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vým nástrojem pro ovlivňování návštěvnického toku a upozorňování na akce centra čí
jednotlivých nájemců. Následně ale také může
pak management měřit dopad svých marketingových aktivit. Díky IPS navigací je schopen
získávat v reálném čase data, kterých může
využít k optimalizaci svých vlastních operací,
jako je bezpečnost, security služba, úklid apod.

Využijte chytrých telefonů
nakupujících ve svůj prospěch

Navigujte lidi po prodejní
ploše přes světlo
Nákupní centra i samostatní obchodníci v současné době musí držet krok s vývojem a inovacemi dnešního
rychlého digitálního světa. V době chytrého nakupování kamenný obchod není out, ale musí rychle reagovat na
výzvy, které mu mohou přinést loajalitu zákazníka. Musí investovat více než do interiéru a způsobu vystavování
zboží, aby zákazníka upoutal, vzdělával a bavil. Nákupní centra plní funkci místa setkávání s přáteli, vyzkoušení
nových receptů či omrknutí nových trendů. Centra mají v podstatě obrovský potenciál stmelovat lidi, vzdělávat
i odizolovat je od každodenních stresů či monotónnosti života.
Nákupní centra a řetězce mají ale nyní k dispozici další vychytávku, kterou se mohou odlišit a získat si přízeň návštěvníků. Mohou být
jedněmi z prvních, které poskytnou svým zákazníkům pohodlí nákupu prostřednictvím
Philips Indoor positioning aneb nakupování
podle navigace.
Internet jednoznačně přinesl revoluci do
prostřední dnešního maloobchodu a kamenné prodejny a nákupní centra na to logicky
musí reagovat. Aby vytáhly spotřebitele z pohodlí domova od internetu, musí mu za to
garantovat nějaký zážitek. A tak se kamenné
prodejny musí změnit z místa obyčejného nákupu zboží do moderního prostředí plného
zážitků a zábavy. Musí se stát místem, kde pocítíte současný design, vychutnáte si dobrou
kávu a zároveň si odpočinete. Tato potřeba
jde v ruku v ruce se službami a usnadňováním nákupu, kde kamenný obchod potřebuje pomocníka v podobě nových technologií.
Například systémy pro úsporu času jsou klientsky žádané. V nákupních centrech vznikají už i fronty před informačními navigačními
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tabulemi. A přitom u nás stále ještě není využíván systém navigace, který již našemu trhu
společnost Philips Lighting nabízí.

Philips Indoor positioning
Analýzy trhu ukazují, že pokud se vám nedaří objevit v obchodě nějakou z položek na
vašem nákupním seznamu nebo nemůžete
v nákupním centru nalézt kýžený obchod,
může to vést k tomu, že z frustrace prostě
obchod opustíte. IPS navigace v obchodech
tento problém řeší.
Se systémem IPS navigace v obchodech od
Philips Lighting prostě nakupující při vstupu
do supermarketu řetězce otevřou svou aplikaci, aby byli navigováni optimální trasou,
upozorňováni na slevové akce v nejbližším
okolí a dokonce obdrželi i návrhy receptů
podle nákupního seznamu a polohy, kde se
právě nacházejí. To všechno činí z nakupování příjemnější zážitek a snazší úkol.
Jak ale mohou aplikace a svítidla poskytovat tento druh dat v reálném čase? Každé ze
svítidel Philips instalované v prostoru vysílá

unikátní kód. To se nazývá Viditelná světelná
komunikace (VLC Visible Light Communication). Dopředu směřující fotoaparát chytrého telefonu tento signál přijímá a systémový
software ho identifikuje. Výsledkem je, že zákazníkovo mobilní zařízení přesně ví, kde se
nachází, a ukáže relevantní mapy, produktové
informace a propagační nabídky. Technologie
požaduje po nakupujících schválení přijímat
informace pomocí aplikace. Protože proud
dat je jednosměrný, uživatelovy informace
zůstávají v bezpečí. Systém přesto poskytuje obchodníkovi širokou škálu analytických
možností, využitelných pro svoje marketingové kampaně.

Výhody IPS navigace pro nákupní
centra a obchodníky
Užitek pro nakupujícího z tohoto systému je
zcela zřejmý, navíc má systém potenciál změnit nakupování v interaktivní zážitek. Ovšem
výhody pro management nákupních center
jsou také široké. Kromě zlepšení vnímání
značky a vyšších obratů je také marketingo-

Rychlé tempo maloobchodu a jeho neustále se měnící prostředí je něco, čemu Philips
Lighting věnuje velkou pozornost. Díky rozšíření chytrých telefonů, umělé inteligence,
robotizace a vlivu sociálních médií se tento
obor za posledních 10 let změnil k nepoznání.
Chytré telefony mění způsob, jakým nakupujeme. Podle Google Shopper Marketing Council 2014 – 80 % uživatelů chytrých telefonů
používá svůj mobil během nakupování, 37 %
používá svůj mobil pro vyhledávání slev a nabídek (Ninth AvenueQ4 2014) a podle Research of Kantar/TNS for Philips Lighting - 50 %
nakupujících ocení, když jim prodejce pošle
nabídku na základ jejich lokace. V současnosti už i u nás vznikají nákupní centra takových
velikostí, že by v jejich zájmu mělo být, aby
zákazník nebloudil a nebyl odrazen spousty
zbytečnými kroky, než najde obchod, který
původně hledal. To všechno jsou argumenty
pro využívání Philips Indoor positioning v nákupních centrech či supermarketech.

Connected lighting
Společnost Philips Lighting je lídrem v současném vývoji tzv. connected lighting, tedy
propojených osvětlovacích systémů a služeb.
Chce zvýšit energetickou účinnost a správu
pracovních prostředí způsobem ohleduplnějším k životnímu prostředí. K tomu využívá připojení osvětlení k internetu, a tak jeho
kompletní ovladatelnost. Inteligentní ovládání osvětlení zaručí každému novou úroveň
energetické účinnosti. Propojené systémy
osvětlení používají znalost osvětlovaného
prostoru k tomu, aby poskytly správné množství světla na správném místě ve správný čas.
Vytváří nové dechberoucí světelné zážitky,
od proměny ikonické historické památky pomocí dynamického barevného světla přes nastavení světel v domě, aby zablikala barvami
týmu klienta, když padne gól, až po přizpůsobení osvětlení nad stolem kancelářského
pracovníka pomocí chytrého telefonu. Tyto
systémy ale také pomáhají dosáhnout vynikajících výsledků prodeje. Mohli bychom
vyjmenovat spoustu příkladů optimalizace.
Spojením hlubokého porozumění potřeb
lidí s odborností v oblasti osvětlovacích
technologií, lidského chování a biologických
účinků světla je Philips Lighting schopen poskytovat skutečně funkční osvětlení. Věří, že
všichni by měli být v každý okamžik každého
dne pod tím nejlepším možným světlem.
www.Philips.com/indoorpositioning
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Fruitisimo Re-fresh

s Philips Professional Display Solutions
Nasazení řešení společnosti Philips ve společnosti Fruitisimo přineslo úsporu nákladů a zefektivnilo prodej promovaných produktů.
Společnost Fruitisimo je sítí ovocných barů
v České republice, na Slovensku i v Maďarsku,
kde si zákazník může pochutnat na čerstvě namixovaných vitamínových koktejlech, ručně
dělané zmrzlině, skvělé kávě nebo dortech.
Celkově síť zahrnuje na 60 míst a stále se rozrůstá. Společnost se řídí sloganem Live what
you love – zdravý aktivní životní styl, zábava,
úsměv a vášeň pro to, co Fruitisimo dělá.
V rámci své strategie zkvalitňování služeb
zákazníkům se Fruitisimo rozhodlo re-freshnout design svých prodejných míst a v rámci redesignu také zapracovat na prezentaci
nabízených produktů a akčních trháků.
Postupně tak nahrazuje staré menu a akční
plakáty v rámečcích novými digitálními obrazovkami. Rozběhlo proto výběrové řízení, ze
kterého jako vítěz vzešla společnost Philips
Display Solutions.

Požadavky na nový systém
Jedním z prvních požadavků na nový digitální systém prezentace byla schopnost velice
rychle promovat akční nabídky napříč celou
sítí prodejen a celkově udělat nabídky produktů flexibilnější. Dalším požadavkem byla
centrální správa, která bude snadná na ovládání, ale zároveň bude poskytovat dostatek
informací pro IT správce. A posledním důležitým parametrem byl rozsah požadovaných
velikostí obrazovek (22“ až 55“).

Společnost Fruitisimo zvolila řešení Philips,
protože splnilo všechny požadavky nejlépe.
Díky širokému portfoliu nabízených monitorů
a profesionálních displejů nebyly požadované
panely problém. Centrální správu celé sítě pro
Philips zajišťuje na míru navržený řídicí software ArtemisOne, který vyniká robustností,
jednoduchou a přehlednou správou. Celý systém je navíc dostupný za velmi příznivou cenu.

Philips signage re-fresh
Finálním cílem je vybavit všechny prodejny
Fruitisimo v Evropě digitálním řešením zobrazování obsahu od společnosti Philips. Celkový počet nainstalovaných panelů dosáhne
čísla kolem 450 kusů. V první etapě již bylo
nainstalováno kolem 80 panelů různých velikostí, které je možné současně ovládat díky
cloudovému softwaru ArtemisOne.
Díky ArtemisOne může správce sytému
řešit jak technickou část – tedy nastavování
hardwaru (úprava jasu, kontrastu, barvy, hlasitosti; plánování provozu obrazovek) – tak
provoz a organizaci zobrazovaného obsahu.
Odpovědný pracovník má možnost téměř
okamžitě měnit obsah podle akčních produktů nebo dopředu plánovat zobrazovaný obsah. ArtemisOne umožňuje skutečně
snadné řízení celé sítě zobrazovačů z jedné
ovládací konzole, se všemi potřebnými daty
dostupnými na pár kliků.

Unikátnost řídicího systému spočívá
v tom, že obsahuje i fotografie z místa umístnění. Správce systému tak přesně ví, o kterou plochu se jedná nebo při jaké teplotě
operuje. Díky jednoduchému grafickému
zobrazení okamžitě vidí, která plocha funguje správně (zelená) a kde je nějaký problém (červená). Navíc má možnost definovat
konfigurační soubory, které obsahují jednoduché možnosti nastavování celých skupin
obrazovek, kdy se požadované parametry nastaví pouze na jedné z nich a systém toto nastavení pošle do všech obrazovek v síti nebo
dle libosti pouze vybraným obrazovkám.
„Díky řešení od společnosti Philips jsme se
i my přehoupli do digitální éry. Nové panely
nám přinesly úsporu nákladů a práce s nabídkou našich produktů se zefektivnila. Očekáváme, že se nasazení centrálně řízeného
digitálního řešení napříč celou sítí provozoven odrazí v nárůstu prodeje promovaných
produktů. Díky tomu se nám zkrátí doba návratnosti investice,“ řekl Jan Hummel, majitel
společnosti Fruitisimo.
B2B řešení a profesionální displeje mají ve
společnosti Philips na starosti Jana Robešová,
Leoš Lemberk a Milan Krejzlík.
„Při návrhu celého řešení zobrazování se
řídíme především požadavky a potřebami
našich zákazníků. Celý systém může být pro
každého zákazníka přizpůsoben na míru
s ohledem na jeho potřeby,“ uvedl Milan
Krejzlík ze společnosti Philips, divize Professional Display Solutions.
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zákazníkům,“ tvrdí Schemberg. Navíc Schemberg vždy skládá specializované týmy tak, aby
odpovídaly danému projektu a představám
daného zákazníka.
Rovněž německá společnost Dula přibrala experty, aniž by k tomu zakládala zvláštní
divizi. „Zaměstnali jsme mnoho nových zaměstnanců z oblasti elektrikářství a elektroniky, které jsme včlenili do našich různých
segmentů podnikání,“ říká Heinz-Herbert
Dustmann.

Vizionáři a tvůrci plánů

„Velkou chybou, kterou mnozí činí, je
myslet o digitalizaci globálně a paušálně. Zcela naopak je potřeba – přinejmenším v potravinářství – myslet
regionálně a individuálně.“
Bernd Kast, Head of Design
Wanzl Metallwarenfabrik
„Pokud myslíme s přesahem do dalších
disciplín a také tak jednáme, otevíráme
se zákazníkům, jsme flexibilní a integrujeme rychlost jako pozitivní aspekt,
pak se nabízejí netušené možnosti.“
Sabine Krieg, Global Head of Segment Retail
Vitra International

Zlatá střední cesta
zde neexistuje
Digitalizace v místě prodeje nemění jen obchody samotné, ale i ty, kteří tyto koncepty vytvářejí a realizují. Jak se architekti vypořádávají s požadavky digitální transformace a jak definují svou roli?
V zásadě se architektům nevede jinak než jejich zákazníkům. Stejně jako každý vlastník
kamenného obchodu musí i architekt najít
svou specifickou cestu k digitalizaci prostoru. V tomto případě žádná zlatá střední cesta neexistuje. Každé architektonické studio,
které se specializuje na koncepty obchodů,
má totiž svůj individuální profil, často i specifickou odbornost a zpravidla se soustředí
na určitý segment či branži. Navíc zůstává
stále otevřené, kam se cesta digitalizace
vlastně ubírá. Mnoho architektů pozoruje,
že je sice všude znatelná snaha o integraci
digitálních systémů, skutečně uspokojivá řešení jsou však vidět jen málokdy.
Celá řada obchodníků se nachází ve zkušebním stádiu. Jedno je však jasné - nejde
jen o to vystavit iPady a nainstalovat obra-
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zovky. Zadání spíše zní vytvořit digitální
koncept s přidanou hodnotou s jasným
zaměřením na digitální řešení integrovaná
v konceptu obchodu.
Toto je status quo. Jak se jednotliví architekti vyrovnávají s touto situací? Individuální přístup nesouvisí jen s velikostí a vybavením podniku, ale i s rolí, kterou chce
v budoucnu zaujímat. Zatímco jedni jdou
kupředu a rozšiřují své portfólio o digitální
kompetence, jiní vyčkávají další vývoj, aby
se mohli flexibilně přizpůsobit aktuálním
požadavkům. Na jedné straně podniky zaměstnávají experty na digitalizaci a integrují je do stávajících struktur nebo zakládají
nové divize, na druhé straně jiné podniky
sázejí na spolupráci se samostatnými odborníky.

„Přeměnu našich interních procesů způsobenou integrací digitálních prvků do
konceptu obchodu si musíme představit
jako řetěz, do kterého přibyl ještě jeden
článek.“
Heinz-Herbert Dustmann
Jednatel skupiny Dula
„Největší výzvou digitalizace je opustit
komfortní zónu, permanentně se měnit,
identifikovat správná témata a neskočit
na každý špek.“
Bernd Albl, jednatel divize Digital Retail
Umdasch Shopfitting Group
„Nabízet pouze digitální komponenty
je pro architektra těžké. Dnes je naším
úkolem sledovat aktuální vývoj a rychle
se přizpůsobit.“
Jürgen Frechen, jednatel společnosti Hoffmann Ladenbau
„V konceptu, který má jako přidanou
hodnotu digitální prvek, se nábytek
nemění jen tím, že je do něj zabudován
kabel, ale především tím, že za ním stojí
zcela jiné myšlení.“
Carsten Schemberh, jednatel společnosti
Theodor Schemberg Einrichtungen
„Klasickým architektům, jako jsme
my, jde nyní více než kdy dříve o to,
abychom byli flexibilní, uměli rychle
reagovat a prosazovat tyto koncepty
i z ekonomického hlediska.“
Rolf Lükemann, vedoucí distribuce
ve společnosti Tenbrik Ladeneinrichtungen

Koncept realizovaný společností Umdasch
s integrovanými tablety a obrazovkami pro
podrobnější informace o produktech

Klasičtí architekti
„Z velké části pracujeme pro luxusní značky, které zatím využívají digitální prvky jen
velmi obezřetně,“ říká například Jürgen
Frechen, jednatel německé společnosti Hoffmann Ladenbau. V zásadě se chápeme jako
výrobce nábytku a podnik s všestranným
záběrem pro tuto klientelu, která zpravidla
neočekává žádné poradenství co se týče digitalizace, protože „zákazníci již mají odpovídající vědomosti, když k nám přicházejí.“
Zcela opačný přístup oproti tomu zastává
Carsten Schemberg: „Pro mnoho maloobchodníků je složité vytvořit nějaký digitální
koncept s přidanou hodnotou,“ konstatuje,
„proto informujeme zákazníky o smysluplných možnostech.“ Nezbytnou kompetenci
od marketingu přes elektřinu nabízí Schemberg jako „architekt s rozšířenou funkcí“
díky odpovídajícímu know-how. Přesto však
nedisponuje samostatným oddělením pro
digitalizaci, neboť „toto know-how potřebuje každá branže, která poskytuje poradenství

Také Wanzl si uvědomuje svou povinnost
poskytnout zákazníkovi jasnou vizi a vytvořit
s ním odpovídající digitální strategii. „Velmi
se angažujeme v koncepční oblasti,“ říká
Bernd Kast, Head of Design. V případě Wanzla, jež se soustředí zejména na oblast potravinářství, jde především o digitální řešení
v místě prodeje, o přepravu a odbavení online objednávek, ale také o systémy placení
a managementu pokladen. Za tímto účelem
byli přijati noví zaměstnanci, mezi nimi také
informatici a byly vytvořeny pracovní skupiny. V zásadě považuje Kast v tomto stádiu za
rozhodující, aby byli spolehlivým partnerem
pro zákazníka.
Přesně to je také jádro strategie společnosti Vitra. „Naším cílem je nabídnout v partnerství stabilitu,“ říká Sabine Krieg, Global
Head of Segment Retail. Chceme umožnit
bezproblémové začlenění digitálních prvků, přičemž „nabízíme spolehlivé systémy
v obchodech pro všechny technologie, které
zůstavájí stejné, ať už jsou vybaveny jakoukoli
technologií,“ říká Krieg.
Společnost Umdasch vytvořila před dvěma
lety vlastní divizi pro digitalizaci se specializací na Digital Signage, elektronické oceňování zboží, interaktivní aplikace a Tracking,

Sklad stavebnin a zahradního příslušenství
realizovaný společností Umdasch a otevřený
v roce 2016 v rakouském Lambachu
s integrovanými obrazovkami, dotykovými
obrazovkami a Digital Signage Displays
ve které zaměstnala tři odborníky. Mezitím je
v tomto segmentu činných již 15 odborníků,
mezi nimi i experti na programování, média
a zpracování obsahů, kteří jsou zde pro to,
aby poskytli odpovídající poradenství svým
kolegům z oblasti plánování a realizace, jak
uvádí Bernd Albl, jednatel divize Digital Retail. Umdasch, stejně jako mnozí jiní, si klade
za cíl „dělat to správné: vsadit na technologii,
která bude na daném místě fungovat a zákazníkovi skutečně pomůže.“

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

Digitální reklama přináší nový trend

Dle statistik společnosti Jansen Display se v oblasti reklamy rozvíjí nový
trend. Zatímco ještě v roce 2016 byly na vrcholu klasické reklamní nosiče
typu klaprámy a reklamní áčka, v roce 2017 a 2018 jsou číslem jedna prémiové produkty. „Značný nárůst vidíme například u vitrín, jejichž prodej
meziročně roste o 11,5 %,“ říká Jiří Hubka, obchodní ředitel společnosti,
a dodává, že momentální boom zažívají světelné produkty s meziročním
růstem 9,5 % a digitální nosiče s meziročním růstem až 104 %. Tento trend
jasně ukazuje, že firmy změnily nákupní strategii reklamních nosičů a místo
levnějších nosičů investují do prémiových světelných a digitálních produktů. Reklama na těchto novinkách více zaujme a jejich technologie přináší
zcela nové možnosti prezentace.
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EuroShop RetailDesign Award

10022 Shoe

MoMA Design Store

The Vista at Zealong Tea Estate

Lifestyle & Curated Shopping
EuroShop RetailDesign Award prezentuje celosvětové trendy v konceptech kamenných obchodů
Soutěž EuroShop RetailDesign Award vyhlašuje každoročně německé EHI ve spolupráci s National Retail Federation USA
jako soutěž o nejlepší koncepty světa.

Cuesta Blanca Av. Santa Fe
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Cuesta Blanca Av. Santa Fe

Mezinárodní porota expertů vybírá každoročně mezi desítkami kandidátů tři nejlepší
koncepty. Kritérii výběru jsou povedený design, konzistentní koncept obchodu s jasným
sortimentním vymezením, poselstvím oslovujícím cílovou skupinu a také s jednoznačně rozpoznatelnou korporátní identitou. Neboť pouze při splnění všech těchto aspektů
oslovuje idea obchodu také zákazníky.
Do výběru letošního EuroShop RetailDesign Award došlo celkem 85 příkladů úspěšných konceptů prodejů z 27 zemí. Z těchto
skvělých příkladů odvozuje německý institut
EHI nejdůležitější trendy v mezinárodním retail-designu. Expertka přes tvorbu prodejen
Claudia Horbert je vidí následovně.
Od industriálního stylu po rustikální atmosféru – v současné době jsou koncepty
obchodů mixem rozdílných stylů, barev
a materiálů. Kamenné prodejny vytvářejí
hybridní prostory s tradičním obchodem, cateringem, personifikovanými službami, výstavami, čítárnami a s mnoha dalšími.

Design flexibilních prodejních ploch
Podstatnou součástí konceptů prodejen
jsou přírodní a autentické materiály. Především dřevo patří stále mezi jeden z nejoblíbenějších materiálů. Dřevo totiž prodejně
propůjčuje obzvláště teplou, přívětivou
a přirozenou atmosféru. Tmavé dřevo vytváří útulnější atmosféru než jasný designový jazyk skandinávského stylu nebo ostré
černo-bílé kontrasty. Z velmi kreativního
a neobvyklého vizuálního merchandisingu
vzniká doslova jevištní scéna. Všechny tyto
detaily lze integrovat do vysoce standardizovaných konceptů prodejen. Visual Merchandising upřednostňuje vysokou flexibilitu
a usiluje o ojedinělou atmosféru prostoru.
Moderní obchody vyprávějí příběhy – ať
už se jedná o historický vývoj daného místa
nebo o samotný produkt a zajímavosti kolem jeho vzniku. Obchody mohou vyprávět
příběhy ze zákulisí nebo příběhy o přípravě
pečlivě vybíraných kolekcí. Úspěch maloobchodu stále závisí především na vytváření

unikátních produktových řad, které zákazníkům poskytují odlišný sortiment a unikátně
sestavenou nabídku, kterou nenabízejí online prodejci na trhu. Prostřednictvím pečlivě sestavovaných kolekcí zákazník obdrží
jakýsi první předvýběr. Maloobchodníci tak
navzdory doposud zavedeným kategoriím
a produktovým liniím vytvářejí zcela nové
nabídky inspirované módním životním stylem.
Přidané rozmanité služby, například stylingové poradenství, péče o tělo, kadeřnické
služby nebo také analýza běhu mají vytvořit
takové prostředí, které má spolu s běžným
sortimentem zákazníka přimět k tomu, aby
se v obchodě déle zdržel a aby se do něj také
pravidelně vracel. Klíčovou součástí konceptů v téměř každém obchodním odvětví je
mimo jiné i gastronomie, tedy kavárny a restaurace, ve kterých se zákazníci mohou cítit
jako hosté. Proto moderní obchody využívají
těchto hybridních nabídek, které spojují tradiční maloobchod s cateringem, osobními
službami, uměleckými galeriemi, veřejnými
čítárnami a mnohými dalšími službami a aktivitami. Z tzv. „concept store“ se tak stává „lifestyle store“. Moderní zážitek z nakupování
zahrnuje také prvky společenského soužití:
maloobchodníci navazují kontakt se svými
zákazníky a nákup v kamenné prodejně proměňují v osobní zážitek, kterého by se zákaz-

Bar Meraviglia

níkům na internetu nikdy nedostalo.

Vítězové...

Aby se soutěžící mohl stát vítězem soutěže
EuroShop RetailDesign Award, musel i letos představit zdařilou kombinací interiéru
prodejny, barev, materiálů, osvětlení a vizuálního merchandisingu, která zároveň vysílá

jasné poselství o svém produktu.
35 těch nejúspěšnějších se letos dostalo do
užší nominace. Ceny EuroShop RetailDesign
Awards budou předány zástupci EHI a Messe
Düsseldorf třem nejlepším konceptům světa
na slavnostním večeru 26. dubna zahajujícím veletrh C-Star v Šanghaji.

VďLO7 Cycle Shop
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Showroomy CITROËN:
Probíhající transformace!

Čistota a minimalismus
- nový koncept CCC

Citroën v rámci své modernizace prochází kompletní transformací, která se netýká
jen obnovy nabídky vozů, ale také všeho dalšího, s čím se zákazníci potkávají, počínaje návštěvou v showroomech.

CCC, v současnosti s nejrychleji rostoucí síť prodejen s obuví v České republice, zavedla nový koncept prodejen. Je větší, modernější, s výrazným rozdělením na produktové sekce. První prodejna podle nového konceptu byla otevřena v Galerii Harfa
v Praze a budou ji následovat další.

Tak vznikl „La Maison Citroën“, nová koncepce městské prodejny, která se poprvé objevila v Paříži a nyní se dostává do celého světa,
do konce roku 2018 se tak otevře zhruba třicet showroomů.
V souladu s touto koncepcí probíhá i modernizace stávajících dealerství značky, která
získají nové uspořádání interiéru, jež se objeví v celé mezinárodní síti do roku 2019.
Všemi těmito iniciativami prostupuje jedna ambice: převrátit principy tradiční automobilové distribuce, přilákat nové zákazníky
a nabídnout příjemný zážitek „cítím se jako
doma“ .

Otevírání showroomů „La Maison
Citroën“ po celém světě
„La Maison Citroën“, stěžejní symbol transformace značky Citroën na úrovni showroomů, znamená novou koncepci prodejen

určenou speciálně do center měst. V dubnu
loňského roku se první „La Maison Citroën“
otevřel v Paříži a nyní se začne objevovat po
celém světě, několik z nich už funguje v Číně,
v Japonsku a dokonce v Kolumbii.
Plocha každého „La Maison Citroën“ je
sice menší než klasické dealerství, což omezuje počet vystavených modelů, ale vše vynahrazuje zážitek, který zde návštěvníky čeká,
útulná atmosféra kladoucí důraz na dotyk,
v níž se všechny barevné prvky a použité materiály mísí s mnoha interaktivními displeji
nabízejícími možnost využít 3D konfigurátor, službu Citroën Advisor, webové stránky
s historií značky Citroën Origins atd.
Rozšíření koncepce „La Maison Citroën“
usnadňuje i použití systému architektonických modulů, jako jsou „zdi“ věnované modelům a související vizuály, merchandising
a digitální obsahy.
Nepřehlédnutelný „retailový“ koncept
showroomu „La Maison Citroën“ již získal
několik ocenění (Janus du Commerce 2016,
Grand Prix Strategie designu kategorie Obchodní architektura, Label 2018 v soutěži
Observeur du design atd.).

Nové uspořádání interiéru dealerství
Modernizací pocházejí rovněž dealerství
značky, která získají nové uspořádání interiéru odpovídající atmosféře „La Maison Citroën“. Objeví se zde nové prostory, barvy,
nábytek, dekorace, přepážky atd., které jim
dodají modernější vzhled a útulnou atmo-

sféru zcela převracející tradiční principy
automobilové distribuce. Komfort, který
je pro značku Citroën zcela klíčovým pojmem, se tak stává rovněž zásadním pojmem
i v showroomech značky!
Do roku 2019 získají všechny prodejny
primární sítě ve světě nové uspořádání interiéru. V roce 2017 již proběhla transformace
téměř 150 prodejen, dalších 1 000 odstartovalo a v roce 2018 bude následovat téměř
1 500 dalších.
Tuto přestavbu interiérů dealerství doplňuje i nová kolekce oblečení pro prodejce.
Všichni dealeři dostanou nabídku na konci
roku, na výběr budou tři sady pro muže a čtyři pro ženy, celá kolekce bude ladit s novým
barevným pojetím prodejen značky. Aby byl
pohodový dojem dokonalý, doplní oblečení
tenisky, jaké nosí hostesky na stáncích značky během mezinárodních autosalonů.

Nová „vlajková loď“
V rámci procesu transformace showroomu
hodlá Citroën otevřít během následujících
24 měsíců novou „vlajkovou loď“, která nahradí salon C_42 des Champs-Elysées, jenž
definitivně uzavřel své brány na konci loňského roku. Během 10 let existence se zde
vystřídalo 34 expozic a více než 10 milionů
návštěvníků.
Nová mezinárodní výkladní skříň značky
bude koncipována podobně jako „La Maison
Citroën“, objeví se v ní všechny nové prvky
a bude sloužit i jako prodejna.

10

Orientace na prodejně
Prodejny v novém konceptu CCC mají široký vstup a otevřenou, plně prosklenou

Samotné logo také bylo mírně aktualizováno
a zjednodušeno. Místo zakulacených konců
písmen CCC se objevují jednoduché rovné
konce.

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

Marry me by Halada:
První butik pro zamilované
Vezmi si mě. To jsou ta nejkrásnější slova,
jaké může žena od muže slyšet. A nejsou to
jen slova, je to i závazek, slib na celý život,
který s tím druhým v lásce prožijete. Tomuto kouzelnému okamžiku, kdy se dvě blízké duše spojí v jednu, však předchází ještě
jedna povinnost - výběr zásnubního a poté
snubních prstenů.
Pro všechny, kteří se rozhodli učinit
onen velký krok, otevřelo v Praze rodinné
šperkařství Halada svůj první butik zaměřený čistě na svatební klenoty. Marry Me je

Návrh designu prodejen vzešel z londýnského designerského studia Dalziel & Pow.
„Naším cílem je, aby se u nás zákazník cítil
komfortně. Minimalismus je nadčasový
a v novém pojetí prodejen dává vyniknout
vystaveným produktům i „oživlým“ prvkům
v podobě LED obrazovek,“ uvádí jednatel
společnosti CCC Roman Puchala.

výlohu s velmi dominantními LED obrazovkami, které okamžitě přitáhnou pozornost
návštěvníků obchodního centra. Veškerá
marketingová komunikace v instore provedení se odehrává na přehledných LED panelech, které působí svěže a současně akčně.
Jeden z panelů je nově umístěn i za pokladnu, která má v novém konceptu jinou pozici
než dříve. Změnou prošlo celé rozmístění
nákupních zón na prodejně. Pokladna je
umístěna v její zadní části a ne z boku, jak
doposud. Prostor je rozdělen na produktové
sekce: dámskou, pánskou, dětskou, sportovní a doplňky. Hlavní část prodejny je osvětlena lineárními LED, díky čemuž mají zákazníci pocit, že procházejí prostorem, který je
následně rozdělen do jednotlivých „místností“. Takový systém umožňuje rychlejší orientaci v prostoru a navádí klienty k hledaným
produktům.
Barevnost interiéru je laděna do neutrálních tónů tak, aby vynikla vlajková barva
značky – oranžová. Ve snaze získat svěží
a moderní vzhled, je nábytek na prodejně

dřevěný a v minimalistickém designu. LED
obrazovky zde slouží jako hlavní reklamní nosič. Vedle reklamních spotů poslouží
i k posílení povědomí o značce díky krátkým filmům z historie firmy.
Rozloha prodejen by měla být v novém
pojetí standardně kolem 1000 m2, čímž se
CCC vyhoupne na první příčky ve velikosti
prodejen s obuví u nás. Větší plocha znamená větší možnost expozice zboží, větší výběr
a také větší komfort pro zákazníky během
nákupu.

opakem světa, v němž začínají být obvyklé
vztahy bez závazků. Zdánlivě zaprášenou
tradici připomíná řada neodolatelných
produktů, jež zdůrazňují význam a hloubku
rozhodnutí setrvat s tím druhým po zbytek
života.
Design butiku dělala německá firma Moebel und Raum, Záměrem návrhu konceptu
bylo vytvořit útulný obchod zaměřený na
páry. Teplé sladší barvy, světlé dřevo a málo
vystavených produktů, působí na klienty
klidně a mile.

„Moje idea konceptu Debut Shopu je hlavně
o přinášení radosti. Radosti z nakupování
a obdarování, o malých designových kouscích. Moc bych si přála, aby se k nám lidé
vraceli a bavili se, mohli si vše vyzkoušet, osahat a ovonět. A pořídit si tak něco pro sebe
nebo své blízké s jistotou, že to ‚něco‘ je bude
těšit,“ říká majitelka Debut Shopu Kateřina
Rezková, pro kterou je design a hledání nových talentů vášní.
Nově vzniklý prostor, jehož dominantu
tvoří svítidlo Phenomena od Bommy, navrhla
Michaela Tomišková ze studia Dechem, precizní, na míru vyrobený nábytek zase dodala
značka Master & Master.

Portfolio nového Debut Shopu zahrnuje především interiérové doplňky, šperky,
módní doplňky, ale také kosmetiku a drobné
dárky. Jednotlivé produkty jsou pečlivě vybírány majitelkou a kurátory tak, aby výběr odrážel současné trendy zahraničního designu
a zároveň splňoval požadavky na autenticitu,
kvalitu zpracování, ale především cenovou
dostupnost. Kromě zahraničního výběru
nabízí Shop oblíbené unikátní vázy Milana
Pekaře, legendární síťovky Heleny Heinz či
přírodní mýdla a svíčky St. Territory Martiny
Matyášové.
Debut Shop charakterizuje koncentrace
originálních nápadů, pozitivní energie a ne-

otřelosti, proto jeho atmosféru můžete bez
výčitek vychutnávat. Mimo již zmíněných
na vás čeká italská kvalita ručně vyráběných
brýlí Pagani, izraelská organičnost sochařského pojetí umělců ze SinD Studio, dánský
typografický minimalismus Playtype či francouzská elegance svíček a mýdel Cousu de fil
blanc a mnoho dalšího!
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Samsung měl svou arénu
v brněnském olympijském parku
Společnost Samsung Electronics, která byla celosvětovým partnerem olympijských
her, otevřela na brněnském výstavišti v rámci Olympijského festivalu unikátní Samsung arénu pro všechny sportovní nadšence a fanoušky. Za atmosférou XXIII. zimních olympijských her tak nemuseli jezdit až do jihokorejského Pchjongčchangu.
Stejný zážitek byl pro všechny připravený i v brněnské Samsung aréně, kde si návštěvníci užili spoustu interaktivních atrakcí.

Síla olympijských zážitků byla všudypřítomná díky 25metrovému plátnu, na kterém
se promítaly přímé přenosy a videa z Jižní
Koreje. „Samsung dlouhodobě podporuje
myšlenku olympijských her a byli jsme proto nesmírně rádi, že právě v brněnské Sam-

sung aréně napomohly naše technologické
inovace jedinečným zážitkům, díky kterým
si mohli tento sportovní svátek užít všichni
opravdu naplno,“ říká Tereza Vránková, Head
of Marketing and PR Communication společnosti Samsung.

IKEA Česká republika
– první pop-up studio
Společnost IKEA Česká republika plánuje i nadále investovat do inspirace zákazníků
a letos otevře v centru Prahy nové pop-up studio IKEA, které představí návštěvníkům sortiment IKEA v novém světle.

Madrid
Investice do obchodních domů se v roce
2017 soustředily na přestavby obývacích pokojů a prostorů pro inspiraci pro zákazníky,
restaurace a samoobslužný a výdejní sklad.
Na inspiraci se zaměřují také plány pro finanční rok 2018. „Svět se velmi rychle mění,
stejně jako potřeby a chování lidí. Změnou
prochází i vztah lidí ke značce – chtějí být její
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součástí, vést dialog, spoluvytvářet ji, přizpůsobovat si její produkty podle svého, spojovat si ji se zážitky. Chtějí být značce mnohem
blíže fyzicky i emočně. Proto plánujeme
v létě otevřít na Václavském náměstí první
pop-up studio IKEA,“ představuje novinky
Marek Feltl.
Pop-up je ve světě IKEA dočasný prostor
v centru města, jehož hlavním cílem je inspirovat zákazníky. Expozice se vždy zaměřuje
jen na jednu část sortimentu, v případě pražského pop-up studia jsou to obývací pokoje.
„Tím, že se soustředíme jen na jednu část
sortimentu, mají naši designéři větší prostor
pro kreativitu a mohou představit produkty
IKEA v jiném světle. Expozice nabídne nečekaná řešení a různé neotřelé kombinace
výrobků, tvarů a materiálů, které přinesou
našim zákazníkům více inspirace,“ přibližuje

Podniková prodejna Nestlé
prošla remodellingem od Dago

Návštěvníci Samsung arény se mohli těšit
na mnoho atrakcí. Díky virtuální realitě Samsung Gear VR na vlastní kůži zažili jízdu na
sáňkách s využitím pohyblivého simulátoru.
Za asistence profesionálního instruktora se
mohli naučit speciální triky na snowboardu,
přičemž kamera Gear 360 zachytila každý
okamžik jejich zážitku. Hlasem ovládaným
telefonem Galaxy S8 si pořídili jedinečnou
fotografii u 3D fotostěny s interaktivními
sportovci. Pomocí S Penu telefonu Galaxy
Note8 mohli vytvořit vzkaz svému oblíbenému sportovci, který se mu ihned zaslal přímo
do olympijské vesnice.
Olympijských her se Samsung zúčastnil
poprvé jako lokální sponzor Letních olympijských her 1988 v Soulu. Počínaje Zimními
olympijskými hrami 1998 v Naganu společnost svoji podporu olympijského hnutí dále
rozšířila, stala se celosvětovým olympijským
partnerem pro bezdrátová komunikační zařízení a poskytovatelem vlastní bezdrátové
komunikační platformy a mobilních zařízení. Tyto inovativní mobilní technologie
poskytují olympijské komunitě, sportovcům
a fanouškům po celém světě interaktivní
komunikační a informační služby a službu
Samsung Pay.
koncept pop-up studia IKEA lídr projektu Peter Tichý. Je to místo, kam mohou zákazníci
přijít načerpat inspiraci a za pomoci specialistů na sortiment IKEA naplánovat vše od
kuchyně přes šatní skříně až po stěnu do
obývacího pokoje. Studio IKEA bude sloužit
také jako místo pro setkávání pro všechny,
kdo se zajímají o značku IKEA, baví je téma
zařizování interiéru nebo mají rádi design
obecně. V prostoru bude také oblíbená kavárna IKEA.

Společnost Nestlé provedla remodelling své podnikové prodejny v Praze Modřanech. Spolupracovala při tom se společností
Dago. Zadání usilovalo o inovativní řešení, které zvládne ještě lépe reprezentovat společnost a její produkty. Kombinace materiálů i rozvržení prodejny mají za cíl vytvořit útulný dojem zvoucí zákazníky dovnitř.

Nestlé chtělo prodejnu zatraktivnit a současně v ní přehledně prezentovat celé portfolio
svých produktů. „Kompletní remodelling firemní prodejny byl velice zajímavý úkol. Bylo
potřeba vytvořit neutrální design, který vhodně podpoří, zpřehlední a zároveň sjednotí
všechny vystavené kategorie a značky Nestlé,“
říká Marek Končitík, obchodní a marketingový ředitel Dago. Přes relativně malou velikost
prodejna nepůsobí stísněně. Materiálová kom-

binace lamina se dřevem interiér dostatečně
prosvětlila, provzdušnila a zatraktivnila.
Výloha a vstup byly vytvořeny s úmyslem
navodit prémiovou atmosféru. S tou ladí také
prosvětlené logo společnosti v dřevěném
provedení. „Veškeré zařízení včetně regálového systému jsme vyvinuli prodejně na míru.
Velkou pozornost jsme věnovali ergonomii
a orientaci zákazníka. Výsledkem je moderní
interiér, který působí útulně a láká k první

Kavárny pro lepší den
Česká kavárenská síť CrossCafe original se opět rozrůstá o novou pobočku, tentokrát
přímo v centru Ostravy. Už 23. CrossCafe je na adrese Zámecká 1607/15. Jde o již
druhé otevření kavárny franchisanta Daniela Semana, který úspěšně provozuje pobočku v Havířově.

Zurich
Stockholm

Český originální franchisový koncept kaváren CrossCafe original chce nejen podávat
prémiovou kávu vlastní směsi, ale jejím posláním je také vytvářet příjemný prostor pro
libovolné kavárenské aktivity hostů. Mohou
se zde potkávat s přáteli, relaxovat s knihou,
studovat či pracovat. Kavárny CrossCafe se

návštěvě i opakovanému nákupu,“ doplňuje Michal Súlovec, Senior project manager
Dago. Dominantním prvkem interiéru je
pult s pokladnou propojený s kávovou sekcí.
Po obvodě prodejny jsou instalovány regály
s jednotlivými kategoriemi produktů. V prostoru se nacházejí ostrůvky, u nichž lze měnit
vizuály a obsah podle toho, jak Nestlé bude
v průběhu roku obměňovat aktuálně prodávaný sortiment.
CrossCafe je často použité dřevo, sklo, bytelný kov v kombinaci tlumenějších odstínů
s typickou Crossí červenou barvou. Prostor
je doplněný praktickými prvky jako zásuvky
pro dobíjení notebooků, Wifi zóna, lampičky
na čtení nebo knihovny, které podporují myšlenku co nejvyššího komfortu pro zákazníky.
Kavárna zákazníkům nabídne klidné posezení v prostředí nápaditého designu s příjemnou obsluhou a samozřejmě výbornou
kávou. Nově si také mohou od poloviny
ledna vychutnat denní menu složené podle
jejich představ. Zcela jistě zákazníci ocení
i další výhody kavárny jako je letní zahrádka, knihovna, WiFi nebo možnost vstupu
se čtyřnohými mazlíčky“ říká Miroslava Konečná, marketingová a obchodní manažerka
CrossCafe original.
Naší síť rozšíříme znovu. Již 28. března,
otevřeme kavárnu v přízemí budovy hotelu
Central v Plzni. A dále nás čeká zahájení provozu kavárny v Liberci v obchodním centru
Plaza,“ dodává Luboš Martínek, ředitel společnosti CrossCafe original.

prezentují jako místo, kde se setkávají všechny generace a odlišné skupiny lidí. Potkáte
zde studenty nad učebnicemi, maminky na
mateřské, seniory i obchodníky při jednání.
Tímto způsobem byl navrhnutý i originální
design kaváren, který má zákazníkům přinést pocit přátelské atmosféry. V interiéru
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Design nových obchodů?

Interiéry

QUEENS FLAGSHIP STORE PRAHA
Boris Klimek a Lenka Damová
WOODIES CONCEPT OSTRAVA
Petr Kundrát, David Kotek, PROJEKTSTUDIO EUCZ

Sympatický, drzý a sebevědomý!
Stejně jako soukromé interiéry také prostory obchodů podléhají trendům
a odráží proměnlivé nálady společnosti. V jejich případě je však ladění designu na vlnu trendů v konceptech, materiálech, ale i módních barvách snad
ještě důležitější. U soukromého bytu stačí, aby vyhovoval majiteli, ale obchod
musí doslova vábit davy různorodých potenciálních zákazníků, kteří budou
chtít zůstat – a zejména koupit.

OBCHOD KRATOCHVÍLOVCI PRAHA
autoři Štěpán Braťka a Pavel Šíma, ATELIER 6
Vývoj interiérů obchodů a jiných komerčních prostor sleduje například Institut bytového designu, a to koncentrovaně po několik
let. De facto nástrojem takového srovnání
je soutěž Interiér roku. Každý rok se jí totiž
účastní kromě soukromých bytů také několik desítek komerčních prostor. Přihlašují je
sami architekti a interiéroví designéři, takže

se jedná o selekci toho nejlepšího z České
a Slovenské republiky, čím se chtějí prezentovat. Z hlediska vývoje interiérů má průřez
tímto kvalitativním vzorkem značně vysokou
vypovídající hodnotu.

Metamorfóza komerčních prostor
Vývoj designu interiérů obchodů za poslední tři roky se posunul od laskavosti a hladivě
přátelského vzhledu přírodních materiálů
zpět k minimalismu, například k betonu
a kovu. Ještě před třemi lety totiž doznívala
jistá úzkost z období krize, kdy média chrlila
gejzíry špatných zpráv. Psychologové tvrdí,

SHOWROOM BOMA PARKET PRAHA / Ing. arch. Štěpán Malý a Ing. arch. Jan Adámek, MA3 ARCHITEKTI
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že pod vlivem takových okolností preferují
lidé podvědomé symboly stability. Mohou to
být přírodní materiály, jako je dřevo a kožešiny, jemné barvy a celkový koncept interiéru,
který především chlácholí. Do zmíněného
konceptu patřily i prvky retro. Lidská paměť
je totiž selektivní a minulost si idealizuje.

jim patří svět. Nechybí kov, někdy dokonce
zrezlý, záměrně přiznaná technická instalace a vrací se i nerez. Je to vše de facto dobrá
zpráva, protože reportuje o perfektním zdraví celospolečenské duše, která samozřejmě
kopíruje perfektní kondici tuzemské ekonomiky.

Nestyďte se za nerez

A co obchodům řekne Pasta Oner?

Interiéry obchodů, které se hlásí do soutěže
Interiér roku za období 2017, se už nebojí jednoduchosti i surových materiálů a záměrně
provokují jako lehce přidrzlí puberťáci, kteří
jsou maximálně hraví a žijí v přesvědčení, že

Vytvořit si dokonalý obrázek o současných
komerčních interiérech bude samozřejmě
možné až po vyhlášení výsledků aktuálního
ročníku soutěže Interiér roku v Centru současného umění DOX, a to 10. 4. 2018. O vítě-

zích v současnosti rozhoduje osmnáctičlenná mezinárodní porota, v níž zasedají kromě
architektů také respektované osobnosti z oblasti vizuální kultury. Vedle prorektora pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, architekta a designéra prof. akad. arch. Jiřího
Pelcla dr. h. c. nebo interiérové designérky
Doc. Ing. Veroniky Kotradyové z bratislavské Fakulty architektury STU,
jsou členy například režisérka
Hana Třeštíková a výtvarníci
Pasta Oner nebo David Saudek.

www.interierroku.cz

BIBLOO CONCEPT STORE PRAHA
Ing. arch Nikola Netušilová

DIAGRAM CONCEPT STORE BRATISLAVA / Ing. arch Martin Frank, ESPRIINTERIER
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Wanzl vyhrává tři ceny v prestižní
soutěži German Design Award
Wanzl udává tón v inovacích a vývoji. Ve špičkové kvalitě vyrábí a distribuuje produkty, systémová
i individuální zákaznická řešení týkající se nákupu a prodeje, prezentace zboží, přepravy a bezpečnosti.
A nejen to, je nositelem mnoha ocenění i za design svých produktů.

Nakupování zítřka
začíná již dnes

Funkčnost, estetika, emoce, pokud toto vše
dokonale pasuje, je design produktu excelentní. Přesně takovou souhrou se pyšní
3 produkty MADE BY WANZL, které získaly
titul „Winner 2018“ za mimořádný design
produktu v rámci German Design Award.
Dva produkty - plastový nákupní vozík Salsa
a systémový regál pure tech – které získaly
ceny v kategorii Excellent Product Design,
pocházejí z dílny německého Wanzla a byly
vytvořeny v Leipheimu experty z různých
disciplín. Ocenění Special Mention v kategorii Excellent Communications Design za interiér prodejny Klaas + Kock v Rheine je třetí
cenou, kterou Wanzl letos získává.
German Design Award je prestižní mezinárodní cena pro jedinečné designové

trendy, kterou uděluje Německá rada pro
design (German Design Council). Rada pro
design byla založena v roce 1953 z iniciativy
Německého spolkového sněmu a podporuje hospodářství zaměřením na hodnoty
značky z hlediska designu. Pouze produkty
a projekty na nejvyšší tvůrčí úrovni se dostávají do dvoudenního finále odehrávajícího
se pod taktovkou renomované mezinárodní
poroty.
„Tři ceny za dva produkty a jeden projekt
na vybavení prodejny, tím se Wanzl dostává
na špičku v oblasti designu a konstrukce,“
říká Jürgen Frank, ředitel marketingu a produktového managementu společnosti Wanzl.
Udílení cen German Design Award se uskutečníilo 9. února 2018 ve Frankfurtu.

Interiér prodejny Klaas + Kock

Salsa

Digitalizované řízení obchodu, samoobslužné pokladny,
monitorování a nasazení personálu ve správný čas jsou jen
malou ukázkou modulu wanzl connect – řešení Vaší digitální
transformace.

Kompletní design interiéru prodejny Klaas +
Kock v Rheine pochází z dílny Wanzl. Dynamika vnější architektury byla důsledně přenesena
do vnitřních prostor a na prodejní ploše je esteticky dotvářena systémy wire tech, EuroShelf,
Vitable a YourTable. Prodejnu charakterizuje
halová konstrukce s obrovskými prosklenými
výklady a stropem vysokým 12,5 metru. Kompletní trasy pro nakupující jsou jasně strukturované a poskytují dostatečně velký prostor. Tato
koncepce získala cenu Special Mention v kategorii Excellent Communications Design.

pure tech

S regálovým systémem pure tech představuje
společnost Wanzl základní inovaci ve vybavení
obchodů. pure tech sází na estetický design, novým a charakteristickým prvkem je velmi štíhlý,
téměř neviditelný sloupek. Série je koncipována
jako designová skládačka s nespočetným množstvím systémových modulů a nabízí všechny
přednosti drátěného regálu s obrovskou nosností v cenové třídě plechových regálů. Montáž
a demontáž probíhá jednoduše, rychle a bez nářadí, což šetří čas a snižuje náklady. Podstatou je
inovativní nacvakávací systém, díky němuž lze
drátěné police v okamžiku zavěsit nebo převěsit,
přesto jsou však bezpečně spojené s konzolou.

Nová generace plastových nákupních vozíků
nese inspirující název Salsa: se svým svěžím
designem a excelentním jízdním komfortem
přináší vozík do mezinárodního maloobchodu
nový rytmus. Vozík Salsa s objemem 150 litrů
dobývá celý svět. Varianta s 95 litry pro malé,
rychlé nákupy, jednotlivce, prodejny v centrech
a samoobsluhy byla uvedena na trh v roce
2017. Vítězství přinesla nápadně nová koncepce designu s vysokou mírou rozpoznatelnosti:
má jedinečnou energii, struktura nákupního
koše se mění, opakuje se, vytváří chaotickou síť
a proplétá se, jako by to byl živý organismus.
Salsa odpovídá na aktuální megatrendy jako
neoekologie a individualizace a vizuálně komunikuje svou hnízdovou strukturou koše. Podoba
pochází z výrobně řízené, geometrické drátěné
struktury nákupních vozíků a vznikla prostřednictvím výrobního postupu vstřikování plastů.
Výsledkem je záměrně chaotický vzor koše
a nezaměnitelný vzhled.

www.wanzl.com
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I váš e-shop řeší,
jak zrychlit balení a ušetřit?
Inovace nemusí vznikat jenom v Praze. Sebevědomé a progresivní společnosti se vyskytují i v regionech. V Dobrušce
v kraji pod Orlickými horami sídlí společnost Servisbal Obaly, výrobce a dodavatel obalových systémů.
Název Servisbal od počátku vyjadřuje základní filozofii firmy, poskytovat bezchybný, excelentní servis pro balení
spolu s vizí tvořit obaly pro budoucnost. Provozuje také e-shop eOBALY.cz, kde jsou v nabídce krabice za výhodné
ceny pro malé i velké zákazníky. 98 % zboží je udržováno stále skladem a připraveno k okamžité expedici. Prostřednictvím e-shopu pohodlně nakoupíte vše potřebné pro balení většiny běžných výrobků a to i pro export do zahraničí.
E-shop eOBALY.cz naplňuje motto společnosti: "Obaly snadno a rychle".
Servisbal Obaly logicky ruku v ruce s expanzí internetového prodeje vyvíjí i inovativní řešení na míru e-shopům.
Zde jsou její tipy, jak efektivně vést e-shop a balit zboží.

Požadavek zákazníka
Zvýšení počtu zabalených zásilek
na jednoho operátora z důvodu
nedostatku pracovních sil ve skladu

Známá internetová lékárna se příliš nezabývala obaly,
ve kterých rozesílala své zboží – především potravinové doplňky
a volně prodejné léky. Pro balení používala malé klopové
krabice nebo původní obaly od produktů. S rostoucím počtem
zásilek však neúměrně rostla potřeba pracovní síly pro zvládnutí
expedice balíčků. V situaci obtížného najímání nové pracovní síly
tento stav začal ohrožovat samotný chod internetového obchodu.

7 zásad úspěšného e-shopu
Na internetu utrácíme čím dál víc
peněz. Nejsou na něm fronty a celé
to můžeme vyřídit pěkně doma
u krbu. Kdo není na internetu, jako
by nebyl vůbec. Místní podnikatelé
už e-shopy mají - v České republice
jich existuje více než 36 tisíc. To je
pořádná porce. Ale být na internetu
a být úspěšný na internetu, to jsou
dvě dost odlišné věci. Jak takový
úspěšný e-shop vypadá?
1) Přizpůsobí se svému zákazníkovi
Náš zákazník, náš pán. To dá rozum. Pořádný
e-shop se zákazníkovi přizpůsobí. Pozná, zda
si jej prohlíží na maličké obrazovce telefonu
nebo na obřím monitoru. Návštěvník se pak
cítí jako doma a mnohem spíš se z něj stane
zákazník. Zaměřte se na spokojenost zákazníků a hýčkejte si je.

2) Aktivujte co nejvíce
smyslů zákazníka
Jak vybíráme v kamenné prodejně? Skoro
všemi smysly. Musíme se spoléhat jen na oči?
Aktivujte co největší část mozkové kapacity.
Fotografie, video nebo 3D obrázky řeknou
více než tisíc slov. Správný e-shop se proto
nebojí investovat do profesionálních forem
prezentace.

totiž dopředu připravený. Lépe zorganizuje
sklad. Zrychlí balení objednávek. Najme brigádníka. Prostě z toho vytěží co nejvíc.

s nimi zabalíte třikrát víc zásilek a ušetříte
desítky tisíc korun ročně.

6) Nedostatek pracovní síly
– dá se to řešit lépe

… a nebojí se případných výměn zboží. Zákazníkovi je usnadňuje. Třeba tím, že k balíčku přiloží předplacený zpětný štítek. Nebo
tím, že používá takové krabice, ve kterých
zákazník zboží jen znovu zalepí připraveným
lepicím páskem a zašle zpět. Zákazník pak
z nákupu má skvělý dojem i v případě, že se
napoprvé netrefil.

E-shopy mnohdy pro stromy nevidí les. Co
zabere při expedici nejvíc času? Nepřekvapivě balení zásilek. Přitom se to dá dělat tak
jednoduše. Třeba s rychlouzavíracími krabicemi BALBOX Speed, které jsou složené
za vteřinu. Při stejném počtu zaměstnanců

7) Věří svým produktům…

Promyšlená krabice
pro e-shopy

rychlejší

pevnější

chytřejší dostupnější

3) Má dobře napsané texty
Podceňovat by ale neměl ani texty, na které většina podnikatelů zapomíná. Výstižné
popisky produktů jsou přitom základ. Když
k nim přidáte i blog, na kterém zákazník
najde rady k výběru, nebo mu umožníte nahlédnout pod pokličku vaší firmy, získáte už
vážně velký náskok před ostatními.

Objednat
www.eobaly.cz
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otevírací proužek

lepící pásek pro
zpětné zaslání

4) Má rychlou a autentickou
zákaznickou podporu

fast
AND
easy

Při použití krabic BALBOX Speed
náš e-shop zrychlil balicí proces a ušetřil
35 000 Kč za rok. Navíc v předvánočním
období dokázal expedovat až 2x více zásilek
denně při stejném počtu lidí.
Komfort při balení i pohoda na pracovišti
se ke spokojenosti všech zvýšila.

lepící pásek
pro odeslání

Naše řešení
Krabice BALBOX Speed
umožní až o 70 %
rychlejší složení krabice

Odpovědět na e-mail za tři dny stačilo naposledy v roce 2005. Zákazník dnes čeká, že si
jej bude obchodník hýčkat a odpoví mu obratem. Očekává taky, že komunikace bude
upřímná a psaná normálním jazykem. Nastavení firemních procesů nám v tento moment
neumožňuje vaší žádosti vyhovět, to fakt
nechce slyšet vůbec nikdo. Dalším trendem
v komunikaci je být online s využitím chatu
nebo videochatu.

5) Je připravený na nákupní horečku
Spousta obchodníků se děsí sezóny. Chtějí
sice vydělat, ale vědí, že se zase měsíc nevyspí. Dobrý obchodník se sezóny nebojí. Je

BALBOX®SPEED

...složená jedním pohybem za vteřinu
+420 499 979 797
info@servisbal.cz

Servisbal Obaly s.r.o.
Na Poříčí 661
518 01 Dobruška

www.servisbal.cz
www.blog.servisbal.cz
www.eobaly.cz
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Čtvrtstoletí veletrhu REKLAMA POLYGRAF
Moderní a atraktivní expozice českých i zahraničních firem z oboru reklamní
komunikace a využití tisku nabídne pod jednou střechou výstaviště PVA EXPO
PRAHA. Od 29. do 31. května 2018 se zde uskuteční jubilejní 25. ročník mezinárodního veletrhu REKLAMA POLYGRAF, jedinečná platforma pro sdílení novinek.
Souběžně s jubilejním 25. ročníkem veletrhu
REKLAMA POLYGRAF se bude konat i 2. ročník veletrhu obalových inovací a technologií
OBALY 2018. Spojení obou veletrhů se ukázalo jako velmi úspěšný koncept. Při loňském
ročníku propojení akcí se na 11 500 m2 hrubé
výstavní plochy v rámci veletrhů představilo
294 firem, z toho 59 zahraničních z 11 zemí.
Určitě se máme na co těšit i v letošním ročníku, protože organizátoři slibují podobný rozsah akce.

Struktura vystavovatelů
se v průběhu času mění
Spolu se změnou místa konání se postupem
času změnila i struktura vystavovatelů. V posledních letech sledujeme pokles v oboru
dárkových předmětů – dříve velkoobjemové zakázky typu zapalovač, tužka, deštník či
flashdisk mají velký propad a hledají se originální a personifikované dárky v menších
objemech. Obor je hodně ovlivněn módními
vlnami, zejména pak u VIP dárků. Stejně jako
v loňském roce bude na výstavě zastoupeno
velké množství firem nabízejících reklamní
textil, pro něž jsou prvotřídní výběr materiálu
a vysoká odolnost textilu prioritou. Tradičními vystavovateli zůstávají firmy nabízející potisk a výšivku nebo reklamní čokolády.
V květnu budou na výstavišti, v rámci obou
veletrhů, hojně zastoupeni dodavatelé digitálních strojů. Vedle polygrafické produkce
se výrobci z ranku digitálního tisku zaměřují stále častěji na výrobce obalů. Není vůbec
divu. Zatímco náklady časopisů, novin a další
papírové produkce klesají, segment packagingu vzrůstá a přitahuje často i původně
„neobaláře“. Současným trendem je, že řada
tiskáren či reklamních agentur rozšiřuje své
portfolio i o oblast obalů. Nesnaží se konkurovat velkým kartonážním výrobcům s cenově
i prostorově náročným strojním vybavením,
ale snaží se nabízet svým zákazníkům něco
jiného. Zajímavé je, že o to „něco“ jiného naopak rozšiřují své nabídkové portfolio i velcí
obaloví hráči. To „něco“ je personalizace v HI
RES kvalitě realizovatelná digitálním tiskem!

2. VELETRH OBALOVÝCH INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ

Digitální tisk na výstavišti osloví i obaláře

www.veletrhobaly.cz
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OFICIÁLNÍ VOZY

Vystavovatelé z řad producentů i dodavatelů
digitálních tiskových zařízení (především tiskových plotrů) jsou na výstavišti PVA EXPO
PRAHA zastoupeni již řadu let a nejinak tomu
bude i na ročníku 2018. Zatímco donedávna
byl digitální tisk směřován hlavně na oblast
čisté polygrafie, reklamy či signmakingu, dnes
vývoj směřuje k obalům. Tedy dochází k nabídce strojů větších formátů pro materiály

o vyšších plošných hmotnostech, tak aby byly
maximálně použitelné ve světě packagingu.
Díky pokročilé automatizaci lze už dnes tisknout za den mnohem více zakázek s nižším
tiskovým nákladem. O možnosti personalizace, která patří k hlavním nástrojům k oslovování individuálních zákazníků, ani nemluvě.
REKLAMA POLYGRAF 2018 se bude opět
pyšnit svojí rozsáhlostí a účastí vystavovatelů,
z nichž mnozí v letošním roce své expozice
oproti loňsku zvětšují. Prezentace vystavovatelů budou opět situovány v halách 3, 4 a 6.
V květnu v rámci obou veletrhů budou na
výstavišti hojně zastoupeni dodavatelé digitálních strojů. Vedle polygrafické produkce
se výrobci z ranku digitálního tisku zaměřují
stále častěji na výrobce obalů. Nové trendy
odprezentuje řada letošních vystavovatelů. Jednou z největších expozic se představí společnost Spandex, jejíž výstavní plocha o velikosti
320 m2 jde napříč přes celou šířku haly 4. Spandex zastupuje světové značky a nabízí rozsáhlé
portfolio materiálů pro signmaking a digitální
tisk. V bohaté nabídce společnosti nechybí folie, prakticky všech typů, ať již se jedná o folie
lité, válcované či speciální. K velmi žádaným
patří především lité folie, které sice představují
dražší variantu, ale tuto „nevýhodu“ několikanásobně, zvláště např. při polepu firemních
vozidel, vyváží svými vlastnostmi.
Na výstavišti nebude ani letos chybět společnost DATALINE TECHNOLOGY, a.s., která
na našem trhu zastupuje předního leadera
v digitálním tisku - HP Indigo. Společnost
Konica Minolta zase nabídne řešení i pro produkční tisk v podobě inkjetového archového
stroje KM–1, který propojuje výhody digitálních a ofsetových technologií. Stroj umožňuje
tisknout na široké spektrum materiálů bez
předchozí úpravy povrchu (pre-coatingu).
Vlajkovou lodí digitálního tisku vhodného
rovněž především pro obaláře je Xerox iGen
5. Žhavou novinkou uváděnou na náš trh je
nyní u tohoto stroje atraktivní bílá barva. Výhodou nového toneru je jeho bělost a vysoká
denzita dosahovaná při tisku, proto pro většinu tiskových aplikací stačí tisk jedné vrstvy.

Řešení pro standardní výrobce
i designové kreativce
Na veletrzích OBALY a REKLAMA POLYGRAF
nebude chybět ani řada zajímavých obalových
designů. Vedle výrobců obalů se budou na
výstavní ploše prezentovat i dodavatelé materiálů. K předním evropským dodavatelům
papírů a kartonů pro digitální tisk, lepenek
i dalších produktů pro visual communication
patří společnost Antalis, která nabízí ucelené
řady natíraných i nenatíraných papírů a lepenek. V nabídce nechybí ani kreativní papíry
a kartony v široké škále textur, barev a povrchových úprav.
Tiskové, obalové, kancelářské i technické
materiály nabízí i další významný evropský
dodavatel, který má zastoupení i na českém
trhu, společnost Papyrus. Vedle standardních
řad papírů, hladkých i vlnitých lepenek tato
společnost dodává řadu speciálních aplikací. Mezi ně patří i nyní exkluzivně nabízené
materiály Gmund Wood v kolekci Papyrus
Specials.

Doprovodný program obou veletrhů
Návštěvníci veletrhu REKLAMA POLYGRAF
a OBALY se mohou těšit na odborný doprovodný program, garantovaný významnými
osobnostmi. Pro předem registrované zájemce bude připraven odborný diskusní panel
ke 100 letům reklamy. Tématem diskusního
setkání bude ohlédnutí se za vývojem reklamy v posledních 100 letech (při příležitosti
výročí založení Československa), např. jak se
vyvíjela reklama a média v jednotlivých obdobích – historických milnících republiky,
srovnání a způsob jakým oslovovala lidi, jaké
byly trendy, co je vizí, kudy půjde reklama,
nové inovativní technologie. V rámci veletrhu
se také uskuteční vyhlášení soutěží Kalendář 2018 a Duhový paprsek 2017. Paralelně
s těmito akcemi bude v prostorách veletrhu
probíhat doprovodný program, ve kterém budou vystavující firmy vystupovat s odbornými
přednáškami rozličných témat. Druhý den veletrhu proběhne tradičně veletrh eventových
služeb – Event Day.

Veletrh OBALY opět odborně zaštítí
obalový institut SYBA
Odborným partnerem veletrhu OBALY zůstane i letos obalový institut SYBA, který zde
bude i garantem řady doprovodných akcí
a programů. I v letošním roce bude SYBA
pořadatelem odborného semináře Speciality obalového designu (v loňském roce velmi
zajímavě pojatém na téma Obaly na hračky).
Nově se bude souběžně s veletrhem prezentovat zavedená prestižní certifikovaná národní
soutěž Obal roku.
Jana Nosálová,
ředitelka veletrhu
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Tradiční vrcholné setkání profesionálů v oboru
in-store komunikace. Celodenní program této
prestižní akce bude zahrnovat mezinárodní konferenci,
expozice významných oborových soutěží a galavečer.

Soutěž POPAI AWARDS je přehlídkou
nejlepších řešení pro místo prodeje

POPAI
DAY 2018

Soutěž POPAI AWARDS, kterou každoročně pořádá středoevropská pobočka POPAI, je již tradičně vnímána
jako prestižní událost oboru in-store marketingu pro tvůrce i zadavatele realizací v místech prodeje.
Minulý ročník soutěže, který proběhl v závěru
listopadu jako součást programu POPAI DAY
2017 v Kongresovém centru TOP HOTELU
Praha, představil v rámci rozsáhlé soutěžní expozice 109 realizací ve 20 soutěžních kategoriích. Soutěž nabídla jedinečnou příležitost seznámit se nejnovějšími projekty pro účinnou
komunikaci v místě prodeje, s novými formami komunikace se zákazníky a získat přehled
o trendech na trhu in-store komunikace.
K soutěžním exponátům patřily prostředky in-store komunikace, prostředky pro

29. 11. 2018

Kongresové centrum TOP HOTEL Praha****,
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

POPAI FÓRUM 2018

vybavení obchodů, nástroje světelné komunikace, informační a orientační systémy, projekty podpory prodeje, inovativní a ekologicky šetrná in-store řešení, integrované in-store
kampaně atd. V samostatných soutěžních kategoriích soutěžily novinky z oblasti digitální
médií a také reklamní dárky v místě prodeje.
Letošní ročník soutěže POPAI AWARDS 2018 se
uskuteční 29. 11. 2018 v Kongresovém centru
TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha
4 - Chodov.

Mezinárodní konference o zásadních trendech a potenciálu místa prodeje.

POPAI AWARDS 2018

Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech.
Přehlídka nejnovějších realizací v oblasti nástrojů in-store komunikace,
in-store technologií a dalších podpůrných propagačních nástrojů.

Hvězda 3D reklamy 2018

Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty dlouhodobě podporuje
obor 3D reklamy a zviditelňuje nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2018

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

Galavečer

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2018, Hvězda 3D reklamy 2018
a POPAI STUDENT AWARD 2018 • Degustace vín • Raut, hudba
AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI
S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

POPAI CENTRAL EUROPE
www.popai.cz

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

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

Nejúspěšnějším exponátem celé soutěže se stala
in-store realizace Paletové vystavení Jägermeister, kterou
pro společnost Remy Cointreau Czech Republic vytvořila společnost Dago.
Tento projekt získal celkem čtyři ocenění včetně absolutního vítězství v soutěži.
Toto tematicky i designově originální vystavení je určeno pro podzimní akci značky Jägermeister. Na
prodejnách bylo pro několik řetězců hypermarketů různě velikostně adaptováno. Veškeré obměny
vycházejí z hlavního, velmi zajímavého a neotřelého prvku. Tím je „origami“ skládaný jelen, který
je složený z jednoho kusu dibondové desky. Celkové provedení nádherně barevně doplňují umělé
stromy v podzimních barvách. Tím však škála detailů teprve začíná, protože se nezapomíná ani na
správnou teplotu servírování nápoje. Proto je součástí vystavení vždy mrazák, ze kterého si zákazníci mohou láhve také odebírat. Skutečně nepřehlédnutelnou realizaci ještě vyzdvihuje kombinace
oranžového a bílého LED svícení. V místě prodeje je vystavení doplněno o další navigační druhy POS
(rukávy na bezpečnostních bránách, navigační podlahové samolepky).
Vítězství ve zvláštní kategorii „Integrované in-store kampaně“ získal projekt Proměna nápojového centra TERNO HK od společnosti SÁRA s.r.o. Zadavateli byly Plzeňský prazdroj a.s.,
Karlovarské minerální vody, a. s., a JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.
Cílem projektu bylo zatraktivnit a zlepšit
prostředí i funkčnost nápojového centra,
zajistit jeho lepší propojitelnost s vlastním obchodem, zlepšit orientaci zákazníků a potlačit původní vzhled průmyslového velkoskladu. Projekt se zároveň
zaměřil na zlepšení osvětlení, posílení
barevnosti a zvýraznění komunikace
podporující konzumaci nápojových kategorií včetně přidání emočních prvků.
Realizace byla spuštěna ve dvou po sobě
jdoucích etapách. Výsledek projektu byl
všemi subjekty hodnocen jako zdařilý.

Ciderfestival kartonový stojan, který do soutěže přihlásila společnost Plzeňský Prazdroj,
byl v soutěži vyhodnocen jako nejlepší POP materiál na bázi papíru. Stojan byl vyvinut v rámci
aktivity Ciderfestival, která měla za cíl představit
kategorii ciderů novým zákazníkům a posílit pozici u stávajících nakupujících. Úkolem stojanu bylo
odprezentovat na jednom stojanu dva poměrně
odlišné produkty. Sice se jedná o cidery, avšak
chuťový profil je značně odlišný a stejně pak komunikace značek. Stojan se s tímto problémem
vypořádal rozdělením na poloviny a komunikací
skrze dva odlišné světy. Klíčový vizuál stojanu
tedy rozděluje cidery na party (Frisco) a na piknik
či relax (Kingswood). Navíc stojan umožnil prodávat i třetí cider - Kopparberg, který je umístěn
formou kartonového příživníku po straně. Stojan
pojme až 100 ks produktů po naplnění. Díky umístění vícero značek byl stojan na prodejní ploše
ponechán delší dobu než pouze stojan s jednou
značkou a zároveň se pak zvýšila šíře distribuce.
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Všimli jste si někdy, že když vejdete do obchodu značky Zara, dýchne na vás atmosféra Středozemí? Zara tak odkazuje nejen na svůj španělský původ, ale zároveň tím chce podtrhnout i svůj mezinárodní charakter. Nepotřebuje k tomu
ani dekorace, ani komplikované vizuály, stačí ji pouze osvětlení: zářivě bílé světlo s vysokou intenzitou.

Světlo v místě prodeje

dodává image, naviguje, láká a prodává
Příklad Zary poukazuje na nezastupitelnou
roli a potenciál aplikace světla v místě prodeje. Světlo má zásadní význam ve vnímání
zrakem, dokáže v prostoru navodit atmosféru, a ovlivnit tak náladu lidí i jejich chování.
Experimenty Briana Wansinka a Koerta van
Ittersuma z roku 2012 prokázaly, že hosté
v tlumeně osvětlených restauracích jedí
celkově méně, aniž by to mělo vliv na jejich
hodnocení kvality či celkovou výši útraty.
Biswasova studie pro změnu poukázala na
souvislost mezi tlumeným osvětlením a tendencí hostů vybírat z jídelního lístku nezdravá jídla. V jasně osvětlených restauracích naopak lidé častěji volí zdravější pokrmy jako
zeleninu a ryby.

směrovým světlem, či systémem světel bodových. Například v luxusním domě Le Bon
Marché v Paříži si vinotéka La Cave zakládá
na osvětlení v těsné blízkosti nabízeného vinného sortimentu. Každá polička je nasvícena
zvlášť, každá jednotlivá láhev prémiového nápoje je tak trojrozměrně zasazena do scény.
Koncept s vertikálním světlem zdůrazňuje
klenutý strop napodobující vinný sklep.

Potřeba je myslet i na kabinky a personál

Každá prodejna by měla
mít osvětlení na míru
V místě prodeje jsou produkty, které jsou
umístěny na dobře osvětlených místech,
pro nakupující atraktivnější, s větší pravděpodobností si je vezmou do ruky a blíže se
s nimi seznámí (Lišková, 2014). Celkový světelný efekt je přitom tvořen teplotou chromatičnosti světla, jeho intenzitou či distribucí.
Vzájemnou kombinací uvedených parametrů lze pro daný sortiment docílit té správné atmosféry. Jasné světlo dokáže například
podnítit vzrušivost jednotlivců, která zvýší
náchylnost k provádění impulzivních nákupů (Ebster a Garaus, 2011), což využívají zejména diskontní prodejny. Obchodní domy
volí pro změnu spíše slabší osvětlení, kterým
navozují pocit uvolnění. S chladným světlem
se setkávají zákazníci prodejen s křišťálem,
které tak podtrhují nejen zářivé odlesky, ale
i svou luxusní image. Naopak kavárny, které
chtějí docílit útulné atmosféry, volí světlo
teplejší. Druh světla je odvislý také od sortimentu – studené světlo se hodí na ryby, ostré
světlo na ovoce a zeleninu, protože posiluje
dojem jejich čerstvosti (Vítek M., 2016).
Kromě konkrétního druhu osvětlení má na
zákazníky vliv i umístění světla a jeho zónování, kterým se zvýrazňuje to, co je potřeba, a naopak se ubírá na intenzitě v okolí.
Základem je centrální osvětlení pro celou
prodejnu, které umožňuje nakupujícím procházet celým prostorem (Ebster a Garaus,
2011). Další světla však už mohou být použity k osvětlení konkrétních produktů, buď

ba i příjemná, zvyšuje se pravděpodobnost,
že si bude ve větší míře všímat vystavených
produktů, a tím i pravděpodobnost jejich
nákupu. Například americká značka Hollister, cílící na mladé spotřebitele, si ve svých
obchodech hraje s kontrasty světla a stínu
– zatímco fasády jsou nasvíceny jasně, aby
odkazovaly k prosluněným plážím na Huntington Beach, tmavý interiér má připomínat
klubovou scénu (Oltmanns, 2015).

Koncept vinotéky La Cave s vertikálním světlem
(zdroj: Ryan, 2013)
V některých obchodech je možné narazit na
odrazové světlo, které vystavené zboží neosvětluje přímo, ale pomocí dalšího materiálu,
například přes dřevo či kov. Klenotnictví zase
ráda sází na lesk a třpyt samotných šperků.
Osvětlení je nutné také volit v souladu s cílovou skupinou dané prodejny. Podle studie
společnosti Zumtobel Lighting (Šobra, 2014)
neexistuje osvětlení, které by vyvolávalo
stejné naladění u všech. Zatímco otevřené
osoby se smyslem pro tradici ocení rovnoměrné osvětlení s mírným akcentem, dynamické a nekonvenční osoby dobře reagují
na kontrast a efekty s využitím reflektorů
s úzkou charakteristikou. Pokud je pro danou skupinu atmosféra v obchodě přijatelná,

Ukázka prodejny značky Hollister s potemnělým
světlem připomínající atmosféru klubové scény
(zdroj: Singh, 2011)

V prodejně se musí myslet i na taková místa,
jako jsou zkušební kabinky, kde proběhne
až 60 % nákupních rozhodnutí v prodejnách
s oblečením (Klánová, 2017). Směr osvětlení
v kabince má přitom na chování nakupujících velký vliv. Proto je nejvhodnější do nich
umístit čelní osvětlení, aby se zákazníci dobře
viděli v zrcadle (Psychologie osvětlení v retailu, 2016). Zásadní je rovněž věrné nasvícení
barev.

Světlo jako součást POP médií
Světlo v místě prodeje se objevuje také jako
součást POP komunikátů ve snaze zvýšit jejich schopnost přilákat pozornost zákazníků
a zdůraznit některé části jejich obsahu. Z výzkumu Paco Underhilla z roku 2000 vyplynulo, že podsvícených chladicích stojanů na
nealkoholické nápoje si všimne 46 % zákazníků oproti 6 %, kteří si všimnou jejich neosvětlených variant. Pokud byl osvětlen stojan
na konci uličky, všimlo si jej 37 % zákazníků.
Neosvětleného jen 16 %.
Podobně Bollrath ve své studii z roku 2013
prokázal konkrétní vliv světla v POP displejích na prodeje vystaveného zboží. Demonstroval to na příkladu regálových čel, osvětlených systémem Hera Lightining SlimLite
a umístěných vždy v přední části dvou prodejen řetězce General Nutrition Center tak,
aby byly dobře viditelné pro zákazníky už
od vchodu. Prostor prodejen byl po dobu
dvou dní neustále monitorován, přičemž
každý den byl osvětlen vždy stojan jen v jedné z prodejen. Kolem stojanů celkově během
pozorování prošlo 13,5 tisíc nakupujících
a přineslo následující závěr. Z osvětlených
stojanů byly prodeje více než dvojnásobné.
Světlo ve stojanu přilákalo pozornost 21,6 %
kolemjdoucích, kdežto na neosvětlený stojan
se podívalo jen 12,1 %.

Další důkaz pozitivního vlivu osvětlených
POP médií přinesla v roce 2016 britská studie asociace POPAI UK, Rocket Production
a Unileveru zkoumající podporu prodeje
vlasových produktů značky TRESemmé.
Produkty byly nejdříve jen běžně vystaveny
v regálu, následně zvýrazněny statickým POP
médiem, poté doplněny světlem, později
také pohybovým a zvukovým efektem. Podsvícený displej dokázal přilákat zrak o 34 %
nakupujících více než ten nesvětelný. Díky
podsvíceným prvkům displeje, označujících
jednotlivé kroky vlasové péče, strávili zákazníci u výrobků o 215 % déle času. Deklarovaný zájem o koupi produktů v displaji stoupl
o 23 %. U exekuce s aplikovaným světelným
efektem stouply prodeje o 122 % oproti
shodné exekuci bez světelného efektu. Při-

dáním dalších stimulů – pohybu a zvuku –
schopnost přilákat zákazníky ještě vrostla,
prodeje se vlivem jejich kombinace zvedly
dokonce o 137 %.
Světlo tedy zdaleka nemá v místě prodeje
jen prostou osvětlovací funkci. Zákazníky
v prostoru naviguje, k vybraným produktům dokáže přilákat pozornost, měnit jejich
image a dokonce umí podpořit jejich prodej.
I z těchto důvodů má vždy smysl se jím zabývat jak na úrovni osvětlení prostor prodejny,
konkrétního zboží či POP médií a volit jej
důkladně s ohledem na charakter produktu,
image značky a cílovou skupinu.
Daniel Jesenský / DAGO, s.r.o.
Iva Bastlová / Ateliér Loxo
INZERCE

Kromě zvýraznění produktů a přilákání pozornosti dokáže světlo vylepšit i podobu prostoru. Pokud má prodejna nízký strop, lze jej
osvětlením stěn ve světlých barvách opticky
zvýšit. Vysoké stropy lze naopak snížit použitím závěsných svítidel (Ebster a Garaus,
2011). Podobně je možné malý prostor zvětšit,
a to například reflektorem v kombinaci s jasnými barvami stěn. Naopak širokou místnost
zmenší tmavé barvy a projektor, jenž osvětluje
stěnu pouze tam, kde jsou produkty, které je
třeba vyzdvihnout (Barr a Broudy, 1986).

VÝSTAVA A SRAZ
SUPERSPORTŮ

01 / 09 / 2018
PVA EXPO PRAHA

Další funkce světla spočívá v jeho schopnosti navigovat. Navigační systém na bázi světla
dokáže zákazníky převést přes prodejní plochu či upozornit na akční nabídku. Využívá
ho například řetězec Carrefour ve francouzském městě Lille (Klánová, 2017).
V neposlední řadě má světlo vliv i na lidský
organismus. Čím déle je osoba v prostorech
s umělým osvětlením, tím více se může
měnit její psychické rozpoložení, hladina
hormonů, tělesná teplota i nálada a bdělost.
Nemálo to ovlivňuje i chování personálu
obchodů. Je tedy žádoucí, aby umělé světlo
určené pro aktivní část dne obsahovalo aktivující modré složky aspoň tolik jako denní
světlo (Fuksa, 2013).

AKCE SE KONÁ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY ESCAPE6 PRAGUE CAR FESTIVAL
www.czechsupercarmeet.cz
CSM2018_172x110.indd 1
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Ukázka POS nosiče na podporu vlasových produktů značky TRESemmé (zdroj: Rocket Production, 2016)
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pochopili důležitost fyzické prodejny a fyzického vystavení produktu, které znamenají přímou interakci se spotřebiteli, zvyšují
jejich oblíbenost, přispívají k propagaci produktu i firmy.
V minulosti společnosti spravovaly fyzickou
prodejní síť a digitální sítě odděleně (databáze, vztahy se zákazníky, věrnostní programy
atd.). Tento oddělený přístup se změnil ve
více kanálovou prodejní strategii a v jednotnou omnichannel strategii, která integruje
všechny body kontaktu se zákazníky a je založená na využití všech kanálů současně. Vývoj
je reakcí na chování spotřebitelů napříč prodejními kanály, kteří nakupují například způsobem Click & Collect nebo Store To Home.
„Fyzické i digitální prodejní kanály v neoddělitelném spojení musí zajistit skutečnou
kontinuitu nákupní cesty zákazníků kdekoli
a kdykoliv. Online kanály a fyzické prodejny
jsou komplementární a nesmíme je stavět
do protikladu. Dnešní zákazník nechce porovnávat kanály, aby si vybral jeden z nich,
chce obojí! Chce se orientovat, informovat,
porovnávat, číst názory ostatních zákazníků,
“ vyplývá z rozhovorů s odborníky.
Až 58 % francouzských zákazníků potvrdilo
pozitivní zkušenost s nakupováním napříč
prodejními kanály, a to zejména v sortimentu domácích spotřebičů a hi-fi.

Prodejní místo se mění v místo
jedinečného zážitku zákazníků

Technologie a lidský faktor
jsou zásadní pro vývoj a jedinečnost v retailu
Evropská Marketing at-retail show, která je tradičním mezinárodním setkáním profesionálů z marketingu a retailu v Paříži,
přináší komplexní pohled na aktuální rozsah, strukturu a trendy komunikace v prodejních místech. I v rámci připrav letošního ročníku této akce, která se uskuteční 27. – 29. března v Paříži, byla vyslovena celá řada úvah a poznatků evropských
odborníků o klíčových fenoménech a o hlavních oblastech vývoje v retailu v roce 2018.
Z analýzy 94 000 rozhovorů na sociálních
sítích a rozhovorů s odborníky vyplynuly
významné trendy v prodejním místech, ke
kterým patří například:
•	
Personalizovaná nákupní trasa, která
znamená konec standardizovaného způsobu masového nakupování.
•	Atraktivní způsob nakupování, kdy vznikají koncepty hybridních obchodů, které
k tradičnímu kamennému obchodu využívají e-commerce.
•	Místo prodeje, jako místo zážitků a interakce se zákazníkem.
V důsledku digitalizace, rozvoje omnichannel strategií a nových požadavků zákazníků
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došlo v posledních letech v retailu k zásadnímu vývoji. Právě probíhající proměna retailu
je ovlivněna změnami v chování nakupujících a novými možnostmi v oblasti zacílení
a zapojení zákazníka, které nabízejí stále více
příležitostí k personalizaci.

Omnichannel retail v centru priorit
Řada maloobchodníků se rozhodla již před
několika lety posílit své působení v digitální
oblasti, ne všechny společnosti však dosahují
stejné úrovně vyspělosti v této sféře a omnichannel strategie s využitím všech prodejních kanálů zůstanou prioritou pro některé
obchodní společnosti. Online obchodníci

Nákupní zážitek patří v jakémkoliv prodejním kanálu mezi rozhodující prvky pro
zvýšení zájmu, upoutání pozornosti, získání
loajality zákazníků a pro diferenciaci značky.
Zákazníkova nákupní zkušenost má přinášet
radost, potěšení a vzbudit emoce. Prodeje
v rámci e-commerce nepochybně nadále
rostou, jsou příslibem rychlého a snadného
nákupu, který láká mnoho zákazníků, kteří
chtějí realizovat své nákupy kdykoli a kdekoli a na jakémkoliv zařízení. Ale digitalizace
obchodu, která by mohla znamenat temnou
budoucnost pro kamenné prodejny, bude
i nadále vyvíjet tlak na obchodní společnosti, aby zcela přehodnotily organizaci a roli
jejich prodejních prostor. Obchodní společnosti jsou tak vedeny k vymezení nové úlohy
prodejního personálu jako kvalifikovaných
poradců a k integraci digitálních nástrojů
a služeb do klasických prodejen s cílem nabídnout zákazníkům personalizovanou nákupní cestu.
Značky pochopily, že to, co je činí jedinečnými a dovoluje jim odlišit se od svých konkurentů, není jen výrobek, ale zážitky nabízené
zákazníkům. Prodejna už není pouhým prodejním prostorem s nabídkou řad produktů
v rámci samoobslužného prodeje, ale stává
se místem života, interaktivity a komunikace, nabízí unikátní zkušenost, která přímo

vtahuje zákazníka do světa značky, kde hrají
významnou roli technologie.

Technologie pro personalizovanou
nákupní zkušenost
Integrace technologických inovací v rámci
nákupní cesty umožňuje vytvořit pro zákazníky personalizovanou nákupní zkušenost
a zážitky. Zobrazení informací řízených softwarem (digitální displeje, video animace
a další), přístup k produktovým datům, geolokační nástroje, konfigurátory, digitální terminály, RFID, beacons - elektronické majáky,
roboti se řadí k technologicky vyspělým řešením pro zlepšení zákaznických zážitků a pro
vyšší úspěšnost obchodních společností.
Tyto nové digitální nástroje postupně přicházejí do obchodů a ovlivňují praxi a průběh
nakupování. Napomáhají lepšímu výběru,
zvyšují informovanost zákazníka a interakci
se zákazníkem, umožňují zkracovat čekací
dobu u pokladen.
Tyto technologie rovněž umožňují analýzu
a modelování chování. Vztah se spotřebiteli
musí být přizpůsoben tak, aby nabízel obohacený a personalizovaný zážitek. Cílem je
navrhnout každému zákazníkovi nákupní
cestu, která odpovídá jeho zvykům a preferencím. Kombinace jsou četné a jsou kombinovány všechny kanály a všechny dosud
dostupné technologie.
Základním kamenem prodejního místa, které je připojeno online, se stává chytrý telefon. Má ústřední postavení v oblasti vztahů
se zákazníky a v procesu nákupu. Spotřebitelé v něm mají uloženy věrnostní karty a slevové kupony, prostřednictvím smartphonu
mohou realizovat platby. Chytrý telefon dává
maloobchodníkům příležitost k přímé interakci s každým zákazníkem, posiluje svou roli
pro zajištění optimalizované cesty zákazníka.
Do roku 2025 by mělo 70 % Francouzů platit
nákup v částce méně než 20 eur prostřednictvím smartphonu.

Prodavači v rámci omnichannel strategií
I když technologie hraje pro maloobchodníky klíčovou úlohu pro odlišení díky schopnosti personalizovat prodeje, lidský rozměr
zůstává neoddělitelný od zákaznického zážitku a je rozhodující ve vztahu, který mohou značky vytvářet se spotřebiteli. Pokud
se v roce 2017 objevily hlavní trendy kolem
technologických inovací (AI, roboti, chatboti), v roce 2018 lidský faktor zaujímá zásadní místo v nákupní zákaznické zkušenosti.
V rámci omnichanel strategií je prodavač
skutečným fyzickým ambasadorem značky,
pro kterou pracuje. Prodejní personál funguje jako kvalifikovaný poradce v omnikanálovém způsobu nákupu s cílem poskytnout
zákazníkovi co nejkvalitnější vícekanálovou
nákupní zkušenost.
Daniela Krofiánová
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Retail jako veřejný prostor
Retail se stále vyvíjí. Z pohledu marketingu se stává důležitější a důležitější a hraje nezastupitelnou roli v soukolí komunikačního mixu. Bez retailu si dnes jakoukoli kampaň nedovedeme dobře představit. Tak zvaný „bottom line“ je prostě samozřejmostí.
Jde o schopnost „distribuovat“ zákazníkům konkrétní produkt nebo službu v místě, kde nakupují. Současně dnes evidujeme
mnoho jiných funkcí, které byly ještě do nedávna výsadou klasických media typů. Od inspirace, přes příležitost se něco naučit,
dozvědět nebo potkat zajímavé lidi, až po revoluční možnost prodávat namísto produktů či služeb ZNAČKU jako takovou. Současně, a to na základě vzestupu on-line nákupů, se retail snaží najít takové formy, které motivují zákazníky do obchodu přijít.
Co, co jsme dříve museli „oběhnout“ v rámci víkendového dopoledne, se dá dnes udělat mnohem pohodlněji, přímo z postele.
Retail se stále častěji stává „médiem“, které
předkládá mnohem víc. Sice nabízí možnost
nákupu, ale mnohem sofistikovaněji. Láká,
baví, předkládá názory, informuje a učí.
A protože nikoho už nebude bavit chodit
na zábavní akce do omšelého supermarketu,
mění se i jeho forma a design. Zdá se, že po-
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stupně dokáže přesáhnout hranici i oné sociální interakce, které je s retailem spjatá po
staletí a míří ještě dál. Až tam, čemu říkáme
„veřejný prostor“.
Pokud budeme definovat veřejný prostor,
můžeme se opřít o následující názory: Veřejný prostor je prostorem života společnosti,
prostorem společenské komunikace. Je místem, kde se společnost „děje“, kde dochází ke
kontaktům a komunikaci mezi lidmi, ke sdílení, inspiraci a vzniku všeho, co přesahuje
jedince. Veřejný prostor je prostorem dějinným, kde se děje rozlišování mezi vysokým
a nízkým, krásným a ošklivým, důležitým
a podružným (ČVUT).
Myšlenka veřejného prostoru má své normativní měřítko, svůj ideál. Jak uvádí Mitchell
(1995), tento ideál se vztahuje k historické
agoře, otevřenému prostoru měst starého
Řecka, v němž se odehrávaly veřejné aktivity,
vedly diskuse, obchodovalo se a celkově zde

lidé byli „vystaveni jeden druhému.“ (Prospěch, 2012).
Má-li veřejný prostor své normativní měřítko, má i měřítko relační: veřejný prostor
lze vymezit na základě vztahu k jeho protipólu, prostoru soukromému. Podle Siebela
a Wehrheima (2006) je pro moderní město
charakteristická právě opozice mezi soukromým a veřejným (Prospěch, 2012).
Don Mitchell a Lyn Staeheli definují veřejný prostor jako oblast, která je přístupná
veřejnému užívání: v kontextu moderního
města to znamená ulice, chodníky, parky,
náměstí, pasáže. „Veřejný prostor je prostor, kde se utváří veřejnost, a tedy tam platí
kulturní a sociální pravidla, která regulují
chování na veřejnosti. Je proto vymezitelný
jenom ve vztahu k prostoru soukromému,
tedy prostoru, který kontroluje jedinec
nebo malá skupina.“ (Mitchell & Staeheli
2009).

„Veřejný prostor lze definovat jako nesoukromé části městských sídel, kde se setkávají
lidé, kteří nejsou jeden druhému osobně
známi nebo jsou známi jenom kategoricky.“
(Lofland 1989).
Ale nemění se pouze retail, ale obecně způsob života, formy a struktura našich dennodenních aktivit. „Nenarodili jsme se do světa,
ve kterém dnes žijeme.“ (Kwinter, 2010).
A tomu se chce retail právě přizpůsobit.
Vytváří jiné, atraktivnější aktivity, které netlačí pouze na „nákup“, ale hlavně na ZÁŽITEK!
Stále více činností se odehrává v ne-fyzickém
prostoru či v prostoru veřejném. Skutečný fyzický prostor, jež potřebuje jednotlivec čistě
pro svou potřebu, se zmenšuje. Spousta „domácích“ činností dnes probíhá v jiném prostředí než v rámci domova. Různé části města
se pak stávají obývacím pokojem, jídelnou,
prádelnou, pracovnou (Březovská, 2010).
A nejde zde pouze o nákupní centra, která v určitém pohledu mohou roli veřejného
prostoru nahrazovat. Současný diskurz vyprodukoval dva silné a rozšířené názorové
směry. Podle prvního z nich jsou nákupní
centra novým veřejným prostorem, ten druhý je naopak vnímá jako ukázku či symbol
zániku veřejného prostoru (Prospěch, 2012).
„Mám rád své nákupní centrum, své tržiště, svou agoru. Neprší tady, nesněží, nemrzne, ani slunce nepálí. Auta netroubí a nesnaží
se tě porazit, tramvaje necinkají a neřinčí po
kolejích, hluční spoluobčané nehulákají a psi
neočichávají tvé nohavice. Tady je klid a mír.
Tady se nikdo nehoní po úřadech, nevrací
narychlo z obědů do kanceláří, nepoletuje
z práce do práce. Všichni společně se mnou
korzují, rozhlížejí se, obhlížejí vystavené zboží a rozmlouvají spolu. Tatínkové drží své
ratolesti usměvavě a hrdě za ruku, mámy,
jen tak nalehko, neboť takové je tu příjemné
klima, hodnotí možné textilní úlovky, každý
se usmívá a nikdo nespěchá. Tady se v tom

uspěchaném světě čas na chvíli zastaví. Pryč
je doba uhoněných pátečních nákupů do
igelitek a dlouhých upachtěných front“. (Nohavica 2011).
Přesně takový chce být dnešní retail. Nápomocný, bezpečný, zábavný. Už dávno to
není jen akademický pohled, reálně můžeme
podobné koncepty navštívit. Uvedu dva příklady, jeden u nás, druhý ze světa.
Vnitroblock je místo určené všem. Sjíždějí
se sem lidé z celé Prahy a jsou ochotni investovat klidně i hodinu cesty, jen aby byli tam,
kde to žije. Vnitroblock organizuje mnoho

zajímavých akcí během celého týdne. Je to
místo, kde se něco dozvíte, naučíte, kde vás
to prostě baví. Lukáš Žďárský (spolumajitel)
mi jednou vyprávěl, jak musí návštěvníkům
připomínat, aby své psi nenechávali „očurávat“ zdi. Zákazník se tady prostě cítí bez
zábran, jako kdyby byl venku, ve veřejném
prostoru. Tím nechci nabádat značky, aby
nechaly ve svých prodejnách pobíhat bez
dozoru psy. Snažím se pouze vysvětlit změnu
vnímáni prostředí „prodejní“ jednotky.
Druhý skvělý příklad nabízí nový koncept
prodejen Apple. Poprvé jsem ho viděl před
dvěma roky v Londýně, následně před rokem v San Franciscu. Prostor je rozdělen do
několika částí. Ta první, prodejní, samozřejmě umožňuje zákazníkům si produkt koupit,
dozvědět se základní informace, „osahat“,
vyzkoušet si ho. Ostatní části plní sociální
nebo edukační funkci. Prostor „agory“ je
místo, kde se organizují školení, prezentace
nebo koncerty. Nejen napojené na produktové portfolio Apple, ale i o komunitní akce
ve spádové oblasti obchodu. Jiné části slouží
pro možnost socializace s ostatními, sdílení,
čtení, klábosení. A nemluvíme zde pouze
o vnitřku prodejny. Právě obchod v San Franciscu umožňuje zákazníkům trávit svůj volný
čas v prostředí Applu i mimo otevírací dobu:
vytvořil kolem prodejny mnoho možností,
jak trávit pohodlně čas venku. Udržované
lavičky, stolky i zatravněné části zákazníci
využívají tak, jak jim vyhovuje. A to včetně
pobíhání jejich čtyřnohých miláčků.
Petr Šimek
WELLEN RETAIL EXPERIENCE
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2. Shopper Marketing Breakfast
Portál Mistoprodeje.cz uspořádal na konci února v pořadí již druhou akci s názvem
Shopper Marketing Breakfast, které se
v chřipkovém období zúčastnilo 33 retailových odborníků a zástupců značek. Akce
proběhla opět v prostorech partnera akce –
společnosti POS Media Czech Republic a obsahovala standardně dvě části – přednáškovou a neformální snídaňový networking.
Přednáškovou část zahájil Miroslav Oupic,
Marketing Consultant společnosti Shopper
Marketing Prague společně s Partner Managerem společnosti POS Media Václavem
Jiroutem. Společně představili případovou
studii LINA, která byla součástí projektu
Shopper Marketing LAB. Na ní spolupracovaly obě společnosti ve spojení také s portálem
Mistoprodeje.cz. Tato studie dokázala zvýšení prodeje sušenek LINA v prodejně TESCO
Skalka na Praze 10 o 37 %, a to zavedením
POS materiálů s tématikou sušenky LINA
v uličce cukrovinek.
Poté vystoupil Tomáš Hynčica, Business
& Research Director ze společnosti Nielsen
Admosphere, který informoval o reklamním

trhu v roce 2017 z pohledu monitoringu Ad
Intel Dat. Ve své prezentaci uvedl přehled reklamních investic v rámci jednotlivých mediálních i nemediálních kanálů a představil
TOP 20 zadavatelů, TOP 10 kategorií a TOP
10 značek v jednotlivých kategoriích.
Největší ohlas přinesla třetí prezentace
v pořadí, kterou přednesl Petr Václavek, majitel a CEO Foodgrood.com, a která představila mobilní aplikaci pro hodnocení potravin
s názvem Foodgrood. Tento start up bude
zjišťovat a prezentovat kvalitu českých potravin na základě hodnocení 70 parametrů.
Celá aplikace bude propojovat data od výrobců, z institucí, od odborníků a obchodníků,
z internetu a z dalších médií až po komunitu
spotřebitelů. Spotřebitel, který použije tuto
aplikaci na místě prodeje, bude po naskenování čárového kódu produktu online informován o kvalitě každé potraviny a jejího zařazení v žebříčku konkrétní kategorie zboží.
V další verzi aplikace bude moci být hodnocení potravin vztaženo ke zdravotnímu stavu
každého uživatele aplikace, pokud o to bude
mít zájem.

Závěrečnou prezentaci s názvem Proč se
komunikace (nejen v instore) neobejde bez
aktivace přednesl Ondřej Gottwald, New Business Director ze společnosti garp integrated. Účastníky akce řečník seznámil s krátkou
teorií aktivace a také deklaroval skutečnost,
že největší podíl na úspěšné aktivaci v retailu
má kreativa.
Tato akce vzbudila u účastníků, stejně jako
na konci minulého roku, velký ohlas, především díky možnosti získání aktuálních informací z oblasti shopper marketingu a možnosti se setkat na jednom místě se zástupci
významných značek, řetězců, výzkumu, asociací i akademické sféry.
Příští akce Shopper Marketing Breakfast 3 plánovanuje uspořádat Portál Místo
prodeje.cz, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje, ještě na první polovinu letošního roku.

Ocenění TOP In-store realizace měsíce
Portál Mistoprodeje.cz vyhlásil nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace
měsíce za měsíc prosinec 2017. Vítězem stala realizace END CAP ORION, která probíhala v témže období v řetězci TESCO ČR. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé
Česko, s.r.o. a kreativní agenturou a realizátorem pak společnost Authentica, s.r.o.
V prosinci bylo přihlášeno 9 in-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech
kritériích: kreativní zpracování, celkové
produkční provedení a potenciál upoutání
pozornosti v místě prodeje. Prosincové kolo
soutěžních realizací, které bylo poslední za
rok 2017, bylo u třech realizací vyrovnané

a vítězná realizace obdržela historicky nejvyšší celkové hodnocení od začátku soutěže,
tedy od zářijových realizací roku 2015.
Všechny hodnocené realizace jsou opět
k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.
Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI,
POS Media Czech Republic, Nielsen Admos-

Zelené etikety v prodejnách dm
usnadní zákazníkům orientaci
Od února najdou zákazníci v prodejnách dm u vybraných výrobků
nové regálové etikety se zeleným označením. Cílem je zjednodušení orientace zákazníků a motivace ke koupi produktů přispívajících k trvalé udržitelnosti.
Od února najdou zákazníci v prodejnách dm
u vybraných výrobků nové regálové etikety
se zeleným označením. Cílem je zjednodušení orientace zákazníků a motivace ke koupi
produktů přispívajících k trvalé udržitelnosti. „Abychom mohli zušlechťovat potřeby zákazníků, musíme jim dát k dispozici dostatek
informací. Již delší dobu zaznamenáváme
rostoucí počet dotazů našich zákazníků, kteří

se na přínos jednotlivých výrobků životnímu
prostředí ptají a těžce se orientují v jednotlivých, na výrobcích uvedených certifikátech,
což pro nás bylo signálem pro větší podporu
i v naší komunikaci,“ uvádí jednatelka Martina Horká.
Po pečlivém zvážení tak společnost dm vybrala více než 1.500 produktů přispívajících
k trvalé udržitelnosti a ty označila zelenou

phere,
Brands
&Stories, Dago,
Jansen Display,
HL Display a společnost Shopper
Marketing Prague.
etiketou. Podmínkou bylo, aby produkty měly
některý z následujících 13 certifikátů: BDIH,
Bio – Produkt ekologického zemědělství,
BIO (DE), CPK, Der blaue Engel, ECOCERT,
Ecolabel, EU-Biologo, FSC, MSC, NaTrue,
Naturland či PEFC. Kromě produktů s výše
zmíněnými certifikáty zařadila dm mezi „zelené“ produkty také výrobky značek Ecover,
Frosch, Yellow & Blue, Method, Feel Eco
a Poliboy. Zmiňované značky zohledňují při
výrobním cyklu produktů zásady trvalé udržitelnosti a dbají na snižování dopadů těchto
produktů na životní prostředí.
Trvalá udržitelnost a odpovědné chování
jsou nejen jedním z pilířů filozofie společnosti dm, ale tato témata se různou formou
každoročně promítají také do komunikace
v rámci dlouhodobé kampaně „Už dnes myslíme na zítřek“. Více informací o novém regálovém značení se dozvíte na www.dm.cz/
zelene-etikety.
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Čistý objem trhu reklamy
v místě prodeje vzrostl o 11 %

ČEŠI A REKLAMA 2018

Výzkum slaví již čtvrtstoletí od první vlny šetření

Informace o každém trhu jsou nutným předpokladem k základní orientaci na něm a zároveň poskytují podklady pro strategická rozhodnutí subjektů, které v oboru reklamy v místě prodeje
působí. Úkolu data sesbírat a publikovat za český trh reklamy
v místě prodeje se ujala POPAI CE (oborová asociace sdružující
společnosti působící na trhu in-store komunikace) v úzké spolupráci s mediální agenturou roku OMD Czech.

álné, resp. netto investice na přibližně 40 – 50 % z hodnot uvedených
v tabulce. Srovnání těchto údajů o mediálních investicích s investicemi do produkce In-store komunikace z našeho monitoringu je proto
pouze orientační.

Sběr dat probíhá kontinuálně od jara roku 2011 na třech různých
úrovních, které měly za cíl zmapovat investice do produkce reklamních médií v místě prodeje. Celkovým objemem trhu in-store reklamy
rozumíme finanční objem reprezentovaný reklamními nosiči vyrobenými společnostmi se sídlem v ČR a objemem dovezených POP prostředků ze zahraničí na náš trh.
V současné době většina FMCG společností svá POP zadává a vyrábí na lokálním trhu a zároveň samy neexportuji do jiných regionů.
Nejčastější výjimkou je Slovensko, u kterého je obvyklé, že některé
nadnárodní společnosti vyrábí a dodávají na tento trh POP media
přes české pobočky.
Celkový objem investic do reklamy v místě prodeje vznikl součtem
tří částí monitoringu. Celkový finanční objem investovaný do produkce prostředků reklamy v místě prodeje za rok 2016 v České republice
tvořil 7,5 miliardy Kč. V roce 2016 došlo na tomto trhu k výraznějšímu
11% nárůstu (vloni o 7%).

Nejzastoupenější typy POP prostředků

Úroveň monitoringu

2012 2013 2014 2015 2016

(Net Net v mld. Kč bez DPH)

1. Deklarované obraty POPAI
(sběr OMD)

1,446 1,398 1,496 1,573 1,714

2. SMB, SOHO, Obchodní rejstřík
a+ veřejné zdroje, odhad

3,028 3,615 3,944 4,259 4,773

3. Dovoz ze zahraničí

0,895 0,752 0,816 0,875 0,973

Celkem 1. + 2. + 3.

5,368 5,765 6,255 6,707 7,460

Bohužel na trhu neexistují srovnatelné informace o investicích do
produkce v ostatních mediálních kanálech. Ty jsou však v in-store komunikaci výrazně dominantní. Přímé srovnání investic do produkce
POP komunikace s celkovými investicemi do ostatních médií je proto
obtížné. Pro orientační představu je ve zprávě uvedena tabulka s daty
z monitoringu inzerce od společnosti Nielsen Admosphere. Uvedené
hodnoty vychází z btto, resp. z ceníkových cen bez běžně poskytovaných slev a bonusů. Některé mediální agentury a experti odhadují re2014

2015

2016

TV

31 179 208 327 Kč

35 494 680 473 Kč

42 377 364 266 Kč

Tisk – ostatní

10 375 346 234 Kč

10 507 590 453 Kč

11 038 995 265 Kč

Tisk – deníky

7 494 883 227 Kč

7 379 127 687 Kč

8 007 412 550 Kč

Rádio

6 062 784 777 Kč

6 384 320 550 Kč

7 047 689 314 Kč

Outdoor

4 279 593 694 Kč

4 279 856 664 Kč

4 691 979 819 Kč

196 752 808 Kč

212 368 610 Kč

202 225 103 Kč

14 600 000 000 Kč

15 000 000 000 Kč

19 700 000 000 Kč

Kino
Internet

* Zdroj Internetu: SPIR, ppm factum. Dostupné z: http://www.spir.cz/zadavatele-v-lonskem-roce-investovali-do-internetove-reklamy-15-miliard-korun
Zdroj ostatních media typů: Nielsen Admosphere (ceny TV dle sledovanosti zdroj:
ATO-Nielsen Admosphere)
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Deklarované údaje, získané v první části monitoringu od vybraných
členů asociace POPAI CE, umožňují získat podrobnější pohled na
strukturu investic do tradiční POP reklamy.
Typem umístění, který reprezentuje největší objemy investic, jsou
podlahové POP prostředky, které narostly na 37 %, následují regálové
POP prostředky s 22 %. K pokladnám a obslužným pultům souhrnně
směřuje 14 % objemových prostředků. Nástěnné a fasádové POP prostředky dlouhodobě navyšují svůj podíl – v roce 2016 na 19 %.
Typ nosiče
Prvním pohledem je rozdělení finančních objemů mezi jednotlivé typy tradičních
POP nosičů:
24 %
14 %
11 %
15 %

16 %

14 %

14 %

14 %

11 %
12 %

11 %
12 %

29 %

29 %

10 %
10 %
49 %

36 %

2010

Porovnání s ostatními mediálními kanály

Media typ

Struktura investic do reklamy v místě prodeje

Ostatní
POP
prostředky

2011

8%
8%
13 %
27 %

14 %
18 %
14 %
20 %

7%
19 %
14 %
22 %

45 %
35 %

35 %

2012

2013

Nástěnné
a fasádové
POP prostředky

2014

POP prostředky
k pokladnám
a obslužným pultům

34 %

37 %

2015

2016

REGÁLOVÉ
POP
prostředky

PODLAHOVÉ
POP
prostředky

Dalším zajímavým údajem, který vyplývá z projektu monitoringu, je
podíl dočasných a trvanlivých POP nosičů. V 2016 pokračoval nárůst
podílu trvanlivých nosičů (65 %) oproti dočasným. U této hodnoty
je však třeba brát v úvahu, že se jedná o monitoring širokého spektra sortimentních kategorií a služeb, nejen těch FMCG, u kterých se
předpokládá trvání převahy dočasných POP médií.

Naplnění produktových kategorií POP prostředky
Dalším pohledem jsou produktové kategorie, pro které byly POP nosiče využity. Nejčastější produktovou kategorií jsou podle očekávání
Potraviny s 24 % finančního objemu, následované Kosmetikou (15 %,
pokles o 4 procentní body oproti 2015) a Nápoji (11 %). Dlouhodobě
rostou kategorie Služeb a Spotřební elektroniky. Naopak klesají podíly kategorií Kosmetika a drogistické zboží a Nápoje.

Závěr:
Celkový objem trhu produkce reklamy v místě prodeje za rok 2016
v Česku činil 7,5 miliardy Kč, což je o 11 % více než v předcházejícím
roce. Objemem investic rostoucí POP trh již předstihl soustavně klesající tiskový trh, který se podle odhadů mediálních agentur pohyboval
v roce 2016 kolem 4 mld. Kč. Díky společnému úsilí POPAI CE a mediální agentury OMD je tak v současnosti k dispozici kontinuální datový
zdroj umožňující popsat velikost, strukturu trhu a vývoj investic do
komunikace v místě prodeje v letech 2010 – 2016.

Tak jako každý rok přinášíme výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Zadavateli výzkumu byla Česká
marketingová společnost (ČMS), Magistrát Hlavního města Prahy, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
(FPH VŠE), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.
REKLAMA V MÍSTĚ PRODEJE
televizní obrazovky v místě prodeje
propagační rozhlas v obchodech
nabídky výrobků na propagačních stojanech/paletách
upoutávky v regálech a na pultech prodejen
ochutnávky/ prezentace na místě prodeje
NADLINKOVÁ REKLAMA
Nova
Prima
příliš mnoho
ostatní TV
přiměřeně
časopisy
mohlo by být více
noviny
neví,neodpověděl/a
rozhlas
ČT
JINÁ REKLAMA
internet
letáky v poštovních schránkách
sociální sítě
v historických centrech měst
filmy a seriály (zvýrazněné používání)
na dopravních prostředcích (zvenku)
písemné pozvánky do spotřebitelských soutěží a loterií
v dopravních prostředcích (uvnitř)
VENKOVNÍ REKLAMA
plakáty, billboardy

Kde jsou lidé reklamou nejvíce přesyceni?
Nejvíce jsou lidé přesyceni reklamou v komerčních televizích, kde vadí hlavně přerušování
pořadů reklamními bloky, které navíc mnohdy
běží na více TV stanicích současně. Následuje reklama na internetu, letáky v poštovních
schránkách a billboardy, které zaznamenaly
největší nárůst přesycenosti od minulého roku
(ze 48 % na 54 %). Strmě vzrůstá přesycenost
reklamou na sociálních sítích. Nejčastěji se
v tomto směru vyjadřují starší lidé s nižšími příjmy. Z regionálního pohledu vidíme rozdílné
postoje obyvatel Prahy, kterým více vadí reklama na internetu, plakáty a billboardy a reklama
umístěná v historickém centru města. Naopak
jim, ještě méně než ostatním, vadí všechny typy
reklamy na místě prodeje. Přesycenost ale neznamená, že nás neovlivňuje, jak uvidíme v dalším textu. Nejméně „vadí“ či naopak je žádána
reklama na místě prodeje.
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE, k tomu
říká: „Dlouhodobě nejvyšší míra tolerance a nízká míra přesycení reklamy v in-store, a to i přesto, že je jí v místech prodeje často velmi mnoho,
vyplývá ze skutečnosti, že zákazníci tento typ
reklamy nevnímají přímo jako reklamu, ale jako
běžnou součást prodejního prostředí. POP komunikace je navíc přítomna právě v okamžiku,
kdy zákazníci mohou informace z této reklamy
využít k bezprostřední inspiraci a ke svému
okamžitému nákupnímu rozhodování. V době
s nízkou mírou plánování a vysokou mírou impulzivity slouží POP média jako součást jejich
navigace k možným potřebám. Reklama v místě

PŘESYCENÍ REKLAMOU (data v %. n=1044)

Jak dále uvidíme, procento těch, kteří uvádějí pomoc reklamy při nákupu (i když došlo
k mírnému poklesu), odpovídá přibližně těm,
kteří nákup na základě reklamy uvádějí. Odpovídá tomu i ta část populace, která uvádí, že
při nákupech často vyhledává zboží, které zná
z reklamy (39 %).

Kde jsme reklamu vedoucí
k nákupu zaznamenali?
Jak jsme předeslali, samotné přesycení reklamou v některém médiu ještě nemusí znamenat, že tyto informace nevyužíváme. Nejvyšší
procento těch, kteří přiznávají nákup na základě reklamy, ovlivnila právě reklama televizní.
Nepřekvapuje, že na předních místech je reklama na místě prodeje, tedy na místě, kde se
člověk o nákupu rozhoduje, kde do rozhodování zapojuje více smyslů.
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE
k tomu říká: „POP komunikace se dlouhodobě
těší také největší důvěře. To souvisí především
s tím, že bývá umístěna přímo u produktu, který zákazník reálně vidí, může se ho dotknout
a bezprostředně posoudit jeho vlastnosti.
V ATL reklamě jsou často produkty kreativně
ztvárněny a je bráno v úvahu, že bývají zobrazovány v nadnesené formě, která nemusí odpovídat realitě. Zákazník pak k takové komunikaci může přiznávat menší důvěru“.
Reklama je součástí našeho života a je důležité vědět „jak funguje“, jak se mění postoje k ní.
Současný spotřebitel má k dispozici mnoho informačních zdrojů a reklama je jedním z nich.
I proto má pro poznání tohoto jevu smysl dlouhodobý výzkum, jehož výsledky předkládáme.

prodeje pak funguje jako nákupní asistent, relevantní pomocník, který inspiruje a připomene
potřeby a příležitosti, kvůli kterým zákazníci
mohou vystavené produkty potřebovat.“

Je reklama zdrojem informací
pro nákupní rozhodování?
David Říha z katedry marketingu FPH VŠE Praha, která se na výzkumu podílí již druhým rokem, uvádí, že „reklama je zdrojem informací
asi pro třetinu české populace, častěji přiznávají pomoc reklamy ženy, mladá věková skupina a lidé, kteří tráví více času na internetu. Pomoc reklamy při rozhodování o nákupu nebo
využití služby méně často uvádějí obyvatelé
Prahy. V posledním roce se zvýšil podíl těch,
kteří s tímto výrokem zcela souhlasí na úkor
„spíše souhlasících“. Celkově však nedochází
k výraznějším změnám.“

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
prezidentka ČMS
vysekalova@cms-cma.cz

ZAZNAMENÁNÍ REKLAMY „ti, kteří koupili nějaký výrobek / službu na základě reklamy“ (data v %, n=439)
v televizi
jako upoutávky v regálech a na pultech prodejen
v tisku, v novinách nebo v časopise
v rámci nabídky výrobků na propagačních stojanech a…
v rámci ochutnávek a prezentací na místě prodeje
na sociálních sítích, např. Facebook, Twiter, linkedIn…
jako banner na internetových stránkách
na billboardu
při zhlédnutí internetového videa (Youtube, Stream.cz)
v mobilní aplikaci
v rádiu
v městské dopravě, tj. v autobusech, v metru, v…
na veřejném místě, např. v posilovně
jinde
neví, bez odpovědi
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lorem ipsum is simply

Reklamní předměty

Současnost a budoucnost
reklamních předmětů?
Na to, jak vidí současnost a budoucnost reklamních předmětů jsme
se zeptali Pavla Vláčila, majitele společnosti 94 Minutes, specializující se hlavně na Taylormade dárky.
Účelem rozhovoru bylo
zjistit, co je v branži reklamních předmětů aktuálním tématem, co ji omezuje a jaké jsou
trendy v 3D předmětech.

25. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, MÉDIÍ A POLYGRAFIE

Co Vás na práci s reklamními předměty baví
a co štve?
Na této práci mě baví hlavně to, že každý den
přinese něco nového, poznávání zajímavých
lidí a to, že objevování nových produktů mne
nutí cestovat a vyhledávat nové možné dodavatele a partnery.
Těší mě, že aktuální trendy vedou výrobce
k zodpovědnějšímu přístupu k našemu okolí, přírodě, sociální rovnosti, bezpečnosti uživatelů a nutí nás všechny k větší zodpovědnosti. A s tím je i spojena změna a filosofie
u spousty praktických dárků, které se objevují v posledních letech. Jsou praktické, nahrazují produkty na jedno použití. Ať už jsou
to ekologické psací potřeby, reklamní předměty z bio-odbouratelných plastů, výrobky
bez PVC či různá dárková balení semínek na
pěstování, pohlednice, kterou když rozstříháte a vložíte do květináče, tak Vám vyroste
květina apod.
Na druhou stranu bohužel stále lidé ještě
řeší na prvním místě cenu, a proto mne někdy mrzí, že prosazování těchto eko a bio-odbouratelných produktů jde pomalu vzhledem k jejich vyšší ceně. Ale vše chce svůj
čas. Jde to správným směrem, protože vidím

každým rokem více a více těchto produktů
v nabídkách výrobců a tím i u nás.
Nejzajímavější produkt posledních let?
V posledních letech s nástupem nových
technologií se velká část dárků přesunula do
IT doplňků, a je k neuvěření, jak se vše vyvíjí
a mění každých pár měsíců. Více se dbá na
bezpečnost a soukromí, na trhu je spousta

Motherbox
speciální firemní dárek

Obdarujte ženu v nejněžnějším období! Obdarujte její děťátko
prvním dárkem! Motherbox může být jedinečným firemním
dárkem pro vaše těhotné kolegyně a obchodní partnerky.

www.reklama-fair.cz
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OFICIÁLNÍ VOZY

Rodinná česká firma vytváří vlastní dárky
pro těhotné a čerstvé maminky. Jde vlastně
o první dárek v životě dítěte. Ručně šitá jsou
všechna zvířátka Motherbox a ručně jsou vyráběná i přáníčka a krabice. Motherbox spolupracuje pouze s partnery dodávajícími tu
nejvyšší kvalitu. Zakladatelka firmy, Martina
Schovancová, čerpá z vlastních mateřských
zkušeností.

levných a praktických produktů k ochraně
a přenosu dat. Naším úkolem je otestovat
a vybrat pro naše klienty jen ty kvalitní.
Ale rádi dodáváme klientům i kvalitní standardní produkty – v posledních letech, kdy
pracujeme pro Vodafone CZ, jsme získali
ocenění za jejich tritanovou lahev na vodu,
dětskou baby sadu a loni za letní spacák Kecka – Vodafone.
Dnes se vše přesunuje na internet a sociální
sítě. Co z toho plyne pro branži reklamních
předmětů?
Ano, vše je lehce dostupné a z toho také plyne nutnost umět si vybrat, poznat kvalitu
od nekvalitních produktů. Od toho jsme tu
my, specialisté na dané produkty, prověřujeme všechny naše dodavatele a garantujeme,
že zboží na našem e-shopu splňuje všechny
zákonné normy a je kvalitní. Je to nutnost,
vzhledem k nadvýrobě a zavaleném trhu nekvalitním zbožím.
Asi každý v našem oboru, kdo obchoduje
přímo s Asií, se někdy spálil. My to řešíme
agentem přímo na místě, který ohlídá kvalitu
a výběr správného výrobce. A požadujeme
vždy atesty použitých materiálů.
Samozřejmě se snažíme o co největší možnou míru produkce i u nás a v Evropě. Specializujeme se hlavně na Taylormade dárky,
které se nejvíce přizpůsobí požadavkům klienta, mají velkou plochu na sdělení informací a jsou hlavně originální.
Dárek, který je krásně zabalený a v barvách klienta, navodí vždy příjemnou atmosféru k obchodnímu jednání. Taylormade
dárky nemusí být ani drahé, je tu spousta
levných a praktických dárků. Např. Obaly na
kreditní karty s RFID ochranou, krytky na
kamery chránící vaše soukromí , pexeso atd.
Já sám je používám, ale mým nejoblíbenějším dárkem je malý nůž Victorinox s nůžkami, který jsem dostal od kolegů k 40. narozeninám. Mám ho na klíčích a už mockrát mne
zachránil.

Motherbox nabízí:

•	Motherbox „NEBE", kde si můžete sestavit
sami a vytvořit svůj vlastní obsah
• Neutrální Motherbox „Země“
• Motherbox pro holčičku
• Motherbox pro chlapečka
•	Motherbox v limitovaných edicích na daný
svátek
• Plenková srdíčka
• Dárkové vouchery
• Vlastní akce a eventy
•	Narozeninové nebo "baby shower" oslavy
na míru
•	Motherbox dárky na míru pro vaši kliniku,
ordinaci nebo klientky
Doprava zdarma.
K dostání na www.motherbox.cz
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Omnichannel marketing

Digitální hrací pole
Digitální obrazovky, video-stěny, dotykové obrazovky a interaktivní zrcadla – využitím digitálních technologií v místě prodeje chtějí obchodníci propojit své obchody s digitálním světem a zaujmout tak především mladší cílové skupiny. Různorodost nabízených technologií je veliká, avšak přidaná hodnota těchto technologií
není pro zákazníka vždy rozpoznatelná.
Digitální technologie se v kamenných obchodech maloobchodníků rozšiřují stále více. Interaktivní dotykové obrazovky a video-stěny,
jejichž obsahy se mění každých pár sekund,
a rovněž monitory ve zkušebních kabinkách
si kladou za cíl učinit nakupování v obchodě
ještě inspirativnější a zábavnější. Digitální
technologie v místě prodeje mohou zákazníka ve vysoké míře pozitivně překvapit
a emočně zasáhnout. Velké obrazovky a displaye na pokladnách určené pro zákazníky
mohou obsahovat informace a kampaně dle
dané situace. Digitální asistenti, jako jsou
smartphony nebo jazykové systémy, pomáhají usnadňovat nákup nebo zkrátka jen přispívají k zážitku zákazníka z nakupování.
Jedno je však jasné – tento krásný nový
svět se stále ještě neprosadil ve velkém měřítku, ale obchodníci tento trend zaznamenávají. Maloobchodníci si uvědomují, že
nejvýznamnějšími technologickými trendy
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následujících let jsou propojení kamenného
a internetového obchodu a obecně digitální
transformace. K tomuto závěru došla i studie EHI nazvaná „IT-trendy v obchodě 2017“.
Projekty, jejichž cílem je prosadit propojení
kamenného a internetového obchodu, jsou
prioritou v každém druhém podniku. Pro
zhruba třetinu dotázaných představuje „Digital Store“ významný technologický vývoj
v následujících třech letech.

Různorodá nabídka
Vzhledem k různorodé nabídce digitálních
technologií určených k podpoře prodeje se
obchodníci cítí nuceni vybrat ty pravé, které
by jejich zákazníkům skutečně přinesly nějakou přidanou hodnotu. Navíc se tyto technologie musí hodit i do daného prostředí
a branže. „Digitální prvky sice nabízejí určitou přidanou hodnotu a propojují nakupování online a offline, ale v konceptech luxus-

ních značek v současné době nehrají žádnou
roli,“ vysvětluje Bettina Zimmermann, jednatelka společnosti Ganter Interior.
Podle monitoringu EHI z roku 2017 se
v obchodech rozšířily především digitální
obrazovky a video-stěny. Zhruba dvě třetiny dotázaných obchodníků tyto technologie dnes využívá. Pokud do toho zahrneme
i televize umístěné v obchodech, je to přes
80 % obchodníků, kteří tyto technologie využívají. Velkou předností těchto digitálních
technologií je to, že obchodník si může ušít
na míru způsob komunikace se zákazníkem
uvnitř obchodu, samozřejmě s cílem ovlivnění co největšího počtu zákazníků. Obsahy se
nastavují centrálně přes digitální platformu
a dají se lokálně aktualizovat. Scala, jedna
z vedoucích společností na trhu zabývající se
digitálními řešeními, v této souvislosti cituje
výsledky vlastní studie, podle které má digitální prezentace o 89 % více zhlédnutí oproti
analogové upoutávce a zvýší pozornost zákazníků až o 52 %.

Spolupráce se zaměstnanci
Rovněž se prosadily i interaktivní terminály včetně kioskových systémů na prodejní
ploše, které slouží zákazníkům jako styčné
body pro jejich dotazy, ale zároveň poslouží
i k online-objednávce zboží, které není v sortimentu obchodu dostupné. Avšak umístit do
obchodu takovýto terminál a spoléhat se na
to, že spotřebitel si sám nakoupí na webu ob-

chodníka, nestačí. Tento způsob objednávání
zboží funguje až v okamžiku, kdy jsou zákazníkům po ruce zaměstnanci obchodu.
Tuto zkušenost má i řetězec Galeria
Kaufhof. V roce 2014 začal tento řetězec
vybavovat personál ve svých pobočkách
tablety, po té, co se s pevně instalovanými
terminály očekávaný výsledek nedostavil.
„Využitím tabletů rozšiřuje pobočka svůj sortiment o produkty, které buď právě nejsou
skladem na pobočce, nebo nepatří ke stálému sortimentu. Vybrané zboží může být pak
dle volby doručeno buď na adresu zákazníka,
nebo na danou pobočku,“ vysvětluje Alexander Löschhorn, vedoucí oddělení Omnichannel v Galerii Kaufhof. Téměř 7 % všech objednávek, které byly udělány na kaufhof.de,
se v roce 2017 připisovalo těmto digitálním
pomocníkům, konstatuje Löschhorn. Kolem
dvou třetin všech objednávek, které jsou činěny prostřednictvím dnes již 1500 tabletů,
si zákazníci nechávají posílat na pobočku.
Pozitivní zkušenost s využitím digitálních
dotykových obrazovek v místě prodeje má
i obchodní řetězec Orsay. Matthias Klein,
CEO, vidí velkou přidanou hodnotu této
technologie v tom, že dokáže propojit velkou
online nabídku sortimentu s poradenstvím
vyškoleného personálu a oslovením zákazníků dané cílové skupiny. Prostřednictvím
digitálních dotykových obrazovek mohou zákazníci nalézt další inspiraci, seznámit se s širokým výběrem produktů a nakonec si zvolit
pro sebe nejpohodlnější způsob doručení.“
Přes naskenování QR-kódu na daném zboží
mohou zákaznice nalézt další možnosti k danému produktu a propojení s dalšími částmi
kolekce, které jsou zobrazeny v katalogu Orsay. O velmi dobrých zkušenostech s těmito
digitálními službami vypráví i Tina Florath,
šéfka marketingu.
Terminály určené k objednávkám zboží
přímo z obchodu nenalezly široké uplatnění
jen u velkých řetězců, ale i u maloobchodníků s módou. I zde je hlavním cílem rozšíření
sortimentu pro zákazníky virtuální cestou,
ale jde zde také o to dát zaměstnancům do
ruky nějaký nástroj, aby se tak zamezilo vyprodání skladových zásob a mohly být doobjednávány celé kolekce módních značek.
Objevují se i snahy vytvořit jednotný
systém pro celé branže. To je cílem i svazu
módních nákupčích Katag, aby byl jednotný systém sdílen všemi obchodníky, jež jsou
jeho členy. Platforma „myVeo-Order“, která
byla zprovozněna v roce 2015, je však dosud využívána pouze třemi dodavateli. Nyní
bylo ujednáno strategické partnerství s poskytovatelem IT-služeb Fashion Cloud, který
rovněž uvedl na trh systém pro dodavatele
napříč branžemi. Johannes Huber, jednatel
módního domu Gerhammer ve Waldkirchenu (Německo), k tomu dodává: „Nevěřím
izolovaným řešením jednotlivých značek,
žádný prodejce nebude denně obsluhovat
15 různých systémů. Chytrý systém, který by
nám ušetřil telefonáty, e-maily, přihlašování

se do jednotlivých B2B-Shops a tím i spoustu
času a peněz, by byl velkým krokem kupředu
pro celý trh.“ Na tom pracuje i svaz prodejců
postelí ABK z Güterslohu. Řešení vyvinuté
společně s reklamní agenturou Bielefelder
Medium a nazvané „Digitální POS“ je využíváno již 40 partnerskými domy. Již tři a půl
roku užívá obdobný systém i branže koženého zboží, systém vyvinutý společností Storeplus z Friedbergu (Německo) využívá již na
60 obchodníků.
V obuvnictví jsou takové systémy využívány s cílem omezit počet bot vystavených na
prodejní ploše a zpříjemnit tak zákazníkovi
dobu čekání, než prodavačka dojde do skladu pro správnou velikost. Již před zhruba
třemi roky vybudoval berlínský obchod s teniskami Solebox ve skladu skleněnou stěnu
a za ní umístil robota s velkým ramenem tak,
že zákazník může přihlížet tomu, jak je krabice s „jeho“ teniskami vytahována z police
a vydávána výdejním okénkem.
Obdobné sezení je k vidění i v řetězci Walder Schuhe. Díky internetovému prodeji se
ušetřilo místo na prodejní ploše, aby zde byla
vybudována moderní odpočinková zóna se
sedačkami, nápoji, gramofonem, vinylovými
deskami a tablety. Tyto slouží ke šmejdění
v digitálních regálech, ale i jako informační
kanál a zábavné médium. „Nešlo nám o to
instalovat jen „něco digitálního“, ale o to propojit digitální možnosti s emocionálnějším
obchodem a o snížení počtu bot na metr
čtvereční,“ říká jednatel Daniel Walder.

Odpočinek místo napěchovaného zboží
Ve spolupráci se Sinner Schrader Commerce a Novomind vyvinula obuvnická značka Lloyd Shoes službu objednávek přímo
z obchodu, která umožňuje zaměstnancům
online přístup k sortimentu. Personál tak
nemusí zjišťovat stav zboží pochůzkami do
skladu, ale má přehled o stavu skladových
zásob díky tabletu. Před nedávnem instaloval
podnik digitální terminál určený pro obcho-

dy, který byl vyvinut se společností Brunnée
Marketing a na kterém může zákazník dotykem a pohybem skutečných modelů obuvi
vyvolat různé dialogové možnosti ve spojení
s dotykem, videem a audiem a může si tak
opatřit dodatečné informace o produktu.
Pomocí speciální 3D-aplikace pak zákazník
získá možnost prohlédnout si určité modely
bot plasticky a živě.
K průkopníkům digitálních vymožeností
v obchodech patří zejména specializované
sportovní obchody, zejména co se týče zprostředkování emocionálních zážitků. Velké
emoce jsou motorem marketingu v této
branži a spoléhají na ně značky jako Adidas,
Asics, Nike nebo Puma.
V obchodních domech těchto řetězců je
Product-Customizing již standardem, stejně
jako systémy analýzy běhu jako například
„Run Genie“ u Adidas. S cílem vytvořit nezapomenutelný zážitek pro zákazníka byly
v některých obchodech tohoto řetězce vytvořeny tunely jakoby vedoucí na stadion se
zabudovaným senzorem, který spustí aplaus
v okamžiku, kdy zákazník vkročí do obchodu. Již v roce 2015 vyvinula agentura Demodern řadu různých digitálních aplikací pro
Nike, mezi nimi i stěnu o ploše devíti metrů
čtverečních s dotykovou infračervenou plochou a dvěma integrovanými 3D-kamerami, které umožňují interakci se zákazníkem
a s obsahy ze sociálních sítí a rovněž jsou zde
zobrazovány žebříčky národní i mezinárodní
fotbalové ligy a aktuální skóre zápasů.
Digitální inscenace v místě prodeje si kladou za cíl emočně zaujmout zákazníka a oslovit především mladší cílové skupiny.
O tom svědčí následující příklady.

Christ
U šperkařské značky Christ se zákazníci mohou na digitálních obrazovkách ve výloze
a uvnitř obchodu informovat o aktuálních
značkách, produktech a službách. Třešničkou na dortu je pak virtuální zrcadlo, ve kte-

Christ
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Omnichannel marketing

rém si zákaznice mohou vyzkoušet šperky
dle libosti a rozhodnout se pro ten pravý.
Tímto značka naplňuje cíl celistvé strategie
propojení kamenného obchodu s tím internetovým.
Citroën

Omnichannel marketing

dodatečné informace o zboží. Všechny zkušební kabinky jsou také vybaveny nabíječkami pro mobilní zařízení. VIP-Lounge pak
kromě jídla a pití nabízí i bluetooth tiskárnu
a iPady.

Media Markt Saturn Retail Group
Největší specializovaný řetězec s elektronikou v Evropě experimentuje s technologiemi již dlouhou dobu, a to s cílem optimalizovat interní procesy a zážitek zákazníka
z nakupování. V Německu je vlajkovým obchodem digitálních technologií pobočka Media Markt v Ingolstadtu. Terminál pro online
objednávky, tablety pro zaměstnance, a dokonce i robot doprovázející zákazníky při
nákupu, to jsou jen příklady nejmodernějších vychytávek. Jiným směrem se vydává tzv.
„Digital Store“ v Barceloně. Zde Media Markt

PSA Retail

tečného supermarketu. Tento koncept je šitý
na míru mladé generaci, která je zvyklá získat
všechno, co potřebuje, jediným klikem myši.
Coop Italia testuje ve svém supermarketu
digitální obrazovky a video-stěny, na kterých
zákazníci mohou obdržet potřebné informace. V supermarketu bylo instalováno na 100
obrazovek, ať už jde o vekou video-stěnu nad
oddělením s čerstvým zbožím nebo menší
dotykové obrazovky umístěné na regálech.
Technologie jsou integrovány do interiéru,
ve kterém převládá dřevo a přírodní materiály, velmi nenápadně, aby nijak nerušily celkový koncept.

Media Markt

Pařížský „Experience Store“ patřící PSA Retail oslovuje svým digitálním konceptem
především mladou „digitální“ generaci zákazníků. Řešení nazvané „Virtual Garage“,
které užívají i ostatní obchodníci v této
branži, umožňuje konfiguraci aut značek
Citroën, Peugeot a DS Automobiles na ploše
sto padesáti metrů čtverečních pro každou
značku, přičemž vozy jsou vždy zasazeny do
různého prostředí, světelných podmínek
a efektů. Tyto konfigurace nevyžadují žádné
vědomosti o 3D-vizualizacích, zdůrazňuje vývojář těchto konfigurací Dassault Systémes.
PSA Retail je jedním z předních dealerů vozů
ve Francii a druhým největším v Evropě. Do
roku 2020 plánuje tato skupina otevřít na 30
takových prodejních míst na různých místech Evropy, především pak ve Velké Británii.

Bloomingdales
Havajská pobočka tohoto amerického řetězce v Honolulu se rozhodla vytvořit zážitek
zákazníkům při zkoušení oblečení pomocí
digitálních nástrojů. Na zrcadlech ve zkušebních kabinkách si zákazníci mohou navolit
různé osvětlení dle příležitosti, ke které je
daný oděv určen. Pevně nainstalované tablety pak umožňují komunikaci s personálem,
který je rovněž odpovídajícím způsobem
vybaven a může tak zákazníkům poskytnout
Bloomingdales

Samsung

Samsung

testuje od roku 2016 nový digitalizovaný obchodní model. Zboží zde není vystaveno, ale
je prezentováno na velkých dotykových stěnách. Zákazníci tak mohou zboží porovnávat,
získávat dodatečné informace a konečně si
ho koupit a provést zde bezhotovostní platbu přímo na obrazovce.

Frankfurtský Samsung Mobile Store si pro zákazníky připravil vskutku netradiční zážitek
– pomocí nejnovějšího Galaxy Smartphonu
a speciálních brýlí mohou zákazníci okusit
pád z mostu na bungee-jumpingovém laně.
Tento zážitek si zákazníci mohli užívat celého půl roku. Tento zážitkový modul by se měl
co nevidět objevit i v dalších pobočkách, přičemž Samsung kontinuálně pracuje na vývoji
nových digitálních zážitků.

Coop Italia – Supermercato Del Futuro

DJI

Tzv. „Future Store“ řetězce Coop, rozkládající se na ploše více než tisíc metrů čtverečních, se nachází v italském Miláně. Úkolem
architektů bylo transponovat technologie
budoucnosti, které Coop Italia prezentoval
v jednom z pavilónů na Expu 2015, do sku-

DJI využívá nové filmové techniky, které
umožňují nové technologie a především
drony. Pomocí dronů s kamerami na dálkové ovládání se dají nahrávat „video-selfies“
z ptačí perspektivy, ale také filmy z virtuální
reality. Aby podnik demonstroval potenciál
dronů pro lajky a jiné zapálené filmaře, instaloval do svého frankfurtského obchodu v obchodním centru MyZeil video-stěnu o velikosti 5,80m x 2,20m, na které jsou promítány
tyto amatérské filmy. Stěna je ovládána přes
notebook. Zákazníci mohou sledovat řízení dronu z jakési „létající klece“. V plánu je
přenášet na video-stěnu záběry přímo z této
létající klece.

Coop Italia

DJI
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Ikea

Nike

Ikea

Asics

Nike

Žhavou novinkou v berlínské pobočce je
integrace virtuálního projektu do digitální
konfigurace nábytku. S pomocí speciálních
brýlí se dají v interaktivním showroomu
kombinovat různé styly a produkty v kategoriích living a kuchyně. Tímto způsobem
mohou zákazníci zhlédnout vybrané kusy
nábytku, barvy, dekorace a styly v realistické
situaci. Máte-li k dispozici tyto speciální brýle, můžete tuto vychytávku využít i z tepla domova. Podle agentury Demodern, která tuto
technologii vyvinula, jde o jednu z prvních
technologií, která integruje omnichannel.
Díky ní si mohou uživatelé virtuálně konfigurovat veškeré produkty Ikey, označit je jako
oblíbené a přenést si je na digitální nákupní seznam. Ten se dá nahrát na smartphone
a použít při online nákupu nebo při návštěvě obchodního domu.

Nově otevřený flagshipstore v Londýně
poutá pozornost využitím robota při expedici obuvi ze skladu přímo do obchodu. Kromě toho jsou v obchodě umístěny koutky
s „Asics Motion ID“, které pomocí senzorů
dokáží analyzovat přirozené držení těla a pohyb zákazníků a doporučit jim tak vhodnou
běžeckou obuv. Pozornost zákazníků rovněž
upoutávají ramena robotů umístěná přímo
ve výlohách.

Tři zóny s názvem „Nike+ Trial Zones“, které byly vytvořeny v newyorské pobočce ve
čtvrti Soho, byly dále vyvíjeny v Portlandu
v „Nike Retail Experience Center“ a mezitím byly jednotlivé prvky využity i v dalších
obchodech. Basketbalová zóna se sestává
z hřiště o rozloze 25 m2, u kterého jsou na
stěně nainstalovány obrazovky s vysokým
rozlišením. Zde jsou promítána videa renomovaných týmů v kombinaci s reakcemi,
jakmile na hřiště vstoupí zákazník, aby si zde
vyzkoušel obuv na košíkovou. Prostřednictvím pěti senzorů a tzv. Game-Engine reaguje
tato video-stěna na právě odehranou hru. Na
stejném principu fungují i další dvě zóny zaměřené na běh a fotbal.

Zimmerli

Adidas
Pod názvem „Knit for You“ testoval Adidas v jedné ze svých berlínských poboček
zhotovování oblečení na míru přímo v obchodě. Přední část obchodu byla ztvárněna
jako běžný obchod s módou, v navazujícím
prostoru se nacházely špičkové technologie
Adidas

Nový obchod této švýcarské značky s luxusním prádlem v sobě ukrývá přesně jeden kus
od každé bežné velikosti, nemá totiž žádný
sklad. Za to je zde zkušební kabinka a iPad.
Zákaznice zde mohou dělat to, co v jiných
obchodech – prohlížet si zboží, zkoušet si
ho, radit se s prodavačkou – avšak nemohou
si odsud odnést zboží domů, v případě zájmu
prodavačka odešle objednávku do centrálního skladu a druhý den je zboží vyexpedováno. Tuto strategii značka zvolila pro to, aby si
mohla dovolit alespoň malý obchod na jedné
z nejlukrativnějších adres v Curychu, běžný
obchod by pro ni zde byl příliš drahý.
Zimmerli

Závěr je jasný – obchodníci si od digitálních
prodejních technologií slibují intenzívnější
emocionálnější zážitek z nakupování pro
své zákazníky a zároveň doufají ve vytvoření pevnější vazby se zákazníky. V neposlední řadě jde také o vytvoření určité image
značky a také snahu ukázat se jako moderní podnik. „Hranice využití moderních
technologií je tam, kde už nejde jen o zážitek zákazníka z nakupování, ale kde stojí
v popředí pouze technika,“ říká šéf Orsay
Matthias Klein. Nic však nenahradí osobní
kontakt se zákazníkem přímo v obchodě,
o tom je přesvědčen Jürgen Behrens ze společnosti Rautenfels: „Žádná technologie
Vám nenahradí přátelský úsměv.“

Winfried Lambertz
k personalizaci produktů, mezi nimi i Bodyscanner k individuální 3D-analýze těla,
obrazovky a software k vytvoření osobního
designu, ale také šicí stroje, na kterých Vám
během pár hodin zhotoví oblíbený svetřík
z kvalitní vlny. Tento obchod je považován
za první milník projektu „Storefactory“ značky Adidas, který je podporován německým
Spolkovým ministerstvem pro hospodářství
a energetiku.

Redakční spolupráce:
Stefanie Hütz
a Konny Scholz
Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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za měsíc jsou například z řad zákazníků
vyzváni taneční nadšenci, aby opustili své
nákupní vozíky a přesunuli se na parket
kavárny k „taneční kávě“. Na akci nechybí
exkluzivní kávy a dorty.
Možnosti, jak pomocí podobné akce
prokázat svou profesionalitu v oblasti jídla
a nápojů, využívají především maloobchody s potravinami: ochutnávky whiskey,
večery s vínem, kurzy vaření či semináře
o mase jsou oblíbené a navíc vytváří silné
pouto se zákazníkem. Ale kdo něco nabízí, musí také dodávat: pokud je například
uspořádán australský večer, musí mít zákazníci druhý den možnost koupit si v obchodě klokaní maso.

Nejlepší floristé Česka a Německa
předvedli svůj talent

Centrum Chodov rozkvetlo
se tak do soutěže o kytici od společnosti Fleurop v hodnotě 2 000 korun. Akce by se neobešla bez workshopu, během nějž si návštěvníci
vyzkoušeli vázání květiny s pomocí profesionálních floristů, kterou si odnesli domů.

I květiny mohou pomáhat

Kvalitní obsluha je základ

Když je zákazník
zároveň hostem
Kdo dokáže spojit prodej s gastronomií a zábavou, získává nadšené a věrné zákazníky. Zákazníci se tím stávají hosty a návštěvníky pozvanými k delšímu setrvání
v obchodě. Na svou návštěvu pak vzpomínají, sdílejí své zážitky na sociálních sítích,
vyprávějí o nich přátelům a rádi se do obchodu vracejí.
Když se každý rok v září setkává na 1500
labužníků v düsseldorfské čtvrti Reisholz,
děje se tak v jednom z největších supermarketů v Německu. Supermarket Zurheide,
jenž spadá pod německý obchodní řetězec
Edeka, oslňuje své hosty gastronomickými
kreacemi na nejvyšší úrovni a pro svůj „Zurheide Gourmet Festival“ pod svou střechou
sdružuje profesionální kuchaře a kuchařky,
kuchařské celebrity a také mladé kuchařské
talenty. Nechybí mezi nimi špičkový německý kuchař Tristan Brandt, korejsko-německá
šéfkuchařka Sarah Henke, švýcarská televizní kuchařka Meta Hiltebrand, němečtí
TV-kuchaři Mario Kotaska a Nelson Müller
či rakouská autorka kuchařek Véronique
Witzigmann.

Trénink chůze po přehlídkovém molu
Jörgu Tittelovi, hlavnímu organizátorovi
tohoto festivalu, se přitom vždycky podaří
překvapit novými kulinářskými tématy i pozvanými celebritami. Před začátkem festivalu dal supermarket Zurheide Feine Kost do
tomboly trénink chůze po přehlídkovém
molu s kubánsko-německým modelem Jorgem Gonzálezem. Toho akce, jejímž mottem
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bylo „Zurheide goes High Heels - ženská síla
v Zurheide Düsseldorf“, očividně nadchla:
„Byl to úžasný festival. Jsem opravdu nadšený
z umění všech profesionálních kuchařů, kteří mě i spoustu dalších hostů tak fantasticky
kulinářsky rozmazlovali.“

Kvalitní obsluha patří hned po produktech k nejdůležitějším faktorům, které
v gastronomii ovlivňují spokojenost zákazníků. To nedávno zjistila společnost
npdgroup Deutschland, zabývající se výzkumem trhu. Poměr cena/výkon a faktor
lokality a atmosféry se umístily na třetím
a čtvrtém místě. Dobří zaměstnanci umějí
dle npdgroup zákazníkům doporučit více
„Zurheide Gourmet Festival“
každý rok přiláká 1500 gurmánů.

Celebrity na place
Festivalu se zúčastnil i vlasový stylista a vizážista Boris Entrup, jenž se proslavil díky
německé reality show „Germany’s Next Topmodel“, kde vystupoval po boku Heidi Klum.
Entrup se usídlil v oddělení s kosmetikou,
kde hostům dával tipy ohledně jejich vizáže.
Rozdávaly se ovšem i selfie, které se poté objevily na sociálních sítích.
Luxusní supermarket Zurheide nicméně
pořádá i akce, které i s výrazně nižšími náklady přináší silný emocionální náboj. Jednou
Trénink chůze po přehlídkovém molu s Jorgem
Gonzálezem v prostoru před pokladnami.

Boris Entrup dává praktické rady ohledně líčení.
produktů, prodat jim kvalitnější zboží,
zvýšit jejich spokojenost, a tím i pravděpodobnost opakované návštěvy. Z toho důvodu je kvalitní obsluha hlavním hnacím
motorem úspěchu každého obchodníka.
Ke kvalitní obsluze patří například příjemné vystupování, dostatek pozornosti,
schopnost přizpůsobit se konkrétní situaci i dobrá znalost jídel a nápojů.
Rüdiger Zurheide, majitel prodejny Zurheide Feine Kost, to výstižně shrnuje: „Pokud dokážeme našim hostům poskytnout
nezapomenutelný kulinářský zážitek, pak
naši zaměstnanci, organizátoři, kuchaři
a prodejci dosáhli svého cíle.“

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

Květinová doručovací služba Fleurop, která má na německém trhu více než stoletou
tradici, se oficiálně představila českým zákazníkům. Centrum Chodov se v sobotu 17.
února díky Fleuropu proměnilo v přehlídku
kreativity nejlepších českých a německých
floristů, kteří divákům předvedli své umění v podobě zajímavých květinových vazeb
a instalací. Velkým lákadlem pro návštěvníky byly šaty z živých květin, které si mohli
vyzkoušet, a workshop, během nějž si mohli uvázat květinu s pomocí profesionálních
floristů. Akcí prováděl herec a moderátor
Vojtěch Efler a jako speciální host nechyběla
Taťána Gregor Brzobohatá.
Již od rána se Centrum Chodov plnilo originálními květinovými výtvory, na kterých
v průběhu dne pracovali nejlepší floristé
Česka a Německa. Velkou floristickou show
uspořádala exkluzivní květinová služba
Fleurop, na jejímž webu si lidé mohou vybrat a objednat doručení kytice pro různé
příležitosti kamkoli nejen po Česku, ale i do
celého světa. Kytice tvoří partnerská místní
květinářství umístěná co nejblíže adresátovi
květinového daru a díky tomu jsou doručené
květiny vždy čerstvé a vonící. Partnerská květinářství jsou vždy spolehlivá a profesionální
studia, která splňují nejvyšší kritéria kvality.
Jedním z partnerů společnosti Fleurop je
i plzeňský florista Jan Milt, jenž absolvoval
řadu zahraničních stáží u věhlasných floristů
a v sobotu během show prezentoval dvě svá
kreativní díla. Za Českou republiku dále představila svá díla další špičková floristka Marie
Bittnerová, která za svou kariéru vyhrála
mnoho domácích i mezinárodních cen. Dalšími exkluzivními hosty show byli němečtí
floristé Elisabeth Schoenemann, která se podílela na řadě zajímavých projektů, mezi něž
patří i realizace královské svatby v Bahrainu,
a Nicolaus Peters, držitel mnoha významných
ocenění včetně Mistra floristy Německa.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet originální
šaty z živých květin, vyfotit se v nich a zapojit

Hostem odpolední části programu byla Taťána Gregor Brzobohatá, jejíž Nadaci Krása
pomoci se společnost Fleurop rozhodla podpořit. „Část kytic vytvořených v rámci této
floristické show byla doručena našim seniorským klientům ve vinohradském Domově
důchodců a na oddělení Ústřední vojenské

nemocnice. Zákazníci mohou také prostřednictvím Fleurop.cz podpořit seniory Nadace
Krása pomoci. Květiny jsou univerzálním
dárkem a udělají radost snad každému.
A díky Fleurop.cz, kde můžete objednat čerstvé květiny rychle a on-line, dokonce dvojnásobnou,“ říká Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá.

41

Nákupní centra

Smyslový marketing

Nenechte si ujít patnáctý ročník

konference RetailCon!

Jaké jsou novinky ve světě shopping center a maloobchodu?

Podíváme-li se do zahraničí, snaží se tamní
retaileři a centra komunikovat se stále mladšími zákazníky, a to dříve, než si vytvoří rodinu. Má to dva důvody, jednak mladí mají
k dispozici celý svůj plat a jsou zvyklí investovat do sebe a také se v tomto věku dobře
buduje zákaznický vztah, ve kterém pak
mladí jako rodina pokračují. Důležitou podmínkou je však dobrá znalost jejich zvyklostí. Z toho důvodu zaznamenala loňská
prezentace nákupního chování vysokoškolských studentů v Evropě obrovský úspěch.
Tuto prezentaci mohli shlédnout návštěvníci RetailConu, největšího setkání zástupců českých a slovenských shopping center
a zástupců maloobchodních sítí v ČR a SR.
Je také k dispozici ke stažení pro všechny zájemce na www.centers.cz. Avšak co platilo
loni, dnes je jinak. Například Youtube, který
loni dominoval, byl vystřídán Instagramem.
Facebook je mezi mladými trojkou na pomyslném žebříčku oblíbenosti.
Mezi další trendy patrné v zahraničí patří samozřejmě používání rozmanitých
technologií, a to jak v marketingu, tak i v samotném prodeji. Mnoho prodejců tak řeší
potíže s nedostatkem kvalitního personálu
a vzrůstajícím tlakem na cenu – rozmáhají
se například různé bezobslužné prodejny,
a to nejen u výdejen e-shopů, ale i mezi tra-
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dičními kamennými prodejnami. S tím souvisí například skokový vývoj ve způsobech
placení. Zde je nutné konstatovat, že český
a slovenský trh je poměrně vyvinutý – po
revoluci se totiž přeskočilo několik let postupného zavádění různých platebních metod, a tak u nás překvapivě, na rozdíl od západních zemí, běžně funguje elektronické
bankovnictví, objevuje se placení mobilním
telefonem apod. Masivní nasazení technologií je patrné samozřejmě také v celém logistickém řetězci. Mezi trendy, které trvají, lze
zařadit i eko a bio trendy či společensky odpovědné chování prodejců a shopping center. Nově se v této kategorii objevuje i tlak ze
strany spotřebitelů na minimalizaci odpadu,
případně alespoň efektivní a ekologické nakládání s odpady.
Porovnání internetového nakupování
a nakupování v kamenných obchodech
zůstává obdobné, jako v loňském roce. Lidstvo je stále velmi haptické. Možnost osahat
si výrobek spolu s okamžitou možností nákupu hrají ve prospěch kamenných prodejen, zatímco možnost porovnat různé typy
výrobku či vybrat si nejlepší ceny hovoří ve
prospěch internetového prodeje.
Nicméně o tom všem a ještě mnohem
více se dozvíte na patnáctém ročníku konference RetailCon. Každoročně zde můžete
potkat více než 500 ředitelů či majitelů maloobchodních sítí a shopping center, kteří
se přišli vzájemně setkat na neutrální půdě.
Nevadí, že je neznáte, díky tzv. datingu můžete během dvou hodin potkat až 120 osob,
které jsou připraveny u svých označených
stolků k neformálnímu či pracovnímu setkání. Dating provází i fotografie či mapa
jeho účastníků, takže snadno naleznete
toho, koho hledáte – loňský průvodce i seznam účastníků je taktéž k nahlédnutí na
www.centers.cz.
Přijďte se přesvědčit 31. 5. 2018 do Národního domu na Vinohradech!

Význam hmatatelných vjemů uvnitř obchodu roste. Tyto vjemy doplňují a prohlubují
prvotní vizuální dojem a mohou tak zintenzivnit celkový zážitek z prostoru. Hmat se
stává jedním z dalších smyslů, na který obchodníci upírají svou pozornost.

Požitek pro Vaše prsty
Jistou extravaganci si ve svých obchodech
dovolil obchodní dům s módou a obuví
Deerberg – na dřevěné desce pokladního
pultu je zepředu vpravo umístěna keramická
destička velká jen několik centimetrů, na které je vyobrazeno logo značky v reliéfu, a to
jak velkými písmeny, tak i v Braillově písmu.
Logo je zaměrně umístěno na místě, kam si
zákazník při placení často odkládá pravou
ruku. Tato strategie míří na ruku, nebo spíše
pod ní, a je pojata jako způsob rozloučení se
se zákazníkem dotykem. Spokojený zákazník
si má po nákupu značku ještě jednou osahat
a pokud možno si ji takto také uložit do podvědomí.
Hmatové vjemy jsou v designu obchodů
sice ojedinělé, avšak lidé si takových prvků
stále více všímají. „Ať už jde o pokladní pult,
regály nebo zkušební kabinky – všude tam,
kde je zákazník přímo v kontaktu s prostorem, je hmatové vnímaní velmi důležité,“
zdůrazňuje Volker Herwing, který pracuje na
pozici Head of Specification u výrobce materiálů Resopal, a zároveň poukazuje na důležitost zážitku, který si zákazník z obchodu
odnese. K tomuto smyslovému zážitku nepochybně patří i to, co si „nahmatáme“.
„Lidé se často nevědomky dotýkají povrchů, nejčastěji je přitahuje jejich vzhled.
Pokud se něčeho rádi dotýkají, působí to pozitivně na celkovou atmosféru. Proto je dnes

důležité, aby dekorativní povrchy byly zároveň i příjemné na dotek,“ vysvětluje Nina
Kehler, marketingová manažerka ve společnosti Impress, která vyrábí dřevěné povrchy.

Hrubé povrchy ze starého dřeva, které se stejně
jako v tomto obchodě sportovní značky Maloja ve
Wiesbadenu (Německo) těší stále velké oblibě,
se při dotyku ukazují často jako velmi jemné

Dobrý pocit
Dalším z faktorů je v této souvislosti také
nepřehlédnutelný trend přirozenosti, autenticity a ohleduplnosti k životnímu prostředí,
který činí estetické vnímání, a tím i hmatové vjemy, tak důležitými. „Povrchy by měly
na dotek působit co nejvěrohodněji,“ říká
Christiane Gebert, vedoucí oddělení vývoje
a designu působící u výrobce dřevěných povrchů jménem Pfleiderer. Vizuální a hmatový
vjem by měl zprostředkovávat věrohodný dojem dřeva, kamene, betonu nebo mramoru,
i když se na povrhu nachází fólie, tisk nebo
ražba, plech nebo spojovací spáry. Gebert
k tomu dodává: „Zákazník si tedy řekne: aha,
nejenže to vypadá jako jedle, ale je to takové
i na dotek. Případně materiál i voní jako jedle
a při poklepání máte pocit, že skutečně ťukáte na dřevo a ne lamino. Čím více smyslů je
zapojeno, o to skutečněji produkt působí.“
Zároveň je však třeba vyvarovat se přehnaných trojdimenzionálních efektů, radí Nina
Kehler ze společnosti Impress: „Trend se silně ubírá směrem k přirozené eleganci. Proto
už nejsou dřevěné povrchy a dekory zpracovávány tolik v rustikálním stylu.“

Rozdílné povrchy v jednom obchodě jako zde v Tamaris upoutávají nejenom
zrak zákazníků, ale přímo je vybízejí k tomu, aby je objevili i pohmatem

Malá keramická plaketa s firemním logem na
pokladním pultě v pobočkách řetězce Deerberg, zde
v Hannoveru, přímo láká prsty zákazníků, aby se jim
tímto způsobem značka vryla do paměti
Na tuto tendenci navazuje takzvaný Soft
Touch, již několik let aktuální trend v oblasti povrchového zpracování materiálů. Jedná
se o příjemně sametový „hluboký“ povrch
ušlechtile matných povrchových vrstev, který
se dnes dá použít téměř na všech podkladech,
aniž by na povrchu byly vidět otisky prstů.
Tento povrch je na dotek příjemný a je vnímán velmi pozitivně. Takovéto zpracovávání
povrchů jde ruku v ruce s trendem wellness.

Nové pocity
Vysoce vyvinuté techniky zpracování otevírají cestu ještě větší svobodě. Téměř každý
materiál může být vybaven takřka jakoukoli
texturou. A tak se již upouští od obvyklých
optických a haptických způsobů zpracování.
Dřevo, které na první pohled působí velmi
surově, je při dotyku velmi měkké a hladké,
nebo naopak hladká ušlechtilá ocel působí
na dotek nezvykle teplým dojmem. Hannes
Bäuerle, odborník na materiály a majitel
společnosti Raumprobe, potvrzuje, že díky
novým technikám zpracování lze docílit zcela „nových pocitů“. „Nové materiály mají ten
potenciál být uchopeny zcela novým způsobem, což ukázalo nyní již velké množství velmi matných povrchů, které působí nečekaně
sametovým dojmem. Stejně bychom mohli
mluvit o měkkém betonu, studeném dřevu
nebo flexibilním kameni.“

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

Visual Merchandising

Účastníci diskuse:

Ještě na přelomu tisíciletí byly investice do prezentace zboží výrazně sníženy a pracovní místa na odpovídajících pozicích
byla rušena. Nyní však zaznamenáváme opačný vývoj. Proměny ve Visual Merchandising se staly tématem konference EHI
Retail Design.

Obchody musí inscenovat příběhy
Co se týče dnešního nákupního chování při
nákupech nezbytného zboží, platí, že nejrůznější podněty a inspirace musejí být silnější
než dříve. Stop thinking stores, start thinking
stories. Ale jak na to? Kterým požadavkům je
třeba vyhovět? A jak se proměnily role protagonistů a hodnota Visual Merchandising
(VM) v obchodě? Kam se cesta ubírá? O těchto, ale i dalších tématech se v Kolíně nad
Rýnem bujně diskutovalo. Níže je uvedeno
shrnutí nejdůležitějších poznatků:
Nový koncept obchodů Orsay
ve flagshipstore v Düsseldorfu

Claudia Böhm, majitelka konzultantské
agentury Visual-MC, se zamýšlela nad tím,
jakou úlohu dnes Visual Merchandising vlastně plní: „Odlišuje jednotlivé podniky od konkurence a internetových obchodů, vizualizuje DNA značky, znázorňuje její příběh a činí
ji znovu rozpoznatelnou – zároveň ale také
zvyšuje hospodářské výsledky. Povedená inscenace ve výloze zajistí to, že se lidé budou
u výlohy zastavovat, atraktivní prezentace
zboží pak může zvýšit konverzní poměr a počet prodaných kusů na zákazníka, čímž se
samozřejmě zvýší i obrat.“

Důraz na celistvost
Vlastně by se mělo mluvit spíše o vizuálním
marketingu než o Visual Merchandisingu,
což je v oblasti vzdělávání týkajícího se VM
již standardem, na čemž se shodli moderátorka i účastníci diskuse. Už dávno se totiž nejedná jen o dekorace ve výloze a v interiéru.
„Jde o to vytvořit celistvý zážitek,“ vysvětlila
Madeleine Wellern, která působí jako Head
of Visual Merchandising ve společnosti Lodenfrey v Mnichově a zároveň je konzultantkou v této oblasti pro tuzemské i zahraniční
společnosti.
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Wellern objasnila, jak široce dnes interpretuje Lodenfrey roli VM. Lodenfrey si vzal
jako předlohu kulturu pětihvězdičkového
hotelu. I uklízečky dnes nosí místo zástěr
černé kostýmky. Zaměstnanci ve výtahu přejí návštěvníkům pěkný den. Před obchodem
se nachází květinářství, a tak si Lodenfrey
může zadat, jaké květiny budou prezentovány ve který den – což jsou většinou bezvýjimečně bílé hortenzie. Výsledek se dá
shrnout takto: „Zákazníci si pochvalují, jak
je tady všechno krásné. Uvolní se a nakupují.
Toto je pro mě nový Visual Merchandising,
vtáhnout do toho všechny tyto věci a například se také podívat, zda se prodejci do daného prostoru vůbec hodí. Například bude-li
v oddělení tenisek prodejce, který nepůsobí
příliš sportovně, nebudou zákazníci takovému obchodu důvěřovat.“
Z pohledu odborníků patří k této celistvosti také to, že se na všech prodejních
a komunikačních kanálech používá stejný
vizuální jazyk a spotřebiteli je tak zprostředkováván jasný obraz. Yvonne Leguil, která
působí jako Chief Product Officer pro obchody Orsay, mluví o tzv. No-Line-VM: „Ruku
v ruce s omezováním výloh a interiérových

„Nejkonfliktnější
osoby musejí být
ti kreativní.“

„Do obchodu je
třeba transponovat
jasnou zprávu.“

„V naší uspěchané
době musejí být
kampaně flexibilnější.“

„Dobrý Visual
Merchandising zvyšuje
ekonomické výsledky.“

Madeleine Wellern
Head of Visual Merchandising
Lodenfrey, Mnichov

Yvonne Leguil
Chief Product Officer
Orsay, Willstädt

Christoph Stelzer
Dfrost, Stuttgart

Claudia Böhm
Majitelka Visual-MC,
Heidelberg

inscenací klademe také důraz například na
ztvárnění newsletterů.“ V Orsay se vůbec
v porovnání s předchozími roky nyní daleko
více pracuje napříč disciplínami. VM je do
všech těchto procesů vtažen a integrován.
„Kromě tradičních meetingů věnovaných
trendům se u nás schází grémium složené
z členů z oblasti vývoje produktů, prodeje
a VM, všechna témata jsou tak intenzívně slaďována. Tím zajišťujeme to, že na prodejní
ploše vysíláme jasné poselství a vlastně tak
zprostředkováváme příběh, který si zákazníci mohou projít.“
Yvonne Leguil věří, že VM bude v budoucnosti hrát ještě silnější roli při vytváření zákazníkovy cesty. S tím může Madeleine Wellern jen souhlasit: „Žádný jiný obor nemá
takový přehled jako my. Známe prodej, já
například doprovázím naše zákazníky do Paříže, kde si ,kupuji´ inspiraci vhodnou k danému zboží a trendům. Známe naše zákazníky, protože se pohybujeme na ploše, známe
architekturu obchodu, osvětlení, celkově tak
pozorujeme obchod zvenčí.“
Vedle kreativity upozorňuje Madeleine
Wellern na možný vznik konfliktů s členy
VM-týmu. „Pokud se nedokážeme jasně prosadit, nastane situace, že uprostřed obchodu
stojí kruhový stojan s oblečením namísto
toho, aby tam byl umístěn vánoční stromeček. V mnoha podnicích stále dokola slyším,
že přijde jednatel a řekne, že musíme zvýšit
obrat, ale neuvědomuje si, že právě tímto
tomu brání.“

Silná pozice
U Lodenfrey se něco takového neděje, Madeleine Wellern má plnou podporu svého
šéfa, i co se týče „každodenního dohadování
se“ s dodavateli. Příklad: „Jedna značka nám
chtěla v průběhu Oktoberfestu umístit do výlohy papírovou palmu. My však v takovýchto
případech upřednostňujeme vlastní identitu
značky.“ Wellern zároveň zdůrazňuje: „Pokud chcete zaujímat takovouto silnou pozici, musíte také umět argumentovat. Musíte
znát pozadí a mít splněné své domácí úkoly.“

Madeleine Wellern má k dispozici skutečně
velký manévrovací prostor. „Mám tu volnost
rozhodování, že mohu říct ,tu výlohu ještě
dnes předěláme,“ říká Wellern.
Jednotlivé obchody jsou schopny jednat
velmi rychle. „Řetězce potřebují více času
předem a musejí postupovat daleko více
systematicky. Jelikož svět se ale točí stále
rychleji, musejí i tyto být daleko rychlejší
a jejich kampaně flexibilnější,“ upozornil
Christoph Stelzer. Yvonne Leguil pohovořila o tom, jak se s tímto požadavkem
vypořádává Orsay: „Samozřejmě máme
dlouhodobější sezónní plánování, ale zároveň aktualizujeme naše vizuální ztvárnění
v místě prodeje každý týden, aniž bychom
tím pozměnili celý příběh.“ Výsledkem
je kontinuální přísun nového zboží, nově
ztvárněné výlohy a obrazovky umístěné
v obchodech se pak postarají o zvýšení odbytu. V Orsay se odbyt analyzuje každý den,
aby bylo možné se z toho poučit a okamžitě
reagovat. V konečném efektu je zde důležitý výsledek – náš VM musí být inspirativní
a komerční. U Lodenfrey tomu není jinak,
vyjadřuje svůj souhlas Madeleine Wellern.
„Nemůžeme být jen umělci, musíme také
umět zacházet s čísly.“

Prodavači
Například Orsay uvádí do obchodů každých
14 dní novou kolekci. „Je to také otázka personálu,“ poukázal Christoph Stelzer ze společnosti Dfrost na další aspekt. Často jsou to
totiž právě prodavači, kteří v místě prodeje
nesou odpovědnost za danou inscenaci. Stelzer zároveň zdůraznil: „Zaměstnanci buď
musí mít schopnosti pro merchandising
nebo musejí být odpovídajícím způsobem
proškoleni, všechno ostatní se negativně
promítne na kvalitu inscenace značky a prezentace zboží, ale také na poradenství v místě prodeje. Jsou to vlastně prodavači, kteří
znají příběh značky a mohou zákazníkům
prozradit i sladká tajemství.“ Yvonne Leguil
to komentuje méně poeticky: „Na styling je
potřeba mít směrnici.“

Vytvořit zážitek: V pop-up store kosmetické zančky Essence mohou zákaznice
samy míchat laky na nehty
Povedený Visual Merchandising ale není
jen čistě otázkou rozpočtu, na tom se shodli
všichni účastníci diskuse. Pro inscenaci již
dávno není potřeba využívat jen drahé obrazovky a materiály. „Zcela naopak: ve středobodu dění musí být zboží. Na mnoha místech
tomu tak očividně bohužel není,“ říká Madeleine Wellern.
O dnes všudepřítomném tématu digitalizace diskutovali odborníci na konferenci
Visual Merchandising jen okrajově. Samozřejmě digitální nástoroje jsou integrovány
a zkoušeny. Orsay k tomu využívá tzv. Lab-Stores v blízkosti hlavního sídla společnosti
ve Willstädtu (Německo). Avšak Christoph
Stelzer dodává: „Digitální prvky jsou klíčovou
součástí jako nikdy před tím. V kamenném
obchodě hrají hlavní roli kontakt s lidmi a zážitek z nakupování, a na to se soustředíme.“

Stefanie Hütz
Převzato ze stores+shops,
Magazínu EHI o zřizování
a vybavení prodejen
a o POP marketingu
www.stores-shops.de
www.ehi.org
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Jak se píše historie reklamy?
Jedním slovem? Těžko!
Už jako studenta žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy mne poměrně hodně rozčiloval fakt, když se o nějakých jevech přednášelo,
aniž by bylo zřejmé, jaké je jejich základní ukotvení v širších sociálně ekonomických, politických, kulturních, komunikačních a dalších souvislostech. S věkem ale
tento iritující moment kupodivu nemizel, ale prohluboval se. Proto jsem se ve své
první monografické publikaci Propagace – specifická forma sociální komunikace
(Praha Novinář ….) také snažil o zařazení propagace do širších společenských souvislostí, jakkoliv to bylo v dané době poměrně obtížné.
Ale ve své pedagogické činnosti jsem stále narážel na fakt, že nám chybí skutečně vědecké
zpracování vlastních dějin propagace (reklamy), ačkoliv první teoretická publikace o reklamě vychází na našem území již roku 1906,
kdy jeden z prvních majitelů reklamní agentury, Zdenko Šindler, vydává již v roce 1906
svou publikaci Moderní reklama a za tři roky
vychází ještě obsáhlejší a komplexnější kniha
o reklamě z pera Vojty Holmana – 1909 – Reklama a život. Právě Holman se snažil o hlubší
a systémové, logické zapojení reklamy do kulturních, ekonomických, sociálních a dalších
vazeb tehdejší společnosti.
Když jsem spolu s Bohušem Häcklem,
Zdeňkem Červeným a Alfonsem Kachlíkem
založil obor propagace na nově vzniklé Fakultě žurnalistiky UK v roce 1971, bylo jasné,
že nový vysokoškolský obor bude nezbytně
vyžadovat také zpracování vlastních dějin,
alespoň národních, protože k zahraniční literatuře byl přístup velmi omezený. Na větší
a širší historický záběr nebyly v té době síly,
prostředky, časové kapacity.
Nicméně stále jsem hledal a archivoval
informace k dějinám české a československé reklamy, zpovídal pamětníky a aktivní
funkcionáře nejslavnější předválečné etapy
české reklamy – etapy existence Reklubu
– Reklamního klubu československého, ale
i soudobých reklamních aktivit, činnosti

institucí (Rapid, Merkur, Made in publicity,
Sportpropag, atd.) s cílem, někdy jednou –
až bude čas – takové dějiny reklamy napsat.
Měl jsem štěstí, že třebas právě doc. B. Häckl
– tehdy můj kolega na katedře, byl dlouholetým funkcionářem Reklubu a jedno funkční
období jeho předsedou a že náš externí spolupracovník z Rapidu Josef Poláček byl také
starým Reklubákem. Podařilo se mi získat dr.
Čeňka Adamce pro výuku základů výzkumů
veřejného mínění (první ředitel odbočky
Gallupova ústavu po válce v ČSR), mohl jsem
dělat pro časopis Typografia velký rozhovor
s Jiřím Solarem o jeho reklamní životní dráze
apod. V antikvariátech jsem kupoval knihy
o reklamě z meziválečného období, sledoval
inzeráty nabídek knih a časopisů, takže se mi
podařilo získat téměř celý časopis TYP, několik ročníků časopisů jako byl ORO – Organisace, reklama, obchod, Průkopník moderního
podnikání, atd.
Alespoň částečně jsem se tedy dlouhodobě
připravoval na úkol, který jsem si sám vytýčil –
napsat dějiny Reklubu, protože Reklamní klub
československý byl hlavním hybatelem maloobchodní reklamy v meziválečném a poválečném Československu do roku 1948. Částečně
se také zabýval trhem B2B, vývojem nových
médií a jejich nasazením do reklamní komunikace (foto, film, televize, rozhlas, OOH atd.).
Hledal jsem zdroje i v Národním archívu ČR,

v čítárně časopisů Národního muzea, v Národní knihovně, atd.
Po 3 letech práce jsem dokončil rukopis
publikace, která obsahuje objektivní a ověřitelné údaje o významné a skutečně unikátní
etapě vývoje české reklamy.
Podařilo objevit skutečné poklady, informace, které dosud nikdo nepublikoval. Popsal
jsem akce, které Reklub jako unikátní zorganizoval a které potvrzují právě ono širší kulturně politické a ekonomické propojení reklamy
se životem prvorepublikové společnosti: snaha pomoci republice v oblasti aktivní zahraniční propagace v roce 1938, iniciativy po
roce 1945, kdy Reklub organizuje významnou
státně propagační akci Startujeme do dvouletky, řadu zákonodárných aktivit a podání, snahy o etické principy reklamní práce, objektivizaci údajů o nákladech periodického tisku
jako předpokladu efektivní reklamy, vzdělávací a uvědomovací – osvětové aktivity Reklubu
v době nacistické okupace apod.
Obzvláště pyšný jsem to, že se mi ve spolupráci se Slovenským národním archívem
podařilo objevit dokumentaci o Slovenském
reklamním klubu (1946-1949), při jehož založení bratrsky pomáhal Reklub.
Já osobně si velice vážím toho, co naši předchůdci – marketéři 1. republiky – dokázali ve
svém stavovském spolku, kolik knih a odborných článků dokázali napsat. Velmi významně ovlivnili kulturu prodeje, zásadním způsobem přispěli k uvědomění si významu značky
v celém reklamním procesu a posílení postavení značky nejen v komerčním komunikačním projevu, ale i v praktickém uplatňování
značky a tvorbě brandu.
Určitě si zasloužili, aby jejich celoživotní
úsilí nebylo nikdy zapomenuto, a proto také
vznikla tato kniha.
Dušan Pavlů

Recenze knihy od Ing. Jany Šmotlákové
Monografie “REKLUB 1927 - 1949; KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ REKLAMY” je prvním skutečně systematickým vědeckým zpracováním dějin
československé reklamy v první polovině 20.
století. Tato vědecká monografie, výsledek tříleté, nepochybně usilovné historické práce - bádání
v archívech České a Slovenské republiky - je dílem prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc., renomovaného odborníka v oboru dějin a teorie marketingové
komunikace, člověka s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti propagační a výstavnické praxe.
Je s podivem, že o fungování Reklamního klubu československého není v odborné literatuře
mnoho zmínek, i když jeho přínos pro konstituování české reklamní teorie a vlastní výzkum trhu
byl pro odbornou veřejnost, ale i pro společnost
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jako celek zásadní. Jeho mnohostranné aktivity
vzdělávací, osvětové, legislativní, státotvorné,
mohou být v mnohém dodnes inspirací a příkladem pro současnou i budoucí generaci odborníků v oblasti marketingové komunikace a souvisejících aktivit.
Dílo je podložené nezpochybnitelnými původními archívními zdroji, které jsou v knize také
dokumentovány snímky dobových dokumentů,
stovkami citací a odkazů, které mu dodávají jedinečnost, originalitu a punc odborné kvality.
Vedle odborného výkladu základních principů
a reality každodenního fungování Reklubu se autor snaží sjednotit a kategorizovat odbornou terminologii v celé vývojové řadě, která byla v dané
době nejednotná a matoucí, přibližuje fungování

reklamy ve společnosti, v nejrůznějších oblastech
tehdejšího života a zároveň popisuje a analyzuje
první pohledy na výnosnost a efektivnost reklamy
20. - 30. let 20. století.
Monografie “Reklub 1927 - 1949; Kapitoly
z dějin československé reklamy” je nepochybně
významným syntetizujícím vědeckým přínosem
pro odbornou veřejnost a budoucí generace odborníků v oblasti marketingové komunikace. Ale
nejen pro ně – i čtenář se zájmem o vlastní historii se zde dozví řadu informací o této dosud méně
probádané a popsané části české historie.
Profesor Pavlů nám nabízí svojí knihou jedinečnou příležitost inspirovat se slavnou minulostí,
kterou svým tříletým bádáním koncentroval do
faktografické, odborné monografie.

Prague Interior Design Guide

Kniha, která pomáhá
Praha nabízí mnohá zajímavá místa,
která jsou vyhledávaná místními i turisty. Ale ve svém nitru ukrývá nespočet originálních interiérů, které v běhu
každodenního ruchu nestačíme vnímat
a turistům zůstanou zcela utajena.
V běžném průvodci je totiž nenajdete.
Tuto skutečnost chce nyní změnit kniha
Prague Interior Design Guide, kterou vydává společnost Authentica.

Prague Interior Design Guide představuje
padesát interiérových řešení kaváren, galerií,
obchodů, hotelů, restaurací a mnoha dalších
veřejně přístupných míst, která jako svá oblíbená doporučili přední osobnosti současného designu, architektury a teorie umění.
Prostřednictvím Prague Interior Design
Guide chce Authentica naplnit své ambice
pomáhat a zároveň inspirovat. Síla pomoci
se skrývá ve financích, které tato kniha svým
prodejem přinese a které budou připsány ve
prospěch dobročinných organizací Dejme
dětem šanci a Vojtěška. Získané prostředky

tedy usnadní dětem z dětských domovů jejich start do běžného života nebo pomohou
vybudovat pro děti se zdravotním postižením multisenzorickou místnost s pozitivním
laděním, tzv. snoezelen.

Proč koupit knihu
Prague Interior Design Guide?
Publikace Prague Interior Design Guide je
plná nádherných fotografií, která zachycují
jedinečnou atmosféru vybraných interiérů,
ale stejně tak dokáže potěšit svým prospěšným záměrem. Koupí každého jednoho výtisku přispíváte k realizaci dobré myšlenky
i konkrétní lidské pomoci potřebným.
Přidejte se i Vy. Publikaci si můžete koupit
za 390 Kč na www.sendmyhelp.com.
Zajímavá kniha a dobrý pocit Vám bude jistě
dostatečnou odměnou.

Vyšla kniha Marketingová
komunikace v místě prodeje
Představujeme Vám novou knihu Marketingová komunikace v místě prodeje, která mapuje oblasti POP komunikace a Shopper Marketingu. Autorem je Dr. Daniel Jesenský s teamem spoluautorů.

Tato v našem oboru unikátní publikace se zabývá In-store komunikační problematikou na
úrovni značek, sortimentních kategorií i celých prodejních prostředí, dále pak nákupním
chováním, tvorbou, implementací a vyhodnocováním účinnosti komunikace v místě prodeje. Kniha je pojata velmi prakticky, zároveň
však vychází z mnoha děl a výzkumů z celého světa. Je proto vhodná jak pro odborníky
z praxe, tak i akademickou veřejnost.
Autoři se postupně věnují vymezení
a funkcím in-store komunikace v kontextu
komerčních komunikací, shrnují souvislosti
s nadřazenými disciplínami shopper marketingu a category managementu a zabývají se
nákupním chováním, rozhodováním a impulzivitou, jejichž pochopení stojí v pozadí
tvorby a implementace komunikačních akti-

vit v místě prodeje. V knize jsou dále podrobně shrnuty atributy funkčnosti POP aplikací
z pohledu jejich umísťování a multisenzorických vlastností. Na závěr jsou prezentovány
strategie a metody výzkumu a moderní přístupy, trendy a technologie, které se v předmětných oblastech uplatňují.
Kniha si již vysloužila pozitivní ohlasy od
předních odborníků: „Publikace podává zasvěceně komplexní přehled problematiky
In-store marketingové komunikace zařazené
do širších souvislostí komerčních komunikací,“ uvedla Jitka Vysekalová, prezidentka
České marketingové společnosti. Kladně ji
hodnotí i vedoucí katedry marketingu FPH
VŠE Miroslav Karlíček: „Kromě praktických
návodů, jak v místě prodeje komunikovat,
v knize najdete i hlubší teoreticky vhled,
který ocení ti, kdo chtějí danou problematiku mistrovsky zvládat, nebo se jí zabývat na
akademické půdě.”. Názorem na knihu přispěl také General Manager Henkel AC CZ/
SK Ing. Richard Krejčí: „Je to pozoruhodné

dílo, které napomáhá vyřešit dva klíčové
úkoly – využití prodejního místa k marketingové komunikaci značky, výrobku či služby
a přesvědčení zákazníka v klíčovém okamžiku jeho rozhodování. Kniha je bez nadsázky
skvělým studijním materiálem a má široké
využití při řešení a implementaci konkrétních praktických úkolů.“
Z řad praktiků publikaci okomentoval Ing.
Libor Jordán, Managing director DEKOR
s.r.o.: „V knize jsou velmi výstižně a relevantně vysvětleny široké souvislosti tak multidisciplinárního oboru, jakým je marketingová
komunikace v místě prodeje. Úctyhodné
množství dostupných poznatků je pečlivě
a přehledně zpracováno v mnoha souvislostech a originálních interpretacích, teoretické informace se vyváženě doplňují s mnoha
příklady z praxe.“
Publikaci Marketingová komunikace v místě
prodeje vydalo nakladatelství Grada a již nyní je
možné ji objednat na www.grada.cz.
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