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Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhla-
šuje každoročně německé EHI ve spolupráci 
National Retail Federation USA jako soutěž 
o nejlepší koncepty světa. 

Mezinárodní porota expertů vybírá kaž-
doročně mezi desítkami kandidátů tři nej-
lepší koncepty. Kritérii výběru jsou povede-

ný design, konzistentní koncept obchodu 
s jasným sortimentním vymezením, posel-
stvím oslovujícím cílovou skupinu a také 
s jednoznačně rozpoznatelnou korporátní 
identitou. Neboť pouze při splnění všech 
těchto aspektů oslovuje idea obchodu také 
zákazníky. 

Udílení cen se bude konat 26. dubna 2018 
na veletrhu C-Star v Šanghaji, tedy na mezi-
národním veletrhu řešení a trendů v malo-
obchodním designu v Číně. Náš časopis ka-
ždoročně 3 vítěze soutěže představuje a ani 
v příštím roce tomu nebude jinak.

V rámci EuroShopu, předního světového 
veletrhu retailu, byly vloni na slavnostním 
galavečeru uděleny již desáté výroční ceny 
EuroShop Retail Design Awards. Jako nejpře-
svědčivější shop koncepty udělaly na komisi 
expertů dojem koncepty a návrhy obchodů 
Primark v Madridu, Rose BikeTown v Bochol-
tu a Saks Fifth Avenue v Torontu. Tito tři vítě-
zové byli vybráni z více než 80 konkurentů, 
kteří se soutěže zúčastnili ze 27 zemí.

Šéfredaktorka časopisu Brands&Stories 
– Blanka Bukovská - byla přizvána mezi 
dvacet expertů, zástupců jednotlivých zemí, 
které se soutěže účastní. Prostřednictvím 
Brands&Stories jsou již 6. rokem nominovány 
do této soutěže i české koncepty. Mezi 
vybranými do užšího kola výběru byly 
v minulých letech české koncepty: brněnská 
Galerie Miele, koncept POTTEN &PANNEN 
- STANĚK COOKING CINEMA, showroom 
společnosti Lasvit v pražském Holportu, 

Časopis Brands&Stories 
má tu čest nominovat 
každoročně nové české 
koncepty obchodů 
do soutěže o nejlepší 
prodejní koncept světa.

koncept společnosti Espresso s.r.o. se svým Chrámem 
čaje a český koncept Manufaktura – Vaše domácí lázně. 
Do finále výběru loňského ročníku se dostal koncept 
značky Nanovo z Týnské uličky v Praze. 

I vy máte možnost přihlásit do soutěže EuroShop Re-
tailDesign Award 2018 svůj nový koncept prodejny do 
15. listopadu 2017. Více informací vám ráda sdělí na re-
dakce@pribehyznacek.cz

Časopis Brands&Stories věří, že účast českých 
konceptů v mezinárodním klání přispěje 
k povědomí, že i v oboru shop konceptů má náš 
design světu co říci. Proto bude velmi potěšen 
vašimi přihláškami do této soutěže!

Přihlaste svoje koncepty prodejen 
do dalšího kola světové soutěže!
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Toronto RETAIL Safari
Toronto je směsicí mnoha kultur, názorů a náboženství a možná pravě proto se dostává stále častěji na výsluní pozornosti. 
Město, jako takové, zažívá v posledních 5 letech stavitelský boom a ti, kteří sem nějakou dobu nezavítali, město skoro nepo-
znávají. Já osobně jsem za oněch posledních pět let Toronto navštívil cca 25x a pokaždé jsem objevil nový dům nebo jeho 
základy, který při cestě poslední ještě neexistoval.

Z pohledu retailu se situace zásadně nemění. Město má svá „retailová centra“ a na těch staví. Center je několik a v každém 
můžete najít něco malinko jiného. Jak z pohledu orientace na cílovou skupinu, tak i z pohledu výběru značek a produktů. 

Queen Street West
Queen Street West je uměleckou tepnou. 
Zajímavé obchody najdete od University 
Avenue až po Ossington. Následně pak ještě 
dále až za Dufferin Street. Srdce Queen Street 
West se nachází kolen Spadina a to na obou 
stranách. Najdete zde mnoho kavárniček, re-
staurací, lokálních designerských značek, ale 
i těch globálních. 

Toronto Eaton Centre
Eaton Centre je druhou „nákupní“ atrakcí po Queen Street West. Největ-
ší nákupní centrum v downtown Toronto nabízí všechny světové znač-
ky. Od Apple až po aktuálně dokončovaný Samsung, jež by měl být nej-
novějším, nejlepším a největším obchodem Samsung v Kanadě a možná 
i Severní Americe vůbec.
Foto: Samsung zaslepení

Warby Parket 
Warby Parket otevřel první obchod právě na Queen 
Street West a to řádově před rokem. Internetový 
prodejce brýlí, který propadl kouzlu kamenných 
obchodů.

Anthropologie
Retail může vznikat i na velmi zajímavých místech. 
Anthropologie najdete v budově bývalého kostela. 
Retail totiž není pouze distribučním místem, kde se 
něco prodává. Retail vždy byl a stále je hlavně mís-
tem, kde se setkávají lidé. A to z mnoha důvodů.

Greenhouse Juice Co
Nedávno otevřený koncept čerstvých džusů, 
vyráběných z vlastních organických produktů, je 
skvělou ukázkou, co si zákazníci v dnešní době žádají. 
Perfektní produkt je kombinovaný s nezaměnitelným 
designem.

Cumbrae's
V Cumbrae's koupíte prvotřídní maso. Z vlastní 
produkce, vlastním procesem “stařené”, včetně všech 
opět vlastních ingrediencí, které k přípravě potřebu-
jete. Po Sanagan's Meat Locker je Cumbrae's číslo 
2 z pohledu řeznictví v Torontu.

Canada Goose
Canada Goose otevřela svůj obchod loni a šlo o první 
vlastní distribuční místo na světě. Od bund za 850 
dolarů se posouvá značka i dalším typům oblečení.

Tesla
Kdo nebyl v Tesla obchodě, nepochopí, jak moc jiný 
může být zážitek z návštěvy prodejny automobilů.

Sport Check
Sport Check jde digitálním směrem. První obchod to-
hoto konceptu byl otevřen v Edmontonu. Od té doby 
je rolován po celé Kanadě. Pozor ale, ani technologie 
nejsou neomylné.

Bloor Street / Yorkville
Na Bloor Street nakoupíte ty nejluxusněj-
ší značky. Od Loui Vuitton až po Burberry. 
Současně hned nad Bloor Street najdete 
Yorkville. Poklidné místo plné restaurací 
a kavárniček, před nimiž parkují ty nejdražší 
a nejluxusnější auta, jaká si dovedete před-
stavit. 

Fossil
I Fossil musí jít s dobou. Chytré hodinky a digitální 
komunikace.

Club Monaco
Nejde jenom o obchod jako takový a jeho interiér. 
Mnohdy můžeme komunikovat i tím, co najdou 
zákazníci ještě před tím, než do obchodu vejdou.

Kensington Market
Kensington Market je skoro turistická atrak-
ce. Pokud půjdete po Spadina Avenue na 
sever, přejdete Dundas a následně se dáte 
po dvou blocích doleva, budete tam. Ken-
sington Market má vlastní atmosféru, zcela 
odlišnou od ostatního Toronta. Najdete zde 
zcela jiné lidi a jiné typy obchodů. Od „orga-
nic gluten free veggie burger“ až po obrazy 
lokálních umělců.

Sanagan's Meat Locker 
Sanagan's je dle mého názoru nejlepší řeznictví ve 
městě. Najdete zde vše, co se ohledně masa točí. 

Blackbird Baking Co.
Blackbird zase peče ten nejlepší chleba ve městě. 
Sice moc dlouho nevydrží, ale čerstvý bochník nic 
nepřekoná.

Independent City Market
Živá hudba při vstupu do prodejny. Na každém 
kroku možnost se něco naučit. Lokální, přírodní… 
prostě pastva pro oči. Jeden z nejlepších obchodů 
s potravinami, jaké jsem kdy na svých cestách viděl. 
Ráj pro zákazníky.

Bikes on Wheels
Kola kam se podíváte. Krom toho možnost jejich 
personifikace, opravy nebo půjčovny. Bikes 
on Wheels na Augusta Avenue je rájem pro 
všechny cyklisty.

China 
Town
A nad tím vším 
vévodí China 
Town, která se 
vlastně nedá ani 
popsat. Místo 
mezi Queen 
a Dundas na 
vás působí 
všemi smysly. 
Doporučuji 
ramen v Ajisen 
Ramen nebo 
knedlíčky 
Dumpling House 
Restaurant.

Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE / www.retailblog.cz / Foto: archív autora

Yorkdale
Shopping Centre
Yorkdale je obchodní centrum, které na-
jdete na severu Toronta. Jedná se o největší 
obchodní centrum celé GTA (Greater To-
ronto Area). Současně jde o obchodní cen-
trum s největší výtěžností na m2 v Kanadě. 
Idea celého konceptu je nabídnout unikátní 
nákupní zážitek, který nenajdete nikde ko-
lem. Všech cca 250 značek, které v Yorkdale 
prodávají, svůj obchod upravilo právě tímto 
směrem.
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Proč v kuchyni tápat nebo improvizovat s ne-
jistým výsledkem, když se můžete učit vařit 
a péct pod vedením těch nejlepších profe-
sionálů? Tým lektorů Gourmet Academy 
by Potten & Pannen – Staněk ve Vodičkově 
ulici, která se po krátkém působení již zařa-

dila mezi nejkvalitnější školy vaření v Pra-
ze, se stále rozrůstá o další hvězdná jména. 
Porotce kuchařské show MasterChef Mirek 
Kalina a jeho kolegové porotci Marek Ficht-
ner a Marek Raditsch, neúprosný šéf Zdeněk 
Pohlreich, nutriční gastronomka, propojující 
výživové poradenství s kulinářským uměním 
Jana Králiková, šéfcukrářka Edita Paulusová, 
„kluk v akci“ Filip Sajler a jeho týmový parťák 
Martin Staněk, italský kuchař Gianfranco 
Coizza žijící v České republice, laureáti mno-
ha prestižních gastronomických soutěží 
a světové kuchařské olympiády Lukáš Čížek 
a Jan Davídek, který je navíc držitelem ofici-
álního certifikátu thajské kuchyně. Šéfkucha-
ři se zkušenostmi z michelinských restaura-
cí, renomovaní mistři svých oborů, se během 
specificky zaměřených kurzů rádi podělí 

o své znalosti, praktické zkušenosti, recepty 
i osobní tipy. 

Respekt k aktuální sezoně a surovinám, kte-
ré nabízí, patří k základním pilířům kvalitní 
gastronomie. Z kurzů v nabídce Gourmet 

Unikátní Gourmet Academy

Nechte se v kuchyni
inspirovat těmi nejlepšími!
Unikátní Gourmet Academy – Neustále nové kurzy a noví lektoři v naši Gourmet Academy. Učte se od těch nejlepších, 
šéfa Zdeňka Pohlreicha, porotců fenomenální soutěže MasterChef a dalších mistrů kuchařů! 

Academy si milovníci dobrého jídla každého 
věku mohou vybrat podle aktuální sezony, 
osobních preferencí nebo postupně oboha-
covat své gastronomické obzory o originální 
recepty, praktické dovednosti a nové zkuše-
nosti například s francouzskou, americkou, 
japonskou, italskou, asijskou nebo českou 
kuchyní. Exkluzivní sestava lektorů a sezónní 
nabídka kurzů nejsou jedinými atributy, kte-
ré Gourmet Academy činí jedinečnou. Dalším 
bonusem je profesionální vybavení kuchyně 
prémiovými spotřebiči KitchenAid. Prémi-
ová škola vaření Gourmet Academy se totiž 
zrodila pod vlajkou společnosti Potten & Pa-
nnen – Staněk, která do České republiky ex-
kluzivně dováží světové značky kuchyňských 
potřeb, jako jsou Zwilling, KitchenAid, Emile 
Henry, Mauviel a mnohé další. Gourmet Aca-
demy sídlí v centru Prahy, ve Vodičkově ulici, 
v prostorách prodejny Potten & Pannen - Sta-
něk Concept Store KitchenAid, které jsou 
natolik unikátní, že získaly spolu s Gourmet 
Academy ocenění GIA 2017 pro nejlepší pro-
dejnu domácích a kuchyňských potřeb na 
světě! Účastníci kurzů tak mají k dispozici lu-
xusní zázemí i prvotřídní spotřebiče. 

Kompletně vybavená Gourmet Academy 
v historickém centru Prahy pořádá také pra-
videlné kurzy vaření pro děti od 9 let a nác-
tileté pod názvem Le Petit Chef Academy. 
Hravou a zábavnou formou se seznámí se 
základy kulinářského světa, základy zdravé 
výživy, naučí se uvařit a naservírovat jedno-
duché tříchodové menu, zvládnou zásady 
správného stolování.

Zatímco počet frekventantů kurzů je ome-
zen (max. 8 osob), což zaručuje individuální 
péči lektora a skvělé výsledky, hostů na na-
rozeninových oslavách a párty pro děti i do-
spělé, vánočních večírcích či netradičních 
firemních akcích a setkáních, které Gourmet 
Academy rovněž organizuje, může být libo-
volné množství. Při větším počtu účastníků 
se aktivity Gourmet Academy přesouvají do 
reprezentativních prostor showroomu Mie-
le v Praze. Umístění akademie v centru met-

ropole a ideální dopravní dostupnost umož-
ňují spojit návštěvu kurzů vaření s kulturou, 
nákupy či jinými aktivitami. 

Více informací na www.gourmetacademy.cz

Foto: David Háva / Dieta
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Pro posezení, studium i práci

Sdílený obchod nebo Zkuste to s námi

Malý kousek Itálie v centru Pardubic

„V kavárně o rozloze 130 m2 s novým dřevě-
ným interiérem návštěvníci naleznou až 72 
míst k sezení. Významným prvkem je pákový 
kávovar tradiční italské značky Faema, se kte-
rým mohou podle našich pravidel pracovat 
pouze certifikovaní baristé,“ uvádí ředitel 
společnosti CrossCafe original Luboš Martí-
nek. Všichni opravdoví milovníci kávy jistě 
ocení možnost vzít si vybrané nápoje a slad-
ké či slané zákusky s sebou na cestu do práce 
i do školy. 

Značka CrossCafe připravuje na letošní 
rok ještě otevření dalších dvou nových pro-
vozoven a rozšíření jedné z nejfrekventova-
nějších kaváren na pražském Andělu.

„Každou kavárnu stavíme tak, aby se v ní 
hosté cítili pohodlně, ať už jdou na schůzku 
s přáteli, potřebují klidné místo na práci či 
studium, nebo si chtějí o samotě vychutnat 
šálek kávy a přečíst si knížku," uvádí k sa-
motnému konceptu kavárny Vendula Mrá-
zová, manažerka marketingové komunikace 
CrossCafe. Proto v kavárnách najdete spoustu 
zásuvek pro připojení notebooku, nabíječek, 
lampiček pro čtení, wifi připojení, originální 
směnárny knih (2 knihy přinesete a 1 si odne-
sete domů). Ve většině kaváren jsou k vidění 
barová místa pro rychlé doplnění kofeinu, na 
druhou stranu pak i pohodlná křesílka pro 
dlouhé rozhovory a pracovní stoly se vším, 

co běžně k práci potřebujete. Jsme kavárna 
s obsluhou u prodejního pultu, proto musí-
me myslet na směr příchodu hostů, atraktivní 
vystavení produktů i dostatek prostoru pro 
případný vznik fronty. V letošním roce jsme 
do 2 kaváren z 21 umístili samoobslužné vitrí-
ny pro rychlejší odbavení hostů.

Od první kavárny vždy zachováváme pů-
vodní charakter budov, ve kterých se kavár-
na nachází. Máme kavárny v obchodních 
centrech (např. Atrium v Hradci Králové, 
Atrium v Praze), moderních stavbách sou-
časného designu (Knihovna v Hradci Králo-
vé) i v překrásných historických budovách 
(Kateřinská v Praze). V interiéru používáme 
převážně dřevo, bytelný kov, sklo a pokud se 
to hodí, tak kámen. V posledním roce jsme 
otevřeli 3 kavárny ve zcela novém designu, 
který používá tlumené barvy v kombinaci 
s naší Crossí červenou. Na design a volbu 
materiálů dohlíží sám zakladatel CrossCafe 
Jan Janák. 

„Značka CrossCafe připravuje na letošní 
rok ještě otevření dalších dvou nových pro-
vozoven a rozšíření jedné z nejfrekventova-
nějších kaváren na pražském Andělu," dodá-
vá Luboš Martínek.

Vzhledem k rychlému rozšiřování sortimen-
tu a nárůstu firemních zakázek začaly pro-
story být nedostatečné a vzešla myšlenka na 
stěhování. Zanedlouho se v blízkém okolí 
objevily ideální prostory a tak nebylo na co 
čekat. Již v květnu roku 2017 se prodejna 

přestěhovala do nových prostor na Albertov. 
Zde vznikla nová zelená oáza, v níž prospíva-
jí lépe nejen všechny rostliny, ale i zaměst-
nanci. 

Nové prostory jsou velké, vzdušné a hlav-
ně skvěle osvětlené. 

Prodejna nabízí možnost si prohlédnout 
veškerý sortiment pěkně naživo i s odbor-
ným komentářem. Hlavní dominantou celé-
ho prostoru jsou dvě velké vertikální zahrady, 
které skvěle prezentují samy sebe. Sekundují 
jim obrazy z živých rostlin, osázené palety 
a ojedinělá prezentace magnetických květi-
náčů. Nevšední specialitou jsou závěsné me-
chové kokedamy, skleněná aerária a terária. 

Největším mottem obchodu a vlastně celé 
firmy Gardners je nabídnout nový pohled 
na pěstování rostlin a ukázat zákazníkům 
veškeré benefity, které pěstování zeleně při-
náší. Květiny jsou totiž nejen krásné, ale také 
užitečné. Mají schopnost čistit a zvlhčovat 
vzduch, absorbují hluk, ochlazují a osvěžují 
přehřáté prostory a zachycují prach.

I když firma zprvu vyrostla na klasických 
postupech, ke své podstatě a současnému ob-
razu se Martina s Alešem dostali díky otevře-
nému přístupu k novým technologiím a sna-
ze naučit české pěstitele pěstovat rostliny tak 
trochu jinak. Výsledkem jsou právě vertikální 
zahrady, obrazy z živých rostlin nebo pěsto-
vání v magnetických květináčích Kalamitica.
Díky pestré paletě barev se hodí do každého 
interiéru, potřebujete jen magnetickou pod-
ložku, oblíbené květiny a fantazii. 

Sdílený obchod se stává lákavým prostorem 
i pro zákazníky: zvědaví jsme přece všichni 
a tady, pokud se zastavíte neplánovaně, ni-
kdy nevíte, co objevíte. A zaručit můžeme 
jen samá příjemná překvapení. 

Náš obchod totiž pokaždé ožívá spoustou 
rozmanitých projektů a dává příležitost kaž-
dému, kdo třeba s podnikáním a pořádáním 
kurzů začíná a chce si ověřit, že jde správ-
nou cestou. Než se postavíte na vlastní nohy 

a investujete do vlastní kamenné prodejny, 
můžete si prodej vyzkoušet nanečisto, bez 
velkých investic a starostí. Místo si zde může-
te pronajmout na libovolně dlouhou dobu – 
jeden den, týden, měsíc... je to na vás. Chcete 
jen jednorázově představit svou módní ko-
lekci nebo nabízet své zboží dlouhodobě? Po-
třebujete prostor pro klasické školení, chcete 
pořádat pravidelné workshopy nebo besedy? 
Vše je dovoleno. 

Doporučujeme
Sdílený obchod v Krymské ulici v pražských 
Vršovicích – přijďte se představit do ulice, 
kde to fakt žije, kde se opakovaně pořádají 
pouliční slavnosti, fungují tu vyhlášené ka-
várny... Přijďte ukázat, co umíte, přijďte na-
bídnout své výrobky ostatním a představit 
nabídku svého e-shopu zákazníkům naživo. 
A klidně se spojte i s jiným prodejcem, podě-
líte se o náklady a zákazníkům tak nabídnete 
originální zboží i neotřelý koncept. 

Velkou výhodou je, že takový prostor je vy-
bavený vším, co potřebujete – regály, police, 
stolky i židle, osvětlení, nechybí sociální zaří-
zení ani kuchyňka. Prodejní prostor má na-
víc i svou výlohu a bezbariérový vstup přímo 
z ulice. Takže během teplých dnů, které ur-
čitě přinese letošní babí léto, můžete nechat 
dveře otevřené a okamžitě přivítat každého, 
kdo jen zvědavě nakoukne. 

Ale dlouho neváhejte, kdo dřív přijde, ten 
dřív prodává! :-)

www.sdileny-obchod.cz 

Unikátní koncept maloobchodního prodeje 
a velkoobchodní showroom italských šumi-
vých vín Prosecco a lahodných delikates nabízí 
až 150 druhů. Italská šumivá vína jsou přehled-
ně seřazena v precizně zpracovaném nástěn-
ném regálu z přírodního dřeva jedinečných 
vlastností-„thermowood“, který zaujme již 
kolemjdoucí přes prosklené vitríny. Po násled-
ném přiblížení upoutá nádherná vůně dřeva, 
která je přítomna v celém prostoru.

Velice netradiční, ale citlivě sladěné je řeše-
ní podlahové krytiny. Ihned při vstupu si jistě 
příchozí povšimnou geometricky posklá-
daných rezavých ocelových plátů „Corten“, 
které dokonale podtrhují útulnou atmosféru 
celého interiéru. Tento nevšední designový 
prvek prochází jednolitě celou provozovnou 
a napomáhá tak vnímat zákazníkům výstřed-
ní propojenost moderních a přírodních ma-
teriálů. Tato krytina má zaručenu originalitu 
jedinečných map a vzorců vzniklých při řezá-
ní materiálu, které nelze opakovat. Cortenové 
plechy jsou velmi odolné v exponovaných 
prostorech, jimiž tato netradiční stylová Pro-
sekárna jistě díky své vysoké návštěvnosti je.

Materiál Thermowood byl použit i ke 
konstrukci rozsáhlého prostorového baru, 

který je dominantou vstupní části a jasně tak 
definuje zákazníkům místo prvního setkání 
s personálem Prosekárny. Bar byl konstruo-
ván k víceúčelovému využití. Takto nevšedně 
drásané použité dřevo je k dispozici jak pro 
příchozí návštěvníky pro prodej s sebou, tak 
k posezení po celém obvodu a zároveň k pre-
zentaci nabízených vín a lákavých pochutin.

V další, tzv. „obyvákové“ části, byl thermo-
wood použit jako obkladový materiál krbové 
vložky, která v chladném počasí navodí domá-
cí atmosféru pohodové náladičky. Rovněž dio-
dově citlivě osvícené vestavné vinotéky přepl-
něné kvalitními „bublinami“ nikoho dlouho 
nenechají bez touhy něco dobrého ochutnat 
a užít si pohodovou návštěvu Prosekárny.

Při letmém pohledu do zadních prostor 
Vás upoutají pootevřené masivní zasouva-
cí dveře. Při bližším okouknutí Vás vtáhne 
dovnitř dokonale vyladěný salonek, který 
slouží různým oslavám a firemním jednáním, 
protože svým umístěním a útulným řešením 
nabízí ničím nerušené posezení se známými 
nebo obchodní partičkou. Při vstupu do sa-
lonku téměř každého vyleká lehké zaboření 
se do měkkého, hustého a vysokého koberce 
světlé barvy, který podtrhuje naprosto doko-
nalou domácí atmosféru tohoto „zašitého“ 
místečka a společně s pohodlnými křesílky 
a sedačkami dává zapomenout na starosti 
všedního dne a navodí atmosféru pohodové 
relaxace. Příjemné teplé osvětlení designo-
vým lustrem typu „pavouk“ nechá vyniknout 
kombinaci jedinečného nábytku, dřevěného 
obložení a vkusné malby.

V letních měsících bývá hojně navštěvo-
vána letní předzahrádka osázená olivovníky 
a rozmarýny. Pomocí elegantních „režisér-
ských“ křesílek, poskládaných palet s po-
sezením na barových židličkách ve tvaru 
korkových špuntů od šumivých vín a poho-
dlných lehátek v barvách a s logem Prose-
kárny se snaží personál každého zákazníka 
„vtáhnout“ dovnitř a dopřát mu zážitek po-
kochat se útulným interiérem. Tam může 
zároveň zapůsobit na jeho chuťové pohárky 
při pohledu do jedinečně zpracované a vý-
razně nasvícené italské klenotnické chladi-
cí vitríny plné těch nejchutnějších a skvěle 
vypadajících domácích zákusků a dortů. Sor-
timent Prosekárny doplňuje skvělá italská 
káva Caffé del Doge, limonády a legendární 
čaje Kusmi Tea. 

Tuzemská kavárenská síť CrossCafe original zahájila koncem srpna provoz nové pražské pobočky. Jedná se již o sedmou provo-
zovnu v hlavním městě. Nová kavárna sídlí v přízemí obchodního domu Luka v ulici Mukařovského 1986/7 na Praze 5, nedaleko 
stanice metra B.

První kamenná prodejna firmy Gardners byla otevřena v říjnu roku 2015 kousek 
od pražské náplavky, ve Vyšehradské ulici. Hlavní myšlenkou bylo nejen elegantně 
prezentovat produkty a práci firmy, ale také vytvořit prostor pro setkávání s klienty, 
zákazníky i s podobně naladěnými nadšenci. 

Sdílet lze nejen radost a nápady, ale také prostor. A z takového místa lze pak každý 
den vykouzlit docela jiný obchod, originální prodejní galerii či ateliér, kde se pořá-
dají kreativní dílny... Nebo obojí dohromady.

Pěstujte rostliny jinak!

Na začátku června se přímo v centru Pardubic otevřela v pořadí již třetí Prosekárna. 
Místo, které slouží jako maloobchod, designový showroom velkoobchodu a zároveň 
místo, kde je možno si posedět v útulném prostředí. Cílem konceptu je, aby se 
zde hosté cítili spíše jako doma v obýváku než jako ve vinárně či kavárně. Přitom 
mohou obdivovat italský design a styl, a to vše jen kousek od domova. Záměrem 
majitelů bylo, aby zákazníci, kteří si chtějí zakoupit kvalitní prosecco, měli možnost 
si ho před koupí ochutnat a teprve poté si pořídit prosecco od rodinných vinařů.
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Přesně ty pravé 
Fashion

Denní světlo

www.philips.cz

 

Doma
Jak to bude 
vypadat, když 
to budou nosit 
doma?

Bude pořád oděv 
vypadat příjemně 
v jasném denním 
světle?

 

 

Navečer
A co když si to 
vezmou na 
slavnostní 
večer?

Philips PerfectScene - osvětlení pro zkušební 
kabinky s jednoduchou instalací, které umožní 
zákazníkovi přepínat tři světelné scény.

Víte, že 60% nákupních 
rozhodnutí proběhne 
ve zkušební kabince?

Foto: Krejčovský salon  Popper Prague
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Módní obchod nemusí být obyčejnou pro-
dejnou, ale místem zážitků, když je využito 
maloobchodní osvětlení, které návštěvníky 
překvapuje a svádí. To správné osvětlení 
zvyšujte tržby a značka má díky němu vizi 
prostřednictvím atraktivní atmosféry v pro-
dejně.

Osvětlení zkušebních kabinek
Studie ukazují, že 60 % nákupních rozhodnu-
tí je učiněno ve zkušební kabince. Proto je 
naprosto zásadní, aby se zákazníci v kabince 
viděli v příznivém světle. Společnost Philips 
Lighting a její sortiment maloobchodního 
osvětlení, které vylepšuje vzhled, může po-
moci tohoto cíle dosáhnout. Obchodníci 
s módou sice vědí, že nákupní zážitek může 
být správným osvětlením prostoru umoc-

něn, ale je tu jedna část obchodu, kde je 
osvětlení často přehlíženo – zkušební kabin-
ky. Právě ty bývají v praxi často nejslabším 
místem celého obchodu či salonu. Systém 
společnosti Philips Lighting PerfectScene 
určený pro zkušební kabinky dává zákazní-
kům to správné prostředí pro nakupování. 
Zákazníci v obchodě zůstávají déle a prodej 
se zvýší o 15 %.

Ne každé světlo lichotí
Důvod je jednoduchý. Špatné osvětlení mate 
nakupujícího, protože stejný kus oděvu 
může vypadat úplně jinak v jiné kabince. 
Šaty, které sedí a lichotí v jednom zrcadle, 
mohou dělat přesný opak v jiném. Chcete-li 
vytvořit pozitivní zkušenost a zážitek, je dů-
ležité, aby vaše oblečení a váš nakupující vy-
padal jak nejlépe je to možné.

Eliminujte stíny
Dnes je asi 80 % prostor vybaveno osvětle-
ním ze stropu. Vrhá stíny na obličej a může 
způsobit, že se mnoho lidí cítí neatraktivně. 
Problém lze odstranit režií osvětlení. Nejví-
ce lichotivé světlo je kombinace předního 
a horního osvětlení, které eliminuje stíny 
a vyhlazuje siluety. Díky tomuto druhu světla 
se zákazníci cítí atraktivnější a jsou více na-
kloněni k nákupu.

Osvětlete každou náladu
Je také důležité vytvořit správnou náladu. 
Nakupující si musí představit, jak vypadá 
oblečení, když ho má na sobě v různých si-
tuacích. Večerní oblečení vyžaduje intimní 
pocit, denní nošení jasnější, přirozené pro-

středí. Správná barva a teplota světla může 
nakupujícího uvést do té pravé nálady pro 
danou příležitost a ukázat vaše zboží v tom 
nejlepším světle. Změnou barvy, teploty a in-
tenzity osvětlení vytváří PerfectScene kabin-
ka světelné podmínky pro řadu příležitostí, 
které dělají rozhodování jednodušším.

Jednoduché a intuitivní
osvětlení zkušební kabinky
Prostým přepínáním dotykového panelu na 
zrcadle ve zkušební kabince lze věrně nasi-
mulovat jasné denní světlo, intimní večerní 
atmosféru, ale také i příjemné domácí světlo. 
Zákazníci mohou přepínat rozptýlené čelní 
osvětlení mezi předem definovanými nasta-
veními, zatímco barevné osvětlení vytváří 
okolní efekt. Tak si mohou vybrat scénář, 
který nejlépe vyhovuje atmosféře příležitos-
ti, kam budou nový model nejčastěji nosit. 
Pokud se jim líbí to, co vidí, je větší pravdě-
podobnost, že se dostanou ke koupi. Kabin-
ky PerfectScene jsou "plug and play" řešením, 
které se snadno instaluje a vyhovuje 95 % 
místností. Je lehce integrovatelné do designu 
vašich kabinek.

PHILIPS Lighting Czech Republic s.r.o. 
www.lighting.philips.cz

Osvětlovací systémy od 
společnosti Philips Lighting 
pomáhají zkrášlovat prostory 
a proměňovat prostředí, aby 
se zákazníci cítili v prodejnách 
příjemně a pohodlně. 
Inteligentní systémy osvětlení 
kombinují tradiční a LED svítidla 
světové úrovně s analogovými 
a digitálními ovládacími prvky, 
čímž umožňují dosáhnout té 
pravé atmosféry osvětlení, 
kdykoliv a kdekoliv je potřeba.

osvětlovací zážitky mění prodejny v příběhy

»Dokonalé světlo
konvertuje nakupující 

do kupujících!«

Na den Na doma Na večer
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V době, kdy kamenný obchod musí upoutat svým prostředím, aby zákazník měl důvod do něho přijít, se zkracuje doba nutné 
renovace jeho vizuálu. Stejně tak do domácností si dnes nekupujeme nábytek na celý život, jak to bylo v dobách našich babi-
ček, a barevnost místností měníme podle nálad a módních trendů daleko častěji. Nikdo se však nechce pouštět do malování, 
protože představa náročnosti tohoto zásahu ho děsí. Proto se hledají alternativy rychlé, čisté a na první pohled viditelné re-
novace. Jedním z takových ideálních řešení jsou dekorové fólie COVER STYL od dodavatele Solar Screen. Na český, slovenský, 
polský a maďarský trh je dodává společnost Ceiba s.r.o. sídlící v Brandýse nad Labem. Pro renovaci, vylepšení nebo přeměnu 
zdi či nábytku mají dekorové fólie COVER STYL neuvěřitelné vlastnosti - estetické, ekonomické, rychlé a odolné. Nikdy nebylo 
jednodušší provádět okamžitou a rychlou renovaci!

Inovujte své interiéry!

Aplikace dekorových fólií COVER STYL je vel-
mi snadná a rychlá. K rozpoutání Vaší kreati-
vity je dostupných více než 500 druhů barev, 
struktury a designu, které jsou rozděleny do 
kategorií (dřevo, kůže, třpytivé, tkanina…). 
Materiál nepůsobí dobře pouze vizuálně, ale 
reprodukuje pocit přírodních materiálů i na 
dotek. Vzhledem k vysoké kvalitě COVER 
STYL poskytuje ochranu proti vlhkosti, UV 

záření, praskání, blednutí a žloutnutí. Cover 
Styl přichází dokonce s desetiletou zárukou. 
Ale až vyzkoušíte jednoduchost aplikace, roz-
hodně budete měnit vizuál svého prostředí 
za kratší dobu.

Konstrukce folie
Na povrchu folie je průhledná vrstva, která 
má funkci ochrany proti negativním vlivům 

· Kompletní návrh prodejního prostoru a jeho vizualizace 

· Poradenství s efektivním řešením vnitřního vybavení prodejen 

· Realizace interiéru včetně řízení projektu 

· Revitalizace stávajících prodejen 

· Ucelené řady regálových systémů 
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Ceiba s.r.o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav
Tel.: +420 326 911 044 · Fax: +420 326 912 877
E-mail: info@ceibacz · www.ceiba.cz

pulty, skříně atd. Jsou také aplikovatelné na 
výlohy, i když pro ty nabízí Ceiba s.r.o. ještě 
vhodnější materiál – designové fólie. 

Rychlá instalace
Lehký, snadný a velmi rychlý proces instala-
ce díky nové technologii a automatické le-
pidlo „air flow" pro jednoduchou a přesnou 
montáž, které se snadno spojuje s většinou 
olepovaných podkladů, je velkou předností 

tohoto materiálu. Také nákladová efektivita, 
která umožňuje až 50 % úspory v porovnání 
s použitím standardních technik pro rekon-
strukci a se stejným výsledkem, způsobila 
oblíbenost COVER STYLu u architektů a in-
teriérových designérů, ale také u reklamních 
agentur a signmakerů. Ti je často uplatňují 
při renovacích recepcí, pilířů, příček kance-
láří či chodbách firemních sídel. V B2C seg-
mentu pak nalézají nejčastější uplatnění při 
renovacích koupelen a kuchyní.

Důvody, proč si vybrat
pro renovaci dekorové fólie
Při otázce hledání efektivity v porovnání 
s použitím standardních technik pro rekon-
strukci je nutno se na to podívat z těchto 
aspektů - náklady na materiál, náklady na prá-
ci a na cestu a ztráty, které se mají překrýt.

Dekorové fólie jsou cenově výhodné řeše-
ní pro nový nádech života do zdí a nábytku, 
což garantuje eleganci, inovaci a stále exklu-
zivní výsledky.

MALOVÁNÍ

TAPETOVÁNÍ

POROVNÁNÍ DEKOROVÝCH FÓLIÍ

» Rychlejší a čistější instalace bez zápachu
» Snadnější údržba
» Vyšší trvanlivost
» Nákladově efektivnější – jedna vrstva

» Kvalitnější produkt
» Jednoduchá instalace
» Není potřeba lepidla
» Může být instalován na více površích
» Zvýšená odolnost

V předchozích pasážích jsme se podrobně 
zaměřili na vlastnosti a vhodnost využití 
dekorových folií v interiérech. Jsou však 
místa, kde je vhodné zanechat propustnost 
denního světla. K tomuto účelu se využívají 
designové fólie. Společnost Ceiba s.r.o. do-
dává na náš trh designové folie značky So-
larScreen. Ty přinášejí do našeho prostředí 
dotek soukromí, ale bez omezení prostupu 
světla. Jsou především žádaným designovým 
prvkem, který může vizuálně velmi pozved-
nout celý interiér. 

Kreativitě se meze nekladou. Designové fo-
lie se dodávají v různém stupni propustnosti, 
matu i barevnosti. To umožňuje kreativcům 
navrhovat nejrůznější desingové prvky pro 
prodejny a kanceláře, ale i privátní účely. Ná-
vrh vytvořený na počítači se pak snadno pře-
vede na řezací plotr. Aplikace je také jedno-
duchá, rychlá a bez většího omezení provozu. 

Navíc vás tyto fólie ochranní před nebez-
pečím pořezání při náhodném rozbití skla 
tím, že drží rozbité sklo na svém místě. V ne-
poslední řadě nevyžadují specializovanou 

údržbu a zajišťují 95% absorpci UV záření. 
Takže se inspirujte a zkrášlete si prostředí 
kolem sebe!

Designové fólie SolarScreen

...před aplikací po aplikaci...

(poškrábání, popraskání, žloutnutí). Pod 
ní je na základním materiálu tištěná vrstva. 
Naspod je lepící část struktury opatřená 
odlepující folií. Tloušťka všech těchto čás-
tí konstrukce folie se pohybuje mezi 250 

– 300 mikrony dle typu. Tato sendvičová 
struktura také umožnuje tepelnou smršti-
telnost až na 220 %, což usnadňuje dokona-
lou aplikaci na jakýkoliv obrys nebo tvar zdi 
či nábytku.

Vlastnosti umožňující aplikace v nejrůz-
nějších oblastech veřejného života
Nejen odolnost proti poškrábání, popraská-
ní, žloutnutí, ale také hygienický aspekt jsou 
dobrým důvodem pro použití folií v hotelích 
a cateringu, jeho snadnost aplikace se vyplatí 
i pro dekorování jednotlivých událostí. Po-
vrch folií umožňuje rychlou a snadnou údrž-
bu. COVER STYL má pozoruhodné vlastnosti 
pro snadnější čištění a brání růstu plísní. To 
naskýtá možnost aplikace i v nemocnicích. 
Vnější povrch folií předchází také značení, 
což předurčuje možnost využití třeba v do-
pravě, ve výtazích nebo v interiérech veřej-
ných prostor. Všechny tyto hygienické vlast-
nosti, které jsou certifikované a hodnoceny 
A+ VOC testy (vnitřní emise) a na odolnost 
proti UV záření a požáru, samozřejmě ocení 
i majitelé maloobchodních jednotek jako bo-
nus k primární estetické funkci. Mohou jimi 
nechat polepit dveře, stěny i nábytek - stoly, 
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Stěny,
ale žádné zdi
Byly časy, kdy široce otevřené prostory byly 
základem obchodních ploch. Avšak když 
je vše viditelné už na první pohled, je oka-
mžitě všechno odhaleno. V dnešní době jde 
v obchodě už méně o pouhé uspokojování 
potřeb, které by vyžadovalo přehlednost. 
V kamenném obchodě stojí čím dál tím více 
v popředí snaha vzbuzovat dychtivost zákaz-
níků. Výzva zákazníkům ke šmejdění a obje-
vování něčeho nového je součástí vývoje, kte-
rý vede k vytváření menších prostorových 
jednotek. Prvky členící prostor jsou s tímto 
trendem úzce spojeny. 

Pomocí prvků dělících prostor může ob-
chod optimálně rozdělit plochu a vytvořit 

tak různé „balíčky vnímání“. „Pomocí těchto 
prvků se dají čistě oddělit jednotlivá oddě-
lení nebo skupiny výrobků, zdůraznit různá 
témata, vystavit značky či vytvořit odpočin-
ková místa,“ uvádí přednosti segmentace 
prostoru Stefan Rauchfuß, jednatel a společ-
ník kolínského architektonického studia 3F 
Design Architecture. A jako další argument 
přidává: „Při této formě prezentace máte 
automaticky k dispozici více stěn. A tyto 
stěny patří mimochodem k nejsilnějším pro-
dejním prvkům v obchodě.“ Z jeho pohledu 
mají tedy dělicí příčky daleko širší využití 
než jen jako pouhé dělicí prvky. Stěny mo-
hou prezentovat zboží či informovat a inspi-
rovat zákazníky. 

Harmonie a samostatnost
3F Design Architecture spolupracuje pod 
značkou Goldstein Studios se společností 
Scenario Retail Entertainment z Aachenu, 
která se specializuje na visual merchandi-
sing. „Klademe důraz na celistvé návrhy. 
I dělicí příčky by měly následovat červenou 
nit linoucí se obchodem a přizpůsobit se 
individuálnímu rukopisu designu daného 
obchodu, zvláště pak mají-li vyvolat reakci 
u zákazníků,“ říká Rauchfuß. Co se týče ma-
teriálů, nekladou se žádné meze. 

Při dělení prostoru je však třeba zohlednit to, 
že pomocí příček nebudujete žádné hradby. 
„Stále více důležitá je flexibilita dělicích pří-

Předpokladem pro to, abyste mohli pozvat zákazníky na poznávací cestu obchodem, vzbudit jejich zvědavost a překvapit 
je, jsou segmentované plochy. V této souvislosti nabývají na významu příčky předělující prostor. Aktuálním trendem jsou 
flexibilní, víceúčelová řešení, která sama o sobě jsou ne zřídkakdy poutavým středobodem obchodu. 

ček, aby vhodně zvoleným členěním prosto-
ru uměly reagovat na aktuální nabídku zboží 
nebo trendy značky a na druhé straně aby 
uměly pomocí změny vzhledu vzbudit zvě-
davost zákazníků. Pevné příčky bychom ale 
nedoporučovali,“ říká Rauchfuß. Tým Gold-
stein Studios sází spíše na rolety a stahovací 
prvky, a to díky jejich flexibilitě. Tyto si ne-
chávají vyrábět na zakázku. 

Jak pestré je spektrum dělicích příček ukázal 
veletrh EuroShop. Na něm byly mimo jiné 
k vidění prvky se strukturou plástve nazvané 
„Softwall“ a „Softblock“ od kanadské značky 
Molo. Tyto paravany se dají v minutě roztáh-
nout jako tahací harmonika do požadované 
délky, a to buď rovně, nebo do oblouku, nebo 
naopak stáhnout. Tyto paravany jsou vyro-
beny ze směsi nového a recyklovaného pa-
píru nebo alternativně z textilní látky Tyvek. 
Posledně jmenovaný materiál má podobný 
vzhled jako papír, ale je ještě robustnější. Tyto 
paravany jsou k dostání v různých rozměrech 
a barvách. Každý paravan může být roztažen 
na délku až 4,5 m a pomocí magnetu spojen 
s dalším do libovolné délky. Textilní varianta 
v bílé se může doplnit o LED pásky. 

Lehké a variabilní
Na veletrhu v Düsseldorfu na sebe přitáhla 
pozornost rakouská společnost Franz Kolar 
svým dřevem, které se dá flexibilně ohýbat. 
Tajemstvím této flexibility je patentovaný 
způsob nastřihávání desek. Na výběr je ze 

čtyř frézovaných obrazů. Vhodnou montá-
ží lze docílit toho, že jednotlivé desky tvoří 
volně stojící příčky, které mohou pohlcovat 
zvuk. Kromě toho díky jejich výrazně zvětše-
nému povrchu působí v prostoru regulativ-
ně. Základním materiálem je neopracované 
třívrstvé smrkové dřevo, multiplexové desky, 
přičemž posledně jmenované jsou nabízeny 
v širokém barevném spektru včetně RAL-la-
ku na zakázku. Stejně tak je možné tyto desky 
pokrýt standardním digitálním tiskem a na-
víc ještě podsvítit. Moduly „Mila-Wall“ společ-
nosti MBA z německého Reutlingenu sázejí 
na dlouhou životnost a flexibilitu. Samolepicí 
povrchové fólie ve 180 designech se dají strh-
nout a vyměnit, přetřít barvou nebo překrýt 
individuálně potištěnými textiliemi. Vnitřek 
těchto stěn, které se dají spojit drážkami 
a pružinami, tvoří strukturu z recyklované 
šedé lepenky a dřevotřísky. Tím, že má Mila-
-Wall v „náplni“ více vzduchu, je lehčí, než jak 
působí. Multifunkční rám z recyklovatelné-
ho hliníku stabilizuje stěny a chrání je před 
poškozením na hranách. Spektrum variant 
je různorodé. Na výběr jsou standardní for-
máty, ale i zvláštní rozměry, stěny mohou být 
oboustranné a mohou být postaveny do růz-
ných úhlů nebo lze zvolit variantu „Curved“. 
Do takzvané „Soundwall“ se dají integrovat 
interaktivní média nebo zvuk, aniž by byla 
viditelná jakákoli technika nebo mikrofony. 
Stejně tak existují akustické stěny, pomocí 
kterých se dají oddělit například prostory 
označované jako „lounge“. V nabídce jsou 

i moduly s integrovanou LED technikou včet-
ně ovládání barvy světla. 

Renezance luxferů
Dlouho zapovídané luxfery ze 70. let zaží-
vají právě svoji renezanci. Tyto retro dělící 
prvky bodují díky propustnosti světla ne-
jenom v obytných domech, ale i v kamen-
ných obchodech. Společnost Fuchs Design 
má ve svém programu 100 různých barev 

Trendem u luxferů jsou větší formáty. Navíc Fuchs 
Design nabízí varianty s integrovaným LED světlem. 

JAB Anstoetz ukázal na letošním 
EuroShopu, do jakých tvarů mohou 
být zavěšeny látky v prostoru

S řetízkovými závěsy od Kriskadekoru lze kreativně 
proměnit oblíbený fotomotiv v zástěnu
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AluSplash™ je nadčasový, moderní hliníkový 
panel, který je ekologický, odolný, nákladově 
efektivní a ohnivzdorný. 

Je ideálním řešením pro širokou škálu in-
teriérových dekorativních aplikací jak v do-
mácnostech, tak v komerčních a obchodních 
prostorech. K dispozici je v řadě živých, ze-
mitých, metalických a nemetalických barev 

Atlas Advertising Group s.r.o.
Na Louce 1
267 01 KRÁLŮV DVŮR
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 777 264 814
E-mail: matasova@atlas-ag.cz
krumlova@atlas-ag.cz
www.alusplash.cz

Rádi byste v interiéru svých komerčních či privátních prostor aplikovali jako obklad skleněnou desku? Zdá se Vám to ale 
realizačně náročné, že? Firma Atlas Advertising Group s.r.o. nově přináší řešení. Získala výhradní zastoupení pro Českou 
a Slovenskou republiku pro materiál AluSplash™. Má tu výhodu, že k nerozeznání vypadá jako sklo, dokonce má odlesky, ale 
jeho zpracování je v porovnání se sklem neporovnatelně snazší.

a dává tak moderní vzhled všem prostorům, 
kde je instalován.

AluSplash™ nabízí stylové a cenově vý-
hodné řešení pro jakoukoliv novou realiza-
ci, vylepšení nebo doplnění Vaší kuchyně, 
koupelny nebo jiného vnitřního prostoru. 
Tento snadno instalovatelný panel lze bez 
obtíží upevnit na stávající stěny a nahradit 
tak tradiční skleněné panely nebo dlaždico-
vé obklady, které jsou dražší a vyžadují delší 
a náročnější instalaci.

AluSplash™ se snadno řeže, vrtá a tvaru-
je a maximálně se tak přizpůsobí Vašemu 
upravovanému prostoru. S programem 
AluSplash™ se nemusíte obávat prasknutí, 
rozbití nebo dodatečných nákladů na řezá-
ní otvorů pro elektrické a telefonní zásuvky 
jako u skleněných panelů. Ve srovnání s in-
stalací skleněných panelů nebo položením 
keramických obkladů je čas potřebný k in-
stalaci AluSplash™ až třikrát kratší a není 
zapotřebí nákladné profesionální instalace, 
zvládne ji i šikovný neprofesionál. 

Panely AluSplash ™jsou bezúdržbové. 
Jsou opatřeny neporézním povrchem, který 
nezachycuje nečistoty a lze ho snadno čistit 
pomocí vlhkého mikrovlákna. AluSplash ™ je 
tedy velmi snadné udržovat a je kompatibilní 
s většinou čisticích prostředků. Vyhnout je 

Proč AluSplash™?
• Bezpečný a hygienický
• Snadný na údržbu a čištění
• Pevný a odolný
• Cenově příznivý
• Rychle a snadno instalovatelný a upravitelný
• Ekologický
• Lehký (7 kg/m2)
• Voděodolný a paruvzdorný
• Nepraskne a nerozbije se při nárazu
•  Ohnivzdorné minerální jádro je vhodné k insta-

laci za všechny druhy sporáků včetně plynových
•  Lze ho sklopit a ohýbat v rozích  

bez použití spojů
•  4 mm tenký panel perfektně  

zakryje existující stěny
• Povrch s vysokým leskem podobný odrazu skla
•  Široký výběr zemitých, živých,  

metalických i nemetalických barev

třeba se pouze kyselým, žíravým a abrazivním 
čisticím potřebám, které mohou poškodit po-
vrch panelů. Technologie odolných barev po-
užívaná na povrchu vyhovuje normám RoHs 
a REACH (bez toxických látek a bez olova). 
AluSplash™ má pětiletou záruku.

Využití
• Kuchyňské zádové panely
• Kuchyňské ostrůvky a bary
• Sprchové stěny a sprchové výklenky
• Záchodové stěny
• Okolí zrcadel
• Prádelní stěny
• Funkční stěny
• Obklady v lázních a relaxačních prostorech
• Obchodní prostory
• Komerční a maloobchodní prostory

Alternativa ke skleněným 
obkladům v interiérech

Interiéry

a dekorů. Co se týče formátů, podle této 
společnosti jsou stále více poptávány větší 
formáty, například 30x30x10 cm. Tyto stěny 
ještě více ožijí pomocí integrovaného LED 
osvětlení, které je ovladatelné dálkovým 
ovládáním nebo přes smartphone. Rohové 
luxfery umožňují překlenutí rohů. Díky le-
picímu systému „Quick-Fix“ jako alternativě 
malty je to rychlé a stěna je téměř beze spár. 
Koncové hrany se postarají o čistý finiš. Do 

spektra Fuchs-Design patří kromě toho i ce-
loskleněné cihly z masivního skla, které lze 
poklást prvky „Nature Touch“, jako je dřevo 
nebo přírodní kámen či ručně vyrobené ke-
ramické kamínky různých tvarů. Skrze okén-
ka mohou zákazníci nakouknout, co je čeká 
v dalším „pokoji“. 

Téměř průhledné jsou také řetězové závěsy 
španělského výrobce Kriskadecor. Jednot-
livé články řetězu ve tvaru mašliček jsou 
vyrobeny z hliníku a jsou nabízeny v nejrůz-
nějších formách v nespočtu barev, a to buď 
v matné, nebo lesklé variantě. Na tyto závěsy 
lze promítnout i fotografie, přičemž jsou jed-
notlivé články poskládány z odpovídajících 
barev dle fotografické předlohy. Závěsy mo-
hou být upevněny buď přímo na strop nebo 
na kolejnice. Pod názvem „Barcelona Screen 
Divider“ jsou pak integrovány do variabilně 
tvarovatelných volně stojících rámů. 

Napůl průhledné
Mnoho vystavovatelů na veletrhu EuroShop 
se rozhodlo odlišit nebo oddělit své stánky 
od ostatních prostřednictvím decentních 
textilních závěsů. Společnost JAB Anstoetz se 
prezentovala jako expert v oblasti textilního 
zpracování objektů. Nabídka této firmy z Bie-

lefeldu (Německo) pokrývá širokou škálu 
od napůl průhledných látek „Inbetween“ až 
po těžký samet, který plní nejen akustickou 
funkci, ale zároveň působí domácky. 

Ten, kdo hledá obzvláště originální možnos-
ti dělení prostoru, které zaručí zákazníkům 
skutečný smyslový zážitek, se jistě zamiluje 
do vodních stěn od firmy as systems z Markt 
Einersheimu (Německo). Jednotlivé trysky 
této grafické vodní stěny mohou být ote-
vřeny pomocí ovládání přes počítač, vodní 
kapky pak mohou tvořit obrazy, loga nebo 
nápisy. Kromě toho mohou být použita i jiná 
média, jako je hudba, světlo, mlha nebo vůně, 
a tyto „stěny“ mohou stát ve více řadách, do 
oblouku nebo do kruhu. Regulace teploty je 
další předností, kterou s sebou tyto stěny dě-
lící prostor přinášejí. 

Barevně nasvícená vodní stěna
od as systems v E-Centru ve Fürthu

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

Stefanie Hütz

Molo-Systeme (zde s integrovaným Led-osvětlením) 
se dají rychle a rozmanitě rozmístit

Produkt – reklamní plocha v jednom 
obchodním domě s nábytkem
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Wanzl připravil pro své zákazníky skvělého 
pomocníka pro individuální nastavení ná-
kupních vozíků. Konfigurátor je k dispozici 
na internetových stránkách, a to pro série ná-
kupních vozíků Salsa, DRC, EL a ELX. 

Zákazník si vybírá různou velikost koše, 
dále volí z koleček Wanzl a mnoha přídav-
ných příslušenství. Konfigurátor zároveň 
umožňuje neomezený výběr barvy a aplika-
ce loga pro firemní branding podle přání zá-
kazníka. Různé série nákupních vozíků mají 
různě bohatou nabídku možností. 

„Lidé milují, když si všechno mohou otes-
tovat a vidět reálné změny okamžitě. 3D kon-
figurátor jim to nejen umožní, ale představí 
celou paletu kombinací, které lze na nákup-
ních vozících Wanzl nastavit,“ říká vedoucí 
marketingu společnosti Wanzl Libuše Ko-
pecká. 

Po vytvoření individuálního nákupního 
vozíku má zákazník příležitost poslat svou 
konfiguraci jako poptávku do společnosti 
Wanzl a zároveň obdrží pdf soubor se svou 
specifikací na svůj e-mail. 

Firma Wanzl je přední tvůrce nových nápadů, které udávají tempo ve vybavení 
maloobchodních jednotek. Obchod je tvrdý a tempo inovací vysoké. Navíc se ke 
konkurenci kamenných obchodů přidal internetový obchod. Ale u firmy Wanzl exis-
tují optimální řešení pro prodej food a non food pro kamenné obchody a stejně tak 
omnichannel řešení pro obchody kombinované s internetovým i klasickým prode-
jem. Letošní novinky MADE BY WANZL představila firma na veletrhu EuroShop 2017 
v Düsseldorfu a na našich stranách Vám je postupně představujeme.

Nově Wanzl přichází s boxem na pečivo 
- verzí BakeOff 3.0 s novými technickými 
detaily a atraktivními designovými prvky, 
které účinně podporují spontánní prodej 
nebaleného čerstvého pečiva. Ani inovace ve 
vozících nezůstaly pozadu. S konfigurátorem 
produktů firmy Wanzl mohou obchodníci do 
budoucna optimálně vyladit jednotky madel 
svých nákupních vozíků přesně podle umís-
tění prodejny, modelu vozíku, nákupní moti-
vace a profilu zákazníků.

Box na pečivo v novém provedení
a elegantním designu
Box na pečivo BakeOff je úspěšný systémo-
vý nábytek, optimalizovaný a dále vyvíjený 
v dlouholetém partnerství firmy Wanzl a před-
ních maloobchodních prodejen. BakeOff 3.0 
s novinkami v sériovém provedení pro atrak-
tivní prezentaci zboží a spontánní prodej: 

Facelift boxu na pečivo BakeOff 3.0, s no-
vinkami v sériovém provedení pro atraktivní 
prezentaci zboží a spontánní prodej, pře-

svědčí každého elegantním vzhledem vitrín 
ze dřeva a skla s čtyřmi poschodími v každé 
věži, rozdělenými po třech oddílech k doko-
nalému roztřídění pečiva. Nabízí tak dosta-
tek místa – precizně odděleného a roztřídě-
ného – na čerstvé pečivo od preclíků přes 
celozrnné housky po jemné pečivo. 

V kompletně novém vzhledu se předsta-
vují čtyři poschodí v každé věži na pečivo, 

Konfigurátor nákupních vozíků
Nový nástroj pro vlastní nastavení parametrů nákupních vozíků.

s vanami z kvalitního dřeva nebo hygienické-
ho plastu. Pro cross-selling jsou do boxu in-
tegrovány chladicí prvky. Součástí vybavení 
boxu je také kráječ chleba. V nejnižším po-
schodí je integrována dodatečná servisní jed-
notka k úklidu. Úklid věže je časově úsporný 
a veškerá manipulace je při něm nenáročná. 
Každé poschodí má tři samostatné oddíly na 
pečivo, každý vybaven poklopem z pravého 
skla.

BakeOff 3.0 je kompatibilní s verzemi Ba-
keOff 2.0 a BakeOff 2.1. Nástavby a přestav-
by jsou kdykoli možné s kteroukoli z těchto 
variant. Tato kompatibilita činí ze systému 
BakeOff investici s dlouhou životností a hod-
notou, která se zaplatí a zvýší obrat. Mezi pří-
slušenství patří vysavače, kleště na odebírání 
zboží a regály na balené pečivo. 

Každý oddíl na pečivo systému BakeOff 
3.0 má vlastní čelní poklop z tvarovaného 
pravého skla. Stačí otevřít, sáhnout a odebrat 
zboží! K dokonalé hygieničnosti přispívají 
nabízené jednorázové rukavice. S automatic-
kým zavíráním Soft Close se poklop po ode-
brání zboží sám zavře. 
 

Díky vyjímatelným poschodím je zboží mož-
né snadno doplňovat i zepředu. 
 
Novinkou jsou prezentační vany ze dřeva 
či plastu s různě nastavitelným sklonem. 
Zboží tak po každém odebrání sklouzne au-
tomaticky dolů. Také zadní plnění personá-
lem je díky nastavitelným poschodím snazší 
a rychlejší.

Inovace ve vybavení
maloobchodu

Současné směry
ve vybavování prodejen

Na tento recept vsadila i slovenská cestovní kancelář HECHTER Nitra, 
která pro svou pobočku nechala na míru vyrobit novinku v oblasti 
POS médií – volně stojící prosvětlený T-Frame. Poutavý vizuál o roz-
měru 180 x 260 cm se stal jasnou dominantou pobočky.

„T-Frame u klienta plní hned několik funkcí. Jednak jím elegantně 
oddělí kancelářské zázemí od zákaznické zóny, ale především už od 
dveří poutá pozornost klientů a umocňuje jejich těšení na dovole-
nou u moře. Lákavý vizuál z dílny studia Redred.sk totiž díky svému 
podsvícení doslova přenáší pohodu prosluněné pláže až do naší kan-
celáře. Ve výsledku to má pozitivní vliv nejen na zákazníky, ale i na 
zaměstnance,“ pochvaluje si Peter Masár, zástupce agentury Redred, 
která zakázku realizovala.

Do prostoru i na zeď
Prosvětlené T-Framy vyrábí česká společnost Jansen Display, která 
patří ke světové špičce ve svém oboru. Veškeré parametry určuje zá-
kazník. „99 procent objednávek vyrábíme na zakázku. Hliníkový rám 
rozměrově dokonale přizpůsobíme tomu, co zákazník potřebuje. 
Umíme jak malé, tak i několikametrové formáty. Na rám se posléze vy-
pne potištěná látka, kterou lze kdykoli vyměnit. Zákazník určuje i to, 

zda bude T-Frame upevněn na zdi, zavěšen v prostoru nebo zda půjde 
o volně stojící prvek,“ upřesňuje marketingový manažer společnosti 
Michal Havel.

Velkoformátové prosvětlené T-Framy jsou stále populárnější, v ně-
kterých prodejnách vidíme moderní kombinaci T-Framů a digitálních 
obrazovek nebo jiných prvků Digital Signage, čehož jsme do nedávna 
byli svědky spíše v Německu nebo Anglii.

Zdroj portál Mistoprodeje.cz

Novými trendy se v dnešní době rozumí 
například mobilní prodejní místa, ba-
revnost jednotlivých segmentů nebo 
nevšednost a originalita prodejních 
míst. Jako konkrétní příklad by 
bylo možné uvést trend odebírání 
množství prodejních ploch na úkor 
prezentace produktů. V některých 
případech mít více polic, a tedy i mož-
nost naskladnit více produktů ustupuje 
potřebě upozornit na zboží a udržet zá-
kazníka déle v obchodě. 

Prodejci v dnešní době chtějí být inovativní v tom, jak na-
vrhují svůj maloobchodní prodej. A proto by se měli po-
koušet zahrnout nejnovější trendy v obchodě. Avšak jak 
říká anglické přísloví “No one-size-fits-all”, ne všechny 
nové trendy budou fungovat pro každého. Z tohoto důvo-
du je důležité vybrat si zkušeného, spolehlivého a krea-
tivního partnera při snaze implementovat nové trendy do 
svých prodejen. 

Ve světle nových trendů je pro prodejce 
komplexní záležitostí, aby měl efektivně 
uspořádaný obchod. Základem je například 
podnítit zákazníky vytvořením kvalitně 
navržených bannerů, přehledné navigace 
a prezentace značek v celém obchodě, ale 
vyhnout se zrakovému nepořádku.

Společnost ZOK system se snaží svým part-
nerům pomoci k dosažení těchto cílů a při-
tom přistupovat individuálně k potřebám 
jednotlivých prodejců. Jak říká zakladatel 

společnosti ZOK system Ladislav Ol-
šbauer: „Shopfitting je pro nás umění 

zabývat se detaily a tvůrčí mentalitou 
našich partnerů pro dosažení spo-
lečného cíle. Jestliže design vašeho 
obchodu vypadá přitažlivě, přilákáte 
více zákazníků a zároveň zvyšujete své 

tržby.“ 

Ladislav Olšbauer,
ZOK – system s.r.o.

Prosvětlený T-Frame:
interiérová dekorace,
která prodává

Jak může prodávat dekorace? Velmi dobře. Podstatné je, aby 
vypadala stylově a probouzela v zákaznících ty správné emoce.

grafika: redred.sk
klient: HECHTER Nitra
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Nové vystavení Philips v Alze  
vychází z oceněných konceptů

Purina od Nestlé oslavila
se zákazníky Globusu den koček

Když designéři z Authenticy začali řešit nový 
projekt pro Philips, měli velkou výhodu. Z mi-
nula už u většiny segmentů zboží této značky 
věděli, co funguje. Kromě řady předchozích 
realizací se totiž také podíleli na uvedení 
designových čističek vzduchu Philips Air na 
český a slovenský trh. Pro showroom Alza 
tak vycházeli z osvědčených řešení, za která 
získali Popai Award 2016 v kategorii Domácí 
potřeby, bytové doplňky, hobby.

„Bílou barvou a modře podsvícenou linií 
propojujeme produkty se značkou, další in-

formace zákazníci získávají z monitoru se 
smyčkou promo videí. Design jsme chtěli 
luxusní, ale nevtíravý, aby si lidé mohli neru-
šeně představit produkty u sebe doma. V te-
rénu jsme si ověřili, že to funguje,“ říká Trade 
Shopper Marketing Manager společnosti Phi-
lips Alice Hanková.

Cenu v kategorii Péče o zdraví získala firma 
také za pultový stojan na elektrické zubní kar-
táčky Sonicare. Realizace shop-in-shopu pro 
Alzu byla však náročnější, s propracovanější-
mi detaily a světelnou komunikací. Zde bylo 

třeba oproti pultovému vystavení kromě pro-
duktů představit i pouzdra a karusel s náhrad-
ními hlavami. Vystavené zboží si díky tomu 
mohou zákazníci přímo na místě vyzkoušet, 
současně je však řešeno i jeho zabezpečení. 

V případě kávovarů Saeco je design o něco 
hřejivější. Využívá příjemný dekor javorové-
ho dřeva, které odkazuje na korporátní iden-
titu a současně gastro segment. Řešení jako 
end cap dává vyniknout přední světelné ko-
munikaci s výměnnou grafikou.

„Kvalita a pěkný design POS řešení je v sou-
časné době naprostou samozřejmostí. To 
nejdůležitější je pro nás však správná a jasná 
komunikace předností našich produktů smě-
rem k zákazníkovi. Bez toho bychom nemohli 
dobře prodávat. A to se nám daří.“, dodává.

www.authentica.cz

Kávovary, čističky vzduchu a zubní kartáčky Philips se v Alze představují zákazní-
kům v nové prémiové POS prezentaci, kterou opět připravila Authentica. Kombinuje 
čistý design s luxusními materiály a funkčností. Authentica navíc loni za realizace 
pro Philips získala hned dvě ocenění Popai Awards.

Značka krmiv pro domácí zvířata Purina od 
společnosti Nestlé připravuje ke dni koček 
aktivity pro nakupující téměř ve všech řetěz-
cích. V Globusu byla snaha vytvořit aktivitu na 
míru spojenou se slevovou knížkou. „Globus 
často dává více prostoru k realizaci. Chceme 
být hraví, protože takoví majitelé koček 
jsou. Proto jsme se rozhodli udělat koči-
čí party,“ popisuje vznik projektu Lenka 
Vašutová, Trade Marketing Manager Ne-
stlé Purina. S týdenním vystavením byla 
spojena dlouhodobá letáková akce trvající 
4 měsíce, využívající kuponovou knížku 
se slevami na každý týden.

Kategorie domácích mazlíčků je obec-
ně specifická emocemi a právě u koček 
se s nimi dobře pracuje. Nestlé proto 
z představených návrhů zvolilo myšlenku 

kočičího světa. „Vystavení je pojato jako vel-
ká kočičí prolézačka. Zajímavé je, že je celá 
jen z kartonu, což ukazuje, co vše se z tohoto 
materiálu dnes dá vyrobit,“ vysvětluje prove-
dení realizace Matěj Lindovský ze společnosti 
Dago, která se postarala o design a instalaci 

na 14 prodejnách řetězce. Projekt byl časově 
náročný, na realizaci bylo od zadání do insta-
lace 5 týdnů. O to více byla důležitá dobrá ko-
ordinace všech stran.

Záměrem vystavení bylo přilákat cílovou 
skupinu majitelů koček. Tomu je přizpůso-
bena štědrá velikost podporující viditelnost 
a dominanci celé aplikace v prostředí hy-
permarketů. „Chtěli jsme nakupující motivo-
vat, aby u vystavení strávili co nejvíce času. 

K tomu slouží fotografie a další detaily, 
které nabádají k prohlédnutí vystavení ze 
všech stran,“ říká Zdeňka Ryšavá z Trade 
marketingu Nestlé Purina. Záměrem bylo 
zprostředkovat zákazníkům promoční 
akci originálním a zábavným způsobem. 
Slevy jsou dostupné pouze s kupony, které 
si lidé vyzvedli v týdnu dne koček. „Chtěli 
jsme zákazníkům umožnit plánovat pře-
dem. Globus je totiž místem nákupu na tý-
den nebo i delší dobu. A to právě umožnila 
slevová knížka,“ vysvětluje Zdeňka Ryšavá. 

Značka zvířecích krmiv Purina společnosti Nestlé letos na začátku srpna slavila den 
koček. V Globusu připravilo Nestlé s firmou DAGO originální hravé vystavení lákající 
na dlouhodobou slevovou akci.
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Při tvorbě POP komunikace je dobré vědět, 
že obecná průměrná délka nákupu je 25,7 
minut. Jak ukázala Shopper Engagement Stu-
dy z roku 2015, výrazně se liší nakupování 
v supermarketu, kam si zákazník zaskočí jen 

na rychlý nákup (trvající v průměru 15 mi-
nut), od prostředí hypermarketu, kam zavítá 
i na 36 minut, a na velké pravidelné nákupy 
si vyčlení dokonce přes 48 minut. V rámci 
jednotlivých produktových kategorií stráví 

průměrný zákazník ne-
celou minutu. 

Ve specifických pro-
duktových kategoriích 
jako nealko nápoje 
nebo balené pečivo 
odchází zákazníci ze 
sekce často rovnou 
po provedení pláno-
vaného nákupu, v ji-
ných kategoriích jako 
domácí čističe nebo 
kosmetika se častěji 
rozhlíží po dalších pro-
duktech. Tam, kde se 
zákazníci zdržují déle, 
je také více prostoru 

je oslovovat POP komunikací domácích pro-
duktů nebo nabídkou jiného relevantního 
sortimentu v rámci cross merchandisingu. 
K vytvoření prvního dojmu, na jehož základě 
odliší daný produkt od ostatních, mu však 
stačí tři sekundy. A POP reklama je na tom 
ještě hůř – k dispozici má přibližně pouze 
dvě sekundy zákazníkovy pozornosti. 

Při vývoji a implementaci POP komunika-
ce je proto důležité faktor času zohlednit. 
Sdělení musí být maximálně jasná, výstižná, 
přehledná a srozumitelná. Pomůže také do-
stat související produkty v produktových 
kategoriích blíže k sobě, využít prostor pro-
dejny tak, aby reklama nestála v cestě prochá-
zejícím zákazníkům. Vyplatí se rovněž, když 
je obsah POP komunikace integrován s kom-
plexní komunikační linkou, aby ji zákazník 
v místě prodeje dokázal rychleji rozpoznat 
a zpracovat. 

Daniel Jesenský / DAGO, s.r.o.

Role času nabývá 
při nakupování na důležitosti
Čas se stává jedním z nejdůležitějších faktorů při nakupování. Lepší orientace přináší i lepší zážitek. 
Čas je v současnosti nedostatkovou a stále 
cennější komoditou. Čím méně ho máme, 
tím hodnotnější se pro nás stává. Důležitější 
roli sehrává čas v poslední době také při na-
kupování. Vlivem rozvoje online nakupování 
a extrémní saturace nabídkou jsou dnešní 
zákazníci netrpělivější než kdy dříve. Záro-
veň již většinou dokážou prohlédnout snahu 
prodejce uměle je na prodejně zdržovat, což 
může vyústit buď k negativnímu pocitu, že 

jsou manipulováni, (a)nebo k obranné reak-
ci. Mají-li zákazníci pocit ztráty času, začnou 
nakupovat selektivně, procházejí pouze po-
třebnými uličkami, snižují velikost nákupu 
a vyhýbají se prohledávání. Současní maloob-
chodníci i jejich dodavatelé jsou proto silně 
motivováni k poskytování nejen zážitkového, 
ale i časově efektivního nákupu, resp. by se 
měli snažit zákazníkům čas naopak ušetřit 
například lepší orientací. V současnosti je 

však situace spíše opačná, často přespříliš 
intenzivní komunikace v místě prodeje situ-
aci ještě zhoršuje. Místo toho, aby zákazníci 
co nejrychleji našli „své“ zboží, tráví většinu 
času jeho hledáním. Vůči čemukoliv, co se 
netýká jejich cíle, jsou pak slepí a jejich im-
pulzivní nákupy klesají. 

Způsob, jak si zákazníky získat, spočívá 
v tom jim pomoci nákup co nejefektivněji pro-
vést jak po stránce hledání, tak rozhodování. 

Čím snazší orientace, tím vyšší impulzivní nákupy
Obavy, že pokud lidé najdou své položky 
rychle, danou prodejnu nebo produktovou 
kategorii opustí, aniž zváží koupi něčeho dal-
šího, se jeví jako neopodstatněné. Výzkum 
agentury TNS ukázal, že u zákazníků, kteří na-
šli svou položku na seznamu rychle, je vyšší 
pravděpodobnost, že nakoupí i další polož-
ky. Podle amerického výzkumu z roku 2013 
stoupl u nakupujících, kteří našli první po-
ložku v produktové sekci do deseti sekund, 
průměrný počet položek v košíku o 60 %. 

Ke zrychlení a zlepšení nákupu i podpo-
ře impulzivního chování může pomoci také 
POP komunikace, a to například na úrovni 
produktových kategorií ve formě navigace 
založené na rozhodovacích stromech. Podílet 

se na ní mohou i jednotlivé značky, které se 
ve svých kategoriích většinou vyznají nejlépe. 
Navigace je krom urychlení hledání schopná 
zákazníky inspirovat nabídkou subkategorií, 

které navigační plochy komunikují. Uspořá-
dané a na první pohled přehledné prostředí 
zároveň vyvolává při nákupu pozitivní emoce 
a přispívá ke kvalitě nákupního zážitku.

POP reklama musí zohledňovat faktor času

Ukázka přehledných uspořádání produktových sekcí s výstižnou navigační komunikací / Zdroj: Fotoarchiv autora

Ukázka přehledných a srozumitelných POP médií / Zdroj: Fotoarchiv autora 
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Paris Retail Week odkrývá zásadní evrop-
ské trendy v retailu. Ve spolupráci s globál-
ní agenturou Havas Paris byl u příležitosti 
připravovaného ročníku akce realizován 
průzkum Shopper Observer, který odhaluje 
nová zjištění o chování spotřebitelů a o vý-
voji v retailu. Důraz je kladen na autentický 
retail, lidskou dimenzi a emoce v retailu. 

Retail vstupuje do nové éry. Americký in-
ternetový gigant Amazon neustále inovuje 
s cílem uspokojit své zákazníky. Příkladem 
je jeho expanze do kamenného retailu v blíz-
kosti zákazníků, kde rozšiřuje svůj obchodní 
model do běžných každodenních oblastí 
života. Naopak obchodní společnosti Carre-
four a Walmart procházejí změnami, které 

spočívají v rychlém rozvoji nabídky v oblas-
ti e-commerce. Gigantické společnosti se 
transformují a vytyčují základy nového ob-
chodního modelu, který kombinuje digitální 
a fyzickou formu prodeje. 

Tento vývoj však neznamená nástup plně 
digitálního, robotického a dematerializova-
ného retailu. Naopak digitalizace naplňuje 
očekávání, která jsou zaměřena na lidský 
rozměr retailu, na obchod, který je schopen 
vzbudit u spotřebitelů důvěru a pozitivní 
emoce.

Retail vstupuje do nové éry
Výzkum Shopper Observer odhaluje nová zjištění 
o chování spotřebitelů a o vývoji v retailu 
Mezinárodní oborová show Paris Retail Week je významnou 
událostí ve světě globálního retailu. Třetí ročník této akce 
proběhne ve dnech 19. až 21. září 2017 v Paříži.

Řekni mi, kdo jsi, a já ti dám to,
co potřebuješ
S rozvojem technologií pro zpracování dat 
a s rozvojem digitální komunikace se stává 
jednodušší shromažďovat relevantní infor-
mace o spotřebitelích: o jejich přáních, tuž-
bách, zájmech, zážitcích, preferencích z hle-
diska platby… Tato data umožňují značkám 
vytvářet pro spotřebitele personalizované 
zážitky a zkušenosti, budovat úzké vztahy se 
spotřebiteli a získávat jejich loajalitu. Úkolem 
je tedy spotřebitele lépe individuálně poznat 
a reagovat hladce a rychle na jejich požadav-
ky. Nový autentický retail, důraz na humani-
zaci v retailu, zkušenosti a zážitky představu-
jí Live Retail, který bude hlavní tematickou 
linkou Retail Week Paris 2017.

Shopper Observer zdůrazňuje tři vý-
znamné trendy, které hluboce mění 
vztah mezi značkami a spotřebiteli:
•   Zapojení značek do společenských debat.
•  Přechod od kognitivních k emocionálním 

prvkům díky umělé inteligenci.
•  Příchod nového super modelu v retailu, 

který kombinuje online a offline.

79 % účastníků průzkumu si myslí, že značky 
musí jednat ve prospěch společnosti. Postoje 
řady značek se mění, jednají i nad rámec CSR 
(společenské odpovědnosti firem) a zapojují 
se do veřejných diskuzí. Neváhají vyjádřit své 
emoce a vystupovat vyhraněně vůči určité 
části obyvatelstva. 

Tyto postoje rezonují s očekáváním spotře-
bitelů: dle 64 % respondentů je správné, že 
se firmy účastní veřejné diskuse na obranu 
hodnot a podporu změn v naší společnosti.

Tento výrazný trend se objevuje především 
v USA od doby zvolení Donalda Trumpa. 
Mnoho obchodních společností (Gap, Ikea, 
North Face, Nike) oslovily nového americké-
ho prezidenta a požádaly ho, aby nezpochy-
bňoval pařížskou dohodu o změně klimatu. 
Značka Ben & Jerry komunikuje na Twitteru 
v rámci své komunity o tématech, která se 
týkají řešení politických problémů a pro-
blémů sociální povahy. I generální ředitel 
Starbucks Howard Schultz zaujal stanovisko 
proti politice prezidenta, když oznámil v re-
akci na imigrační výnos, že řetězec Starbuck 
hodlá během příštích pěti let přijmout 10 
000 uprchlíků do provozoven řetězce po 
celém světě. 

33 % dotázaných se domnívá, že je správné, 
pokud firmy mluví o politice. 

Pokrok v oblasti digitalizace slouží
ve prospěch humanizace retailu
72 % respondentů se obává dehumanizace 
retailu z důvodu rozvoje digitalizace a umělé 
inteligence. Tito respondenti nejsou připra-
veni na chladné, „robotické“ vztahy se znač-
kami. 

66 % dotázaných zdůrazňuje, že by si přáli, 
aby jim značky spontánně nabízely výrobky, 
které vyhovují jejich vkusu, chuti, zájmu.

Vývoj v oblasti digitalizace slouží ve pro-
spěch humanizace retailu. Úžasný pokrok ve 
sféře umělé inteligence (AI) a big data umož-
ňují pochopit emoce spotřebitelů a porozu-
mět jim, aby s nimi dokázaly lépe komuniko-
vat a uspokojit je.

Značky vyvíjejí prototypy a realizují projek-
ty, které zahrnují umělou inteligenci. Systé-
my umělé inteligence nacházejí své využití 
v prodejnách pro zjišťování emocí zákazní-
ků. To potvrzují chatboti a noví konverzační 
asistenti, jako jsou Alexa od Amazon, Google 
Home, Cortana od společnosti Microsoft 
nebo Emotient od společnosti Apple, kte-
rý analyzuje tváře zákazníků. Technologie 
Realtime Crowd Insights, kterou vyvinula 
společnost Microsoft, nabízí maloobchod-
níkům možnost provést statistickou analýzu 
návštěvnosti v prodejnách a identifikovat 
v reálném čase pohlaví, věkovou skupinu, ale 
také emoce zákazníků. 

Dalším příkladem je projekt oděvní značky 
Uniqlo, která v Austrálii díky vyspělé techno-
logii UMood poskytuje zákazníkům možnost 
vybrat si trička podle jejich nálady z široké 
škály 600 druhů nabízených triček. V rámci 
tohoto projektu je využito neurologických 
poznatků o funkci mozku. Zákazník má na 
hlavě nasazenou helmu, která je propojena 
s počítačem a zachycuje mozkovou aktivitu 
a emoční stav klienta. Počítač na základě této 
technologie zvolí pro zákazníka nejvhodněj-
ší model oblečení. 

Nový model bez hranic
mezi online a offline
82 % mileniálů požaduje, aby byly produkty 
dostupné na internetu i v prodejnách. 
Spotřebitelé očekávají takovou formu pro-
dejního místa, která bude znamenat plynulý, 
pohodový nákup bez čekání, kde interneto-
vé stránky a fyzické místo prodeje představu-
jí jeden celek jako součást jejich každodenní-
ho života. 
71 % respondentů si přeje, aby v budoucnu 
byly všechny výrobky dle jejich výběru snad-
no dostupné na internetu i v prodejnách. 
Toto tvrzení platí pro 82 % respondentů ve 
věkové skupině 18 -24 let.

Rýsuje se nový model bez hranic mezi onli-
ne a offline poskytující bezproblémový, pří-
jemný nákupní zážitek. Spotřebitelé vyzývají 
zástupce e-commerce, aby se stali součástí to-
hoto trendu: 57 % dotázaných spotřebitelů by 
chtělo, aby přední společnosti v oblasti inter-
netového obchodu otevřely fyzické prodejny. 
Očekávání je vysoké především u mladých 
lidí, kdy 70 % z nich si přeje tuto změnu. 

Zatímco zástupci fyzického maloobchodu 
investují do digitalizace své nabídky, giganti 
v oblasti internetového prodeje přehodnocu-
jí svou strategii a integrují fyzické prodejny 
do jejich nabídky. Typickým příkladem jsou 
revoluční prodejny Amazon Go bez pokla-
den, front a placení. Amazon Go umožňuje, 
aby se zákazníci při vstupu do prodejny ově-
řili přes telefon a poté mohou bez omezení 
nakupovat. Unikátní technologie společnos-
ti Amazon dokáže rozpoznat tváře zákazníků 
prostřednictvím kamer a senzorů a systém 
přesně zjistí, jaké zboží a v jakém množství si 
zákazník vzal z regálu. Při odchodu zákazní-
ka pak je stržena celková částka z jeho účtu 
na Amazonu. 

Přední internetoví prodejci, značky i malo-
obchodní společnosti konvergují k jedinému 
modelu. Tento nový koncept je stále více di-
gitalizovaný, stále blíže spotřebitelům a stále 
více zaměřen na humanizaci, aby mohl být 
akceptovatelný. 

Spotřebitelské chování, hodnoty a priority 
jsou ovlivněny technologickými nebo spole-
čenskými změnami. Sféra obchodu prochází 
neustálými změnami tak, aby její vývoj byl 
v souladu s očekáváním spotřebitelů. 

Vzestup digitálních technologií a požada-
vek bezproblémového, plynulého nakupo-
vání vedou k přehodnocení úlohy obchodu 
a k vytvoření konceptů prodejen, které jsou 
zdánlivě méně komerční, ale přesto velmi 
rentabilní. Tyto nové prodejny jsou místa, ke 
kterým má spotřebitel důvěru, má chuť zde 
trávit čas a nakupovat.

Daniela Krofiánová
Zdroj: Paris Retail Week
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Category team společnosti Nestlé si proto 
vytyčil ambiciózní cíl, chtěl tuto kategorii 
u zákazníků zatraktivnit a tím je přesvědčit 
k nákupu. „Z našich výzkumů jsme věděli, že 
největším problémem je motivovat nakupu-
jící ke vstupu do cukrovinkové uličky. Přes-
tože touto uličkou projde jen každý desátý 
zákazník, je tato část obchodu pro nás z po-
hledu objemu prodejů stále nejdůležitějším 
místem. Je zde totiž nejvyšší míra interakce 
s výrobky a prodejní konverze, tedy podíl 
lidí, kteří projdou kolem prodejního místa 
a nakoupí,“ vysvětluje pozadí projektu David 
Wurst, specialista pro rozvoj kategorie cuk-
rovinek z Nestlé, a doplňuje, že důvody, proč 
cukrovinkovou uličku lidé v obchodě nena-
vštíví, jsou různé. 

Kategorie cukrovinek je často umístěna 
mimo přirozenou zákaznickou cestu obcho-
dem a nakupující tak na cukrovinky, které 
jsou z velké části nakupovány na základě 
impulzívního rozhodnutí, v obchodě zkrátka 
nenarazí. Jindy mají zákazníci již nakoupeno 
z druhotných umístění, kde dostanou zpravi-
dla nejen dobrou cenu, ale zároveň nemusí 
řešit složité rozhodování, co nakoupit. Někte-
ří se zase cukrovinkové uličce vyhýbají kvůli 
její „nezdravé“ pověsti.

Tato zjištění byla pro Nestlé natolik zajíma-
vá, že se rozhodli hlouběji zkoumat motivy, 
nákupní mise a obecně celý rozhodovací 
proces zákazníka cukrovinek. Po podrobné 
analýze dat zjistili, že současná segmentace 
kategorie podle produktových atributů ne-
odpovídá tomu, jak se rozhoduje současný 
nakupující: „Oproti zažitým zvyklostem v na-
šem segmentu jsme zjistili, že primárním fak-
torem rozhodovacího procesu při nákupu je 
příležitost spotřeby,“ upřesňuje David Wurst. 
Na základě kvalitativních výzkumů jsme poté 
identifikovali tři základní spotřební příleži-
tosti – individuální konzumaci, dárek a ná-
kup pro rodinu.

Celý tento nový koncept otestovalo Nestlé 
v několika prodejnách moderního typu, kde 

kromě nového rozdělení výrobků vyvinuli 
ve spolupráci s agenturou DAGO také navi-
gační POP média. Ta musela být dostatečně 
poutavá, inovativní a stimulující zvědavost 
a zájem zákazníků. Hlavním cílem bylo 
ztvárnit rozdělení na subkategorie podle 
příležitostí spotřeby "pro mě", "pro tebe" 
a "pro nás". „Prostor uličky cukrovinek není 
velký a podmínky realizace skýtaly množství 
omezení. Regálové sestavy nelze měnit, není 
možné umisťovat POP materiály nad nimi 
a podobně,“ říká Marek Končitík ze společ-
nosti DAGO. Spolu s klientem proto navrhli 
jako hlavní prostředek komunikace na pro-
dejně stoppery umístěné přímo na regálu. 
Jejich předností je krom celkové vizuální 
atraktivity také dominance a kontrast pů-
sobící na procházející zákazníky. „Stoppery 
jsou světelné a je možné měnit jejich komu-
nikační obsah,“ doplňuje Marek Končitík. 
Vedle stopperů upozorňují na kategorie také 
podlahové polepy a barevné cenovkové lišty. 
Vše je pak barevně sladěno dle jednotlivých 
subkategorií pro maximální přehlednost 
a dobrou orientaci zákazníka. Výsledkem je 
přehlednější navigace nakupujících, kteří 
jsou při vchodu do uličky postaveni před tři 
hlavní kategorie místo dřívějších šesti. Nová 
segmentace kategorie zároveň lépe odpoví-
dá potřebám a rozhodovacím preferencím 
zákazníků.

Jejich reakce po změně byly ze 60 % po-
zitivní, prodeje v kategorii se v porovnání 
s předchozím rokem zvýšily o 5 %. Dobré 
výsledky byly potvrzeny i porovnáním s kon-
trolními obchody ve stejném období. „S vý-
sledkem změny navigace podle příležitosti 
jsme spokojeni. V současné době je řešení 
nasazeno v 10 obchodech v České republice 
a na Slovensku a jednáme o dalších instala-
cích. Projekt jednoznačně ukázal, že práce 
se shopper insighty a výzkumy je smysluplná 
a vede k řešením prospěšným jak po obchod-
ní stránce, tak především z pohledu lepší zá-
kaznické zkušenosti,“ uzavírá David Wurst 
z Nestlé.

Od produktů k příležitostem 

Cukrovinky jsou stálicí v nákupních košících, jejich producenti ale v posledních le-
tech stojí před důležitou výzvou: jak zajistit této kategorii dlouhodobý a především 
zdravý růst? V posledních letech jejich prodeje stoupají velmi pomalu, každoročně 
se přitom zvyšuje podíl výrobků prodaných v promočních akcích. 

Reflexe nákupního chování
je klíčovou příležitostí
růstu kategorie cukrovinek

Členové realizačního týmu:

David Wurst,
Category Specialist Confectionery, Nestlé

Jakub Krupička,
Channel Development Specialist, Nestlé

Marek Končitík, Dago

Tomáš Žáček, Dago

Milan Marek, 3D Designér, Dago

V červnu i v červenci bylo přihlášeno do 
soutěže 9 In-storových realizací, které porot-
ci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativ-
ní zpracování, celkové produkční provedení 
a potenciál upoutání pozornosti v místě 
prodeje. 

Vítězem červnových realizací se stala u po-
rotců s velkým náskokem kampaň 4 paleto-
vý ostrov JOJO, která z POS prvků využila 
4 paletovou dekoraci. Tato vítězná kampaň 
probíhala po celý červen 2017 v řetězci Glo-
bus. Zadavatelem realizace byla společnost 
Nestlé Česko s.r.o., kreativní agenturou atta 

creative, s.r.o. a realizátorem společnost 
Authentica, s.r.o.

Vítězem červencových realizací se stala 
u porotců jen těsně kampaň Regálový obraz 
JOJO. Tato vítězná kampaň probíhala po celý 
červenec 2017 v řetězci Globus. Zadavate-
lem realizace byla společnost Nestlé Česko 
s.r.o., kreativní agenturou atta creative, s.r.o. 
a realizátorem společnost Authentica, s.r.o.

Nejvýše oceněný projekt v kategorii Nápoje, 
realizace pro značku Rajec a jejich kojenec-
kou vodu, u poroty zabodoval netradičním 
pojetím a zpracováním, které mělo za cíl 
odpoutat zákazníky od prostředí obchodu 
a naladit je na pozitivní nostalgii dětské-
ho světa. Nákup vody byl díky tomu spjat 
s emocemi a příjemným zážitkem: „V dnešní 
době využívá in-store komunikaci prakticky 
každá společnost, retailové prostředí je pře-
sycené. Paletový ostrov nám nejen přinesl 
navýšení prodejů po dobu akčního vysta-
vení, ale setkal se s velmi kladným ohlasem 
i ze strany vedoucích prodejen. Ve většině 
případů chtěli sami vystavení prodloužit 
i po skončení akce. Tak jsme zjistili, že POS 
skvěle fungovalo i bez akční ceny,“ dokládá 
úspěšnost vítězné realizace Jana Riegerová 
ze společnosti Kofola.

„Účast na zahraničních soutěžích vnímá-
me jako možnost zjistit, jak si naše práce 
stojí v porovnání se světem, zda zvládáme 
následovat trendy. Nesmírně si ceníme, 
když získáme ocenění, a jsme vděčni na-
šim klientům, že díky nim k tomu již pra-
videlně získáváme příležitost,“ shrnuje do-
jmy z úspěchu Marek Končitík, obchodní 

Kofola a česká POP agentura DAGO získaly 
na soutěži POPAI Awards Paris zlato

JOJO vévodilo místu prodeje
Ocenění TOP In-store realizace měsíce června a července
Portál Mistoprodeje.cz vyhlásil nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store reali-
zace měsíce. Za měsíc červen se jednoznačným vítězem stala s drtivým náskokem 
realizace Čtyřpaletový ostrov JOJO a za měsíc červenec 2017 se vítězem stala těsně 
realizace Regálový obraz JOJO.

V kategorii Nápoje prestižní evropské soutěže POPAI Awards Paris si klient i agentura za svou realizaci paletového ostrova Rajec 
přivezli zlatou medaili. Bronzem byly navíc oceněny další tři projekty Daga.

ředitel fullservicové POP komunikační 
agentury DAGO. Právě možnost srovná-
ní se zahraničím vnímá jako benefit i Jana 

Riegerová z Kofoly, která se zúčastnila slav-
nostního vyhlášení v Paříži: „Ve srovnání se 
zahraničím je český i slovenský trh velmi 
silný v tvorbě i využívání POP aktivit. Asi 
také proto náš paletový ostrov tolik oslovil 
porotu a možná i díky tomu bude inspirací 
i pro ostatní země Evropy. Na soutěži jsme 
zjistili, že obecným materiálovým trendem 
poslední doby je karton, dá se s ním skvě-
le kouzlit a originálně komunikovat různé 
příběhy. Cílem je odlišit se od konkurence 
a co nejvíce zaujmout zákazníka, a to nejen 
vizuálně, neboť POP komunikace je pro 
zákazníka inspirací k okamžitému nákupní-
mu rozhodnutí.“

Ocenění si z Francie odvezly i další tři pro-
jekty od Daga, bronzového indiána získaly 
realizace LG Electronics v kategorii Archi-
tektura komerčních interiérů, Oral-B spo-
lečnosti Procter & Gamble v kategorii Di-
gital – Material & Content a paletový ostrov 
Captain Morgan od STOCK Plzeň-Božkov 
v kategorii Events – Mass Market.

Letošního 54. ročníku soutěže POPAI 
Awards Paris se celkem zúčastnilo 250 pro-
jektů z celého světa.
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Tyto závěry vycházejí z výsledků průzkumu 
společnosti Accenture, který pod názvem 
„Accenture Adaptive Retail“ proběhl na vzor-
ku 10.000 zákazníků v 13 zemích (v Němec-
ku, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, 
Švédsku, USA, Kanadě, Japonsku, Mexiku, 
Brazílii, Číně a v Jihoafrické republice) a ze 
zjištění srovnávací studie realizované s 162 
distributory z různých odvětví v 10 zemích.

Nakupovat chytře díky smartphonu
Podle průzkumu počet spotřebitelů, kteří 
realizují nákupy pomocí mobilního zaří-
zení, roste. Není proto překvapením, že se 
počet nakupujících, kteří chtějí využívat 
více služeb na svém mobilním telefonu (ze-
jména získávat v reálném čase informace 
o promočních nabídkách v prodejnách), 
také zvyšuje. Avšak pouze sedm procent ob-
chodníků tvrdí, že jsou schopni tyto infor-
mace o promočních nabídkách v reálném 
čase posílat. 

Zatímco třetina (32 %) spotřebitelů chce 
mít možnost skenovat výrobky v prodejnách 
prostřednictvím svého mobilního zařízení, 
pouze 17 % maloobchodníků nabízí tuto 
možnost. 42 % nakupujících chce automa-
ticky přijímat kupóny a slevy na svém mobil-
ním telefonu. Ale jen 16 % maloobchodníků 
je schopno tuto službu zajistit. 

„Vzhledem k potenciálu trhu m-commerce 
se investice do služeb souvisejících s prode-
jem prostřednictvím mobilu stávají prioritou 
pro maloobchodníky, kteří využívají techno-
logií pro lepší pochopení očekávání spotře-
bitelů v reálném čase,“ komentují zástupci 
Accenture.

Obchodní společnosti se snaží uspokojit 
tuto rostoucí poptávku, proto naprostá vět-
šina z nich již nabízí optimalizované weby 
pro chytré telefony (93 %) a tablety (89 %). 
Ale tyto snahy zatím nestačí: studie ukazuje, 
že pouze 58 % obchodníků nabízí aplikace 
pro smartphony, které umožňují realizaci 
nákupů.

Jsou očekávání zákazníků uspokojena?
Navzdory různorodosti mobilních služeb 
spotřebitelé oceňují, že obchodníci reagují 
spíše dobře na jejich očekávání. 67 % zákaz-
níků je spokojeno s prodejním prostředím 
a s kvalitou produktů, 52 % z nich je spokoje-

no s interakcí s prodavači či s dodáním zboží 
a 51 % s webem obchodní společnosti.

Studie Accenture porovnávala distribu-
tory na základě 200 kritérií a vyhodnotila 
jejich úspěšnost s přihlédnutím k šesti klí-
čovým ukazatelům: konzistentní zkušenost 
zákazníků, připojení on-line v rámci nákupu, 
flexibilita procesu nákupu, personalizovaný 
kontakt se zákazníkem, koherentní merchan-
dising a snadnější, rychlejší a zapamatovatel-
ná nákupní cesta zákazníků.

Ze studie vyplývá zejména, že:

•  Pouze 1 % obchodníků vybavilo prodejní 
personál tablety, aby měli prodavači snaz-
ší přístup k informacím o zákaznících, 
kteří navštíví prodejnu. 

•  U 68 % obchodních společností je prodej-
ní personál schopen poskytovat detailní 
informace o výrobcích. 

•  Pokud jde o dodávky zboží, 56 % malo-
obchodníků nabízí dodání zboží do 24 
hodin, 11 % v den objednání, 49 % zajistí 
dodání k určitému datu, 57 % obchodní-
ků umožňuje spotřebitelům vrátit do pro-
dejen výrobky objednané on-line.

Průzkum Accenture také upozorňuje na vý-
razný nárůst spotřebitelů, kteří si přejí ob-
jednat zboží, které momentálně v prodejně 
chybí. Některé obchodní společnosti již re-
agovaly na tento požadavek, téměř polovina 
společností (46 %) zaměstnává personál, kte-
rý pro zákazníky zboží objednává, ale pouze 
9 % společností nabízí v in-store terminály, 
které umožňují zákazníkům provést takové 
objednávky.

„Vizibilita všech kanálů se stává pro spotře-
bitele na celém světě mnohem důležitější,“ 
uvádí Accenture. „Studie ukazuje, že počet 
zákazníků, kteří si chtějí ověřit dostupnost 
produktů on-line před návštěvou prodej-
ny, se téměř zdvojnásobil. Avšak méně než 
třetina maloobchodníků (jen 28 %) tuto 
službu nabízí. Distributoři musí přistupovat 
k prodejním aktivitám z pohledu spotřebite-
le a digitální technologie musí být součástí 
nákupní zkušenosti zákazníků, pokud chtějí 
uspět. "

Je to super nebo to ruší?
Názory spotřebitelů se liší.
41 % spotřebitelů vadí, že prodávající může 
znát seznam jimi nakupovaných položek 
nebo obsah jejich nákupního košíku on-li-
ne, zatímco 29 % spotřebitelů to těší. Na-
proti tomu 45 % nakupujících oceňuje, že 
se internetová stránka prodejního místa 
automaticky přizpůsobuje jejich identitě, 
jejich vkusu, zálibám a výrobkům, které již 
zakoupili.

Více než polovina (56 %) spotřebitelů 
promoční nabídky vítá, pro 41 % je rušivým 
elementem, když jim chodí nabídky a dopo-
ručení na sociálních sítích, které používají. 
Více než polovina nakupujících (55 %) si 
přeje, aby webové stránky byly optimalizo-
vány pro mobilní přístroje, zatímco 16 % to 
považuje za rušivé.

Dle studie Accenture obchodní společnosti 
podnikají kroky, aby lépe pochopily zákaz-
níky a nabídly jim více personalizovaných 
zážitků:
•  71 % obchodníků má věrnostní program,
•  22 % obchodníků umožňuje, aby zákazní-

ci vytvořili profil, kde vyjadřují, co se jim 
líbí a co se jim nelíbí,

•  41 % obchodníků umožňuje spotřebite-
lům, aby upřesnili, čemu dávají přednost,

•  10 % obchodníků registruje jména, adre-
sy, e-mail a telefonní číslo zákazníků v ob-
chodech,

•  88 % obchodních společností umožňuje 
zákazníkům přístup k Facebooku (nebo 
k podobné sociální síti) prostřednictvím 
svých internetových stránek.

Zdroj: Accenture 2016
Článek byl publikován v POPAI imPULSE,
kterým Asociace POPAI CE pravidelně informuje
o novinkách z in-store.

Spotřebitel v éře
mobilního nakupování 
Obchodníci nejsou schopni splnit požadavky spotřebitelů, kteří chtějí snadněji na-
kupovat prostřednictvím mobilního telefonu. Je třeba, aby se obchodní společnosti 
celosvětově zaměřily na zlepšení zkušenosti v oblasti mobilního nakupování s cílem 
uspokojit aktuální očekávání zákazníků.
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POPAI
DAY 2017
23. 11. 2017 
Kongresové centrum TOP HOTEL Praha****, 
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

Prestižní evropská událost v oboru in-store 
komunikace. Celodenní program nabídne 
mezinárodní konferenci, expozice významných 
oborových soutěží a gala večer. 

POPAI FÓRUM 2017
Mezinárodní konference o zásadních trendech a potenciálu místa prodeje

POPAI AWARDS 2017
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech.  
Přehlídka novinek v oblasti nástrojů in-store komunikace, nových in-store technologií 
a dalších podpůrných propagačních nástrojů. 

Hvězda 3D reklamy 2017
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty dlouhodobě podporuje 
obor 3D reklamy a zviditelňuje nejzajímavější novinky v této oblasti na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2017
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje  
dle reálných zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

Gala večer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2017, Hvězda 3D reklamy 2017 
a POPAI STUDENT AWARD 2017 • Degustace vín • Raut, hudba

POPAI CENTRAL EUROPE
www.popai.cz

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

Marcela Pazourková
mpazourkova@popai.cz
Tel.: +420 608 257 701

HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI 
S AGENTUROU UP BRAND ACTIVATION S.R.O. HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI ODBORNÍ PARTNEŘI

POPAI DAY 2017 nabídne bohatý celoden-
ní program. Jeho součástí bude konference 
POPAI FÓRUM o potenciálu a budoucnosti 
retailu a soutěžní expozice třech prestižních 
oborových soutěží: POPAI AWARDS o nejlep-
ší projekty v prodejních místech, Hvězda 3D 
reklamy o nejlepší reklamní a dárkové před-
měty a POPAI STUDENT AWARD o nejlepší 
studentské projekty in-store komunikace. 
Program bude slavnostně zakončen gala ve-
čerem s předáním cen vítězům soutěží. 

Soutěž POPAI AWARDS představí opět nej-
novější realizace a řešení pro účinnou ko-
munikaci v místě prodeje ve všech hlavních 
segmentech trhu. Soutěžními exponáty jsou 
prostředky in-store komunikace, prostředky 
pro vybavení obchodů, nástroje světelné ko-
munikace, informační a orientační systémy, 
inovativní a ekologicky šetrná in-store řeše-
ní, integrované in-store projekty atd. V sa-
mostatných soutěžních kategoriích budou 
soutěžit novinky z oblasti digitálních médií 
a také reklamní dárky v místě prodeje. 

Mezinárodní konference
POPAI FÓRUM 2017 se bude mimo jiné 
zabývat těmito tématy: 
•  Silné retailové koncepce vznikají a žijí 

také v Česku. Inspirujte se a sdílejte své 
zkušenosti: příklady nejnovějších in-store 
koncepcí, řešení a projektů maloobchodu 
a značek.

•  Značka a její komunita jsou silným drive-
rem dlouhodobého zákaznického vztahu. 
Chytrá řešení nemusí stát miliony.

•  Co od retailu v budoucnosti očekávají 
nejsilnější generace zákazníků? Známe je 
dobře? Silný zážitek je generován na zá-
kladě hlubšího poznání potřeb zákazníků. 
Výzkumy jsou dnes ještě důležitější než 
dříve.

Soutěž Hvězda 3D reklamy s dlouholetou 
tradicí podporuje obor 3D reklamy a je pře-
hlídkou novinek v oblasti reklamních a dár-
kových předmětů. Je určena českým i zahra-
ničním firmám pracujícím s 3D reklamou, ať 
již jde o dodavatele reklamních a dárkových 
předmětů, agentury, promotion teamy, zada-
vatele reklamy, zástupce retailu atd. 

Soutěž POPAI STUDENT AWARD je dlouho-
dobým projektem spolupráce se studenty 
vysokých a středních škol se specializací na 
marketingovou komunikaci. Studenti sou-
těží o nejlepší návrhy POP materiálů (3D), 
grafické 2D návrhy a nejlepší návrhy in-store 
komunikační kampaně dle zadání zadavatelů 
reklamy. 

Vzhledem k již tradičně velkému zájmu 
o účast pořadatelé očekávají, že se akce zú-
častní celkem více jak 600 zástupců odborné 
veřejnosti.

Daniela Krofiánová
POPAI CE

POPAI DAY 2017
Retail jako místo setkávání, zážitků a interakce se značkou
Středoevropská pobočka POPAI připravuje další ročník POPAI DAY 2017, který proběhne 
23. 11. 2017 v Kongresovém centru TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov. 

Minulý ročník této mezinárodní odborné akce, která patří k významným evrop-
ským událostem v oboru in-store komunikace, doprovázel mimořádný zájem 
o účast. Soutěž POPAI AWARDS představila rekordní počet exponátů (108) a cel-
kem akci navštívilo více jako 600 zástupců odborné veřejnosti. Proto se pořadatelé 
rozhodli vybrat pro místo konání akce nové a rozsáhlejší prostory s cílem zajistit 
ještě kvalitnější služby všem partnerům, vystavovatelům, soutěžícím i účastní-
kům. 

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR.
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RETAIL TRENDY

Digital Engagement
Dnešní doba se snaží stále častěji najít jednodušší a levnější řešení, do kterých bychom my lidé ideálně nemuseli vůbec zasa-
hovat. Hledáme automatizované procesy, kde se ideálně zákazníci přihlásí online a my se nebudeme muset o nic starat. Na 
prodejní ploše skoro nenajdeme živého prodejce, naopak nás obklopují všudypřítomné digitální kiosky, které na nás problikávají 
po celou dobu nákupu. Někdy dle předem definovaného programu, jindy z důvodu své nefunkčnosti. I to je každodenní chleba 
dnešní digitální doby. 

Jedni říkají „více technologií“, jiní by raději za-
řadili zpátečku. Nedávný příklad Facebooku, 
který zrušil projekt dvou autonomních robo-
tů, kteří si během testování vytvořili vlastní 
jazyk, kterému člověk přestal rozumět, nás 
posouvá opět blíže ke Skynetu. Určitě ale 
nechci, aby kdokoli nabyl pocitu, že nemám 
technologie rád nebo že jsou mi cizí. Postu-
pem času, jak s nimi přicházíme do kontaktu, 
je začínáme používat mnohem chytřeji tak, 
aby tato forma předávání informací využila 
maximum svého potenciálu a abychom ne-

měli pouze „digitální“ plakáty oproti těm pa-
pírovým. Pokud bude digital stále pouze „po-
zlátkem“, budeme se stále nacházet v době, 
kdy ho neumíme dobře využívat. Existuje 
teorie PHD, která definuje retail jako kombi-
naci fyzického světa, digitálního světa a světa 
lidí. Pouze jejich ideální kombinace dokáže 
zákazníky správně uspokojit. A takto bychom 
se měli na digital dívat. Výzkumy sice potvr-
zují, že reakce na digitální média jsou vesměs 
pozitivní a staví značku do pozice “inováto-
ra”. Možná ale i proto, že se v našich životech 

technologie promítají stále častěji, chceme si 
na nabízené zboží zase sáhnout. A technolo-
gie toto stále ještě chvíli umět nebudou.

V RETAILu vidíme mnoho způsobů využití 
technologií a digitálního obsahu. Od mož-
nosti nákupu v metru, jako to udělalo Tesco 
v Jižní Korey, až po Amazon GO, který chce 
setřást veškeré bariéry čekání. Uvidíme, jak se 
to Amazonu povede. Na paty mu podle všeho 
dost šlape Wal-Mart. Ale pojďme k příkladům. 
Zde pár ukázek toho, jak to ve světě retailu 
a technologií funguje.

Petr Šimek,
WELLEN RETAIL EXPERIENCE
www.retailblog.cz
Foto: archív autora
Vivid, China - www.fitch.com
Sephora, Paris - www.antoinehuot.com

Sephora, Paris
Skvělý přiklad toho, jak může vypadat omnicha-
nnel v reálu. V obchodě si můžete samozřejmě 
věci koupit. Můžete si je zde ale jen objednat 
a nechat doručit domů. Současně si je můžete ob-
jednat a v prodejně vyzvednout. Prostě tak, jak to 
má kdo rád.

Ted Baker, Virtual Store, London
Proč chodit do obchodů, když se nám prodejci 
snaží zprostředkovat co nejpodobnější zážitek. 
Pěkně z teplíčka domova. Procházka po obcho-
dě. Stačí jen kliknout a jste hned v jiné místnosti. 
Nebo kliknout na produkt a můžete si ho koupit.

Vivid, China
Internetový prodejce nábytku v Číně zase umožňuje svým zákazní-
kům navrhnout si vše dle vlastních požadavků a následně si navr-
žený prostor projít pomocí VR brýlí.

Made.com, London
Internetový prodejce nábytku, s prodejnou 
v Soho, využívá chytře technologie k tomu, aby 
ukázal možnost kombinace dalšího sortimentu, 
který se mu do prodejny nevejde.

Sport Check, Canada
Sportovní obchod, kde jsou skoro veškeré komu-
nikační nosiče digitální. Od sloupů, přes podla-
hové projektory až po průhledné displeje, které 
v detailech představují prezentovaný produkt. 

Best Buy, NYC
Byť už moc CD reálně nekupujeme, pokud bychom přeci jenom chtěli, v Best 
Buy to pro nás udělá robot.

Starbucks App
Krásná ukázka toho, kdy technologie dávají smysl. Nejde jen o to něco přesu-
nout „na internet“, ale zjednodušit zákazníkům objednání kávy a ušetřit jejich 
čas při čekání. Ještě doma si v aplikaci vyberete, aplikací zaplatíte a pak si jen 
stačí kávu vyzvednout. Vše samozřejmě přednostně.

Barbara
Freres,
Dusseldorf
Anebo propojení světa 
online s kamennou pro-
dejnou. První živé on-line 
představení produktů pří-
mo z obchodu zákazní-
kům. Lisa - Live Shopping 
Assistant.

Pro Direct,
London
Opět digitální nosiče 
a opět sport, ale tento-
krát na starém kontinentě. 
Prodejna Pro Direct, za-
měřená na fotbal, dokáže 
velmi rychle upravit celou 
náladu obchodu, včetně 
osvětlení. Vše podle po-
třeb zákazníka.
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Kdo bude
určovat trendy
Skoro každá žena viděla film Ďábel nosí Pradu a scénka s bleděmodrým svetří-
kem jí utkvěla v paměti. Ano, jsme zvyklí na to, že nám někdo určí trend v módě, 
interiérových dekoracích, barvách sezony nebo laku našeho auta. Letos se událo 
něco, co zarazilo i samotné odborníky, a může za to rozmach digitálního tisku 
v různých oborech. 

Rostoucí zájem o digitalizaci jsme mohli le-
tos zaznamenat na dvou významných vele-
trzích. Prvním byl lednový Heimtextil 2017 
a druhým červnový veletrh Tendece 2017. 
Oba se konají ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Na prvním, který je zaměřen na textil pro 
domácnost a služby, se letos poprvé masivně 
prezentovaly možnosti digitálního potisku 
textilu. Filozofie Design to Print velmi zaujala 
odbornou veřejnost a již o půl roku později 
bylo možno vidět praktické důsledky.

Veletrh Tendence je přehlídkou trendů 
v oblasti interiérů, nábytku, dárků, šperků 
a módních doplňků. Letos se ale v nabídce 
projevil fenomén digitalizace. Celá léta bylo 
možno na veletrhu sledovat jedno ústřední 
téma, které se prolínalo vším. Letos popr-
vé bylo vidět, že centrální téma nahrazuje 
spousta různých paralelních trendů. Pokud 
jde o vývoj produktů, designéři nadále čer-
pají z historie, i když si tam půjčují pouze 
jednotlivé prvky. Díky moderním digitálním 
výrobním metodám se otevírají zcela nové 
možnosti, které návrháři a designeri s nadše-
ním využívají.

Dostupnost myšlenky
Tradiční postup výroby textilu si vyžadoval 
několik měsíců přípravy. Vybrat vzor, roz-
hodnout se pro barvy, nechat vyrobit ocelo-
vé válce se vzory pro každou barvu a nechat 
vyrobit látku, ze které se následně šilo módní 
zboží nebo interiérové textilní doplňky či 
textil pro domácnosti. Kdo se nestrefil do 
vkusu sezony, byl z kola ven. Proto bylo tak 
důležité věnovat energii marketingu a nasta-
vovat trendy pro jednotlivé sezónní kolekce 
a segmenty trhu. Když si uvědomíte, z kolika 
kanálů se na vás valily informace o barvě, kte-
rá jediná bude „in“, je vám jasné, že investova-
né prostředky do masírování veřejnosti byly 
vskutku obrovské.

Dostat na pulty návrhy korigované podle 
aktuálního vývoje bylo ještě před několika 
lety nemyslitelné. Digitální tisk ale tuto situ-
aci mění. Designér dokáže svůj návrh nechat 
vytisknout již za několik hodin po schválení 
a zboží je na pultech celého kontinentu do 
dvou týdnů.

Obchod jde do toho
Změnu strategie v nabídce textilu můžeme 
vypozorovat z krátké zprávy, kterou zveřej-
nila toto léto společnost Mimaki. Tato firma 
je výrobcem digitálních tiskáren a jednu část 
jejího výrobního programu tvoří stroje na 
potisk textilu. Tisky z nich již v hojné míře 
využívají značky jako kupříkladu Desigual 
či Zara. Nyní se spojila se společností Bom-
pan, která je předním distributorem textilu 
v Itálii, a vytvořily společný podnik Mimaki 

Bompan Textile. Jedním z důvodů tohoto 
kroku je podpora digitálního tisku na textil-
ním a oděvním trhu pro udržitelný růst v bu-
doucnosti. Obě firmy došly k závěru, že je 
proto nutno obnovit regionální prodejní síť 
a strukturu služeb na trhu. Cílem je rozšířit 
prodej výrobků zejména v členských státech 
EU. Nová společnost nabídne kompletní ře-
šení pro podporu digitalizace trhu s textilem 
a oděvy. 

Technologie pro průmysl
Dalším významným výrobcem, který si tex-
tilní trh zvolil za strategický, je společnost 
Durst. V současnosti najdete v její nabídce 
textilní tiskárny určeny pro dvě různé ob-
lasti trhu. První skupinu tvoří stroje určené 
pro segment Soft Signage, kam patří tiskárny 
Rhotex. Řada tiskáren Alpha je zase určena 
prioritně pro digitální produkci módního, 
bytového i průmyslového textilu. 

Co znamená pouhé 1 %
Globální trh s textilem, podle studie spo-
lečnosti Grand View Research, Inc. z USA 
představoval (v roce 2015) 830 miliard USD 
a i nadále se očekává jeho růst z důvodu 
vzrůstající spotřeby.

Meziroční odhad růstu trhu digitálně 
potištěného textilu činí 17,5 %. Textilní 

průmysl je velice konzervativní, zatím je 
digitalizováno pouze 3–5 % všech provozů. 
Konvenční výroba je energeticky náročná, 
je zde velká spotřeba vody a chemikálií. 
Získání pouhého jednoho procenta trhu by 
znamenalo instalaci 230 tiskáren Durst Al-
pha. Ty směřují zejména do oblasti výroby 
oděvů, Soft Signage, textilu pro domácnost 
a technického textilu pro letecký a auto-
motive průmysl. Tomuto vývoji nahrává i 4. 
průmyslová revoluce, kde je digitalizace ne-
zbytným prvkem. 

Alfa je počátkem nové éry
Textilní divize Durst se v roce 2016 pohybo-
vala v černých číslech a i do budoucna je tex-
til jedním z pilířů rozvoje společnosti. Tento 
trh je hodně konzervativní a zatím minimál-
ně digitalizovaný. 

Silným argumentem pro technologii 
Durst je využití pigmentových inkoustů, 
jež společnost vyvinula. Jejich jedinečnost 
spočívá v originální receptuře, kdy je poji-
vo součástí inkoustů, a v bezkonkurenční 
barevnosti. Do budoucna se předpokládá 
zvýšení jejich kryvosti, rozšíření barevného 
gamutu a snížení ceny, což je jistě důvod 
k optimismu.

František Kavecký

Řada tiskáren Durst Alpha s integrovaným systémem 
pro předúpravu i sušení textilu je technologie, která 
může výrazně ovlivnit svět textilní produkce

Návrháři a designéři s nadšením využívají nové mož-
nosti, jak to potvrdil i veletrh Tendence 2017

Ani zpracování textilu podle střihu neobešla digitaliza-
ce. Plotry Zünd jsou špičkou v této oblasti.

Digitálně lze vytisknout přesně tolik látky jednoho 
motivu, kolik je potřeba. V případě tiskárny Durst 

Alpha je to rychlostí až 620 km/h při šířce role 3,3 m.

Dnes už nemusí být stejná ani žádná kravata Digitalizace mění i svět doplňků

Interiér již nikdy nemusí být nudný
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Aktuální příklad cíleného využití vůní se na-
chází v „akademii grilování“ ve Weber Origi-
nal Store v části Berlína zvané Berlin-Mitte. 
Na ploše 500 m2 se vše točí kolem grilování. 
Předimenzované „Category Bowls“, což jsou 
vlastně speciálně designované a funkční 
mísy na grilování, vizualizují téma grilování 
ve třech kategoriích – plyn, elektřina a uhlí. 
Nejrůznější podněty mají přiblížit téma grilo-
vání pomocí vnímání všemi smysly: projekce, 
zvuk grilu, ale i vůně grilovaného jídla, to vše 
je uzpůsobeno každé z daných tří kategorií. 
Tento obchod podtrhuje jednu ze základ-
ních myšlenek marketingu vůní, a to požitek 
vnímatelný všemi smysly, který je dán do 
popředí jako nejvýraznější znak kamenného 
obchodu. Ona zvláštní „vůně grilu“ pochází 
od firmy Air Creative. Tento koncept se nyní 
rozšiřuje i v dalších obchodech Weber. 

Vůně plní v prostoru dvě funkce: má jed-
nak vytvořit specifickou atmosféru, ale záro-
veň má maskovat nepříjemné pachy. Podle 
výsledků studií mohou i sublimální pachy, 
tedy pachy, které se nacházejí pod hranicí vě-
domého vnímání, ovlivnit vnímání zákazníka 
a jeho nákupní chování. Studie provedená 
společností Rentokil v roce 2016 ukázala, že 

90 % spotřebitelů zrychlí svůj nákup, pokud 
cítí pach, který jim není libý. 73 % dotáza-
ných uvádí, že pach může vyvolat určitou 
vzpomínku nebo určitý pocit daleko silněji 
než jiné smyslové vjemy. 

„Jde o to vědomě zinscenovat nevědomé 
vnímání,“ vysvětluje André Niehues, kon-
cepční poradce ve společnosti Air Creative. 
Tento koncept nazývá firma jako „všestranný 
neuromarketing“, v rámci kterého nejde jen 
o vůni, která navodí atmosféru, ale jde o to 
vytvořit u zákazníka celkový dojem. Proto je 

podle Niehuesa důležité ztotožnění se s cí-
lovou skupinou. Platí, že je potřeba najít po-
žadovanou emoci a přizpůsobit ji atmosféře 
daného obchodu. 

Optimální atmosféra
Rozhodující je celkové prostředí obchodu, 
vůně má atmosféru obchodu optimalizovat. 
Podle Niehuesa je důležité především to, co 
zákazník v obchodě vidí. Základní myšlen-
kou je učinit zážitek intenzívnějším pomocí 
harmonických dojmů v mozku. Weber Store 
například hravou formou prezentuje téma 
grilování. „Zákazníci akceptují kouř z grilu 
na základě toho, že design obchodu má cha-
rakter jakési akce“, říká Niehues. Vůně, která 
podporuje zážitek z „grilování“, by ale v ob-
chodě s elektrospotřebiči byla stejně tak ne-
patřičná jako v obchodě se sýry. V takových 
obchodech stojí zabalené grily či uhlí, takže 
kouřové aroma se k jejich vizuálnímu vnímá-
ní příliš nehodí. 
 
Vlastní firemní vůně
Burberry Flagshipstore v Londýně už něja-
kou dobu sází na vlastní vůni, která byla vy-
vinuta firmou Voit Air. Také obchodní dům 
s nábytkem Ikea nebo obchod s pánskou 
módou Wormland mají vlastní vůně. Využití 
vlastní firemní vůně podporuje rozpozna-
telnost obchodu a transportuje tak identi-
tu značky přes všechny smysly, zdůrazňuje 
Hans Voit, jednatel firmy Voit Air.

Systém cirkulace vůně v prostoru v obcho-
dě Wormland rozprašuje vůni speciálně vy-
robenou pro Wormland od firmy et-projekt 
– The Olfactory. 

Cílem systému cirkulace vůně v prostoru 
bylo prvotně „zintenzivnit zážitek z nakupo-

Katalytická lampa
Lampe Berger nejen provoní,

ale i čistí vzduch (dovážená do České 
republiky společností Potten & Pannen - 

Staněk group, spol. s r.o.)

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

Imke Hahn

Jdi za nosem
Určitá vůně vás může vracet zpět do dětství, jiná vám zase může připomínat vaši 
poslední dovolenou ve Španělsku. Marketing vůní se pokouší tuto emocionální 
vlastnost pachů využít k tomu, aby dosáhl všestranné stimulace a tím dal kamen-
ným obchodům do rukou trumf, který na internetu nenajdete. 

vání a upevnit hodnotu značky“. „Na základě 
pozitivních reakcí a také toho, že se zákazní-
ci často ptali na naši vůni, vznikla myšlenka 
nabídnout k prodeji toaletní vodu, která se 
bude hodit k naší firemní vůni“, vysvětluje 
Dirk Koeberle, Head of Marketing Communi-
cations u značky Wormland. Vůně „Identify 
Yourself“ má dřevitý základ. Složení obsahuje 
mj. bergamot, muškátový oříšek, levanduli 
a anýz. V současné době užívá Wormland 
tuto vůni ve všech svých devíti obchodech, 
mimo jiné i v Mnichově, Dortmundu a Ber-
líně. Před nedávnem zařadil do svého sorti-
mentu další toaletní vodu s názvem „Identify 
your DNA“. 

Žádné bolesti hlavy
Pokojové vůně nesmí vyvolávat bolesti hlavy 
ani alergie a musejí být dobře snášenlivé na 
kůži. „Wormland proto sází na čistě éteric-
ké, biologické oleje, které jsou vypařovány. 
Kromě technologie, která zajistí přes online 
ovládání rovnoměrnou vůni na všech stano-
vištích, bylo pro nás důležité, abychom využí-
vali výlučně takové systémy, které disponují 
zdravotně nezávadným způsobem rozprašo-
vání vůně a které splňují přísné požadavky 
dle hygienické směrnice vydané Spolkem 
německých inženýrů (Verein Deutscher 
Ingenieure) pro větrací systémy,“ říká Dirk 
Koeberle z Wormlandu. Z ohleduplnosti 
k personálu a aby bylo zamezeno přílišnému 
proudění vůně, by vůně neměla být po dese-
ti minutách od prvního kontaktu znatelná. 
„Hodně podniků vychází chybně z toho, že 
hodně vůně hodně pomůže“, říká Jens Reiß-
mann z firmy Reima Air Concept. 
 
Rozprašování vůní má různé techniky
Vůně může být v prostoru rozprašována 
pomocí různých technik. Je možné prostor 
ovonět přímo pomocí vonných tyčinek, kar-
tuší nebo pomocí rozprašovačů vůně, nebo 
také nepřímo pomocí kompresorů nebo pří-
strojů určených k použití v klimatizaci. Jiní 
dodavatelé jako třeba Air Creative vyvinuli 
speciální systémy rozprašování vůně, které 
se dají uchytit na stropě. Vůně je pak v ča-

Čísla a fakta k tématu vůní v marketingu přináší aktuální studie Rentokil s ná-
zvem „The Business Impact of Scent Report“, v rámci které byli spotřebitelé 
dotázáni na jejich vnímání vůní v obchodě. Zde jsou některé výsledky: 42 % 
dotázaných spotřebitelů uvedlo, že nejvíce oceňují „prostředí“ nebo „příjem-
nou atmosféru“ obchodu. 74 % přiznalo, že vůně je dokáže do obchodu nalákat. 
48 % dotázaných uvedlo, že se do obchodu spíše vrátí, když v něm vnímali pří-
jemnou vůni. 

Zdroj: The Business Impact of Scent Report
Premium Scenting Rentokil Initial 2016

sových intervalech rozprašována do vzdu-
chu jako aerosol. V závislosti na účelu vůně 
v prostoru je pak vůně rozprašována buď 
do celého prostoru, nebo se vytvářejí tzv. 
vonné ostrůvky. Tyto vonné ostrůvky mají 
vyvolat zvláštní impulzy. Tak využívá Voit Air 
ve vícero supermarketech Edeka v oddělení 
ovoce a zeleniny ovocné vůně, které mají do-
slova lapit zákazníka v prostoru. V oddělení 
pracích prostředků se zase pracuje s vůní 
čerstvě vypraného prádla. U příležitosti se-
zónních událostí se hodí speciální vůně jako 
například skořice k Vánocům. 

A co stojí vůně v prostoru? V zásadě zá-
visí náklady na metodě rozprašování vůně, 
velikosti prostoru a délce trvání vůně. Air 
Creative nabízí například techniku určenou 
na zhruba 100 m2 plochy za 1500 Euro. Pro-
vozní náklady vyjdou na cca 60-100 Euro za 
měsíc. 

Vůně v prostoru může nepřímo podpořit 
marketing obchodu. Klíčem k úspěchu je 
využití správného množství vhodné vůně, 
aby tak byla decentně zvýrazněna atmosfé-
ra kamenného obchodu a zapůsobila tak na 
všechny smysly. 

Anketa mezi spotřebiteli

Vůně dělá obchod sympatičtějším
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Aleš Štibinger, Managing Director společnos-
ti GAIA Group, hned na úvod uvedl, že podvě-
domí, na které právě smyslový marketing pů-
sobí, využívá každý člověk, tedy i spotřebitel, 
až v 90 % případů. To se projevuje především 
v emocích a pocitech, ve vzorcích chování 
a ve zvycích, v závislosti, intuici, kreativitě 
i v dlouhodobé paměti. Zbylých 10 %, které 
ovládá levá mozková hemisféra, se zakládá na 
racionalitě. Sem patří logické uvažování a my-
šlenky, plánování a také krátkodobá paměť.

Základní myšlenka smyslového marketin-
gu říká, že emoce cítíme dříve, než si něco 
myslíme! 

Jak tedy funguje smyslový marketing  
na spotřebitele na místě prodeje?
Smyslový marketing opakuje vybrané akce, 
které přinášejí spotřebiteli odměnu ve formě 
příjemných pocitů a pozitivních emocí, kte-
ré dokáží uspokojit jeho vnímané potřeby. 
A na základě toho u spotřebitele vzniká tou-
ha po zboží nebo službě.

Podle autorů knihy Superior Customer 
Value In The NEW ECONOMY Johnsona 
a Weinsteina se hodnota vnímaná spotřebite-
lem dělí na dvě části, které spotřebitel mezi 
sebou poměřuje. Jedná se o celkovou hodno-
tu a celkové náklady.

Celkovou hodnotu zboží nebo služby vy-
tváří servis, kvalita, image a především cena.

Celkové náklady obsahují náklady finanční, 
časové, energetické a také náklady psychické.

Pokud u spotřebitele převáží celková hod-
nota nad celkovými náklady, je pravděpodob-
né, že zboží nebo službu zakoupí.

Podle Mehrabian Russel modelu na finál-
ní spotřebitelovo chování na místě prodeje 
mají vliv jak podněty z okolí (design prodej-
ny, POP materiály, prodejní personál, vysta-
vené zboží), tak především náladový status 
samotného spotřebitele. Podle toho, jaký má 
spotřebitel aktuální náladový status, rozho-
duje se, zda do obchodu vstoupit či ne, jestli 
bude s prodejním personálem komunikovat 
či nikoliv a také následně, zda nabízené zboží 
nebo službu koupí nebo nekoupí.

U každého prodejního místa je tedy důle-
žité dbát na kvalitní design, vyškolený per-
sonál a vhodně zvolené POP materiály. To se 
v dnešní době v retailové oblasti už považuje 
jako standard. Výrazný posun v náladovém 
statusu spotřebitele však může způsobit vy-
užití dvou hlavních částí smyslového marke-
tingu – hudby a vůně.

Jak lze nejlépe využít hudbu na místě 
prodeje, tedy použít akustickou in-store 
komunikaci, aby co nejvíce zasáhla 
spotřebitele?
•  vhodné zvolení tempa hudby (pomalej-

ší udržuje spotřebitele delší čas na místě 
prodeje, tedy dodává větší pravděpodob-
nost pro koupi),

•  vhodně zvolený hudební styl (módní hu-
dební vlna u módního oblečení pro mla-
dé, pomalá a tlumenější hudba v hotelo-
vých lobby),

•  geografický původ (například francouz-
ská hudba ve francouzské restauraci),

•  navození soukromí (mírný hudební pod-
kres v restauraci dovoluje navzájem ho-
vořit a zároveň zabraňuje ostatním hovor 
slyšet),

•  odbourání stresu (zklidňující hudba na-
příklad v zubařské čekárně nebo v rekla-
mačním oddělení).

Využití různého hudebního prvku ovliv-
ňuje různě emocionální výraz každého 
spotřebitele. Následující tabulka vytvořená 
společností GAIA Group, která obsahuje 54 
kombinací, názorně ukazuje vztah mezi po-
užitou hudbou na místě prodeje a emocemi 
spotřebitele.

 Použití vůně na místě prodeje, tedy vyu-
žití olfaktorické in-store komunikace, má 
za následek následující působení na spo-
třebitele:
• ovlivňuje vnímání kvality zboží a služeb,
• ovlivňuje vnímání času na místě prodeje,
• snižuje cenovou citlivost 
• velmi úzce je vůně spojena s chutí

Jaké nejčastější typy využití vůně v místě 
prodeje může maloobchodník realizovat?
•  nejčastější využití je u dotvoření atmosfé-

ry prodejny (např. vůně posečené louky 
u prodeje sýrů)

•  odstraňování pachů z prodejny (od výrob-
ků, návštěvníků a podobně),

•  podpora značky (např. luxusní vůně u kle-
notů, kosmetiky),

•  podpora produktu (např. vůně přírody 
u prodeje sýrů),

•  aroma terapie (např. ve zdravotnických 
a balneo zařízeních),

•  zvýšení prodeje (např. vůně čerstvého pe-
čiva, pizzy),

• zvýšení návštěvnosti prodejny.

Jakým způsobem je nejlépe smyslový 
marketing na místě prodeje aplikovat?
Nejprve je třeba si zvolit správná klíčová slo-
va, která nejlépe vystihují efekt, který chce-
me na místě prodeje dosáhnout. Buď chtějí 
podtrhnout již existující atribut, a nebo na-
opak jej chtějí zjemnit či zmírnit.

Nejčastější využití smyslového 
marketingu v místě prodeje:
•  zvýraznění barev a materiálů v prodejně 

(vůně dřeva, květin, posečené louky, zvuk 
vody),

•  umocnění specifického geografického 
prvku (jazyk, hudební styl, typická vůně),

•  motivace spotřebitele k určitému typu 
jeho chování (zpomalení, zrychlení, uklid-
nění),

• ukázka luxusu,
• zajištění soukromí.

Zdroj:
POPAI CE, GAIA Group,  
portál Místoprodeje.cz
Grafika: GAIA Group
Foto: pixabay.com

Vůně – hudba – emoce
Využitím smyslového marketingu výrazně vylepšíte místo prodeje
a tím ovlivníte spotřebitelské chování

V červnu proběhl pod patronací asociace POPAI CE a Katedry marketingu Fakulty 
podnikohospodářské VŠE Praha kurz s názvem Marketingová komunikace v místě 
prodeje II. pro pokročilé. Jedenáct odborných lektorů představilo tři hlavní tematické 
okruhy – Strategie a plánování, Exekuce a implementace a Optimalizace a inovace. 
Všechna probíraná retailová témata byla velmi zajímavá. Nejvíce nás zaujal příspě-
vek s názvem Multisensorická POP komunikace, který se zabýval právě využitím 
smyslového marketingu na místě prodeje. 

INZERCE

Smyslový marketing
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Soutěž, jejíž první ročník se konal již v roce 
1999, oceňuje výjimečné nemovitosti rea-
lizované na území České republiky - od no-
vostaveb až po rekonstrukce. Každoročně se 
tak prestižním titulem „Best of Realty – Nej-
lepší z realit“ mohou pyšnit projekty, které 
v uplynulém období přispěly k růstu úrovně 
tuzemského realitního trhu. 

O cenách rozhoduje odborná porota 
v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitel-
na – Erste Corporate Banking) v základních 
kategoriích Rezidenční projekty, Nová ad-
ministrativní centra, Rekonstruované kance-
láře, Obchodní centra, Hotely a Průmyslové 
a skladové areály. Vedle těchto kategorií získá 
Zvláštní cenu poroty také projekt, který se za 
příslušné období výjimečným způsobem za-
sloužil o rozvoj českého realitního trhu. Spe-
ciální cenu „Award for Excellence“ tradičně 
udělí Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN) výjimečnému projektu či osobnosti, 
která se významně zasloužila o rozvoj oboru. 
V neposlední řadě mohou dát hlas nejlepší-
mu realitnímu projektu bez výběru katego-
rií i laici, hlasující na webu soutěže www.
bestofrealty.cz a prostřednictvím webů me-
diálních partnerů. Vítěz tohoto hlasování si 
z galavečera odnese Cenu čtenářů. 

 „Po roční pauze bude obnovena katego-
rie Obchodní centra. Zde očekáváme nejen 
přihlášky center zcela nových, ale i uchaze-

če o titul z řad těch stávajících, která prošla 
rozsáhlou modernizací. Stejně jako vloni roz-
dělujeme tradičně nejobsazenější kategorii 
Rezidenční projekty na dvě samostatně hod-
nocené kategorie: do 25 bytových jednotek 
a od 26 bytových jednotek. Toto hodnocení 
lépe vyjadřuje realitu současného trhu s by-
dlením, kdy vedle rozsáhlých rezidenčních 
areálů vzniká i řada komorních projektů,“ 
uvedla Jana Hrabětová, ředitelka soutěže.

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže 
je společnost BEST OF REALTY, s.r.o., která 
při její přípravě úzce spolupracuje s banka-
mi, finančními poradci, realitními agenty, 
agenturami pro výzkum trhu, zástupci deve-
loperských společností, architekty a dalšími 
významnými subjekty českého realitního, 
developerského a bankovního trhu. Soutěž 
se již tradičně koná pod záštitou Asociace 
pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), sdružu-
jící významné osobnosti české developerské 
scény a souvisejících oborů. 

Rozhodujícími kritérii při posuzování 
kvality přihlášených projektů jsou výběr lo-
kality, urbanistické a architektonické řešení, 
kvalita realizace a zejména úspěšnost na trhu 
nemovitostí. Ocenění se tak může dočkat jen 
projekt, který oproti ostatním přináší výraz-
nou přidanou hodnotu. S pravidly soutěže 
i jejími uplynulými ročníky se zájemci o no-
minaci mohou seznámit na webové stránce 
soutěže www.bestofrealty.cz.

Při příležitosti listopadového slavnostního 
galavečera s vyhlášením výsledků soutěže, 
jehož se zúčastní na 250 osobností reprezen-
tujících český i zahraniční realitní trh a sou-
visející obory, vydá pořadatel jako každoroč-
ně shrnující publikaci k letošnímu ročníku. 
Ta představí nominované a vítězné projekty 
v jednotlivých kategoriích i vítěze z před-
chozích let. Za dobu trvání soutěže bylo do 
klání o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit“ 
přihlášeno téměř 650 projektů z celé České 
republiky. Vloni se o ceny ucházelo celkem 
37 projektů v pěti základních kategoriích.

Více informací: www.bestofrealty.cz

Soutěž "BEST OF REALTY 
– NEJLEPŠÍ Z REALIT"

otevírá další ročník
Do 19. ročníku vstoupila soutěž „Best of Realty - Nejlepší z realit“, v tuzemsku po-
važovaná za nejprestižnější v oboru. O nominaci na ceněný titul se až do začátku 
září 2017 mohly ucházet stavby dokončené a zkolaudované po 1. lednu 2016 na 
území České republiky. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru v úterý 
7. listopadu 2017 v Kongresovém sále České národní banky v Praze 1. 

Nová administrativní centra / 1.místo / 2016 / Enterprise Office Center

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí  
(ARTN) – Award for Excellence / 2016
Mezinárodní výzkumné centrum ELI

Nová administrativní centra / 2. místo / 2016
Classic 7 Business Park

Zvláštní cena poroty / 2016
Vodárenská věž v Opavě

Cílem soutěže OBAL ROKU je šíření pozitiv-
ního náhledu na obaly, představení novinek 
a trendů jak v obalech, obalových materiá-
lech, ale také nejnověji i v procesech a tech-
nologiích balení či výroby obalů. Neméně 
důležitým aspektem je zviditelnění obalo-
vých konstruktérů a designérů. Akcent na 
kvalitní komunikaci s potenciálními přihla-
šovateli potvrzuje i letošní rekordní počet 
přihlášených exponátů: bez jednoho stovka. 
Motivem organizátorů rozhodně není honba 
za slávou a lámání rekordů, ale snaha naplnit 
výše zmíněné heslo a získat opravdu kvalitní 
soutěžní exponáty.

Výstava všech finalistů soutěže se uskuteč-
nila v prostorách Mezinárodního centra 
pro současné umění MeetFactory ve dnech 
26. a 27. 6. 2017 pod heslem OBAL ROKU = 
VĚC VEŘEJNÁ. V úterý 27. 6. se lehce po 10. 
hodině dopolední pustila porota do práce, 
kterou ukončila kupodivu dle plánu kolem 
18. hodiny. Poté od 19. hodiny následovalo 
neformální setkání přihlašovatelů, porot-

ců, zástupců médií a přátel obalů obecně  
- AfterJudging Party.

Brána do WS otevřena
Přihlašovatelům exponátů, které uspěly a zís-
kaly titul OBAL ROKU 2017 se otevřela ces-
ta do globální soutěže WorldStar Packaging 
Award (WS), jelikož soutěži OBAL ROKU 
byla udělena World Packaging Organisation 
certifikace pro WS. V Jury WS bude Sybu za-
stupovat Ing. Kateřina Kolářová. Porota WS 
se sejde v listopadu v rámci podzimního jed-
nání World Packaging Organisation (WPO), 
zde zájmy Česka a Slovenska hájí Syba v pozi-
ci řádného plnoprávného člena WPO.

Obalový galavečer
Ocenění budou předána na Obalovém gala-
večeru dne 5. října 2017. Galavečer je součás-
tí mezinárodní obalové konference PackSu-
mmit, která se uskuteční ve dnech 5. – 6. 
října 2017 v Praze. Hlavním řečníkem je Pi-
erre Pienaar, nově zvolený prezident World 
Packaging Organisation.

Quality over quantity
V rámci vlastního vývoje, jehož součástí je 
zkvalitňování služeb členům obalové asoci-
ace i celému obalovému sektoru a tím zpro-
středkovaně i ekonomice jako celku, Syba 
dává akcent na kvalitu. To vystihuje heslo 
„Kvalita, ne kvantita“ v anglické mutaci 
„Quality over quantity“. Vývoj v posledních 
letech potvrzuje správnost této cesty.

WS v roce 2019 v Praze
SYBA jako plnoprávný člen globální oba-
lové rodiny World Packaging Organisation 
WPO), která je organizátorem WorldStar 
Packaging Award (WS), se nejen v činnosti 
WPO stále intenzivněji angažuje, ale přís-
ností požadavků kladených na účast a hod-
nocení v národní otevřené soutěži OBAL 
ROKU dosáhla toho, že je jedinou WPO 
certifikovanou obalovou soutěží na trhu 
Česka a Slovenska. To umožňuje exponátům 
oceněným v soutěži OBAL ROKU účast v ce-
losvětové obalové soutěži WorldStar Packa-
ging Award.

Jarní zasedání WPO v roce 2019 se uskuteč-
ní v Praze. Syba vedle organizace jednání 
výborů i bordu WPO bude organizovat i ce-
remoniál předání WS 2019, který je součás-
tí agendy jarních zasedání WPO. Členové 
WPO se do Prahy nepokrytě těší, Matka měst 
hostila WPO naposledy v roce 2005.

jediná soutěž na českém a slovenském trhu, 
ve které nejlepší obal vybírá odborná porota. 

Generální partner: AOS EKO-KOM
Gold Partner: Reklama-Polygraf (ABF), Obaly ABF)
Silver partner: THIMM Packaging, Embax-Print (BVV), 
FachPack (NürnbergMesse)
Bronze partner: Smurfit Kappa, Nefab, DS Smith
Partner: Kantar Millward Brown, BrauBeviale 
(NürnbergMesse), LRQA, AVA
Partner třídění: AOS EKO-KOM
General media partner: Packaging, Retail News
Media partner: Beverage&Gastronomy, Brands&Stories,  
CS Packaging News, eLogistika.info, InStore Slovakia,  
Kvasný průmysl, Logistic News, Noviny pro grafický průmysl, 
Transport a logistikla, PrintPrograss, Packaging Herald,  
Papír a celulóza, Potravinářský obzor

OBAL ROKU 2017 

Cena Předsedkyně Poroty – CPP 2017
Na nejvyšší ocenění byly nominovány následující obaly:

Exponát Přihlašovatel Kategorie

DIGI 3D tray Continental procesy a techlologie

BANANA BOX THIMM-Packaging-Systems automotive/transport

RETRO Koh-i-noor Achilles ostatní

Levá Pravá Neřeš Smurfit-Kappa automotive/transport

Ferdinand dárkový multipack THIMM nápoje

Primo ChemosvitFolie potraviny

Partneři soutěže

Náš časopis samozřejmě nejvíce zajímala kategorie
POP&POS displeje a toto jsou oceněné soutěžní exponáty:

Košík s pomlázkami / Model-obaly

Minidisplay
Smarty
THIMM

POS stojan SHELF CLICK
STI
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Nelze to však brát jako dogma. Pokud vše 
není promyšlené a například design výrobku 
se nepotká s cílovou skupinou společnosti, 
není dobře komunikován nebo špatně oce-
něn v konečné ceně výrobku, výsledek se 
nedostaví. Samotný design prostě nestačí! 
Podívejte se na to z druhé strany, dobrá kam-
paň, adekvátní cena, atd., ale obyčejný vzhled 
výrobku, který vypadá jako všechny ostatní, 
nemá příběh, výraz ani charakter. Zaujme? 

Jak vytvořit dobrý design? Vybrat dobrého 
designéra! Na toto téma jsme se zaměřili 
již v čísle 01/2015. Opakování je však mat-
ka moudrosti a přeci jen od té doby uběhla 
pěkná řádka měsíců, a tak si můžeme hlavní 
body shrnout. 

Spolupracujícího designéra nevybírejte pou-
ze podle ceny. Vyberte profesionála, který 

oboru rozumí, zná světové lídry i domácí 
konkurenci. Půjde mu o stejný cíl, tedy vy-
tvořit kvalitní produkt, který se bude pro-
dávat, nebo "eyecatcher", jež posílí značku 
a podpoří prodej ostatních výrobků. Ukažte 
designérovi veškeré technické a technolo-
gické možnosti výroby, možná vás překvapí 
nápadem, jak vytvořit něco jedinečného 
přímo pro vaši výrobu. Detailně mu popište 
vaši cílovou skupinu, prodejní kanály a mar-
ketingové strategie. Čím více informací mu 
sdělíte, tím lépe se mu bude na produktu 
pracovat. Vybírejte spolupracujícího člověka 
srdcem. Možná to zní jako klišé, ale když si 
lidsky nerozumíte a skřípe to už na začátku 
spolupráce, je možná lepší poohlédnout se 
jinde. Naladění na stejnou frekvenci, lidský 
přístup a dobrá komunikace značně pomáhá 
k dosažení cílů. Nepochopení může vést ke 
krizovým scénářům a na konci není dobrý 

produkt ani spokojenost všech zúčastně-
ných. Neplatíte pouze za služby designéra, 
náklady jsou především na vývoji prototypu 
a tím to teprve začíná... 

Dobrý výsledek je na světě? Co dál? Spolu-
pracujte s designérem i na dalších proce-
sech, aby byla jeho myšlenka dotažena až do 
konce. Pozvěte jej na pomoc při focení pro-
duktů. Perfektní styling je důležitější, než si 
možná myslíte. Totéž platí o přípravě propa-
gačních prospektů, katalogů, veletržních ex-
pozic. Nezapomeňte u výrobku uvést autora. 
To je vždy velké plus. A pokud jste si vybrali 
ke spolupráci světově známého designéra, 
můžete na tom postavit kampaň. 

Hodně úspěchů při přípravách 
nového produktu a šťastnou volbu 
při výběru designéra! 

Design dělá značku
Znáte nějakou významnou značku, která by měla nevhodný design svého loga, 
svých propagačních materiálů a dokonce svých výrobků? Patrně ne! Design před-
stavuje jeden z klíčů k úspěchu.

Před dvěma lety prezentoval český výrobce koupelno-
vých předložek Grund novou kolekci, na které praco-
vala současná ikona designu - Karim Rashid. Tímto 
počinem na sebe jednoznačně upozornili.

Pohovka Sit&Sleep získala ocenění Nábytek roku 
2016 za mimořádně zdařilý design. Výrobcem je 
Čalouněný nábytek Vilém Duchoň, autorkou návrhu 
je Iva Bastlová.

Nová kolekce ATUA, kterou do svého portfolia moderního nábytku zařadila společnost Triant. Kolekci navrhla designérka Iva Bastlová, která ji komentuje slovy: "Bylo mi 
potěšením pracovat na nábytku, jež se vyrábí z masivu a spárovky, nikoli z dřevotřísky, jak je tomu u většiny moderního nábytku".

Design

Tvorba s kameny, a přesto dělaná srdcem

Je vždy radost slyšet, že někdo z našich čes-
kých krajanů slaví úspěchy ve světě. Ne nadar-
mo se o Češích říká, že mají zlaté ručičky. Pro 
mladou designérku Annu Kristynu Sion to 
platí prakticky doslova. Obrazně řečeno pod 
jejíma rukama totiž vznikla nejdražší korunka 
pro vítězku v historii soutěže krásy Miss Thai-
land Supranational. 

Mladá Češka Anna Kristyna Sion se živí jako 
designérka šperků a výtvarnice. Nyní se jí do-
stalo jedinečné možnosti spolupráce, díky kte-
ré se o jejím jméně budou moci doslechnout 
lidé po celém světě. Anna totiž pomohla navrh-
nout korunku pro vítězku Miss Thajsko, a to 
korunku ne tak ledajakou. Soutěže krásy Miss 
jsou populární po celém světě a ani Thajsko 
není výjimkou. V asijském království si naopak 
na soutěž potrpí a její pořadatelé proto dbají, 
aby se celé klání neslo na vlně patřičného luxu-
su. Tomu odpovídají i korunky, které si každo-
ročně nasadí na hlavu vítězky místní Miss.

Pro poslední ročník soutěže nechali její 
pořadatelé zhotovit novou korunku. Zadá-
ní bylo prosté, nová korunka musí být lepší 
a dražší než ty předešlé. Výroby se ujala špič-
ková thajská šperkařská firma Imprint, jejíž 
zakladatelka paní Naridtanan Palakavong na 
Ayuthaya si k návrhu přizvala právě mladou 
českou návrhářku Annu Kristynu Sion.

Korunka dle návrhu české designérky má 
hodnotu v přepočtu bezmála milion korun. 
Přitom předchozí korunky běžně dosahovaly 
hodnoty zhruba třetinové. Ruční výroba ko-
runky po jednotlivých dílech zabrala několik 
měsíců a výsledkem je korunka z ryzího stříb-
ra pokrytého směsí rhodia a bílého zlata a po-
setá 2294 kubickými zirkony a třemi pravými 
diamanty. Ač bylo při výrobě užito speciální 
odlehčovací technologie, váží korunka 0,5 kg.

Cena korunky je vyšší než u ostatních hlav-
ně proto, že korunka se skládá ze dvou částí 
- hlavní korunky a menší tiáry. Při předávání 

se do sebe vloží a zajistí precizním systémem. 
Po ceremoniálu tiára vítězce zůstává jako dá-
rek, hlavní korunka pak bude používána bě-
hem následujících tří let a každý rok tak firma 
Imprint vyrobí novou. Korunka, která má dvě 
části, je také na světě poprvé v historii soutěží 
Miss a nejen tím si zaslouženě získává daleko 
větší pozornost než obvyklé korunky.

O spolupráci s Annou Kristynou Sion 
a značkou Imprint nyní uvažuje i celosvěto-
vá soutěž krásy Miss Universe. Anně Kristy-
ně Sion se tak otevírají nové dveře do světa 
luxusního šperkařsví. Výhodu má i v tom, že 
zakladatelka značky Imprint Naridtanan Pala-
kavong na Ayuthaya pochází z vážené thajské 
rodiny s příbuzenskými vazbami na královský 
rod. V Thajsku budou po tomto úspěchu nyní 
výrobky české návrhářky v luxusním obchod-
ním domě v Bangkoku, kam chodí nakupovat 
i členové panovnické rodiny.

Pro Miss Thajsko navrhla nejdražší korunku v její historii

Fenomenální úspěch
mladé české designérky

„Když jsem se rozhodla dělat něco, co by 
někomu dělalo radost a působilo to radost 
i mně,“ vysvětluje svůj motiv k tvorbě autor-
ka, „byly to prvně náramky z nejrůznějších 
polodrahokamů a drahokamů. Odmala jsem 
byla velmi kreativní a ruční práce mě oprav-
du baví. Zprvu si mé náramky ode mě nechá-
vali dělat jen přátelé a rodina. Ale později se 
tahle moje radost rozšířila dále.“

Léčivé účinky a pozitivní energie kamenů 
je obecně známá, a když něco děláte opravdu 
srdcem, poznají to i jiní. Autorka neustále hle-
dá inspiraci v módních trendech a samozřej-
mě i v poptávce zákazníků, proto bylo logic-
kým pokračováním k náramkům přidal další. 
Začala vyrábět i šperky s příběhem. Nejraději 
používá stříbro, pozlacené stříbro 14k žlutým 
nebo růžovým zlatem, ale také chirurgickou 
ocel, která je vhodná právě pro alergiky.

Řetízky s medailonky a kameny jsou ob-
líbené proto, že si na medailonek může 
zákazník nechat vygravírovat nebo vyrazit 
monogram či cokoliv jiného a navíc si může 

vybrat svůj drahokam. „Nikdy však není žád-
ný medailonek totožný, není to vada, beru 
to jako svůj rukopis, jedná se o originál,“ vy-
světluje Monika. „Výroba šperků mi dělá jed-
noduše radost, nejmilejší jsou pak ty krásné 
odezvy, které mi zákazníci nechávají ve zprá-
vách. Motivující jsou pro mě také konkrétní 
situace, kdy někomu léčivé účinky opravdu 
pomohou. Je velmi důležité účinky nejen 

znát, ale také je správně a empaticky nakom-
binovat. Velkou roli hrají samozřejmě i barvy, 
které jsou často bohužel podceňovány. Ale 
pravdou zůstává, že mi zákazníci důvěřují, 
a to je důležité. Většina z nich mi sdělí svou 
představu a ostatní už je jen na mně. Je fan-
tastické, když máte pozitivní ohlas, ještě fan-
tastičtější je fakt, že to, co děláte, děláte pro 
někoho srdcem...“

By M.E.D. with love jsou ručně vyráběné originální a autorské šperky. Malá dílnička Moniky Čadové 
(Stolaríkové) je plná drahokamů, přívěsků, boho ozdob a vzácných kovů. 
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Neseďte za pecí a přijeďte do Pece. 
Umíme originální, nejen outdoorové akce 
na úpatí Sněžky i na jejím vrcholu. 

Firemní akce
s jistotou.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...
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