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Osvětlení míst prodeje

ty, specializující se na LED a digital signage 
technologie. „Velmi rychle jsem pochopil, 
že připravit na míru osvětlení salonu je úkol 
jako stvořený pro Philips Lighting,“ vysvětlu-
je Libor Faltus způsob, jak se dostal Philips 
do hry.

Světelná alchymie v salonu začíná u výběru 
té správné látky a doplňků, jako třeba kno-
flíků. Rozhodující roli tu hraje barva, a proto 
je důležité osvětlení zajišťující právě věrné 
podání barev. Popper si nechává látky tkát 
na zakázku ve slovenském Trenčíně, bavlnu 
odebírají od českého dodavatele, stejně tak 
jako knoflíky. Ústředním pracovním prosto-
rem je místnost se střihačským stolem, který 
musí být perfektně a intenzivně nasvětlen, 
ale bez jakýchkoliv stínů, protože při stříhání 
jde doslova o milimetry. Stejně tak musí být 
perfektně osvětlené jednotlivé stoly, kde se 
šije. Zároveň však světlo musí být šetrné ke 
zraku, neboť zde krejčové na každém modelu 
stráví hodiny práce. 

Chloubou salonu i společnosti Philips je ale 
osvětlení zkušební kabinky. Prostým přepí-
náním vypínače na zrcadle dokáže věrně na-
simulovat jasné denní světlo, intimní večerní 
atmosféru, ale také i příjemné domácí světlo. 
Model si tak zákaznice mohou vyzkoušet 
v podmínkách odpovídajících prostředí, 
kam budou nový model nejčastěji nosit. 

„Osvětlení krejčovského salonu tak, jak jsme 
ho připravili, je specifické svou různorodos-
tí na relativně malém prostoru,“ podtrhuje 
Martin Vítek, specialista na osvětlení v re-
tailu, Philips Lighting. Do krejčovství jsme 
proto vybrali unikátní technologii Philips 
LED Crisp White, která zvýrazňuje věrnost 
barev, což je při vytváření módního modelu 
zásadní. Na barvu látky i na práci musí být 
především vidět.

Pražský salon Popper je tak unikátní i systé-
mem osvětlení, jehož design a kvality oceňují 
zákaznice i zaměstnanci. 

Kontaktujte Philips specialistu
na osvětlení obchodů:
martin.vitek@philips.com

Foto: Klára Vaculíková

Šaty
v dobrém světle
dělají člověka

„Zkušební kabinky jsou často nejslabším místem celého 
obchodu či salonu. Jako luxusní krejčovství si ale slabá 
místa nemůžeme dovolit. Správné světlo je klíčové 
jak při prezentaci materiálů, tak hotových modelů. 
Potřebujeme ho i na svou práci. Proto jsme se svěřili 
do rukou odborníkům z Philips Lighting,“ říká majitelka 
dámského krejčovského salonu Popper Eva Matějková. 

Nově otevřené krejčovství Popper v centru 
Prahy je unikátní nejen nabízenými služba-
mi, ale i některými okolnostmi svého vzni-
ku. Například myšlenka svěřit osvětlení ce-
lého prostoru odborníkům se začala rodit 
někde mezi osmou a devátou jamkou při 
golfu, když se v jednom flightu sešli budoucí 
majitelka krejčovství Eva Matějková a Libor 
Faltus, majitel společnosti Made in Publici-

Majitelka POPPER Eva Matějková

Přesná práce vyžaduje kvalitní osvětlení,  
které netvoří stíny

Ve zkušebních 
kabinkách je důležité 
správné světlo. 
Světelné scény 
simulují prostředí 
doma, v kanceláři 
nebo večer.
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S důrazem na diagonální linie
Charakteristickými prvky nového průho-
nického showroomu SEAT společnosti PY-
RAMIDA Centrum jsou bílá a červená barva 
a diagonální linie, která jsou klíčovým mo-
tivem identity značky SEAT, protože odráží 
její dynamiku. Šikmé linie dávají nezamě-
nitelný tvar pylonům a rohovým stěnám 
s logy značky i uvítacím a informačním pa-
nelům.

Vnější vzhled nových showroomů SEAT 
vyzařuje vášeň pro techniku, dynamismus 
a modernost značky SEAT. Nová prezentace 
značky a osvětlení budovy dealerství vytváří 
silný kontrast s okolím ve dne i v noci. 

Atmosféra důvěry
Nové pojetí showroomů značky SEAT staví 
do popředí vysokou viditelnost a přívětivou, 
přátelskou atmosféru. Dosud oddělené části 

prodeje a servisu jsou v novém konceptu pro-
pojené. V dynamické variantě jsou jednotlivé 
„ostrůvky“ zákaznických služeb a zón dyna-
micky a přirozeně rozmístěny podél diagoná-
ly, která vede zákazníka intuitivně od hlavní-
ho vstupu prostorem showroomu. 

Showroom s expozicí veteránů
Nový showroom společnosti PYRAMIDA 
Centrum je architektonicky koncipován jako 

Nejnovější showroom SEAT
s expozicí veteránů
Společnost PYRAMIDA Centrum slavnostně převzala a otevřela na konci loňského roku nový showroom SEAT v Průhonicích 
u Prahy. Na zákazníky zde čeká atraktivní prostředí s nejvyšší úrovní prodejních a servisních služeb. Nový vzhled odpovídá mo-
dernímu konceptu korporátní identity značky SEAT, v němž se odráží šest základních hodnot společnosti SEAT: design, dynamika, 
mladý duch, hospodárnost, spolehlivost a dostupnost. 

galerie, na kterou navazuje zázemí pro za-
městnance. Pro zákazníky je vyhrazen velko-
rysý, vzdušný prostor na ploše 819 m2, kde je 
vystaveno minimálně 12 nových vozů SEAT, 

od městského vozu Mii přes všestrannou 
Ibizu a nový SEAT Leon ve svých rodinných 
i sportovních variantách až po rodinné MPV 
Alhambra či zcela nové městské SUV Ateca. 

Nevšedním prvkem průhonického areálu 
je propojení galerie pro nové vozy SEAT s ex-

pozicí historických vozidel z různých epoch 
motorismu.

Porovnání aktuálních nových modelů 
značky SEAT a historických exponátů půso-
bivým způsobem ilustruje obrovský pokrok 
automobilové techniky.



Pohled majitele dealerství
„Mám velkou radost, že můžeme našim zákaz-
níkům nabídnout ještě modernější a atrak-
tivnější prostředí než dosud,“ říká Jiří Sudík, 
majitel společnosti PYRAMIDA Centrum 
s.r.o. v Průhonicích. „Nový koncept dealerství 
značky SEAT umožňuje variabilní uspořádání 
mnoha prvků podle individuálních možnos-
tí každého prodejce a my jsme tuto možnost 
dokonale využili k propojení showroomu 
nových vozů s galerií veteránů, která nabízí 
našim návštěvníkům příležitost vydat se na 
fascinující cestu do minulosti motorismu. 

O svém motivu k rozhodnutí vybudovat 
nový koncept showroomu říká Jiří Sudík 
toto: „Nebylo to zpočátku lehké rozhodnutí 
opustit náš vlastní koncept Pyramidy, který 
je dodnes neobvyklý, ale když jsem poprvé 
uviděl nový španělský koncept, musel jsem 
uznat, že byl na úrovni. Sami jsme tehdy měli 
vizi, že naše prostory budeme muset rozšířit 
pro naši soukromou sbírku vice než stovky 

veteránů. Měli jsme na to již stavební povole-
ní, a když jsme zjistili, že SEAT umožní každé-
mu prodejci jistý podíl individuality, rozhodli 
jsme se spojit tyto dva projekty v jeden. Od 
podepsání dohody uplynulo pouhých 7 mě-
síců a showroom stál. Výsledkem jsem byl 
skutečně nadšen natolik, že jsem do nadčaso-
vého showroomu, resp. horní galerie, kterou 
jsme dobudovali dle vlastního návrhu, oka-
mžitě přesunul I svojii kancelář. Považuji to za 
restart mého života. Zažil jsem pocit člověka, 
co to je, opustit něco, kde jsem byl 20 let, ale 
jsem tomu rád. Vždyť SEAT je o emocích, a to 
k tomu patřilo.”

I nadále rodinný podnik
pod střechou SEAT
„Otevřením nového showroomu SEAT začí-
náme psát novou kapitolu v dlouhé a úspěš-
né historii naší firmy. Jedno však zůstane při 
starém. I nadále budeme zákazníky vítat vře-

lou atmosférou rodinného podniku a indivi-
duálním přístupem,“ říká na závěr Jan Sudík, 
obchodní ředitel společnosti PYRAMIDA 
Centrum s.r.o. v Průhonicích. 

„PYRAMIDA Centrum je dlouholetým, 
velmi úspěšným autorizovaným prodejcem 
a servisním partnerem značky SEAT. Otevře-
ní nového showroomu evropských paramet-
rů s galerií podle nejaktuálnějšího konceptu 
korporátní identity španělské značky je dal-
ším krokem v upevňování našeho postavení 
na českém trhu. Nový showroom SEAT v are-
álu společnosti PYRAMIDA Centrum v jedi-
nečné lokalitě u dálnice D1 zrcadlí všechny 
hodnoty značky SEAT a symbolizuje naše 
nekompromisní zaměření na maximální spo-
kojenost zákazníků,“ dodává Aleš Novák, ře-
ditel divize SEAT společnosti Porsche Česká 
republika.

www.pyramidapruhonice.cz

Nové prodejní koncepty
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Nové prodejní koncepty

Síť multibrandových obchodů s luxusní obu-
ví a kabelkami Beltissimo se v rámci skupiny 
Premium Fashion Brands podle plánu nadá-
le dynamicky rozvíjí. Ke změnám v podobě 
nových značek v portfoliu, jež s podzimem 
obohatily exkluzivní brandy, jako je Chiara 
Ferragni, Mou nebo Pollini, se přidává i zcela 
zásadní refresh vzhledu samotných butiků. 
Současnou podobu nahradí nový moderní 
design interiéru z pera uznávané architekt-
ky Evy Jiřičné. V rámci tvorby studia v České 
republice jde o zcela unikátní a velmi pres-
tižní počin, dosud totiž Eva Jiřičná se svým 
týmem doma retailové prostory nerealizo-
vala, ačkoliv je Eva Jiřičná ve světě v butiko-
vém segmentu podepsána pod projekty, jako 
je třeba Fine Jewellery Hall v legendárním 
obchodním domě Harrods, vlajkový butik 
značky Joseph na Fulham Street v Londýně 
nebo čtveřice showroomů šperkařské ikony 
Boodles. Mezi obecně nejznámější projekty 
Evy Jiřičné, držitelky Řádu Britského impé-
ria za design, patří Canada Water Bus Station 

v Londýně, rekonstrukce kongresového cen-
tra Forum Grimaldi v Monaku nebo Kongre-
sové a univerzitní centrum ve Zlíně.

Design v duchu kosmopolitních trendů 
Nový design Beltissima od Evy Jiřičné a studia 
AI-DESIGN počítá v duchu kosmopolitních 
trendů s materiály, jako je sklo, vzdušnějšími 
a příjemnějšími prostory soustředěnými na or-
ganické linie, hřejivými světlými tóny a obec-
ně modernějším pojetím celého konceptu. 
Prvním butikem, kde je návrh Evy Jiřičné 
a týmu AI-DESIGN aplikován, je pobočka Belti-
ssima v pražském obchodním centru Chodov. 

Kromě designu butiků a složení portfolia 
nabízených značek Beltissimo chystá změny 
také v packagingu, reprezentačních barvách 
a potažmo celkové identitě konceptu. Tyto 
zásadní kroky završuje představení nového 
nadčasového loga v duchu minimalismu. Veš-
keré zmíněné inovace se představily koncem 
loňského roku.

Studio AI-DESIGN založené před 17 lety Evou Jiřičnou a Petrem Vágnerem má za 
sebou na 150 projektů a patří v současné době mezi významné architektonické 
kanceláře v České republice. Od roku 1999 poskytuje komplexní služby od 
návrhů nových veřejných i soukromých budov, mostů, rekonstrukcí až po 
kompletní návrhy interiérů, výstav, nábytku i dalších unikátních předmětů. Mezi 
realizace patří mimo jiné i první designový hotel ve střední a východní Evropě 
Hotel Josef v Praze, nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela 
svaté Anny v Praze pro nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 nebo 
Kongresové a univerzitní centrum ve Zlíně. Za své realizace obdrželo mnohá 
ocenění u nás i v zahraničí.

Beltissimo patří do sítě Premium Fashion 
Brands, pod kterou spadá v České republice 
také italská značka Geox, Armani Jeans, dále 
prestižní butiky Versace Jeans, Trussardi Jeans 
a dvě outletové jednotky. Na Slovensku působí 
s módními obchody Armani Jeans, Weekend 
Max Mara a  PennyBlack. Nová společnost 
vznikla spojením silného investora a oboro-
vých partnerů. Ve společném podniku vlastní 
50% podíl pan Jaroslav Havel, uznávaný advo-
kát, řídící partner největší československé ad-
vokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. 
Oborovými partnery s 50% podílem jsou pan 
Marián Vrtoch a jeho partnerka paní Jana Jus-
nová, kteří v sektoru prémiové módy úspěšně 
podnikají více než 15 let.

www.beltissimo.cz

Beltissimo mění butiky
o design se postarala Eva Jiřičná se svým týmem AI-DESIGN
V rámci plánovaného rozvoje a expanze síť Beltissimo oživuje design svých butiků. Majitelé vsadili na spolupráci s celosvěto-
vě uznávanou architektkou Evou Jiřičnou a studiem AI-DESIGN. Nové interiéry, jejichž koncept se poprvé představil v prosin-
ci loňského roku, budou realizovány podle jejích návrhů. Jedná se o vůbec první retailový počin Evy Jiřičné v České republice.
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Ing. Jiří Sudík, majitel společnosti  
PYRAMIDA Centrum s.r.o. v Průhonicích
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Potten & Pannen – Staněk KitchenAid Con-
cept Store & Gourmet Academy v pražské 
Vodičkově ulici zvítězil v kategorii GIA pro 
střední a východní Evropu. Součástí ocenění 
pro nejlepší prodejnu domácích potřeb ve 
střední a východní Evropě je nominace do 
světového kola soutěže.

GIA (Global Innovation Awards) je světo-
vě nejprestižnější ocenění za inovativnost 
a kreativitu maloobchodních prodejen, kte-
ré každoročně uděluje Housewares Associa-
tion v Chicagu. GIA bývá neformálně přirov-
návána k udílení Oscarů v daném segmentu. 
Hodnotícími kritérii jsou vize a strategie, 
design interiéru, merchandising včetně pre-
zentace zboží ve výlohách, marketing a re-
klama, péče o zákazníky, školení personálu 
a inovativnost. Vítězství v kategorii GIA pro 
střední a východní Evropu otevírá cestu do 
světového kola soutěže, kde Potten & Pa-
nnen – Staněk KitchenAid Concept Store 
& Gourmet Academy bude navíc soutěžit 
v sekci Digital Commerce. V letošním roce 
společnost Potten & Pannen – Staněk oslaví 
25. výročí existence – dost možná úspěchem 
prodejny ve Vodičkově ulici v celosvětovém 
kole soutěže GIA.

Pražský KitchenAid concept store, navrže-
ný českou architektkou Ivanou Dombkovou, 
je prvním a jediným svého druhu na světě. 
Originální nábytek a osvětlení spolu s ne-

všedním designem kuchyňských spotřebičů 
KitchenAid vytvářejí moderní, luxusní atmo-

sféru, kterou zpříjemňuje hudba a rozmanité 
interiérové vůně parfémů Lampe Berger. 

Prodejní plochu oddělují pouhé dva scho-
dy od Gourmet Academy, unikátní prémiové 
školy vaření, která nabízí kurzy pro dospělé 
i pro děti od devíti let až po náctileté pod 
názvem Le Petit Chef Academy. Jedinečnost 
Gourmet Academy spočívá nejen ve špič-
kovém vybavení kuchyňskými spotřebiči 
KitchenAid, ale také ve hvězdném týmu 
lektorů, v němž nechybí šéfkuchaři se zku-
šenostmi z michelinských restaurací. Dalším 
bonusem je omezený počet účastníků kur-
zů, zaručující skutečně individuální přístup 
a skvělé výsledky. V prostorách Gourmet 
Academy se také pravidelně konají team-
buildingy, narozeninové oslavy pro děti i do-
spělé, akce na míru i tematicky zaměřené 
workshopy pro zákazníky s možností prak-
ticky si vyzkoušet kuchyňské náčiní z nabíd-
ky Potten & Pannen – Staněk a usnadnit tak 
nákupní rozhodování. 

Ve společnosti Potten & Pannen – Staněk 
dobře vědí, že základem úspěchu je informo-
vaný a dobře naladěný zákazník. V prodej-
nách je proto podáván prémiový čaj Kusmi 
Tea a káva Cremesso. Tam, kde to vybavení 
umožňuje, připravují sezónní dezerty nebo 
jiné drobné občerstvení. Klíčovou roli sehrá-
vá také vysoká profesionalita prodejního per-
sonálu, který se průběžně školí jak v ČR, tak 
i v zahraničních centrálách zastupovaných 
značek. Samozřejmostí je nejen v předvánoč-
ním období dárkové balení zboží. Nechybí 
nabídka dárkových voucherů a svatebních 
listů. Řada dalších výhod je poskytována zá-
kazníkům, kteří jsou členy Gourmet & De-
sign klubu.

pro prodejnu společnosti Potten & Pannen – Staněk 
KitchenAid Concept Store & Gourmet Academy 

Prestižní ocenění GIA

Inspirace přírodou,
v hlavní roli bříza

Nové prodejní koncepty

Jde o druhý concept store tohoto druhu 
v České republice, první je v provozu v OC 
Nový Smíchov. Čeští milovníci čajů mohou 
na jednom místě intenzivně objevovat chutě 
a vůně čajů hned dvou proslulých značek na-
jednou a naplno podlehnout jejich kouzlu.

Design shop konceptu 
Obchody KusmiTea na celém světě jsou bu-
dovány se záměrem co nejvíce potlačit vní-
mání „nábytkových“ nebo zařizovacích prvků 
interiéru s cílem nechat vyniknout originální 
pestrobarevná balení čajů. Pro Kusmi jsou ty-
pické dvě korporátní barvy - bílá a kontrastní 
červená. Ty tvoří pozadí pro hru barev kovo-
vých dóz, v nichž jsou čaje prodávány. Když 
vstoupíte do prodejny KusmiTea, měl byste 
mít pocit, jako by zdi byly tvořeny právě mo-
zaikou barevných obalů. Tomu odpovídají 
i materiály: potlačené černě lakované ocelové 
konstrukce a bílé pohledové plochy z coria-
nu. Významnou roli hraje velmi jasné osvětle-
ní plochy prodejny i jednotlivých polic. 

Atmosféra prodejního místa
a pocitový záměr
Atmosféra má vyjadřovat filosofii značky 
KusmiTea. Jde o společnost s kořeny v Pet-

rohradu za vlády Romanovců, zároveň však 
současnou evropskou firmu, která od roku 
1916 sídlí v Paříži a jde s dobou. To se odrá-
ží právě v kombinaci tradičních obalů ne-
soucích vyobrazení chrámu svatého Izáka 
a stylizovaných secesních kvítků se širokou 
paletou jasných barev, podpořených svět-
lem. Na vyznění místa se silně podílí i vůně 
čajů, které jsou vystaveny tak, aby si zákazník 
mohl každý druh ovonět. 

Jedinečnost konceptu čajů
Jde o jiný způsob vnímání čaje, než na jaký 
jsme zvyklí. Zde se právě silně odráží odkaz 
ruské čajové tradice, která čaj vnímá jako zá-
kladní surovinu, jíž dále zdokonaluje a chu-
ťově modifikuje ochucováním a aromatizací. 
V případě KusmiTea se jedná o vysoce sofis-
tikované umění práce s různými druhy čajů 
v prémiové kvalitě, který je míchán a snouben 
s výběrovými květinami, ovocem, kořením 
a dalšími exotickými pochutinami. Jedná se 
v podstatě o stejný postup, jako když vytváříte 
parfém. 

Rusko-francouzská čajová společnost 
Kusmi  Tea již od roku 1867, kdy ji v Petrohra-

dě založil Pavel Michailovitch Kousmichoff, 
produkuje škálu delikátních čajových smě-
sí, vyráběných výhradně z čajových lístků 
pocházejících z pečlivě vybíraných lokalit. 
Receptury, jejichž přesné složení je přísně 
střeženým tajemstvím, staví na charakteri-
stické chuti Earl Grey ve spojení s citrusy 
a kořením, které zjemňují hořkost černých 
čajů. Tato delikátní kombinace po staletí 
vzrušuje chuťové pohárky všech milovníků 
čaje, včetně opravdových znalců.

Základem jsou vždy pečlivě volené surovi-
ny, které Kusmi Tea nakupuje v prémiových 
lokalitách po celém světě. „Jedná se o výbě-
rové čajové lístky, sklízené ze svrchních pater 
čajovníku, zpracovávané a tříděné zásadně 
ručně na vybraných plantážích Číny, Indie 
nebo Srí Lanky. Ty jsou baleny buď do iko-
nických plechovek pro sypaný čaj, nebo do 
ručně šitých mušelínových sáčků. Novinkou 
v řadě oblíbených wellness čajových směsí 
Kusmi je Blue Detox. Mezi bestsellery, jako 
je zelený Detox s citronovou příchutí či žlu-
tý BB Detox s grapefruitovou příchutí, se 
tak přidává další směs s unikátními wellness 
účinky a vynikající chutí. Blue Detox je první 
čajovou směsí Kusmi Tea s ananasem.

Čaje Løv Organic přinášejí konec kompro-
misů mezi prvotřídní kvalitou a šetrným 
přístupem k životnímu prostředí. Vše na ča-
jích Løv Organic je „eco-friendly“, v souladu 
s přírodou. Od čistě přírodních ingrediencí 
s bohatou chutí a vůní přes unikátní čajové 
sáčky až po recyklovatelné dózy. 100% orga-
nické čajové směsi Løv Organic jsou certifi-
kované evropskými i americkými známka-
mi bio kvality.

S kořeny v Petrohradu,
s lookem moderní Paříže
Značka Kusmi Tea Paris je v České a Slovenské republice distribuována od roku 2013 
společností Potten & Pannen. Komplexní nabídka nejrůznějších druhů čajů sypa-
ných, porcovaných, v krabičkách, designových dózách i dárkových setech je k dis-
pozici v novém concept store Kusmi Tea a Løv Organic, který se začátkem prosince 
otevřel v pražském OC Chodov.Prodejna je zařízena v moderním stylu, inspi-

rovaném přírodou, a výraznou roli v něm hra-
je nábytek. Součástí interiéru jsou kmeny břízy 
od lokálního dodavatele březového extraktu 
pro celosvětovou produkci Weledy, rodiny 

Tarabových z jihočeské Soběslavi. „Weleda tak 
chce zdůraznit, že je nejen globální značkou, 
ale částečně i lokální. Vzhledem k tomu, že 
bříza využívaná v kosmetice Weledy má svůj 
původ v jižních Čechách, odkud pochází i dře-
vo na nábytek, tudíž se symbolicky setkají pří-
pravky vyrobené z březového listí spolu s re-
gály z březových kmenů,“ říká Pavla Králová, 
která má ve Weledě na starosti design celé pro-
dejny. Weleda představuje moderní značku 
s dlouhou tradicí a silnou vazbou na přírodu, 
což se odráží i ve vzhledu prodejny. 

Zajímavý je kontrast mezi barevně stro-
hým interiérem a pestrobarevnými lahvička-
mi produktů, které má Weleda vyhotovené 

v odstínech duhy. V prodejně je k dostání 
kompletní sortiment Weledy, od pleťové a tě-
lové péče přes vlasovou kosmetiku, deodo-
ranty a parfémy až po doplňky stravy. 

V letošním roce se prodejna rozšíří o kos-
metický salón, kde budou prováděny různé 
procedury pro podtržení přirozené krásy, 
relaxace a hýčkání se. Budete si zde moci 
dopřát kosmetické ošetření pleti, uvolňující 
masáž nebo poradenství, jak o svoji pleť pe-
čovat. Pracovat se zde bude převážně s pří-
rodní kosmetikou Weleda.

Značka přírodní a BIO kosmetiky Weleda otevřela koncem loňského roku novou 
prodejnu s přírodní kosmetikou. Nachází se poblíž současných prostor společnosti, 
nedaleko stanice metra Anděl (v Lidické ulici) a nese název Weleda Beauty & Store. 
V blízké budoucnosti rozšíří své služby i o kosmetický salón.
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Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje každoročně 
německý EHI Retail Institute ve spolupráci s National Retail 
Federation USA jako soutěž o nejlepší koncepty světa. Šéfre-
daktorka našeho časopisu Brands&Stories – Blanka Bukovská - 
byla přizvána mezi dvacet expertů, zástupců jednotlivých zemí, 
které se soutěže účastní. Udílení cen letošního ročníku se bude 
konat v rámci mezinárodního veletrhu EuroShop 2017.

Mezinárodní porota expertů na vybavení obchodů vybírá ka-
ždoročně mezi mnoha kandidáty tři nejlepší koncepty. Kritérii 
výběru jsou povedený design, konzistentní koncept obchodu 
s jasným poselstvím oslovujícím cílovou skupinu a také jedno-
značně rozpoznatelnou korporátní identitou. Neboť pouze při 
splnění všech těchto aspektů oslovuje idea prodejny zákazníky.

Mezi vybranými do užšího kola výběru byly v minulých le-
tech české koncepty – brněnská Galerie Miele, POTTEN &PA-
NNEN - STANĚK COOKING CINEMA, showroom společnosti 
Lasvit, Chrám čaje Dilmah a koncept české kosmetické značky 
MANUFAKTURA – Vaše domácí lázně. Letošního ročníku sou-
těže EuroShop RetailDesign Award 2017 se zúčastnil i koncept 
značky Nanovo z Týnské uličky v Praze, který se dostal do užší-
ho kola výběru. Jestli se stane jedním ze 3 nejkrásnějších kon-
ceptů světa se teprve rozhodne.

Nominované koncepty na vítěze světové soutěže
EuroShop RetailDesign Award 2017!

Časopis Brands&Stories má tu čest nominovat české a slovenské koncepty obchodů do soutěže o nejlepší prodejní koncept 
světa - EuroShop RetailDesign Award.

Zde můžete nahlédnout 
do konceptů nominovaných
na vítěze letošního ročníku
EuroShop RetailDesign
Award 2017:

Yonghui Fuzhou Taihe / Fuzhou, China
Design: Wanzl Metallwarenfabrik Gmbh 

WOS Berlin / Berlin, Germany / Design: ppm 
planung + projekt management gmbh

Woolworths Mall of Africa / Johannesburg, South 
Africa /Design: Woolworths

Vorwerk - Vienna Danube Centre / Vienna, Austria 
Design: Umdasch Shopfitting

Foodland Farms / Honolulu, USA
Design: Interstore Design

Farmacia del Sannio / Piedimonte Matese, Italy
Design: Sartoretto Verna srl

Eurotrade Duty-free Shop / Munich, Germany
Design: Gruschwitz GmbH

E Center / Gaimersheim, Germany / Design: 
EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbH

Trend Island / Moscow, Russia
Design: Constyle Ltd., Moscow, Russia

Tokyo Tey Sushi Store / Poznan, Poland
Design: mode:lina™

Sneakstar / Location: Flensburg, Germany
Design: Nette + Hartmann 

Shinsegae Gangnam 4th floor Women's Shoe Salon 
Soul, South Korea / Design: Jeffrey Hutchison

Disha Electrical And Lighting Store / Chandigarh, 
India / Design: Studio Ardete Pvt Ltd.

Decathlon Connect / Munich, Germany 
Design: kplus konzept GmbH

Christian Louboutin Yorkville / Toronto, Canada
Design: Household

CARREFOUR CARUGATE / Carugate, Italy
Design: Paolo Lucchetta + RetailDesign srl

Schüller AusstellungsCenter / Herrieden,  
Germany / Design: Gruschwitz GmbH

Saks Fifth Avenue / Toronto, Canada 
Design: FRCH Design Worldwide

Runners Point / Vienna, Austria 
Design: rpa:group

Rothaus Fanshop / Grafenhausen-Rothaus
Design: Blocher Blocher Shops

Ballard Designs / King of Prussia, USA
Design: FRCH Design Worldwide

Aston Martin / Niederwil, Switzerland
Design: Aston Martin In-house

ROSE BIKETOWN / Bocholt, Germany
Design: Blocher Blocher Partners

Primark / Madrid, Spain
Design:Dalziel & Pow

Parkson / Kuala Lumpur, Malaysia 
Design: Blocher Blocher Partners

O2 / Manchester, United Kingdom
Design: Dalziel & Pow

Nanovo Shop / Prague, Czech Republic 
Design: Nanovo Design, Ltd.

Moleskine / Milan, Italy
Design: Interbrand

Migros Daily - Welle 7 / Bern, Switzerland
Design: Interstore Design

Mamas & Papas / London, United Kingdom
Design: Dalziel & Pow

Lumen Optical / Kildeer, USA
Design: Bergmeyer

Klaas & Kock Rheine / Rheine, Germany
Design: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH

Hankyu Oasis / Osaka, Japan / Design: HANKYU 
OASIS, RUI SEKKEISHITSU, HANKYU KENSOU

GranOptic Goya / Madrid, Spain
Design: m+f=!

Časopis Brands&Stories věří, že účast českých konceptů v mezinárodním 
klání přispěje k povědomí, že i v oboru shop konceptů má náš design světu 
co říci. Vítězné nejlepší koncepty světa letošního ročníku Vám představíme 
v našem dalším vydání. Již nyní však můžete hlásit svoje prodejny do dal-
šího ročníku soutěže
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Výhodou řešení Samsungu je široké portfolio 
displejů s možností lokální i centrální správy 
obsahu - vše od jednoho výrobce. Digital Sig-
nage displeje jsou určený pro 16/24 hodinový 
provoz a to i v náročných podmínkách. Mají 
zvýšenou svítivost, integrovaný chip pro pře-
hrávání obsahu, 3 letou záruku a díky absenci 
televizního tuneru není třeba hradit konce-
sionářské poplatky. Speciální kategorii tvoří 
videostěny a interaktivní dotykové displeje.
 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. Přechod z tištěné reklamy na 
digitální je v retailu v posledních 3 letech je 
realitou v České i Slovenské republice. Aktu-
álním trendem je kromě digitálních displejů 
a vzdálené správy obsahu i používání elektro-
nických cenovek nebo venkovních displejů.
 Příprava obsahu
Software MagicInfo je technologie, která 
umožňuje lokální nebo vzdálenou správu 
multimediálního obsahu, jako jsou videa 
nebo obrázky, které můžete podle potřeby 
různě kombinovat a plánovat jejich zob-
razení v požadovaném čase. Toto řešení 
umožňuje používat displej jako samostatnou 
jednotku bez nutnosti použití externího pře-
hrávače. Obsah je možné přehrávat z interní 
paměti monitoru, externího USB nebo vzdá-
leně prostřednictvím serveru.
 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.
 Zvyšte tržby
Instalace digitální tabule u pultu služeb do-
káže zvýšit počet dotazů na danou službu 
o 5–15 %. Prodej určitých produktů může 
díky propagaci 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.
 Referenční zákazníci v ČR
Mezi významné reference společnosti Sam-
sung patří: Dr. Max, O2, McDonalds, KFC, 
ŠKODA Auto, IKEA, CINEMA CITY, Orion 
domácí potřeby, MOL, Parfumerie Douglas, 
Česká spořitelna, AirBank, Decathlon, Spor-
tisimo a desítky dalších.

www.samsung.cz

Možnosti využití profesionálních displejů

Displeje do výloh

Videostěny

Displeje do regálů

Stretchové displeje

Informační displeje

Pokladní displeje

Elektronické cenovky

Zrcadlové displeje

Digital Signage
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Přijďte si vyzkoušet
Digital Signage naživo

Samsung má v portfoliu nejširší škálu prezentačních displejů, ve kterých využívá ty nejinovativnější 

technologie a komponenty nejvyšší kvality. 

V Samsung showroomu v Praze na Chodově je připraven výběr toho nejzajímavějšího ze 

specializovaných řešení pro retail. Zákazníci zde mají jedinečnou možnost prohlédnout si Digital 

Signage řešení v praxi. V případě zájmu je možné předvést zákazníkům na displejích jejich vlastní 

reklamní obsah a ukázat tak naživo, jak bude vypadat jejich reklama či promoakce přímo na prodejně. 

Dále mají možnost vyzkoušet si, přípravu obsahu, plánování kampaní a vzdálenou správu pomocí 

software společnosti Samsung.

Adresa Samsung Showroomu:
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 
The Park - V Parku 2323/14, Praha 4 
Kontaktní osoba:
Karel Míla, tel.: 608 322 222, e-mail: k.mila@samsung.com
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Nové fenomény v retailu v roce 2017

Jde o obrovské výzvy v situaci, kdy spotře-
bitelé jsou mimořádně nároční a perma-
nentně připojeni online, rychle se rozvíjejí 
technologie, které zlepšují zákaznickou 
zkušenost, ale vyžadují nezbytné změny 
v rámci společností a v jejich organizaci. 
Ústředním bodem transformace v retailu 
je zákaznická zkušenost. Ta prochází zásad-
ními proměnami, které jsou způsobené di-
gitalizací a novými očekáváními zákazníků, 
kteří jsou informovanější a nestálejší více 
než kdy jindy.

Zákaznicky orientovaná vize 
v rámci celé společnosti 
Zákaznicky orientovaný přístup (customer 
centric) by již neměl být pouze krédem mar-
ketingových a obchodních služeb. Zákaznic-
ky orientovanou vizi by měla přijmout celá 

společnost počínaje řídícími pracovníky 
a manažery. 

Spotřebitelé očekávají stále více služeb
Spotřebitelé stále očekávají nové služby, 
které budou optimalizovat jejich nákupní 
zážitek: zkrácení dodacích lhůt, zjednodu-
šení a zlepšení dodacích podmínek včetně 
například možnosti vyzvednout si zboží 
kdykoliv během dne i noci v rámci služby 
„click and collect’’ atd. 

Zároveň je patrný rostoucí úspěch pro-
nájmu výrobků. Nedávná studie Connected 
shoppers, kterou publikovala společnost 
Salesforce, uvádí, že dvakrát více zástupců 
Generace Y (20 - 30 let) využívá tyto služby 
ve srovnání se zástupci Generace X, (35 - 55 
let) a pětkrát více než generace baby boo-
mers.

Růst prodeje 
prostřednictvím sociálních sítí 
Sociální sítě budou hrát stále významnější 
roli v oblasti on-line prodejů. Podle studie 
Connected shoppers téměř polovina Gene-
race Y (48 %) využívá sociální sítě a mobilní 
aplikace při vyhledávání informací o výrob-
cích či službách.

Nová úloha prodavačů
I když spotřebitelé, kteří jsou připojeni on-
line, nadále dávají přednost nákupům v ka-
menných prodejnách, pouze 38 % uvádí, že 
přítomnost prodavače a komunikace s ním 
je argumentem, který je motivuje k návštěvě 
prodejny. Toto zjištění vede maloobchodní 
společnosti k tomu, aby přehodnotily roli 
prodejního personálu a aby zejména zajistily 
propojení prodavačů s údaji o zákaznících 

Při příležitosti jednoho z největších světových veletrhů maloobchodu Retail´s  Big Show v New Yorku zmapovala společnost 
Salesforce vývoj v rychle se měnícím retailu. Tato kalifornská firma, která je světovým lídrem v oblasti aplikací pro řízení 
vztahů se zákazníky, specifikovala hlavní trendy v retailu, které je třeba brát v úvahu a věnovat jim pozornost. 

s cílem poskytovat relevantnější personalizo-
vané služby a poradenství.

Flexibilita a zájem inovovat 
Ať už se jedná o management nebo o nové 
formáty obchodů (včetně pop-up prodejen 
a showroomů), roste kreativita obchodních 
společností a také jejich zájem inovovat, 
testovat a tímto způsobem dále se rozvíjet 
ve sféře retailu. Technologie představují vý-
znamnou část změn v retailu: cloud, mobilní 
technologie, sociální sítě… jaké další techno-
logie bude třeba zavést v roce 2017?

Integrovaná platforma 
pro bezproblémovou nákupní cestu 
S ohledem na výše zmíněné trendy společ-
nosti přezkoumají a přehodnotí organizaci 
svých informačních systémů s cílem integ-
rovat do jediné platformy všechna data, což 
jim umožní zajistit bezproblémový nákupní 
proces a nákupní zkušenost zákazníka v pro-
dejně i online. 

Mobilní revoluce
Sféra mobilního obchodování se bude inovo-
vat. Cílem je vytvářet stále více personalizo-
vané komunikace a zjednodušit nákupní ces-
tu. Vývoj v této sféře je podpořen rozvojem 
systémů umělé inteligence a chatbotů (cha-
tovacích botů), které představují robotický 
systém komunikující se zákazníky v chatova-
cím programu. 

Rozvoj bezkontaktních plateb
Nové platební služby, jako jsou Apple Pay 
nebo Paylib, znamenají zavedení nových 
standardů v oblasti platebních metod, které 
zajišťují okamžité platby a nahrazují používá-
ní platebních karet.

Hlas jako rozhraní 
Nakupování bude stále snazší, bude k tomu 
stačit pouze nadiktování hlasem zákazníka. 
Virtuální hlasový asistent Siri na iPhonu nebo 
chytrý bezdrátový reproduktor Amazon Echo 
a další projekty pokročilé umělé inteligence 
budou stále významnější proto, aby zákazníci 
mohli nakupovat s minimálním úsilím.

Perspektivy virtuální reality
Experimenty zaměřené na virtuální realitu 
se v rámci obchodních společností objevují 
stále častěji. Spotřebitelé si například postup-
ně pořizují helmy pro virtuální realitu, a to 
především v Číně, kde jsou velmi populární. 
Virtuální realita bude v příštích letech vý-
znamným tématem pro rozšířené zážitky zá-
kazníků v prodejních místech i na internetu.
V nadcházejících měsících nebudou v malo-
obchodě chybět nové pozoruhodné výzvy, 
které budou znamenat inovace, testování, ex-
perimenty a zavádění nových projektů v této 
oblasti. 

Daniela Krofiánová
Foto: Archiv. D. Krofiánové
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Ženy nakupují na základě budoucích potřeb, 
zatímco muži spíše v případě okamžité po-
třeby. Zákaznice tak více porovnávají nebo 
využívají možnosti slev, akčních nabídek 
nebo sezónních výprodejů. Myslete na to při 
jejich přípravě.

Pokud je vaším cílovým zákazníkem muž, 
zaměřte se spíše na rozsah zásob v prodejně 
a na její přehledné uspořádání, aby dokázal 
rychle najít, co potřebuje. Delia Passi, CEO 
výzkumu a ochrany spotřebitelů skupiny 
WomenCertified, uvádí v deníku The Wall 
Street Journal, že pro muže je nejhorší, když 
odejdou z prodejny s nesplněnou misí.

Ženy vládnou kamenným prodejnám, 
muži on-line obchodům. Podle studie agen-
tury iProspect nakupuje 70 % dobře situo-
vaných mužů pravidelně on-line a využívají 
při tom nákupní metody, které ženy úspěšně 
praktikují ve fyzickém světě. Paradoxně ve 
studii společnosti Performics zabývající se 
nakupováním se uvádí, že muži provádí prů-
zkum a porovnávání produktů on-line spíše 
než ženy, i když v kamenném prostředí je 
tomu naopak.

 Podle dašího výzkumu agentury AMP „je 
přístup žen k nakupování do značné míry sou-
částí jejich osobnosti, je to zakódováno v jejich 
DNA.” A překvapivě se jejich nákupní zvyklos-
ti s přibývajícími léty příliš nemění. Způsob 
jak žena nakupuje, když se blíží dospělosti, je 
stejný, jako když je jí kolem čtyřiceti, jde spíš 
o celoživotní postoj. To vysvětluje, jak důležité 
je získat jejich přízeň a loajalitu co nejdříve.

Hrajte na emoce a řádně školte personál
Pokud chcete prodávat ženám, neměli byste 
zapomínat na tyto atributy: 
  Ženy dělají nákupní rozhodnutí, pouze 

pokud vidí, co kupují. Tvrdí to nedávno 
zveřejněný článek v Chron. Poskytnutí 
užitečných informací a také možnost pro-
hlédnutí produktu je tedy zásadní. 

  Zákaznice často ovlivňují emoce. Uvědo-
mělý management emocionálního kon-
textu je proto dobrou strategií.

  Ženy vítají interakci s personálem pro-
dejny. Obchodníci by proto měli klást 
velký důraz na školení svého prodejního 
personálu, především v oblasti aktivní-
ho nabízení v prodejně. Zaměstnanci by 
samozřejmě měli být ochotní a snažit se 
pomoci s výběrem.

  Rozhodují komplexním zvážením mož-
ností. Než aby se spoléhaly na eliminová-
ní (jako muži), mají tendenci integrovat 
všechny aspekty a na jejich základě se roz-
hodnout. 

Uvědomění těchto a mnoha dalších rozdílů 
na obecné nebo specifické úrovni konkrét-
ního prodejního kanálu nebo sortimentu 
nám může dopomoci k větší míře relevance 
a účinnosti, plynoucí zákaznické spokojenos-
ti, loajalitě a lepším obchodním výsledkům. 

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

Jak nakupujeme?
Ženy „sbírají“, muži „loví“

MUŽI
Chtějí nakoupit rychle a efektivně. 

Klidně za to i připlatí.

Muži častěji nakoupí na základě POP médií, i když si jich příliš nevšímají.

Často chodí do obchodu sami.

Muži příliš nerozmýšlí a nakupují v menším množství. 
Raději pořídí méně ideální produkt, než aby dlouze vybírali.

Vybírají logicky a využívají proces eliminace.

Málokdy porovnávají ceny, příliš je nezajímá výprodej.

Zajímá je, jestli výrobek nepůsobí zženštile. 
Hledí na technické vlastnosti.

ŽENY
Tráví v prodejně více času, prochází ji téměř celou.

Ženy si POP média prohlíží, ale méně často z nich nakoupí.

Častěji nakupují s dětmi nebo kamarádkami.

Nákupní košík žen bývá plnější. 
Nevadí jim věnovat čas a energii zkoumání a porovnávání produktů.

Nechávají se více strhnout emocemi.
Srovnávají, ale často rozhodují také impulzivně.

Ženy více sledují slevy a akční nabídky.

Dají hlavně na svůj vkus, vyhovuje jim větší škála barev.

Ženy citlivěji vnímají pachy a aromata.

Muži a ženy totiž nahlížejí na svět odlišně. 
Například představa ženy, která vaří večeři na 
Štědrý den nebo zdobí vánoční stromeček, 
může být pro ženu stresující. Představují si to-
tiž rozsah úsilí, které by musely pro vytvoření 
této idyly vynaložit. Zato muž může stejnou 
situaci vnímat jako příjemnou nebo neutrál-
ní. Avšak představa rodiny zdobící stromek 
společně je pozitivní pro obě pohlaví.

Ženy myslí jinak než muži. 
Může za to odlišná fyziologie mozku. 
Zatímco muži by nejraději vzali první funkč-
ní produkt a odešli, ženy setrvají v prodejně, 
dokud nenajdou skvělé řešení. Jinými slovy, 
ženy jsou více selektivní a raději kupují pro-
dukty, které splňují všechny jejich požadav-
ky. Ženy jsou také považovány za všímavější 
a znalejší nakupující než muži, což znamená, 
že jim trvá déle, než se rozhodnou. Nevadí 
jim věnovat čas a energii zkoumání a porov-

návání produktů. Jejich přístup k rozhodová-
ní je činí náchylnějšími k emočnímu působe-
ní, než je tomu u mužů. 

Jednou z hlavních příčin, proč ženy 
a muži uvažují a rozhodují se jinak, je 
odlišná fyziologie jejich mozků:
1.  Ženy mají silnější corpus callosum, (tj. 

shluk nervových vláken propojující levou 
a pravou hemisféru). To jim umožňuje 
více využívat při řešení problémů obě 
strany mozku. Muži používají pro tyto 
účely převážně levou hemisféru.

2.  Mužský mozek je přibližně o 10 % větší, 
ale ženský má podstatně více nervových 
zakončení a spojení.

3.  Ženy při řešení úkolů lépe zapojují a vy-
užívají své emoce, zatímco muži se více 
zaměřují na samotný úkol. Je to způsobe-
no tím, že ženy využívají při plnění úko-
lů svou větší a organizovanou mozkovou 

kůru a muži zapojují větší podíl šedé hmo-
ty v levé hemisféře.

Obě pohlaví pak mají vlastní úhel pohledu, 
motivy, pohnutky i způsob jednání. To po-
tvrzuje také kniha „Muži jsou z Marsu a ženy 
z Venuše” od J. Graye. Sofistikované organi-
zace tyto rozdíly zohledňují a přizpůsobují 
jim své zákaznické přístupy – v reklamě, mé-
diích, designu produktu a jeho balení, uspo-
řádání a výzdobě prodejny, využívaných bar-
vách, školení prodejního personálu i politice 
zákaznických služeb. 
Pokud to naopak nejsou schopny dělat, může 
to mít významný dopad na plnění marketin-
gových cílů a jejich obchodních výsledcích.

Muži kupují, ženy chodí nakupovat
I když nemůžeme chování žen a mužů gene-
ralizovat, protože každý člověk je jiný, někte-
ré vzorce chování se často opakují: 

29% 71%VS.

71 % nákupů rychloobrátkového zboží v České republice obstarají podle výzkumu asociace POPAI CE Shopper 

Engagement Study 2015 ženy. A v dalších 20 % případů podle výzkumu M. Lewise z roku 2016 nákup ovlivní. 

Ať už se tedy jedná o výrobek pro ženu, nebo pro muže, třeba o pivo nebo pěnu na holení, je třeba se vždy ptát, 

zda obal, promomechanika, nebo obsah komunikace osloví, nebo alespoň neodradí také ženské nakupující. 

Znalost jejich nákupního chování a způsobů, jak uvažují a rozhodují se, je tak pro výrobce, maloobchodníky 

nebo tvůrce komunikace velmi užitečná. Pojďme do ní krátce nahlédnout.
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Uspět na trhu znamená, že se na obchod 
začneme dívat jako na projekt, který nemá 
konec, rozrůstá se a inovuje, a stojí na pev-
ných základech, podobně jako stavba domu. 
Základy tvoří vždy vlastní cíl, proč jsme 
obchod otevřeli a co chceme zákazníkovi 
nabídnout. Je potřeba mít jasno, kdo k nám 
kdy bude chodit nakupovat a co bychom mu 
mohli nabídnout navíc tak, aby to ocenil. 
Znalost zákazníka nám tedy určí koncepci 
obchodu, emoční náboj, který chceme, aby 
nakupující cítil, když k nám přijde nakupo-
vat, a napoví konkurenční výhodu oproti 
ostatním obchodníkům. Postupně tak lze 
zvolit image prodejny, optimální sortiment, 
nabídku zformovat a vystavit tak, aby naku-
pujícího zaujala a zastřešit ji něčím navíc. 
Otázkou je, zda celou stavbu musíme řešit 
sami anebo nám může někdo pomoci. 

V retailu nejsme nikdy sami a navíc máme 
společné cíle. Díky tomu lze využívat znalos-
tí a zdrojů více stran. Při spolupráci s doda-
vateli pak platí, že je vhodné využívat těch, 
kteří mají o trhu nejvíce informací, řídí se 
jimi a umí je i použít. Ti získávají informa-
ce díky svým nakupujícím. Mají v portfoliu 
často velmi silné značky, které si kdokoliv 
vybaví jako první při zmínění určité katego-
rie. Způsob jejich prodeje není transakčním 
vyjednáváním a tlakem na obchodníka, ale 
naopak partnerství, sdílení, jasné zaměření 
na nakupujícího a koncepční spolupráce. 
Takový partner nám může poskytnout cenná 
data z nákupního chování v jeho kategoriích, 
podle kterých lze sestavit například sorti-
ment a regálové uspořádání prodejny, po-
radit, jak na aktivity pro nakupujícího a po-
skytnout další podporu k prodeji, kterým 

je i POS materiál. Smyslem spolupráce mezi 
dodavatelem a obchodníkem je pochopení 
a kvantifikace „path to purchase“ dané kate-
gorie a její realizace do konkrétních kroků 
přímo na prodejně. Analýza path to purchase 
pro určitou prodejnu, řetězec, případně pak 
i na určitou kategorii, nabízí taková řešení, 
která nám přilákají a udrží nakupujícího („re-
tention rate“). Přilákat lze jak ATL cestou (TV, 
e-adverstisment, sociální sítě, word of mou-
th,..), tak i BTL cestou (letáky, reklama přímo 
před prodejnou a v prodejně, podpora pro-
deje a loajální programy).

Viditelnost POS je ovlivněna  
časem na prodejně a umístěním
Když máme postavené základy (proč a co 
chceme zákazníkovi nabídnout), definova-
li jsme si profil zákazníka a přidali k němu 
faktor času, kdy víme, že celková doba ná-
kupu se zkracuje (na malých prodejnách se 
pohybuje v jednotkách minut), pak oceníme 

obecné psychologické „pravidlo 3“, platné 
pro maximálně 3 typy POS materiálů na 
malé prodejně, které lze mimo standardní 
regál použít, aniž by nakupující měl pocit 
manipulace nebo nepřehlednosti. V praxi 
to může znamenat, že se soustředíme napří-
klad na dva typy POS materiálu pro všechna 
promoční vystavení v jednom momentě 
a pro pult nebo pokladnu zvolíme jeden do-
datečný materiál, který v dané chvíli bude 
komunikovat určitý produkt. Čím je pro-
dejna větší, tím je vhodnější naopak volit 
více typů POP materiálu a prodejnu opticky 
rozdělovat tak, aby nakupujícímu bylo na 
první pohled jasné, kam má jít (navigační 
POP) nebo co v daném místě koupí (POP 
pro podporu prodeje). Důležitým faktorem 
přitom je umístění POP materiálu (nebo 
celého promočního vystavení) ve frekven-
tovaných zónách obchodu, při velmi malém 
obchodu platí například pro čistě impulzní 
zboží umístění při mléku /pečivu/,případně 

až u pokladny. Umístění mimo tyto zóny zna-
mená, že je nakupující neuvidí, zboží z nich 
nekoupí a POP materiál je zde zbytečně. Po-
kud se na POP materiálu dohodneme s do-
davatelem, musí být schopen poradit nejen 
kam ho optimálně umístit, ale také jaký sorti-
ment a s jakou rotací by měl být měněn.

POP vystavení má pozornost 
upoutat, ne odradit
Tak jako v domě potřebujeme mít funkční 
místnosti s jasným účelem použití, tak i v ob-
chodě potřebujeme rozmístit promoční vy-
stavení do určitých sekcí na prodejně a také 
vybrat optimální typ POP materiálu s jasnou 
komunikací přitahující pozornost. Tím bude-
me působit na různé typy impulzního chová-
ní a nakupující bude spokojený s nákupem. 
V této chvíli zde hlavní roli hraje dodavatel 
a jeho znalost psychologie nákupu a jak „pře-
tavit“ nadlinkovou brand komunikaci do fun-
gujícího prodejního impulzu. I zde platí, že 
méně je více. Maximální prodejnost zajišťuje 
promoční vystavení, které je čistě prodej-
ním nástrojem (brand komunikuje omezeně 
nebo vůbec a může také komunikovat příle-
žitost spotřeby) a vystavení, které propaguje 
určitou značku nebo produkt (podmínkou je 
v soulad s ATL kampaní a vhodná kreativní 
forma). POS, které nemá jasnou komunika-
ci čitelnou do 3 sekund od zaměření očním 
kontaktem, nebo POS s příliš mnoha nekon-
zistentními prvky a bez jasné 1 zprávy, není 
materiálem, který je vhodný pro umístění na 
prodejně. Nakupující jej snadno přehlédne, 
nevěnuje mu pozornost a prostor, kde je POS 
umístěno, tak není využit efektivně. Naopak, 
POS materiál, který odpovídá požadavkům 
psychologie nákupu, dokáže zastavit a upou-
tat, protože je samo o sobě tzv. „call to acti-
on“, nám pomůže dotvořit image prodejny.

Umístění a velikost  
domácího regálu jsou klíčové
To vše je třeba jako u stavby domu změřit 
a rozmístit sem správně ukotvené příčky 
a zdi, které nám tvoří v případě prodejny 
optimální rozmístění „domácích regálů“. Do-
davatel každé kategorie by měl být schopen 
definovat, které místo na prodejně je vhodné 
pro prodej jeho produktů, jak by mělo být 
velké a jaké zboží by mělo být v jeho okolí. 
Přitom platí, že impulzní kategorie se umis-
ťují na začátku obchodu, kde zákazník ještě 
nenakoupil svůj nákupní seznam, a pláno-
vanější kategorie lze umístit do zadnějších 
částí obchodu. Důvodem je vysoká váha 
impulzních nákupů i na malých prodejnách 
(tedy poměr mezi počtem položek finálně 
nakoupených vs původně plánovaných). 
Specifikem mohou být kategorie, kde člo-
věk uvažuje o produktech jako o odměně, 
a ty jsou vhodné k umístění i v posledních 
metrech regálu před pokladnou, například 
čokoládové tyčinky nebo bonbóny (speci-
ficky v malých prodejnách, kde pak prostor 
rovnou plní funkci pokladní zóny).

Běžný sortiment má odrážet prodejnost, 
novinky trendy
Nákupní mise, s jakou do prodejny kdokoliv 
zamíří, pak říká, jak rozmanitý sortiment mu-
sím na prodejně mít z pohledu velikosti ka-
tegorií, a současná velikost nákupního koše 
určuje možný potenciál růstu prodeje. Je 
to jako když dům zařizujeme. V případě, že 
nemáte přesnou prodejnost po položkách, 
dodavatel musí být schopen doporučit sorti-
ment vhodný pro váš obchod jak z pohledu 
jeho potenciálu dle zákaznické segmentace, 
tak i nákupní mise, se kterou k Vám zákazník 
chodí nejčastěji. Zároveň je třeba věnovat 
pozornost různým sezónám a příležitostem, 
pro které často existují specifické výrobky 
a ty do sortimentu zařadit v dané době také. 
Z pohledu novinek je rozdíl trend následo-
vat nebo jej vytvářet. Být první s novinkou 
a těžit z první reklamy nebo vsadit na jistotu 
a prodávat osvědčený sortiment je na roz-
hodnutí každého obchodníka. Obecně platí, 
že je zde dobré mít vyváženost, vodítkem 
může být například pravidlo, že položky, 
které ze sortimentu máme v plánu vyřadit, 
nahradíme právě novinkami, a pro větší jis-
totu od značek, které jsou na trhu best-selle-
ry. Takto lze rozšiřovat sortiment i do jiných 
kategorií, kde dodavatelé začínají nabízet 
novinku pod osvědčenou značkou a kde 
bychom chtěli například navýšit prodeje, 
ale zatím tu chybí právě produkt, který by 
kategorii valorizoval, známá značka, která by 
vyšší prodej zajistila. 

Struktura regálu má pevný řád
V každé prodejně by měl panovat řád na re-
gále s jasnou strukturou jednotlivých kate-
gorií. Tady může prospět znalost dodavatele 
sdílením rozhodovacího stromu nakupují-
cího a dále pak planogramu, který ho bude 
respektovat. Podstatné jsou i dodatečné zna-
losti, jako je chování nakupujícího v mikro 
prostředí regálu, které určuje, kam by která 
položka měla svým profilem patřit (segment 
kategorie, značka, typ balení, cenová hladina, 
příchuť,…). Zvláštní pozornost je třeba věno-
vat klíčovým položkám každé kategorie, tzv 
„sign post“ značkám, které by měly být umís-
těny na regále jako jedny z prvních (pomáha-
jí navigovat do dané kategorie) a v dostupné 
výšce pro uchopení rukou (díky tomu jsou 
v prvním zorném úhlu nakupujícího, kdy 

„scanuje“ regál a pomáhají mu tak v orien-
taci). Platí, že i pro regál se lze s dodavate-
lem dohodnout na POP materiálech, které 
zajistí potřebné vystavení položek směrem 
k zákazníkovi, podloží ho, ukáží jej nebo jej 
nechají z regálu „vystoupit“, anebo na POS 
materiálech, které od sebe pomohou odlišit 
jednotlivé segmenty a využít prostor regálu 
s maximální efektivitou. 

Pokladna jako poslední místo k nákupu
Žádný dům není domem, pokud nemá stře-
chu. V prodejně je pomyslnou střechou 
pokladna, kde má zákazník šanci nakoupit 
poslední položky do svého košíku. Ideálně 
takové, které v košíku ještě nemá, nebo tako-
vé, které chápe jako odměnu. Do pokladny 
proto patří impulzní zboží rychlé spotřeby 
(čokoládové tyčinky, žvýkačky, osvěžující 
bonbony) nebo malé položky, kde funguje 
tzv. reminded impulz (něco mi doma došlo) 
a velmi dobře zde funguje aktivní prodej. 
I zde platí, že méně je více, protože žádná 
střecha nesnese víc tašek, než na kolik má 
rozměry. Proto je do pokladny třeba nejen 
velmi dobře vybrat sortiment (položky s ma-
ximální rotací), aby z nich nebyl jen uložený 
kapitál dodavatele, ale také ho vhodně umís-
tit (některé položky jsou vhodné přímo nad 
pás a některé jsou naopak vhodné pro umís-
tění za zády nakupujícího). 

Závěrem: Sama za sebe vidím jako přínos 
jakéhokoliv dodavatele, který zná perfektně 
především vlastního spotřebitele, brilantně 
ovládá shopping journey a path to purchase 
dané značky, kontextu, jakým značka zapa-
dá do celé kategorie a řídí se trendy, které 
hýbají a budou hýbat nákupním chováním. 
Pro širší spolupráci je vhodné si ale vybrat 
takového dodavatele, který bude ochoten 
a schopen podívat se na portfolio celé kate-
gorie a to optikou nakupujícího, jeho různé 
volby při různých nákupních misích, najít 
v nich příběh a vytvořit jasnou, rychlou a vi-
sibilní orientaci kdekoliv na prodejně. Tako-
vý dodavatel je schopen rozvíjet prodej celé 
kategorie a dívat se na ni perspektivou, která 
přináší obrat pak i prodejci. 

Helena Petrová
Sales Development  
and Customer Category Manager
Mondelēz International

Značky pomáhají prodeji
i image prodejny
Obchod se mění. Množství ustupuje kvalitě, přehlcení jednoduchosti. 
Uspěje ten, který ví, jak co funguje.

Path to purchase
• Segmentace nakupujících
• Nákupní mise a velikost nákupu
• Výběr obchodu
• Umístění na ploše obchodu
•  Nabídka produktů, služeb a jejich 

komunikace na prodejně (POS)
•  Cena, akční cena a aktivity k podpoře 

prodeje

Druhotné vystavení produktu NaMěkko z kategorie baleného pečiva, 
které díky garanci kvality značky BeBe Dobré ráno (původní kategorie 
sušenek) přitáhlo do pečiva úplně nové spotřebitele.
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Retail trendy
Personifikace. Lokalizace. Individualizace.

RETAIL totiž neprodává pouze produkty 
nebo služby, ale v dnešní primárně cenově 
orientované době hlavně značku. Kvalita vý-
robku za rozumnou cenu je očekávána auto-
maticky a pouze značka dokáže převážit onu 
pomyslnou misku vah při rozhodování, za co 
zákazník nakonec zaplatí.

Individuální cílení na zákazníky je proto 
jedním z důležitých trendů dneška. Přitom 
to není nic nového. Celý koncept Starbucks 
vlastně jede na individualizaci. „Coffee cara-

mel frappuccino, tall, bez šlehačky, s sebou 
do sáčku pro Jessicu“ to je obvyklá objednáv-
ka pro mojí manželku. Velmi podobně začíná 
i McDonald v Hongkongu nabízet vlastní slo-
žení hamburgerů. To, co mohou mít všichni, 
už nikdo nechce. Globalizace pomalu dozní-
vá a klíčový důraz je kladen na identifikaci 
jednotlivce nebo komunity. Chceme mít 
vlastní originální brýle, balíček služeb nebo 
pouzdro na telefon. “One-of-a-kind”. A je to 
vlastně logické. Celý svět začal vypadat stejně. 

Pokud srovnáme downtown Šanghaje, Toron-
ta nebo jakéhokoli jiného velkého města, je to 
všude stejná písnička. Stejné obchody, restau-
race, auta. Vše na jedno brdo! A aniž bychom 
dávali dohromady nějaká hnutí, potichu v nás 
žije revolta, která čerpá z toho, co jsme zažili 
v dětství. Kde jsme vyrostli, co nás naši rodiče 
učili nebo k jakému místu máme blízko. Hod-
noty jako já, my, spolu a dohromady jsou přes-
ně to, čím jsme každý z nás jiný, ale čím jsme 
současně schopni identifikovat se s ostatními. 
Není to nic jiného než projev postmaterialis-
mu, který vychází z Maslowovy hierarchie po-
třeb - naplnění hodnot vyššího řádu, tedy kva-
lity osobního života v kvalitním, individuálně 
přizpůsobeném životním prostředí. Tento 
vývoj předpověděl bohatnoucím společnos-
tem již v 70. letech minulého století americký 
politolog Ronald Ingelhart. Pes si označkuje 
každý roh, sprejer „taguje“ svoje výtvory a my, 
kteří nechceme dělat ani to první, ani druhé, 
chceme mít vlastní kecky, které si sami navrh-
neme a které, doufejme, nebude mít nikdo 
jiný. A přesně s tímhle pracují i retaileři a sna-
ží se nás na tyto věci utáhnout. Někdy je to 
možnost vybrat si barvu nebo obal. Jindy je to 
sofistikovanější a používají nové technologie. 
Níže pár příkladů, které jsem potkal na svých 
cestách.

Krásnou ukázkou je kampaň Coca Coly 
se jmény na plechovkách. Aktuálně můžete 
mít vlastní jméno na Nutelle, fotku na krabič-
ce Nivei nebo si sami můžete nadesignovat 
čokoládu Kitkat. Nixon v Londýně nabízí 
detailní personalizaci hodinek a to samé She-
nola (poznámka autora - CEO Shenoly bude 
keynote speaker na letošním Global Shopu 
2017). Zde si kromě hodinek můžete koupit 
kabelku nebo jízdní kolo.

RETAIL je konečně po právu chápán jako důležitá součást komunikačního mixu. Nemluvíme již pouze o „distribučním kaná-
lu“, kde hlavním úkolem je zejména naplnit potřeby zákazníků, ale uvědomujeme si jeho sílu z pohledu schopnosti ovlivnit 
nákupní rozhodování a zásadní vliv na dnes i čím dál důležitější budování image.

Nike v Soho v New Yorku zas otevřel nový 
koncept obchodu, kde je velká část právě 
připravena pro individualizaci. Kromě Nike 
ID si můžete na boty nechat něco vytisknout 
nebo vám 3D tiskem vytvoří vlastní štítek na 
tkaničky.

North Face na 5. Avenue v NYC otevřel 
svůj flagship a světe div se, i jejich produk-
ty si můžete personifikovat. Výšivky, jména 
nebo barvy švů. Jak kdo chce.

U 3x1 si můžete nechat ušít džíny takové, 
o jakých se vám včera zdálo. Od střihu až po 
barvu švů. Je to na vás.

Norman Factory, opět v New Yorku, 
umožňuje vytisknout si vlastní sluchátka 
podle vnitřního tvaru uší. Aplikací si ucho 

nascanujete, v prodejně vám vše na počkaní 
vytisknou.

Sobeys v Torontu zase upravuje svůj sorti-
ment právě podle lokace a komunity. A nejde 
zde jen o jednotlivé národnostní menšiny ži-
jící v různých částech města. V samotném 
downtownu najdete Sobeys několik a každé 
je jiné.

IKEA Click & Collect Store v Londýně je 
výborný příklad toho, jak tento gigant, za kte-
rým jsme museli vyjíždět na periferie měst, 
přibližuje svoje obchody svým zákazníkům. 
Ne v celém spektru sortimentu, ale skutečně 
blíž. A „blíž“ zní mnohem lépe než „výlet na 
celý den s rozmrzelým potomkem a masový-
mi kuličkami“.

Johnnie Walker nabízí na letišti Schiphol 
edici, která je inspirovaná Holandskem a delft -
ským porcelánem a koupíte ji pouze tam.

A takto bychom mohli jít dál a dál. Mag-
num v Amsterdamu nebo Sweet Jesus v To-
rontu a jejich „moje“ zmrzliny. Mattel s 3D 
tiskem hraček. Panenky Barbie už jsou také 
v několika typech a v Amsterdamu v Nespre-
sso vám barista namaluje na pěnu váš vlastní 
obličej.

Vše podle vás.

Někdy se mi z toho točí hlava.  
Ale jaký kraj, takový mrav.  
Mějme se hlavně všichni rádi!
Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE

Nivea

Kitkat Nixon NYC Shenola

Ikea3x1

Nort Face Sweet Jesus

Magnum

Johnnie WalkerNike
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Milovníci kávy
Nescafé Dolce Gusto
si mohou vybrat
vlastní mix kapslí

Ocenění TOP In store realizace měsíce 

Maloobchodníci – zákazníci – produktivita

„Chtěli jsme, aby měli zákazníci možnost 
vytvořit si sadu kapslí podle svého a třeba 
poznat další druhy nápojů, které dosud ne-
ochutnali. Krabička je navíc ve speciálním 
dárkovém designu, takže zákazníci mohou 
výsledný výběr věnovat blízkým či přáte-

lům,“ vysvětluje Michaela Gilarová, channel 
development manager Nescafé Dolce Gus-
to, ze společnosti Nestlé. 

Za tímto účelem připravilo Nestlé unikát-
ní stánek, u kterého mohou zákazníci nejen 
zakoupit svou vlastní namixovanou kolekci, 
ale zároveň si prohlédnou stávající portfo-
lio kávovarů včetně novinek s dotykovým 
ovládáním a sami si vyzkouší jednoduchost 
celého systému. 

Na výběr mají ze dvou variant: standardní 
balení 16 kapslí nebo velké balení 32 kaps-
lí. Vybírat do své kolekce mohou ze 17 růz-
ných variant kapslí, které lze libovolně kom-
binovat. K výslednému mixu obdrží navíc 
nakupující i drobné dárky.

Návrh a realizaci samotného stánku měla 
na starost společnost DAGO. „Cílem bylo 
především vytvořit takový pop-up store, 
v němž se nakupující rychle naladí na iko-
nickou značku, zorientuje se a snadno si vy-
bere. Podmínkou byl tedy dostatečně velký, 

atraktivní a originální prostor pro vystavení 
všech produktů,“ doplňuje Marek Končitík 
ze společnosti DAGO. 

Společnost Nestlé tak k moderní komuni-
kaci a podpoře prodeje své značky Nescafé 
Dolce Gusto úspěšně otestovala využití mo-
bilního pop-up konceptu, díky kterému se 
může flexibilně přibližovat svým stávajícím 
i potenciálním zákazníkům. Tento přístup 
reflektuje trend produktové personalizace 
a pop-up maloobchodní strategie. U stánku, 
který kromě kapslí Nescafé Dolce Gusto vy-
stavuje také kávovary, díky nimž si zákazníci 
kávu doma vychutnávají, pomůže s výběrem 
obsluha a hostesky. Mohou si tak pohodlně 
vybrat kávu podle své chuti a v dárkovém 
balení si ji hned odnést. 

Globální výzkum společnosti Cisco proběhl 
mezi manažery maloobchodů v USA, západ-
ní Evropě a Latinské Americe. Kladl si za cíl 
zjistit, v jaké fázi digitální transformace se 
nacházejí. Mezi dotázanými byli zástupci 
kamenných i elektronických obchodů, vý-
robců oděvů, pohostinských služeb a dalších 
segmentů maloobchodu. Studie ukazuje, 
jaké jsou jejich aktuální priority z hlediska 
investic do digitálních technologií a jakých 
nedostatků ve svých strategiích digitální pře-
měny si možná nejsou vědomi. 

Mezi hlavní zjištění studie společnosti Cisco 
s názvem „The Current State of Digital Rea-
diness in Retail“ patří:
•  Maloobchodníci podceňují nástroje na 

zvýšení produktivity práce. Přitom globál-
ně může efektivní nasazení těchto techno-
logií přinést maloobchodům v roce 2018 

až 187 miliard dolarů navíc. Do této oblas-
ti přitom míří pouhých 6 % investičních 
priorit, ačkoliv investice sem vykazují nej-
vyšší návratnost.

•  Maloobchodníci nedostatečně investují do 
odlišení své značky. Do této oblasti putuje 
pouhých 29 % investic. Jedná se o pokro-
čilejší fázi digitální transformace, kdy ma-
loobchodníci mohou pomocí technologií 
(například chytrá Wi-Fi síť a pokročilá ana-
lytika) odlišit svoji značku od konkurence 
či hledat nové obchodní modely a zdroje 
výnosů. Tato zjištění ukazují, že většina ma-
loobchodníků v digitální transformaci do-
statečně nepokročila a vystavuje se riziku 
ztráty trhu ve prospěch dynamičtější a více 
inovativní konkurence.

•  Maloobchodníci si zákazníky hýčkají. Za-
tímco jiné oblasti digitalizace zůstávají 
podfinancované, maloobchodníci si už 

dnes uvědomují důležitost investic na 
zkvalitnění interakce se zákazníky (37 % 
jejich investic putuje právě sem). Ačkoliv 
je zákaznická zkušenost jednou z klíčo-
vých oblastí, měli by se maloobchodníci 
více zaměřit také na sebe, aby lépe poznali 
chování zákazníka a mohli tak optimalizo-
vat své investice.

 
Analytika dat – optimalizace 
produktivity i možnost odlišit se
Pokročilá analytika se do budoucna stane 
nezbytnou součástí každého moderního ob-
chodu i nákupního centra. Umožňuje totiž 
poznat chování zákazníků a na základě toho 
upravit investice nejen do produktivity prá-
ce (například snížením personálu v určitou 
hodinu), ale i změnit rozložení zboží a do-
ručit zákazníkům speciální nabídku, kterou 
jinde nedostanou.
Pro efektivnější využití doporučuje společ-
nost Cisco postupovat v několika krocích:
•  V prvním je vhodné nasadit analytické ná-

stroje a pomocí agregovaných dat lépe po-
znat chování současných i potenciálních 
zákazníků.

•  Až poté mohou maloobchodníci optima-
lizovat rozložení své prodejny nebo ob-
chodního centra.

•  V další fázi mohou maloobchodníci nasadit 
technologie pro doručování personalizova-
né nabídky přes mobilní aplikaci návštěv-
níkům přihlášeným k místní Wi-Fi síti.

•  Při nasazení technologií pro chytrý ob-
chod by měli dbát na to, aby byla Wi-Fi 
síť postavena na kvalitních, spolehlivých 
a ověřených řešeních.

Zdroj a infografika: 
Cisco Systems (převzato z portálu www.místoprodeje.cz)

O odborném portálu Místo prodeje.cz
Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informo-
vanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě 
prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným mé-
diím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, 
výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také 
zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru 
marketing a média.
Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Me-
dia, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen 
Display, OMG Research, HL Display a společnost Shopper 
Marketing Prague.

Společnost Nestlé připravila pro příznivce kávy Nescafé Dolce Gusto možnost vy-
tvořit si kolekci kapslí podle své chuti. V OC Nový Smíchov umístila unikátní pop-up 
store, v němž si mohou zákazníci sami vybrat a libovolně kombinovat ze 17 druhů 
kávy Nescafé Dolce Gusto. 

Maloobchodníci podceňují investice do nástrojů pro produktivitu práce a dostatečně 
finančně nepokrývají ani oblastí, v nichž se mohou odlišit od konkurence. Optima-
lizace investic do produktivity zaměstnanců by přitom globálně znamenala vyšší 
příjmy v hodnotě 187 miliard dolarů ročně. Naopak si již dnes uvědomují důležitost 
technologií pro zkvalitnění interakce se zákazníky. Tyto závěry přinesla globální stu-
die Cisco s názvem „The Current State of Digital Readiness in Retail“, která mapova-
la současný stav digitální připravenosti v maloobchodu.

V listopadu bylo přihlášeno 7 In storových 
realizací, které porotci opět hodnotili ve 
třech kritériích: kreativní zpracování, celko-
vé produkční provedení a potenciál upoutá-
ní pozornosti v místě prodeje. Kampaň Lays 
využívala kombinaci POS prvků Mega podla-
hová grafika, ED,CB a Shelf Stopper. Zadava-
telem realizace byla společnost PEPSICO CZ 
s.r.o. Největší bodové ohodnocení obdržela 
kampaň v potenciálu upoutání pozornosti 
v místě prodeje, neboť získala plných 8,70 
bodů, což je třetí nejvyšší hodnota u tohoto 
kritéria v historii soutěže. 

Za měsíc prosinec 2016 se vítězem stala 
realizace Finlandia, která využila jako POS 
prvek světelný rámeček V tomto měsíci bylo 
přihlášeno pět In storových realizací

Zadavatelem realizace byla společnost 
Brown-Forman Czechia, s.r.o. Největší bo-

dové ohodnocení obdržela kampaň v poten-
ciálu upoutání pozornosti v místě prodeje, 
neboť získala plných 8,80 bodů, což je druhá 
nejvyšší hodnota v historii této soutěže a nej-
vyšší hodnota v roce 2016 (stejně jako u říj-
nové realizace Kostíci). 

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje pravidelně vítěze soutěže s názvem TOP In store realizace měsíce. Poslední dva měsíce loňské-
ho roku byla vítězným realizátorem POS Media Czech Republic, s.r.o. Jednou s realizací Lays, podruhé realizací Finlandia.
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Autorka a zakladatelka výzkumu Jitka Vy-
sekalová, prezidentka ČMS k tomu říká: 
„Výzkum navazuje na šetření, které od roku 
1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve 
kterém pokračuje v posledních letech agen-
tura ppm factum research. Doposud bylo 
realizováno celkem 34 reprezentativních 
výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vý-
vojovou řadu a mapují postoje Čechů k feno-
ménu reklamy z různých úhlů pohledu, jako 
např. je její množství v jednotlivých médiích, 
ovlivnění reklamou při nákupu i postoje ke 
kontroverzním tématům v reklamě jako alko-
hol, erotika či náboženství“.

Zadavateli výzkumu byla Česká marketin-
gová společnost (ČMS), Fakulta podnikohos-
podářská Vysoké školy ekonomické v Praze 
(FPH VŠE), POPAI CE, České sdružení pro 
značkové výrobky (ČSZV) a AČRA-MK. Še-
tření realizovala výzkumná agentura ppm 
factum research.

Podívejme se na aktuální výsledky
Kde jsou lidé reklamou nejvíce přesyceni?
V porovnání mediálních kanálů nejvíce obtě-
žuje respondenty reklama v televizi, dále pak 
na internetu a v podobě letáků do schránek. 
V posledním roce vykazují růst přesycenosti 
reklamou především sociální sítě, internet, 
televize Prima a ostatní TV kanály. Nejvyšší 
„poptávka“ je naopak po reklamě v místě 
prodeje. Situace v posledních letech nevyka-
zuje významné změny trendů.

Daniel Jesenský, vice-prezident asoci-
ace POPAI CE k tomu říká: „Aktuální data 
ukazují, že v místě prodeje jsou zákazníci re-
klamě mnohem otevřenější a tolik je neruší, 
což potvrzuje výsledky z dalších šetření. Nej-
populárnější formou reklamy zůstávají ochut-
návky a prezentace produktů a to především 
mezi ženami. Čísla říkají, že téměř dvě pětiny 
populace by uvítaly více ochutnávek a pre-
zentací výrobků přímo v místě prodeje. A ne-
jen to, reklama na místě prodeje také pomáhá 
polovině dotázaných při rozhodování o kou-
pi, jak vidíme z dalších výsledků výzkumu“.

A jak je to s nákupem na základě reklamy? 
Jitka Vysekalová uvádí: „Nákup na zá-

kladě reklamy, či přesněji ochota přiznat 
takový nákup, jsme do výzkumu zařadili již 
v roce 1994. Po celou dobu šetření se hodno-
ty odpovědí „ano, koupil/a/ jsem na základě 

reklamy“ pohybují v průměru mezi 30 – 40 
% a v posledních letech se poměry mírně 
přiblížily a hodnoty jen jemně oscilují. V le-
tošním roce to bylo, jak vidíme z grafu, 39 %.“

David Říha k tomu dodává: „zajímalo 
nás také, kteří lidé se dají více ovlivnit re-
klamou v e-shopech a v „kamenných obcho-
dech“. Výsledky potvrzují naše předpoklady, 
tj., že častěji se reklamou v e-shopech nechají 
ovlivnit: lidé, kteří jsou na internetu denně, 
věková kategorie do 45 let, lidé s vyššími pří-
jmy, se středoškolským vzděláním. V kamen-
ných obchodech reklama více ovlivňuje ženy, 
nižší příjmové kategorie, starší lidi s nižším 
vzděláním“. 

Každoročně uvádíme výsledky z pra-
videlného výzkumu Postoje české ve-
řejnosti k reklamě. Poslední šetření 
proběhlo v lednu 2017 na reprezenta-
tivním vzorku obyvatel České republi-
ky. Dotázáno bylo 1 040 osob ve věku 
nad 15 let.

Češi a reklama 2017

Přesycení reklamou (data v %, n=1040)

Deklarovaný Vliv reklamy při nákupu 
v e-shopu a kamenné prodejně 

Příliš
mnoho

Přiměřeně

Neví,
neodpověděl/a

Mohlo by být více

(data v %,
n=1040)

Vliv spíše v e-shopu
Neovlivňuje ani tam, ani tam
Vliv spíše v kamenné prodejně
Nenakupuji v e-shopu
Neví, bez odpovědi
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Součástí této akce, která patří k významným evropským událostem 
v oboru marketingu a retailu, byla prestižní soutěž POPAI AWARDS 
2016. Rozsáhlá soutěžní expozice představila nejnovější řešení pro 
účinnou komunikaci v místě prodeje a inovativní formy komunikace 
se zákazníky ve všech hlavních segmentech trhu. 

V loňském ročníku soutěžil rekordní počet exponátů - více jak 100 
realizací v 19 soutěžních kategoriích.

V rámci soutěže bylo možné zhlédnout inovativní POP materiály, 
prostředky pro vybavení obchodů, nástroje světelné komunikace, in-
formační a orientační systémy, ekologicky šetrná in-store řešení a in-
tegrované in-store projekty. V samostatných soutěžních kategoriích 
se prezentovaly nové digitální projekty v prodejních místech a propa-
gační předměty pro podporu prodeje v in-store (3D reklama).

Soutěž vyvrcholila gala večerem, na kterém byly vyhlášeny výsledky 
soutěže a předána ocenění vítězům.

Absolutní vítězství 
Absolutním vítězem soutěže se stal projekt Radegastovna, který v sou-
těži představila společnost Plzeňský Prazdroj a který je novým kon-
ceptem hospody značky Radegast podporující identitu značky. Auto-
rem projektu je architekt Jan Bouček. Cílem projektu bylo vytvořit 
„hospodu pro pravé chlapy“. Tu charakterizuje drsnost výtvarného 
zobrazení, odolnost použitých přírodních materiálů, jako jsou dřevo, 
kov, kámen i silné regionální vazby na Beskydy a Ostravsko.

Nejlepší materiálová a technická inovace
Cenu za nejlepší materiálovou a technickou inovaci získal exponát 
Pet butik U ocásku od společnosti MORIS design. Jde o kompletní ře-
šení in-store designu prodejny luxusního pet butiku, který je zaměřen 
především na prémiové zboží pro čtyřnohé mazlíčky. Design byl zvo-

len ve stylu provoněné Provence v kombinaci s přírodními materiály. 
Přestože je prodejna na netradičním místě v nové zástavbě, majitelé 
vnímají vysoce pozitivní ohlasy ze strany zákazníků a pozvolný nárůst 
prodejů v řádu 5 – 15 % každý měsíc.

Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru 
Cena za nejlepší POP z materiálu na bázi papíru byla udělena expo-
nátu BB Somersby kartonový stojan od společnosti DAGO, který byl 
navržen pro stále oblíbenější kategorii ciderů zadavatele Budějovický 
Budvar. Stojan s mírně kaskádovitými policemi podporuje spotřebi-
telsky příjemný odběr nápojů v plechovkách a nabízí pře hlednou pre-
zentaci všech nabízených druhů cideru. Stojan navozuje atmosféru 
pohodového letního dne určeného pro výlet a nevšední zážitky.

Integrovaná in-store řešení
V samostatné kategorii Integrovaná in-store řešení zvítězil projekt 
kampaně Flora - to nejlepší z olejů od agentury up brand activation. 

Kompletní výsledky soutěže POPAI AWARDS 2016 
Absolutní vítěz soutěže 
Radegastovna Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Cena za kreativitu 
Radegastovna Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Cena „Nejlepší materiálová a technická inovace“ 
Pet butik U ocásku MORIS design s.r.o.

Cena za nejlepší POP z materiálu na bázi papíru 
Somersby kartonový stojan Dago, s.r.o.

Vítěz kategorie Digitální komunikace 
Gimmo - virtuální promoter ppm factum a.s.

Vítěz kategorie „Integrované in-store kampaně“
Flora To nejlepší z olejů up brand activation, s.r.o.

Vítězové jednotlivých kategorií Soutěže POPAI AWARDS 2016

B. Potraviny
Vitana Farmářské trhy Dago, s.r.o.

C. Nealkoholické nápoje
Vláček Kofola Dago, s.r.o.

D. Alkoholické nápoje, tabák
Akční paletový ostrov Captain Morgen Dago, s.r.o.

E. HORECA
Radegastovna Plzeňský Prazdroj, a.s. 

F. Drogérie, kosmetika
Set displayů RYOR SÁRA, s.r.o.

G. Péče o zdraví
Philips Sonicare Authentica, s.r.o.

H. Domácí potřeby, bytové doplňky, hobby
AIR - ČISTIČKY A ZVLHČOVAČE VZDUCHU PHILIPS Authentica, s.r.o.

I. Hračky
Stojan Torch Authentica, s.r.o.

J. PET FOOD
Pet butik U ocásku MORIS design s.r.o.

K. Služby
HBO GO Display Willson & Brown Czech s.r.o.

L. Elektronika, IT produkty
Kenwood kolekce RETAIL OF THE FUTURE, s.r.o.

M. Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství
Kampaň Roche 2 WELLEN a.s.

N. Světelná komunikace, orientační a informační systémy
Quadrio- levitující logo obchodního centra Rex spol. s r.o.

P. Prostředky pro služby podpory prodeje
4D VR EXPERIENCE MODUL CHEIL Czech

Q. Reklamní dárky v místě prodeje
SLUCHÁTKA MONTE CARLO PRO ŠKODA AUTO REDA a.s.

R. Ostatní /prototypy, vzorky/
Flora Promostolek Dago, s.r.o.

S. Ekologické koncepce
Umělecká up-cycled lavička utopia design s.r.o., RESPIRO

Ocenění „Vynikající realizace“ 
Informační stojan – COOP Restaurant Authentica, s.r.o.

Coca-Cola Grill Truck up brand activation, s.r.o.

Minecraft vystaveni v Hamley Authentica, s.r.o. + creative dreams 

Captain_Morgan_Endcap Dago, s.r.o.

Podlahový stojan TOTEM HORMA - P.O.P. Displays

Pressenter Schweppes ATS Display Sp. z o.o.

Cena publika
Santův pokojíček Sprint Trading s.r.o.

V soutěži
POPAI AWARDS 2016
byly oceněny nejlepší  
realizace v prodejních místech 
Jako již každoročně pořádala středoevropská pobočka POPAI koncem 
loňského listopadu v Konferenčním centru GRANDIOR Hotel Prague 
v Praze další ročník úspěšné mezinárodní akce POPAI DAY 2016.

Cílem kampaně, která byla realizována v sedmi obchodních 
centrech, bylo ukázat zákazníkům, jak se rostlinné tuky vy-
rábějí doopravdy a jak prospěšné pro zdraví mohou být. Byl 
připraven koncept „olejového baru“, kdy se spotřebitelé 
mohli seznámit s vlastnostmi různých typů olejů a zejména 
unikátní olejové směsi, která je jednou z dů ležitých složek 
při výrobě rostlinného tuku Flora, ale především se mohli 
na vlastní oči přesvědčit, že výroba Flory není žádná věda. 
Školený kuchař totiž po celou dobu akce předváděl, jak 
jednoduše se rostlinný tuk vyrábí. Součástí kampaně byla 
i kolekce POS materiálů v chladicích regálech obchodů. 
Pro motivaci spotřebitelů byla za nákup nabídnuta elegant-
ní máslenka ve tvaru nového obalu Flora. Akce podpořila 
nárůst strategických variant Flory, a to jak v prodaném ob-
jemu, tak zejména v prodané hodnotě výrobků. Flora Gold 
navzdory tržnímu trendu pokračovala i v roce 2016 ve sta-
bilním růstu penetrace.

Nejlepší exponát v kategorii  
Digitální komunikace
Nejlepším exponátem v kategorii Digitální komunikace 
se stal GIMMO - virtuální promotér od společnosti ppm 
factum - interaktivní, bezdotykové zařízení, které předsta-
vuje novinku mezi reklamními nosiči. První projekt byl 
realizován pro společnost LEGO v rámci podpory jejich 
nové řady LEGO Ninjago. Cílem bylo oslovit zákazníky sítě 
hračkářství POMPO, přinést jim originální a hravý zážitek 
se značkou a navýšit prodeje v období realizace akce. Vzhle-
dem k cílové skupině byla využita aplikace, kde malí i velcí 
soutěžící mohli vyhrát slevu na nákup v prodejně POMPO. 
Sekundárním výsledkem byl významný nárůst prodejů této 
provozovny. GIMMO promotér během nasazení v průměru 
zastavil 14 % procházejících osob a na 20 - 80 sekund se stal 
středem jejich pozornosti. Každý čtvrtý z nich se aktivně za-
pojil do komunikace s virtuálním promotérem.
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Vybavení prodejen
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#uptrade with wanzl
Digitální revoluce v maloobchodu je v pl-
ném proudu. Jak uspořádat kamenné 
food a near-food obchody, aby obstály 
v éře velmi dobrých obchodníků z oblasti 
e-commerce, je stěžejním bodem prezen-
tace firmy Wanzl na Euroshopu pod ná-
zvem #uptrade with wanzl.

Softwarové řešení Wanzl connect kon-
troluje všechny in-store procesy a sbírá 
užitečná zákaznická data. Ta obchodní-
kům umožňují vytvořit co nejpříjemnější 
nákupní prostředí pro zákazníky.

Aplikace Wanzl Customer Connect 
přináší nákupní seznamy, personalizova-
né nabídky a informace o preferovaných 

značkách a cenách. Vše přizpůsobené zá-
kazníkům a jejich životnímu stylu.

Wanzl connect 
pro dokonale řízený obchod
Softwarová architektura Wanzl connect za-
hrnuje chytré nákupní vozíky a Store Man-
agement, které poskytují údaje pro aplika-
ce Customer Connect a Click&Collect-Box 
– pick-up stanice pro chlazené a nechlaze-
né zboží. Chytrý nákupní vozík, který je vy-
baven RFID tagy, přepravuje zboží a sbírá 
důležité informace o zákaznících, jako jsou 
toky zákazníků obchodem, délka jejich 
návštěvy, jimi preferované zboží a objem 
nákupu. Prodejní místo se tím zpřehlední 

a pomocí propojení do pokladního regist-
račního systému umožní měřit konverzní 
poměr kampaní, optimalizovat umístění 
produktů na prodejně a vede k efektivní-
mu plánování personálu pro poskytování 
kvalitnějších služeb. 

Řídící centrum Store Manager
Store Manager ukládá všechny příchozí in-
formace do jedné platformy. Pro manažery 
prodejen se stává řídícím centrem budouc-
nosti. Je určen pro inteligentní řízení pro-
dejny – od zajištění dostatku nákupních 
vozíků na parkovišti, přes nasazení poklad-
ního personálu pro minimalizaci dlouhé 
čekací doby, až po ovládání pokladen, mo-
nitorování vstupních systémů, pečících 
stanic nebo systémů třetích stran, jako 
jsou zálohovací stanice, chladicí jednotky 
atd. Zákazník zároveň dostává informace 
o aktuálních akčních nabídkách na svůj 
smartphone. To vše pro podporu prodeje! 
Mezi další významné výhody fyzického na-
kupování v kamenných prodejnách patří 
osobní kontakt, čerstvost potravin a ob-
chod jako místo inspirace, zábavy a náku-
pů. Interiéry, vybavené firmou Wanzl, zvy-
šují příjemný zážitek z nakupování.

Informace online
Navštivte uptrade.wanzl.com, kde se dočtete 
profesionální názor společnosti Wanzl 
na síťovou budoucnost maloobchodu. 
Ta bude spojovat všechny distribuční 
kanály a využívat je kolektivně na bázi 
omni-channel. Zajímavým tématem je také 
interiérový design kamenných prodejen 
jako místa zážitků a zábavy.

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Společnost Wanzl, založená v roce 1947, 
je průkopníkem samooslužného prodeje 
a globálním lídrem ve vybavování obchodů. 
Firma podniká v obchod- ních oblastech 
Retail Systems (Vybavení prodejen), Shop 
Solutions (Realizace interiérů prodejen), 
Logistic + Industry (Logistika + průmysl), 
Airport (Letištní vozíky), Access Solutions 
(Vstupní zařízení a turnikety) a Hotel Service 
(Vybavení hotelů). 

Wanzl udává tón v inovacích a vývoji. Ve 
špičkové kvalitě vyrábí a distribuuje produkty, 
systémová i individuální zákaznická řešení 
týkající se nákupu a prodeje, prezentace 
zboží, přepravy a bezpečnosti. 

Se svými více než 4.500 zaměstnanci, 
11 výrobními závody, 21 pobočkami 
a 50 zastoupeními stojí Wanzl jako rodinná 
firma už třetí generaci na straně svých 
zákazníků po celém světě.

MADE BY WANZL

EuroShop 2017:
S Wanzl connect
do budoucnosti obchodu
Wanzl a EuroShop spolu psaly úspěšnou historii. 50 let mladý je 19. ročník veletrhu 
Euroshop 2017. Do haly 13, na stánek A89 o ploše 1 400 m2 zve firma Wanzl, jeden 
z vedoucích světových partnerů pro vybavení prodejen, všechny, kteří chtějí znát 
novou budoucnost kamenných obchodů.

#uptrade with wanzl
startuje už teď!
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S Beátou v posteli

Jméno této známé návrhářky asi není potře-
ba představovat, uveďme alespoň několik zá-
kladních dat. Beata Rajská se narodila v Lip-
tovském Mikuláši, je absolventkou Střední 
průmyslové školy oděvní v Trenčíně (1980) 
a Filosofické fakulty University Komenského 
v Bratislavě (1986).

Už jako studentka získala několik ocenění 
na fashion soutěžích. S módou se na čas roz-
loučila, aby se k ní krátce po narození dru-
hého syna vrátila v roce 1993 jako pedagog 
oděvní školy. Od roku 1997 úspěšně podni-
ká v módním byznysu, v roce 2001 pak za-
kládá společnost Beata Rajská – design, s.r.o.

Kolekce Ríf 2017
Inspirací pro vznik kolekce čerpající z lido-
vých ornamentů byl ručník s vyšitým mo-
nogramem maminky návrhářky. Vznikla tak 
iniciála „b“, jež je spojovacím prvkem celé 
kolekce. Ríf je stará uherská délková míra, 
vlastně jeden loket, takže už v názvu kolekce 
najdete propojení s tradicí. 

Oděvy z této kolekce byly představeny na 
módní přehlídce 30.11. 2016 v Kaiserštejn-
ském paláci v Praze na Malé Straně. Limitova-
ná edice ložního prádla a ručníků pak v led-
nu 2017 na veletrhu Heimtextil 2017.

Kolekce je svěžím návratem tradice do 
moderního oděvního designu. Beatě Rajské 
se povedlo rovněž vytvořit ložní prádlo dý-
chající teplem domova. Společnost Veba si 
pro tuto příležitost zvolila odvážný slogan na 
pozvánce – S Beatou do postele.

Grund s novou kolekcí
Od roku 1993 na nejvýznamnějším vele-
trhu věnovanému interiérovému designu 
a textilu pro domácnost nechybí společnost 
Grund. Ta nabízí exkluzivní kolekce designo-
vých koupelnových předložek, které vyrábí 
ve svém závodě v Mladých Bukách. 

„Nám se podařilo v loňském roce ukončit 
etapu inovace veškerého strojního vybavení,“ 
řekl předseda představenstva akciové společ-
nosti Grund, Ing. Jiří Grund, který je i prezi-

dentem Asociace exportérů ČR. „Díky využití 
bavlny a zdůraznění ekologického charakte-
ru takto vyrobených předložek se nám poda-
řilo prosadit se i na americkém trhu.“

Společný stánek s podporou CzechTrade
Agentura pro podporu exportu podřízena 
Ministerstvu průmyslu a obchodu pomohla 
vytvořit stánek pro další čtyři české firmy. 
Kolovrat, ČM, je výrobce dekoračních látek 
na závěsy do oken a pro tapety na zeď, pota-
hových látek od moderních až po klasické. 

Tradice českého výrobce nítěných knoflíků 
sahá až do roku 1924. Společnost A.S. Buttons 
předvedla bohatou nabídku barev i aplikací 
těchto designově velmi zajímavých knoflíků. 
Pro mnoho potenciálních zákazníků je tento 
výrobek neznámý a Heimtextil je pro firmu 
velkou příležitostí navázat nové kontakty.

Největší událostí letošního veletrhu Heimtextil spojenou s ČR bylo představení limitované edice stylové kolekce ložního prádla 
a froté ručníků společnosti Veba módní návrhářky Beáty Rajské. Připomenulo se i 160. výročí textilní průmyslové tradice u nás.

Na veletrhu prezentovala společnost Svi-
tap J.H.J., výrobce technických tkanin, své 
výrobky bytového textilu z mikrovlákna, kte-
ré prodává pod značkami Sleep Well® a Oveč-
ka® a dále také potahové tkaniny, úklidové 
textilie, ubrusy, utěrky či ručníky. 

Nejenom produkty, ale především výrob-
ní kapacity v oblasti tradičního i digitálního 
potisku tkanin nabízela společnost lalinea.cz. 

Dimex 
Nabídků interiérových digitálně tištěných 
dekorací představila i ostravská společnost 

Dimex. Ucelený sortiment dekoračních 
samolepicích fólií, tapet, textílií, skla i kera-
mických obkladů dokázal oslovit náročné 
klienty.

„Prezentací na veletrhu Heimtextil chce-
me podpořit snahu našeho obchodu pro-
sadit se i na tak náročných trzích, jako je 
Německo či Skandinávie,“ řekl Radomil Do-
koupil, majitel společnosti Dimex.

Budeme dekorovat textil digitálně?
Kromě designových trendů přinesl letošní 
Heimtextil i velmi důležité technologické 
poselství. Zatímco ještě loni se digitální po-
tisk textilu chápal jako zajímavý doplněk, le-
tos byla expozice věnována této technologii 
přesunuta do centra dění. 

Tiskové stroje jste letos mohli najít hned 
vedle Theme Parku, což je část ukazující 
trendy v materiálech i barvách pro celou se-
zonu 2017. Zájem textilního průmyslu, stejně 
jako výrobců tiskových technologií potvrdila 
i skutečnost, že ve srovnání s loňským rokem 
se počet vystavovatelů v této sekci zdvojná-
sobil. Společnost Mimaki zde dokonce měla 
světovou premiéru své nové tiskárny Tiger-
-1800B.

Digitale Textile Micro Factory
Pod názvem Vítejte v budoucnosti potisku 
textilu byla publiku představena výrobní lin-

ka, na které byl demonstrován celý výrobní 
proces - od návrhu, přes potisk, formátování, 
šití až k ukázkám aranžmá konkrétních vý-
robků.

S myšlenkou ukázat jednoduchost digi-
tální produkce přišel Německý institut pro 
výzkum textilu a vláken. Praktickou realiza-
ci zabezpečila komunita Printcubator, která 
spojuje nadšené návrháře a vytváří společný 
cloud s tiskovými motivy pro textil.

Tím Digitale Textile Micro Factory pra-
coval v prostředí softwaru ergosot, který 
umožňuje tvorbu dekorů, řeší tiskový proces 
a vytváří data pro výsek i šití. Tisklo se na 
dvou sublimačních tiskárnách Mimaki, tisky 
pak procházely kalandry MultiPlot. Separaci 
tisků zajišťoval stolní plotr Zünd S3 L 1200 
a pro šití byly k dispozici šicí stroje Juki.

Produktem byly polštáře, sedací vaky 
a sada prostírání pro stylizovanou kavárnič-
ku, kde si mohli návštěvníci chvilku posedět.

Design to Print
Tento pojem budeme slyšet asi stále častěji. 
Označuje proces, kdy je návrh designéra 
odeslán z jeho počítače přímo do tiskárny. 
Jak nám ale ukázala předvedená výrobní lin-
ka, jde návrh prakticky odeslat přímo na pult 
nebo k zákazníkovi. 

František Kavecký

Beata Rajská a její kolekce Ríf 2017

Tapety Zaha Hadid

Ostravská společnost Dimex předvedla možnosti 
dekorace keramických obkladů

Heimtextil je o hře barev a motivů. Dole vidíte výstupy z Digitale Textile Micro Factory.
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Téma:

Asi to tak mělo být, že zelená barva vyšla do prvního letošního čísla. Je totiž dle Pantone 
barvou letošního roku, respektive odstín "greenery", jež je výrazný, a přesto velmi příjemný. 
Pantone ovlivňuje nejen grafický design, ale také oblast módy a interiérů. Někdy se stane, 
že barva roku se projeví na výrobcích a prostorech méně, jindy více. A ta druhá varianta je 
u zelené dost pravděpodobná. Již na veletrhu Heimtextil jsme totiž pozorovali řadu nových 
kolekcí v zelené barvě, a to jak na tapetách, tak i na bytovém textilu. To bylo pro minulé 
ročníky úplné tabu a jak je vidět, společnost na zelenou vyloženě čekala.

Zelená

A jaká tedy je zelená?
Je to barva přírody a rostlin, vyzařuje rov-
nováhu a klid, jistotu, spokojenost, obnovu 
a růst. Vzbuzuje důvěru, symbolizuje pevné 
životní hodnoty a zásady, probouzí kreativitu 
a vyvolává pocit štěstí. Vzniká spojením mod-
ré a žluté, je to tedy sekundární barva. Zelená 

patří do středu barevného spektra, proto je 
vyrovnaná a harmonická a není ani příliš 
studená ani teplá. Můžeme ji charakterizovat 
i jako mírnou a laskavou, někdy střídmou až 
nudnou, bez vzletu. Má však terapeutické 
účinky, stejně jako procházka lesem. Navíc 
umí regenerovat náš organismus a snižuje 
napětí a stres. Díky svému uklidňujícímu vli-
vu je velmi působivou pomocí pro nervózní 
a cholerické lidi. Zajímavostí je, že byla v 15. 
století častou barvou svatebních šatů, "boom" 
bílé přišel až v polovině 19. století. Je to však 
také symbol pro vojenskou uniformu, a tak 
najdeme řadu mužů, kteří tuto barvu z duše 
nenávidí. 

Podporuje koncentraci a schopnost zapa-
matování a vzpomínání. Pomáhá léčit problé-
my spánkové disharmonie. Lidé, kteří hodně 
čtou nebo dělají práci, která unavuje oči, by 
se měli uchýlit do zelených prostor, proto-
že zelená podporuje svými světlejšími tóny 
zotavení a vitalitu. Tato barva také opticky 
uklidňuje a sjednocuje prostor. 

Zelená není jen jedna
Různé odstíny zelené najdeme v příro-
dě všude kolem nás, tato barva na nás 
působí při pohledu na rozkvetlou louku 
nebo na tlumené barvy lesa. Objevu-
je se všude v nesčetných odstínech. 
Široké spektrum variant – od smrko-
vě zelené po odstín jarního listí. Světle 
zelené odstíny působí jasně, podporují 
plastický tvar místnosti a zachovávají 
její charakter.

Limetková
Neboli žlutozelená je vhod-
ná pro prostory vyžadující 
přátelskou atmosféru, 
přirozené jednání, otevře-
nost a vnímavost. Dejte si 
však pozor na jedovanou 
zelenou. Ta má zcela 
opačný účinek a signalizu-
je nebezpečí a jed!

Tyrkysová
Modrozelená je vhod-
ná pro reprezentativní 
prostory, vykouzlí klid 
a pohodu tropických 
moří. Světlá modrozelená 
působí chladně a často 
ledově, dojmem odstupu 
a sterility. Přináší uvolně-
nost, důkladnost, hloubku 
a zužuje prostor.

Olivová
Hnědozelená působí 
útulněji a tepleji a hodí se 
do různých typů interiérů 
od ložnic přes chodby, 
kuchyně i reprezentativní 
veřejné prostory. 

Pro nejmenší děti je zelená užitečná tím, 
že podporuje paměť a rozvíjí tvořivost. Do-
poručuje se do hlučných prostor, neboť 
zklidňuje psychiku a sluch. Zelená zmírňu-
je srdeční bolesti, působí kompenzačně při 
vysokém krevním tlaku, projevech vyčer-
pání a malátnosti. U této barvy neexistují 
kontraindikace. Čistá zelená může mít silné 
expresivní působení. Zářivé zelené odstíny 
jsou vhodné pro pohyblivé prvky. Pro sta-
tické a nosné funkce je více vhodná tmavá 
nebo našedlá zelená. Vedle bílé a žluté půso-
bí zrale, jasně, vesele, slavnostně. Může být 
použita vedle teplých i studených barev. Po-
zor - příliš mnoho zelené v místnosti může 
vytvořit naivní idealismus!

Zelená v obchodě
Protože tato barva symbolizuje přírodu, je 
hlavní barvou vyjadřující přírodní produkty 
typu "bio, eco, natural". Totéž platí o interié-
rech obchodů. Tam, kde chceme zdůraznit 
čerstvost, vitalitu a svěžest, je to nejběžnější 

volba. Tato barva asociuje relaxaci a zdraví, 
a tak se hodí i do lékáren, čekáren a wellness 
prostorů. Je to také barva zemědělství, plod-
nosti a hojnosti, a tak ji můžeme nalézt i na 
produktech spojených s touto oblastí, jako je 
například i značka John Deere. 

Ing. Iva Bastlová DiS.
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INTERIÉR ROKU 2016
Jediná společná soutěž

pro české i slovenské architekty
a interiérové designéry

KDE BUDOU 
OZNÁMENI VÍTĚZOVÉ? 
V závěru mezinárodního 

 kongresu o bydlení, 
 architektuře a designu 

 LIVING FORUM

LEITMOTIV KONGRESU: 
Interiér pro zdravý život

PROGRAM: 
18 dvacetiminutových přednášek  

Součástí bude „wood tasting“   
nebo zahraniční příspěvek   

o domech z konopí

TERMÍN: 
28. 3. 2017

MÍSTO: 
Centrum současného 

umění DOX 
Poupětova 1 

Praha 7

INFORMACE A VSTUPENKY: 
www.interierroku.cz

Soutěž INTERIÉR ROKU a kongres LIVING FORUM pořádá INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU
www.institut-bytoveho-designu.cz

Oficiální záštita: Generální partner:

Partneři:

Hlavní partneři: Hlavní mediální partneři:

PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING

INTERIER_ROKU_inzerce_210x280.indd   1 04/02/17   00:18

Interiér roku je jediná soutěž, kde se mo-
hou potkat architekti a interiéroví designéři 
a prezentovat tak veřejné i soukromé interi-
éry z obou stran hranice. Věříme, že i tento 
ročník přinese zajímavé výsledky, které bu-
dou vyhlášeny 28. 3. 2017 na mezinárodním 
kongresu o bytové kultuře a architektuře 
Living forum v Centru současného umění 
DOX. V patnáctičlenné mezinárodní porotě 
zasedají kromě architektů také respektova-
né osobnosti z oblasti vizuální kultury, aby 

při rozhodování byly zvažovány i barevné 
koncepty, charakter a atmosféra prostoru 
atd. Vedle prorektora pražské Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové prof. akad. arch. Jiřího 
Pelcla dr. h. c. nebo Doc. Ing. Veroniky Ko-
tradyové z bratislavské Fakulty architektury 
STU, Sanji Pupovac z univerzity Milánská 
polytechnika, jsou členy například režisérka 
Hana Třeštíková nebo malíři David Saudek 
a Jakub Špaňhel. Porotě bude i v letošním 
roce předsedat prorektor VŠUP prof. Jiří Pel-

cl. „Nabídka soutěžních interiérů byla loni 
skutečně bohatá. Překvapila nás vysoká úro-
veň komerčních interiérů a jsme potěšeni, 
že mnozí investoři spolupracují s předními 
designéry nejen při navrhování restaurací 
a hotelů, ale také při rekonstrukci školek, 
škol, nemocnic a dalších institucí. Je to dob-
rá zpráva pro vývoj interiérů do dalších let,“ 
řekl prof. Pelcl.

www.interierroku.cz

Soutěž Interiér roku
Druhý ročník úspěšné soutěže má uzávěrku již 20. února, přihlásit se do něj mohou nejen tvůrci interiérů 
z České republiky, ale premiérově také ze Slovenska. Cílem soutěže je zejména podpora a popularizace práce 
architektů a interiérových designérů. Právě díky této snaze byla soutěži udělena záštita Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR.
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Obaly

OBALY 2017 + REKLAMA POLYGRAF 2017 = 
společná přehlídka aktuálních trendů 
i příležitost k setkání odborníků

Na veletrhu reklamních služeb se odborná 
veřejnost může těšit nejen na přehlídku no-
vých technologií, produktů či finálních apli-
kací, ale také na pestrý doprovodný program 
soutěží, přednášek a konferencí. Návštěv-
níky sekce Obaly pak společně seznámíme 
s novinkami v oboru a zaměříme se zejména 
na individualizaci obalů a na trendy v desig-
nu obalů. Pozornost bude věnována nejen 
digitálně tištěným etiketám a obalům, ale 
také stále více populárnějším inteligentním 
obalům. 

Veletrh REKLAMA POLYGRAF je jedinou 
akcí tohoto typu v České republice a již tuto 
chvíli můžeme s klidným svědomím říci, že 
oproti loňskému roku, kdy byla účast vysta-
vovatelů ohrožena konáním veletrhu Drupa, 
se bude letošní ročník veletrhu pyšnit roz-

sáhlostí a účastí vystavovatelů srovnatelnou 
s rokem 2015. A jaká bude skladba letošních 
vystavovatelů? Stejně jako v předchozích le-
tech se veletrhu zúčastní nejen velké množ-
ství českých a slovenských firem, ale i rok 
od roku navyšující se počet zahraničních 
vystavovatelů z Polska, Německa, Itálie či 
Bulharska. „Návštěvníci veletrhu REKLAMA 
POLYGRAF se budou moci těšit na expozice 
největších hráčů na českém trhu – s rozsáhlý-
mi expozicemi přivítají své zákazníky společ-
nosti Xerox,Spandex či slovenský Nanotec, 
který se zaměřuje na kompletní sublimační 
řešení. Dále v polygrafické sekci naleznete 
např. firmy Canon, HP, Comimpex, Ricoh, 
FujiFilm, Epson, DataLine Technology, Papy-
rus, Bitcon, Profisign a další významné spo-
lečnosti, na které jsou u nás již zvyklí. 

Větší prostor veletrhu REKLAMA POLY-
GRAF bude věnován reklamnímu textilu. 
Zde nebudou chybět expozice firem Cotton 
Classics, Kapatex, Alex Fox, Falk & Ross, 
Andrea Design či Industrial Wear. S vyšívací-
mi stroji se na veletrhu již tradičně představí 
expozice Nedbal Trading, Šicí technika Bro-
ther nebo nově přihlášená Tama Bohemia. 
Laserové gravírovací a řezací stroje najdou 
návštěvníci například na stáncích Uhal Trade 
nebo na neobvyklé expozici firmy 4isp. Za 
zmínku opětovně i v letošním roce stojí účast 
firem s nabídkou výstavních systémů a mo-
dulů, které představí např. firmy Madness 
Advertising, Ultima Displays či DIS Media. 
Na veletrhu budou samozřejmě zastoupeny 
i v letošním roce společnosti reprezentující 
nomenklaturu reklamních a dárkových před-
mětů a společnosti zastupující obor digital 
signage,“ doplňuje ředitelka veletrhu Jana 
Nosálová. 

Veletrh OBALY je logickým 
vykrystalizováním z nomenklatury 
veletrhu REKLAMA POLYGRAF
Segment print&packaging není na veletrhu 
úplnou novinkou, již v loňském roce (2016) 
bylo tomuto odvětví věnováno cca 200 m2 

plochy s očekáváním, jakou bude mít ode-

zvu od návštěvníků a případných nových 
potenciálních vystavovatelů. V letošním roce 
pro návštěvníky připravujeme 2 interaktivní 
expozice, které budou dominovat veletrhu 
OBALY. Jednou z nich je „Centrum malo-
nákladové výroby obalů“ – jedná se o spo-
lečnou interaktivní expozici, kde budou 
návštěvníkům představeny moderní techno-
logie malonákladové výroby obalů. V rámci 
tohoto projektu představíme „výrobní lin-
ku“, která bude sestavena z komponentů 
jednotlivých dodavatelů z různých segmentů 
výroby, tj. softwarem pro výrobu obalů (Esko 
– Macron), tiskové stroje (Xerox), finishing 
(Komfi) a dodavatele materiálů na výrobu 
obalů (Antalis). Druhou interaktivní expo-
zicí pak bude „Centrum značení a etiket“, 
s participací firmy pap4ever digital.

Partneři obou center se tak mohou účast-
nit aktivně na stánku „svého“ Centra, kde 
představí svou firmu, produkty nebo služby 
přímo v místě dění.

Veletrh OBALY 2017 je prezentován jako 
specializovaná akce, jejíž hlavní zaměření v r. 
2017 bude především na obaly pro e-shopy, 
dárkové obaly, obaly pro kosmetiku hračky 
a farmacii, etikety, POS displeje.

Mezi vystavovateli z oblasti print&pac-
kaging se objeví například společnosti 
TECHNOLOGY, ARCON, Aledeto, CT Praha, 
Achilles, OTK Group, G.N.P. Paketo, KURZ, 
Weldplast, MERCANTA, Rajapack, pap4ever 
digital a další hráči obalového segmentu.

Druhý den veletrhů se pro odbornou ve-
řejnost uskuteční v Kongresovém sále vstup-
ní haly II. odborná konference „Speciality 
obalového designu“, kterou pořádá Obalový 
institut SYBA, jež je hlavním odborným part-
nerem veletrhu OBALY. 

Více informací naleznete na www.reklama-fair.cz 
a www.veletrhobaly.cz.

Tradiční veletrh REKLAMA POLYGRAF si za 23 let svého fungování vydobyl pozici 
významné akce ve svém oboru ve střední a východní Evropě. Letos již po 24. při-
nese představení novinek a trendů v reklamní komunikaci a využití tisku. Letošní 
ročník se zaměří na oblast packagingu - v souběhu s veletrhem REKLAMA POLY-
GRAF se bude konat veletrh OBALY. Obě akce se uskuteční od 24. do 26. dubna 
2017 pod jednou střechou výstaviště PVA EXPO PRAHA. 
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THEO STEPP
CORPORATE COMMUNICATIONS
WELEDA GROUP
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PROCESSES AND PACKAGING
LEADING TRADE FAIR

Informace pro návštěvníky, 
prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:    
Veletrhy Brno, a. s. _ Výstaviště 1 _ 603 00 Brno

Tel.: +420 541 159 190 _ GSM: +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz _ www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby 
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Speciální téma Průmysl 4.0 
s partnerem VDMA
Veletrh interpack je co do rozsahu a me-
zinárodnosti jedinečnou platformou pro 
společnosti s produkty a řešeními z oblasti 
obalových technologií a souvisejících pro-
cesů, balicích prostředků pro segmenty 
potraviny, nápoje, pečivo a sladkosti, farma-

ceutické výrobky, kosmetika, nepotravino-
vé spotřební zboží a průmyslové výrobky. 
Nabídky vystavovatelů doplňují inovativní 
speciální témata. Veletrh interpack 2017 sta-
ví do ohniska pozornosti téma Průmysl 4.0, 
které realizuje ve spolupráci se Svazem ně-
meckých výrobců strojů a zařízení (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., 

VDMA). Speciální expozice představí v po-
době „Technik-Lounge“ v expozici VDMA 
příklady aplikace z oblasti balicích strojů, 
resp. procesních technologií, které nabí-
zejí nové možnosti pro řešení bezpečnosti, 
zpětné vysledovatelnosti, ochrany proti ko-
pírování, resp. plagiátorství a individualizo-
vaných obalů.

innovationparc na téma SAVE FOOD
Téma SAVE FOOD – bezpečné potraviny – 
se bude prezentovat i na veletrhu interpack 
2017. Speciální expozice innovationparc 
představí řešení, která mohou přispět k re-
dukci ztrát a plýtvání v oblasti potravin, i ví-
tězné účastníky národních soutěží o cenu 
SAVE FOOD Packaging Award Světové oba-
lové organizace (World Packaging Organisa-
tion, WPO), kteří byli vyznamenáni již před 
veletrhem interpack a během něj proti sobě 
nastoupí v rámci soutěže o ceny WorldStar 
Awards. Do expozice innovationparc je in-
tegrované přednáškové fórum, které mohou 
podniky využít pro prezentaci svých řešení 
a koncepcí. 

Na první den veletrhu je kromě toho na-
plánovaný mezinárodní kongres SAVE FOOD 
za účasti Organizace pro výživu a zeměděl-
ství OSN (FAO) a Ekologického programu 
OSN (UNEP).

Veletrh interpack 2017 zaznamenává největší poptávku vystavovatelů ve své více než 55leté historii. V době oficiální uzávěrky 
přihlášek na tuto mezinárodně nejvýznamnější akci obalové branže a souvisejícího zpracujícího průmyslu si společnosti objed-
naly přibližně o 20 procent více ploch, než činí kapacita düsseldorfského výstaviště s jeho 262 400 m2 v 19 halách. Od 4. do 10. 
května 2017 se tedy opět očekává přibližně 2 700 vystavovatelů. Vystavující společnosti přijedou do Düsseldorfu z přibližně 
60 zemí. Také souběžně probíhající veletrh „components – special trade fair by interpack“ s nabídkou subdodavatelského průmy-
slu pro obalovou techniku je plně obsazený – na více než dvojnásobně větší ploše ve srovnání s premiérovým ročníkem 2014.

Veletrh components nyní zcela souběžně 
s veletrhem interpack
Koncepce veletrhu „components – special 
trade fair by interpack“ doznala po jeho pre-
miéře při veletrhu interpack 2014 pro rok 
2017 značných změn. 

Stovky společností ze subdodavatelské-
ho průmyslu s nabídkami z oblasti pohonů, 
řídicí a senzorové techniky, produktů pro 
zpracování obrazu v průmyslu, manipulač-
ní techniky a dalších komponent (strojů) se 
tam představí individuálními expozicemi. 
Veletrh components je volně přístupný všem 
návštěvníkům a vystavovatelům veletrhu in-
terpack. Další informace najdete na adrese 
www.packaging-components.de. 

Online-služby k návštěvě veletrhu
Na stránkách www.interpack.de najdou ná-
vštěvníci užitečné pomůcky pro efektivní 
plánování svých dnů na veletrhu, např. data-
bázi vystavovatelů s možností vytváření per-
sonalizovaných plánků hal, funkci „matchma-
king“ pro navazování kontaktů s vystavovateli 
a s informacemi o novinkách zúčastněných 
společností. Interaktivní design stránek se 
svým zobrazením ideálně přizpůsobí také 
malým displejům mobilních zařízení. 

Kromě toho je pro návštěvníky k dispozici 
aplikace pro iPhone a Android, která mj. na-
bízí denně aktualizovanou databázi vystavo-
vatelů a akcí, graficky optimalizované plánky 
hal a detailní informace o vystavovatelích 

včetně kontaktních údajů, produktových 
informací, formuláře na dohodnutí termínů 
a možnosti uložit si poznámky k jednotlivým 
vystavovatelům. Souhrn služeb pro přípravu 
na veletrh je k nalezení na adrese www.inter-
pack.de/Messevorbereitung. 

Stránky www.interpack.de stojí za ná-
vštěvu, i když se zrovna nepřipravujete na 
návštěvu veletrhu: v sekci „interpack Maga-
zin“ pravidelně najdete články o oborových 
trendech, informativní grafy a rozhovory 
s experty z oboru.

Provozní doby a ceny
Veletrh interpack ve dnech 4. až 10. května 
2017 je otevřen denně od 10 do 18 hodin. 
Vstupenky lze ve formě e-vstupenek zakou-
pit od prosince 2016. Jednodenní vstupenka 
stojí v online-prodeji na adrese www.inter-
pack.de €52,00 (u pokladny: €65,00), žáci, 
studenti a učni platí u pokladen výstaviště 
€15,00. Třídenní vstupenka je online k za-
koupení za €105,00 (u pokladny: €130,00). 
E-vstupenky zakoupené online si může ná-
vštěvník vytisknout sám na svém počítači.

Enormní zájem o interpack 2017
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Značka „interpack alliance“ bude v budouc-
nosti označovat všechny mezinárodní akce 
společnosti Messe Düsseldorf patřící k portfoliu 
processing & packaging – zpracující a obalový 
průmysl. Vystavovatelé i návštěvníci poznají 
příslušné veletrhy podle loga zastřešující znač-
ky, odvozeného od loga veletrhu interpack. 
Kromě toho se plánuje sjednocení designu 
jednotlivých veletrhů do jednotného stylu při-
způsobenému barevnému ladění veletrhu in-
terpack. 
Součástmi sdružení interpack alliance jsou 
kromě mateřského veletrhu, který dal vznik-
nout označení nové značky, také veletrhy upa-
kovka (Moskva), food pex (Šanghaj), china 
pharm (Šanghaj), bulk pex (Šanghaj), pacpro 

interpack alliance
nová zastřešující značka pro veletrhy oboru processing & packaging

Asia (Šanghaj), packtech India/food pex India 
(Mumbai) components (Düsseldorf), food pro-
cessing & packaging exposyum Kenia (Nairobi), 
indopack (Jakarta) a process expo (Chicago). 
Čtyři čínské veletrhy se budou konat v kombi-
naci každé dva roky pod souhrnným označením 
Shanghai World of Packaging (swop). Veletrhy 
fppe Kenia v prosinci 2016 a upakovka v lednu 
2017 jsou prvními veletrhy, které jdou na start 
v nové optice.
Vznik zastřešující značky interpack alliance je 
pouze logickým, důsledným krokem ve smyslu 
jednotné strategie. Je symbolem mezinárod-
ní kompetence v oblasti obalového průmyslu 
a souvisejícího zpracujícího průmyslu a součas-
ně komunikuje vedoucí roli veletrhu interpack.
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Rozhodně nelze tvrdit, že by šlo o „mnoho 
povyku pro nic“. Londýnský obchodní dům 
Selfridges přišel u příležitosti 400. výročí 
Shakespearova úmrtí s mnoha zajímavými na-
bídkami. Obchodní dům, který byl na Oxford 
Street poprvé otevřen v roce 1909, je proslulý 
pořádáním nevšedních akcí, které neustále 
probouzejí zájem zákazníků. Doprovodný 
program k připomínce 400. výročí od smrti 
proslulého dramatika však ve svém rozsahu 
i délce trvání předčil všechny své předchůdce.

„Shakespearovská sezóna“ byla odstartová-
na 4. července a trvala až do 24. listopadu. Na 
necelé čtyři měsíce se (zcela v shakespearov-
ském duchu, i když s několika málo obměna-
mi) celý obchodní dům proměnil v „prkna, 
která znamenají svět“. V přízemí, vedle od-
dělení s kancelářskými potřebami a naproti 
baru, bylo postaveno jeviště s hledištěm pro 
122 diváků. V tomto originálním divadle 
uvedl britský divadelní spolek „The Faction“ 
svou moderní verzi známé komedie „Mnoho 
povyku pro nic“. Výjimečnost inscenace spo-
čívala mimo jiné i v tom, že mladí herci na 
sobě neměli historické kostýmy, ale vybrané 
kousky ze sortimentu obchodního domu. 

Na jevišti se však nehrálo jen divadlo. Ko-
naly se zde i workshopy zaměřené na témata 
související s dílem Williama Shakespearem. 
Královská akademie dramatického umění 

například představila historické tance z jed-
notlivých staletí či předvedla a rozebrala 
bojové scény, kterými se to v Shakespearo-
vých hrách jen hemží. Ve spolupráci s kos-
metickou značkou Mac probíhaly i ukázky 
divadelního líčení. Obchodní dům Selfridges 
zval veřejnost také k diskuzím na stále aktu-
ální témata ze Shakespearova díla, jako jsou 
věrnost, moc, peníze a závist. Workshopy 
v rámci projektu „Shakespeare Refashioned“ 
se věnovaly módě a designu. 

Shakespearovský merchandising
Velký ohlas slavilo zboží z concept storu na-
cházejícím se v druhém patře obchodního 
domu, které bylo navrženo speciálně pro 
tuto příležitost. Milovníci divadelního veli-
kána si sem chodili například pro limitované 
vydání „Romea a Julie“. Poptávka byla ale i po 
speciálním zboží, jako byly tašky s motivy Ma-
cbetha či trička s často citovanými slovy z Ha-
mleta: „Být či nebýt – toť otázka.“ Pozornost 
zákazníků však přitahovaly především výlo-
hy, kterými je Selfridges tak proslaven. Výlo-
hu belgického módního návrháře Driese van 
Notena obsadily „Veselé paničky windsor-
ské“, ve výkladních skříních jeho britských 
kolegů Christophera Kanea a J.W.Andersona 
byly k vidění figuríny stylizované jako hlavní 
postavy z her „Romeo a Julie“ a „Hamlet“.

v obchodním domě
400. výročí úmrtí Williama Shakespeara si londýnské maloobchody připomněly 
rozmanitým kulturním programem a speciálními nabídkami. Zlatým hřebem všech 
akcí se staly výlohy obchodního domu Selfridges na nákupní třídě Oxford Street, 
které zachycovaly scény z nejznámějších her anglického dramatika. 

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

Kathrin Singer

Drama
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Kameny, na kterých se dá sedět v obchodním 
centru MyZeil v centru Frankfurtu, se již léta 
těší velké oblibě. Tyto designové objekty, 
matně lesklé, světle a tmavě šedé, jako by vo-
dou omleté „oblázky“, které jsou rozmístěny 
v uličkách mezi obchody, jsou z technického 
hlediska tenké skořápky z betonu se skleně-
nými vlákny. Svou různou velikostí a ergo-
nomicky vytvarovaným místem na sezení 
možná nelákají k hodinovému vysedávání, 
ale jsou dostatečně pohodlné na to, abyste si 
na nich na chviličku oddechli. V uplynulých 
letech zákazníci této nabídky s oblibou vyu-
žívali. 

Pryč s nábytkem
Se svými oblázky šlo toto obchodní cent-
rum dlouho proti proudu. Po desetiletí se 
obchodní centra řídí spíše tím, že veškerý 
nábytek musí pryč. Mimo obchody mělo být 
co nejméně nábytku, aby se tak zákazník sou-
středil výhradně na nakupování a nabídku 
zboží v obchodech. Tím, že možnost sezení 
byla v podstatě pouze v rámci „food courtu“, 
byli zákazníci nuceni uchýlit se sem a kon-
zumovat nabízené jídlo a pití. 

Dnes se v široké míře prosazuje změna to-
hoto smýšlení. Obchodní centra se zaplňují 
nábytkem. Nově otevíraná obchodní centra 

vytváří z nábytku atrakce, které svědčí o tom, 
že zde nehraje roli jen aspekt služby zákazní-
kovi. Nápadný nábytek s jasným rukopisem 
se daleko více vrývá do paměti, a jak ukazují 
mnohé příklady, originální design nábytku 
vytváří jedinečnost obchodního centra. 

Architektura a vybavení obchodního cen-
tra z pera jediného autora, to posunulo ob-
chodní centrum Mall of Berlin k dokonalosti 
a za jeho dvouletou existenci se mu podařilo 
získat kultovní status v mezinárodním mě-
řítku. Celý koncept vybavení obchodního 
centra se hlásí k odkazu obchodního domu 
Wertheim, který stál na stejném místě před 
sto lety. Tento původní obchodní dům při-
pomínají nostalgické obrázky, ornamenty na 
dřevěných tabulích i lavičky. Dokonce i kvě-
tináče a šatna v optice tmavého dřeva s ná-
padnými gravurami tvoří základní stavební 
kameny tohoto elegantního designu. Náby-
tek byl vyroben exkluzivně pro toto obchod-
ní centrum. Možnosti k sezení jsou prakticky 
všude, na některých místech jsou koutky se 
sedačkami a stoly. Provozovatel obchodního 
centra k tomu dodává: „Návštěvníci obchod-
ního centra ho využívají aktivně. Vypijí si zde 
kávu, prolistují berlínský magazín nebo si za-
surfují na internetu, který je zde zdarma. Je 
důležité vytvořit jakousi oázu klidu jako pro-

tipól k obchodům, aby si návštěvníci mohli 
užít svou návštěvu bez stresu.“

Nostalgie nebo hightech
Spíše než na nostalgii sází hodně obchod-
ních center na hightech materiály, které jsou 
stabilní a snadné na údržbu a dají se uzpůso-
bit do jakékoliv formy, čímž je možné dosáh-
nout žádané individuality. Kromě toho se do 
nich dají snadno zabudovat zásuvky, nabíječ-
ky nebo jiné technické vymoženosti. 

I u Unibail Rodamco patří extrovertní de-
sign neoddělitelně ke konceptu obchodního 
centra. Zrekonstruované obchodní centrum 
Ruhr Park je sice mainstreamově oriento-
vané, přesto se lifestylový koncept tohoto 
open-air obchodního centra soustředil na 
možnosti k sezení s originálním designem, 
který vybočuje z řady. Tato individuální kře-
sílka jsou všechna dílem výrobců se zvuč-
nými jmény, jako je Vestre ze Skandinávie, 
Miramondo a B&B Italia. „Abychom podtrhli 
klíčovou část nového Ruhr Parku - lifesty-

lovou promenádu – i opticky, byly do této 
části umístěny zvláštní solitéry, které mají 
zákazníka překvapit a nabídnout mu mož-
nost objevit nové alternativy k sezení v ne-
čekaných formách a s nápadným designem,“ 
říká mluvčí Dovile Kasparaviciute. Dokonce 
i vozíky na úklid jsou skutečnými designový-
mi perlami. Jsou konstruovány prakticky, aby 
tak personálu zajistily optimální pracovní 
podmínky, ale zároveň svou jedinečnou op-
tikou podtrhují eleganci čtyřhvězdičkového 
obchodního centra, která je mu vlastní. 

„Pokud jde o nábytek v obchodních cent-
rech, jeho design musí být podřízen funkč-
nosti,“ upozorňuje Robert Münzebrock, 
projektový vedoucí ateliéru Schneeweiß, 
specializovaného na vybavení objektů a ob-
chodních center. „Existuje spousta pěkných 
věcí, které všechny vypadají hezky a jsou 
úžasné, ale jako nábytek pro masy lidí prostě 
nefungují, protože to, jak s ním zákazníci bu-
dou zacházet, je nepředvídatelné.“ Nábytek 
v obchodních centrech je vysazen masové-
mu zatížení a nespočtu bezpečnostních a ji-
ných opatření. 

Vysoce odolné
„U těchto oblázků je pro využití v obchod-
ních centrech velkou výhodou hlavně to, že 
jejich základní materiál není hořlavý,“ říká 
René Schneider ze společnosti Schneider 
Kunstgestein GmbH, která před několika 
měsíci dodala do obchodního centra Huma 
ve Schwabachu další várku oblázků k sezení. 
Schneider poukazuje na velké množství po-
žadavků, které mají provozovatelé obchod-
ních center, ale i na ty, které klade legislativa 
a především požární předpisy. „Zabralo nám 
to spoustu času, než se nám podařilo vytvořit 
kameny tak, aby byly odolné vůči nárazům, 
poškrábání, ale i kyselinám. Požárníci poža-
dovali jako prevenci proti atentátům a jiným 
rizikům, aby dolní otevřené prostory byly 
uzavřeny, aby se tam nedalo nic schovat.“ 
Tomu dobře posloužily plechové desky. 

Nábytek pro použití v obchodních cen-
trech musí být prakticky „nezničitelný“. 
Požadavky na tento druh nábytku několika-
násobně převyšují požadavky na běžný náby-
tek, zdůrazňuje Robert Münzebrock. „V pro-
storách s velkým pohybem lidí jsou často 
přístupné i po zavírací době obchodů a jsou 
nestřežené. Často se setkáváme s přáním, aby 
nábytek byl jako v restauraci. V restauraci si 
ale nikdo nestoupne na židli v botách. S ná-
bytkem v obchodních centrech se zachází 
úplně jinak, někteří zákazníci si totiž vůbec 
ničeho neváží. Proto sázíme rovnou na jisto-
tu a volíme pro spodní konstrukce kov nebo 
dřevo. Všechny viditelné dřevěné desky mají 
na sobě vrstvu vysokotlakého laminátu, aby 
tak byla zajištěna robustnost a dlouhá život-
nost.“

Oblast, kde byla robustnost rovněž nutností 
a kde každý designový prvek musel ustoupit 
funkčnosti, byl nábytek určený pro krátkodo-
bé akce, který se dá v případě potřeby rychle 

postavit a zase složit a uskladnit. I zde zazna-
menáváme velký posun hlavně díky pop-up 
storům, prostorům pro různé akce a eventy, 
dočasným pronájmům a inovativním meto-
dám, které vytvářejí nové tvůrčí prostory. 

Příkladem je třeba „foto-podlaha“: Obchod-
ní centrum Arkaden v Bocholtu zřídilo malý 
parkur pro dětská autíčka. Jízdní dráha je 
vytištěná na srolovatelné vinylové podlaze 
a může se tak kdykoliv sklidit a použít třeba 

v jiném patře. Jiné obchodní centrum vytvo-
řilo takovouto „foto-podlahu“ u příležitosti 
mistrovství světa ve fotbale a vytvořilo tak 
doslova „Sky Lounge“, čímž proměnilo prázd-
nou plochu v televizní studio, kde lidé mohli 
sledovat živě zápasy. 

Umělé kameny v obchodním centru MyZeil ve Frankfurtu 
nejsou jenom designovými objekty, je to i ergonomický 
tvarovaný sedací nábytek, robustní vybavení a také prostředek 
k tomu, aby se centrum opticky odlišilo od ostatních

Obří šachové figurky, z nichž každá váží tunu, se tyčí 
do prosvětleného prostoru a tím opticky propojují su-
terén s přízemím. Šachové figurky jsou středobodem 
nově zřízeného lounge v nákupním centru Palais Vest 
v Recklinghausenu.

Nábytek dodá
nákupnímu centru tvář
Nábytek s výrazným designem, který se návštěvníkovi lehce vryje do paměti, jednak 
zvyšuje komfort zákazníků, ale zároveň i vytváří profil obchodního centra. V souvis-
losti s pop-up událostmi a jinými akcemi stoupá i význam krátkodobého nábytku. 

Nový Ruhr Park v Bochumi si pohrává s nejrůznějšími designovými křesílky a lavičkami, které se značně odlišují od standardního vybavení městských veřejných prostranství. 

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

Kony Scholz

Nákupní centra

Individuálně potištěná podlahová fotografie je důle-
žitou součástí putovní výstavy "Sen o létání", která se 
bude v následujících šesti letech stěhovat po čtyřiceti 
ECE nákupních centrech
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Knihkupectví byla prvním prodejním od-
větvím, které bylo silně zasaženo digita-
lizací. Klaus Ortner, jednatel společnosti 
Thalia Bücher, její dopady ještě jednou 
krátce shrnul na konferenci EHI Retail 
Design 2016: ročně v Německu končí 150 
většinou malých knihkupectví. Zatímco 
podíl obratu výběrových knihkupectví se 
za poslední čtyři roky snížil o 4,8 %, obrat 
internetových knihkupectví narostl o 15 %. 
Cena knih stoupla od roku 2006 o 7 %, in-
dex spotřebitelských cen se však zároveň 
zvýšil o 20 % a náklady na prostory a perso-
nál se vyhouply o více než 40 %. 
Stejně jako ostatní kamenná knihkupectví 
se ani řetězec Thalia zpočátku nedokázal 
přizpůsobit novým tržním podmínkám. 
Pod tlakem negativního obchodního vývo-
je, který z této situace vyplynul, se stano-
vení nové strategie stalo nevyhnutelným 
krokem: v roce 2012 byla zahájena rozsáh-
lá restrukturalizace, která byla úspěšně 
ukončena v roce 2015. Nyní se společnost 
Thalia soustředí na další rozvoj obchodní-
ho modelu směrem k omnichannelovému 
prodeji. 

V uplynulých letech připravovalo kniku-
pectví Thalia pro omnichannelový prodej 
půdu: „Nejdříve jsme se zabývali prodej-
nami,“ říká Klaus Ortner, „protože je ne-
zbytné mít pod kontrolou jejich fungování 
a ovládat svou hlavní oblast podnikání.“ 
Právě to se knižnímu řetězci, který se vy-
vinul z malého knihkupectví založeného 
v roce 1919 v Hamburku, vymklo z rukou. 
Okrajový sortiment se nadměrně rozrostl 
na úkor knih. „Naší doménou jsou ale kni-
hy,“ podotýká Ortner, „a tak jsme se zamě-
řili znovu jen na ně a teprve poté jsme se 
poohlédli po okrajovém sortimentu, který 
by knihy vhodně doplnil.“ Druhým krokem 
bylo zmenšení prodejní plochy a zavření 
některých filiálek, ovšem bez vlivu na vý-
znam prodejen ve funkci vlajkových lodí. 
Zatřetí Thalia hledala nové možnosti spolu-

„Mám rád všechno, co v branži obchodních 
center není tak klasické a tradiční.“ Kemal 
Düzel není vlastně žádný event manager, 
ale manažer obchodního centra, který se 
dívá dál a zřejmě často i hlouběji. Obchodní 
centrum Gerber ve Stuttgartu, které Düzel 
od začátku ledna vede, po té co ho v listo-
padu převzala skupina IPH, přináší totiž 
zcela novou atmosféru, jde o kombinaci by-
dlení, retailu a služeb. Obchodní centrum 
se proměnilo v dynamickou platformu pro 
obchody, ale i různé akce, mezi něž se řadí 
pop-up story, individuální obchůdky, služ-
by a akce všeho druhu jako třeba výstava 
instagramových fotografií, festival animova-
ných filmů, designové, dívčí a vintage trhy 
nebo od listopadu jednou měsíčně happe-
ning místní divadelní skupiny „Lokstoff“, 
která se zaměřuje na hraní na veřejných 
místech. V takzvané „dětské suite“, klubu 
doplňujícímu jesle či dětskou skupinu, mů-
žete i na několik hodin odložit své potom-
ky, o pedagogický dozor i zdravou výživu je 
zde postaráno. V polovině září se zde slavil 
festival „Gerbervielfest“. 

Analogicky k novému obsahu obdržely 
i reklama, webové stránky a koncept komu-
nikace nový plášť a moderní jazyk, jaké jsme 
u obchodního centra ještě neviděli. K tomu 
patří i to, že obchodní centrum Gerber zdobí 
nyní i přívlastek „moderní městský obchodní 
dům“. Za účelem propojení různých aspektů 
marketingu a event managementu, designu 
a obchodů a vytvoření kompaktního a celis-
tvého konceptu spolupracuje Düzel s růz-
nými partnery, jako je agentura Strichpunkt 
ohledně brandingu anebo Hannes Steim co 
se týče pop-up formátů. Mimochodem byl to 
právě Steim, kdo asi před dvěma roky zalo-
žil krátkodobý pop-up mall s názvem Fluxus 
v obchodním centru Calwer Passagen ve 
Stuttgartu, pocházejícímu ze 70. let. 

Čerstvý obsah
Zdá se, že nový koncept zapůsobil stejnou 
měrou na inovativní hráče i tradiční malo-
obchodníky. Mezi novými nájemci jsou indi-
viduální koncepty, jako je švábská přírodní 
kosmetika Talea, American Heritage s origi-
nálními americkými produkty nebo etablo-

vaný stuttgartský obchodník s dětskou mó-
dou Korbmeyer. 

Změny v chování spotřebitelů vedou k no-
vým užitným konceptům s pozměněnou, 
flexibilnější konstelací nájemců i nájemních 
podmínek. I Sonae Sierra se se svými na míru 
různým požadavkům ušitými „flash store“ 
moduly vydává na novou cestu zhodnocení 
prodejní plochy. Maloobchod totiž nesto-
jí na nekonečném růstu, jak popisuje IPH 
Transact: „Růst nájmů u komerčních pro-
stor se vzhledem k internetovým obchodům 
a neustálému rozšiřování prodejních ploch 
již nezdá realistický. Na slabších místech se 
musí dokonce střednědobě či dlouhodobě 
počítat se značným snížením nájmů.“ Záro-
veň ale Německo z pohledu mezinárodních 
obchodníků stále patří k nejatraktivnějším 
destinacím pro expanzi, jak dokazuje nedáv-
no zveřejněná studie CBRE. 

Léty osvědčené koncepty obchodních 
center ztratily u zákazníků a návštěvníků ob-
libu. Nejlepším indikátorem je móda jakožto 
klíčová branže s podílem 30-50% na prosto-
rách většiny obchodních center. Internetový 
obchod a diskontní řetězce, jako je TK Maxx 
a Primark to mnoha módním značkám ztě-
žují, takže se dají očekávat další zavření po-
boček či zmenšení prodejních ploch. Za tím 
stojí i to, že tento pokles by mohl být kom-
penzován novými módními řetězci expandu-
jícími z různých zemí, jako je třeba Reserved. 
Příčiny jsou ale komplexnější. Móda ztratila 
u mnoha spotřebitelů své místo v pomysl-
ném hodnotovém žebříčku, vyšší relevance 
se nyní dostává jiným produktům. 

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

Kony Scholz

Hranice mizí
Pop-up a flash stores, internetové obchody a divadla pod širým nebem – první 
zkušenosti s pozměněnými kombinacemi produktů, branží a nejrůznějších akcí 
ukazují, že mohou otevřít dveře novým, dlouhodobějším konstelacím pronájmu. 

Nový input 
Zlom v mono-kultuře módy otvírá pohled na 
nový input. V nově strukturovaném obchod-
ním centru DuMont-Carré v Kolíně nad Rý-
nem si pronajal prostory o rozloze 1400 m2 

dánský obchod s látkami jménem Stoff + Stil. 
Ve třech berlínských centrech se stal osvěd-
čenou realitou menší obchod pro kutily s ná-
zvem „Der Heimwerker“. Würth se se svými 
dílničkami a aku-šroubováky nastěhoval jako 
pop-up store do obchodního domu Breunin-
ger. Pekárna Der Mann rozšířila sortiment 
o grilovaná jídla a je nyní objevována novou 
cílovou skupinou. Forum Steglitz v Berlíně 
zase pořádá společně s obecním úřadem, 
sociální organizací, pečovatelským domem 
a aikidovým spolkem koncentrovanou akci 
s názvem „Fit ku stáří“. A vždy v pátek, když 
se zemědělci stěhují se svými stánky z týden-
ních trhů do obchodního centra, se plocha 
centra mění na tržnici, a to nejen v přene-
seném slova smyslu. Hranice mezi akcí a ob-
chodem s gastronomií či mezi dlouhodobý-
mi a krátkodobými formáty tak vlastně mizí. 

Proměnlivá je i hranice mezi internetový-
mi obchody, klasickými kamennými obcho-
dy a outlety. Internetové obchody otvírají 
kamenné obchody, běžné obchody se mění 
v outlety. A jestli velkolepá plocha, kterou si 
pronajal Amazon v berlínském Kudamm Ka-
rré, zůstane navždy jen zásilkovým centrem 
nebo někdy, když pro to bude vhodná pří-
ležitost, zaintegruje i nějaký retailový prvek, 
je také nejisté. Ale pro Amazon by to nebylo 
netypické.

Pingpong party na 300 m2 plochy obchodního domu Gerber 
- návštěvníci se mohli zúčastnit turnaje, vyhrát ceny a při 
hudbě od DJ a při pivu strávit slavnostní večer.

Městský obchodní dům Gerber zvolil na svém novém 
webu čerstvou supermoderní obrazovou řeč.

Digitalizace
a emocionalita
Knihkupectví Thalia se v rámci nedávné změny obchodní strategie začalo sou-
střeďovat na zmenšování prodejní plochy a především na svou doménu – kni-
hy. Nyní se dále zaměřuje na zavedení omnichannel strategie, která by měla síť 
knihkupectví udržet na trhu i v budoucnosti. 

Vlastní svět barev v oddělení dětské knihy.
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Tato již tradiční přehlídka zajímavých materi-
álů, barev a solitérů, uskupených do čtyř smě-
rů, se bude letos konat již po čtvrté. Stejně 
jako loni ji ji bere pod svá křídla designérka 
Iva Bastlová a publikace k tomuto doprovod-
nému programu bude součástí odborného 
magazínu Interiéry. Novinkou je změna umís-

tění. Expozice bude umístěna stále ve vstupní 
hale č. 2, nikoli však v jedné z bočních částí, 
ale příchozí budou expozicí přímo prochá-
zet. Na původním místě vyrostl nový přednáš-
kový sál, kde se bude mimo jiné konat i před-
náška na téma interiérových trendů. 

www.scena-inspirace-trendy.cz

Příběh funguje, a nejen ten! 
Tyto stolky, které vám představujeme, vznik-
ly původně jako exponáty na výstavu o tren-
dech Scéna: Inspirace & Trendy, a nikoli jako 
komerční produkt. Jejich autorka, designér-
ka Iva Bastlová, však navázala spolupráci s Di-
anou Turinovou, majitelkou značky Lusito. 
Diana to komentuje slovy: „Dlouho jsem pře-
mýšlela o stolcích, které by doplňovaly mé 
lampy Tripod, a najednou byly zčista jasna 
zde.“ Tak se obě hravé duše domluvily a stol-
ky se staly součástí kolekce Di'sign. Poprvé se 
zkušebně prezentovaly na podzimním vele-
trhu. Ohlasy byly jen pozitivní, což potvrdilo 
spolupráci.

Český design
Česká značka 
Česká výroba

Stolečky dostaly název Soul, protože mají 
duši a tu předají i okolnímu prostoru. 

Fungují jednotlivě, ale jejich efekt se zná-
sobuje, pokud jsou dohromady, stejně jako 
každá rodina. Jejich tvar je organický, přívě-
tivý a také ergonomický. Kdykoliv se na ně 
podíváte, vytvoří vám úsměv na rtech. 

Navíc pochází z ryze české výroby - od 
zpracování masivního dubového dřeva až po 
umělý kámen Corralit, ze kterého je vyrobe-
na podnož. Díky těmto materiálům je možné 

je použít i do koupelny, a kdyby se poškodil 
jejich povrch, je možné jej opravit. 

Designérka Iva dodává: „Mám ze stolků 
radost nejen kvůli nim samotným, ale také 
z možnosti spolupráce s dalšími lidmi, kteří 
se kolem toho točí. Prosadit si kvalitní a ne-
tradiční solitér není vždy snadné!“

Stolky lze objednat i on-line
na www.lusito.cz 

Pozvánka na veletrh
a expozici s trendy
Jediná expozice s interiérovými trendy v České republice s názvem Scéna: Inspirace 
& Trendy nebude ani letos chybět na souboru veletrhů Design Shaker, For Furniture, 
For Habitat a nově i Světlo v architektuře, který se koná od 23. do 26. března 2017.

A na jaké trendy se můžete těšit?

Poetic
Tento styl je plný pastelových 
barev a jemných tónů. Prvky 
jsou tradiční i moderní zároveň. 
Interiéry v tomto stylu jsou har-
monické, něžné, ale i nadčasové. 
Pohladí vás na duši a jsou místem 
pro relaxaci. Hlavní inspirací je 
umění ve všech formách.

Harmony
Zde se jedná o vyloženě klidový interiér, kde 
hrají hlavní roli přírodní materiály, jako je pravé 
dřevo, kámen či vlna. Celek jako takový je 
zamyšlením nad ekologií, recyklací i up-cyklací 
a také nad domovem jako takovým, kde se nyní 
nescházíme jen s rodinou, ale stává se z něj 
i místo pro práci (home office). Barvy jsou tlu-
mené, zemité, hlavní duo hraje zelená a modrá.

Cultural
Není to jen retro, je to také kombinace 
kultur a starého a nového. Je to prostě 
náš domov. Přirozenost, zábava, život! 
Takové jsou interiéry v tomto stylu, 
které si na nic nehrají. Materiály jsou 
různorodé stejně jako motivy a dekory. 
Barvy jsou pestré, výrazné odstíny 
doplňují jemné neutrály.

Smart
Dobře čistitelné, multifunkční, hravé! 
Takové jsou moderní interiéry, kde 
nechybí technika na vysoké úrovni. Zá-
kladna těchto interiérů je svěží, světlá 
až neutrální a doplňují ji výrazné barvy, 
jako je červená či zelená. Lesk a mat 
se kombinují, stejně jako 3D efekty na 
hladké ploše s plastickými povrchy.

práce s nakladatelstvími, neboť „knihkupec-
tví může dál fungovat pouze tehdy, pokud 
se změní i přístup nakladatelství,“ obzvláště 
ve vztahu k digitální transformaci či zavede-
ní category managmentu. „Digitalizace totiž 
nespočívá pouze v nabídce elektronických 
knih, ale i v nutnosti zásadně změnit komuni-
kaci se zákazníkem,“ upozorňuje Klaus Ort-
ner. Nakonec se Thalii podařilo integrovat 
a propojit všechny prodejní kanály a od roku 
2016 nabrala přeměna v omnichannelovou 
společnost rychlý spád. 

V hlavní roli čtečky Tolino 
Nový koncept prodejen, který je od roku 
2015 postupně zaváděn v nových či rekon-
struovaných prodejnách, proto nemá za úkol 
pouze „podtrhnout emocionalitu knih“, ale 
má také přenést myšlenku omnichannelo-
vého prodeje na prodejní plochu. „Nábytek, 
layout, tzv. „look and feel“, osvětlení, marke-

ting – na to všechno se díváme perspektivou 
omnichannelu,“ říká Klaus Ortner. Obrazov-
ka u vchodu do prodejny informuje o pláno-
vaných veřejných čteních, na policích s kni-
hami a tematických stolcích jsou displeje 
s bližšími informacemi a knižními tipy, spe-
ciální osvětlení zajišťuje čitelnost obrazovek. 
Knižní tipy se zakládají na recenzích zákazní-
ků a zaměstnanců, zobrazovaný obsah je však 
řízen centrálně, jelikož „kniha žije z aktualit“.

Už kvůli tomu je nezbytné, aby bezpro-
středně po nějaké aktuální události byly 
v knihkupectví k dostání relevantní tituly 
včetně dalších knižních tipů. Spotřebitel to-
tiž očekává, že i prodejní plocha bude reago-
vat stejně rychle jako internet.

Významnou roli informačního stánku pro 
veškeré digitální záležitosti v pobočkách 
Thalie zaujímá stánek německé společnosti 
Tolino. Úspěch čtečky elektronických knih, 
která byla pod tímto názvem uvedena na trh 

v roce 2013 ve spolupráci společností Welt-
bild / Hugendubel, Club Bertelsmann a Deut-
schcer Telekom a jejíž podíl na trhu dle Klau-
se Ortnera už dohání konkurenční Kindle, 
se zakládá právě na propojení otevřenosti 
systému a důsledné kultivace trhu. 

Za úspěšnou proměnou a novým směřová-
ním sítě knihkupectví, jak podotýká jednatel 
společnosti Thalia Klaus Ortner, ovšem stojí 
především lidé, kteří se na něm podíleli. Při 
procesu digitální transformace je rozhodují-
cí aktivně zapojit všechny zaměstnance. Díky 
individuálnímu školení, e-learningovým 
kurzům či vzdělávání přímo na pracovišti 
dnes už většina zaměstnanců ví, jak zacházet 
s inovacemi nepostradatelnými pro jejich 
pracovní náplň, jako je například Thalia-
-Shopping-App či platba přes mobilní aplika-
ci. Internetový prodej a prodej v kamenném 
obchodě, jak dokládá i knižní řetězec Thalia, 
se vzájemně obohacují. „Mnohé nasvědčuje 
tomu, že po otevření pobočky znatelně ros-
te online prodej v její spádové oblasti,“ říká 
Klaus Ortner a dodává: „Kamenné obchody 
budou stále důležitějším nástrojem marke-
tingu.“

Torino-center zastává 
v knihkupectví Thalia významnou 
funkci informačního stánku pro 
veškeré digitální záležitosti

Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování 
a vybavení prodejen
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