy 
vybraných přímo pro novináře. Vyhledávání 
je jednoduché a rychlé, fotografie jsou "ota-
gované" a seřazené do jasných kategorií. Vše 
je zaměřeno na oblast interiérů, bydlení, ná-
bytku, designu, life-stylu, kulinářství, staveb 
a zahrad. A takových časopisů, které se touto 
tématikou zabývají, je u nás více než 100! 

Přednosti této služby je úspora času na 
obou stranách. Novinář má fotografie poho-
dlně k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin den-
ně a nemusí nikomu psát a stresovat se před 
uzávěrkou. Stáhne si jen tu fotografii, která 
ho zaujme, svobodně se rozhodne! Stačí mu 
k tomu jen jednoduchá registrace. Nutnos-
tí pak je, aby u fotografie uvedl zdroj - tedy 
společnost.

Ze strany firmy je pak velká úspora času 
nejen v komunikaci s novináři, ale i při na-
hrávání fotografií do databáze, cílené předá-
ní fotografií a zpráv na ty správné kontakty 
a samozřejmě odborné poradenství při výbě-
ru obrazového materiálu.

Jak se o této fotogalerii žurnalista dozví? 
Dostávají pravidelné zprávy, co je nového. 
Stáhnout si totiž mohou nejen fotografie, 
ale také tiskové zprávy a další zajímavé in-
formace. 

Je to snadné? Ano, je. V zahraničí takové 
aplikace fungují již řadu let, tak teď si jen 
zvyknout na českou verzi!
 

Ing. Iva Bastová DiS.
www.press-kit.cz
info@press-kit.cz 

Se systémem Hue si můžete doma vypnout 
či zapnout světlo, aniž byste vstali z postele, 
můžete si nastavit jeho barvu, nebo dokonce 
i odstín, načasovat světelné efekty nebo se 
např. zdravě probouzet. A to vše jednoduše 
pomocí svého telefonu (iOS nebo Android).

Vystavení nového produktu v síti prode-
jen Alza a Elektroworld navrhla a vyrobila 

společnost authentica, která vycházela z klí-
čového vizuálu celé kampaně. „Komuniku-
jete-li světlo, potřebujete tmu a tma je přece 
černá“, říká s úsměvem Ing. Martin Hasilík, 
ředitel společnosti k vizuálnímu pojetí na-
vržených POS médií. „A na černém pozadí 
designová světla Philips vč. své RGB barevné 
škály opravdu krásně vyniknou.“

Návazné promotérské akce na podporu 
prodeje chytrého osvětlení PHILIPS HUE na 
vybraných prodejnách zajistila agentura atta 
creative, která je součástí sdružení a°group. 

Najatá pekingská reklamní agentura JWT vy-
myslela velmi zajímavý koncept. Na eskalátor 
v nákupním centru, který vede přímo před 
vchod do této pizzerie, umístila logo pro-
vozovny a především nafocenou porci této 
sýrové pizzy, která se při zvednutí schodů 
eskalátoru rozdělila na dvě půlky, přičemž 

vroubkatá hrana schodu se proměnila v táh-
noucí se rozteklý sýr.

Tato netradiční promo akce zaujala jak ná-
vštěvníky nákupního centra na tomto eskalá-
toru, tak také šeptandou i další lidi. Výsledkem 
byl zvýšený prodej této promované pizzy o pl-
ných 70 % při zvýšených výnosech o 53 %!

V tomto měsíci bylo přihlášeno 11 In storo-
vých realizací, které porotci opět hodnotili ve 
třech kritériích: kreativní zpracování, celkové 
produkční provedení a potenciál upoutání 
pozornosti v místě prodeje. 

inzerce

Fotografie prodává!
Žijeme v rychlé době - v době vizuální! Fotografie patří k hlavním marketingovým 
nástrojům. Mít takový nástroj není jen práce fotografa. Je třeba dobře promyslet, 
koho má fotografie oslovit, k čemu bude sloužit - zda jen na webové stránky a ka-
talog produktů či k dalším účelům jako jsou například pozvánky, PF a hlavně média.

Philips Hue, vystavení chytrého 
osvětlení od společnosti authentica
Společnost Philips Lighting, světový lídr v LED osvětlení, uvedla na trh Philips Hue, 
systém chytrého osvětlení, který umožňuje bezdrátové ovládání a personalizaci 
osvětlení. Fanouškům inteligentních systémů a internetu věcí nabídla rodinu pro-
duktů chytrých žárovek a svítidel Hue. A jaké můžete čekat výhody?

Ocenění TOP In store
realizace měsíce července 2016
získala kampaň Léto s Míšou 
Portál Mistoprodeje.cz vyhlásil za měsíc červenec nového vítěze soutěže s názvem 
TOP In store realizace měsíce. Stala se jím realizace Léto s Míšou, která probíhala 
v řetězcích Ahold v období 15. 7. 2016 – 31. 8. 2016.

Netradiční reklama pizzy,
která díky eskalátoru zvýšila prodej
o 70 % a výnosy o 53 %
Pizzerie Pizza Kingdom v čínském hlavním městě Pekingu přidala na jídelní lístek 
novou pizzu s extra porcí sýra, ale neprodávala se tak, jak se očekávalo. Proto se jí 
společnost rozhodla propagovat nějakým neotřelým způsobem. 

Zadavatelem realizace byla společnost Uni-
lever ČR, spol. s r.o. a realizátorem POS Media 
Czech Republic, s.r.o. 

„Míša je osvěžující a jeho kampaň také - 
jak ATL, tak BTL. čisté, výrazné, odlišné od 
konkurence. Vlastně všechno správně,“ 
zhodnotil vítěznou realizaci porotce Alexan-
dr Stojčev ze společnosti Momentum Czech 
Republic. 

Paní docentka Jitka Vysekalová zhodnotila 
tuto vítěznou realizaci následujícími slovy: 
„Realizace zajímavá, jasně komunikuje pro-
dukt, jen ruší vedlejší stojany s Vitana a Magi. 
Z jiných pohledů je lepší a vymyká se z prů-
měru." 

Martin Hasilík ze společnosti Authentica 
uvedl, že k dokonalosti této realizace chybí 
už jen lavička. 

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení in-
formovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing 
v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, 
odborným médiím a asociacím, mediálním a krea-
tivním agenturám, výrobcům a realizátorům rekla-
my v místě prodeje a také zaměstnancům, studen-
tům a podnikatelům v oboru marketing a média. 
Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS 
Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, 
Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display 
a společnost Shopper Marketing Prague. 

Jak je vidět, dobrý kreativní nápad a kvalitní 
provedení dává i nízkorozpočtovým promo-
cím velké možnosti s nečekanými výsledky.

zdroj foto: www.plastia.cz

zdroj foto: www.lakomoda.cz
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Obal roku 2016
& inovace od organizátora
Soutěž o nejlepší obalová řešení, OBAL ROKU, je určená pro české i zahraniční firmy, 
které se podílejí na realizaci zajímavého, inovativního obalového řešení. Posuzují se 
obaly z pohledu jak inovace, legislativy, ochrany produktů, ekologie a požadavků 
uživatelů obalů, tak také marketingu a logistiky. Kořeny soutěže OBAL ROKU sahají 
až do 70. let století minulého. Organizátorem soutěže je OBALOVÝ INSTITUT SYBA.

Cílem otevřené národní soutěže OBAL ROKU 
je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlen-
ky, inovace a technologie v oblasti balení, ale 
díky ní je dána i možnost veřejně ocenit práci 
obalových konstruktérů a designérů při slav-
nostním předání ocenění, trofejí a certifikátů.

To letos proběhne na obalovém summitu 
PackSummit, pořádaném souběžně s logistic-
kou konferencí SpeedCHAIN, dne 3. listopa-
du 2016 v exkluzivních prostorách pražské-
ho Břevnovského kláštera. SpeedCHAIN je 

významnou odbornou i společenskou událos-
tí, která kromě tradice nabízí profesionalitu 
a globální a mezioborový přesah s více než 
600 účastníky. 

Během hlavního večera budou vyhláše-
ni držitelé ZLATÉ, STŘÍBRNÉ a BRONZO-
VÉ CENY PŘEDSEDKYNĚ POROTY OBAL 
ROKU 2016.

Porota se sešla k hodnocení přihláše-
ných obalů 22. června 2016 v prostorách 
Mezinárodního centra pro současné umění 

MeetFactory. Aby organizátor umožnil vidět 
hodnocené obaly na vlastní oči, inspirovat 
se nebo pochopit, proč obaly potřebujeme, 
uspořádal letos poprvé veřejnou výstavu 
"OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ".

Vítězům soutěže je umožněno posunout se 
na globální platformu světové soutěže World-
Star Packaging Award.

Nově bylo zavedeno speciální ocenění 
Save food, které znamená posun ve vnímá-
ní role udržitelnosti při tvorbě a používání 
obalů a balicích technologií. Úspěšní účast-
níci, kteří získají toto speciální ocenění Save 
Food, budou moci bezplatně vystavovat svá 
obalová řešení na veletrhu Interpack 2017 
v Düsseldorfu.

Časopis Brands&Stories je dlouholetým 
mediálním partnerem soutěže a šéfredaktor-
ka Blanka Bukovská je členkou poroty.

Letos bylo celkem přihlášeno 85 exponátů, 
porota je podrobila detailnímu posouzení 
včetně přiložených informací (prohlášení, 
certifikáty, atesty, materiálové listy) a bodo-
vým systémem určila 35 obalových řešení, 
kterým udělila titul OBAL ROKU 2016.

Z oceněných v soutěži Obal roku vybíral náš časopis ukázky exponátů, které jsou mu blízké:

SRP
pro sýr Olmín 
THIMM Packaging

GEAMI WrapPak 
BRANOPAC CZ s.r.o.

Dárková kazeta na vázu - 110. výročí 
GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Promoční obal
SHOWBOX 2.0 

STI Česko s.r.o.

Degustační stolek Olmín 
THIMM Packaging

Rondel 
Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Spokojenypes.cz
zasilatelský obal s přidanou hodnotou 
THIMM Packaging


