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365 DNŮ V ROCE PEČEME  
A VOZÍME PŘÍMO K VÁM.

BOULANGERIE A PATISSERIE

prémiové pečivo a cukrářské výrobky
pro výjimečné zákazníky v gastronomii

po celé Praze

Buche de Noël
předvánoční vynikající dárek pro Vaše přátele,

obchodní partnery, blízké

Nechce se vám zadělávat těsto na vánočku ani péci štola,  
ale neradi byste blízké ochudili o kousek něčeho dobrého a svá-
tečního? Zajímavou možnost představuje třeba francouzská  
specialita - vánoční roláda s čokoládovým krémem uvnitř  
a povrchem potaženým čokoládou vytvarovanou do podoby 

palmových lístků.

Čokoládový dezert, který díky střídání sladké náplně se světlým 
těstem připomíná letokruhy (ne náhodou bývá stylizován  
do podoby polínka „porostlého“ houbičkami), si rádi dopřejí 
na Štědrý den i v dalších francouzsky mluvících zemích.  

Oblíbený je třeba v Belgii, Quebeku nebo Libanonu. 

Obchod
PETITE FRANCE
BOULANGERIE A PATISSERIE
naleznete v centru Prahy
Myslíkova 22, Praha 2

Tradiční francouzské pekařství
La Petite France Boulangerie
přeje „Bon appétit –
Dobrou chuť o Vánocích!“

WWW.PETITE-FRANCE.CZ
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Všichni trpíme v současném světě nedostat-
kem času. Můžeme dokonce říci, že jsme 
podmíněni chtít všechno hned teď. Praktic-
ky všechno se dnes stane na jeden klik myší 
a fyzické obchody musí reagovat na tyto po-
třeby okamžitého uspokojení a pohodlí.

Internet jednoznačně přinesl revoluci do 
prostřední dnešního maloobchodu, a tak se 
kamenné prodejny musí změnit z místa oby-
čejného nákupu zboží do moderního pro-
středí zvláštností a zážitků. V místo, kde po-
cítíte současný design, vychutnáte si dobrou 
kávu a zároveň si odpočinete. 

Společnost Tchibo přináší svým zákazníkům 
nejen pohodlný nákup a týdně nové aktuální 
nabídky, ale primárně se stává místem, kde 
zákazníci chtějí strávit svůj čas. Tchibo má 

v současné době ve 13 městech České repub-
liky 40 prodejen a neustále musí reagovat na 
nové trendy na trhu, požadavky zákazníků 
a rozvíjet své stávající koncepty, které po-
stupně prochází genezí a reflektují moderní 
požadavky retailu. Jednotlivé styly se liší hlav-
ně barevností, nasvícením, pojednáním pro-
storu kávového baru s posezením a celkovou 
atmosférou.
 
Jedinečný koncept „3 v 1“
Všechny obchody Tchibo spojuje jeden me-
zinárodně osvědčený obchodní model − na 
ploše okolo 100 m2 nabízejí prodejny hned 
tři důvody, proč se zastavit: kávové občerst-
vení s posezením, pultový prodej pražené 
kávy včetně prémiové kávy Tchibo Privat Ka-
ffee z celého světa a týdně se měnící nabídku 
spotřebního zboží. Specifický koncept Tchi-

bo „3 v 1“ byl v roce 2012 oceněn v prestižní 
soutěži Top Retailer odborníky expertního 
panelu Retail Vision v rámci průzkumu spo-
lečnosti INCOMA GfK. 

Svou první kamennou prodejnu v ČR otevře-
lo Tchibo na sklonku roku 2004 v Brně. Ná-
sledovaly další, které postupně prošly genezí 
reflektující moderní požadavky retailu. Aktu-
álně jsou k vidění obchody Tchibo ve třech 
architektonických stylech. Jednotlivé styly se 
liší hlavně barevností, nasvícením, pojedná-
ním prostoru kavárny a celkovou atmosférou. 

Nejnovější s označením „Koncept 2010“ byl po-
prvé realizován v roce 2013 v obchodě Tchibo 
v nákupním centru Černý most v Praze. Je pro 
něj typická tmavá barevnost s využitím luxusní 
černé v kombinaci s příjemnými materiály pří-

rodního vzhledu. V kontrastu kombinuje i sklo 
a kov. Atmosféra prodejny je výrazně odlišná 
díky nové cílené formě nasvícení. 

Na jaře tohoto roku byla v rámci nového kon-
ceptu rekonstruována také prodejna Tchibo 
ve Zlíně. Zónování pomocí světelného řešení 
přispělo požadované atmosféře na prodejně. 
Provedení stropu rozděluje prodejnu na dvě 
části. Bílé provedení se sníženou výškou od-
děluje a zvýrazňuje středovou část prodejní-
ho pultu, kterou podtrhují dva typy osvětlení 
– svítidla s úzkým vyzařováním pro dokonalé 
osvětlení pultu a zadní stěny a dekorativní, 
závěsná difuzní svítidla, která přitáhnou po-

Nákup se stává zážitkem
i v prodejnách Tchibo

Jako moderní spotřebitelé jsme doslova rozmazlení možnostmi kde nakupovat a kdy. Spokojeně “serfujeme”  
na internetu a zakoupíme produkt na našem smartphonu. A pokud nejsme přesvědčeni, že to byla správná 
volba, můžeme se zastavit v obchodě po cestě domů a jednoduše produkt vrátit nebo vyměnit.

Martin Vítek,
Philips Lighting
- specialista
na osvětlení
v obchodech:

„Prostřednictvím správného 
osvětlení jsou dnes maloobchodníci 
schopni nabídnout autentické 
a kulturně odpovídající místo. Dnes 
využíváme světlo a barvy k vytvoření 
různých scén a prostředí, velmi 
často také integrujeme denní světlo, 
pokud je k dispozici. Světelné zdroje 
CrispWhite využívají nejmodernější 
osvětlovací technologii LED k tomu, 
aby bílá barva vypadala čistě 
a vystavené barevné zboží bylo 
zářivé a především věrné."

zornost zákazníka, který tak může vnímat, že 
se jedná o nejdůležitější část obchodu. Celá 
prodejna má pak technicky řešený, černý de-
signový strop, kde svítidla rovněž černé barvy 
splývají se stropem, ale díky správně navrže-
né intenzitě zaručují dokonalé osvětlení vy-
staveného zboží. K tomu všem pak celý tento 
komplex osvětlení výrazně šetří elektrickou 
energii.

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

www.lighting.philips.cz

Role světla
Philips CrispWhite - 3.500K  
pro prodej kávy a oblečení, kde je 
potřeba co nejlépe osvětlit zboží tak, 
aby vynikala věrnost barev a zákazník 
se mohl dobře rozhodovat. 

A osvětlení v teplé bílé barvě - 
3.000K pro odpočinkové části 
místnosti, kde bylo hlavním cílem 
navodit příjemnou, kavárenskou 
atmosféru.

Martin Vítek ze společnosti Philips Ligh-
ting, který realizoval světelný koncept pro 
prodejnu Tchibo ve Zlíně, dodává: „Citlivé 
a flexibilní nasvícení hraje klíčovou roli ve 

vytváření atmosféry a prostor, které jsou 
multifunkční. Hrou barev a světelných efek-
tů vytvoříme na prodejně určitou drama-
tičnost, která pomůže vtáhnout zákazníka 
dovnitř a umožní mu setrvat déle, zatímco 
se prochází mezi regály se zbožím, případ-
ně se občerství nad šálkem kávy. Toto vše je 
součást tvorby brandovaného prostředí.“

Obchod Tchibo ve Zlíně
kombinuje dva typy barev světla 
od společnosti Philips Lighting:
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Design exteriérů pochází z dílny renomo-
vaného britského studia Benoy, za interiéry 
potom stojí firma Saguez & Partners. Projekt 
v nedávné době obdržel prestižní certifikát 
BREEAM s úrovní Excellent ve fázi „Design“. 
Tento výsledek je vůbec nejlepším hodnoce-
ním pro obchodní centrum u nás. Nové pro-
story obohacují unikátní designové prvky 
jako například lustr od věhlasného českého 
výrobce Lasvit, který je replikou inspiro-
vanou slavnými lustry ze světových oper 
a divadel. Neméně zajímavá je interaktivní 
instalace od holandského studia Drift slože-
ná z textilních květin, jež se díky speciální 
technologii otevírají a uzavírají v závislosti 
na pohybu návštěvníků v prostoru pod nimi.

Inovativní koncepty i značky,
které jinde nenajdete
Vedle populárních a etablovaných značek 
naleznou zákazníci v novém Centru Chodov 
také ty, které zde odstartovaly své působení 
na českém trhu. Jedná se například o Zara 
Home, Oysho, AX (Armani Exchange), Ya-
mamay, Boux Avenue, AW Lab a další. Exklu-
zivní součástí centra je inovativní koncept 
The Designer Gallery, prostor prezentující 
v jedinečném designovém prostředí přední 
zahraniční i lokální značky. Jejím srdcem je 
Concept Store Czech Labels & Friends, který 
nabízí desítky českých značek a autorských 
kolekcí návrhářů. Výjimečnost The Designer 
Gallery dále podtrhuje řada prémiových slu-
žeb, pravidelné animace či workshopy pro 
fashion komunitu.

„Nové Centrum Chodov je koncipováno 
tak, aby uspokojilo každého zákazníka. Ne-
chybí zde tedy žádná z populárních značek 
hlavního proudu, ale ani nabídka The De-
signer Gallery s luxusním zbožím,“ komen-
tuje Marcela Hrdličková, ředitelka Centra 
Chodov, a dodává: „Velký důraz klademe také 
na příjemnou atmosféru, individuální péči 
a rozmanitý doprovodný program, z něhož 
si vybere opravdu každý a odnese si tak svůj 
vlastní zážitek z nakupování.“

Rozlehlá restaurační zóna Grand Kitchen 
fungující již od března 2017 dává návštěvní-
kům příležitost užít si rozmanitou nabídku; 
jde o dynamické místo hostící časté gastro-
nomické akce. V těsném sousedství Grand 
Kitchen zahajuje provoz kino Cinema City. 
Se svými 18 sály využívajícími nejnovější di-
gitální technologie, včetně tří VIP sálů s lu-
xusními službami a 4DX kinosálem, je nyní 
největším a nejmodernějším multiplexem 
v České republice. Filmy v něm může součas-
ně sledovat více než 2 600 diváků.

Značka 4hvězdičkové kvality
Centrum Chodov úspěšně obdrželo certi-
fikát 4hvězdičkové kvality společnosti Uni-
bail-Rodamco, garantující návštěvníkům 
nejlepší zážitek z nakupování. Unikátní 
certifikát je v Evropě auditován společnos-
tí SGS, jež je světovým lídrem v ověřování 
kvality a certifikace. Na zajištění bezchybné 
kvality služeb se podílí nejen zaměstnanci 
Centra Chodov, ale i nájemci a dodavatelé. 
Všechny subjekty budou pravidelně pro-
školovány a kritéria budou opakovaně kon-
trolována v rámci neohlášených auditů. Zá-
kazníci se setkají s 4hvězdičkovou kvalitou 
v každé fázi své návštěvy, k dispozici jim je 
bezplatná rada módního stylisty, shopping 
asistenti, jednodušší přístup do dětského 
koutku, šatna zdarma i vstup na akce pořáda-
né centrem.

Nadstandardní služby 
Family zone poskytuje prostor pro volný 
čas a zábavu. Lze využít také dětské židličky 
a stolečky, mikrovlnou troubu na příkrmy 
či ohřívačku lahviček. Prostor zaujme malé 

i velké návštěvníky svojí tropickou atmosfé-
rou. Teen zone, další součást nového centra, 
oslovuje zejména mladší generaci tím, že 
poskytuje řadu možností k trávení volného 
času. Návštěvnicí mohou využít variabilní 
sezení, poslouchat hudbu, sledovat videa či 
si zde pořizovat originální selfie. V Interak-
tivním dětském koutku díky speciálně navr-
ženým atrakcím se zase pobaví děti. A nejen 
pobaví, ale také se něco prospěšného naučí. 
Zábavnou formou se budou vzdělávat v ob-
lasti ochrany naší planety a ekologické udr-
žitelnosti. Koutek je vybaven nejmodernější-
mi technologiemi, jako jsou brýle s virtuální 
realitou nebo simulátor kola. Pro ty nejmen-
ší je k dispozici analogová forma prezentace. 
V Music Lounge si mohou zákazníci dopřát 
pauzu během nakupování a poslouchat či 
sdílet svou oblíbenou hudbu s přáteli a dal-
šími lidmi, a to díky technologii speciálních 
zvukových „sprch“. Moderní koncept nákup-
ního centra poskytuje zákazníkům čtyřhvěz-
dičkový servis v podobě možnosti zapůjčení 
dětských kočárků, deštníků, invalidních 
vozíků, her pro děti a jiných nezbytností. 
K dispozici jsou také dvě převlékací kabinky 
a nachází se zde výdejní místo Zásilkovny. Za 
interiérovým designem stojí Kyzlink Archi-
tects.

Nová éra v oblasti nakupování a zábavy
V průběhu úprav se Centrum Chodov roz-
rostlo z necelých 6 000 m2 na 102 266 m2, 

což ho řadí mezi největší obchodní centra 
v zemi. Z hlediska rozmanitosti a počtu jed-
notek, kterých je pod jednou střechou více 
než 300, patří v České republice na úplný vr-
chol. Nabízí také celkem 3 433 parkovacích 
míst.

„Naší snahou bylo dát Centru Chodov 
další rozměr, posunout ho na vyšší úroveň. 
Chtěli jsme vytvořit nejen komerční, ale 
i volnočasovou destinaci s významem pro 
celý region, jež bude navíc plně odpovídat 
standardům 21. století. Pevně věřím, že pro 
návštěvníky otevřením začala nová éra v ob-
lasti nakupování a zábavy,“ uvedl Arnaud 
Burlin, ředitel Unibail-Rodamco pro střední 
a východní Evropu. 

Největší množství
obchodů v ČR
pod jednou střechou

Mnozí jistě zaregistrovali, že po tříleté 
renovaci bylo v říjnu otevřeno nové 
Centrum Chodov. Unibail-Rodamco, 
největší evropská společnost v oblasti 
komerčních nemovitostí, do této 
rekonstrukce investovala částku ve výši 
170 milionů eur (4,4 miliardy korun). 
Pražské nákupní centrum předložilo 
široký výběr značek doplněný mnoha 
inovativními koncepty, jež jsou na 
českém trhu unikátní. 

„Už vstupní prostor do multiplexu je o level 
výš,“ říká Robert Švec, marketingový ředitel 
společnosti Cinema City. „Displej posouvá-
me někam jinam. Vše zde bliká a svítí. Je to 
velký vstup, zážitek ještě před tím než divák 
dorazí do sálu.“

Skutečným unikátem je zde umístění LED 
panelů do schodových konstrukcí, čímž tvo-
ří se schody ucelený prvek. Jde o jedinečné 
řešení svého druhu. Svědčí o tom i fakt, že 
management Cinema City uvažuje o insta-
laci schodových displejů ve svých dalších 
multiplexech. Schodové panely v megaple-
xu mají celkovou délku 71,7 m (16 cm výška 
každého schodu) a tvoří celistvou projekční 
plochu s minimálními přechody mezi stup-
ni. LED panely různých tvarů a velikostí 
dodala a instalovala společnost Nowatron 
Elektronik, která byla také poradcem pro 
architekta, jenž připravoval návrh rozmís-
tění obrazovek v prostorách megaplexu. 
Celkem bylo použito 32 m2 LED displejů. 

Vyjímají se na zdech, na schodech a zejmé-
na na stropech. 

„Další ojedinělostí je V.I.P. prostor, “ vy-
světluje Robert Švec. „VIP zóna je desátou na 
světě celé skupiny Cineworld. Luxusní sály, 
vlastní restaurace a ty nejlepší filmové trhá-
ky, to vše na jednom místě přináší VIP zóna. 
Jde o zcela nový a vylepšený All Inclusive zá-
žitek. VIP zahrnuje soukromou a exkluzivní 
lobby a 3 prémiové kinosály, kde se promíta-
jí největší filmové hity týdne. Kromě filmo-
vých novinek je nespornou výhodou i nízký 
počet míst v sálech, které jsou vybaveny 
luxusními polohovatelnými křesly s opěr-
kami nohou. Hosté VIP mají zpřístupněný 
vstup do lobby 30 minut před začátkem fil-
mové show. V této době restaurace, která je 
součástí prostor, nabízí klientům bohatou 
večeři formou bufetu. Jídelní lístek navrhl 
mezinárodně uznávaný kuchař Refael Tara-
gan, který pracuje pro Cinema City ve všech 
koutech světa. Nabídka obsahuje širokou 
škálu předkrmů, hlavních chodů, těstovin, 
bohatý salátový bar, pizzy, čerstvé pečivo, 
pomazánky a ručně vyráběné dezerty. Po 
večeři je hostům k dispozici bar s občerst-
vením, který je neomezeně zásoben popcor-
nem, nachos, nealkoholickými nápoji, kávou 
a čajem. Zkrátka vším, co potřebujete k ma-
ximálnímu vychutnání si filmového zážitku 
v jednom ze tří sálů.“

Během roku se budou ve VIP zóně konat 
speciální akce, jakými jsou například oslava 
svatého Valentýna, oslavy jarních svátků, živé 
kuchařské show a mnohá další překvapení. 
Komplex je tak ideálním místem nejen pro 

jednotlivce či páry, kteří hledají jedinečný all-
-inclusive zážitek, ale i pro oslavy narozenin 
či firemní akce.

„Vůni, mlhy, světelnou show, bubliny, 
vodu, blesky, silný vítr, slabé údery do zad 
nebo hýždí, pohyb sedaček, to vše zažijí di-
váci na vlastní kůži v nejmodernějším sále 
4DXTM. Obliba 4DX stále stoupá a v nově 
vybudovaném kinosále nabídneme divákům 
tu nejlepší technologii, největší počet efektů, 
prostě maximální filmový zážitek,“ uvádí Ro-
bert Švec. „Podle přesně naprogramovaných 
instrukcí, takzvaných motion dat, která jsou 
ve stoprocentní synchronizaci s filmem, jsou 
během projekce do sálu posílány pokyny, 
kdy má systémem proudit voda, vítr nebo 
vůně nebo pohyb sedaček. Druhá a technic-
ky nejnáročnější část s důrazem na maximál-
ní přesnost a načasování je přídavná 4DX 
stopa, která doplňuje stopu pro zvuk a obraz 
filmu na plátně.

Unikátní místo prodeje filmové zábavy
megaplex Cinema City Chodov
Jak jsme již zmínili v předchozím 
článku, jedním z velkých lákadel 
pro návštěvu nového centra Chodov 
je první megaplex u nás, který tam 
otevřela společnost Cinema City. Na 
diváky v tomto novém „gigantu“ 
a největším centru filmové zábavy 
v České republice čeká celkem 
18 nových sálů s celkovým počtem 
263 míst. 

Jmenuje se Boux Avenue a vznikla v roce 
2011 v Londýně. Otevření prvního obcho-
du v České republice v prostorách Centra 

Chodov bylo její českou premiérou. Svým 
zákaznicím nabídne nejen luxusní, kvalit-
ní a elegantní spodní prádlo, ale také noč-

ní košilky, plavky a nepřeberné množství 
doplňků. S návštěvou Boux Avenue padají 
všechny mýty o nakupování prádla. Zážitek 
z nakupování umocní příjemné prostředí 
obchodu, především pak speciální zkušební 
kabinky. Ty jsou zcela odděleny od prodejní 
plochy a poskytují tak perfektní soukromí. 
Jsou také vybaveny zvláštním tlačítkem, díky 
němuž lze regulovat osvětlení a lze si tak vy-
zkoušet, jak vypadá oblečení v různých den-
ních dobách - den, západ slunce a noc. Jed-
no z tlačítek slouží také k přivolání obsluhy, 
tudíž není nutné se oblékat, když potřebuješ 
jinou velikost.

Další překvapení čeká u prodejního pul-
tu, kde Tvůj nový úlovek pečlivě a úhledně 
zabalí, posypou hrstkou okvětních lístků 
růží a zahalí do příjemné Boux Avenue vůně. 
Pokaždé tedy odejdeš s krásným dárkem, kte-
rým můžeš odměnit sama sebe. Na dokona-
lém servisu tak stojí i filozofie britské Boux 
Avenue. 

Oblíbená značka spodního
prádla z Londýna je tu
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Nový designový koncept prodejny 
CRAFTHOLIC byl společností Korex 

s.r.o. otevřen v 1. patře v části The Designer 
Gallery Centra CHODOV. Koncept je pojat 
minimalisticky a navržen slovenským desig-

nérem Miloslavem Jurášem. Úkol pro něj 
zněl - navrhnout koncepci mezi prodejnou 
a stánkem v co nejjednodušším a luxusně 
vypadajícím pojetí. Nakonec byly zvoleny 
jakési "portálky, či domečky", ve kterých 
jsou umístěné jednotlivé druhy postaviček 
CRAFTHOLIC. Tato páteřní část vede diago-
nálou celé prodejny. Na zadní straně od uve-
dené části je umístěna bílou kůží potažená 
lavice, nabádající kolemjdoucí sednout si 
k vystavenému dvoumetrovému Crafťácké-
mu obrovi. Na přední části prodejny je pak 
výstavní a obslužný pult. Zákazníci tak mo-
hou procházet skrz "prodejnu", osahat si jed-
notlivé druhy a lépe si vybrat svého favorita. 
Koncept je v vytvořen v čistých liniích, které 
vyzdvihuje i sněhově bílá barva, navíc lokál-
ně podsvícená.

Nejen tento koncept měl pro značku 
CRAFTHOLIC svoji úspěšnou premiéru. 

Zajímavý obchod byl ve stejném období pro 
tyto hebounké plyšáky otevřen i v Německu. 
Společnost Korex se značkou CRAFTHO-
LIC vstoupila na německý trh svým prvním 
kamenným obchodem v nákupním centru 
Schadow-Arkaden v Düsseldorfu. Tento zce-
la odlišný koncept navrhla sama spolumaji-
telka českého zastoupení značky Inna Craft. 
Pojetím chtěla vytvořit konflikt mezi plyšáky 

a jejich prezentací. Přesto, že jsou heboučcí, 
jejich vystavení nemusí být jen „sladké“. Inte-
riérem obchodu chtěla vyjádřit, že jde o pro-
dejnu pro děti i dospělé. Chtěla jít s trendem 
doby a také si pohrát s variací černá a zlatá. 
Jejím záměrem bylo vyzvednout pomocí ex-
travagantnosti designu ony měkké plyšáky. 
Ti jsou rozmístěné v na stěnách. Prostoru 
vévodí velké černé křeslo „ušák“ od značky 
KARE, kterou má Inna Craft ráda a pochází 
z Německa. Čelní stěna obchodu korespon-
duje s křeslem černou barvou. Je na ní veliký 
černý zlatý rám s plyšáky. Také prodejní stůl 
je v kombinaci černé a zlaté barvy. Obchod 
má evokovat luxus a okázalost a vzbuzovat 
zvědavost kolemjdoucích. Má navodit takový 
ten pocit Waw!

Designové koncepty pro plyšáky

CRAFTHOLIC v Gallery Centru CHODOV

CRAFTHOLIC v Düsseldorfu

Náročná rekonstrukce trvala téměř rok a za-
hrnovala stavební a dispoziční úpravy inte-
riéru včetně nového designového opláštění 
budovy. Novinkou je zde především zcela 
nová výstavka aktuálních kolekcí nábytku 
a dveří HANÁK. 

Zásadní novinkou HANÁK FORA je v pod-
statě už samotný koncept výstavky výrobků. 

Ten probíhá v souladu s INTERIOR CONCEP-
TEM a s probíhajícím redesignem prodejní 
sítě HANÁK. To znamená, že nábytek a dveře 
jsou prezentovány v jednotlivých ukázkových 
bytech různých dispozic a velikostí. Návštěv-
ník si tak může názorně představit svůj nový 
interiér vybavený kompletně od značky HA-
NÁK a plně pochopí jednoznačné výhody 

výběru této značky, tedy možnost sladit inte-
riérové vybavení jak v designu, tak především 
v kvalitě výrobků. V novém HANÁK FORU je 
k vidění 10 prémiových interiérů a další sladě-
né ukázky moderního designového bydlení. 

Návštěvníci zde uvidí to nejlepší a nejak-
tuálnější z produkce HANÁK. A to včetně 
novinek, např. nové kolekce stolů a stolků, 
ložnic, koupelen či exkluzivních sedacích 
souprav a židlí HANÁK. Zároveň uvidí inte-
grované samostatné showroomy s produkty 
spolupracujících partnerů, firem Elements 
(exkluzivní koupelny, vytápění, energie), 
KPP (specialista na podlahové krytiny) 
a Polyston (designové pracovní desky a ob-
klady). 

HANÁK FORUM se tímto jednoznačně 
stává jedním z nejluxusnějších showroomů 
s vysoce kvalitním designovým nábytkem 
a dveřmi u nás.

Začátkem listopadu bylo slavnostně otevřeno nové HANÁK FORUM v pražských Čest-
licích, které je svou výstavní plochou největším showroomem obchodní sítě HANÁK 
v České republice.

Nejluxusnější showroom
nábytku a dveří v Praze

 Naše tvůrčí nápady a inovativní výrobky vytváří jedinečné 
nákupní světy, které od vstupu až po pokladnu slouží k  
inspiraci a zábavě. Cílem našeho úsilí  je, aby se zákazníkova 
návštěva stala skutečný nákupní zážitkem díky posílení 
touhy zkoušet nové věci, nakupovat a užívat si.

www.wanzl.com | obchod@wanzl.cz

Shop 
Solutions 

Anzeige_CZ_210x280_11_2017.indd   1 20.11.17   13:00
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Západ se setkává s Východem: v květnu 
otevřela svou novou vlajkovou loď Galerie 
Lafayette v rovněž nově otevřeném obchod-
ním centru Emaar Square Mall v asijské části 
Istanbulu. Absolutním vrcholem a centrál-
ním prvkem, který spojuje všechna tři podla-
ží, je opulentní kupole ve větracím prostoru 
obchodního domu. Moderní architektura 
kupole se sestává z jehlanů z ušlechtilé oceli 
a je uměleckou interpretací slavné secesní 
kupole v hlavním obchodním domě na Bou-
levard Haussmann v Paříži. Tato kupole byla 
integrována i do architektury berlínské Gale-
rie Lafayette. 

Celková rozloha obchodního domu činí 
dobrých 9 500 m2, z čehož 1 550 m2 připadá 
na horní podlaží a 2 550 m2 na dolní podlaží. 
Se svými 5 400 m2 je přízemí nejrozsáhlej-
ším podlažím. Ve třech podlažích se nachá-
zí na 400 značek. Sortiment tvoří dámská, 
dětská a pánská móda, ale i doplňky, bytové 
vybavení či kosmetika. Vedle vlastní znač-
ky Lafayette se zde nacházejí známé značky 

jako Karl Lagerfeld, Dior, Victorias Secret, 
Adidas nebo Zara. Galerie Lafayette poskytla 
značkám velkou volnost co se týče ztvárnění 
prodejních ploch. Díky opakujícím se prv-
kům zákazník snadno rozpozná design inte-
riéru tohoto obchodního domu. A tak byly 
předem dány podlahové krytiny a osvětlení. 
Za architektonickým ztvárněním obchodní-
ho domu stojí studio Plajer & Franz se sídlem 
v Berlíně, přičemž ani v tomto případě se 
nejedná o první spolupráci Berlíňanů s gale-
riemi Lafayette. Toto architektonické studio 
již vytvořilo koncept oddělení s módou pro 
mladé v berlínské pobočce a také v Jakartě. 

Dominujícími materiály ve všech podla-
žích jsou kovové plochy, mosaz a dřevo. Stě-
ny jsou pokryty rýhovanou fasádou. Volba 
mramoru, který je pro tuto zemi příznačný, 
jako podlahové krytiny se přímo nabízela. 
„Při výstavbě bylo důležité, aby byly zachová-
ny znaky pro tuto zemi typické,“ říká Alexan-
der Plajer. Oproti tomu jiné prvky dodávají 
tomuto obchodnímu domu francouzský 

šmrnc, například fotografie, na kterých jsou 
zachyceny děti francouzských celebrit. O vý-
razné akcenty se postarají velké rostliny vol-
ně naaranžované v prostoru v květináčích 
jako třeba banánovníky. 

Decentní turecký nádech
Srdcem obchodního domu je přízemí za-
měřené na dámskou módu, kožené zboží, 
kabelky a doplňky, ale i šperky a parfémy. 
Horní podlaží je věnováno obuvi, oblečení 
pro zvláštní příležitosti, dětské módě a spod-
nímu prádlu. Celé toto patro je průchozí 
a zahalené do bílé barvy. Cíleně umístěné 
zlaté a černé dekorace rozbíjí vzhled bílých, 
světlem podsvícených regálů na obuv a sto-
janů se zbožím. V dolním podlaží se nachází 
multibrand store, ale naleznete zde i džínsy, 
street wear, obuv, pánskou módu rozdělenou 
na Premium a Casual. 

Otevření Galerie Lafayette v Istanbulu 
znamená pro tuto značku premiéru nové 
prezentace značky s novým logem. Hlav-
ním rozlišovacím znakem jsou tlumené 
barvy v celém obchodním domě. Zatímco 
v hlavním pařížském domě vládne červená 
se zlatou, tento nový obchodní dům se halí 
do moderní střídmosti: bílá a černá je kom-
binována s akcenty červené, která je této 
značce vlastní. Zlaté prvky na nábytku a de-

koracích rovněž navazují na francouzský 
vzor. Některé dekorace tvoří další akcenty, 
například francouzské dveře z bronzu ve 
vstupním prostoru. 

Obchod v obchodě
Krátké spojovací uličky a cross-merchan-
dising mají zákazníkovi nabízet stále nové 
vizuální podněty a umožnit mu tak pohybo-
vat se dle vlastní intuice. V každém patře se 
nachází ostrůvky se zbožím, které společně 
vytvářejí optické osy. Na těchto ostrůvcích 
je prezentováno zboží z jiných oddělení 
a mají tak sloužit jako zdroj inspirace, stejně 
tak jako stěny a podesty s poutači. Rozdílné 
podlahové krytiny strukturují plochu a slou-
ží tak jako navigační systém. Vzorované 
podlahy z přírodního kamene a naolejované 
dřevěné podlahy oddělují uličky od prostor, 
ve kterých je prezentováno zboží. Podle 
Alexandera Plajera bylo cílem vytvořit také 
plynulý přechod mezi chodbami. V oddělení 
dámské a pánské módy tvoří černo-bílá mra-
morová podlaha hladký přechod a spojuje 
tak obě oddělení. 

Celý obchodní dům je vybaven technikou 
LED. Hlavním cílem konceptu osvětlení fir-
my ITAB Prolight bylo vytvořit klidný celkový 
dojem. Firma sídlící v Hamburku zde instalo-
vala namísto jednotlivých světel seskupení 

světel. Osvětlení, které je určeno výhradně 
k prezentaci zboží, se sestává záměrně jen ze 
spotů a reflektorů mediumflood. 

Technickou výzvou bylo osvětlení kupole 
s jejími metalickými jehlany. Aby bylo dosa-
ženo zářivých světelných reflexů, vypracova-
la ITAB společně s výrobcem světel Erco ná-
sledující řešení: V suterénu byly zavěšeny tři 
v prostoru „létající“ kruhy s integrovanými 
LED zářivkami, které velmi efektivně osvětlu-
jí kupoli i prostor ve středu. 

Obchodní dům v Istanbulu je po Berlíně, 
Dubaji, Pekingu a Jakartě pátým místem v za-
hraničí, kam Galerie Lafayette expandovala. 
Je předvojem rekonstrukce stávajících ob-
chodních domů, včetně hlavního pařížského 
domu. Tímto ale expanze značky nekončí, 
příští rok mají být otevřeny další dvě poboč-
ky, a to v Doha a v Miláně. 

Nová vlajková loď francouzského řetězce obchodních domů Galerie Lafayette v Istanbulu znamená pro tento řetězec novou 
éru. Právě zde, jednou nohou v orientu, se zavádí nový moderní design se střídmou barevností a dynamickými liniemi, který 
má být použit i v mateřské galerii v Paříži. 

Premiéra nového stylu

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

Imke Hahn,
Winfried Lambertz

Impozantní a moderní kupole, pod ní tři kulaté světelné LED-kruhyImpozantní a moderní kupole, pod ní tři kulaté světelné LED-kruhy

Pohled do atria v přízemí s vystavenými figurínami Oddělení obuvi v moderním prostředí

Prezentace pánských džínsů v černé

Oddělení kosmetiky v kosmopolitním stylu
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V Praze nyní mohou zamířit do dvou specia-
lizovaných butiků s produkty této německé 
rodinné firmy. Ke stávající prodejně just your 
friend... Hunter na pražském Újezdu nově 
přibyla druhá na Vinohradech – 110 m2 pl-
ných toho nejlepšího pro psy a kočky a navíc 
mimořádné nabídky TOP krmiv a pamlsků!

Interiér butiku just your friend... Hunter 
na Vinohradské 39 je dílem Ing. Arch. Mar-
tina Franka, který svůj projekt představuje: 
„Surové dřevo v přírodní barevnosti, vyši-
sované slunkem a deštěm, černý keramický 
obklad na kubických ostrůvcích, které jsou 
skoro náhodně rozházeny v prostoru, pufy 
k sezení, čalouněné černobílou přírodní 
telecí kožešinou, která se objevuje také na 
podlaze... To spolu s černobílou grafikou 
psů, která je s nadsázkou zvolena ve výmalbě 
klenby stropu, podobně jako v chrámovém 
prostoru, v kombinaci se solitérním lustrem 
v nadměrné velikosti, vytváří materiálově 
a barevně strohý základ pro presentaci po-
třeb pro domácí mazlíčky. Tak, aby vynikla 
krása jejich zpracování, výjimečné materiály 
a nadčasový design.“ 

Zážitek z nakupování umocňuje velká TV 
stěna s projekcí představující benefity kon-
krétních produktů, možnost výběru z kata-
logů a vyzkoušení přímo na místě, pamlsek 
a voda pro pejsky či občerstvení pro jejich 
majitele. 

Vedle komfortního prostředí a tradičního 
sortimentu vinohradský butik just your fri-
end... Hunter nabízí ještě něco navíc – oddě-

lenou sekci vybraných ultraprémiových kr-
miv a pamlsků. Páníček se tedy může zastavit 
pokaždé, když chce kočce či pejskovi udělat 
radost zdravou a kvalitní dobrůtkou. 

Produkty HUNTER „made in Germany“ 
charakterizuje tradice, mistrovská práce, cit 
pro detail a nadšení pro nekompromisní kva-
litu. Jde o funkční a praktické doplňky pro 
domácí mazlíčky, důraz je kladen na udrži-
telné materiály, prvotřídní jakost a osobitost. 
„Kvalita našich výrobků je znakem respektu, 
lásky a zodpovědnosti vůči zvířatům,“ říká 
Nadine Trautwein, dcera zakladatele značky.

Svět toho nejlepšího
pro pejsky a kočičky
Majitelé čtyřnohých domácích mazlíčků, kteří preferují nejvyšší možnou kvalitu, 
už řadu let důvěřují značce HUNTER. 

HUNTER obchody v ČR:

just your friend... Hunter - Praha 1
Újezd 35, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

+420 777 802 421, obchod@justhunter.cz
Otevřeno denně od 10:00 do 21:00. 

just your friend... Hunter - Praha 2
Vinohradská 39, 120 00 Praha 2

+420 777 709 015, vinohrady@justhunter.cz
Otevřeno denně od 10:00 do 21:00. 

www.justhunter.cz
http://www.facebook.com/justyourfriendprague

Prostor o velikosti 195 m2 je designován v no-
vém konceptu připraveném pro relaunch 
značky A|X, který byl inspirován estetickými 
a moderními industriálními prvky. Přiznané 
ocelové sloupy, staré dřevo a beton evokuují 
místo, které by se dalo přirovnat k mladému 
a dynamickému městu New Yorku. Je to prá-

vě městské prostředí, kde se v průběhu času 
vytvořily rýhy a zářezy na průmyslových pod-
lahách, textury na drsných betonových stě-
nách a barva rzi na každém kovovém povrchu.

Značka Armani Exchange časem úplně na-
hradí značku Armani Jeans, která postupně 
zmizí z našeho trhu. 

Módní skupina Premium Fashion Brands 
své zboží v segmentu dostupné luxusní 
módy včetně nové kolekce Armani Exchange 
prodává i přes svůj e-shop.

www.pfb.cz

Premium Fashion Brands otevřelo  
první prodejnu Armani Exchange v ČR!
V nové části Centra Chodov, nazvané Designer Gallery, byla slavnostně otevřena nová prodejna Armani Exchange, první svého 
druhu ve střední Evropě. Módní skupina Premium Fashion Brands tak rozšířila své portfolio značek, mezi které patří i HUGO od 
HUGO BOSS, Geox, Armani Jeans, Versace Jeans a multibrand s obuví a doplňky BELTISSIMO.

DESIGN FACTORY spol. s r.o. pod vedením 
designéra Branislava Mikitky je výrobcem 
atypických interiérových prvků a vyvíjí nové, 
originální způsoby zpracování. Pohybuje se 
ve světě prvotřídních technologií zpracová-
ní dřeva, plastů, hliníku, vakuového tvarová-

ní, ohýbání , dokonalých povrchových úprav, 
stříkání a polepů.

Koncept ZEISS Vision Center je vytvoře-
ním zcela nového nákupního zážitku pro 
spotřebitele. Odborníci a architekti němec-
kého designového studia ho navrhovali 
podle daného korporátního designu, který 
je striktně daný a neměnný. Design pro pi-
lotní prodejny oční optiky a kliniky je velmi 
specifický, zejména díky četnému uplatnění 
interiérových oblouků. Specialitou jsou také 
otevírací s mechanikami výsuvu. Bezúchyto-
vé plochy se skrytými úložnými prostory na 
takzvaný push systém otevírání jsou zákla-
dem prostoru. Důležitým prvkem bylo zaké 
osvětlení sestavy, které bylo náročné na sla-
dění, aby inzenzita tvořila souvislou plochu. 
Světlo nesmělo porušit vjem striktně sněho-
vě bílých ploch nábytku. Zkrátka není bílá 
jako bílá. Dominantu prostoru prodejny tvo-
ří světelný designový sloup, který je obepnut 
světelnými akrylátovými mezikružími. Luxus 

a náročnosť podtrhuje vitráž ze skla. Speciál-
ní systém excentrického otvírání boxíků na 
brýle je také výjimečný svojí konstrukcí. 

Realizace totoho interiéru byla velmi slo-
žitá a vyžadovala absolutní přesnost skladby 
i řízení při výrobě. Takovéto konstrukční 
speciality jsou typickou záležitostí právě spo-
lečnsoti DESIGN FACTORY.

www.design-factory.sk

Oblouky od DESIGN FACTORY
Investorem a architektem ZEISS Vision Center byla požádána společnost Design 
Factory, úspěšně působící v oblasti interiérové architektury a designu, aby vyrobila 
speciální nábytek a vybavení interiéru prodejny a kliniky ZEISS. 
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Visual merchandising

Transparentnost vs. intimita

Rozhodnutí nebylo jednoduché, avšak my-
šlenka pocházející od architektonického 
studia Nomnom Retail & Interior Design se 
zdála Andrému Gunselmannovi, jednateli 
společnosti Bottroper Mensing Holding, na-
tolik atraktivní, že souhlasil s jejich návrhem 
nechat prosklít kolem dokola celý přízemní 
obchod s mladou módou, rozkládající se na 
ploše 250 m2. Tím se výkladní okna jakoby 
integrovala do prodejního prostoru, zadní 
stěny byly odstraněny a nahrazeny individu-
álními stojany, na kterých lze ze všech stran 
umístit a prezentovat velké množství zboží. 

Od rekonstrukce uběhlo už dva a půl roku. 
Na otázku, zda rozhodnutí litoval, odpovídá 
Gunselmann: „Zcela naopak, za tuto trans-
parentnost jsem vděčný.“ Na začátku bylo 
nezvyklé, že byl najednou celý prostor prů-
hledný. „Najednou zde nejsou žádné zadní 
stěny a zákazník se tak cítí jako ve výloze – na 
to jsme si všichni museli nejprve zvyknout.“ 
To, že tento radikální krok byl správný, potvr-
dil i skokový vzrůst tržeb hned na začátku, 

jakož i další pozitivní vývoj. Průhledná okna 
ve vstupním prostoru, transparentnost, ote-
vření se publiku pomocí velkolepých skleně-
ných ploch, využití denního světla – tak by 
se dal charakterizovat aktuální trend, který 
prostupuje branžemi a žánry v míře, v jaké 
se hodí k daným produktům, struktuře zá-
kazníků, identitě značky a obecně k cílové 
skupině. 

Rozhodnutí, zda do obchodu integrovat 
průhledné stěny nebo ne, závisí ve velké míře 
hlavně na daných vlastnostech obchodu a na 
stávajícím nábytku. A kde se vzal tento světo-
vý trend prosklených obchodů? Nehledě na 
to, že „celá naše společnost se stává otevře-
nější“, jak konstatuje Simone Schödlbauer 
z módního domu Schödlbauer v Bad Kötz-
tingu (Německo), jsou zde i další hmatatelné 
důvody. Průzor do obchodu obecně snižuje 
počet lidí, kteří se zastaví na prahu obchodu 
jen pro to, aby nahlédli dovnitř. Architekt 
Ansgar Hellmich dodává: „Zákazník totiž rov-
nou ví, co ho čeká, když do obchodu vkročí.“

Looking in & Looking out
Roli hrají také rozpočet a daný business mo-
del, neboť „omezený rozpočet často nedovo-
luje, aby byly velké výlohy často obměňová-
ny“, říká Anna Trunk, Key Account Manager 
Retail Projects ve společnosti Michelgroup. 
Avšak je to i otázka filozofie a estetiky. „Prů-
hledná okna jsou z hlediska kreativity velmi 
atraktivní, protože výloha se stává součástí 
interiéru a vnitřní část obchodu je zároveň 
prezentována navenek,“ říká Ansgar. 

„Jde o pohled dovnitř a zároveň prezentaci 
navenek,“ dále dodává Anna Trunk, nejde tak 
jen o přednost nahlédnout zvenčí dovnitř do 
obchodu, ale i o to, integrovat do interiéru 
obchodu vnější okolí a lokální faktory, napří-
klad pěkný výhled nebo rušnou pěší zónu. 
I přesto je potřeba v interiéru vytvořit styčné 
body a upoutat pozornost venku postávající-
ho pozorovatele a celý prostor vhodně struk-
turovat. „K tomu mohou posloužit různé 
stojany na zboží v různé výšce nebo různě vy-
soké podesty s figurínami,“ říká Anna Trunk. 

Při takovémto otevřeném ztvárnění se 
obecně „dá lépe hrát s celou výlohou,“ říká 
Ansgar Hellmich. „Potenciál výlohy je často 
podceňován,“ je přesvědčen Thomas Mai, 
Head of Project and Construction Manage-
ment ve společnosti F&M Retail, vnějšek ob-

chodu není jen „fyzický dělící prvek mezi in-
teriérem a exteriérem“, nýbrž vytváří rámec 
pro přiblížení se značky zákazníkovi přímo 
v místě prodeje. 

Vždy záleží na více faktorech
I přesto všechno platí, že „zde nejsou žádné 
fixní parametry, podle kterých by se dalo 
obecně říct, že transparentní provedení výlo-
hy je jednoznačně lepší než to klasické,“ říká 
Jaromin Hecker, zakladatel a jednatel mni-
chovské designové agentury Heckhaus, „obě 
varianty a možné nové nápady, které by sklou-
bily obojí, například z poloviny průhledné vý-
lohy, mohou být leckdy smysluplné a v daném 
případě správné“. Rovněž Alexander Plajer 
považuje semitransparentní, tedy z poloviny 
transparentní výlohy, které nechávají nahléd-
nout dovnitř obchodu, za zajímavou variantu, 
která dokáže mimojiné vytvořit zajímavé foto-
grafické motivy například pro prezentaci na 
Instagramu či jiných sociálních sítích. 

Transparentní výloha má však i své stinné 
stránky. Základním problémem je sklo od-
rážející sluneční svit, musíte permanentně 
pracovat se slunečním svitem a s dostatkem 
umělého osvětlení, aby výloha, která má být 
v první řadě transparentní, nepůsobila spíše 
jako černá díra. K tomu se přidává i skuteč-
nost, že sluneční svit může poškodit vystavo-
vané zboží. Řešením může být častá výměna 
vystavovaného zboží. 

Napůl uzavřené
I přes tento trend tranpsarentnosti se v ob-
chodech nadále udržuje klasický koncept 
uzavřených výloh nebo interiérů s pevnými 
stěnami, zvláště pak tam, kde jde obchodní-
kům o to dramaticky zdůraznit daný produkt 
nebo značku. Značky s luxusním zbožím 
proto převážně pracují s uzavřenými nebo 
alespoň zpola uzavřenými koncepty. Někte-
ré druhy zboží jsou dokonce předurčené 
k tomu, aby byly prezentovány v uzavřené 
výloze – například spodní prádlo – zákaznice 
se přece nechce exponovat v průhledném 
prostoru, zatímco se zabývá výběrem takto 
intimního zboží. Stejně tak se do klasické 
uzavřené výlohy emočně lépe hodí outdoo-
rové a sportovní zboží nebo drobné zboží. 

Výloha jako průsečík
U uzavřených výloh je základem excelentně 
zpracovaná výloha. „Výloha musí vysílat po-
selství daného sortimentu,“ říká Thorsten 
Winkelmann ze společnosti Winkelmann 
Impulse, „zároveň musí i vnitřek obchodu 
splňovat očekávání, která v zákazníkovi pro-
budí výloha.“ Ačkoliv je Winkelmann spíše 
zastánce uzavřených výloh, radí, aby menší 
zboží, jako je třeba obuv, bylo prezentováno 
v napůl uzavřených výlohách. „Zákazník pak 
vidí svět, který se skrývá za oknem výlohy, 
ve které je obuv vystavena, čímž ho vlastně 
vystavený produkt láká dovnitř do obchodu.“

Avšak i v případě průhledných výloh 
může být veškerá pozornost soustředěna jen 
na daný produkt. Christina Bradaschia, Head 
of Design ve společnosti F&M Retail, mluví 
o významu výlohy a důležitosti scénáře, kte-
rý se odehrává za výlohou uvnitř obchodu. 
Především módní značky investují nemalé 
prostředky do výloh, ve kterých „používají 
materiály, které odrážejí identitu a filozofii 
dané značky“, tvrdí Bradaschia. Produkt pak 
není vystaven na podestě před pokud mož-
no neutrálním pozadím, nýbrž je zasazen 
do kontrastů a stává se tak vědomě součástí 
výlohy. 

Transparentní a klasické výlohy nemusejí 
být vždy jen protiklady, oba koncepty se dají 
hravě kombinovat. Christina Bradaschia rov-
něž říká: „Pohrajte si s tím, co ukážete a co 
naopak schováte, hrajte si s transparentností 
a iluzí – to je to, co v konečném efektu vytvá-
ří přitažlivou sílu mezi produktem a spotře-
bitelem.“

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

Annette Gilles

Vizuální propustnost nebo neprůhledné výlohy a interiéry? Architekti obchodních 
prostor si mohou vybrat dle charakteru budovy, branže, žánru, značky nebo cílové 
skupiny. Dnes je trendem transparentnost, a to nejen u menších ploch, ale stále 
více i u větších domů a luxusního sortimentu.



Digitální technologie

14

„Především v zimě, kdy je velkou část dne 
tma, je důležité zviditelnit svou výlohu a odli-
šit ji od ostatních. Ideálně k tomu účelu mo-
hou posloužit například tzv. klaprámy s LED 
podsvícením, které lze umístit na zadní část 
výlohy jako na zeď, nebo zavěsit ze stropu,“ 
radí Michal Havel, marketingový ředitel spo-
lečnosti Jansen Display. 

Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že osvět-
lené výlohy přilákají více návštěvníků. Ti jsou 
zároveň na zboží více natěšeni a často hledají 
konkrétně produkt, který vidí ve výloze. Není 
důležité, zda se jedná o obchůdek s potravi-
nami, kavárnu nebo pobočku bankovních 
služeb. Kromě upoutání pozornosti jde také 
o snahu prodejců odlišit se od konkurence 
nebo vedlejší prodejny. Při snaze zaujmout 
nejen výraznou reklamou, ale i kvalitou, by se 
majitelé obchodů měli vyvarovat nalepených 
plakátů na sklo a dalších podobných nešva-
rů, které u nás stále často vidíme. Jak po de-
signové, tak i praktické stránce jsou s aktuál-
ním brzkým stmíváním světelné poutače ve 
výlohách ideálním řešením. Více zákazníků 
a jednoduše řečeno „být vidět“, si přeje každý 
majitel obchodu. Je také důležité brát v potaz 
velikost prostoru, který má k dispozici. Již 
zmíněné světelné klaprámy se hodí prak-
ticky do všech výloh a využijí je tak i menší 

obchodní prostory. Na druhou stranu velmi 
oblíbené poutače ve větších prodejnách jsou 
světelné totemy, které pro svoji propagaci 
využívají hlavně prodejci automobilů nebo 
finančních služeb. 

Klaprámy i totemy s LED diodami vytváří 
ve výloze elegantní, jednolitě podsvícenou 

plochu, která na první pohled poutá pozor-
nost a v porovnání s neosvícenými výlohami 
vytváří docela jinou atmosféru. Řešení je 
navrženo s důrazem na maximální praktič-
nost – výměna plakátu je otázkou několika 
sekund. Významným benefitem je energe-
tická úspornost. Díky LED podsvícení rámy 
spotřebují minimum energie. 

Na výběr je z několika variant a rozměrů. 
Moderní magnetický světelný rám drží pla-
kát dokonale na místě a vyznačuje se elegant-
ním černým okrajem. Závěsná varianta zase 
umožňuje použítí uprostřed interiéru, neboť 
je k dostání i v oboustranném provedení. 
„Prakticky vše máme na skladě, takže zboží 
jsme schopni dodat do dvou dnů od objed-
návky,“ uvádí Michal Havel.

Optimální konstrukční řešení
na míru.

Plnobarevný celoplošný potisk 
ve fotografické kvalitě.

Vyrábíme z kvalitní a pevné 
vlnité lepenky v závislosti
na požadované nosnosti.

www.paketo.one

Buďte vidět a odlište se
od konkurence.

Jsme český výrobce kartonových POS/POP materiálů
-  vyrábíme podlahové i pultové displeje, individualizované obaly, 

bannery, totemy a mnohé další
- máme vlastní vývojový a konstrukční tým 
- realizujeme velké a náročné zakázky i malé objednávky již od jednoho kusu

„Profesionalita, kvalita a individuální přístup k zákazníkům, je u nás prioritou.“

Specialista na POS a POP materiály

Rozsviťte své výlohy
Jak lépe upoutat pozornost kolemjdoucích a zatraktivnit výlohu svého obchodu? 
Občas stačí poměrně málo – například ozvláštnit ji světelnými prvky. Podsvícené 
instalace zažívají boom zejména nyní, v zimní sezóně. Není přitom třeba obávat se 
závratných investic. Významného efektu se dá dosáhnout i v řádu jednotek tisíc.
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Na těchto digitálních obrazovkách nabízí 
s.Oliver svým zákazníkům nejenom informa-
ce o produktech, ale i informace o značce 
a službách. Krátké filmy a slidy, tzv. stories, 
se zde střídají s interaktivními obsahy a po-
učnými prvky. Díky interakci se zákazníky 
a analýze dat získaných prostřednictvím sen-
zorů a kamer se systém dá lépe uzpůsobit 
přáním zákazníků. 

Strategii digitální signalizace, koncept 
tzv. stories, ale i zprostředkovávání různých 
obsahů zrealizovala mnichovská digitální 
a designová agentura iq Studios. Zakladatel 
a jednatel Orlando Noor k tomu dodává: 
„V případě s.Oliver jsme kladli důraz na to, 
abychom vyvinuli formáty orientované na 
zboží této značky, které by zákazníkům na-
bídly inspiraci. Základem je koncept silně 
orientovaný na produkt a jeho prodej, kde 
středobodem je zákazník. Interakce v kon-
textu a samoučící se procesy jsou pak dalším 
krokem.“

Po počátečním workshopu vyvinula iq tří-
stupňovou expanzivní strategii, definovala 
a vytvořila různé obsahové koncepty a tím 
se stala vzorem na poli digital signage. „Naše 
projekty začínáme vždy s otázkou, jakou stra-
tegii mají daná opatření sledovat,“ vysvětluje 
Noor. „Je cílem zvýšit zisk nebo změnit im-
age obchodu, je cílem získat novou skupinu 
zákazníků nebo jen posílit sociální kanály? 
Na začátku je důležité stanovit si, jakým způ-

sobem má být s publikem v místě prodeje 
komunikováno a především interagováno. 
V případě s.Oliver bylo od začátku jasné, že 
koncept má zvýšit zisk.“

První průsečík s novým konceptem digi-
tálních obrazovek naleznou kolemjdoucí již 
ve výloze. Velké monitory zaujímají pozor-
nost zákazníků klíčovými kousky, novými ko-
lekcemi a klipy k různým kampaním, a tím je 
lákají vejít do obchodu. Pokud kolemjdoucí 
skutečně vejdou dovnitř, uvítá je ve vstup-
ním prostoru obrazovka, na které se promí-
tají nejrůznější nabídky napříč sortimentem, 
produkty, kombinace outfitů, módní výstřel-
ky a speciální nabídky. V oddělení džínsů 
pak tito interaktivní průvodci vysvětlují zá-
kazníkům rozdíly mezi jednotlivými střihy 
a výškami sedu, vždy dle dané produktové 
řady preferované zákazníkem. 

Časově a obsahově flexibilní
Další centrální obrazovka se nachází nad 
pokladnou uprostřed obchodu. Na této ob-
razovce se zákazníkům během čekání zobra-
zují informace o službách, reklamy na zboží 
a videa propagující značku. Výhoda obrazov-
ky spočívá v tom, že zde mohou být zobra-
zovány časově a obsahově flexibilní obsahy, 
a je tak možná přímá, měřitelná interakce se 
zákazníky. 

Pro těchto devět obrazovek u s.Oliver 
v Bochumi vytvořila iq celkem 76 klipů 
a čtyři průvodce denimem, všechny z nich 
zapadají do předem definovaného rámce 
Digital-Signage-Styleguide, komunikačního 
prostředku pro pět různých značek nabíze-
ných s.Oliver. „Každé obrazovce jsme při-
dělili procentuální podíly, tedy kolik toho 

má přehrát z „produktu“, kolik ze „značky“ 
a kolik ze „služeb“, resp. kolik z „komunity“. 
Vzhledem k tomu, že cílem bylo zvýšení zis-
ku, bylo jasné, že musíme vyvinout co nejvíc 
formátů orientovaných na zboží. Pro každou 
značku jsme vytvořili vlastní vzhled, vždy se 
třemi různými designy,“ říká Orlando Noor. 

Obsah na obrazovkách je promítán pro-
střednictvím systému Content-Management-
-System (CMS), ve kterém jsou pro každý den 
a každý týden definovány různé obsahy ve 
formě playlistů. Díky tomu se dá komunika-
ce na obrazovkách nastavit na návštěvní časy 
různých skupin zákazníků. 

Důležitým bodem u s.Oliver bylo analytic-
ké měření v místě prodeje pomocí senzorů 
a kamer, které mělo získat demografická 
data o návštěvnících, návštěvnosti v různých 
částech dne, ale i informace o tom, k čemu 
zákazníci inklinují. Grafické znázornění v ta-
bulce ukazuje tyto hodnoty a srovnává je 
s dříve získanými hodnotami (KPI). Pokud 
se odbyt určitého zboží nevyvíjí tak, jak se 

očekávalo, je to podnětem pro content man-
agera, aby učinil změny v CMS. 

Kanál pro zpětnou vazbu
„S vědomostmi o chování zákazníka získa-
nými v místě prodeje se tak otevírají nové 
možnosti pro nákupčí, vývojáře produktů, 
ale i pro osoby zodpovědné za marketing 
a prodej,“ říká Noor. „Prostřednictvím anket 
v místě prodeje a interaktivních formátů lze 
vytvořit kanál pro zpětnou vazbu od zákazní-
ka a zároveň směrem k němu.“ Noor pouka-
zuje na další možnosti využití interaktivních 
digitálních technologií: „S pomocí technolo-
gie RFID tak například inteligentní zkušební 
kabinka ví, jaký kus oblečení si chce zákazník 
zrovna zkusit. Přijde-li zákazník do kabinky 
s oblekem nebo se smokingem, světlo se au-
tomaticky ztlumí do slavnostní atmosféry. 
Oproti tomu když si zákazník do kabinky 
přinese plavky, systém vytvoří teplý sluneční 
svit. Živá data, získaná ze senzoriky na místě 
nebo přes připojení API z webu, mohou být 

využita k tomu, aby například informace o po-
časí v daném místě rozhodly o tom, zda na 
obrazovce bude prezentována pláštěnka nebo 
sluneční brýle.“ Noor přitom věří, že uživatel 
interaguje jen tehdy, když chce sám. „Nikdy se 
nevyplatí zákazníkovi něco vnucovat.“

Pro německého velkoobchodníka se sani-
tární a domácí technikou, Richter + Frenzel, 
vyvinula iq v roce 2014 řešení pracující s vi-
zuální realitou. Zákazníci se tak mohou na-
příklad podívat na virtuální ztvárnění jejich 
vlastní koupelny. 

Kdy lze digitální instalaci považovat za 
úspěšnou, pokud má být ohodnocena pod-
le přísných měřítek zisku? Noor zná ze své 
zkušenosti v obchodě dva typické scénáře 
úspěchu: „Zvýšení ročního zisku o deset pro-
cent je průměrný úspěch, spokojeni jsme až 
s 15-ti procenty.“ Technologie, jako je digital 
signage a virtual reality, umožňují provozova-
teli obchodu ukázat více různorodého zboží 
a širší spektrum produktů na menší prodejní 
ploše. Obrazovky a brýle, přes které vidíme 
virtuální realitu, přitom slouží jako okénka 
do daleko většího multimediálního světa. 

Průvodci
pěti značkami
s.Oliver sází ve svém novém obchodě v obchodním centru Ruhrparkzentrum 
v Bochumi na interaktivní digitální komunikaci se zákazníky. Na celkové ploše 
540 m2 tato módní značka poprvé prezentuje svůj nový koncept obchodu. K tomuto 
konceptu patří i devět centrálních bodů v obchodě, na kterých jsou nainstalovány 
digitální obrazovky.

S patřičnou atmosférou – „Social Wall“ u s.Oliver 
v obchodním centru Ruhrparkzentrum

Obrazovky místo plakátů  
– digitální reklama ve vstupním prostoru

Tento projekt SHOPPER MARKETING LAB 
bude větším i menším obchodním řetězcům, 
po provedení marketingového auditu, pomá-
hat optimalizovat prodejní plochu, kategorie 
zboží a také pomůže s aktivací zákazníků. 

Projekt se chce zaměřovat
na následujících pět cílů:
•  Vytvořit nejlepší příklady aplikací 

shopper marketingového přístupu v ma-
loobchodních řetězcích.

•  Zajistit jejich publicitu, a tak pozitivně 
ovlivňovat celou oblast in-store komuni-
kace.

•  Poskytnout řetězcům služby pro inovace 
jejich možností na prodejní ploše a větší 
možnost odlišení.

•  Optimalizovat dostupnost značek na pro-
dejní ploše odstraňováním nákupních 

bariér, a tak zvyšovat prodej a zároveň po-
hodlí nakupujících.

•  Vytvořit společně s řetězci prostor pro 
ověření nových shopper marketingových 
metod.

 
Jak se budou jednotlivé společnosti  
na tomto projektu podílet? 
Portál Místoprodeje.cz tomuto projektu bude 
zajišťovat publicitu, především prostřednic-
tvím tiskových zpráv, rozhovorů s retailovými 
odborníky a uváděním případových studií.

Společnost POS Media Czech Republic 
bude u projektu zajišťovat realizační záze-
mí, provádět výzkumnou metodu Mystery 
shopping a provádět servis v terénu a insta-
laci. 

Shopper marketingový tým společnosti 
SMP bude snímat data z prodejní plochy 

obchodního řetězce, vyhodnocovat získaná 
data, vytvářet návrhy změn na prodejní ploše 
a zpracování case studies. 

Zájemci o účast v tomto projektu z řad vel-
kých i malých maloobchodníků se mohou 
přihlásit na emailu redakce@mistoprodeje.cz.

Portál Mistoprodeje.cz představuje nový
retailový projekt SHOPPER MARKETING LAB
Portál Mistoprodeje.cz ve spolupráci se společnostmi Shopper Marketing Prague, 
s.r.o. a POS Media Czech Republic, s.r.o. představil v září nový projekt SHOPPER MAR-
KETING LAB zaměřený na inovace prodejní plochy v obchodních řetězcích.

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

Bernhard Lermann

Digitální průvodci denimem pro muže a ženy

Ukázka snímání prodejní plochy
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Digitální technologie

Authentica se pouští
do stavby virtuálních světů

Akce Shopper Marketing Breakfast, kte-
ré se zúčastnilo 45 retailových odborníků 
a zástupců značek, proběhla v říjnu prosto-
rách partnera akce – společnosti POS Me-
dia Czech Republic a obsahovala dvě části 
– přednáškovou a neformální snídaňový 
networking. Aktuální trendy a novinky retai-
lového trhu zde představili Petr Frey, Zdeněk 
Skála a Martin Hasilík. 
Přednáškovou část zahájil šéfredaktor portá-
lu Místoprodeje.cz PhDr. Petr Frey, MBA, kte-
rý představil aktuální a připravované aktivity 
portálu, konkrétně inovovanou soutěž TOP 
In-store realizace měsíce a dva nové projek-
ty portálu – networkingovou akci Shopper 
Marketing Breakfest a poradenský produkt 

s měřením účinnosti POP médií Shopper 
Marketing LAB. „Naše projekty mají za cíl 
podporovat rozvoj oboru shopper marketin-
gu a publikovat pro odbornou veřejnost ty 
nejlepší příklady aktivace nakupujících a ře-
šení POP médií.“

Poté vystoupil Dr. Zdeněk Skála, Research 
Director Retail & Shopper z výzkumné spo-
lečnosti GfK, který přiblížil retailové trendy 
a očekávání retailového trhu na přelomu let 
2017 a 2018. Uvedl, že v komunikaci se zá-
kazníky výrazně porostou online a mobilní 
kanály, neboť to vyžaduje změna životního 
stylu. Závěrečnou prezentaci, která ukázala 
praktické využití virtuální reality v retailu, 
přednesl Ing. Martin Hasilík, jednatel společ-
nosti Authentica. Ve své řeči uvedl, že rozší-
řená a virtuální realita značkám napomáhá 
k překlenutí prostoru mezi offline a online 
prostředím. 
Tato akce vzbudila u účastníků velký ohlas, 
především díky možnosti získání aktuálních 
informací z oblasti shopper marketingu 
a možnosti se setkat na jednom místě se zá-
stupci významných značek, řetězců, výzku-
mu, asociací i akademické sféry. 

Portál Místoprodeje.cz uspořádal 
1.shopper marketing breakfast

Stačí vzít do ruky ovladač, nasadit si speciální 
brýle HTC Vive a rázem místo prázdné míst-
nosti stojíte ve stánku společnosti Authentica 
z letošního EuroShopu. Nechybí ani precizně 
3D vymodelovaný sob Remy. Obraz funguje 
bezvadně, stačí zmáčknout tlačítko a můžete 
se přesouvat, kamkoliv chcete. Virtuální před-
měty se chovají jako v reálném světě. Když se 
trefíte míčkem z mísy do pyramidy hrníčků, 
poslušně se zhroutí. Navršené tabulky čoko-
lády ve stojanu se na hraně poliček převažují, 
můžete je házet po zemi a zase vracet. 

Modrá kolečka s „i“ vám na mávnutí rukou 
poskytnou další informace k vybrané části 
expozice. A milovníci pestrého oblečení se 
určitě zdrží u dvou figurín, na kterých ovla-
dačem bleskurychle měníte barvu košile, 
kravaty a kalhot. Zelená mřížka vám přitom 
ukazuje, kam až se můžete pohybovat, abys-

te se v zaujetí digitálním okolím nenatloukli 
o skutečnou zeď.

„Náš virtuální stánek jsme vybudovali 
za čtrnáct dní. Dokážeme takto zpracovat 
jakékoliv místo. Stačí, abyste pro virtuální 
procházku měli volnou plochu dva krát dva 
metry,“ vysvětluje CEO společnosti Ing. Mar-
tin Hasilík.

Využití je spousta. Můžete se odreagovat 
třeba v exotickém prostředí podmořského 
světa nebo při adrenalinovém zážitku na hor-

ské dráze. Anebo představil svoji prodejnu 
zákazníkovi z druhého konce světa. „Třeba 
u oblečení je super, když víte, jak bude nová 
kolekce ladit s barvami, texturami a deko-
račními prvky výloh dané značky. Na pár 
metrech v klidu a relativně levně vymyslíte 
ideální řešení pro všechny pobočky. Žádné 
zbytečné drahé experimenty, “ říká Hasilík.

Navrhované stánky a interiéry si zákazníci 
můžou dopředu virtuálně důkladně „osahat“. 
Je všechno na správném místě, nic nepřeká-
ží, všechny dveře jdou otevřít? Rozhodně je 
lepší to zjistit dřív než třeba při časově napja-
té stavbě na veletrhu.

Digitální svět za 3D brýlemi určitě oce-
ní i nakupující v prodejnách. Stačí 4 metry 
čtvereční a prodavači je můžou provázet po 
nekonečných pláních plných zboží. Nebo 
naopak po jejich bytě či domě v množství va-
riací barev a dekorů stěn, podlah a nábytku.

Authentica chce virtuální interaktivní mo-
dely nabízet jako standard u všech větších 
zakázek. Chystá také mobilní aplikaci, která 
pracuje s rozšířenou realitou. 

„S digitálními technologiemi máme zku-
šenosti z řady realizací, kde jsme pracovali 
elektronickými foliemi, obrazovkami a další-
mi prvky. Na druhou stranu se rádi podělíme 
o své zkušenosti, jako např. během prvního 
setkání zástupců retailu na akci Shopper Mar-
keting Breakfast, kterou pořádal v říjnu por-
tál místoprodeje.cz. Zde jsme prezentovali 
hlavní trendy a výhody technologie VR. Teď 
jde ale o skutečný evoluční krok. Chceme 
být na absolutní špičce,“ dodává Hasilík. 

Díky špičkovému designu, perfektnímu 
zpracování, flexibilitě a spolehlivosti se 
Authentica vypracovala v oblasti POS 
medií a in-store realizací na partnera 
celosvětových prestižních značek. Sebe-
vědomí této brněnské firmě rozhodně 
nechybí. Nyní se rozhodla stát se lídrem 
v oblasti digitálních technologií. Pro 
zákazníky má rozpracovanou virtuální 
realitu a mobilní aplikaci s rozšířenou 
realitou.

Interiéry
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Interiér Vašeho obchodu, firmy či jiných 
komerčních prostor, ale i domácností musí 
upoutat vždy něčím novým. Nechat vytisk-
nout nový vizuál obrázku na stěnu je dnes 
již snadná a rychlá záležitost, ale to vrtání či 
zatlučení hřebíčku, abychom příliš neporu-
šili stěnu je vždy nepříjemnou činností. Má-
lokoho tato činnost neobtěžuje. Ale existuje 
řešení, které umožní naprostou variabilitu 
rozmístění dekorací na stěnách bez dalšího 
složitého připevňování. Jde o alternativu 
rychlou, čistou a nekladoucí meze naší krea-
tivitě - závěsný obrazový systém. Konkrétně 
máme na mysli systémy STAS od stejnojmen-
né firmy, která patří mezi pokrokové výrobce 
závěsných systémů vysoké kvality. Vedoucí 
pozice STASu v této oblasti je zdůrazněna 
faktem, že dodává své systémy do mnoha re-
nomovaných muzeí, galerií, universit a úřadů 
státní správy po celém světě. Nicméně STAS 
rovněž nabízí komplexní zakázkové řešení zá-

věsných obrazových systémů pro domácí po-
užití. Na český, slovenský, polský a maďarský 
trh je dodává společnost Ceiba s.r.o. sídlící 
v Brandýse nad Labem. 

Závěsný obrazový systém STAS byl speciál-
ně vyvinut firmou STAS tak, aby umožnil bez-
pečné, flexibilní a elegantní zavěšování ob-
razů. Má samé přívětivé vlastnosti - estetické, 
ekonomické, rychlé a odolné. Pověsit obrázek 
nebylo nikdy jednodušší! Závěsné systémy 
umožňují snadné a rychlé zavěšení obrázků 
v každé situaci. Závěsné systémy STAS lze 
upevnit na všechny typy stěn i stropů. Můžete 
je namontovat na stěny s omítkou, sádrokar-
ton, cihlovou stěnu atd. K systému lze přidat 
i halogen nebo led lampu pro osvětlení obra-
zů. Možnosti tohoto patentovaného závěsné-
ho obrazového systému jsou nekonečné. Po-
kud si nainstalujete závěsné systémy, už nikdy 
nemusíte vrtat zbytečné díry do vašich zdí.

Zapomeňte na hřebíky
Namontovat závěsný systém na zeď je velmi 
jednoduché. Použitím závěsných lanek a háč-
ků změníte interiérovou dekoraci během pár 
vteřin. Jakmile je jednou lišta nainstalována, 
vaše obrázky můžete libovolně uspořádat 
a měnit znovu a znovu již bez použití hřebí-
ků. Je to investice, která se rozhodně vyplatí, 
a oceníte ji od prvního dne instalace.

Webové stránky www.stasgroup.com/cz/ 
přináší spoustu nápadů, rad a řešení, jak za-
věsit vaše obrázky bezpečně, flexibilně a ele-
gantně. Nabízí také montážní videa a nápady, 
jak věšet obrázky u vás doma, v kancelářích, 
galeriích, muzeích, ve školách, na univerzi-
tách, v nemocnicích atd.

Podrobný popis jednotlivých druhů systému 
a ceny najdete na eshop.ceiba.cz/vystavni_syste-
my/zavesny_obrazovy_system_stas_1

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

Designové, elegantní a rychlé
prezentování Vašich obrazů nebo fotografií… 
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Origami jelen od Jägermeistera láká na podzimní atmosféru

Prezentace prémiových aut od společnosti Ross

„Společně se společností Remy Cointreau 
jsme pro podzimní akci značky Jägermeis-
ter vytvořili design, který jsme adaptovali na 
různé velikosti dle požadavků jednotlivých 
maloobchodních ploch. Hlavní dominan-
tou je „origami“ jelen ze speciálně ohýbané 
desky, který ve scénografii celého vystavení 
navozuje atmosféru ladící ke značce,“ vysvět-
luje Miroslav Obrátil, projektový manažer ze 
společnosti Dago.

Celkové provedení podtrhují také umělé 
větve stromů s listím v podzimních barvách. 
Vše je ještě zvýrazněno kombinací oranžo-
vých a bílých LED světelných efektů. „Chtěli 
jsme navázat na loňský úspěch vystavení, kde 
byl také použit model jelena. Cílem bylo do-

sáhnout překvapení zákazníků originálním 
vzhledem a prémiovým image, což se nám 
podařilo splnit,“ říká František Beneš, Trade 
Marketing Specialist Off Trade Rémy Coint-
reau. Vystavení je určeno zákazníkům střed-
ního věku a působí na posun komunikace 
od důrazu na „namražení“ ke smyslu pro re-
belství a německou dokonalost. Na správné 
servírování se však nezapomnělo: „Součástí 
vystavení je speciální mrazák, ze kterého si 
zákazníci mohou láhve odebírat v případě, 
kdy je potřebují namražené například na 
večírek,“ dodává František Beneš. Použita je 
také dřevěná kůra v květináčích, do nichž 
jsou vsazeny umělé rostliny. Její vůně umoc-
ňuje podzimní atmosféru a dotváří dojem 

spojení s přírodou, jež značka razí. Součástí 
rozmanité a na detailech zpracování postave-
né realizace je i prosvětlená nika s 3D lahví. 
V místě prodeje je vystavení doplněné o další 
navigační prvky, například rukávy na bezpeč-
nostní brány a podlahové samolepky navigu-
jící zákazníky k paletovému vystavení.

 Audi EYE CATCHER je celoroční platfor-
ma pro představení novinek ze světa Audi. 
Prezentuje automobily při nákupních cen-
trech, u prodejců Audi a na různých akcích.

Prezentační pódium Audi Eye Catcher je 
postaven na typizovaném přívěsném vozíku, 
který se dá přepravovat za osobním autem. 
Na vozíku je instalovalna ocelová zinkovaná 
konstrukce umožňující nájezd auta. Montáž 
je velmi jednoduchá. Nejsou potřeba žád-
né další náklady na provoz a údržbu. Celé 

pódium se dá jednoduše poskládat, naložit 
na vozík a bezpečně přemístit na jiné místo 

prezentace. Pódium je flexibilní na vystavo-
vání různých modelů Audi, světelný brand je 
snadno vyměnitelný.

Eye Chatcher tvoří čtyři panely z ohýba-
ného hliníkového plechu opláštěného aluco 
bondem a oblepené litou fólií. Světelné ná-
pisy a loga jsou vyrobeny z 30 mm akrylátu. 
Součástí pódia je i světelné dělo - zabudova-
né v konstrukci vozíku, které vyzařuje světel-
ný paprsek na oblohu. Auto, které je vysta-
vováno na Eye Catcher je navíc podsvícené 
vysoce svítivými LED diodami.

Díky jedinečnému provedení, nadčasové-
mu designu a osvětlení je Audi Eye Catcher vý-
znamnou součástí prezentací prémiových aut. 
Společnost Ross vyrábí produkty na podporu 
prodeje přesně podle zákaznických představ. 

Společnost Dago vytvořila pro značku bylinného likéru Jägermeister netradiční 
a atraktivní vystavení s „origami“ jelenem. Je určeno pro podzimní akci českých 
prodejen řetězce Globus a slovenské Metro.

Společnost Ross navrhla a vyrobila designové pódium EYE CATCHER na prezentaci au-
tomobilů Audi. Technologicky unikátní řešení nabízí flexibilitu při prezentací prakticky 
kdekoliv. V zařízení je integrován podvozek, což zajišťuje snadnou přepravu a rychlou 
instalaci. Tím Ross rozšířil okruh prezentací i na místech, kde byste to nečekali.

LAMAX proto zvolil dotykový stůl a kom-
pletně ho upravil na míru klientovým před-
stavám - od designu přes software až po 
instalaci. Výsledek teď dokáže zaujmout zá-
kazníky, usnadnit prodejci komunikaci a cel-
kově zrychlit proces nákupu zboží.

Centrální část stolu představuje 49'' LCD 
obrazovka. Nejdůležitějším prvkem zařízení 
je dotyková fólie, která je schopná reagovat 
až na 10 dotyků současně. Díky tomuto řeše-

ní může na obrazovce pracovat více zákazní-
ků najednou, aniž by se vzájemně omezovali 
nebo rušili. Součástí stolu je i integrovaný za-
bezpečovací systém, který chrání produkty 
před krádeží.

LAMAX navrhl také unikátní software. Ten 
rozděluje plochu na dvě části a umožňuje ji 
ovládat oboustranně. Kromě doplňujících 
informací a videí o produktu navíc nabízí 
přímou objednávku. V praxi to funguje tak, 
že si zákazník prohlédne vybraný produkt, 
skrze dotykové zařízení si o něm zjistí po-

drobnosti, pokud je zboží skladem, rovnou si 
ho pomocí aplikace objedná a za pár minut si 
ho odnáší domů.

Aby byla zvýšena i viditelnost vystave-
ných výrobků a designu zařízení, ještě větší 
atraktivitu dodaly stolu po obvodu umístěné 
stylové LED pásky. Stůl je tak výrazný, mezi 
ostatními výstavními plochami v showro-
omu vyniká a díky modernímu zpracování 
digitálního obsahu láká zákazníky k bližšímu 
prozkoumání produktů.
Odkaz na video produktu: https://youtu.be/CN_t15xHmsM

Dotykový stůl pro showroom Alza.cz
Zajímavě propojit fyzickou prezentaci produktů s interaktivním obsahem – to bylo za-
dání pro společnost LAMAX na představení zboží od výrobce elektroniky v showroo-
mu Alzy v pražských Holešovicích. Cíl byl jasný - dopřát zákazníkovi atraktivní nákup-
ní zážitek za pomoci moderní technologie, která k této firmě neodmyslitelně patří.

Technologická doba nám v mnohém po-
máhá a výběr usnadňuje. Analýzy napoví, 
co si lidé objednávají nejvíc, co je populár-
ní v naší lokalitě nebo co bezpodmínečně 
musíme ochutnat, protože to tak udělalo 
dalších 48,5 % zákazníků. Služby jako Dáme 
jídlo nebo Uber EATS pak přivezou pokrm 
zákazníkovi až pod nos. Následně si v tichos-
ti, s podkresem televize, s počítačem na klíně 
při pročítání nedořešených emailů, vychut-
náme z plastových obalů specialitu Bongo 
bongo na koriandrovém základu. Máme skvě-
lý pocit, protože jsme ochutnali něco nové-
ho. Cena byla rozumná, námaha minimální. 
Ale něco tomu chybělo. Necítili jsme se osa-
mělí? Nechyběla nám sociální interakce? Příš-
tě musíme jít ven. Do ulic. Do retailu.

Jídlo je v dnešní době základ všeho. Jak 
z pohledu různorodých variancí a nabídek, 
tak i z pohledu zakomponování do procesu 
prodeje. Dalo by se říci, že s dobrým poci-

tem v žaludku se lépe nakupuje a mnoho 
prodejců toho umí využít. Značky jako Bur-
berry nebo Ralph Lauren si otevírají vlastní 
restaurace, kde zákazník může zažít značku 
zase malinko jinak. Každý druhý obchod na-
bízí vzadu u pokladny kavárnu. Lululemon 
má na Queen Street West v Torontu dokon-
ce celý lounge, kde si mohou zákazníci lec-
cos objednat a uvelebit se tam třeba na celé 
odpoledne. Eataly zase detailně představuje 
celou historii těstovin a umožní vám si každý 
krok jejich výroby vyzkoušet, od těch nejjed-
nodušších až po komplikovanější plněné. Po-
chopitelně můžete vše ochutnat buď přímo 
na místě, nebo si cokoli nechat zabalit s se-
bou. A když už plánujete večeři, tak vám při-
pomenou a přibalí víno, dezert nebo kávu. 

Bilder & De Clercq v Amsterdamu vám 
umožní nakoupit přesně tolik surovin, které 
potřebujete k přípravě jídla. Dokonce vám 
i navrhnou co uvařit a ke všemu přidají re-
cept. Něco podobného dělá Hello Fresh, ten 
vám ovšem suroviny připravené k vaření do-
ručí až domů na základě vašeho výběru. V T2 
v londýnském Shoreditch zájemce naučí 
připravovat ten nejlepší čaj na světě, potra-
viny Waitroise u King‘s Cross již delší dobu 
provozují Waitroise Cooking School, v Bread 
Ahead v Borough Market zase za pouhých 80 
liber vyučují pečení domácího chleba.

Začínají vznikat místa, kde je jídlo v hlav-
ní roli a kde můžete ochutnat, na co si jen 
vzpomenete. V New Yorku je to Gansevoort 
Market nebo Chelsea Market, v Londýně není 
možné opomenout navštívit Mercato Metro-
politano. Kitchens, pro změnu v Sydney, je 
prvním obchodním domem, který je zamě-
řen pouze na jídlo. Na výtvory Dominique 
Ansel Bakery lidé čekají hodinové fronty, 
za dobrou kávou jsou pak ochotni cestovat 
i přes celé město. Tesco v Londýně se na-
opak za svými zákazníky samo vydává, aby 
jim představilo ta nejlepší vína v Tesco Finest 
Pop Up Wine Baru.

Doba se mění a my i značky bychom se 
měli přizpůsobit. Nechceme jen tak nějakou 
kávu, ale opravdu tu nejlepší z nejlepších. 
Průměrnost je cestou na dno. Na trhu vzni-
kají specializované obchůdky s všemožným 
sortimentem a ukrajují pomalu, kousek po 
kousku, zákazníka po zákazníkovi, podíl na 
trhu megaznačkám, které sice fungují již 
několik desetiletí, ale opojeny svou velikos-
tí a megalomanstvím zapomněly inovovat 
a ptát se, co vlastně zákazníci potřebují a jak 
mohou být součástí jejich života. 

Být expertem je v dnešní době jediný způ-
sob, jak se odlišit od standardního lahůdkář-

ství nebo hospody. V době silných individu-
alit je cílová skupina „všichni“ dinosaurem 
a obligátní šablona „žena-hospodyně, dává 
své rodině to nejlepší“ míří do důchodu. Za 
ekonomického boomu, kdy finančně silná 
entita dokáže generovat a prodávat vlastně 
cokoli, je potřeba se odlišit a nabídnout něco 
jiného. Můžeme tomu říkat RETAIL Experien-
ce, ale jde vlastně o to, co si z místa nákupu 
odnesete. Zážitek, vzpomínku na něco neob-
vyklého nebo prostě dobrý pocit, že někdo 
investoval čas nebo peníze do toho, aby vám 
bylo dobře. A v gastro segmentu to platí dvoj-
násob.

Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE

Jídlo je základ!
Jídlo je nevyhnutelnou součástí našeho každodenního života. Nepostradatelná ča-
sová položka, o které přemýšlíme minimálně třikrát denně. A není to úplně jedno-
duché. Kde, co, za kolik…

Bread Ahead / London

Dominique Ansel Bakery / New York City

Gansevoorth Market / New York City

T2 / London

Waitroise Cooking School / London

Weber, Grill Academy / Berlin

Hello Fresh / London
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Děti jsou pro marketéra v mnoha ohledech 
ideálními příjemci reklamních sdělení. Jsou 
jimi ovlivněny víc než dospělí, jejich roz-
hodnutí nejsou tolik založená na racionalitě 
a stačí „jen“ upoutat jejich pozornost. I tak 
má komerční komunikace k dětem svá pra-
vidla i etická hlediska a v POP komunikaci to 
platí obzvlášť. 

Například americké výzkumy Institute of 
Medicine ukázaly, že současné nadměrné vy-
stavení dětí působení reklamy je důležitým 
faktorem nárůstu dětské obezity a její šířící se 
epidemie. Více než polovina marketingových 
výdajů zaměřených v USA na děti je určena na 
propagaci fast-food restaurací, sycených ná-
pojů, sladkostí a snídaňových cereálií. Etický 
aspekt marketingu se v té souvislosti často ob-
jevuje v jeho schopnosti formovat stravu dětí. 
„Víme totiž, že 90 % rozhodnutí týkajících se 
potravin v domácnosti je ovlivněno dětmi,“ 
říká dětský obezitolog Tom Warshawski. 

Přesto nemůžeme označit „dětský marke-
ting“ za špatný jako takový. Zbavuje se špat-
ných konotací především když propaguje 
zboží, které dětem prospívá. 

Děti výrazně ovlivňují
nákupní rozhodnutí rodičů
Místo prodeje je totiž prostorem, kde děti za-
čínají nejdříve ovlivňovat nákupní rozhodová-
ní. Děti samotné mají čím dál větší kupní sílu, 
kterou není radno podceňovat. Jejich vliv je 
ale patrný mnohem dříve. Rodiče zahrnují 
děti do nákupního rozhodování v čím dál niž-
ším věku, což poskytuje marketérům obrov-
ské příležitosti. Děti chodí s rodiči na nákupy, 
bývají často usazeny v nákupních vozících, 
a mohou se tak soustředit na prostředí kolem 
nich. Reklamní nosiče jsou pro ně orientač-
ními body, které mohou velice rychle získat 
jejich pozornost a také ji velice rychle ztratit.

Rodiče přitom na jejich rady a přání často 
dají. Jsou s tím spojené fenomény tzv. „pester 
power“ a „guilt money“, které rovněž stojí za 
významnou rolí dnešních dětí pro obchod-
níky. „Pester power“ je pejorativní označení 
chování dětí, které přemlouvají rodiče ke 
koupi nějakého produktu. „Guilt money“ je 
termín používaný pro situaci, kdy si rodiče 
plněním nákupních přání dětí kupují vykou-
pení z pocitu viny. Například proto, že nema-
jí na své potomky čas nebo se jim dostateč-
ně nevěnují, třeba při zrovna probíhajícím 
nákupu. Obzvláště rozvedení rodiče, kteří 
nemají dítě ve své péči, tomuto „kupování 
odpustků“ často podléhají.

Rodiče by měli vzít nákupní 
ozhodnutí do svých rukou.
Pomáhají jim i uvědomělé obchody.
Míra ovlivnění nákupních rozhodnutí dětmi 
je ale pochopitelně závislá primárně na ro-
dičích. Děti nejsou nutně jen malými císaři, 
kterým pro získání věci stačí ukázat na to, 
co je zrovna zaujme. Vždy je to individuál-
ní. Dítě není zcela samostatnou jednotkou, 
která si utváří názor na základě svých vlast-
ních zkušeností, ale přirozeně se učí od své 
rodiny a do velké míry na ni při rozhodování 
spoléhá. Děti se v mnohém spoléhají na ro-
diče, a mají proto rády hlavně to, co mají rádi 
jejich rodiče. 

Při obhajobě své nákupní volby také pře-
bírají racionalizaci, kterou vidí ve své rodině. 
Ta je dokonce mnohem častější než snaha 
přimět rodiče k nákupu vzdorem či ztrope-
ním scény. Překvapivě tak může upoutat po-
zornost dětí například upozornění na slevu. 
Obhajují poté před rodiči, že by se něco mělo 
koupit, protože to moc nestojí nebo to je vý-
hodné. I zde je tak možnost, aby rodiče před 
dětmi vysvětlovali, že něco kupují, protože 
je to zdravé. Mají možnost tím naučit své po-
tomky, že je to relevantní rozhodovací faktor, 
který pak postupně začnou také používat. 

I když je tak dítě zaujato něčím nezdra-
vým, rodič má obvykle možnost odvrátit jeho 
pozornost směrem k vhodnějšímu produktu. 
Usnadňují jim to čím dál více i velké retailové 
řetězce tím, že do své nabídky zahrnují napří-
klad potraviny bez lepku nebo laktózy, ale 
i tzv. zdravější mlsání. Například Lidl v Česku 
vystavuje u pokladen nejen žvýkačky a slad-
kosti, ale i raw tyčinky.

Právě prostředí u pokladen je místem těch 
nejvíce impulsivních nákupů a také místem, 
kde se novým požadavkům dítěte brání rodi-
če nejhůře. Obzvláště dítě sedící v nákupním 
košíku má totiž fixované oči přímo na nabíd-
ku a ve frontě se může nudit. Z tohoto pohle-
du lze ocenit řetězce TESCO a Lidl ve Velké 

Británii. I kvůli výše uvedeným důvodům od 
roku 2014 u nich v prostoru u pokladen slad-
kosti nenajdete. K tomuto kroku dospěly obě 
společnosti po průzkumu mezi svými zákaz-
níky. Ti z Tesca byli pro odstranění sladkostí 
z 65 %, v Lidlu si ho přálo 7 z 10 dotazova-
ných. 1 z 6 rodičů v případě Lidlu dokonce 
uvedl, že kupuje dětem sladkost u pokladen 
jako odměnu za dobré chování po dobu ná-
kupu. 

Zamezení tomuto zvyku bylo dle vedení 
Lidlu jedním z důvodů, proč řetězec k dané-
mu kroku přistoupil. „Víme, že říci ne „pester 
power“ může být složité. Odstraněním slad-
kostí a čokolád od pokladen můžeme usnad-
nit rodičům, aby je odměnili zdravějším způ-
sobem,“ uvedl v roce 2014 tehdejší generální 
ředitel Lidl Velká Británie, Ronny Gottschlich. 

I řada dodavatelských společností se zabý-
vá etickou stránkou in-store komunikace ve 
vztahu k dětem. Například společnost Nestlé 
sama interně omezuje některé své prostřed-
ky. „Nestlé klade důraz na etičnost marketin-
gu zaměřeného na děti. Na děti ve věku 6 až 
12 let může být vedena komunikace výhrad-
ně na výrobky, které splňují parametry ev-
ropské iniciativy EU Pledge a z ní vycházející 
pravidla Nestlé pro komunikaci na děti. Proto 
například v obchodech při propagaci Granka 
necílíme na děti mladší 6 let, na děti do 12 let 
nekomunikujeme sušenky, čokoládu a cukro-
vinky,“ vysvětluje brand manažer Nestlé pro 
značky Granko a Caro, Jakub Hort. Pod inici-
ativou EU Pledge je přitom podepsaná řada 
dalších výrobců potravin a nápojů, včetně 
společností Mondeléz, Coca-Cola, Pepsico, 
Ferrero, Intersnack nebo Danone.

Děti zaujmou kreslené postavičky 
a jednoduché motivy
Pro děti je charakteristické vysoce impul-
zivní chování. Jejich nákupní rozhodnutí se 
tvoří nebo mění až v místě prodeje, když se 
děti pohybují uličkami a vidí produkty na 
vlastní oči. Reklamní sdělení nefiltrují tak 
jako dospělí. Děti jsou zahlceny stimuly, které 
na ně v místě prodeje působí, mnohem více 
než dospělí; fáze vyrušení a zaujetí je tedy kri-
tická. Pro děti může návštěva obchodu při-
pomínat exkurzi do pohádkové továrny na 
čokoládu Willyho Wonky. Míra jejich zaujetí 
je vysoká, ale jejich pozornost se může rychle 
přesunout z jedné věci na jinou. 

Ideální podoba provedení in-store komuni-
kace zamířené na děti je odvislá zejména od 
jejich věku. Základními zásadami pro efektiv-
ní exekuci in-store promocí, které zaujmou 
nakupujícího, jsou pojmy „velké, barevné 
a jednoduché“. Z nich je klíčem k úspěchu 
především jednoduchost. Děti mezi 3–10 lety 

věku jsou zvídavé, rády objevují a hledají zába-
vu. Dle studie Millward Brown slyší na jedno-
duchou, zábavnou a hravou komunikaci, jež 
zapojuje jejich fantazii. Nejefektivnější je mar-
ketingová komunikace tehdy, když obsahuje 
nějakou melodii, kreslené obrázky a humor; 
aby ji však děti pochopily, musí být adekvátní 
jejich věku a kognitivním schopnostem.

Děti mají tendenci personifikovat objek-
ty a mají velmi blízko ke kresleným posta-
vičkám. Známý charakter pro ně výrazně 
vystupuje z okolního přeplněného chaotic-
kého prostředí. Výzkumy také zjistily, že při 
využití lidí v reklamě by dětské postavy měly 
být zhruba o dva roky starší, než je cílová sku-
pina.

Děti ocení především přátelské prostředí 
Obecně platí, že děti mají rády světlé pro-
středí. To samotné ale pro ně komfortní 
zážitek nezajistí. Menší děti mají problémy 
s orientací v prostoru, nejsou tak od věci na-
vigační prvky na podlahách. Zboží i reklam-
ní sdělení jim určené by mělo být v úrovni 
jejich očí a nadosah ruky. Možnost sáhnout 
si na zboží není myšlena jen za účelem jeho 
přemístění do nákupního košíku. Děti oce-
ňují multisenzorické zážitky, a tedy i zajíma-
vé a interaktivní obaly, které mohou ozkou-
šet hmatem. Tomuto trendu se přizpůsobují 
dnešní hračkářství, která už dávno nepři-
pomínají místa, kde musel o vzetí konkrét-
ní hračky do ruky nejprve požádat rodič 
prodavače za pultem. Například hračkářství 
Bambule nabízí v řadě obchodních cen-
ter po ČR svým zbožím vybavené dětské 
koutky, kde mohou rodiče děti nechat pod 
dohledem školeného personálu, zatímco si 
vyřídí své další nákupy. 

Digitální revoluce a sžitost dětí s dotyko-
vými obrazovkami přináší na míru interak-
tivity a zapojení moderních technologií do 
prostředí prodejny nové příležitosti. Nejed-
ná se přitom nutně o pubescenty, svá digi-
tální očekávání dnes mají i děti předškolního 
věku. To si uvědomuje i nábytkářský řetězec 
IKEA, který má ve svých prodejnách speciál-
ní digitální panely, u nichž se zabaví i jejich 
malí návštěvníci. 

Daniel Jesenský,
DAGO, s.r.o. 

POP - děti, etika a podpora prodeje
POP komunikace zaměřená na děti přináší mnoho příležitostí i etická dilemata. Obchody i značky si to začínají uvědomovat.

Také v Teta drogerii se zaměřili na příjemné chvíle 
dětí v obchodě, i když ony nejsou primární cílovou 
skupinou sítě řetězce. Tou jsou ženy v produktivním 
věku. Přesto bylo při redesignu obchodů myšleno 
na jejich potomky. „Přemýšleli jsme o nakupující, 
kterou jsme nazvali pracovně Alenou. Představi-
li jsme si její den, kdy přiběhne s dětmi do sta-
ré Teta drogerie, má jedno dítě na ruce, v druhé 
těžkou tašku a vůbec nemá čas… Jde na klasický 
předem připravený nákup, třeba plenek a Sunaru, 
je ve stresu a nebaví ji to,“ zaznělo z úst zástupců 
značky před rokem na konferenci Multichannel & 
Data & Trendy. Ptoto Teta drogerie v rámci redesig-
nu svých prodejen vytvářela i dětské koutky, kde 
mohou matky své ratolesti odložit. Díky tomu se 
i podstatně zvýšila jejich průměrná výše nákupu. 

Konkurence v podobě DM drogerie pro změnu 
myslí na děti jako na své budoucí zákazníky. Díky 
svému preventivnímu programu Veselé zoubky 
jim vysvětluje, jak si správně čistit zuby nejen na 
specializovaných akcích v obchodních centrech, 
ale i přímo na základních školách. 

Dětský koutek v Teta drogerii 
Uvedené příklady ilustrují, že marketing 

zaměřený na děti nemusí nést prvky neetické 
manipulace. Za hlavní problém lze považovat 
spíš propagované kategorie než marketingové 
postupy. Málokterý rodič by se zlobil na dítě za 
to, že chtělo další stavebnici LEGO. Pokud bude 
ubývat propagace „nezdravého“a naopak při-
bude ta upozorňující na zboží, které může dí-
těti prospět, zlepší se i pověst „dětského mar-
ketingu“.

Zdroj: www.moris.cz

o  „Agentura Retail Research s.r.o. nám poskytu-
je monitoring komunikace našich prodejců, 
ale i koncových cen. Monitoring nám zvyšuje 
efektivitu práce s trhem. Ceníme si proaktiv-
ní a velmi osobitý, ale i zodpovědný a cenově 
transparentní přístup. František Koutník, Sales 
Manager, MMD Philips“

o  „Retail Research s.r.o. pro nás zajišťuje hladký 
běh republikové promotion, jehož cílem je re-
álné navýšení prodejů naší předplacené karty. 
Můžeme se spolehnout na zodpovědný přístup, 
ale i reálné výsledky této dlouhodobé spoluprá-
ce. Lada Franková, Marketing Manager, Tesco 
mobile“

o  „Tým Retail Research s.r.o. pro nás připravuje 
monitoring komunikace našich distribučních 
partnerů. Kladně hodnotíme zejména profesio-
nální a zodpovědný přístup. Pavel Kunert, CZ SK 
OEM Microsoft Marketing Manager “

Podpora prodeje
u retail a etail prodejců
Jste firmou zaměřenou na výkon, prodej a pohybujete se na retai-
lovém nebo etailovém trhu? Nabízíte svému zákazníkovi složitější 
technické produkty nebo FMCG? Pak nejspíš narážíte na pravi-
delné provozní potíže se svými retailovými prodejci - nesprávně 
komunikované akce, prodejci neznalí produktu, chybná nacenění 
nebo často nevhodně nebo neumístěná POS (za která jste si ale 
přeci zaplatili…). 

Chcete navýšit prodeje vašeho výrobku či služby? Nebo se zají-
máte o online marketing, PR a sociální sítě, potřebujete pomoci 
s řízením cen na trhu? Pokud řešíte tyto problémy, pak se můžete 
obrátit na tým agentury Retail Research. Ta má 15leté zkušenosti 
z prodeje v retailu ať už FMCG nebo IT a Telco, a to jak na straně 
agentury, tak z pohledu sales&marketingových zaměstnanců 
výrobců. Optimální řešení, nákladová efektivita, zaměření na vý-
kon, dlouhodobá spolupráce a zejména spokojenost klienta jsou 
základní filozofií agentury. To dokládá i několikaletá kontinuální 
spolupráce se zákazníky, která je nejlepším důkazem dobře od-
vedené práce.

Kontakt:
Ing. Rudolf Rejfíř / Retail Research s.r.o.
r.rejfir@retailresearch.cz
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Best of Realty

Nominace letos získaly celkem 43 projekty 
v pěti základních kategoriích. Dále byla udě-
lena také Zvláštní cena poroty, Cena ARTN 
„Award for Excellence" a Cena čtenářů. Roz-
hodujícími kritérii při posuzování kvality při-
hlášených projektů byly lokalita, urbanistic-
ké a architektonické řešení včetně vnitřních 
dispozic, kvalita realizace a v neposlední 
řadě také úspěšnost na realitním trhu. 

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší 
z realit 2017" se mohly ucházet stavby dokon-
čené na území České republiky po 1. lednu 
2016, a to v kategoriích Rezidenční projekty, 
Nová administrativní centra, Obchodní cent-
ra, Hotely a Skladové a průmyslové areály. 

Oproti loňsku mohla být letos otevřena 
kategorie Obchodní centra. Předseda odbor-
né jury Pavel Kühn k 19. ročníku uvedl: „V le-
tošní edici soutěže se odráží další významný 
pozitivní posun a oživení na tuzemském trhu 
nemovitostí. Byla překonána loňská absence 
projektů v segmentu obchodních center, 
která vycházela z relativní přesycenosti trhu. 
Kromě rezidenčních nemovitostí se v Čes-
ké republice rozvíjejí především logistické 
a průmyslové areály; nebývalý zájem o nové 
plochy skladů a výrobních areálů je výsled-
kem stále silnější tuzemské ekonomiky 
a zvýšené spotřebitelské poptávky v oblasti 
e-shopů."

V kategorii obchodních center triumfo-
valo rozšíření Centra Chodov, a to za výji-
mečně velkorysou investici, která dala pů-

vodnímu nákupnímu centru další rozměr, 
odpovídající nejnovějším trendům. Počtem 
obchodů se OC Chodov stalo největším ob-
chodním centrem v ČR, navíc centrem vy-
soké kvality, v němž jsou jedinečným způso-

bem zkombinovány různé typy nákupních 
zón a zábavy.

V tradičně nejsilněji zastoupené kategorii 
rezidenčních projektů získalo letos nomi-
naci celkem 18 uchazečů: z toho šest v kate-
gorii menších bytových projektů a dvanáct 
v kategorii větších projektů. V první z nich 
porotci postavili nejvýše projekt Villa Atrium 
Bubeneč v Praze 6, z rezidenčních projektů 
většího rozsahu si vítězství odnesl DOCK Ri-
ver Watch 2 v Praze 8.

Mezi novými administrativními centry zví-
tězila Mechanica v Praze 5, a to za komplexní 
přístup k rozvoji lokality, komerční úspěch 
i atraktivní architektonické pojetí, které citli-
vě navazuje na industriální charakter areálu 
pražské Waltrovky.

V kategorii hotelů získal titul olomoucký 
Theresian Hotel & Spa za velmi zdařilou a cit-
livou rekonstrukci historického domu „s pří-
během" v centru města. Porota neocenila jen 
skvělou architekturu a vhodná interiérová 
řešení, ale také přístup vedení a personálu 
k prvním hostům hotelu. Hodnocení klientů 
řadí tento hotel mezi nejkvalitnější a nejžáda-
nější v České republice.

Kategorii skladových a průmyslových are-
álů ovládl projekt CTPark Planá nad Lužnicí, 
a to díky kombinaci několika faktorů: za je-
dinečnou výstavbu výrobního závodu vybu-
dovaného na míru klientů i za mimořádně 
velké investice do parkové úpravy a zeleně 
v bezprostředním okolí. 

Zvláštní cenu poroty letos získal kostel sva-
tého Václava v Sazovicích u Zlína. Obyvatelé 
obce si ze svých prostředků, darů od sponzo-
rů (většinou rodáků) a s pomocí architekta 
Marka Jana Štěpána postavili výjimečné dílo, 
které vyniká svou nádherou, jednoduchostí 
a nadčasovostí. Tím si splnili svůj sen a touhu 
předků.

Cena „Award for Excellence", kterou udě-
luje Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, 
patří Městu Litomyšl. To získalo ocenění za 
dlouhodobou významnou podporu soudo-
bé architektury a architektů, kdy je ochotno 
a schopno ve spolupráci se špičkovými čes-
kými architekty investovat do obnovy a roz-
voje.

Cena čtenářů mediálních partnerů patří 
první etapě projektu Rezidence Waltrovka, 
který soutěžil v kategorii větších rezidenč-
ních projektů.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň 
vyhlášen další, v pořadí 20. ročník. V průbě-
hu roku 2018 se do něj mohou hlásit pro-
jekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 
2017 a podzimem roku 2018.

PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ „BEST OF REALTY - NEJLEPŠÍ Z REALIT“ 

Vítězné reality letošního ročníku
Na slavnostním galavečeru byly začátkem listopadu v Praze v Kongresovém centru 
České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům 
českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích 19. ročníku soutěže „Nejlepší 
z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém 
oboru, rozhodla osmičlenná odborná porota v čele s Ing. Pavlem Kühnem (Česká 
spořitelna – Korporátní bankovnictví). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení, agentur pro výzkum trhu, bankéřů, 
koncových uživatelů nemovitostí, realitních makléřů a poradenských společností.

Kategorie Obchodní centra
1. místo

Centrum Chodov - rozšíření, Praha 11;
developer: Unibail-Rodamco;

architekt: Benoy

Kategorie Obchodní centra 2. místo
Aupark Shopping Center, Hradec Králové;

HB Reavis; Obermeyer Helika

Kategorie Obchodní centra 3. místo
Central Jablonec, Jablonec nad Nisou;

Crestyl real estate; Chapman Taylor
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Interiér roku

Kromě soukromých interiérů přihlašova-
ných v kategorii rekonstrukce nebo novo-
stavba, které jsou vždy neutuchající studnicí 
inspirace pro laiky i odborníky, bývají každý 
rok překvapením také veřejné interiéry. Na-
příklad v předminulém ročníku dominovaly 
školy, školky a nemocnice a minulý ročník se 
zase nesl ve znamení excelentně navržených 
informačních center různých měst. 

Mezi prvními projekty, které dosud jejich 
autoři přihlásili do aktuálního ročníku sou-
těže v kategorii veřejný interiér je kostel sv. 
Václava v Sazovicích. Interiér je jednoduchý 
a čistý, aby návštěvníkům kostela přinesl pocit 
ztišení a klidu. „Chtěl jsem, aby stavba vypada-
la spíš jako z papíru než z cihel. Jako když vez-

mete kroužek papíru, naříznete jej a zářezy 
mírně odchýlíte, aby dovnitř pronikalo svět-
lo,“ říká autor návrhu architekt Marek Štěpán.

Cílem soutěže Interiér roku je zejména 
podpora a popularizace profesí architekta 
nebo interiérového designéra a právě díky 
této snaze byly soutěži uděleny mj. záštity 
Ministra kultury ČR, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR a primátorky hl. města Prahy.

V osmnáctičlenné mezinárodní porotě 
zasedají kromě architektů také respektova-
né osobnosti z oblasti vizuální kultury, aby 
při rozhodování byly zvažovány i barevné 
koncepty, charakter a atmosféra prostoru 
atd. Vedle prorektora pražské Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové prof. akad. arch. Jiřího 

Pelcla dr. h. c. nebo Doc. Ing. Veroniky Ko-
tradyové z bratislavské Fakulty architektury 
STU, Sanji Pupovac z univerzity Milánská 
polytechnika, jsou členy například režisérka 
Hana Třeštíková nebo malíř David Saudek.

Přihlášeny mohou být pouze interiéry, kte-
ré vznikly v tomto roce. Uzávěrka přihlášek 
je 28. 2. 2018 a výsledky budou vyhlášeny 
opět v pražském Centru současného umění 
DOX, a to 10. 4. 2018 na mezinárodním kon-
gresu o bydlení a architektuře Living Forum. 

Jste samozřejmě srdečně zváni!

Za pořadatele soutěže
INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU
Mgr. Kateřina Kutnohorská
Tel.: +420 774 274 700
www.interierroku.cz

Přihlášen je i kostel sv. Václava
Soutěž Interiér roku vstoupila do dalšího ročníku

Do některé z kategorií třetího ročníku soutěže Interiér roku se mohou už nyní hlásit 
architekti a interiéroví designéři z České republiky i Slovenska. 
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Národní cena za studentský design 2017
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Darek Zahálka / Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Elektrobus Škoda Electric

Výsledky soutěže
Národní ceny za studentský design 2017
Národní cena za studentský design byla po-
prvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ 
v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou 
organizovalo od roku 1991 do roku 2007 De-
sign centrum České republiky. 

V roce 2012 se soutěž stala mezinárodní. 
Další změna nastala v roce 2014, kdy se roz-
dělila na dvě části – na obory patřící pod 
oblast vizuální komunikace a oblast produk-
tového designu. Soutěží nezávisle na sobě 
v bienálovém rytmu. Letos soutěž patřila pra-
cím v široké škále v produktového, industri-
álního a dopravního designu.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutě-
že jsou vedle Design Cabinetu CZ také Mo-
ravská galerie v Brně a Slovenské centrum 
dizajnu. 

Národní cena za studentský design 2017 * GRAND
Ján Forgáč
Koncept 100% biodegradovateľného sedenia 
Fakulta architektúry Slovenské technické univerzity 
v Bratislave, SR
Vedoucí pedagog: Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD.

Národní cena za studentský design 2017 * JUNIOR
Anežka Müllerová
Foukané skleněné mísy Akupunktura
Vyšší odborná škola sklářská 
a Střední škola Nový Bor
Vedoucí pedagog: akad. mal. Milan Handl

Dobrý studentský design 2017
•  Kristýna Gregorová 

- Loutka a pop-up kniha Slepice a vejce
• Šárka Stejskalová - Kinetická fontána Aves
•  Tereza Švolíková - Prádlo jako nejintimnější část 

šatníku ""bez názvu"" 
•  Miloš Toman - Silniční elektro motocykl Dragonfly One
• Kateřina Krušková - Dřevěná hračka Tutu
• Maria Nina Václavková - Obuv na doma Mule
•  Gabriela Baňařová, Daniela Lašútová, Ondřej Puchta 

- Expozice Pairs in Squares Jsi na řadě!
•  Alžběta Kešnerová - Šachovnice pro nevidomé 

Craton Chessboard
• Dominik Tomčík - Autonomní zemědělský kombajn
• Veronika Šilhavá - Porcelánový soubor Tabula rasa
Cena Exit Design
•  Kateřina Žaludová - Autorská oděvní kolekce Indigo

Cena děkana Fakulty designu a umění 
Západočeské univerzity v Plzni
• Kateřina Žaludová - Autorská oděvní kolekce Indigo
• Zdeněk Růžička - Nový hudební nástroj Soundscan
• Miloš Toman- Silniční elektro motocykl Dragonfly One
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně
•  Tereza Pavlíková - Jídelní stůl Malvi
Cena děkana Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně
•  Šárka Stejskalová - Kinetická fontána Aves
Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního 
inženýrství Vysokého učení technického v Brně
•  Prokop Strnka - Elektrobus pro Škoda Electric
Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea  
v Praze
•  Huy Pham - Varné nádobí ze simaxového skla Fority
Cena Národního technického muzea v Praze

+ Cena Unie profesionálních designéru ČR
•  Darek Zahálka - Elektrobus Škoda Electric 
Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze
•  Michaela Alves Gloria de Oliveira  

- Desková hra pro děti se zrakovým postižením VAT
Cena studia Design Atak
•  Veronika Olšanská - Noční stolek Breetro
Cena studia Koncern
•  Ivan Valigura - Vlakové dvojsedadlo
Cena časopisu Architect+
•  Lenka Tomanová - Nové pojetí kolumbária Aeternum
Cena novinářů
• Lenka Tomanová - Nové pojetí kolumbária Aeternum
• Šárka Stejskalová - Kinetická fontána Aves
 
Více najdete na www.studentskydesign.cz

Michaela Čapková / Vysoká škola uměleckoprů-
myslová v Praze / Kolekce pláštěnek Soulmates - 
Dialog mezi průmyslovým produktem a oděvním 
objektem

Zdeněk Růžička / Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová 
Praha / Nový hudební nástroj 
Soundscan

Alena Smrčková / Fakulta strojního 
inženýrství Vysokého učení tech-
nického v Brně / Design kardiolo-
gické gama kamery Cardigamm 

Huy Pham / Fakulta umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem / Varné nádobí ze 
simaxového skla Fority

Kateřina Žaludová / Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem / Autorská oděvní kolekce Indigo

Excelentní studentský design 2017


