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Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje německé EHI ve spolupráci National Retail 
Federation USA jako soutěž o nejlepší koncepty světa. Kritérii výběru jsou povedený design, 
konzistentní koncept obchodu s jasným poselstvím oslovujícím cílovou skupinu a také 
jednoznačně rozpoznatelnou korporátní identitou. Neboť pouze při splnění všech těchto 
aspektů oslovuje idea obchodu také zákazníky. 

Časopis Brands&Stories přijímá do 31. října 2017 přihlášky do dalšího ročníku soutěže!
Přihlášení nepodléhá žádnému poplatku.
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Duch vzorkovny vytvořilo vedení společ-
nosti ve spolupráci s designérkou Martinou 
Krtičkovou. Vzorkovna nepůsobí na první 
pohled jako klasický showroom. Krásnému, 
ale malému interiéru vévodí atypická recep-
ce z bílo-antracitového krionu, která je v kon-
trastu s antracitovou dlažbou a bílo-antraci-
tovými stěnami. Linie tří výloh je zvýrazněna 
dvěma černými bloky, na nichž jsou před-
stavena umyvadla Alape z glazované oceli. 
Hlavní části vzorkovny vévodí velký jednací 
stůl s křesílky, kde je zaručeno soukromí pro 
jednání neprůhlednými foliemi na výlohách. 
V další části vzorkovny jsou představeny na 
výstavních luxusních panelech všechny série 
baterií Dornbracht. Je zde i funkční část, kde 
lze předvést ve funkci tři kuchyňské baterie 
ovládané mechanicky i elektronicky.

Bezpochyby nejkrásnějším místem vzor-
kovny je její funkční wellness, kde se snoubí 
krása obkladů a dlažeb s perfektní řemeslnou 
prací obkladačů a hlavně sofistikovanými 
systémy ATT (Ambience Tuning Technique). 
Jsou zde plně funkční Horizontal Shower, 
Sensory Sky a Comfort a Leg Shower.

Atmosféra vzorkovny má na zákazníka 
působit luxusním, ale velmi příjemným do-
jmem. Pro veřejnost je zde připraven profesi-
onální personál s dlouholetou praxí v daném 
oboru. Ten podá zákazníkům prvotní infor-
mace a v případě jejich zájmu začíná typová-
ní výběru zařizovacích předmětů. 

Služby, které vzorkovna nabízí, jsou zcela 
vyčerpávající. Je zde jednak funkční wel-
lness, kde si může klient vyzkoušet dané 
produkty ATT a jednotlivé sprchy. Pro zá-
kazníka je zde připravena šatna s ručníky, 
župany a fénem a samozřejmě vkusné fresh 
občerstvení. Dále zde na showroomu probí-
hají pravidelné eventy, kde jsou proškoleni 
a seznámeni s danými produkty koncoví zá-
kazníci, projektanti, architekti a developeři. 
Zákazníkům jsou nabízeny 3D vizualizace 
hotových koupelen. Vzorkovna je vybavena 
bezbariérovým vstupem, takže ji mohou na-
vštívit i handicapovaní občané nebo mamin-
ky s malými dětmi v kočárcích. Pro zákazníky 
jsou připraveny parkovací karty, neb se pro-

dejna nachází v modré parkovací zóně. V pří-
padě uzavření obchodní transakce zavážíme 
zboží k zákazníkovi zdarma a zajišťujeme kva-
lifikovanou montáž.

Takže se přijďte podívat a vyzkoušet, jak do-
vede voda pohladit, uklidnit a zbavit stresu.

Od konce měsíce května tohoto roku byla otevřena na pražském Žižkově v Rezidenci Prokopova zbrusu nová vzorkovna 
Dorint DG Centrum, která je zaměřena na prémiové značky Dornbracht a Alape. Je to ojedinělá monobrandová vzorkovna 
v Česku i v Evropě, kde jsou vystaveny pouze produkty skupiny Dornbracht Group. 

Luxus pro náročné

Koncept prodejny byl vytvořen ve spolupráci 
s designérkou firmy Furninova Lenkou Teil-
mann. Interiér se realizoval ve stylu Scandi-
navian look. Prostor ctí nejnovější barevné 
trendy a materiály, jako například 3D tapety 
s betonovým vzhledem. Celé pojetí má na-
vodit pro zákazníky atmosféru Skandinávie. 
Záměr byl udělat obchod pro lidi, kteří májí 
rádi skandinávský styl a chybí jim místo, kde 
v Praze mohou nábytek tohoto snad nejhezčí-
ho stylu koupit, a ještě k tomu za přijatelné pe-
níze. A co dává možnost držet příznivé ceny? 
Je to především poloha prodejny, cena nájmu 

a ekologická budova (např. stavba nemá nain-
stalovanou klimatizaci). Užitečným bonusem 
je možnost bezproblémového parkovaní. 
Velká plocha prodejny dává možnost ukázat 
zákazníkům nábytek „naživo“, ale také mož-
nost v klidu otestovat všechny druhy souprav 
a mezi tím si dát šálek kávy a někdy i sklenič-
ku sektu. Každý kus sedací soupravy si může 
klient vybrat v několika konfiguracích. K vi-
dění jsou i nestandartní řešení v materiálech 
židlí a stolů nebo sedacích souprav, kde si zá-
kazník může vybrat látku nebo kůži, pevnost 
sedáku nebo dokonce nohy podle potřeb. 

Radan Klos, jeden ze spolumajitelů pro-
dejny komentuje, jejich silné stránky slo-
vy: „Milujeme skandinávský styl a všechen 
nábytek, který prodáváme. Každá značka 
byla vybraná promyšleně i s ohledem na 
kvalitu a způsob výroby. Osobně absolvuje-
me návštěvy továren dodavatelů, seznáme-
ní s majiteli i naše proškolení. V nabídce 
máme věci, které jsou exkluzivní na českém 
trhu. Zakládáme si na osobním přístupu ke 
každému klientovi. Jsme stranou rušných 
obchodních center,“ pochvaluje si Radan 
Klos. „A jaké máme zkušenosti s provozem? 
Pozitivní zkušenosti prodejního konceptu - 
to jsou reakce našich zákazníků. Jejich pře-
kvapení, když přijeli do neobvyklého místa 
a objevili atmosféru prodejny, kde si mohou 
splnit sny o zkrášlení svých domovů. Jsme si 
jistí, že klient nemusí platit víc, než nábytek 
opravdu stojí. Dobrá kvalita za slušně pení-
ze a to díky našemu novému prodejnímu 
konceptu.“

Kousek skandinávské
atmosféry v Praze
Netradiční showroom s nábytkem SKANFORT byl nedávno otevřen na okraji Pra-
hy. Nosnou myšlenkou bylo vybudovat v Praze nový koncept prodeje, který dává 
možnost koupě prémiového kvalitního designerského nábytku s širokou nabídkou 
sortimentu za adekvátní ceny. Zákazníci jsou unaveni marným hledáním pohovky 
nebo jídelního stolu podle jejich představ a někdy je to běh na hodně dlouhou trať. 
Neobvyklost konceptu spočívá také v tom, že je prodejna umístěna v převážně logi-
stickém parku NORD PARK, a SKANFORT je jedním z nájemců. Ovšem čistě retailový.
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Storch und Langner vybudovali koncept své-
ho prvního obchodu na předpokladu, že lidé 
se v budoucnu budou stále více stahovat do 
center, aby se zde nechali vést a mohli něco 
zažít. Cílem bylo vytvořit obchod, který se 
nezaměřuje pouze na jeden segment zboží, 
ale propojuje produkty z různých kategorií 
a tak vybízí k tomu, aby zde zákazníci doslo-
va šmejdili. Středobodem konceptu je zážitek 

a příležitost pro návštěvníky získat zde inspi-
raci a nové nápady. 

Premisa „na něco si sáhnout“, tedy vytvořit 
kamenný obchod, znamenala pro Matthiase 
Storcha, vystudovaného informatika s ten-
dencí spíše k internetovým obchodům, zvrat 
o 180 stupňů. Ještě před několika lety zastá-
val opačný názor a zakládal různé online por-

tály. Společně s Marcem Langnerem, se kte-
rým se seznámil díky různým investicím, se 
rozhodl najít „etablovanou značku se zaprá-
šenou image“ a tuto probudit k novému živo-
tu pomocí vlastního konceptu kamenného 
obchodu. Základem pro vlastní obchod bylo 
pět vlastních značek, které Storch vytvořil 
a nejdříve prodával jen na internetu, s postu-
pem času je ale začal nabízet i v kamenném 
obchodu a dnes je dodává asi do 1000 obcho-
dů. Část těchto vlastních značek se nachází 
i ve zmíněném concept storu. 

Vybraný sortiment
Jádrem Butiqu je sortiment pečlivě vybraný 
jeho majiteli. Hlavní kategorie sortimentu 
tvoří bydlení, doplňky, vaření, pochutiny, 
beauty & wellness, šperky, knihy a outdoo-
rové zboží (cestování, auta a kola). Aby byl 
produkt přijat do obchodu, musí splňovat 
určité požadavky. Produkt by měl mít auten-
tický a přesvědčivý příběh, dobrou kvalitu 
a propracovaný design. 70-80 % bestsellerů 

Místo ke šmejdění
a odpočinku

pochází z Holandska a z Anglie, zvláště pak 
z Amsterdamu a z Londýna, kam majitelé ob-
chodu jezdí vícekrát do roka, aby zde našli 
inspiraci. Kolem 20 % produktů pochází z re-
gionu, například vína z Falce. Zboží je naku-
pováno přímo od výrobců. Aby byl sortiment 
obchodu pravidelně obměňován, přibydou 
do obchodu každou sobotu 1-2 nové pro-
dukty. Tyto produkty jsou pak návštěvníkům 
prezentovány v rámci různých akcí, jako jsou 
ochutnávky vína, degustace a prezentace 
produktů. To vše za doprovodu živé hudby. 

K úspěšnému prosazení konceptu nepostačí 
jen výše uvedené akce, ale i umístění obcho-
du do prvotřídní lokality, která zabezpečí do-
statečný příliv zákazníků, na které je takový 
obchod bez specifického zaměření odkázán. 
Kromě toho je také zapotřebí lákat potenci-
ální zákazníky do obchodu. Proto bylo pro 
ztvárnění obchodu klíčové, aby se opticky 
odlišoval od jiných obchodů. Pomocí kom-
pletně otevřeného vstupního prostoru chce 
podnik zabránit tomu, aby se ve vstupním 
prostoru tvořily fronty.

Digitální obrazovky
Digitální obrazovky v obchodě informu-
jí o nadcházejících akcích a sortimentu 
v obchodě. Ve vitrínách jsou pak vystaveny 
jednotlivé produkty na odiv. Pozornost bez-
pochyby upoutá stěna umístěná za poklad-
nami ve vstupním prostoru, kterou vytvořil 
berlínský umělecký pár Heraklut. V prostoru 
350 m2 vytváří technický strop v kombinaci 
s antracitově černými stěnami industriální 
prostředí. Vrcholem je pak kavárna a vinný 
bar umístěný uprostřed prodejní plochy, kte-
rý slouží jako místo setkání a vyzývá k odpo-
činku. Bar je ještě doplněn lounge s designo-
vými křesly. K útulnosti tohoto prostředí 
přispívají i živé rostliny. Všechny produkty 

Koncept značky „Butiq“ charakterizují tmavé stěny, designové produkty, ale i vin-
ný bar s kavárnou. Po úspěšném pop-up-storu v Mannheimu chtějí Matthias Storch 
a Marc Langner prorazit se svým novým concept storem v obchodním centru Q6Q7. 

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

Katharina Sieweke

Technický strop a ocelové regály 
vytvářejí koncept obchodu

bor2017_inz_bs_60x270_press.pdf   6/7/17   10:00:58 PM

mohou být kdykoli nově naaranžovány, aby 
se tak vytvořily optimální průchody a něco 
se neustále měnilo. 

3D-scanner
Soudobá technika v obchodě má vytvořit 
symbiózu mezi tradiční prezentací zboží 
a vyspělou technikou. Zvláštnostmi jsou 
3D-scanner a elektronický regál na vína. 
Pomocí dotykové obrazovky je zákazníkům 
v závislosti na zadané chuti nebo plánova-
ném jídlu prezentováno vhodné víno, a to 
rozsvícením LED světla v příslušném regá-
lu. Od dubna letošního roku si pak zákazní-
ci mohou na pokladně zapůjčit iPad, aby si 
mohli zboží v obchodě naskenovat, následně 
si pak vytvořit seznam přání a odeslat ho jako 
link e-mailem. 

Od 1. února byl spuštěn internetový obchod, 
který zákazníkům umožňuje objednat si zbo-
ží online a vyzvednout ho či ho vrátit v ka-
menné prodejně. Navíc tento internetový 
obchod funguje jako komunikační platforma 
pro akce pořádané v obchodě a slouží k re-
zervacím 3D-scanneru. 

Otevření dalších obchodů je v plánu. V sou-
časné době provozují majitelé obchodu do-
časnou plochu ve Stuttgartu, koncem roku 
by zde Butiq měl mít už svůj stálý obchod. 
Během roku 2017 se také uskuteční další ote-
vření obchodu v Mnichově. 

INZERCE
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Značková prodejna Logitech v Praze

Interior concept HANÁK

S využitím světla
ze vzdušných výloh

Restaurace z mechu
a teakového dřeva
– to je Signature

Debut Shop  
– obchod se světovým designem

Koncept městské prodejny má nabízet na 
zmenšené ploše drobnou elektroniku a uše-
třit tak obyvatelům měst cestu to velkých 
nákupních center, pokud shánějí něco men-
šího pro denní spotřebu blízko bydliště. 
S ohledem na nový koncept uzavřel Datart 
dohodu se společností Logitech, že bude dr-
žet exkluzivitu v kategorii PC doplňků a Da-

tart bude razit trend „značková prodejna Lo-
gitech“. V Logitech koutku si nyní můžete na 
jednom místě vyzkoušet a ošahat nejnovější 
hráčské periferie, sluchátka, kancelářské po-
čítačové myši a klávesnice či reproduktory. 
Další prodejnu v městském konceptu plánu-
je Datart otevřít v létě v Nymburce, do dvou 
let jich chce mít Datart v Česku 20.

„Moje idea konceptu Debut Shopu je hlavně 
o přinášení radosti. Radosti z nakupování 
a obdarování, o malých designových kous-
cích. Moc bych si přála, aby se k nám lidé vra-

celi a bavili se, mohli si vše vyzkoušet, osahat 
a ovonět. A pořídit si tak něco pro sebe nebo 
své blízké s jistotou, že to ‚něco‘ je bude tě-
šit,“ říká majitelka Debut Shopu Kateřina 
Rezková, pro kterou je design a hledání no-
vých talentů vášní.

Nově vzniklý prostor, jehož dominantu 
tvoří svítidlo Phenomena od Bommy, navrh-
la Michaela Tomišková ze studia Dechem, 
precizní, na míru vyrobený nábytek zase do-
dala značka Master & Master. 

Portfolio nového Debut Shopu zahrnu-
je především interiérové doplňky, šperky, 
módní doplňky, ale také kosmetiku a drobné 

dárky. Jednotlivé produkty jsou pečlivě vybí-
rány majitelkou a kurátory tak, aby výběr od-
rážel současné trendy zahraničního designu 
a zároveň splňoval požadavky na autenticitu, 
kvalitu zpracování, ale především cenovou 
dostupnost. Kromě zahraničního výběru 
nabízí Shop oblíbené unikátní vázy Milana 
Pekaře, legendární síťovky Heleny Heinz či 
přírodní mýdla a svíčky St. Territory Martiny 
Matyášové.

Debut Shop charakterizuje koncentrace 
originálních nápadů, pozitivní energie a ne-
otřelosti, proto jeho atmosféru můžete bez 
výčitek vychutnávat. Mimo již zmíněných 
na vás čeká italská kvalita ručně vyráběných 
brýlí Pagani, izraelská organičnost sochař-
ského pojetí umělců ze SinD Studio, dánský 
typografický minimalismus Playtype či fran-
couzská elegance svíček a mýdel Cousu de 
fil blanc a mnoho dalšího!

Společnost Logitech se stala exkluzivním dodavatelem počítačových doplňků v nové 
městské prodejně Datart ve Francouzské ulici na pražských Vinohradech. V prodej-
ně, kterou otevřel český prodejce elektroniky, naleznete na jednom místě více než 
stovku produktů značky Logitech.

V samotném centru Prahy, v Kaprově ulici, najdete nově otevřenou prodejní galerii 
Debut Shop, která volně navazuje na již zavedenou Debut Gallery na Malém náměs-
tí. Kromě výběru z tvorby českých etablovaných umělců nabízí především dostupný 
a hravý zahraniční design.

Se záměrem podpořit české tvůrce byl v květnu v Praze na Smetanově nábřeží otevřen 
na ploše téměř 200 m2 deelive design store, největší prodejní galerie českého desig-
nu v Praze. Prezentuje pestrý kurátorský výběr interiérových doplňků skla, svítidel, 
šperků, oblečení, módních doplňků a dalších objektů ze současného českého designu.

Deelive funguje ve dvou úrovních, jak znač-
ka, která nabízí vlastní bytové doplňky a ná-
bytek navržený a vyrobený v České repub-
lice, a jako obchod, který představuje výběr 
toho nejlepšího z české designérské scény,“ 
vysvětluje Markéta Háková, která stojí za rea-
lizací projektu deelive design store.

„V prostoru šlo zejména o zachování 
průhledu z ulice do interiéru a současně 
možnost pro kolem jdoucí vidět co nejvíce 
z prostoru,“ vyjadřuje se autor návrhu desig-
nu interiéru MgA.Petr Hák. „Proto byly vole-
ny vzdušné výlohy, díky kterým se do pro-
storu dostává hodně přirozeného osvětlení. 
V prostoru je vystaveno hodně předmětů 
v několika velikostech, v nepřeberném 
množství barev a v mnoha materiálech. Ka-
ždý produkt podle svého charakteru tak kla-
de jiné nároky na svoje okolí. Proto jsme se 
snažili v prostoru vytvořit několik různých 
atmosfér, které umožňují vystavit produkt 
v jiném kontextu a případně v kombinaci 
s jiným materiálem. Jednoduché a ostré 
linie se prolínají s texturou dřeva, nebo 
s hladkým povrchem kovu. 

Barevnost interiéru je jednoduchá a pou-
žívá pouze neutrální tóny hnědé v kombina-
ci s černou a bílou. Všechny prvky interiéru 
jsou zhotoveny přímo pro daný prostor a sna-
ží se udržet pozornost návštěvníků na vysta-
vených kusech, nikoliv na použitém mobiliá-
ři. Výraznými prvky interiéru jsou například: 

štendr na šaty, který udržuje pravidelné roze-
stupy mezi ramínky, kruhový kovový držák na 
brýle, který umožňuje vystavit všechny typy 
a velikosti brýlí, nízký stůl, který je vyroben 
ze dvou částí kmene stromu nebo neviditelná 
kabinka schovaná za zrcadlem.“ 
Fotografie: Dita Havránková

Třem odděleným vzdušným prostorům, kte-
ré je možné spojit v jeden posuvnou stěnou 
z dřevěných kazet, vévodí mechové koberce. 

Zcela nový koncept prodeje značky HANÁK 
je od jara k vidění v showroomu na pražském 
Smíchově. V designově sladěném prostoru 

Dlouholetí přátelé Jiří Lešikar a Lumír Sendrei, kteří se dlouhá léta realizovali v praž-
ském pohostinství, se rozhodli zlepšit gastronomickou úroveň D1. Koncem loňského 
roku otevřeli u sjezdu 182 v Popůvkách u Brna designovou restauraci Signature. Pr-
votřídní vizuální zážitek si návštěvníci užijí pouhým posezením v interiéru restaurace. 

najdou zákazníci ukázky toho nejaktuálnější-
ho a nejžádanějšího nábytku od značky HA-
NÁK. V duchu INTERIOR CONCEPTu, tedy 
kompletního vybavení v jednom designu 
a kvalitě, byl otevřen i koncept na ulici Kli-
mentská v Praze. Nové prodejny zapojené do 
tohoto konceptu tak odpovídají nejnáročněj-

ším standardům prezentace výrobků a kultu-
ry prodeje značky HANÁK. 
Již na podzim tohoto roku bude představen 
zákazníkům také kompletně nový, facelifto-
vaný obchodní dům Hanák Forum v Čestli-
cích, který je momentálně rekonstruovám 
citlivě za provozu.

Prodejní síť HANÁK NÁBYTEK, a.s. aktuálně prochází redesignem a rozšířováním. Cí-
lem je nabídnout klientům krásnější, sofistikovanější, ucelenější prodejny tzv. Interi-
or concept, kdy veškerý nábytek je vyroben na míru vč. interiérových dveří.

Těmi Pavel Kříž z architektonického studia 
KOMPLITS obložil jak sloupoví v hlavní čás-
ti restaurace, tak celou stěnu v odděleném 

salonku. „Chtěli jsme vybudovat příjemné, 
vzdušné, ambientní místo s nadčasovým de-
signem a jsem rád, že se nám to povedlo,“ 
pyšní se Jiří Lešikar výsledkem, který kromě 
dřeva a skandinávského mechu kombinuje 
i kamen a kov.
P. S. Údržba skandinávského mechu není 
vůbec nic jednoduchého. Každý den, respek-
tive noc se musí pečlivě kropit, aby vypadal 
stále svěže a doplňoval tak image celého inte-
riéru, ale také dorůstal tam, kde se vyřádí děti 
na rodinných brunchích!
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Dnešní konzumní společnost je navyklá na 
chytrou reklamu masově produkovaného 
zboží, které se dá zpravidla vyměnit. Fak-
tem je, že dnešní spotřebitelé jsou v jisté 
míře přesycení a otupělí. Průzkumníci trhu 
proto již dlouho předpovídají, že originální 
koncepty s nezaměnitelnými profily mohou 
velmi úspěšně vyplnit mezeru na trhu. Ve 
velkoměstě, jako je Paříž, hledá mnoho spo-
třebitelů něco výjimečného, pokud možno 
unikát. 

Toho využil právě Empreintes. Tento con-
cept store je iniciativou Ateliers d’Art de 
France, která reprezentuje 6 000 ateliérů 
uměleckých řemesel. Serge Nicole, předseda 
Ateliers de France, říká: „Naším cílem je po-

stupem času dát možnost každému umělci, 
aby vystavil svá díla na tomto výjimečném 
místě v srdci Haut Marais.“

Na čtyřech patrech a 600 m2 budovy staré 
manufaktury vstupuje návštěvník do světa 
kreativity, kde se mu prezentuje fascinující 
umělecké řemeslo a zavádí ho do tajů výroby. 

V jedné místnosti v suterénu budovy vysvět-
lují video-projekce speciální výrobní postupy 
a prezentují tento ateliér. Tato didaktika ote-
vírá divákovi dveře ateliéru a nechává ho, aby 
se účastnil procesu výroby. Tímto způsobem 
přestává být výrobek pouhým artefaktem 
bez duše, ale otevírá se divákovi a poskytuje 
mu zážitek. 

Vdechnout obchodu duši
Vystavěné objekty si kladou za cíl samozřej-
mě zkrášlit všední prostředí, ale zároveň ho 
emočně nabít, vdechnout mu duši. Všechny 
kreace vyzařují vysokou míru senzibility, 
řemeslné dovednosti a charakteristické jedi-
nečnosti. 

Na prezentačních plochách je vystavována 
keramika, osvětlení, textilie, nábytek a šper-
ky. Na stolech, v intimních zákoutích nebo 
v obchůdcích skrytých v obchodech jako by 
návštěvník procházel výstavou. Pro tvůrce to 
byla výzva propojit tak různorodou nabídku 
v celistvý koncept s jedinečnou atmosférou. 
Zároveň si byli vědomi toho, že tuto práci 
nemohou přenechat klasickým designérům 
obchodních prostor. Proto se Empreintes 
v čele s Elisabeth Leriche rozhodl angažovat 
známou stylistku a scénografku jako kurátor-
ku. Její inscenace na nejvýznamnějším vele-
trhu nábytku s názvem Maison & Objet v Pa-
říži jsou legendární. K vybavení prostor říká: 
„Abych této nové nákupní destinaci vdechla 
život, vsadila jsem na velmi střídmou, čistou 
atmosféru. Teprve toto dá vystaveným objek-
tům šanci, aby se v tomto prostoru správně 
rozvinuly.“

U příležitosti „Design Weeku“, který se konal 
v Empreintes v lednu tohoto roku, kurátoro-
vala Leriche výstavu s názvem „Crazy“. Nyní 
zde představuje práce mladých kreativců, 
kteří na základě starých řemeslných technik 
nalézají nové motivy a formy vyjádření. Tak 
prezentoval například Xavier Noel neobvyk-
lé expresivní masky, které vytvořil pomocí 
tradiční techniky pozlacování. 

V přízemí je k vidění prezentace objektů vy-
tvořených ekologickou cestou, které nás ob-
klopují ve všedním životě. Mezi tyto objekty 
patří například ručně vyráběné vlněné deky 
z Pyrenejí od značky Midipy nebo sedadla pl-
něná slámou od značky Duwel. Do budoucna 
se plánuje, že se zde každé dva měsíce budou 
konat výstavy o nejrůznějších materiálech, 
speciálních řemeslných technikách nebo ur-
čitých designérských tématech. 

V prvním patře tohoto concept storu si mo-
hou návštěvníci udělat malou pauzu. Důvo-
dem, aby se v bio-baru s názvem „Le Café by 
Season“ zdrželi o něco déle, mohou být čers-
tvě vymačkané šťávy a bio-pokrmy s originál-
ním složením. Stejně tak jako celý dům vybízí 
i toto bistro ke zpomalení. Zpomalit, nechat 
hektiku velkoměsta venku a poddat se jen 
smyslům, to udělá dobře každému. 

Celý tento koncept se nese v duchu soudo-
bého fenoménu „hygge“. Toto slovo pochází 
z dánštiny a dalo by se přeložit jako útulnost, 
ukotvenost, družnost. Institut budoucnosti 
v Hamburku ve své „Zprávě o budoucnosti 
2017“ poukázal na vysokou relevanci této 
nové kultury, která klade důraz na vzájem-
nou sounáležitost. Jde o touhu po kooperu-
jící společnosti, která kromě propojenosti 
a komunikace nabízí i soukromí a bezpečí. 
Klíčovými pojmy „hygge“ jsou harmonie, po-
hodlí, současnost, ochrana a sounáležitost. 

To odpovídá tomu, jak se tvůrci konceptu 
Empreintes sami vnímají – jako protipól ke 
klasickému obchodu. Místo toho, aby nabí-
zeli „stále více a stále rychleji“, vytvářejí oázu 
kreativity, setkávání a odpočinku. Zde je totiž 
nakupování smyslovým požitkem. 
www.seasonsparis.fr

Na ulici Rue de Picardie v srdci pařížské čtvrti Haut Marais poskytuje nový inte-
riérový concept store Empreintes jeviště nejrůznějším uměleckým řemeslníkům, 
aby se zde prezentovali se svými výrobky a jejich originalitou širokému publiku. 

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

Winfried Rollmann

Nakupování
jako smyslový požitek

Bio-Cafébar Empreintes

Návštěvník putuje uprostřed prezentací jakoby procházel výstavou

Bio-Cafébar Empreintes
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Jak může prodej v kamenných obchodech 
úspěšně obstát i v budoucnosti? Jak má 
vytvořit pokud možno co nejpříjemnější 
a nejlákavější zákaznickou cestu? A jak by 
měly kamenné prodejny smysluplně pro-
pojit svět online s jeho offline protějškem? 
V obchodech budoucnosti jsou prezentová-
ny a testovány možnosti nakupování zítřka. 
K průkopníkům těchto konceptů patří spo-
lečnost Metro Group, která iniciativu ob-

chodů budoucnosti uvedla již v roce 2002. 
Svůj první obchod budoucnosti otevřela 
s podporou partnerů z oblasti IT a spotřeb-
ního zboží, poskytovatelů služeb i vědců ve 
městě Rheinberg v Severním Porýní-Vestfál-
sku. Od roku 2008 provozuje Metro Group 
podobně vybavenou prodejnu i v nedalekém 
Tönisvorstu. Zde bylo testováno užití techno-
logie RFID stejně jako platba pomocí otisku 
prstu, mobilní nákupní asistent, samoobsluž-

né pokladny, roboti či interaktivní mrazicí 
boxy. Zatímco jiné firmy v současnosti horli-
vě aplikují výdobytky obchodů budoucnosti, 
společnost Metro Group se již vydává jiným 
směrem (viz rámeček).

Knauber Innovation Store
Minulostí, avšak s dobrým koncem, se nedáv-
no stala také inovační prodejna společnosti 
Knauber v Pulheimu, nacházející se neda-
leko Kolína nad Rýnem. Po dobu tří let, od 
září 2014 do prosince 2016, se maloobchodní 
společnost Knauber Freizeit a kolínský Insti-
tut pro výzkum prodeje (IFH Köln) spolu 
s dalšími partnery zabývaly otázkou, jak by 
mělo vypadat poradenství, služby a prezen-
tace produktu v obchodech budoucnosti 
v rámci trhu se stavebninami. Spotřebitelé se 
seznamovali s inovacemi, například z oblasti 
nových médií, jejichž prostřednictvím moh-
li provozovatele snadno informovat o svých 
názorech a přáních. Pomocí virtuální reality 
si zákazníci mohli mimo jiné vyzkoušet, jak 
by určitá tapeta vypadala v jejich prostorech, 
na obrazovce si také mohli jednotlivé pro-
dukty lépe prohlédnout a uspořádat a ná-
sledně si je nechat poslat domů. 

V rámci projektu byla realizována i onli-
ne anketa s více než 2000 respondenty. Eva 
Stüberová, vedoucí výzkumu a poradenství 

na kolínském Institutu pro výzkum prodeje, 
shrnuje výsledky tohoto průzkumu: „Zjistili 
jsme, jak důležitá je zpětná vazba zákazníků 
a jak malý důraz na ni byl doposud kladen. 
Kromě toho také vyšlo najevo, že poraden-
ství a služby jsou v oblasti stavebnin stále 
žádanější. Zatímco tzv. služby „Do-it-for-me“ 
rádi využívají všechny věkové skupiny, ať už 
se jedná o míchání barev nebo dodavatel-
ské a montážní služby, poptávku po digitál-
ních službách jsme zaznamenali především 
u mladších zákazníků.“ Kamenná prodejna 
pobočky společnosti Knauber v Pulheimu je 
v současnosti demontována. Maike Hagedor-
nová, tisková mluvčí společnosti Knauber, 
však podotýká: „Zkušenosti, které jsme nasbí-
rali, pronikají do konceptu našich poboček.“ 
Eva Stüberová ji doplňuje: „Síť našich partne-
rů si budeme udržovat i nadále.“

weShop
Interdisciplinární a mezipodnikové spolu-
práce a především vytváření nových týmů 
odborníků, které v rámci takovýchto pro-
jektů vznikají, si všímá také Bernd Mayer, 
account manager projektu weShop ve spo-
lečnosti Serviceplan Group. V říjnu 2014 
založila tato mnichovská komunikační agen-
tura ve svém firemním sídle ve spolupráci 
se specialisty na IT Cisco, společností Vitra 
Group a dalšími partnery weShop o velikosti 
50 metrů čtverečních. „Chtěli jsme ukázat, 
jakým způsobem může klasický prodej rea-
govat na svou online konkurenci,“ vysvětluje 
Bernd Mayer. V dialogu s (potenciálními) zá-
kazníky – testovací laboratoř je totiž přístup-
ná pouze odborníkům – jsou dále vyvíjeny 
perspektivní technologie, které jsou občas 
i znovu zavrhovány. Serviceplan už vytvořil 
návrhy pro prezentaci na téma móda (ve 
spolupráci se značkou Bogner) či mobili-

Laboratoře
na obchody
budoucnosti
Maloobchodníci, značkoví výrobci a poskytovatelé služeb zkoušejí v rámci projek-
tů, takzvaných obchodů budoucnosti, různé koncepty, technologie a nové možnos-
ti spolupráce. Německý renomovaný časopis stores+shops zjišťoval, jaké zkušenos-
ti jim tyto projekty přinesly. 

Metro Group

Program
„Retail-Accelerator“

V současnosti weShop prezentuje řešení pro 
poskytovatele finančních služeb. 

Mnichovský weShop představil inovativní digitální řešení pro prodejny s módou.

Další weShop představil řešení pro obchody s elektronikou. 

Testovací objekt „Edeka-box“ na parkovišti E-Centra Gaimersheim, ve kterém si zákazníci mohou kdykoli 
vyzvednout své zboží objednané online. 

Metro Group ve spolupráci se společností 
Techstars připravily nový start-up program, 
který má urychlit aplikaci digitálních řešení 
v prodeji. Program cílí na zakladatele s ino-
vativními digitálními aplikacemi, důležitou 
skupinu zákazníků společnosti Metro Cash & 
Carry, i na velké hypermarkety, tedy oblast 
podnikání dceřiné společnosti Real. Deset 
vybraných start-up týmů obdrží nabídku až 
do výše investice 120 000 eur. Od poloviny 
června absolvují v Berlíně tříměsíční pro-
gram podpory, během něhož získají přístup 
k více než stovce mentorů z oblasti nákupu, 
prodeje, marketingu, strategie, finančnictví, 
práva a komunikace. Na konci září celý pro-
gram vyústí v tzv. „Demo-Day“, v rámci ně-
hož se firmy představí investorům, vedou-
cím zástupcům z branže i široké veřejnosti.
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ta (s motocyklovou odnoží značky BMW). 
V současnosti je pod názvem „weFinance“ 
k vidění návrh maloobchodní prezentace 
pro poskytovatele finančních služeb. Integra-
cí digitálních médií se dnes zabývají všechna 
odvětví z oblasti služeb, která jsou zastoupe-
na kamennými prodejnami. 

Formáty weShop doposud navštívilo oko-
lo 1200 návštěvníků z přibližně 140 firem 
včetně četných novinářů. Cílem však není 
pouze weShop sám o sobě, ale uplatnění 
jeho prvků ve skutečných místech prode-
je. „Tři kotované společnosti mají v plánu 
zřídit pilotní prodejny,“ říká Bernd Mayer, 
který si u zákazníků všímá sílící „tendence 
k vlastnímu jednání“. Má to ale jeden háček: 
„Doba potřebná k realizaci je však delší, než 
se čekalo.“

Na otázku, které technologie zazname-
návají největší ohlas, Bernd Mayer odpoví-
dá: „Zdá se, že nejdůležitějšími tématy jsou 
video-poradenství, digitální prodlužování 
regálů a analýza chování zákazníků pomocí 
inteligentního využívání dat. V módní bran-
ži zaznamenávají velký úspěch naše řešení 
pro zkušební kabinky. Zároveň jsme však 
došli k důležitým poznatkům: technologie 
by pro daný účel měly být vždy jen pro-
středkem a ústředním bodem zájmu by měl 
stále zůstat zákazník. Prapůvodní přednosti 
maloobchodu hrají v současné době opět 
významnou roli.“

Podobně to vidí i Sabine Kriegová, vedou-
cí maloobchodu u partnera projektu Vitra: 
„Pouhým včleněním digitálních prvků do 
prodejny digitalizace nedocílíte. Digitalizace 
dosáhne svého cíle, když se stáhne do ústra-
ní, do popředí postaví zákazníkův prožitek 
a když velkou měrou zvýší produktivitu dané 
prodejny. Kamenný obchod musí oproti své 
online konkurenci zároveň nabízet nějakou 

přidanou hodnotu: excelentní servis, kom-
petentní poradenství, požitek pro všechny 
smysly a především lidský kontakt.“

exp37
Dalším příkladem je zážitková prodejna exp37 
v Düsseldorfu, kterou v říjnu 2016 společně 
otevřeli specialista v oblasti poradenství Tailo-
rit a kreativní a komunikační agentura Mavis. 
Projekt, který podporovalo dalších 17 part-
nerů, si rovněž klade za cíl pomoci značkám 
a maloobchodům, aby se v procesu digitální 
transformace lépe zorientovaly. Výkonný ředi-
tel společnosti Mavis Thomas Spieker dodává: 
„Velké množství možností způsobuje nejistotu 
a jeví se mnohým obchodníkům jako zpravi-
dla kapitálově náročná sázka do budoucnosti. 
Chceme obchodníkům pomoci najít správné 
řešení na míru.“

Tento concept store se rozkládá na ploše 
130 metrů čtverečních a stejně jako u we-
Shopu se jedná o fiktivní prodejnu, jež nemá 
žádného koncového zákazníka. „Zato jsme 
v průběhu prvních čtyř měsíců měli okolo 
sto schůzek s velmi zajímavými obchodními 
partnery. Kromě zástupců prodeje a znač-
kového průmyslu byli mezi nimi lidé z růz-
ných svazů, vědci, futurologové a novináři. 
Každý rozhovor nám předal nové impulsy,“ 
říká Thomas Spieker. Provoz prodejny byl 
původně plánován jen do března, ale nyní je 
prodloužen až do konce roku. Vedoucí pro-
dejny chtějí zavést „průběžný zlepšovací pro-
ces“. Thomas Jesewski, jednatel společnosti 
Tailorit, to vysvětluje slovy: „V dnešní době 
už nestačí vytvořit dobrý set-up a jednodu-
še ho ponechat svému osudu.“ V exp37 jsou 
k vidění mimo jiné chytrá zrcadla pro virtuál-
ní oblékání, interaktivní systém pro výlohy, 
elektronické cenovky, informační obrazovky 
a dynamické řízení osvětlení.

E-Center Gaimersheim
Obchodní společnost Edeka jižní Bavorsko 
ve svých supermarketech průběžně testuje 
nové formáty a koncepty prodeje. Edeka 
zkouší jak nové architektonické a designové 
prvky, tak nové druhy sortimentu. Za plné-
ho provozu se v Edece testují i energetické 
koncepty, díky nimž sbírá zkušenosti a pre-
zentuje inovace pro své trhy. V současnosti 
probíhá ve vlajkové lodi E-Center Gaimer-
sheim (tam se nachází také centrála společ-
nosti Edeka jižní Bavorsko) testování celé 
řady novinek.

Více než rok po otevření této prodejny 
Edeka jižní Bavorsko bilancuje: „Pozitivní 
ohlas na naše gastronomické koncepty nám 
potvrzuje, že současní zákazníci přikládají 
dobrému jídlu čím dál větší hodnotu a su-
permarket vnímají jako místo setkávání. Dále 
máme také dobrou zkušenost s přenosnými 
skenery k načítání čárových kódů. Ty zákaz-
níci rádi využívají jako alternativu, když se 
u pokladen tvoří dlouhé fronty. Tzv. Edeka-
-box, tedy stanice na parkovišti, ve které si 
zákazníci mohou v jakoukoli denní i noční 
hodinu vyzvednout své objednané zboží, se 
momentálně nachází ještě ve fází testování. 
Faktem ale zůstává, že určité skupiny zákaz-
níků tuto službu oceňují a pravidelně ji vy-
užívají.“

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

Stefanie Hütz

exp37 chce značkám a maloobchodům pomoci 
zorientovat se v procesu digitalizace.

Virtuální oblékání v exp37.
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Letošní retail safari jsme zahájili v super-
marketu značky Rewe, který svou podobou 
reflektuje výsledky neuro výzkumů, které 
zde byly dříve realizovány. Ty se projevují na-
příklad prostřednictvím instalované podlahy 
s designem a imitací povrchu dlažebních 
kostek, které v zákaznících vyvolávají dojem 
pohybu na tržišti, zvolených barev či tep-
loty, optimalizované pro nákup na 21,3 °C. 
Naopak zde chyběla kategoriální navigace, 
což bylo dáno jednak menší velikostí prodej-
ny, jednak střízlivým rozsahem sortimentu, 
v němž se zákazník zorientuje rychle a intu-
itivně. Absence navigace v tomto případě na-
víc podporuje browsing a impulzivní cross-
-selling neplánovaných položek.

Hned u vstupu zákazníka vnadí lákavě aran-
žované čerstvé potraviny, ready-to-eat os-

trůvky včetně fresh džusů, na které navazuje 
ovocný a zeleninový sortiment. Pro doplně-
ní aranžmá se mimo jiné využívají domácky 
vyhlížející mísy s čerstvou zeleninou, které 
zákazníkům přibližují moment spotřeby 
a vyvolávají příjemné pocity. Hladový tak 

nakoupí více a zároveň si hned na začátku 
nákupu uspokojí své výčitky svědomí, čímž 
je zároveň odblokován zájem o méně zdravý 
sortiment. 

V Rewe věnují nemálo pozornosti také sor-
timentu vína. Atmosféru, prezentaci i šíři 
nabídky by supermarketu mohla závidět ne-
jedna česká vinotéka. 

Své místo mají v supermarketu i digitální 
cenovky, které umožňují promptní aktualiza-
ci cen dle situace na trhu a vlastním online 
shopu. Slevy a akční poutače jsou zde však 
sporadické. 

Zajímavým nástrojem k nalákání zákazníků 
představuje rovněž spolupráce se společnos-
tí TCC company, která formou malých shop-
-in-shopů nabízí v prodejně non-food pro-
dukty vybraných známých značek. V rámci 
věrnostního programu si je mohou zákazníci 
zakoupit za sníženou cenu. 

Z Rewe jsme zamířili do Frankonie, prodejny 
s loveckými potřebami, včetně zbraní, tedy 
koncept v českém obchodním centru zatím 

nevídaný. Většinu produktů, překvapivě i re-
álných zbraní, si zde mohli zákazníci osahat 
a díky zajišťovacím ocelovým lankům i vy-
zkoušet bez asistence prodavače. I zde platí, 
že když si zákazník produkt osahá, zvyšuje 
se tím pravděpodobnost, že ho bude i chtít 
(v FMCG alespoň platí, že uchopený produkt 
je zakoupen v 50-60 % případů). 

Zastávkou číslo tři byl obchod Manufactum, 
který je součástí ikonické „katalogové“ zá-
silkové společnosti Otto. Svým originálním 
mixem a vystavením sortimentu ho lze zařa-
dit někam mezi Ikeu, papírnictví, gift shop, 
vetešnictví, hadrárnu a moderní lahůdky 
s možností posezení. Vše je však kvalitní, pré-
miové a zaměřené na produkty v retro stylu 
70. a 80. let, včetně ikonických kožených 
sedel na kolo nebo bakelitových otočných 
vypínačů. Součástí obchodu je také nabídka 
„entire story of cooking“ neboli „všeho, co se 
týká vaření“ od pomůcek a zařízení na vaření 
přes potraviny po bistro. 

 

Prodejna moderně využívá plně otevřené vý-
lohy, za kterými jsou vidět zákazníci, probíra-
jící se sortimentem či občerstvující se místní-
mi lahůdkami. Pohled na ně pomáhá vytvářet 

dojem stylového komunitního centra, které 
láká zvědavce ke vstupu. V samotném obcho-
dě, s nepopsatelným charismatem, zákazník 
snadno propadne jeho kouzlu a pustí se do 
objevování a nákupního dobrodružství.

Co v Manufactu není skladem, je možné na 
místě objednat a později vyzvednout či si 
nechat doručit domů. Omnichannel je sa-
mozřejmostí. O úspěchu této mladé malo-
obchodní značky svědčí i to, že v Německu 
disponuje už 20 obchody.

Další zastávkou byl rodinný obchod Barbara 
Frères, který se zaměřuje na high-end odě-
vy a obuv pro děti luxusních značek jako 
Gucci, Christian Dior, Dolce & Gabbana, 
Fendi, Hermès aj. Kromě celkového desig-
nu prodejny nás zaujal fenomén „curated 
shopping“ neboli „nakupování s poradním 
hlasem“, který se v tomto případě zhmotnil 
do Lisy, online systému s vlastní aplikací, 
umožňující nakupování zákazníkům e-sho-
pu přes živou video relaci. 

Lisa funguje následovně: nejprve se zákaz-
ník přes webové stránky objedná k nákupu 
s on-line konzultací prodejního asistenta 
(stačí minimálně tři hodiny předem) a při-
tom může zadat obecné informace o svých 
představách, stylu, oblíbených značkách 

Retail safari v Düsseldorfu:
nabízet zboží už nestačí
Letošní cesta za inspirací v německém Düsseldorfu ukázala možnosti, 
jak se chtějí prodejny stát příjemnou součástí volného času zákazníka. 
V rámci návštěvy veletrhu Euroshop 
v Düsseldorfu jsme si nenechali ujít naši 
tradiční cestu za inspirací do místních pro-
dejen. Na retail safari jsme se vydali s per-
spektivou, nastolenou hned v úvodu slovy 
Franka Rohmeho z německého POPAI: „Re-
tail bude stále více o aktivní interakci lidí 

s lidmi, o aktivaci člověka člověkem k tomu, 
aby si v obchodě něco koupil. Už nebu-
de stačit otázka, zda nepotřebují s něčím 
pomoci, ale bude nutné umět rozpoznat 
a pochopit potřeby zákazníka a nabídnout 
jim řešení. Prodejna už nebude jen nabízet 
zboží, ale stane se součástí smysluplně trá-

veného volného času zákazníků a místem 
expertních konzultací a zážitků s produk-
ty a značkami.“ Předzvěst budoucnosti už 
dnes představují convenience obchody, je-
jichž součást tvoří restaurace či bistra, kde si 
mohou zákazníci dát z místního sortimentu 
něco k snědku či posedět u kávy. 
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i produktech, které by ho zajímaly, aby se 
prodejní asistent mohl připravit. V domlu-
vený termín na něj čeká připravený proda-
vač, který mu pomocí Lisy předvádí modely, 
radí kombinace a rozšiřuje klasický e-shop 
o aktivní osobní interakci, radu a inspiraci. 
Pokud je prodavač šikovný, dokáže zákazní-
kovi rozšířit obzory jeho potřeb, aktivně mu 
nabídnout položky, které by ho samotného 
nenapadly, a pomoci mu s často nelehkým 
rozhodováním. Díky tomu navíc značka své-
ho zákazníka lépe pozná a je schopna pro něj 
být lepším partnerem v momentálním oka-
mžiku i při budoucí komunikaci a nákupech. 

Z Lisy samotné, kterou má firma patentova-
nou, se stala navíc další osa jejího podniká-
ní. Dnes jí Barbara Frères pronajímá dalším 
obchodům a připravuje její sériovou výrobu 
a plošný prodej.

Pátou zastávkou se stal vyhlášený místní 
obchod Dornroschen, který nabízí květiny 
a zároveň stylový nábytek, na kterém jsou 
vystaveny. Ve svém interiéru pracuje s pro-
storovou kompozicí založenou na obřích 
schodech, kde stojí zboží v patrech a je krás-
ně vidět i zvenku. Vejde se ho tam tak více, 
aniž by to ubralo na estetice či přehlednosti. 

Následně jsme navštívili Denns – organic 
grocery, supermarket se zdravou výživou, 
bio a organickými potravinami, kde lze za-
koupit vše od čerstvého pečiva, přes ovoce 
a zeleninu po kosmetiku, pivo a víno. Vůní 
a stylem vystavení připomíná zavedené ne-

závislé obchody se zdravou výživou u nás, 
nicméně ani na malém prostoru nebyla pod-
ceněna navigace, která pomáhá zákazníkovi 
v orientaci a zároveň mu připomíná, co by se 
mu ještě mohlo hodit.

A i do tohoto obchodu pronikla personali-
zace. Přes digitální kiosek si zde může každý 
po registraci své karty vytisknout akční na-
bídku na míru, zohledňující počet nasbíra-
ných bodů za předchozí nákupy v kamenné 
prodejně či e-shopu. Nutno dodat, že téměř 
každý příchozí zákazník této možnosti využil.

Na našem retail safari nás zaujal také přístup 
k umístění a komunikaci zlevněného zboží 
Galerie Kaufhof. V oddělení módy využila ce-
dule s informací, kde se zlevněné výprodeje 

nachází. Všechny slevy byly soustředěny ve 
zvlášť k tomu určené části patra. 

V C&A jsme zase viděli, jak se mohou i levné 
značky prezentovat prémiově s dokonalým 
vizuálním merchandisingem. 

Moderní obchodní centra v Düsseldorfu 
jsou koncipována jako vzdušná místa odpo-
činku. Při nákupu si zákazník může odpoči-
nout v pohodlné sedací soupravě, připojit 
se zdarma k Wifi, vyřídit pracovní záležitosti 
nebo si pohrát s dětmi.

Věříme, že Vás budou naše postřehy inspiro-
vat a přispějeme tak k lepším našim místům 
prodeje. 

Vaš DAGO team

Odpočinkové zóny mezi produkty v nákupním centru

„Celý projekt je netradiční. Chtěli jsme využít 
jedinečného prostoru, který se nám nabízel, 
a zároveň na jednom místě prezentovat širo-
kou škálu našich produktů takovým způso-
bem, jenž zatím není k vidění nikde jinde,“ 
vysvětluje Roman Moudrý, GMT manažer ze 
společnosti LG Electronics CZ. A spektrum 
je skutečně obsáhlé – zákazníci si mohou 
v prostorném vystavení prohléhnout domácí 
spotřebiče, ale především televize s nejpo-
kročilejší OLED technologií.

Projekt je výsledkem několikaměsíční spo-
lupráce se společností DAGO, která pro LG 
Electronics vystavení navrhla a vytvořila. 
Podle Miloslava Odehnala z DAGO reflektuje 
nejnovější trendy v požadavcích, které zákaz-
níci na obchody kladou. „Kvalitní a vizuálně 
zajímavé provedení celé instalace je již sa-
mozřejmostí, je ale nutné nakupující oslovit 
také jinak. V tomto případě jejich pozornost 
upoutá široká škála možností, jak lze s celým 
prostorem interagovat. Všechny vystavené 
produkty si lze například velice dobře pro-

hlédnout a vyzkoušet, vše je plně funkční. 
Například OLED televize pouze nevisí na 
stěně, zákazník si může díky speciálnímu vý-
suvnému systému polic prohlédnout zádové 
části,“ dodává. Projekt zaujal také porotce 
soutěže POPAI Awards v Paříži, kteří jej no-
minovali do finále v kategorii Architektura 
komerčních interiérů. 

Výsledný koncept shop in shop je tak souhr-
nem celé řady inovativních prvků a materiálů, 
v luxusním provedení pro co největší upoutá-
ní pozornosti a přispění ke skvělému designu 
a image vystavených produktů. A pozornosti 
se dle slov Romana Moudrého dostává: „zá-
kazníci na vystavení reagují velice pozitivně, 
registrujeme díky němu zvýšený zájem o pro-
dukty a především větší prodeje,“ vysvětluje.

Vystavení je navrženo tak, aby mohlo být 
kontinuálně modernizováno a na svém místě 
setrvalo několik let. Menší realizace je pro zá-
kazníky připravena také v Alza showroomu 
v Bratislavě.

Už jste si vychutnali svůj první microdrink? 
Že ještě ne? Pak máte jedinečnou příležitost. 
Na evropský trh totiž míří unikátní rozpust-
né tabletky Waterdrop. 

V čase dovolených tak můžete narazit na 
tuto novinku např. na vídeňském letišti, kam 
putoval první shop in shop, který jsme vy-
robili podle návrhu a požadavků zadavatele. 

Čistý design, uzamykatelný pult a rozkládací 
stojan, odlehčený vydlabáním dřevěného 
korpusu ve tvaru blistru, ve kterém jsou tab-
letky baleny. 

A jak to funguje?
Vhozením jedné jediné šumivé tabletky do 
sklenky vody si můžete během chvilky při-
pravit osvěžující nápoj plný vitamínů, který 
vás osvěží doma i na cestách. Tak proč je ne-
mít vždy u sebe?

Navíc cenově výhodný box se 48 tabletami 
je vyroben ze speciální papírové pěny Paper-
Foam®, která je 100% bio odbouratelná. Pl-
ným právem tedy získal cenu Dieline Award 

2017 v kategorii „Sustainable Packaging“. 
A takové projekty nás opravdu baví!

www.authentica.cz

LG Electronics inovuje svoji 
POP prezentaci v Alze 

Evropský launch
microdrinků Waterdrop
se společností Authentica

Unikátní projekt připravila pro zákazníky značka elektroniky LG Electronics. Na 42 m2 
v pražském Alza showroomu vytvořila plně funkční shop in shop prezentující hned 
několik typů produktů černé i bílé techniky dohromady. A to v luxusním a plně in-
teraktivním kabátě.
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Šimek

Petr Šimek,
WELLEN
RETAIL EXPERIENCE

RETAIL TRENDY

RETAIL jako médium 
Retail už není v dnešní době pouze prodejní formát. Je to místo, které pomáhá zákazníkům zprostředkovat zážitek se značkou. 
Médium, které v rámci “rozkladu cílení" obecné reklamy získává na důležitosti. Jde o opravdovou, hmatatelnou a velmi inten-
zivní možnost, jak představit svým zákazníkům to nejdůležitější. Retail, kromě distribuce zboží, vysvětluje, proč značka existuje, 
za čím si stojí nebo co chce pro svět a své zákazníky udělat.

Zavedené marketingové postupy již nemusí ve všech případech na sto 
procent fungovat. Nejde jenom o to vyrobit dostatek výrobků a pak je 
distribuovat na dostatečný počet prodejních míst. Je třeba zákazníka 
přesvědčit o tom, že má danému výrobku věřit a že jej potřebuje. A to 
je v dnešní době, kde vlastně kdokoli může vyrábět cokoli, stále těž-
ší a těžší. Dnešní zákazník je velmi informovaný. Pokud nemá dobrý 
důvod, nenakupuje, když jednou dostane slevu, očekává a požaduje ji 
automaticky také příště. A právě retail a jeho schopnost „oslovit“ jsou 

pro marketéry mnohem zajímavější než dřív. Zákazníci totiž při svých 
výpravách za nákupy vnímají okolí a jsou ochotni se nechat přesvěd-
čit. A to nejen ohledně produktu, ale čím častěji ohledně již zmíně-
né značky. Tady retail začínáme vidět i v jiných zajímavých formách, 
ve kterém ho úplně neznáme. A to přináší následující problémy: Jak 
vysvětlit, že neprodejní retail je investice, která se vrátí na prodejích 
jinde? Nebo, jak přesvědčit klienty, že zážitek nelze měřit jen tvrdými 
daty? Zde je pár příkladů. 

Cadillac House, NYC
Zcela náhodou jsem při východu z hotelu narazil na prostor, který mě okamžitě zaujal. Cadillac 
přesunul svoje HQ do NYC a součástí něj je i prodejna / (ne)prodejna. Místo, které oslavuje Ca-
dillac jako značku a snaží se vysvětlit a představit její hodnoty a názor na život. Od historie přes 
současnost. Od příjemného místa, kde můžete posedět a dát si výbornou kávu, až po galerii, 
kde sem můžete inspirovat. 330 Hudson St, New York, NY 10013

Samsung 837, NYC
Samsung vždy nemusí být pouze “follower”, 
jak se na něj z pohledu Applu mnoho zákaz-
níků dívá. Obchod otevřený v roce 2016 ve 
čtvrti Meatpacking District je nadčasovou 
ukázkou směřování retailu do budoucna. 
Interaktivní prostor, který dokáže zákazní-
ka zaujmout a pobavit, ale současně je ho 
schopen naučit pracovat se Samsung pro-
dukty, seznámit ho s jejich výhodami a tím 
vytvořit „příležitost“ a následně „potřebu“. 
837 Washington St, New York, NY 10014

Cailler, NYC
Čokoláda se dá prezentovat všelijak. V Borough Market Londýně jí vidíte, 
jak vzniká. Cailler, výrobce švýcarské čokolády, využívá modernější způsob. 
Pomocí virtuální reality se můžete projít po prosluněných pastvinách švý-
carských Alp. Vše je zaměřeno na zážitek. O prodeji jako takovém nepadne 
ani slovo. 

Mercedes-Benz, Westfield, London
To, že se i výrobci a prodejci automobilů stěhují do obchodních center, není 
žádná novinka. Onehdy jsem viděl v Pekingu ve třetím patře nákupního cen-
tra prodejnu Audi. Před měsícem v Londýně jsem zase potkal Land Rover/
Jaguar. A v tom samém obchodním centru (Westfield) jsem narazil na obchod 
Mercedes-Benz, který nic neprodával. Kde si člověk mohl sednout do Formule 
1 a zprostředkovaně zažít, co prožívá jenom těch málo vyvolených. A hned 
poté jsem si chtěl jít koupit Mercedes…

Google Soho, NYC
To, že I Google má svůj obchod, je skoro nepředstavitelné. 
A to, že má obchod, ve kterém se neprodává, to už vůbec. 
Ale proč ne? Internetoví hráči jsou právě jedni z těch, kte-
ří si uvědomují nezastupitelnou roli kamenného obchodu, 
a proto si je staví. Amazon byl jednou z prvních vlaštovek. 
Podívejme se aktuálně na Amazon. V USA připravuje něko-
lik set kamenných míst.

Ikea, The Dining Club, London
Ikea Dining Club je krásnou ukázkou, jak o prodeje vůbec nejde. 
Postavte si team, zaregistrujte se a přijďte si dohromady něco 
uvařit. Samozřejmě budete využívat produkty Ikea a možná 
zjistíte, že něco doma ještě nemáte. Ale kromě toho si domů 
donesete krásný zážitek, který jste dohromady strávili s těmi, 
které máte rádi a na kterých vám záleží. A to bude navěky spo-
jeno se značkou Ikea.

Casper House, NYC
Jsou produkty, které se jenom přes inter-
net prodat nedají. Například polštář. A pro-
tože si je zákazníci chtějí vyzkoušet, je po-
třeba jim to umožnit. A pop-up je pro tuto 
příležitost ideální varianta. 

Philippines, NYC
A nakonec náhoda. Jdu si to 
po 5. Avenue a hele. Filipíny 
mají vlastní obchod. A včet-
ně výloh a prezentace. Skvě-
le. To je přesně to, kam retail 
v dnešní době směřuje. Jako 
nepostradatelná součást me-
diálního mixu! A na to se po-
řád a pořád zapomíná. 
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Místo, kde se měníš a stoupáš výš 
Náboženství dává věřícím smysl jejich bytí. 
Říká jim, odkud přišli, proč tu jsou, a dává 
jim i cíl. Tím může být spása, posmrtný život, 
setkání s milovanými na onom světě. V budd-
histické tradici je pak nejvyšším stavem nir-
vána. Pokaždé se jedná o jakousi odměnu za 
následování jistého kódu, pravidel, jež byste 
měli dodržovat nejlépe po celý život. 

Konzumní náboženství nese mnoho spo-
lečných prvků. Vytyčený cíl je ale mnohem 
více na dosah, stačí za něj pouze zaplatit. 

Prožití zážitku nebo vlastnictví produktu je 
aktem přeměny. Mnoho reklam je založeno 
na aspiračním principu. Když budete mít 
produkt XY, budete atraktivní, budete šťast-
nější, budete patřit mezi skupinu "lepších 
lidí". Propagace obecně je formou modliteb 
a chvalozpěvů. 

Obchodní dům toto poselství stvrzuje. 
Stejně jako u katolického kostela u něj platí, 
že čím monumentálnějším je, tím je lepší 
a přesvědčivější. Honosnost kostelů dává na 
obdiv význam víry, vyvolává úctu, vyobrazení 

svatých na obrazech a Ježíše na kříži má vy-
volat bohabojnost a vděk za oběť, která pro 
nás byla učiněna. Fresky zobrazující peklo či 
neblahý osud těch, co podlehli pokušení, nás 
mají odradit od nechtěného chování. Stropy 
chrámů a hra světel přicházejících okny pak 
symbolizuje spásu a nebe. 

V nákupních galeriích se strašením šetří. 
Místo obrazů světců o naši pozornost boju-
jí loga značek, reklamy, plakáty. Ty odkazují 
nejen na vlastnosti prezentovaných produk-
tů, ale často i na konkrétní životní filosofii. 
Některé značky se na základě podobných 
hodnot k sobě hodí (a můžou být i nabízeny 
v jednom obchodě), jiné jsou v rozporu. Jedi-
ným velkým bohem je bůh konzumu. Podob-
ně jako v antickém Řecku pod Diem existuje 
i pod ním mnoho různých bohů a bohyň, 
kteří jsou spolu zadobře, ale může se také 
stát, že se nemusí vystát. Jestli se rozhodne-
te následovat bohyni vítězství Niké (pardon, 
Nike), nebo podlehnete tvrdší image Under 
Armour, pak záleží vyloženě na vás. Jedno je 
jisté. Zakoupením potvrdíte svoji kýženou 
indentitu sobě i ostatním a budete se cítit 
skvěle. 

Obchodní centrum
jako svatyně konzumu
Po chodníku šla dobře oblečená atraktivní dívka, vedle ní o půl kroku zaostávala 
její o něco méně pohledná a líbivě oblečená kamarádka. Ta první zastavila před 
fotobuňkou otevřenými dveřmi do velké nákupní galerie a významně pronesla: 
"Nadechni se, právě vstupuješ do ráje." Tento příběh je scénou pozorovanou auto-
rem tohoto článku. Zároveň je ale potvrzením myšlenek mnoha sociologů a eko-
nomů, kteří již několik desítek let mluví o materialistickém konzumerismu jako 
o novém náboženství a o obchodních centrech jako jeho svatostáncích. 

Nákup přináší pocit naplnění, 
trvá ovšem jen chvíli 
Návštěva kostela představuje pro lidi 
pojímající svou víru církevním způso-
bem akt sounáležitosti s náboženskou 
komunitou. To posiluje přijímání eu-
charistie jako připomenutí oběti Krista 
a jeho uctění. V rámci katolické praxe 
je pak zpověď očistným procesem, kte-
rý má uklidňující účinek. 

Existuje ovšem mnoho lidí, kteří pro 
svou víru nepotřebují církevní setkání. 
Berou ji jako niterní záležitost. Ti, co 
uctívají boha konzumu, ovšem návště-
vu obchodů potřebují. Nákup něčeho, 
co jim udělá radost, přináší — alespoň 
na chvíli — pocit naplnění a zklidnění.

Jeho trvání nebývá věčné. Konzume-
rizmus je založený na nekonečném udr-
žování touhy a průběžném naplňování, 
ale ke konečnému naplnění nikdy ne-
dochází. Vždy je na obzoru něco dražší-
ho, luxusnějšího, novějšího nebo pros-
tě jen jiného, co by mohlo být lepší. 

Při tom všem je ale na nakupování 
přitažlivý prvek jistoty. Ta je mnohem 
vyšší než například při investování 
energie a času do mezilidských vztahů. 
Prostě víte, že vám koupě pěkné sukně, 
saka nebo oblíbené zmrzliny zvedne 
náladu. I proto představuje pro mnoho 
lidí nakupování jakousi terapii, pravi-
delný prostředek k řešení špatné ná-
lady nebo prvek odměny. Zároveň jde 
o materializovanou podobu rozhřeše-
ní. Kostel udržuje člověka v tom, že ži-
vot je dobrý. Pomáhá mu odpustit sobě 
samému. OC dávají pocit, že život je 
dobrý tím, že máme velkou jistotu kou-
pě věci, která poslouží svému účelu. 
A když ne, obvykle ji můžeme vrátit... 

Obchodní centrum
jako místo setkání komunity
Kostely nenesly v křesťanství jen funkci 
náboženskou. Pravidelné nedělní bo-
hoslužby byly zároveň místem setkání 
podobně smýšlejících lidí náležících 
do jedné komunity. Svátečně oblečení 
lidé se poté šli promenovat. Koukali 
po sobě, srovnávali své šaty, zdravili se 
a povídali si. Městská promenáda byla 
místem porovnání a utvrzení sociální-
ho statusu i příležitostí pro vzájemnou 
interakci. Zde se uzavíraly nové obcho-
dy, ale i sňatky. 

Pro široké vrstvy obyvatelstva, pro 
rodiny i teenagery, takto působí i ob-
chodní centrum (OC). Je to místo, kde 
jsou mezi svými. Ač jsou si s dalšími 
v OC cizí, spojuje je stejná představa 
o trávení volného času. Lidé se vzájem-
ně srovnávají. To, co se jim líbí a co ku-
pují, utvrzuje jejich identitu. A někdy 
stačí jen to, že se dívají do výloh a sní. 

Právě aspekt snění a bezcílného tou-
lání mezi výlohami obchodů je charak-

teristický pro pubertální návštěvníky 
obchodních center, kteří tam chodí ni-
koliv jen nakupovat, ale především žít. 
Chodí se inspirovat. Vyjasnění toho, po 
čem materiálně touží, je zároveň i tří-
bením jejich identity. Známí sociální 
teoretici Walter Benjamin a Bauman 
píší o zevlování v moderním městském 
prostoru. Jeho součástí je sledování 
věcí a lidí kolem sebe a představování 
si jejich příběhů. Obchodní centra se 
pro teenagery stávají místy, kde se mo-
hou potulovat, setkávat s přáteli, resp. 
být viděni svými kamarády (být "in"). 
Zajímavé přitom je, že tento fenomén 
zůstává platným již po několik dekád, 
jak dokládají díla a studie mnoha socio-
logů a filozofů jako Jarboea a McDani-
ela (1987), Kunce, Frantála a Toneva 
(2010), Jacksona, Stoela, a Brantleye 
(2011) či Spilkové (2012).

Nemísto 
Obchodní centrum je dle Baumanna 
(2002b) podobně jako kostel velkým 
otevřeným prostorem. Připomíná vel-
kou loď, je to město v jednom velkém 
domě. Vpouští přitom do svých útrob 
jen lidi, co splňují určitá kritéria. Pro-
blémové živly vyvede ochranka. Stejně 
tak v OC není místo pro politické akce, 
není to veřejný prostor. Pod dohledem 
kamer a pohledů spoluzákazníků ale 
nejde ani o soukromý prostor v indi-
viduálním smyslu slova. Není to jedno, 
ani druhé. Je to něco mezi tím, charak-
terově účelová racionální instituce po-
pisovaná například Weberem (1998), 
nebo Ritzerem (1996).

Jean Baudrillard (1970) o nákupních 
centrech mluví jako o kombinaci kar-
nevalu a lunaparku, spousta barev, svě-
tel, akcí a podnětů bez ustání upoutává 
pozornost návštěvníků. Ti jsou čím dál 
náročnější, takže je "karneval" neustále 
výpravnější. Obchodní centra pořádají 
výstavy, koncerty, vystoupení stand-up 
komiků a na té nejluxusnější úrovni 
ve Spojených Arabských Emirátech si 
v nich můžete třeba i zalyžovat. 

Uklidňující a strašidelná zároveň je 
uniformita obchodních center. Podo-
bají se sobě navzájem na celém světě. 
Sebastian Baumann (2002b) o nich 
mluví jako o nemístech. Nejsou totiž 
navázána na historické kořeny měst 
a zemí, kde stojí. Přinejlepším se do ur-
čité míry adaptují na lokální podmínky. 
Kdekoliv na světě ovšem poznáte jejich 
společné znaky. Uvědomíte si, že vstu-
pujete do NEMÍSTA, které má za cíl vás 
pohltit a přimět k nákupu. Přes měnící 
se podmínky fungování a formu ob-
chodních center tento koncept nadále 
funguje. 

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

Celý obor RETAIL už několik let nemluví o ničem 
jiném, než je zákaznická zkušenost a zákaznický zá-
žitek. Značky se předhánějí v tom, kdo udělá nejvíc 
cool technologické řešení, digitální nosiče zaplavily 
prodejny a někde dokonce mají i tu appku. Přitom 
budoucí zákazníci generace Z jsou sociálními sítěmi 
a digitálním prostředím tak přesyceni, že zoufale 
hledají skutečné kořeny a autenticitu, ve které moje 
generace X přirozeně vyrůstala. Otázkou zůstává, 
zda jsme v honbě za dokonalými technologiemi ne-
zapomněli na prastará kupecká pravidla. RETAIL je 
totiž definován 4P: place, product, price, personal. 
A právě personál významným dílem přispívá k tomu, 
že máte obchod a potažmo značku rádi. Tam, kde vás 
znají, jednají s vámi na rovinu a jsou příjemní, mo-
hou mít jistotu, že se rádi vrátíte.

Nikdy nezapomenu na svou první návštěvu Victo-
ria Secret. Bylo to v USA, v nákupním centru hotelu 
Great Venetian v Las Vegas a ta slečna, co mě obslu-
hovala, se jmenovala Lucy. Už to, že se vám personál 
představí jménem, okamžitě vytváří vztah. To, že vám 
někdo správně asistuje, může také znamenat, že kou-
píte mnohem, mnohem více, než jste měli v plánu. 
Přece bych to milé Lucy neodmítla, když mi postup-
ně do kabinky (na kterou předtím umístila vizitku 
s mým jménem!!!) nanosila modré z nebe. Protože 
v českém retailu na podobný servis nenarazíte, po-
kud nejste zrovna příslušníkem TOP10 a nenakupuje 
v luxusu na Pařížské, žila jsem dlouho v představě, že 
takový servis je výsadou pouze Victoria Secret. Nic-
méně letos jsem opět v Las Vegas zavítala do alterna-
tivy v podobě department store Nordstrom. Můj šok 
neznal hranic: servis byl téměř stejný. Díky, Debbie.

Stále mluvíme o tom, jak je zákazník důležitý. 
A přitom většina retailerů nepracuje s tím, co je je-
jich největším bohatstvím: s prodejním personálem, 
který dokáže - je-li dobře připraven- přivést zákaznic-
kou zkušenost k dokonalosti. Stále slyšíme nářky, že 
lidi nejsou, jak je to složité. Často ovšem nebývá po-
tíž v zaměstnancích, ale v zaměstnavateli. Proč jedna 
síť ochodů s potravinami má spokojené zaměstnan-
ce, je příjemné tam nakupovat, všichni se usmívají, 
rádi vám poradí a síť je opakovaně hodnocena jako 
Obchodník roku? A proč personál jinde musí eska-
lovat své pracovní podmínky a podhodnocený plat 
až k premiérovi?

Odpověď je vždy v lidech, nejen v těch za pultem, 
ale také v těch, kteří je najímají, školí a platí.

Přitom mít servis “jako v Américe” je levnější než 
přecpat obchody digitálními nosiči. A ve výsledku se 
to vyplatí víc.

Linda Petrová, Creative Director, WELLEN a.s.

Zdroj foto:
EHI -Vítězný koncept světové soutěže
EuroShop Retail Design Award 2017
- Primark ve španělském Madridu

Shopping assistent
versus žena za pultem

V kůži
zákazníka
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Portál Místoprodeje.cz se rozšiřuje  
o Event sekci a připravuje se na léto plné akcí

Posílil se mezinárodní rozměr a zájem 
o český trh projevilo 59 zahraničních
vystavovatelů z 11 zemí z celkového počtu 
294. Rostoucí síla veletrhů je neoddiskuto-
vatelná. Největší hráči sice zmenšili své ex-
pozice, ale zvýšil se počet menších značek, 
které dokážou na veletrhu efektivně oslovit 
cílovou skupinu. Ve srovnání s minulým ro-
kem zaznamenal veletrh téměř 40% nárůst 
a je bezesporu největší oborovou akcí v ČR. 
Expozice se rozprostíraly na 11 500 m2 hru-
bé výstavní plochy. Veletrh navštívilo 8867 
návštěvníků a někteří z nich se zúčastnili 
i doprovodného programu, který probíhal 
po celou dobu veletrhu.

Úžasná Reklama Polygraf 2017
Pro nejsilnější firmy se ztrácí kontraktační 
význam výstavy a do popředí se dostává bu-
dování sentimentu. Menší firmy si obchodní 
úspěchy naopak pochvalují. Lidi už nebaví 
hledat a nadšení z dostupnosti informací na 
internetu se pomalu vytrácí. Je jich tam totiž 
přespříliš a stále více zjišťujeme, že nabídka 
linků od vyhledávačů je víc komerční než uži-
tečná. V praxi se dostáváme k limitům škol-
ních rádoby reforem, které tvrdí, že není nut-
no učit se fakta, když jsou někde dostupná. To 
je sice fajn, ale když ani netušíme, že takový 
fakt existuje, tak ho ani hledat nebudeme. 
Výstavnictví prostě dává impulz, na základě 
kterého se o nabízené věci začínáme zajímat. 

I podle slov Martina Melína – ředitele di-
vize Viscom společnosti Papyrus Bohemia 
s.r.o., jednoho z velkých vystavovatelů, se 

letošní veletrh Reklama & Polygraf povedl. 
„Po několika letech, kdy se zdálo, že zájem 
o tento oborový veletrh upadá, se podařilo 
přesvědčit většinu klíčových hráčů k účasti 
a bylo to znát. Objevilo se i pár nových sil-
ných firem, které dříve nevystavovaly a svou 
účastí veletrh obohatily. Dalším momentem, 
který přispěl k úrovni letošního ročníku, 
byla kvalita vystavených exponátů, přede-
vším technologií a nových materiálů. To vše 
způsobilo, že i návštěvnost byla velmi slušná, 
a to jak z Čech, tak ze Slovenska.“ 

Na letošním veletrhu Reklama Polygraf byl 
po několika letech opět k vidění polep au-
tomobilů, který je stále populární a žádaný, 
a představilo se s ním několik vystavovatelů. 
Hned první den veletrhu bylo pro příznivce 
car wrappingu přichystáno v Hale 3 překva-
pení od společnosti Spandex SyndiCUT v po-
době dvouhodinové prezentace, při které 
Piotr Činski – mistr světa v polepu vozidel 

– předvedl absolutní novinku v polepu fólií 
Arlon SLX s flite technologií. Společnost zau-
jala i největší expozicí v Hale 4, kde předsta-
vila několik technologií a novinky v oblasti 
materiálů. Další velký stánek patřil slovenské 
společnosti Nanotec, která se specializuje na 
sublimaci a rozhodla se ve větší míře angažo-
vat i na českém trhu. Canon umožnil návštěv-
níkům seznámit se s tisky z nejnovější tis-
kárny pracující s inovativní technologií Océ 
Colorado 1640. Ricoh zaujal tiskem neonové 
žluté barvy, která umožňuje vytvářet zajíma-
vé efekty a bezpečnostní prvky. Nechyběla 
ani společnost Heidelberg, která předvedla 
svůj archový digitální tiskový systém Versa-
fire.

Společnost Konica Minolta prezentovala 
tiskový stroj určený pro malonákladový tisk 
etiket bizhub PRESS C71cf v šíři 330 mm. 
Největší pozornost na stánku Papyrus Bo-
hemia sklidil 4 m aplikátor s prosvětleným 
stolem, na kterém bylo demonstrováno kaší-
rování deskových materiálů. Stánek Papyrus 
Bohemia byl pojat velmi jednoduše a vyjad-
řoval pestrost sortimentu divize Viscom. Pro 
návštěvníky stánku byla připravena i mož-
nost si některé materiály vyzkoušet v praxi 
při lepení. Součástí expozice byly také zají-
mavé technologie pro finishing, které nabízí. 
Japonský výrobce OKI poprvé v ČR před-
stavil velkoformátové ekosolventní tiskárny 
OKI ColorPainter širší veřejnosti. Za zhléd-
nutí u tohoto vystavovatele stály i grafické 
LED tiskárny pro malonákladový kalibrovaný 
tisk a také speciální tiskárna pro tisk neono-
vými barvami OKI Neon-Color. Na expozici 
Xerox si odborná veřejnost mohla naživo 
prohlédnout a osahat nové stroje řady Xerox 
Versant s rozsáhlými automatickými prvky 
napomáhajícímu vyšší produktivitě a úspoře 
času až 70-80 %. Společnost Bitcon předsta-
vila ekosolventní a UV tiskárny Roland DG 
a také řezací plotry Graphtec včetně novinky 
deskového řezacího plotru FCX-2000 a lami-
nátory Olepo. Stánku Fujifilm vévodila UV 
LED rolová tiskárna Acuity LED 3200R. Pří-
tomny byly i produkty HP, a to nejen na stán-
ku samotné značky, kde se prezentovali i její 
distributoři Integart a Copy General, ale také 
na stánku firmy HSW Signall.

František Kavecký
Zdroj: SIGN INVENTION Newsletter

Letošní 24. ročník veletrhu Reklama Polygraf se opravdu povedl. Na jeho úspěchu 
se podepsal zase obecně rostoucí zájem o výstavnictví a především zajímavé expo-
zice. Letos bylo cítit více polygrafie, protože tiskaře lákal i souběžně konaný nový 
veletrh Obaly. 

Ohlédnutí za veletrhem

Reklama Polygraf
Nyní se portál Mistoprodeje.cz se otevírá 
širšímu obecenstvu, neboť mimo informací 

z in-store byznysu bude nyní přinášet zajíma-
vé informace také pro širokou veřejnost. Ote-

vírá se zde totiž nově prostor pro prezentaci 
akcí všeho druhu.

Návštěvníci webu mohou již nyní sledovat 
Kalendář akcí, kde naleznou mnoho eventů 
pro volný čas, ať již hledají zábavu pro rodinu 
s dětmi, hudební festival či gastronomickou 
akci a mnoho dalšího.

Na webu budou k vidění i úspěšné reali-
zace různých akcí a hlavně soutěže, na které 
se mohou těšit jak pořadatelé akcí, tak její 
návštěvníci!

1. 6. 2017 se rozběhla také soutěž Best Su-
mmer Event 2017, ve které se bude hlasovat 
o nejlepší akci léta 2017 a do hlasování se 
bude moci zapojit opravdu každý, i Vy. V hla-
sovací aplikaci naleznete nejrůznější akce, 
které pro vás vybrali redaktoři portálu, kaž-
dý pořadatel má ale šanci přihlásit svou akci, 
a to již teď na emailu ruzickova@smprague.
cz. Podrobnosti o všech nominovaných ak-
cích naleznete v Kalendáři akcí.

A to není vše, v soutěžení se bude pokra-
čovat a připraveny jsou i zajímavé ceny. Pro-
to sledujte sekci Soutěže. Tohle léto prostě 
nebude mít chybu!

Retailový Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí 
a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odbor-
ným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizá-
torům 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

Vítězem dubnových realizací se stala jen 
s malým náskokem kampaň Color Expert, 
která využila několik POS prvků - shelfsto-
pper, wobbler a Mega podlahovou grafiku. 
Tato vítězná kampaň probíhala v řetězci 
Ahold v období 7.4.-3.5.2017. Zadavatelem re-
alizace byla společnost Henkel ČR spol. s.r.o. 

a realizátorem POS Media Czech Republic, 
s.r.o. Tato realizace získala od odborné poro-
ty celkovou známku 8,1 bodů z maxima 10 
bodů. V kategorii kreativního zpracování ob-
držela 8,0 bodů, v kritériu celkové produkční 
provedení získala 7,7 bodů. Největší bodové 
ohodnocení obdržela kampaň v potenciálu 

upoutání pozornosti v místě prodeje, neboť 
získala 8,70 bodů.

Realizací měsíce se stala kampaň Color Expert
Portál Mistoprodeje.cz vyhlásil nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store reali-
zace měsíce. Za měsíc duben 2017 se vítězem stala realizace Color Expert. V tomto 
měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech 
kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání 
pozornosti v místě prodeje.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit stan-
dardizovaný materiál sjednocující základní 
typy POP prostředků umisťovaných v ma-

loobchodním prostředí. Do materiálu jsou 
rovněž zařazena digitální a interaktivní mé-
dia i nástroje multisenzorické komunikace 
v souladu s vývojem oboru marketing at re-
tail a s využíváním nových nástrojů komuni-
kace v in-store. 

Materiál zahrnuje jednotné názvosloví 
a typologii POP prostředků, které jsou sro-

zumitelné zadavatelům reklamy (agenturám 
i přímým klientům), odborným médiím i in-
stitucím, a umožňuje lépe se orientovat v ši-
roké škále současných in-store aplikací. 

Přehled POP komunikačních prostředků 
obsahuje kromě názvů také zkratku nosiče, 
dostupné formáty, krátký popis a fotografii 
daného nosiče.

Sjednocená typologie POP médií v maloobchodě
POPAI CE představila aktualizovaný projekt Typologie POP médií v maloobchodě. 
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Salsa: Let’s Dance
Aktuálně „tancují“ prémiové vozíky značky 
Wanzl po světových prodejnách se 150litro-
vým objemem koše. Varianta s 95 litry pro 
malé, rychlé nákupy, „singles“, městské pro-
dejny a convenience stores bude v prodeji 
na podzim tohoto roku. Malá, obratná Salsa 
je však perfektní také jako druhý nákupní 
vozík pro komfortnější nakupování. V roce 
2018 bude následovat 190litrová varianta 
pro týdenní rodinné. Cenově je plastový ná-
kupní vozík Salsa ve všech verzích zajímavou 
alternativou k drátěným nákupním vozíkům. 
Nově Wanzl představil na EuroShopu i madlo 
nákupního vozíku v individuálním designu 
a s individuálním vybavením, konfigurované 
jako modulární systém pomocí vhodných pa-
ketů výbavy a volně volitelných modulů.

Facelift koše na zboží
Po vizuální stránce přesvědčí Salsa svým 
nápadně novým konceptem designu s vyso-
kou mírou rozpoznatelnosti. Má jedinečnou 
energii. Struktura nákupního koše se mění, 
opakuje se, vytváří chaotickou síť a proplétá 
se, jako by to byl živý organismus. Má nový 
zvuk, vypadá nově a je nová; pro komfortní 
nákup funguje skvěle. 150litrový koš posky-
tuje dostatek místa, malé a křehké zboží je 
bezpečně uloženo v prostorové kombinaci 
dětská sedačka / prostor na zboží. 

Místo pro branding
Na rozdíl od drátěných nákupních vozíků 
poskytuje Salsa velké reklamní plochy na 
špičce koše ale i na bocích pro individuální 
branding obchodu . Koš na zboží je nabízen 
sériově v pěti barvách a na vyžádání také in-
dividuálně ve firemních barvách. Jedinečný 

vzhled s vysokou rozpoznatelností podpo-
ruje individuální image obchodníka a vnáší 
svěží a moderní styl do prodejen. Plastové 
koše jsou odolné vůči kyselinám, louhům 
a čisticím prostředkům. Dlouhodobě odolá-
vají povětrnostním vlivům, např. vysokému 
UV záření, ledu, sněhu a slanému mořskému 
vzduchu. Koš bez kovové výztuhy je kompa-
tibilní se systémy EAS a RFID, což spolehlivě 
pomáhá snižovat rozdíly při inventurách. 

Salsa tančí tiše!
Vybaven originálními kolečky Wanzl včetně 
kuličkových ložisek tančí vozík Salsa radost-
ně, lehce a pohodlně na tichých podrážkách 
v prodejně i na venkovní ploše přes parkovi-
ště. Vysunování a zasunování vozíků funguje 
zcela diskrétně a šetří nervy zákazníků, sou-
sedů i personálu. 

Konfigurátor nákupních vozíků
Wanzl vytvořil pro své zákazníky nový nástroj, 
který jim usnadní tvorbu „individuálního ná-
kupního vozíku“. Na svých stránkách instalo-
val konfigurátor nákupních vozíků, který je 
dostupný u série Salsa, Tango City a u drátě-

ných nákupních vozíků série EL, ELX a DRC. 
Každý zákazník si tak může nastavit své 
vlastní parametry nákupního vozíku od ob-
jemu koše, přes typ koleček, branding až po 
specifické doplňky. Následně může odeslat 
poptávku a obchodník společnosti Wanzl ho 
bude kontaktovat s cenovou nabídku. 

Nákupní vozík ambasadorem značky
Jak bude vypadat budoucnost nákupních 
vozíků? Takovou otázku položil Wanzl v me-
zinárodním průzkumu trhu v pěti státech 
světa, při němž oslovil jak koncové zákazní-
ky, tak i odborníky na obchod. Na základě 
odpovědí vytvořil prototypy nákupních vozí-
ků budoucnosti, které se staly ambasadorem 
značky. Hlavním motem je individualizace, 
nebo-li přizpůsobení nákupního košíku 
umístění a typu prodejny, nákupní motivaci 
i profilu zákazníka. 

V designu a výbavě se kompletně liší ná-
kupní vozík pro typický spontánní nákup 
v městské prodejně od vozíku určeného k ro-
dinnému nákupu v hypermarketu. Navíc bu-
dou obchodníci vyžadovat integraci nového 
technologického vybavení do nákupního vo-
zíku, které umožní samoobslužné skenování, 
nebo digitální displeje pro multimediální in-
formace o produktech a reklamní kampaně. 
Zákazníci si zase přejí mnohostranné mož-
nosti úchopu, samostatný prostor na drobné 
a choulostivé zboží a místo, kam usadí malé 
neposedy. Kombinací těchto požadavků 
vznikne individuální nákupní vozík, který 
bude plně odpovídat potřebám prodejny 
a jejích zákazníků. 

www.wanzl.cz

Nová generace plastových nákupních vozíků představená společností Wanzl na podzim loňského roku nese inspirující název Salsa. 
To proto, že svým designem a excelentním jízdním komfortem přináší Salsa nový rytmus do mezinárodního maloobchodu. 

Digitální áčka nabízejí v porovnání s tradič-
ními reklamními cedulemi celou řadu vý-
hod. Tou první je měnící se obsah, který na 
rozdíl od statických plakátů či nápisů zaujme 
hned na první pohled. U videí je tento efekt 
ještě výraznější. Další nespornou výhodou je 
pak možnost velmi jednoduše a hlavně oka-
mžitě reagovat na momentální situaci. 

„Spustila se venku průtrž mračen? Na-
bídněte lidem deštníky. Máte restauraci? 
Přilákejte kolemjdoucí ráno na snídani, 
v poledne na obědové menu a odpoledne 

na happy hours. V hotelech propagujte své 
wellness služby, pochlubte se golfovým hři-
štěm… Vsaďte na kvalitní fotografie a videa,“ 
radí Michal Havel, marketingový ředitel spo-
lečnosti Jansen Display, která se na výrobu 
digitálních áček a dalších pop médií speci-
alizuje. 

Nezanedbatelným plusem digitálních pou-
tačů je podle něj i jejich elegantní provedení, 
které v očích zákazníků významně podtrhuje 
atraktivitu podniku. I proto se uplatňují ze-
jména na recepcích hotelů. 

Sázka na uživatelskou jednoduchost
„Během vývoje digitálních pop médií jsme 
kladli důraz především na to, aby jejich ob-
sluha byla co nejsnazší. To se povedlo. Zá-
kazník veškerý obsah do digitálního nosiče 
nahraje pomocí USB disku a aktualizace 
zobrazované nabídky je díky tomu otázkou 
několika vteřin. Není třeba zkoumat žádné 
návody, zvládne to i malé dítě,“ pochvaluje si 
Michal Havel.

Nástěnné digitální panely lze už nyní vi-
dět například v pobočkách McDonalds. Ty 
nejnavštěvovanější jako bonus nabízejí ještě 
tablety zabudované přímo ve stolech, rovněž 
z dílny Jansen Display. Zákazníci je mohou 
využít jak k prozkoumání menu a novinek 
restaurace, tak i k brouzdání po internetu 
během své návštěvy. 

Křídové tabule nezemřely
Mohlo by se zdát, že tradiční cedule včet-
ně křídových tabulí v souboji s digitálními 
poutači nemohou obstát. Není to však úpl-
ně pravda. Jednak jsou zde praktické limity: 
v tuto chvíli jsou digitální pop média určena 
pouze do vnitřního prostředí. To by se ale 
mělo změnit už příští rok, kdy se v nabídce 
objeví první produkty pro venkovní použití. 
Pak je tu ale skutečnost, že k některým pod-
nikům se digitální obrazovky navzdory všem 
svým výhodám jednoduše nehodí.

„Digitální poutače obecně významně roz-
šiřují možnosti, avšak je třeba ctít styl daného 
podniku a je jasné, že tradiční tabule vždyc-
ky budou mít na trhu své místo. S trochou 
kreativity z nich navíc lze vytvořit doslova 
umělecká díla a byla by škoda se o tyto ručně 
malované nabídky okrást. Milovníkům křídy 
tak vedle tabulí nabízíme i celou řadu dalších 
doplňků, které dávají prostor tvořivosti a ji-
miž lze atmosféru podniku ještě umocnit,“ 
uzavírá Michal Havel.

www.jansen-display.com

Digitální obrazovky
jako magnet na zákazníky
Jak efektivně upoutat zákazníkovu pozornost? Žhavou novinkou, která se v posled-
ních měsících vydatně uplatňuje zejména v segmentu HORECA (hotelnictví a gast-
ronomie), jsou digitální displeje. Ať už ve formě panelů na zdi nebo jako tzv. digitál-
ní „áčka“, která zčásti nahrazují tradiční křídové tabule. V čem tkví jejich kouzlo?
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Netkané textilie pro interiéry 

Tapety představují značnou plochu míst-
nosti. Lze jimi zakrýt nekvalitní povrch zdí 
a dodat místnosti požadovaný vzhled. Tape-
ty z netkaných textilií se od papírových liší 
pouze tím, že celulózová vlákna jsou z větší 
části nahrazena jinými, nejčastěji syntetický-
mi vlákny. 

Co všechno „umí“ tapety
Tapety lze dnes zakoupit v široké škále barev, 
s potiskem, který vytváří prostorový efekt, 
ale i s různými reliéfními prvky, vystupující-
mi nad povrch textilie. Není však nutné se 
omezovat pouze na komerčně nabízené vý-
robky, ale je možné si tapety s požadovaným 
motivem tvořit svépomocí pomocí velkofor-
mátového digitálního tisku, kdy předloha je 
tištěna z vhodného grafického formátu. Tisk-
nout tak lze nejen fotografie, ale i vlastní ná-
vrhy tvořené pomocí grafického programu. 
Úpravy tapet jsou velmi účinné v důsledku 
velké funkční plochy. V posledních letech je 
velmi sledovaným parametrem uvolňování 
formaldehydu např. z nábytku, plastických 
hmot nebo textilií. Jedna z úprav na bázi chi-
tinu a nano-silikonu umožňuje formaldehyd 
dlouhodobě pohlcovat a čistit tak vzduch 
v interiéru. Jiná úprava účinně odpuzuje ko-
máry pomocí nánosu extraktu z esenciálních 
olejů a mj. působí proti infekcím, bakteriím, 
virům a plísním. Ke standardu již dnes patří 
tapety nehořlavé, které jsou nyní velmi často 
vyráběny ze skleněných vláken. V případě 
použití hořlavých vláken lze aplikovat úpravu 
na bázi botnavé organické sloučeniny dusíku 

a fosforu, proti vzniku kouře je jako plnivo 
použit aluminumtitanát nebo hydroxid hli-
nitý. Poměrně efektní je aplikace fotolumi-
noiscenčních látek nanášených na celé nebo 
vybrané plochy. Po nasvícení jsou schopny 
generovat světlo po dobu desítek až stovek 
minut. Nejen na tapety, ale i na látky lze apli-
kovat termochromní látky, měnící svůj odstín 
vlivem teploty, nebo látky fotochromní, které 
naopak mění svůj barevný odstín v závislosti 
na vlnové délce a intenzitě světelného záření. 
Lze tak docílit proměnlivých odstínů tapet, 
maleb, potahových látek, ale vytvořit také in-
teligentní žaluzie či markýzy, které mohou re-
gulovat intenzitu světla, popř. i teplotu uvnitř 
místnosti bez nutnosti zatahování nebo roz-
tahování. Poměrně běžnou je antistatická 
úprava. Dosahuje se jí aplikací vodivých látek 
na povrch vláken. Na vláknech se pak netvoří 
elektrostatický náboj, který přitahuje opač-
ně nabité částice prachu. Při aplikaci např. 
na potahové textilie pak zabraňuje tvorbě 
a kumulaci elektrostatického náboje třením, 
které vytváří sedící osoba, a následnému ne-
příjemnému výboji. 

Speciální dekorativní účely
optických vláken
Mezi základní textilie patří lineární útvary 
– vlákna. Pro speciální dekorativní účely lze 
využít optická vlákna vedoucí světlo. Vyso-
ká transparentnost zajišťuje dobré vedení 
světla od zdroje po celé délce vlákna až na 
jeho konec, nebo jej šíří v místě poruch. Po-
ruchami mohou být cíleně vytvořené zářezy 

nebo neprůsvitné částice ve hmotě vlákna. 
Sofistikovanější řešení pak nabízejí elektro-
luminiscenční vlákna, která světlo generují 
průchodem střídavého proudu a nepotřebu-
jí tedy vnější zdroj světla. Vlákna lze použít 
k lokálnímu osvěcování předmětů nebo le-
mování obrysů.

Využití hydrofilních úprav
ve vybavení interiéru
Hydrofilní úpravy jsou založeny na aplikaci 
látek, které jsou schopny vázat vodu a vlh-
kost a aplikují se na syntetické materiály, 
které na rozdíl např. od bavlny jímají vlhkost 
jen velmi omezeně. Tím se docílí zvýšeného 

Netkané textilie představují dlouhodobě stále rostoucí segment textilní výroby. Většina výrobků netkaných textilií spadá 

do oblasti tzv. technických textilií, jež jsou vyráběny zejména pro své funkční vlastnosti, ale jsou schopny poskytovat i es-

tetickou funkci. Obojího se dociluje volbou výrobní technologie, která určuje strukturu, ale také finální úpravou, která 

může materiálu poskytnout nové vlastnosti. Hlavní výhodou netkaných textilií je nízká cena v porovnání s výrobky pro-

dukovanými pomocí klasických technologií.

Textilie
spunbond

Nesmáčivý povrch
– efekt lotosového květu

Autorka: Aneta Studničková

Aplikace laseru je ukázána na 
semestrálních pracech studentů 
předmětu Textilní dílna katedry
designu Fakulty textilní

komfortu, kdy např. pot je odváděn vlákny 
výrazně rychleji. Taková aplikace je vhodná 
především pro potahové látky např. sedaček 
nebo židlí. Opakem této úpravy je úprava 
hydrofobní, kdy se textilie stane nesmáči-
vou, vodoodpudivou. Často jsou aplikovány 
látky na bázi fluorovaných polymerů, které 
se vyznačují velmi nízkou přilnavostí. K nej-
známějším patří teflon. Výsledkem této úpra-
vy je nejen schopnost povrchu odperlovat 
vodu, ale v důsledku nízké adheze se získá 
i velmi nízká špinivost, protože nečistota 
není schopna se k povrhu vázat a lze ji snad-
no očistit např. vlhčeným ubrouskem. To je 
velmi vhodné pro ubrusy, prostírání, ale také 
na překrytí částí sedaček v místech, která se 
často špiní např. od kontaktu vlasové části 
s opěrkou pohovky nebo sedačky. Pokud se 
zkombinují obě úpravy tak, že jedna vrstva 
je upravena hydrofobně a druhá hydrofilně, 
vznikne materiál, který se při kontaktu s vo-
dou chová tak, jak ukázáno na obrázku. 

Speciální povrchové úpravy 
Mezi zajímavé úpravy patří tzv. antipen úpra-
va. Pravděpodobně zná každý problém, kdy 
hrotem propisovací tužky nechtěně zavadil 
o textilii, na které zůstala barevná, těžko od-
stranitelná stopa. Existují úpravy, které cíle-
ně snižují afinitu inkoustu k povrchu vlákna. 
Po nanesení inkoustu je stopa viditelná, ale 
lze ji snadno odstranit navlhčenou textilií, 
popř. vypráním. 

Mezi poměrně nové aplikace patří použi-
tí vodivých vláken ve struktuře textilie pro 
účely vytápění. Vodivá vlákna jsou v množ-
ství menším než 50 %. Po připojení do elek-
trického obvodu dochází k ohřevu vláken. 
Využití těchto materiálů je především pro 
podlahové a stropní vytápění topných tapet 
nebo vyhřívaných potahů. Využití lze nalézt 
také pro aplikaci detekce osob, kdy pohybu-
jící se osoba zatěžuje vodivou textilii a tím 

indikuje svou přítomnost. Lze tak například 
spínat osvětlení pohybem osoby nebo akti-
vovat alarm. Sníží se tak počet zbytečných 
sepnutí a falešných poplachů PIR čidly, kte-
rá reagují např. na malé živočichy, ale i hmyz, 
nehledě na výhodu, že tento spínací prvek 
není viditelný. 

Ke speciálním aplikacím patří úprava ma-
teriálu pomocí laseru, zde se uplatní barvené 
materiály o větší tloušťce struktury. Princip 
spočívá v aplikaci energie laseru, která má 
po dopadu na textilii dvojí účinek. Jednak 
dochází k odstranění barevného pigmentu 
a objeví se barevný odstín blízký neobarve-
né textilii a dále se v závislosti na intenzitě 
světla dosáhne cílené destrukce vlákna. Tak 
lze docílit zejména u vlasových textilií plyšo-
vých nebo sametových textilií efektu různé 
výšky vlasu a tím i reliéfního povrchu.

Balistické materiály pro bezpečnost
V poslední době vystupuje do popředí otázka 
osobní bezpečnosti a způsobů jejího zajiště-
ní. Jednou z možných ochran jsou balistické 
materiály, kde se v případě interiéru nejedná 
o známé neprůstřelné vesty, ale o speciální 
druh závěsů oken a dveří. Ty jsou vyrobeny 
z polymerních materiálů s vysokou pevností 
v tahu a jsou schopny zachytit střely, střepiny 
nebo úlomky skla a ochránit tak osoby uvnitř 
místnosti. Při vhodném upevnění navíc čás-
tečně eliminují i tlakovou vlnu vzniklou při 
výbuchu.
 
Jednorázové materiály
splní estetický účel
Ne všechny dekorace mají trvalý charakter, 
ale jejich využití je spíše krátkodobé, sezónní 
nebo jednorázové. Vhodným materiálem pro 
tyto účely je netkaná plošná textilie spun-
bond, která je vyráběna přímo z taveniny 
polymeru rychlostí řádově v kilometrech za 
minutu. Díky tomu je cena velmi nízká. Ten-
to materiál lze získat v široké škále plošných 
hmotností, které také určují kromě pevnosti 
i další vlastnosti, jako je tuhost, splývavost, 
a také v pestré paletě barev a odstínů. Materi-
ály tak mohou být od transparentních až po 
neprůhledné.

Omezená odolnost dostačuje
pro účely interiérů prodejen
Závěrem je vhodné říci, že všechny tyto úpra-
vy mají určitou omezenou odolnost, tzv. stá-
lost, která popisuje, jak je úprava stabilní při 
působení různých látek (pot, chemikálie) či 
procesů (otěr, oděr). Je však vhodné dodat, 
že tyto úpravy běžně vydrží až 50 pracích 
cyklů, což je pro aplikaci např. v obchodech, 
kde se zařízení a výbava obměňuje řádově 
v jednotách let, více než dostačující. 

Ing. Ondřej Novák, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Textilní fakulta
Katedra netkaných textilií
a nanovlákenných materiálů

Autorka: Hai Uyen Nguyen

Autorka: 
Adéla 
Záleská

Kombinace smáčivého a nesmáčivého povrchu



To platí jak pro soukromé bydlení, tak i pro 
pracovní, vzdělávací, gastronomické, zdra-
votnické, sportovní nebo relaxační prostory.

Materiály určené pro nasvícení umožňují 
kreativnější práci při tvorbě vnitřního osvět-
lení a dokážou měnit jeho charakter. Světlo 
do značné míry určuje naše vnímání pro-
storu. Pokud se s ním tedy správně pracuje, 
násobí se tím architektonické možnosti in-
teriéru. Cílená regulace intenzity a barevné 
teploty světla je věcí, na niž se projektanti 
a návrháři interiérů soustřeďují. Textilní ma-
teriály rozptylují světlo rovnoměrně a jsou 
pro tento typ aplikací ideálním řešením. 
V tomto směru jsou špičkou materiály ně-
mecké firmy Pongs.

Speciální textilie s antibakteriální úpravou 
zase najdou skvělé využití v lékařských a we-
llnes zařízeních.

Výhodné vlastnosti
Všechny textilie jsou digitálně potisknutelné 
standardními tiskovými technologiemi. To 
ocení nejen designéři, kteří navrhují interi-
éry v pestrých barvách, ale i ti, kteří upřed-
nostňují decentní grafické motivy. Těžko 
bychom hledali jiný materiál, který je tak 
flexibilní a je možné s ním vytvořit strop či 
stěnu na jakémkoli podkladu, včetně prostor 
s asymetrickými povrchy a výklenky, aniž by 
bylo třeba používat komplikovaná technická 
řešení.

Snadná instalace
Instalace profilů je jednoduchá a rychlá. Ob-
vykle se doporučuje aplikace na dřevěný hra-
nolek, který se následně upevní ke stěně po-
mocí šroubů. Do takto instalovaných profilů 
se za pomoci speciálně tvarované špachtle 
postupně vtlačuje textilie, až dojde k jejímu 
úplnému vypnutí. Pokud je třeba instalovat 
například stropní osvětlení, tak se jednoduše 
v daném místě textil nařízne a použije se spe-
ciální pomůcka pro upínání světel.

František Kavecký
oddělení marketingu HSW SIgnall

 

Interiéry Interiéry

28

lorem ipsum is simply

29

Descor poskytuje návrhářům interiérů a pro-
jektantům zcela nové možnosti realizace. 
Textil určený ke vsazení do rámové konstruk-
ce má šíři až 500 cm a v podstatě nekoneč-
nou délku (standardně 50 bm). Z jednoho 
kusu se tak dá vytvořit celá dlouhá stěna či 
strop bez viditelných napojení. Výsledkem je 
příjemný pocit z celistvého prostoru.

Více možností pro interiérový design
Aplikace textilií je dnes zajímavou alternati-
vou ke konvenčnímu wall designu – fóliím 
a tapetám. Vytváří dojem plně homogenního 
povrchu i ve velkých plochách. Montáž je 
rychlá, jednoduchá a především čistá. Další 
výhodou je variabilita motivů, které lze snad-
no měnit.

Materiály jsou vyrobeny v Německu, splňují 
standardy požadované normou REACH a vy-
hovují parametrům certifikačního systému 
Öko-Tex.

Funkce a estetika
Různé varianty užitných vlastností dokonale 
propojuje jejich funkčnost a estetiku. Materi-
ály jsou odolné proti roztržení a mají dlouho-
dobou interiérovou životnost. 

Textilie pohlcující zvuk snižuje hluk, harmo-
nizuje prostorový zvuk a vytváří pocit vyš-
ší pohody a komfortu. Hluk nás negativně 
ovlivňuje dokonce i na nevědomé úrovni. 
Odhlučnění a dobrý prostorový zvuk jsou 
proto pro kvalitu našeho života nezbytné. 

Inovativní systém pro aplikaci
textilií na stěny a stropy
Systém vypínacích profilů Descor otevírá nové možnosti pro použití textilií v zakázkové výrobě personalizovaných interiérů 
a přináší do oboru interiérového designu zajímavé oživení. Snadná instalace, možnost materiál digitálně potisknout nebo jeho 
vlastnost pohlcovat zvuk nacházejí široké uplatnění nejen v soukromém bydlení, ale i ve veřejných prostorách. 
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Poctivá severská kvalita
Společnost ID® Identity se výrobě a vývoji 
textilu věnuje již přes 30 let a úspěšně kon-
kuruje ostatnímu značkovému textilu na tr-
zích severských zemí, kde si získala důvěru 
zákazníků i v retailu. Díky tomu je nabídka 
nejen kvalitní a detailně zpracovaná, ale také 
odráží aktuální módní trendy a skvěle se 

nosí. Drsné klimatické podmínky severu dá-
vají předpoklad vzniku skutečně kvalitního 
textilu, který Vás nezklame. 

Důraz na každý detail
Každá kolekce je navržena s důrazem na ten 
nejmenší detail a nabízí komfort a pohodlí 
každému, kdo ji obleče. Vedle reklamního 

textilu zde najdete i certifikované pracovní 
oblečení, které vydrží každodenní nošení 
a jeho barvy snesou i denní praní na vysoké 
teploty. Díky extra vyztuženému materiá-
lu v nejnamáhavějších částech oděvů a až 
čtyřikrát prošitým švům se ID® textil vyzna-
čuje vysokou odolností a hodí se i k použití 
v náročných pracovních či outdoorových 
podmínkách. Během výroby je látka dvakrát 
předsrážena, díky čemuž si oblečení drží 
stálý tvar a velikost. Většina materiálů je ošet-
řena proti žmolkování, a Vaše oblečení tak 
bude vypadat déle jako nové. Mnoho modelů 
disponuje nejlepšími zipy YKK.

Zažijte ID® Identity na vlastní kůži
Osobní zkušenost je to nejlepší, co můžete 
v tuto chvíli udělat. S nadsázkou lze říci, že 
kdo jednou zažije kvalitu prémiového textilu 
ID® Identity, nebude chtít o jiném reklamním 
textilu ani slyšet. Sjednejte si schůzku a přijď-
te si textil vyzkoušet na vlastní kůži do vzor-
kovny v Praze na Vinohradech (Nitranská 
1625/22) nebo si objednejte vzorky v eshopu 
a testujte a testujte.

Silic Média, s.r.o.
Vzorkovna ID® Identity
Tel.: +420 315 810 820
info@id-textil.cz  id-textil.cz

ID® Identity - Reklamní textil bez kompromisů
Značka prémiového oblečení ID® Identity přišla na český a slovenský trh reklamního textilu na jaře loňského roku, když specia-
lista na reklamní předměty, společnost Silic Média, s.r.o., získala pro obě země výhradní zastoupení. Od té doby ušla značka na 
našem trhu obrovský kus cesty a oslovila celou řadu významných klientů, kteří nejsou na poli kvality ochotni přijímat kompro-
misy. ID® Identity je synonymem vysokého standardu a kvality.

Léto uteče jako voda a začne se opět hrozivě blížit čas Vánoc. Vy jako správný marketér budete muset vymyslet vhodný dárek 
jako prezentaci firmy a poděkování ke konci roku. Pera a klíčenky Vás už nebaví, ale stále ještě máte šanci být originální.

Vánoční set jako vhodné 
zakončení úspěšného roku

ZPROGO team s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16 
120 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
tel.: +420 226 258 200
mobil: +420 608 222 626
info@usb21.cz
www.USB21.cz

Vánoční čas přináší zvláštní kouzlo a po-
třebu svoje blízké obdarovat a za všechno 
jim poděkovat. A to nejen doma, ale také 
ve firmách. Vedení společností chce milým 
překvapením potěšit svoje zaměstnance, zá-
kazníky i obchodní partnery a zároveň tímto 
způsobem udělat nenápadnou reklamu s lo-
gem své společnosti.

Být originální se v dnešní době vyplatí, a pro-
to na trh reklamních a upomínkových před-
mětů přichází ZPROGO team s.r.o. s Vánoč-
ním setem. Milé překvapení, které obsahuje 
něco pro radost a potěšení, ale i něco prak-

tického a často používaného. Co Vánoční 
set skrývá? Roztomilé vánoční ozdoby a USB 
flash disk. 

Možná si řeknete, že co je na vánočních ozdo-
bách a USB flash disku tolik zajímavé? Věřte, 
že tím překvapení nekončí, protože se nejed-
ná o ledajaké ozdoby a ani o obyčejný USB 
flash disk.

Vánoční ozdoby jsou totiž skleněné, ručně 
foukané a ručně malované. Co kus, to origi-
nál. Výběr povrchu je buď lesklý nebo matný 
a jsou na něm ručně malované motivy rozto-
milých soviček a ptáčků. Vše podtrhují origi-
nální barvy v odstínech PANTONE, které si 
můžete vybrat dle barev vaší firmy. 

A teď se podívejme blíž na originalitu flash 
disku. Ten totiž stejně jako vánoční ozdoby 
není jen tak obyčejný. Pevné jádro je tedy 
z krystalu a uzávěr kovový. Uvnitř krystalu 
se bude skvěle vyjímat logo vaší společnosti 
aplikované 3D laserem, protože jen ho zapo-
jíte do počítače, okamžitě se díky podsvícení 
LED diodou logo rozzáří. 

Kompletní Vánoční set obsahuje 4 kusy origi-
nálních skleněných koulí o rozměrech v prů-
měru 8 cm a 1 kus USB flash disku z krystalu 
s kapacitou 8GB. Celý set podtrhuje vánoční 
balení v krabičce s potiskem.

Zkrátka
kouzelné
poděkování 
a příjemná
reklama.

Přípravy unikátní kolekce dárků, jejichž kou-
pí firmy přispívají na konto Nadace Terezy 
Maxové dětem, jsou v plném proudu. Na 
vzniku kolekce plné designově atraktivních 

Kolekce dárků
TERIBEAR 2017 se již rýsuje

předmětů se každoročně podílejí významní 
čeští umělci – Vladimír Žák, Rony Plesl, či 
Klára Nademlýnská – a nejinak je tomu i le-
tos. Produkty jsou hojně využívány přede-

vším na Vánoce jako manažerské dárky pro 
zaměstnance či obchodní partnery, výhry 
ve spotřebitelských soutěžích, nebo prémie 
ve věrnostních programech. Díky dárkům 
TERIBEAR limited edition přibylo na konto 
nadace již více než 850 000 Kč. Překonáme 
letos společně hranici 1 milionu korun? 

Více na www.brandconcept.cz
a www.trendybrandy.cz. 


