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EuroShop RetailDesign Award

EuroShop RetailDesign Award

O kolech, vínu
a jiných pěkných věcech
EuroShop RetailDesign Award: odborná porota oceňuje originální koncepty obchodů
V rámci slavnostního večera 26.04.2018
uděloval institut EHI a Messe Düssledorf již
po jedenácté ceny EuroShop RetailDesign
Awards. Udílení cen se konalo v rámci čtvrtého vydání čínského obchodního veletrhu
C-star v Šanghaji a byly zde prezentovány
tři nejlepší koncepty obchodů. Letos poro-

tu přesvědčili účastníci ze Španělska, Itálie
a Polska: De Vinos y Viandas z Valladolid, La
Rinascente z Říma a Vèlo7 z Poznaně.
Na to, abyste mezi 85 soutěžícími vynikli jako
vítězové, bylo potřeba předvést povedený
mix architektury obchodu, barev, materiá-

lů, osvětlení a v neposlední řadě také Visual
Merchandising. Pro odbornou porotu byly
důležitými kritérii především zprostředkování jasného poselství sortimentu, ale i přímé
oslovení zákazníka.
Zdroj: EHI Retail Institute e. V.

La Rinascente, Řím/Itálie

© Marco Beck Peccoz

Mezi fontánou Trevi a Španělskými schody
se nachází skvost řetězce Rinascente v Říme,
výsledek jedenácti let plánování. V ulici Via
del Tritone otevřel tento italský obchodník
svůj nový flagshipstore na ploše 14 000 m2.
Každé z osmi podlaží bylo navrženo jiným
architektem. Design obchodu kombinuje
moderní světlé prvky se sytými barvami a výraznými vzory. Setkává se zde zářivě žlutá
s černobílým vzorem kachliček a propojuje
historii s přítomností, neboť v přízemí se nachází akvadukt Aqua Virgo. Vodovod nechal
vybudovat císař Augustus 19 let př. n. l. a dodnes je průběžně restaurován, aby tak mohly
být zásobovány vodou okolní fontány – mezi
nimi i v blízkosti se nacházející fontána Trevi.
Ve velkém vnitrobloku nákupního domu se
nachází malá budova, které se přezdívá Plazetto, což by se dalo přeložit jako „palác v paláci“ – z počátku minulého století. Terasa nabízí návštěvníkům výhled na římské střechy.

Vèlo7, Poznaň/Polsko
Vèlo7 v Poznani je všechno jiné, jen ne normální obchod s jízdními koly. V polské metropoli byl vytvořen multifunkční prostor

pro milovníky kol, který nabízí poradenství,
prodej i potřebný servis. Kromě toho zde
máte možnost si přímo otestovat různá kvalitní kola. Zvláštností obchodu je to, že půdorys obchodu je připodobněn rámu jízdního
kola a dynamické rozdělení prostoru zase

připomíná závodní dráhu pro kola. Jméno
obchodu Vèlo7 dala skupina nadšenců do
kol, kteří v tomto odborném obchodě vyjadřují svou vášeň a každému, kdo je stejně
naladěn, chtějí poskytnout útočiště.

© Miguel de Guzman

De Vinos y Viandas, Valladolid/Španělsko
O vínu a delikatesách – tak by asi zněl český
překlad názvu vinotéky ve Valladolid na severu Španělska. Jako optický klam působí interiér obchodu De Vinos y Viandas, ve kterém
fantazijně ztvárnila svět vína dvě architektonická studia. Zooco se sídlem v Madridu
a Sandander se u této vinotéky nechali inspi-
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rovat tradičními vinnými sklípky, téma však
interpretovali zcela moderně a originálně.
Leitmotivem architektů se stal kruh – prvky
půlkruhu se nacházejí v celém interiéru vinotéky. Prodejní pult, plocha pro degustaci
a vystavení zboží tvoří flexibilní středobod
obchodu. V nekonečně zářících nástěnných

regálech je uskladněno na 1000 lahví, každá
samostatně, naležato. Zadní stěna obchodu
je zakryta zrcadlem a znásobuje tak dojem
z prostoru. Jako kontrast k teplým dřevěným
prvkům byla zvolena černá kamenná podlaha, která ideálně podporuje souhru barev,
forem a odrazů v zrcadle.

© VÈLO7
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Nové prodejní koncepty

Nové prodejní koncepty

Prodejna i rodinná kancelář
v novém sídle společnosti SIKO
Jako součást letošních investic v celkové výši 500 mil. Kč otevřela společnost SIKO v Čimelicích administrativní budovu o celkové
ploše 2 400 m² na jediném patře jako svoji novou firemní centrálu postavenou v duchu rodinné kanceláře.

V přízemí budovy je otevřena zcela nová prodejna pro všechny zákazníky se zaměřením
na dokonale sladěné originální styly kuchyní
i koupelen. Letošní novinkou je mj. Skandinávský styl, kdy vystavená koupelna i kuchyně v tomto stylu byla nafocena a použita na
titulku katalogů SIKO. V nové prodejně je
také prezentace technologických vychytávek, které se pomalu stávají standardem moderních domácností.
„Původně jsme chtěli rekonstruovat původní prostory, ale pak jsme se rozhodli pro
radikální řešení: postavit zcela novou budovu. Přizvali jsme renomované architekty
z Atelieru Kunc a společně se rozhodli postavit centrálu jako rodinnou kancelář,“ říká
generální ředitel SIKO Tomáš Vala. SIKO si

dalo za cíl postavit kancelářskou budovu tak,
aby byla nejen sídlem firmy či inspirací pro
všechny, kteří chtějí kuchyň a koupelnu vyjadřující jejich osobnost, ale také místem, které
bude přirozenou součástí obce Čimelice a cílem procházek a zábavy. Proto bude součástí
komplexu i dětské hřiště.
Budova je postavena v nízkoenergetickém
standardu, aby minimalizovala uhlíkovou stopu firmy. Důležitou koncepcí je fungování na
„společném patře“, které umožňuje sociální
propojení jednotlivých oddělení a podporu
týmové práce i kreativity. Na druhou stranu
to nebude klasický „open space“ a velký důraz je kladen na potřeby jednotlivých oddělení. Myslí se i na možnost relaxace – např.
několik samoobslužných „kaváren“ pro
neformální jednání, odpočinkové zóny, call-boxy, otevřené atrium atd. Novinkou je také
jídelna s letní terasou.

V novém administrativním a obchodním objektu Visionary architekta Jakuba Ciglera
v pražských Holešovicích se 31. května otevřel první showroom výjimečné slovenské značky Javorina.
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Pop Impression by Peek & Cloppenburg“ – tak pojmenoval P&C svůj nový prostorový koncept.
Módní značka přitom prezentuje na pop-up-plochách umístěných v obchodu exkluzivní sortiment, který dosud není dostupný
v nákupních domech. Dočasná nabídka se
soustředí na aktuální téma, které je trendy
a zároveň je doplněno o lifestylové produkty
z jiných branží. Pro úvod byla zvolena projekce s názvem „Now Life!“, ve které se vše
točí kolem „Lifestyle & Balance“ pro mladou
trendy dámu. Na jaře letošního roku po dobu
jednoho měsíce lákalo celkem 6 „metropolitních domů“ Peek & Cloppenburg na výběr
zvučných značek, ale i těch méně známých.
Nezbytnou pozornost zákazníků měly upoutat mj. individualizovaný systém nábytku pro
flexibilní pop-up-plochy a kreativní ztvárnění výlohy. Během půl roku by se měla obměnit až 3 sezónní témata.

Nespresso
– nový koncept nákupu a zážitku
Značka Nespresso slavnostně odhalila na počátku dubna nový butik o rozloze 92 m2 v OC Nový Smíchov.

Javorina otevírá svůj
první český showroom

©archiv Javorina

Výstavba stála přes 300 mil. Kč a je součástí celkové modernizace Sika tak, aby
zákazníci mohli využívat možností, které
přináší 21. století. Proto je součástí centrály
i prodejna o velikosti 1 650 m2, kde najdete
speciální expozice moderních technologií,
jako jsou chytré toalety, které můžete ovládat aplikací z mobilu, ukázky moderních
vodovodních baterií, které umí například
i vytvářet perlivou vodu nebo z nich teče
rovnou horká voda např. na čaj a mnoho
dalších inovací.
Součástí nového zákaznického přístupu
jsou také projektoví konzultanti, kteří zákazníkům na míru připraví koupelnu, kuchyni
nebo obojí v jednotném stylu, zkoordinují
a zajistí vše potřebné, jsou zákazníkovou
pravou rukou po celou dobu řešení jeho
projektu jako jeden kontaktní bod.

Tematizované Pop-up-plochy

Představuje nejvýznamnějšího slovenského
výrobce nábytku z masivního dřeva s více
než sedmdesátiletou tradicí. Na svoje produkty používá dubové dřevo ze slovenských
lesů a americký ořech. Materiál zpracovává
tradičními truhlářskými postupy. Výsledkem
je vysoce kvalitní, moderní nábytek, který
se vyváží do mnoha zemí v západní Evropě
a Skandinávii. Klíčovými produkty kolekce
jsou postele, jídelní stoly, komody a knihovny. Za svůj design značka pravidelně získává mnoho ocenění, např. 2 hlavní ceny na

letošní výstavě Nábytok a byvanie v Nitře.
Pražský showroom má významně podpořit
pozici Javoriny na českém trhu s nábytkem.
V Praze je možné již více než 5 let získat produkty Javorina u autorizovaného prodejce
na Vinohradech (Vinohradská ulice, 168)
nebo také v showroomu Konsepti. Showroom v Praze má 200 m2 a zajistí nejlepší možnou komunikaci značky a produktů. Za jeho
návrhem stojí studio Formafatal. Partnery
showroomu Javorina jsou společnosti Magis, který dodal sedací nábytek, Dechem,
jehož skleněné vázy showroom dekorují,
a Coclea potahy a povlečení. Světla dodal
italský výrobce Flos. Majitel Konsepti a spolupracovník Javoriny David Řezníček popsal svůj vztah k této značce následovně:
„…Javorina je jako spící Růženka z pohádky –
úžasná firma s krásnými produkty, o kterých
se ještě příliš neví. Ale až ji probudíme...,“ naznačuje Řezníček.

Značka Nespresso zastoupená na české trhu
od roku 2006 tím již disponuje celkem pěti
butiky, jedním v Brně, a čtyřmi v Praze. Nespresso po celém světě otevřelo již 707 butiků v 67 městech a 430 městech. Nespresso
Boutique v OC Nový Smíchov je zpracován
v nejmodernějším konceptu a ve zcela novém
stylu Celebrate the Coffee moments, který milovníky kávy naplno vtáhne do prémiového
světa Nespresso. Butik totiž nabízí zcela ojedinělý zážitek z nakupování, jehož součástí nejsou klasické pokladny a prodavači, ale hlavně
kávoví specialisté a experti, kteří návštěvníky
provedou exkluzivním světem kávy.
Nový koncept Nespresso Boutique byl
navržený oceňovanou společností Universal
Design Studio, zaměřenou na architekturu
a interiérový design. Celý koncept vzniknul
v duchu motta Celebrate the Coffee moments, kdy cílem není klasický prodej, ale
především skvělý zážitek z nakupování. Kro-

mě působivého interiéru, laděného do příjemných přírodních barev, k němu dopomáhají i specialisté, kteří návštěvníky provázejí
unikátní cestou kávy Nespresso.
„Nespresso nabízí úplně jiný koncept nakupování, než na který jsme byli doposud zvyklí. Zákazníci mají k dispozici velmi moderní
a atraktivní butik v oblíbeném pražském nákupním centru Nový Smíchov ve stylu, který
umocní zážitek z kávy, neboť v centru největší
pozornosti stojí káva jako taková a nakupování se zde stává součástí zážitku u šálku kávy,”
vysvětluje Andrea Petrová, Marketing Manager Nespresso Česká a Slovenská republika.
A na co konkrétně se mohou milovníci
kávy v unikátním butiku těšit? Hned u vstupu je kávoví odborníci přivítají s šálkem kávy
a zákazníci se ocitají v tzv. Engage Zone. Druhá zóna, tzv. Explore Zone zve návštěvníky
na samotnou cestu poznání – mohou objevit
nové chutě káv či limitovaných edic, porovnávat své chuťové preference nebo odhlalit
novinky na poli kávovarů a příslušenství.
Ochutnat mohou i dvě kávy za sebou, aby
lépe porozuměli chuťovým rozdílům, kterými disponuje celá škála 24 směsí káv. Poznávání se meze nekladou, proto je možné zkusit si zaexperimentovat s kávovými recepty
a naučit se odborně pozdvihnout své běžné
kávové chvíle. Právě pro tyto experimentální
zážitky je k dispozici tzv. Involve Zone, klidná zóna v zadní části butiku s dominantním
prvkem tzv. Kitchen Lab. Zde se mj. realizují

nejrůznější akce pro členy Clubu Nespresso.
V butiku zákazníci nenaleznou pokladny,
které představují určitou bariéru mezi odborníkem a zákazníkem. Kávoví specialisté
jsou vybaveni tablety, což jim umožňuje plnou mobilitu a realizaci jakékoli objednávky
během odhalování kouzla světa kávy a nákup
se v mezičase připravuje. Samozřejmostí je
i služba Pick-up, díky které si mohou zákazníci na pobočce vyzvednout své kávové kapsle,
které si předtím objednali v e-shopu značky
Nespresso či recyklační zóna, kde lze zdarma
odevzdat použité kapsle Nespresso.
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Osvětlení míst prodeje

Osvětlení míst prodeje

Osvětlení
zkušebních kabinek

Denní

Domácí

Večerní

PerfectScene
fitting room

Dokonalé světlo
konvertuje nakupující
do kupujících!
Obchodníci s módou sice vědí, že nákupní
zážitek může být správným osvětlením prostoru umocněn., ale je tu jedna část obchodu,
kde je osvětlení často přehlíženo – zkušební
kabinka. Právě ty bývají v praxi často nejslabším místem celého obchodu či salonu. Studie ukazují, že 60 % nákupních rozhodnutí
je učiněno ve zkušební kabince. Proto je naprosto zásadní, aby se zákazníci v kabince viděli v příznivém světle. Ale mnohé ženy nám
dají za pravdu, že se v kabince mnohdy necítí dobře. Nelichotivé světlo způsobí, že se
samy sobě v modelu nelíbí, ještě k tomu díky
světelným systémům, které vyzařují teplo, se
zpotí a znechuceně z kabinky odchází samozřejmě bez zakoupení. Společnost Philips Lighting má pro retailery řešení. Její sortiment
maloobchodního osvětlení, které vylepšuje
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vzhled, může pomoci tohoto cíle dosáhnout.
Systém společnosti Philips Lighting PerfectScene, určený pro zkušební kabinky, dává
zákazníkům tu správnou náladu pro nakupování. Zákazníci v obchodě zůstávají déle
a prodej se zvýší o 15 %.
Jak udělat z „procházejících se“
opravdové zákazníky
Dostat zákazníky do obchodu je věc jedna.
Ale docílit toho, aby opravdu nakoupili, je
věc druhá. Od toho, jak máte zboží vystavené, přes zkušební kabinku a dokonce i přes
kasu – správné osvětlení může udělat rozdíl
mezi procházejícími se a nakupujícími.
Každý obchodník dnes ví, že nákupní rozhodnutí jsou velmi často rozhodnuta spontánně v obchodě. Ale ve světě prakticky ne-

ustálého připojení k internetu mají zákazníci
během prohlížení zboží neustálý přístup ke
všem informacím i jinde. Porovnávají ceny
a velmi často nákup pořídí online. Cesta, jak
se může obchodník bránit, je poskytnutí nákupního zážitku a emocí.
Módní obchod nemusí být obyčejnou prodejnou, ale místem zážitků, když je využito
maloobchodní osvětlení, které návštěvníky
překvapuje a svádí. To správné osvětlení zvyšujte tržby a značka má díky němu vizi prostřednictvím atraktivní atmosféry v prodejně.
Philips AmbiScene nastaví vlastní scénu
Jak již bylo zmíněno, až 60 % nákupních
rozhodnutí probíhá ve zkušební kabince.
Správné osvětlení může změnit zákazníkovo
rozhodnutí. Důvod je jednoduchý. Špatné

osvětlení mate nakupujícího, protože stejný
kus oděvu může vypadat úplně jinak v jiné
kabince. Šaty, které sedí a lichotí v jednom
zrcadle, mohou dělat přesný opak v jiném.
Chcete-li vytvořit pozitivní zkušenost a zážitek, je důležité, aby vaše oblečení a váš nakupující vypadal, jak nejlépe je to možné.
Se systémem Philips AmbiScene mají zákazníci kontrolu nad tím, jak budou v určitý
moment ve vybraném oblečení působit. Systém totiž umožňuje přepínání do různých
scén, jako jsou například kancelář, pláž či
večerní klub. Unikátní světelné řešení pro
zkušební kabinky umožní nakupujícím vidět
se v novém „outfitu“ dle sezónních či příležitostných světelných podmínek. Na to, aby si
zákazníci přepnuli scénu, není třeba mít doktorát. Zákazník získá dojem o cíleném osvět-

lení prostým přepínáním dotykového panelu
na zrcadle ve zkušební kabince. Tak lze věrně
nasimulovat jasné denní světlo, intimní večerní atmosféru, ale také i příjemné domácí
světlo. Zákazníci mohou přepínat rozptýlené
čelní osvětlení mezi předem definovanými
nastaveními a mohou vybrat scénář, který
nejlépe vyhovuje atmosféře příležitosti, kam
budou nový model nejčastěji nosit. Pokud se
jim líbí to, co vidí, je větší pravděpodobnost,
že se dostanou ke koupi.

středí. Správná barva a teplota světla může
nakupujícího uvést do té pravé nálady pro
danou příležitost a ukázat vaše zboží v tom
nejlepším světle. Změnou barvy, teploty
a intenzity osvětlení vytváří PerfectScene
kabinka světelné podmínky pro řadu příležitostí, které dělají rozhodování jednodušším.
Kabinky PerfectScene jsou "plug and play"
řešením, které se snadno instaluje a vyhovuje 95 % místností. Je lehce integrovatelné do
designu vašich kabinek.

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

www.Philips.com
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V kůži zákazníka

Takový malý háček

Moje máti mívala v kabelce retro kousek,
skládací háček na kabelku. Bylo to roztomile
praktické, takže jsem před pár roky zajásala,
když jsem na podobný narazila jako na dárek ve spotřebitelské soutěži. Jen soudruzi
z NDR (asi spíš Číny) udělali nějakou tu chybku, protože už při druhém použití se celé
zařízení včetně standardně nacpané kabelky
(ne, fakt netuším, co tam můžu mít tak těžkého) poroučelo k zemi. Ooops, retro is death.

Při jednom z našich projektů jsme řešili redesign prodejen pánského oblečení a majitel značky dal osvíceně prostor pro vyjádření také prodejcům. Těm bylo úplně jedno,
jestli vzor tapet a odstín dřeva navazuje na
značku, o to více ale shodně volali po háčku, pokud možno všude, kde to jen jde. A to
i na prodejní ploše. Pánové si chtějí zkusit
mimo kabinku třeba jen sako, a to co mají
na sobě, potřebují někam pověsit. Dokonce už existují muži, kteří své kožené brašny nechtějí válet po zemi. Háček může být
i vynikající komunikační nástroj, jako třeba
ve zkušební kabince - tři vedle sebe s nápisy “určitě si vezmu - zvažuji to - tohle mi
nesedí”. Zkoušíte a rovnou třídíte. Jak prosté, milý Watsone. Takže až příště vyrazíte
do nového konceptu, ať už to bude gastro,
fashion nebo mall, koukněte se na klíčovém
místě po háčku. Je tam? Pak na vás myslí. To
by v tom byl háček, aby na to postupně nepřišli všichni retaileři!

Časem jsem se naučila rozdělovat retail na
ten s háčkem a ten bez něj. Tomu druhé-

Linda Petrová
Creative & Strategy Director, Wellen

Retail in detail. Je to tak, pravda pravdoucí. Ani ta všeobecně skloňovaná zákaznická
zkušenost se bez ní neobejde. I tu nejkrásnější a nejpříjemnější prodejnu dokáže
v emočním vnímání zákazníků pošramotit banální maličkost. Nebo spíš její absence.
tě obchodního centra. Dámy, jestli jste zažily situaci, kdy v zimním oblečení, s několika
taškami nákupu a kabelkou zkoušíte usednout na vysokou židli v bistru, kde nejsou
věšáky ani možnost si něco po ruce odložit,
víteo čem mluvím. Háček bývá - no v háčku.

Pro většinu žen je jejich kabelka milovaný
a opečovávaný kousek, víc než jen tak nějaká “taška”. A tak zpravidla řeší nerudovskou
výzvu - kam s ní? V restauraci, v malinké
zkušební kabince nebo nedej bože na toale-

mu se vyhýbám, případně tam chodím jen
s crossbody kabelkou. Že háčky jsou všude?
Kéž by! Moje kabelka by dokázala vyprávět,
kolikrát visela na toaletě na klice a kolikrát
jsem ji hlídala na klíně, takže soustředění na
zážitek z fusion baru bylo to tam.

Národní cena za studentský design 2018
28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský
design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem
vizuální komunikace (grafický design, plakáty,
knihy, brožury, vizuální styly, typografie,
navigační a orientační systémy, experimentální
přístupy v grafickém designu, grafický design
v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní
fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti,
digitální média, motion design, nová média aj.)
vypisují DESIGN CABINET CZ s nadací SUTNAR –
NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH
a DEPO2015. Zahraničním partnerem soutěže je
Slovenské centrum dizajnu.

Soutěží se o Národní cenu za studentský design
2018 *GRAND, Národní cenu za studentský design
2018 *JUNIOR, Excelentní studentský design 2018
a Dobrý studentský design 2018.
Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol
a ředitelé významných muzeí, odborných sdružení,
institucí a firem.
Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové
výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR
a hmotné odměny různých firem.

Do soutěže se přihlašuje on line
prostřednictvím webových stránek soutěže
www.studentskydesign.cz
v termínu do 26. června 2018.
Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které
vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.
Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol
a univerzit. Přijímány jsou jak práce českých, tak
zahraničních studentů.
Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na
sobě nezávislé poroty. Členy národních porot
(vysokoškolské a středoškolské) se automaticky
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stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže
přihlásilo dvě a více prací. Členy mezinárodní
poroty se pak stávají nezávislí odborníci v oboru,
kteří nepůsobí ve školství.

Vybrané nominované práce budou vystaveny na
výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12.
do 25. listopadu 2018.
V následujícím roce by výstava měla v případě
zájmu putovat po zahraničí.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne
v kreativním prostoru DEPO2015
v pátek 16. 11. 2018.
Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008
(1 000 Kč včetně DPH).
Slouží k organizaci soutěže.
Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy)
budou zveřejněny na webových stránkách
designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.
nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.
Vyhlašovatelé soutěže se těší na zaslané práce.

Interiéry
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Eko-značky

potřebují ekologické stavby
V posledních letech stále více roste význam recyklovaných materiálů a udržitelné módy. Ethletic, Armed Angels, kolekce H&M
nazvaná „Conscious Collection“ – udržitelná móda se stává masovým trendem. Ale jak to vypadá se stavbou obchodů, ve
kterých jsou tyto produkty prezentovány?
Je produkt nahoře „huj“, ale jeho prezentace
„fuj“? Požadavek na udržitelné vybavení obchodu se v současné době ukazuje jako trend
budoucnosti. Dělicí stěny z euro-palet, stojany na oblečení z vodovodních trubek nebo
okna, která slouží jako stoly – módní značka Timberland například využívá v mnoha
svých obchodech staré, vyřazené předměty
a materiály z okolí a integruje je ve smyslu
recyklace do designu obchodu.
Studie EHI nazvaná „Obchodní monitor
2017“ ukázala, že 61 procent dotázaných
německých firem uvedlo, že opakovaně renovují a rekonstruují své vybavení a pak ho
dále používají. A tak mohou prvky systémové výstavby obchodu, které jsou opakovaně
používány při renovaci konceptů, přestavbách nebo stěhování, významně přispět ke
strategii udržitelného rozvoje. Avšak někdo,
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kdo převáží staré dřevo přes celou Evropu jenom proto, aby se profiloval jako ekologická
značka, bude od spotřebitelů spíš morálně
odsouzen.
Původně pochází pojem udržitelnosti
z oblasti lesního hospodářství a znamená, že
lesu nesmí být odňato více dřeva, než tam doroste. Dnes znamená tento pojem ekologickou, ekonomickou a sociální hodnotu projektu. To zahrnuje škálu od užívání surovin
z CO2-neutrálních materiálů přes spotřebu
energií při výrobě a transportu až po certifikaci zpracovatele.
Oděvní značka Vaude, která se specializuje na outdoorové oblečení, rozšiřuje pojem
udržitelnosti o sociálně udržitelnou produkci, ale i o zacházení s vlastními zaměstnanci.
Za to byla Vaude v roce 2015 oceněna nadací
německé ceny za udržitelnost („Deutscher

Nachhaltigkeitspreis“) ve spolupráci s německou spolkovou vládou jakožto „nejudržitelnější značka Německa“.
Značka outdoorového oblečení Vaude používá pro své obchody přírodní certifikované jedlové dřevo z místního lesnictví.
Nedávno byla udělena certifikace DGNB
(„Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen – Německá rada pro šetrnou výstavbu) za šetrný interiér obchodu Weber Original Store Amersfoort v Nizozemsku. Jedná
se o první obchod, který certifikaci DGNB
obdržel. Za plánováním a realizací stojí plánovací studio ppm z Dormagenu.

Udržitelný interiér
S ohledem na zkušenost s nízkoenergetickými domy, které se během krátké doby od
účinnosti odpovídající evropské směrnice

staly již standardem ve stavebnictví, se uvažuje o legislativních změnách a státem podporovaných finančních pobídkách ke snížení
produkce CO2 také v souvislosti s výstavbou
interiérů. Rovněž odpadové hospodářství se
od 90. let prudce změnilo. Společně s vydáním zákona o oběhovém hospodářství a zákona o odpadech a související regulací v Německu znamená tento krok od konzumního
hospodářství k oběhovému hospodářství
významnou změnu paradigmatu.
Dle principu Cradle-to-Cradle se tak například pokladní pult u značky přírodní módy
Hessnatur, který je vyroben z udusané hlíny,
navrátí zpět přírodě. „Téma udržitelnosti při
výstavbě obchodu má z pohledu plánování
vícero aspektů,“ říká Nicole Martinsohn ze
společnosti Blocher Partners, která pro značku Hessnatur vytvořila koncept plně soustředěný na udržitelnost. V tomto konceptu
všechny materiály bezvýjimečně odpovídají
přísným směrnicím o stavebninách vydaným samotným výrobcem přírodní módy.
Všechny materiály pocházejí z udržitelné
německé výroby a jsou zcela recyklovatelné.
Na přelomu tisíciletí se jednalo jen
o malou skupinu, která v důsledku diskuzí
o ochraně klimatu, přírodních katastrofách
a manipulaci s genovým materiálem změnila
svůj životní styl ve smyslu zdravotní uvědomělosti a udržitelnosti. Takzvaní lohas (Lifestyle of Health and Sustainability) získali
v posledních letech na popularitě. Mladá
vrstva konzumentů – mileniálů – si chce koupit nejenom produkt, ale i postoj, který daná
značka zaujímá. Corporate Social Responsibility nabývá na významu. CSR znamená společenskou odpovědnost podniků ve smyslu
udržitelného hospodářství.
Vědomí omezených přírodních zdrojů
naší planety motivovalo v roce 2009 také
Javiera Goyeneche, aby založil španělskou
oděvní značku Ecoalf. Díky investicím do
výzkumu a vývoje se společnosti Ecoalf po-

dařilo vyvinout technologii na výrobu vláken a látek ze stoprocentně recyklovaných
materiálů. Přitom vznikly dámské a pánské
kolekce, jakož i obuv a kabelky, které jsou od
října 2017 k zakoupení také ve vlastním berlínském obchodě.

Recyklované materiály
Obchod si rovněž klade za úkol informovat
zákazníky a zájemce o udržitelném rozvoji
a uvědomění si odpovědnosti vůči životnímu prostředí. V souladu s touto filozofií byl
obchod Ecoalf vytvořen z recyklovaných
a šetrných materiálů. A tak byl veškerý nábytek zhotoven z recyklovaného ořechového
dřeva. Zároveň se kladl důraz na to, aby zdroje, které byly v obchodu již k dispozici, byly
použity i v novém designu obchodu. Dvě
pro Ecoalf důležité suroviny, PET-lahve a rybářské sítě, se v prostorách objevují ve formě
instalací. Interiér byl navržen a ztvárněn společností Matstudio z Madridu.
„Pro několik málo podniků,“ říká Claudia
Horbert z EHI Retail Institutu, „znamená udržitelný rozvoj již dnes snahu přinést do souladu hospodářský úspěch a odpovědnost vůči
životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti a tak zajistit dlouhodobý úspěch
podniku. Zatímco tyto podniky se již mohou
ohlédnout za celistvým, téměř všechny oblasti pojímajícím managementem udržitelného
rozvoje, u jiných se tento přístup omezuje
na dílčí oblasti nebo stojí teprve na začátku
a s touto tématikou se ještě nevypořádali,“
tvrdí Horbert.
Kdo z obchodníků dnes investuje do udržitelného rozvoje, stojí sice před komplexním úkolem, ale připravuje tak svůj podnik
na budoucnost – získává náskok před ostatními konkurenty, navazuje na sebe uvědomělé
zákazníky a zajišťuje si dlouhodobě nižší náklady na stavbu obchodu.

www.brandinteriors.de

Pečeť kvality
+	Výrobci šetrných produktů vydávají
ke každému produktu Deklaraci
ekologického produktu (EPD). Tato
se užívá při certifikaci ekologičnosti
a poskytuje informace o škodlivých
látkách v produktu a při jeho výrobě.
+	Pro produkty ze dřeva se užívá
označení: PEFC/FSC
+	Pro průmyslová zařízení / Výrobny:
ISO 14001, ISO 14000
+	Obecně: Nature plus, Modrý anděl
+	Laky a barvy na zeď by neměly
obsahovat těkavé organické látky,
dřevotříska by neměla obsahovat
formaldehyd.

Michaela Neugebauer
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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Pražské řeznictví na Vinohradech

Tvoříme prodejny
Prodejna je komplexní nástroj, který - pokud se správně naladí - velmi dobře funguje. Jestliže bude
Vaše prodejna, její zákazníci a prezentované zboží tím nejdůležitějším - můžete na tom hodně vydělat.
Takové služby, které pomohou zlepšit obchody a zvýšit prodej, poskytuje firma MARANKO design s.r.o.
Byla založena s jasnou představou o budování těch nejlepších prodejen. Přestože si
na počátku tým MARANKO design vytyčil
nelehký cíl, daří se mu ho díky dlouholetým
zkušenostem a soudě podle výsledků jejich
zákazníků naplňovat. Přinášíme Vám důkazy
prostřednictvím obrázků z jejich realizací.
Prodejny navrhované a realizované firmou
MARANKO design se často umisťují na předních příčkách soutěže Řeznicko–uzenářská
prodejna roku pořádanou Českým svazem
zpracovatelů masa.
„S prodejnou vždy pracujeme jako s jedním velkým organismem,“ vysvětluje jeden
ze tří spolumajitelů – Richard Mikl. „Posuzujeme interiér i exteriér, místo nebo město,
ve kterém se obchod nachází, potenciální zákazníky žijící v okolí, prodávané zboží a jeho
množství. Všechny tyto parametry musí
být zváženy, aby mohlo vzniknout opravdu
správné řešení. Jsme specialisté na plánování, přípravu, výrobu a realizaci obchodů
MUUU Penny Mukařov

se zaměřením na potraviny.“ Patříme mezi
tvůrce úspěšných konceptů řeznických prodejen Pražské řeznictví či Řeznictví MÚÚÚ.
Nový vzhled jsme navrhli a realizujeme pro
prodejny Maso Třebovle a Jatky Český Brod,
Řeznictví Procházka nebo pro koncept Bertíkova cukrárna apod. Našich služeb využívá
také Globus ČR nebo supermarkety FLOP
a Konzum Ústí nad Orlicí.
„Nabízíme komplexní řešení od prvotních
konzultací a přípravy projektové dokumentace až po realizaci a následný servis dodaného
zařízení," dodává k představení firmy další ze
spolumajitelů Tomáš Kolaja. „Vyznáme se v hygienických normách, dodáváme originální
designová řešení, chlazené vitríny pro lahůdky, maso a uzeninu, prodejní vitríny pro pečivo, regálové systémy, doplňky pro podporu
prodeje nebo vybavení zázemí. Je snadné vymyslet designově dokonalou prodejnu třeba
v oboru fashion, ale u řeznictví, na které jsme
specialisté, jsme hodně limitovaní funkčnos-

tí, hygienickými i veterinárními předpisy.
Do jejich nutného vybavení patří zařízení,
která nevypadají designově nejlépe, přesto
je do celkového konceptu musíme zapasovat.
Řešíme to různým opláštěním, nasvětlením
a jinými dekorativními prvky. U řeznictví se
totiž musí brát v ohledu proudění vzduchu,
uskladnění masa, kudy maso do prodejny přijde, musí se dodržet teplotní řetězec, nesmí
se křížit čisté a špinavé cesty, musí se myslet na prostory přípravy masa, sklady, nesmí
chybět umyvadla, sterilizátory, chladicí vitríny apod. Alfou a omegou u řeznictví je také
nutnost speciálního nasvětlení masa. To vše
musíme při designovém návrhu prostoru
zohlednit. Ale na druhou stranu není vždy ku
prospěchu, aby prodejna vypadala příliš luxusně. Musí ji především přijmout lidé, kteří
tam budou chodit nakupovat.“
Zmínku o nasvětlení doplňuje Richard
Mikl: „Jsme oficiálním partnerem německé firmy BÄRO. BÄRO je již více než 50 let
Jatky Český Brod Ústí nad Labem

známé jako přední výrobce speciálního, vysoce kvalitního osvětlení čerstvých potravin.
S příchodem LED technologie navíc svoji
působnost rozšířila také do oblasti základního osvětlení prodejen a osvětlení non-food
produktů.
Na špičce oboru se BÄRO vždy drželo
díky silnému výzkumu a vývoji dokonalého
nasvícení produktů. Proto v současné době
nabízíme kromě standardního „bílého světla“ (2700K, 3000K, 3500K a 4000K), které
nabízejí prakticky všichni výrobci, LED svítidla se speciálními barvami světla. Ta dokáží
mnohem lépe zvýraznit barvy vystavovaného zboží. Kvalitní a správné osvětlení je tou
nejlepší podporou prodeje.“

Pražské řeznictví Holešovice

Design&funkčnost
Skutečně úspěšnou prodejnu lze vytvořit
pouze s profesionály, kteří znají provozní
potřeby i zákaznické požadavky současnosti. V originálním konceptu prodejny se musí
snoubit historie, vztah k zákazníkovi i k prodávanému zboží.
MARANKO Design Vám poradí správné
materiály, barvy i osvětlení, které vytvoří
příjemnou atmosféru ve Vašem obchodě.
Vyrobí pro Vás prosvětlená loga, dekorativní
nápisy, obrázky a nabídkové tabule. To vše
jsou jednoduché krásné prvky, které dotvářejí originální vzhled každé prodejny. Těmito
symboly sdělíte Vašim zákazníkům, že vše, co
prodáváte nebo vyrábíte, je poctivé.
Designu a všem detailům interiéru věnujeme velkou pozornost.

FLOP Včelná

Beseda Bio Rychnov nad Kněžnou

Skutečně na klíč!
„Protože dodávku prodejny na klíč myslíme
vážně," dodává nakonec Richard Mikl, „současně s vydáním stavebního povolení pro
klienta uděláme všechny nezbytné úpravy
prostoru tak, aby ho mohl bez omezení užívat. Postavíme nové příčky, opravíme elektroinstalaci včetně EZS a kamerového systému, přizpůsobíme přívody vody a odpadů
(ZTI), vytvoříme SDK podhled, položíme
nové dlažby a obložíme stěny dle schváleného designového řešení prodejny. Na
přání vyměníme výlohy či vchodové dveře
nebo jen výlohy doplníme markýzami. Nezbytnou součástí dodávky každé prodejny
bývá sada příslušenství prodejních pultů,
jako jsou různé tácy, misky či podstavce pro
krásnou prezentaci zboží. Velkým tématem
se také stávají digitální cenovky. Naše služby
jsou opravdu komplexní, dodáváme např.
i reklamní prvky z oblasti digital signage.
Jediné, co nedodáváme, jsou pokladní systémy.“

 Řeznictví Dobřemysl Sokolov

 JIPEK Holešovice

MARANKO design s.r.o.
Lednická 1533, 198 00 Praha 9 – Kyje
Tel.: 606 879 036
e-mail: info@maranko.cz
www.maranko.cz
www.facebook.com/MARANKOdesign
www.instagram.com/marankodesign/
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Velká svoboda
Nové druhy zboží a obměňující se sortiment, dočasná stanoviště, akce a programy – prodejní plocha stále více podléhá krátkodobým změnám. Nejrůznější příklady ukazují, jak rozmanitě se dokáží různé branže vypořádat s variabilním uspořádáním
prodejní plochy.
Prodejní plocha musí být schopna „vydržet“ obměnu sortimentu a prezentovat tak
zboží v daném stylu. Zároveň by mělo být
možné krátkodobě proměnit prodejní plochu na prostor pro různé akce a programy,
například večer na pop-up restauraci, pokud to daný koncept takto předvídá. Ba co
víc, někdy se celé prodejní plochy dávají do
pohybu a jedou na roadshow a Pop-up-Tour
a s nimi samozřejmě i mobiliář, který je vybaven pro tyto účely.
Požadavek na variabilní prodejní plochy
není nový. Přesto však je stále více znatelný
a rozšiřuje se i mimo módní a lifestylovou
branži, ve kterých je změna součástí konceptu. „Požadavek na flexibilitu je dnes
znatelný všude – od jídla po nekonzumní
zboží, od levných řetězců až po luxusní
obchody,“ uvádí designová agentura Interstore.
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Výzva
Vzrůstající poptávka po variabilních řešeních na prodejní ploše znamená pro profesionální plánování komerčních interiérů
mnohem větší záběr, více úkolů. „Už to
není jen o naplánování konceptu obchodu,
otevření obchodu a hotovo. Musíme myslet
daleko dál: Jak bude obchod vypadat za dva
týdny, za tři měsíce, v létě nebo na Vánoce,“
takto uvažují v Interstore. Jistá časová osa by
měla být brána v potaz již při plánování.
K vytvoření variabilní prodejní plochy patří také odpovídající technické vybavení, jak
objasňuje Peter Fränsemeier ze společnosti
Ganter Interior: „Pro nás je to často spojeno
s napínavými technickými výzvami. Pro společnost Engelhorn jsme tak například vytvořili elektrifikovaný systém kolejnic ve stropě,
na které mohou být přichyceny jak stojany
se zbožím, tak zároveň i osvětlení. Díky

tomu lze zboží rychlým způsobem nově
naaranžovat, ale zároveň při jednom i přizpůsobit osvětlení, aby tak zboží na nové
pozici bylo patřičně prezentováno.“ Rovněž
Manfred Knappe ze společnosti Knappe
Innenarchitekten zdůrazňuje, že plánování
se stává komplexnějším. „Na jednu stranu je
pozornost upřena na prostor, tedy na jakýsi
vnější obal. Zajímá nás například, kam dopadá přirozené denní světlo nebo které místo
nejvíce upoutává zraky zákazníků, abychom
tak mohli vytvořit odpovídající strukturu.
Na druhé straně musíme do nejmenšího naplánovat a promyslet jednotlivé kusy nábytku, neboť má sloužit co možná nejširšímu
užití. Zde hraje velkou roli také to, že jednotlivé kusy nábytku jsou vybaveny elektřinou
a digitálními prvky, čímž mohou fungovat
zcela nezávisle na prostředí, ve kterém se
nachází.“

Stoupající úroveň komplexnosti zaznamenává také Andreas Weidner, Head of Design ve společnosti Knoblauch Design: „Nad
rámec známých principů a mechanismů
fungujících v maloobchodě musí být zohledněna ještě další dimenze. Aby byl vytvořen
dlouhodobě fungující koncept. Ten musí
být kompatibilní jak s dočasnými, krátkodobými opatřeními, jako jsou různé eventy,
módní přehlídky nebo sportovní aktivity, ale
zároveň musí umožnit ve střednědobém horizontu výměnu stěn a mobiliáře uprostřed
obchodu, aby se tak osvěžil celkový vzhled
a aniž by se muselo sáhnout do základní
struktury prostoru.

Footwear & Fashion
Podle principu „prostorového obalu“ koncipuje své velkoplošné flagshipstory i obuvnický dům Ludwig Görtz, jehož jedna z poboček
byla otevřena loni na podzim v Berlíně v blízkosti Kudammu a další pobočka v Mnichově
byla právě zrekonstruována. V berlínském
flagshipstoru byly využity na stěny, stropy
a podlahy materiály s dlouhou životností
v klasicko-moderním pojetí a s nadčasovou
barevností, které mají plnit svou úlohu v rozmezí 10ti až 15ti let. Jednotlivé kusy nábytku
v centrálním prostoru a dekorativní prvky
pak mohou být aktualizovány, pokud to doba
či trendy vyžadují.
Zároveň lze tento trend chápat také jako
program vedoucí ke zpomalení, které je na-

mířeno proti stále kratším cyklům výstavby
obchodů s vysokou spotřebou surovin. Tento vedlejší pozitivní efekt podtrhuje Elmar
Janik, zastupující vedoucí architektonického
oddělení společnosti Görtz: „Tento způsob je
ohleduplnější k životnímu prostředí, šetříme
tak materiál a suroviny. Je to šílené, co se při
realizaci obchodů obvykle vyřadí a vyhodí
jen kvůli tomu, že už to neodpovídá současným trendům.“

Nábytek pro všechny případy: mobilní,
sklopitelný ocelový rám se může proměnit
v displej, stojan na oblečení, pokladní pult
a mnoho dalšího

Optici
Architektonické studio Concept-s Ladenbau
& Objektdesign, které se specializuje na odborné optiky a související branži, uspokojuje
rostoucí poptávku po mobilním vybavení
obchodu separátním programem nábytku. Produktová řada „LL-Pop-Up!“ se sestává z kompletu jednotlivých modulů, které
k sobě, na sebe nebo do sebe navzájem pasují a jsou speciálně koncipovány pro variabilní
vybavení obchodu nebo plochy určené pro
nejrůznější akce.
Základním stavebním prvkem je vyklápěcí ocelový rám s práškovou vrstvou, který
se díky celé řadě různých displejů, panelů
a plakátů, podlah a nábytkových korpusů
stává plnohodnotným kusem nábytku. Podle
situace pak může maloobchodník nebo visual merchandiser pomocí několika málo úchopů a bez nářadí sestavit a vystavit vhodný
nábytek. Tento modul s lehce industriálním
vzhledem, který se však dá rovněž uzpůsobit,

Mnoho prostoru pro výměnu
sortimentu a vystavení těch
nejzajímavějších módních kousků
v obchodě Kaiser ve Freiburgu
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může být využit jako nábytek v centrální části
obchodu, a to s displejem buď na jedné, nebo
obou stranách, stejně tak dobře může posloužit jako pult pro vystavení zboží nebo pokladní pult. S cílem oslovit mimo oční optiku také
zlatníky, šperkaře a módní domy nebo i jiné
branže vyvinula společnost Concept-s pro
tento základní modul ještě doplňující prvky,
které jsou vždy upraveny daným potřebám.

Bio-obchody
Rovněž branže bio-obchodů by měla vykazovat daleko větší flexibilitu, aby se tak vyprofilovala oproti nabídkám bio-zboží v běžných
potravinových řetězcích, míní Daniel Kükenhöhner, vedoucí kanceláře poradce a architekta komerčních prostor Petzingera, který se
specializuje na bio-obchody, vinotéky a jiné
gastro-koncepty. Avšak jen málo bio-obchodníků drží krok s dobou a věnuje se aktivně obměně prodejního prostoru. Přitom to často
není vůbec tak těžké, ukazuje na příkladech
Petzinger: „Jeden mnichovský bio-obchodník
mění několikrát týdně svoji prezentaci tím, že
na chodbách umisťuje vícero výstavek se zbožím – pokaždé s jiným. Abychom mu snížili
náklady, vytvořili jsme pro něj moduly na kolečkách s krabicemi a otepmi, které umožňují
jejich snadné naplnění pomocí několika jednoduchých a rychlých grifů každý den. Navíc
jsou díky kombinacím variabilní co do výšky,
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kapacity a velikosti a dají se sestavit snadno
přímo na místě.“
Kükenhöhner uvádí další příklad: „Jiný
maloobchodník s gastrozónou v obchodě,
ve které se koná mnoho ochutnávek, akcí
a přednášek, stál před výzvou, jak proměnit
všední vzhled obchodu přes den na atmosféru luxusní restaurace večer. Vyřešili jsme to
pomocí alternativního osvětlení a vhodného
konceptu visual merchandisingu, ale i pomocí ubrusů a dekorací na stole.“

Potravinové řetězce
Pulty na kolečkách, které se pomocí několika
hmatů dají při méně frekventovaných odpoledních přeměnit na samoobslužné stoly,
vedle toho plně vybavené moduly, na které
pekař pokládá z pece vytažené chleby, naproti řezník dává zákazníkům ochutnat různé
pochutiny – takové situace ukázala Schweitzer Group v modelu supermarketu budoucnosti na veletrhu Euro-Shop, ve kterém byly
použity variabilní pulty a jiný nábytek na kolečkách. Tyto moduly Schweitzer byly mimo
jiné zabudovány v jednom ze supermarketů
Carrefour v Paříži.

Rizika a vedlejší účinky
Přes veškerou variabilitu musí být na vysoce
frekventovaných místech zajištěna stabilita
a bezpečnost. A navíc, zvýšená flexibilita čas-

to vede k chaosu a nepořádku. „Nebezpečí,
že to s flexibilitou přeženete, tu je. Mělo by
se postupovat citlivě, neboť můžete snadno
přijít o ducha značky nebo daného prodejního prostoru,“ varuje Manfred Knappe.
A omezuje nějak mobilita zprostředkování
příběhu? „Sdílení příběhu není podmíněno
tím, zda všechno stojí pevně na místě nebo
zda je zde vysoký podíl flexibilního nábytku.
S oběma koncepty, jsou-li dobře realizovány
– ať už s těmi mobilními nebo fixními – se
dají sdílet příběhy,“ říká Peter Fränsemeier
ze společnosti Ganter Interior. Fränsemeier
dále dodává: „Záleží nám na tom, abychom
zákazníkům nabídli celé spektrum vnitřního
vybavení, tedy také podlahy, stropy, stěny,
osvětlení a technické zázemí a opatřili jim
zároveň speciální prvky, přemýšlíme komplexně v rámci celých projektů, ne jen o jednotlivých kusech nábytku.“

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

Absolutním vítězem soutěže Interiér roku se stala novostavba
"Moderní dům ve tvaru srdce" architektky Daniely Polubědovové

Interiér roku
Odborná porota pod vedením prof. akad. arch. Jiřího Pelcla dr.h.c. vybrala ze 178
přihlášených interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů
vítěze jednotlivých kategorií soutěže Interiér roku 2017.

kteří každým rokem vytvářejí pro své klienty
skvělé a neotřelé interiéry na světové úrovni.
V oblasti veřejného interiéru nastal v letošním ročníku velký posun v interiérech kanceláří a obchodních prostor. Investoři si jsou
vědomi toho, že kvalitní a příjemné pracovní prostředí může pozitivně ovlivnit výkon
zaměstnanců a do detailu navržený obchod
zvýšit tržby a zájem klientů.

V osmnáctičlenné mezinárodní odborné
porotě zasedala kromě Čechů i jedna Slovenka, Italka a dva Portugalci. Kromě architektů a interiérových designérů zasedli
v porotě i osobnosti s výjimečnými výsledky v oblasti vizuální kultury (např. filmová
režisérka a producentka MgA. Hana Třeštíková, malíř a pedagog MgA. David Saudek,

Záštitu nad třetím ročníkem soutěže Interiér
roku poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury a primátorka hl.
města Prahy. Jako symbol ocenění byly v letošním roce předány unikátní skleněné vázy
navržené Václavem Mlynářem a Jakubem Pollágem ze studia deForm, které byly vyrobeny
ve sklárně BOMMA.

výtvarník Pasta Oner nebo šéfredaktorka
časopisu Dolcevita Danica Kovářová atd.),
aby výsledky byly plastičtější a zohledňovaly
i aspekty využití barev, různých kreativních
prvků apod.
Soutěž INTERIÉR ROKU popularizuje profesi architektů a interiérových designérů,

Vítězové soutěže Interiér roku 2017:
Kategorie Novostavba

MODERNÍ DŮM VE TVARU SRDCE,
HAVLÍČKŮV BROD
autor: Ing. arch Daniela Polubědovová,
studio DANIELA POLUBĚDOVOVÁ

Kategorie Rekonstrukce

DVA DOMY, SRNKY A STROMY, JIŽNÍ ČECHY
autor: Ing. arch. Lenka Míková,
studio LENKA MÍKOVÁ

ŠTAJNHAUS, MIKULOV

Kategorie Veřejný interiér I

ŠTAJNHAUS, MIKULOV
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA, SAZOVICE

ŠTAJNHAUS, MIKULOV
- autor: Ing. arch. Jan Hora, studio ORA

Kategorie Veřejný interiér II

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA, SAZOVICE
autor: Ing. arch. Marek Štěpán,
studio ATELIÉR ŠTĚPÁN

Cena generálního partnera VELUX

CHATA S BAZÉNEM V ORLICKÝCH HORÁCH,
ČENKOVICE
autor: Magda Stolková, studio MAGDESIGN

CHATA S BAZÉNEM V ORLICKÝCH HORÁCH

Cena novinářů
Prodejce písařských potřeb Ortloff
v Kolíně nad Rýnem využívá
individuálně vyvinutý zásuvný systém
u stojanů umístěných uprostřed
obchodu, u kterých může být vysunut
prostřední díl, aniž by byly vidět
provrtané otvory
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HOSTEL & CAFÉ LONG STORY SHORT, OLOMOUC
autor: Denisa Strmisková,
studio DENISA STRMISKOVÁ
Absolutní vítězem napříč všemi
kategoriemi se stal MODERNÍ DŮM
VE TVARU SRDCE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
architektky Daniely Polubědovové.

HOSTEL & CAFÉ LONG STORY SHORT

DVA DOMY, SRNKY A STROMY
Vítězové soutěže byli
vyhlášeni 10. 4. 2018
na mezinárodním
kongresu LIVING
FORUM, kde účastníci
mohli vyslechnout
zajímavé přednášky
na téma SOUKROMÍ,
BEZPEČÍ A INTIMITA.

17

Signmaking

FESPA 2018

Město Berlín bylo vybráno pro pořádání tohoto ročníku putujícího veletrhu FESPA
z důvodu přístupnosti pro návštěvníky z východní Evropy. Zareagovali i vystavovatelé. Ze seznamu vystavovatelů a dlouholetých partnerů kupříkladu zmizela značka
Durst. Tato firma si v době konání veletrhu FESPA uspořádala vlastní akci Durst
TechDays 2018.
Ustupující trend přítomnosti čínských vystavovatelů na polygrafických a signmakingových výstavách se v Berlíně prolomil a jednu z hal zaplnily maličké stánky s nabídkou
samolepících fólií, bannerů a hliníku velmi
pochybné kvality.

Tvarový ořez může přinést
i takovéto atraktivní výsledky

Bez digitálního tisku si dnes
unikátní interiér nelze ani představit

Latexový flatbed
Jestliže byl pro polygrafii tento ročník něčím
významný, tak právě představením tiskárny
HP Latex R. Svět interiérových dekorací dostává nástroj, který podle filozofie výrobce
může výrazně posílit vysoce ziskový segment
trhu. „UV technologie dosáhla své limity,“ říká
David Mankovický, produktový manažer společnosti HSW SIgnall, která tiskárny HP dodává na náš trh. „Zpočátku jsem nebyl ztotožněn
s myšlenkou prodeje latexového flatbed, ale
čím více se na ten stroj v reálném provozu dívám, tím více příležitostí pro jeho uplatnění
vidím. Nyní máme možnost vidět stroj s pracovní šířkou 2,5 metru, ale v dohledné době
se objeví i menší model s pracovní šířkou 1,6
metru a ten bude pro menší provozy mimořádně vhodnou a univerzální technologií. Těším se na diskuse se zákazníky, protože praxe
často dokáže zchladit trendové nápady, ale
zase ukázat zatím netušené příležitosti.“

Tiskárny Signracer jsou i u nás stále populárnější

Stolní řezací plotry Zünd byly k vidění u mnoho
tiskáren, tady konkrétně u tiskárny Kornit Digitla
k potisku textilu

Nakupování zítřka
začíná již dnes

Zünd byl skoro všude

Tiskárna HP Latex R byla nejočekávanější
novinkou na veletrhu

Všestrannost stolních plotrů Zünd se projevila v kooperaci s několika dalšími firmami. Viděli jsme je plnit úkoly při zpracování
textilu na stánku společnosti Kornit, odřezávali výtisky z nové tiskárny HP Latex R2000,
formátovali výstupy na stánku Canon a byli
i součástí linek v trendových ukázkách věnovaných výrobě obalů, sportovních oděvů
a dalších aplikací.

Ricoh

Vysoce kvalitní tisk přímo na desky
je dnes asi nejpoptávanější aplikací

Ricoh představil snadnou aplikaci motivu
z tonerové tiskárny na trička

Pro milovníky tuningu je k dispozici široká nabídka
barevných odstínů a efektů samolepicích fólií

Kromě nabídky velkoformátových tiskáren mě
zaujala na stánku společnosti Ricoh i přítomnost stolních tonerových tiskáren na tvorbu
grafiky vhodné pro přenos na textil v termolisu a archových digitálních tiskových strojů
řady 9000 Pro s doplňkovými barvami Pink
a neonová žlutá, s bílým nebo čirým tonerem.

Více odstínů pro polepy

Fujifilm

Výtisky s haptickým efektem nabízí stále více
výrobců UV tiskáren. Tentokrát ukázaly kreativní a velmi zdařilé aplikace výtisků s reliéfem i v rámci expozice značky Canon.

Firma Fujifilm ukázala několik pozoruhodných strojů. Nový model Inca Onset X byl součástí prezentace linky na digitální výrobu obalů. Při tisku jsme pozorovali i model ACUITY
B1, který je dalším řešením pro stále rostoucí
nabídku digitálních tiskových strojů pracujících s tímto typickým rozměrem tiskového
archu v ofsetu. ACUITY Ultra je zase hybridní
tiskárna s pracovní šířkou 3,2 nebo 5 m s výjimečnou kvalitou tisku, určená pro produkci
high-end interiérové grafiky. Pracuje s kapkou
od 3,5 pl a s výkonem 236 m2/hod.

Tunningové polepy aut jsou v západní Evropě stále velmi populární a tak se pro
atraktivní návrhy vyvíjejí stále nové barevné
a efektové fólie. Na tomto veletrhu jejich byly
u různých výrobců uvedeny další desítky.

Reliéfy

Neschen
Stánek této firmy hodnotím velmi pozitivně.
Byl prostorově velkorysý, plný nápadů a ukázek využití široké palety nabízených materiálů. Nechyběla ani kolekce laminátorů Neschen, které jsou velmi úspěšným artiklem
i ve střední Evropě.
František Kavecký

Digitalizované řízení obchodu, samoobslužné pokladny,
monitorování a nasazení personálu ve správný čas jsou jen
malou ukázkou modulu wanzl connect – řešení Vaší digitální
transformace.
www.wanzl.com
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AR i umělá inteligence
změní nákupní zkušenost
Rozšířená realita i umělá inteligence zažívají v retail marketingu prudký vzestup.
Vypadá to, že v následujících 12 měsících význam umělé inteligence (AI) a rozšířené reality (AR) výrazně vzroste. Loni v létě
zažila masové přijetí AR aplikace PokémonGo, letos už se na trh dostávají AR aplikace s již konkrétním využitím v retailu.
Umělá inteligence se zase začíná využívat ke zlepšení komunikace i asistentských služeb.
Navíc sami zákazníci věří, že maloobchodníci
by měli do AR a AI investovat, a to zejména
aby mohli nabízet personalizovanější a intenzivnější zážitek z nakupování. Podle zprávy
Budoucnost maloobchodu společnosti Apadmi by více než čtvrtina (26 %) spotřebitelů
chtěla, aby retaileři implementovali nástroje
AI do nákupních aplikací, a téměř třetina
spotřebitelů (29 %) věří, že by měli maloobchodníci investovat více do rozšířených a virtuálních platforem reality. Čtvrtina z nich se
domnívá, že by jim tyto technologie umožnily
prohlížet si zákaznické uzpůsobení produktů,
jako například různé barvy, velikosti a vzory.

Maloobchodníkům by zase pomohly vytvářet
silnější vztahy značek se zákazníky, kteří by
věděli, co mohou od produktů očekávat, což
by se následně promítlo i do prodeje a zisku.

Vyzkoušejte, než koupíte
Trh s rozšířenou realitou byl v roce 2015
oceněn společností Statista na 2,35 miliardy
dolarů a do roku 2022 se očekává zvýšení
její hodnoty na 117,4 miliard dolarů. Její potenciál tkví v řadě příležitostí pro revoluci
v zážitku z nakupování, a to především tím,
že lidem umožňuje „vyzkoušet zboží, než ho
koupí“ v pohodlí svého domova. Lze ji využít

k umístění vyobrazení nábytku přes skutečný pohled na danou místnost, nebo k virtuálnímu zkoušení oblečení, bez nutnosti zajít
si do zkušební kabinky.
S rozšířenou realitou tak mohou pracovat prodejci nábytku, domácích spotřebičů
či hobby markety. Přes jejich aplikace by
si mohli zákazníci vybraný kus nábytku či
lednici umístit přímo do svého nafoceného
bytu, prohlédnout si ho ze všech stran a zvážit, zda se tam hodí či by byla lepší jiná barva
(Jesenský, 2017a). Takovou aplikaci už dnes
nabízí například společnost Home Depot
(D’Innocenzio, 2017) nebo Ikea, jež tímto

způsobem prezentuje na 2000 kousků hodících se do obývacího pokoje (Semerádová,
2017). Nákupní platforma FaceCake ve spolupráci se společností Nars Cosmetics přes
aplikaci umožňuje svým zákazníkům otestovat zboží od make-upu po kabelky (Sotille &
Kent, 2017).
Rozšířenou realitu je možné také integrovat do regálů, kde si po zvednutí daného
zboží z police objeví dodatečné informace,
ukázka barev či komentářů na diskusních
fórech (Jesenský, 2017a). Své místo může mít
i ve výloze, jak to například předvedla značka
Hugo Boss v Londýně. Ta do své prodejny na
Sloane Square umístila do výlohy obrazovku,
která po nasnímání „pozvánky“ spustila jejím držitelům soukromou módní přehlídku.
V závěru je pozvala do obchodu, kde si bylo
možné přes displej zahrát black jack o slevové vouchery (Hugo Boss Augmented Reality
Promo, 2016).

Zvýšení cílených prodejů
Umělá inteligence jde se svou revolučností
ještě o krok dál. Podle průzkumu IBM má
v očích 91 % maloobchodníků moc narušit
zaběhnutý chod fungování retailu. Až 83 %
si myslí, že bude hrát zásadní roli v budoucnosti jejich podnikání. Jejich názor potvrzuje
i odhad společnosti Research & Market, podle něhož by měl trh s umělou inteligencí do
roku 2025 dosáhnout hodnoty 23,4 miliard
amerických dolarů. Obchodníkům umožní
automatizaci trackování spotřebitelů, hlubší

pochopení zákaznické cesty i lepší personalizaci nabídky.
Na českém trhu využívá umělou inteligenci například Česká pojišťovna, která
s nástrojem EMMA analyzuje telefonáty zaznamenané na zákaznické lince. Díky tomu
dokáže identifikovat slabá místa, a vylepšovat
tak péči o zákazníky (MSM, 2017/3). V zákaznickém servisu v online prostředí je AI přítomna prostřednictvím chatbotů, kteří odpovídají na dotazy 24 hodin denně.
S pomocí AI mohou obchodníci nabízet
i tzv. osobní asistenty, kteří dokážou rozpoznat zájmy, preference a nákupní zvyklosti
zákazníka. Značka outdoorového oblečení
North Face doporučuje ve spojení s kognitivním systémem Watson vyvinutým IBM
zákazníkům vhodné produkty. S výběrem
pneumatik pomáhá zase aplikace Digital Tire
Journey od obchodního domu Sears (Forbes,
2017). Macy’s s Watsonem a lokalizačním
softwarem dokáže nakupujícím poradit s nasměrováním k hledané značce a e-shop s dárky a květinami 1-800-Flowers.com dovede
s virtuální poradkyní GWYN své zákazníky
k perfektnímu dárku.
Spolu s umělou inteligencí přichází na
scénu také pokročilejší prediktivní analýza,

která na základě dosavadního nákupního
chování zákazníka například dokáže dopředu odhadnout, co si objedná a uzpůsobit
tomu zásobování i dynamickou cenotvorbu.
V praxi může aplikace umělé inteligence
vypadat tak, že si zákazník na služební cestu
zapomene vzít nabíječku na mobilní telefon
a na letišti si objedná novou s doručením na
hotelový pokoj v předvečer obchodního jednání. Amazon však může předvídat díky analýze dosavadního chování, že by se k nabíječce hodila na cestu v letadle i sluchátka, a tak
je cenově citlivému zákazníkovi nabídne ve
srovnání s konkurencí za zvýhodněnou cenu
(Sharma, 2016).
Pole působnosti AI nachází i v rámci vizuálního vyhledávání, v němž vyhledává po nahrání obrázku podobné produkty a poskytne personalizovaná doporučení.
V neposlední řadě může umělá inteligence přispět k bezpečnosti v obchodech. Ve
videosystémech dokáže detekovat krádeže,
a také analyzovat návštěvníky podle demografických ukazatelů. Tzv. chytrou kameru
nabízí například firma Axis Communications, jejíž technologie umí kromě sledování
chování návštěvníků je i spočítat, vytvářet
heatmapy, sledovat fronty u pokladen a identifikovat vyprodané zboží (Brands & Stories,
3/2016). Pokročilé vyhodnocování chování
s pomocí AI je jen předzvěst pokročilejší analýzy a přípravy personalizované komunikace
v reálném čase, která se brzy stane samozřejmostí (Jesenský, 2017a).
Zejména pro maloobchodní odvětví mají
AR a AI zřejmě velmi silné výhody, a mohly
by v blízké budoucnosti skutečně změnit
způsob nakupování. Vzhledem k tomu, že se
technologie dále vyvíjejí a očekávání zákazníků se posouvají, maloobchodníci by měli
začít investovat více do rozvoje svých služeb
i s jejich pomocí.
Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.
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Digitální servis
prostřednictvím brýlí
Fenomény Virtual Reality a Augmented Reality jsou dnes ještě okrajovou záležitostí, ale dá se očekávat, že význam těchto
nových technologií v obchodě bude v následujících letech narůstat. Německé i mezinárodní obchody s nimi mají již několik
zkušeností.
Zákazník se v tomto digitálním věku stává náročnějším. Od obchodu očekává, že mu nabídne způsob, jak bude moci konkrétní značku a produkt poznat a zažít. Technologie,
jako jsou Virtual Reality (VR) a Augmented
Reality (AR), nabízejí kamenným obchodům
možnost spojit internetový obchod s tím kamenným.
Studie institutu průzkumu trhu Yougov
nazvaná „Content Marketing meets Virtual
Reality“ ukázala, že 16 procent Němců vlastní nějaký VR-Headset resp. plánuje si takový
v příštích dvanácti měsících koupit. Průzkumníci trhu nasbírali pro svůj report v roce
2016 data od zhruba 10 000 osob. Podle tohoto průzkumu si 80 procent dotázaných rádo
vezme daný produkt do ruky před tím, než si
ho koupí. „Zákazníci chtějí produkt zažít a vyzkoušet si ho,“ uvádí se v reportu.
Philipp Schneider, marketingový manažer
ve společnosti Yougov Deutschland, dochází
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k následujícímu závěru: „Naše studie na téma
Virtual Reality a Augmented Reality ukazují
jasný zájem obyvatelstva o technologie.“ Zároveň je tato cílová skupina vnímavější vůči
reklamě než průměrné obyvatelstvo, pročež
by pro podniky mohly být cílené kampaně
ještě atraktivnější již nyní.
Podle Schneidera přitom nehraje roli to,
že technika dnes ještě zcela neprorazila na
trh a nachází se ještě v počáteční fázi. Schneider dodává: „Podniky, které již dnes začleňují AR a VR do své značky – jako třeba Audi,
BMW, Ikea nebo Gap – sbírají důležité zkušenosti pro okamžik, kdy technologie překročí
kritický bod a stanou se masově dostupnými
a zároveň formují naše očekávání ohledně
technologií.“

Virtuální shoppingtour
Bonial Deutschland to vidí podobně. K dceřiné společnosti Springera patří mj. online

síť Kaufda, která na internetu publikuje digitální nákupní prospekty. V roce 2016 uvedl
podnik na trh VR-aplikaci a spolupracoval
při tom s pionýrem v oblasti VR, Oculus
Rift. Pomocí aplikace je možné virtuálně
prošmejdit obchody, podívat se na nabídky
a zjistit ceny.
„S ,Kaufda VR’ jsme chtěli ukázat, že by se
v obchodě nemělo přemýšlet o online- a offline-světě jako o dvou oddělených světech.
Od našich testovacích nákupčích jsme obdrželi velmi pozitivní odezvu na naše prototypy,“ říká Frederic Handt, jednatel společnosti
Bonial Deutschland. Podniku je ale jasné, že
tato oblast je zatím ještě hracím polem pro
experimenty, které nyní nejsou pro obchod
relevantní, odhaduje Handt. Nízké rozlišení
obrazovek mobilních telefonů, které využívají výhodné VR-headsety, stejně jako vysoká cena highend-přístrojů jako Oculus Rift
nebo Sony Playstation VR mohou za to, že se

S virtuálním nákupním světem „Virtual Saturn“ získal tento obchodník s elektronikou pozitivním zkušenosti
v současnosti tyto přístroje zdaleka nenacházejí v každé domácnosti – na rozdíl například
od chytrých telefonů a tabletů. „V současné
době to vypadá, že by se Augmented Reality
mohla stát relevantní jako masový fenomén
před VR. Každopádně by kamenné obchody
měly brát tento vývoj vážně, potenciál je totiž
obrovský.“

Na jiné planety
To dokazuje například obchodní řetězec
Saturn. Zatímco tento specializovaný obchod s elektronikou zavedl svůj internetový obchod skutečně pozdě, co se týče VR
a AR, chce patřit k průkopníkům. V rámci
takzvané „Holotour“, kdy si zákazníci nasadili AR-brýle zvané „Hololens“, vytvořené
od Microsoft, byli zákazníci provedeni virtuálním Avatarem daným oddělením s vybranými produkty a navíc jim byly poskytnuty
dodatečné informace a animace. Na 1300 zákazníků, kteří se ve 20-ti pobočkách Saturnu
účastnili tohoto projektu, bylo nadšených.
Více než 70 procent z nich by rádo využívalo
VR a AR při nakupování i nadále a zároveň
přikládá technice v obchodě velký význam
do budoucnosti. „Naše studie ukazuje, že témata Augmented Reality a Virtual Reality se
setkávají s velkým zájmem,“ komentuje Martin Wild, Chief Digital Officer skupiny Media
Markt Saturn Retail Group, výsledky projektu. „Díky novým digitálním technologiím
se dá požitek z nakupování v kamenném
obchodě v budoucnu ještě více individualizovat a personalizovat.“

Takzvaná „Holotour“ nebyla prvním projektem, který Saturn realizoval. Již na konci
roku 2015, tedy ještě před uvedením dnes dostupných VR-systémů na trh, nechal Saturn
své zákazníky otestovat VR-plánování kuchyní. Tato pouť po Německu nazvaná „Virtual
Saturn“ skončila teprve nedávno. V rámci tohoto projektu navrhl Saturn vlastní VR-Store,
který zákazníky unáší do newyorského loftu
nebo na planetu Saturn.
S VR a AR experimentují i někteří další obchodníci s kamennými obchody. Na Vánoce
2017 zveřejnila Galeria Kaufhof aplikaci Augmented Reality, ve které splynula 360-ti stupňová vánoční kampaň s rozšířenou realitou.
Ikea nabízí již několik let virtuální plánovač
kuchyní, který si mohou stáhnout uživatelé
platformy pro PC-hry „Steam“.

Pohled do Číny
Tento trend však nezaspali ani internetoví obchodníci. Nedávno si Amazon nechal
patentovat virtuální zrcadlo. A kdo chce vidět, jak bude vypadat virtuální nakupování
v budoucnosti, nechť se podívá do Číny. Prostřednictvím „buy+“ ukázal čínský konkurent
Amazonu Alibaba, jak si představují obchod
ve virtuálním světě: 360-ti stupňový náhled
produktů a regálů se zbožím, modelky, které
předvádějí oblečení a zmáčknutím knoflíku
ho vkládají do nákupního košíku – to vše je
s „buy+“ možné. Vznikl tak virtuální obchodní dům, který v principu funguje stejně jako
ten reálný. Projekt se prozatím nachází v testovací fázi.

„buy+“ od Alibaba zobrazuje
virtuální proces výběru a nákupu
jako v reálném obchodním domě

I když obchodníci dnes s novou technikou
především experimentují, nemění to nic na
tom, že technika má potenciál převzít v dohledné době vůdčí roli. Zatímco dnes se VR
a AR přisuzuje zisk necelých 20 miliard Euro,
podle prognózy od Goldmann Sachs má zisk
v roce 2020 stoupnout až na 110 miliard
Euro.

David Huth
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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RETAIL a technologie
EuroCIS 2018
Bezobslužný nákup
I na letošním EuroCIS 2018 byl velkým tématem bezobslužný nákup. Přestože už i v ČR
není tento způsob nakupování novinkou
a v jeho základní formě ho známe z Tesco,
Globusu nebo aktuálně z Makra nebo Ikea,
tak stále přináší prostor pro zlepšení. Jednou
z obav při zavádění této technologie bylo její
zabezpečení proti záměně zboží a případným krádežím. Vystavovatelé prezentovali
řešení, jak podobné problémy za využití aktuálního vývoje na poli kamer a umělé inteligence co nejvíce omezit.
První cesta jde směrem, který využívá například koncept AmazonGO, a to, že nakupující i zboží jsou sledováni pomocí čidel a kamer po celou dobu nákupu. Díky kamerám,
čidlům a například RFID cenovkám, které lze
sledovat po celé trase nákupu, by se nemělo
snadno stát, že se zboží těsně před pokladnou najednou “ztratí”.
Méně nákladnou cestou je vylepšení samotných samoobslužných terminálů, které
v současných řešeních většinou spoléhají
pouze na čtení čárových kódů a případně
váhu produktů. Ve chvíli kdy je terminál
vybaven více kamerami z různých úhlů,
tak nejen, že umí rychleji načítat kódy ze
zboží, ale zároveň umožňuje sledování roz-
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měru zboží a také jeho vzhledu včetně etikety. Systém zároveň používá strojové učení
a postupně sám vylepšuje schopnosti rozpoznávání zboží. To by mělo přispět k vyšší

spolehlivosti a menší potřebě personálu.
Pro představu můžeme uvézt, že v určité
kombinaci a při přelepení kódu se pro dosavadní starší systémy jeví stejně láhev mléka
jako láhev whisky a finanční ztráta na takové
transakci je značná.
Zrychlené čtení kódů zboží i na standartních pokladnách s pokladními paradoxně
přináší i případnou “komplikaci” pro obchodníky. Čtení produktů je tak rychlé, že zákazník nestíhá balit zboží. Pro opravdu rychlejší odbavení zákazníků se tak zřejmě bude
muset upravovat plocha za pokladnou, aby
byl prostor na balení pro více zákazníků najednou nebo zavedení jiného systému balení
za pomoci asistentů, kteří nákup rovnou balí
do tašek. Našim klientům při implementaci
vždy nové technologie představujeme jako
nástroj. Technologie nemají nahradit prodejce, ale mají mu naopak ušetřit čas a umožnit,
aby se více věnoval zákazníkovi a zlepšil tak
jeho zážitek z nakupování. Takový zákazník
bude loajálnější značce a bude se také raději
vracet.

Využití nových technologií
pro lepší servis zákazníkům
Mnozí návštěvníci konferencí se už mohli
setkat s hloučky lidí u obrazovek s kamerou.

I zde budila technologie rozpoznávání obličeje značnou pozornost. Základem, který
právě na konferencích potkáváme, je rozpoznávání pohlaví, přibližného věku a případně nálady. Zejména dámy jsou ochotny
absolvovat i více pokusů a případně se
vylepšit líčením, aby dosáhly co nejnižšího
věku na obrazovce. V tomto případě jde
spíše jen o zábavnou demonstraci technologie, která zároveň ukazuje na úskalí spojené
s využitím umělé inteligence a vyhodnocování obrazu. Technologie samy už umožňují širší využití, než dovolují právní normy
nebo obavy zákazníků. Všeobecně aktuální
téma ochrany osobních údajů rozšiřování
technologií omezuje, ale zároveň s vývojem
mobilních telefonů se s nimi setkáváme stále častěji. Za běžné považujeme odemykání
mobilního telefonu pomocí otisku prstu
nebo nověji i jenom pomocí nasnímaní obličeje.
Nejhlubší integrace a stále větší rozšíření
ukazovaly zejména firmy z oblasti Asie. Šíři
využití můžeme jen závidět: Kamery s vysokým rozlišením identifikují zákazníka už
ve chvíli, kdy vstupuje do hotelu, a recepční už zná jméno i detaily, než klient dojde
k pultu. Při nastupování do letadla nepotřebujete boardingpass a stačí se jen u vstupu
podívat do kamery a jít. Pokud se potřebujete rychle najíst, tak místo platby stačí jen
úsměv a počítač dle fotky přiřadí útratu
k vaší kartě.
Vraťme se ale k možnostem, které jsou
aktuální v našem regionu. Pro základní sociodemografická data se dají kamery využít
i u aktuálních systémů. Prodejcům pomáhá
průměrný věk a pohlaví rozpoznaný kamerou u vchodu do obchodu lépe poznat
zákaznické skupiny a dle toho upravit svoji
nabídku zboží a služeb. Systém kamer vám
dále pomůže sestavit heatmapu vašeho obchodu nebo nákupního centra a pomůže
odhalit silná i slabá místa. Kamery připojené na modul strojového učení umožní lépe
zacílit aktuální sdělení na příjemce. Digital
signage obrazovka v reálném čase upravuje zobrazovaný obsah dle publika před
obrazovkou. Dle pohlaví a věkové skupiny
zobrazí jiné druhy zboží nebo upraví styl,
jakým je produkt prezentován, a zároveň
měří, jak dlouho se kdo na reklamu díval.
Britský řetězec čerpacích stanic například
na jednotlivých stojanech zobrazuje individuální reklamu nejen dle pohlaví a věku, ale
i denní doby. V době oběda připomene, že
byste si měli koupit nějakou svačinu. V době
těsně po pracovní době se připomene, jestli
jste nezapomněli dokoupit nějaké suroviny
na večeři. Některé značky zkoušejí i změny
zobrazeného obsahu dle aktuální zachycené
nálady. Další využití vidí značky například
v rychlé identifikaci VIP zákazníků a upozornění personálu, aby klient dostal premiový
servis, i když přímo na dané pobočce ještě
nikdy nebyl a to aniž by se musel čímkoliv
prokazovat. Mastercard pracuje na platbách

cestu prodejnou a pracovník kompletující
zásilku je upozorněn blikající led diodou,
kde přesně na regálu se nachází požadované
zboží.
Technologie E Ink má určitá omezení v podobě barevnosti a rychlosti překreslování,
a proto výrobci přichází i s novinkou v podobě lcd hran prodejních regálů, aby byla možnost digitální cenovky obohatit o signage
prvky. Speciální lcd display je pak připravený
do rozměru hrany regálové police a umožňuje kromě cenovek zobrazení i animací nebo
promo videa a to plnobarevně a ve vysokém
rozlišení a navíc znovu s bezdrátovou správou obsahu. Na veletrhu tato novinka poutala pozornost a určitě i v prodejně zaujme,
pokud vystavení produktu obohatíte o video
z průběhu výroby, obrázky prémiových surovin a podobně. Jedním klikem také můžete
okamžitě připravit lákavou akční nabídku
nebo proměnit do animované vánoční dekorace.
Jiří Szántó
Interactive Retail Manager
WELLEN RETAIL EXPERIENCE
pomocí obličeje snímaného mobilem nebo
terminálem, takže lze v dohledné době
očekávat rozšíření i této platební metody.
Některé způsoby využití budou vyžadovat
určité změny podmínek a právní souhlasy
a je na značkách, aby byly schopny vysvětlit,
jaké benefity zákazník dostane výměnou za
své osobní údaje. V historii byla často průkopníkem inovací touha po usnadnění a zvýšení pohodlí a právě to nám další adaptace
moderních technologií může umožnit. Obchodníkům přináší lepší měření, analytická
data a díky tomu možnosti lepších prodejů
a zákazníkům relevantnější nabídku, snazší
nákup a lepší zážitek.

Digitální cenovky
I na poli klasických cenovek se odehrávají
změny a v testovacím provozu už jsou jejich
nástupci i v ČR. Technologie E Ink známá
z elektronických čteček knih spotřebovává
energii pouze v okamžiku, kdy se mění obsah na obrazovce. Baterie v digitální cenovce tak může vydržet roky. Jasnou výhodou
je bezdrátová vzdálená správa a navíc široká
variabilita modelů pokrývá nejrozšířenější
systémy regálů.
Kromě úspory času personálu prodejny
systém umožňuje cenovku obohatit i o vizuál
výrobku. Chytré kamerové systémy monitorující produkty na regálech zase mohou na
dálku cenovce dát signál, aby zobrazovala informace jako: není skladem, právě doplňujeme a podobně. Systém dále automatizovaně
umožňuje například zlevňovat čerstvé potraviny před koncem prodejní doby, aby se jich
co nejvíce prodalo.
Některé modely jsou vybaveny i led diodou, která pomáhá navigaci při kompletaci
objednávek u služeb jako iTesco, Košík a podobných. Systém sám nalezne nejrychlejší
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Obaly

OBAL ROKU se letos propojil
s veletrhy REKLAMA POLYGRAF a OBALY
Ocenění OBAL ROKU 2017 získaly (dle kategorií):

Paletový display pro
prezentaci pečicích
směsí Sanella

Biopekárna
Zemanka

Hodnocení posledního ročníku soutěže
OBAL ROKU probíhalo na výstavišti PVA
v Praze v Letňanech ve dnech 29. a 30. května
2018. Dva plné hodnotící dny v průběhu konání veletrhu znamenaly pro přihlašovatele
hned několik benefitů, ze kterých těžili i návštěvníci. Hodnocení bylo veřejné, (přičemž
hlasování samotnými porotci bylo tajné), nicméně nad přihlášenými exponáty se rokovalo přímo ve veletržní hale č.6, kde byly obaly
také vystaveny a prezentovány přihlašovateli.
Hodnocení a prezentace obalů, bylo členěno podle oblasti použití do 11 kategorií,
z nichž zastoupeny byly letos: Potraviny, Nápoje, Kosmetika, Automotive a přepravní/
průmyslové obaly, Dárkové obaly, Etikety,
POP & POS displeje, Procesy a technologie
a Ostatní. Kategorie Farmaceutické produkty, Čistící a prací prostředky a Elektronika
a spotřebiče zůstaly neobsazeny. Velký nárůst
obalových řešení pro e-shopy volá patrně po
vlastní nové (byť jen dočasné) kategorii.
Cílem soutěže OBAL ROKU je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení
novinek a trendů jak v obalech, obalových
materiálech, ale také nejnověji i v procesech
a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění
obalových konstruktérů a designérů.

www.obalroku.cz
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PŘIHLAŠOVATEL
EXPONÁT
Kategorie AUTOMOTIVE / PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ OBALY
Evel the packaging professional s.r.o.
Obal pro křídla Audi R8
Mondi Bupak s.r.o.
ES Plastic - Optimalizace uzavírání obalu
Schoeller Allibert s.r.o.
Combo Fructus
THIMM Packaging Systems
Obal na držák Monitoru
UNIPAP a.s.
„Mini HeavyDuty"
Smurfit Kappa
Sardinky
Smurfit Kappa
Ani kapka nazmar
Stäger Inovac Packaging s.r.o.
Transportní tray pro automatizovanou linku
Kategorie POTRAVINY
Mondi Bupak s.r.o.
Hollandia - jogurtový tray s trhací páskou
TOP TISK obaly
Obálka na sušené maso
BOXMAKER s.r.o.
Obal na polévky a vývary
Kategorie NÁPOJE
Kofola Československo a.s.
Royal Crown Cola
Colognia press, a.s.
Switchle - organické šumivé nealkoholické nápoje
DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o.
Propagační ALE multipack plechovek a skleničky – Lobkowicz
Kategorie DÁRKOVÉ OBALY
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Dárkový, prodejní obal raketa
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Sada dárkových obalů na knihy pro Gabrielu a Petra Koukalovi
SERVISBAL OBALY s.r.o.
Prémiové balení puškohledu k 85. výročí Meopty
Studio Grammage
Dárkový obal na láhev vína a domácí vánoční cukroví
Kategorie KOSMETIKA
Moravia Cans a.s.
Dove 150ml deo/apa
OTK GROUP, a.s.
Biodegradabilní obal vlhčených ubrousků Smart Wipes
Kategorie ETIKETY
ETIFLEX, s.r.o.
Etiketa Velká bílá Slípka a Velká červená Slípka
ETIFLEX, s.r.o.
Etiketa Vinařství Sedlák
Kategorie POP&POS DISPLEJE
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Biopekárna Zemanka - ochutnávkový set pro obchodníky
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Paletový display pro prezentaci pečicích směsí Sanella
Kategorie OSTATNÍ
Mondi Bupak s.r.o.
Sony - kartonový blok na podporu využití palety
TOP TISK obaly
Obal na ponožky Fusakle.sk s nekonečně mnoha designy
THIMM THE HIGHPACK GROUP
THIMM SecureLock
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Zasilatelský obal pro knihu Gabriely Koukalové
DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o.
Non-stop Dogwear – ramínko na vodítka
DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o.
Krmelec Kaniko
BOXMAKER s.r.o.
Reverzní zasilatelský obal
Smurfit Kappa
Feedo hrad
Kategorie PROCESY A TECHNOLOGIE
ChemosvitFolie a.s.
PASTA BASTA - instatné polievky
KURZ Czech & Slovak s.r.o.
Nové možnosti difrakčních fólií - Deep Lens a Spatial FX
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Xerox® Iridesse
Cena Předsedkyně Poroty – CPP 2018. Na nejvyšší ocenění byly nominovány následující obaly:
BOXMAKER s.r.o.
Reverzní zasilatelský obal
THIMM THE HIGHPACK GROUP
Paletový display pro prezentaci pečicích směsí Sanella
Smurfit Kappa
Sardinky
Moravia Cans a.s.
Dove 150ml deo/apa
DS Smith Packaging CR, s.r.o.
Non-stop Dogwear – ramínko na vodítka
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Xerox® Iridesse

Obaly, které nadchnou!
V průměrném marketu dnes najdeme kolem 1700 značek. Oslovit zákazníka a přesvědčit jej ke koupi právě vašeho produktu, je tak
stále těžší. Paketo.one - český výrobce obalů a POS/POP materiálů z kartonu vám pomůže vystoupit z řady a zazářit mezi konkurencí.

Paketo.one je na trhu již zavedená značka –
firma, která díky svému zkušenému týmu
konstruktérů a nejmodernějšímu vybavení
dokáže vymodelovat a vyrobit z kartonu či lepenky téměř cokoliv. Tím, že chce nabídnout
svým zákazníkům co nejlepší řešení, neustále rozšiřuje své portfolio služeb a nabídek
zpracování kartonu o novinky, které dokáží
i z obyčejné krabičky nebo stojanu udělat
něco výjimečného.
V letošním roce se Paketo.one rozhodla své
novinky – parciální lak a laminaci – představit a prezentovat na Veletrhu Obaly a Reklama, Polygraf, který se konal koncem května
v PVA Expo Praha.

Digitální tiskárna s parciálním lakem
Jako hlavní novinku firma Paketo.one prezentovala svou novou digitální tiskárnu EFI
VUTEk, díky níž dokáže své výrobky potisknout ještě kvalitněji - ve fotografické kvalitě
konkurující ofsetovému tisku. Nově navíc
s možností parciálního laku, který dodá
potištěným výrobkům větší atraktivitu a exkluzivitu. Díky této velkoformátové tiskárně
je firma schopna potisknout velké formáty
nejen kartonů, ale i jiných materiálů a tím
rozšířit svůj okruh klientů i o reklamní agentury, které zajišťují potisky bannerů, plakátů,

reklamních plachet, billboardů, transparentů, samolepek na auta, podlahové grafiky,
apod.

Lesklá a matná laminace
Další neméně zajímavou novinkou pro zákazníky firmy Paketo.one je možnost mít
své výrobky zalaminované. Firma nabízí jak
lesklou, tak matnou laminaci, díky níž obal
nebo propagační stojan dostane kromě
atraktivnějšího vzhledu také ochrannou fólii, která karton zpevní a chrání před poškozením. Laminace se provádí za tepla a tím
fólie lépe přilne k povrchu a pevně drží na
materiálu.
Obal prodává, to dnes ví každý. Pokud hledáte výrobce obalu pro svůj výrobek, prodejní
stojan, případně jiný propagační materiál,
který chcete, aby se neztratil mezi ostatními
– navštivte stránky www.paketo.one, a prohlédněte si vše, co Paketo.one dokáže.
Individuální přístup k zákazníkům, vlastní
vývojový a konstrukční tým, moderní technologie a letité zkušenosti v oboru spolu se
zaměřením na rozvoj a inovaci umožňuje firmě Paketo.one tvořit obaly, které mají osobnost – obaly, které nadchnou.

gnp.cz | paketo.one | paketo.cz | paketo.sk
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New York City RETAIL Tour
Pokud se řekne RETAIL, není mnoho měst, která by ho mohla definovat lépe. A to nejenom na začátku století, kdy se sem jezdil
Tomáš Baťa inspirovat a kdy vznikaly první samoobslužné prodejny. NYC je mekka RETAILu. Město, které nikdy nespí a kde si
můžete (pokud na to máte) koupit vlastně cokoli. Ne nadarmo se New Yorku říká BIG APPLE, NYC je skutečně BIG. Proto je
celkem složité udělat jednoduchý průřez těch nejzajímavějších obchodů. Do hry vstupuje několik čtvrtí. Vzrůstající Chelsea, poklidné Soho, soutěživý Brooklyn nebo pulzující Midtown. A zde možná i začneme. Tou největší klasikou bývala vždy 5tá Avenue
v okolí Central Parku. Nepřehlédnutelný Apple Store je sice aktuálně v rekonstrukci, ale za vidění stojí klasické luxusní značky
od LV až po Saks Fifth Avenue. Aktuálně je začátek plný turistů, kteří si fotí Trump Tower, a kromě Nike Town na 57. ulici (ten je
tedy také zavřený z důvodu rekonstrukce) je to oproti dřívějším letům trochu bída. Ale pojďme dál.

L’Occitane Flagship, 170 5th Ave, New York

Krásný obchod naproti Flatiron Building, který se snaží svým
zákazníkům přinést nejen produkty, ale také znalost a jejích používání
= vztah. Prodejna má kromě mnoha digitálních nosičů, právě pro
účely edukace, variabilní dekorace, které se mění na sezónní bázi
a pomáhají zákazníkům nacházet v obchodě vždy něco nového.

Chelsea Market, 75 9th Ave, New York

A teď trošku z jiného soudku. O jídle. Nově rekonstruovaný Chelsea
Market je skvost mezi všemi „food hall“. Je libo humra nebo ústřice
nebo čokoládu z Brooklynu? Skvělá možnost občerstvit se před další
dobrodružstvím retailu.

Adidas, 565 5th Ave, New York
Dyson Demo Store, 640 5th Ave, New York

První zastávkou bude Dyson. Nedávno otevřená prodejna rozvíjí nový
koncept, který představuje a zákazníkům dovolí osahat každý detail
produktu. Poprvé jsem ji viděl v Torontu, kdy se mi podařilo dostat
dovnitř už den před otevřením a vše si tak prohlédnout v klidu.

North Face, 510 5th Ave, New York

Personalizace je všude. Už ani Apple nemá jen jeden iPhone a nikdo
nechce všechno od Ikea. A tímto směrem jdou i globální značky. Mít
bundu jako každý druhý je nuda. Chceme mít vlastní názor a říci ho
jasně. I o tom je rok starý obchod NF.
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Je málo obchodů, které takto striktně a komplexně drží koncepční
linku. Nový koncept „stadium“ vypráví tento příběh do posledního
detailu. Od osvětlení, navigační systém až po zábradlí na schodištích
a tribuny pro návštěvníky. Vše „on brand“. Vše Adidas.

Muji, 475 5th Ave, New York

Muji je životní styl. To není jen o produktech. Naproti Bryant Park, kde
se shodou okolností v zimě skvěle bruslí, najdete jejich nejnovější
flagship.

Warby Parker, 819 Washington St, New York

A zase online. Levné plastové brýle za 99 dolarů dělají v retailu větší
rotyku, než kdokoli kdy předvídal. WP otevírá kamenné prodejny jak
houby po dešti a jsou úspěšní. Nejde přeci jenom o prodej. Důležité
jsou i další služby.

Samsung 837, 837 Washington St, New York

První neprodejní koncept Samsungu byl u Columbus Circle a jmenoval
se trefně Samsung Experience. Verze 2.0 zakotvila v Meatpacking
District. Kromě toho, že opět nic neprodává, je to komunitní místo,
kde se buduje vztah se značkou.

Sonos Flagship, 101 Greene St, New York
Prodávat jen reprobedny je prostě nuda. Ti chytří neprodávají
produkty, ale řešení. A to, jak se to povedlo Sonos, stojí určitě za
návštěvu. A když už budete na vlně nákupu reprobeden, zajděte
naproti do Devialet. Stejná kategorie, ale jiný zážitek.
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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.

POPAI
DAY 2018

Converse, 560 Broadway, New York

Je personalizace a personalizace. U té jedné si můžete vybrat barvu
tkaniček nebo vám na produkt vyšijí vaše iniciály. Ty progresivnější
vám dokonce vytisknou na 3D tiskárně jednu z předem definovaných
ozdob. Ale že byste si mohli vybrat úplně vše, od materiálů až po
poslední cvok, to jen tak úplně běžné není. Good job Converse!

29. 11. 2018
Kongresové centrum TOP HOTEL Praha****,
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

POPAI FÓRUM 2018

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.

Everlane, 28 Prince St, New York

Casper, 627 Broadway, New York

První kamenný obchod v historii firmy a hned na Broadwayi. Hravost
a důraz na kvalitu produktu. Zákazník si může na všechno sáhnout
nebo se nerušeně vyválet v posteli v uzavřeném „pokojíčku“.
Experiential retail.

Hvězda 3D reklamy 2018

Udržitelný rozvoj je důležitá věc. Byť se to může zdát mnohdy jen jako
marketingový tahák, Everlane tímto konceptem dýchá. Představuje
veškeré části „supply chain“, včetně jmen jednotlivých dodavatelů,
jejich marže a konkrétního procesu dodávek. A teď otevřel svůj
první obchod, kde si například můžete poslechnout zvuky zachycené
během výroby v jejich moderních „friendy“ továrnách.

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 ČR.
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Chelsea Story, 144 10th Ave, New York
SOHO Nike Flagship SoHo, 529 Broadway, New York

18. listopadu roku 2016 jsem čekal brzo ráno před obchodem Nike
v Soho, až se konečně otevřou dveře. Nový koncept prodává spíše
volnost a chuť sportovat než jen kvalitní boty a příjemné tepláky.
Současně oslavuje všechny, kteří chtějí něčeho dosáhnout.
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Jediný obchod svého druhu na světě. Na tříměsíční bázi mění
produktové portfolio, dekorace, nábytek, prostě všechno. Koncept
inspirovaný časopisem je vlastně samostatným médiem. Aktuálně
značku koupilo Macy's.

ODBORNÍ PARTNEŘI

SPONZOŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

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

Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE
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
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Reportáž DAGO teamu z veletrhu MPV a soutěže POPAI Euro Awards Paris

MPV: Adorace digitálních technologií
polevila, prim hrají anologové realizace
Pařížský veletrh příliš technologických inovací neukázal.
Kreativita spočívala především v originálním designu a kombinacích materiálů.
Veletrh Marketing Point de Vente (MPV) si
tradičně „vystačil“ s jedním pavilonem v pařížské Porte de Versailles, jehož plochu zaplnilo několik set expozic především s POP
komunikací. Svojí specializací právě na POP
komunikaci však představuje vedle Euroshopu a Globalshopu jednu ze tří největších oborových přehlídek na světě. A tak DAGO team
nemohl ani na letošním ročníku chybět.
Samotné expozice i letošní ročník soutěže
POPAI Euro Awards, který byl jako vždy součástí veletrhu, však příliš inovací ani nic výrazně atraktivnějšího, než je k vidění na českém
trhu, nepřinesly. Zatímco v předloňském roce
se veletrh hemžil roboty, technologiemi na
rozpoznávání obličeje, digitálními zobrazovači či novým pojetím hologramů, letos adorace
k hi-tech výrazně ochladla. Větší prostor získaly především analogové realizace. „Letošní
veletrh nám potvrdil, že v dnešní době je velmi těžké přijít s nějakou novou smysluplnou
technologickou či výrobní inovací. Vše, co
jsme viděli, už dokážeme běžně vyrobit i zajistit. Jediným limitem bývá rozpočet – poptává-li klient prémiový a luxusně vypadající stojan
a nemáme-li k tomu dostatek financí, musíme
hledat levnější varianty,“ podotýká projektová
manažerka Anna Brůžková.
Nejinovativnějším počinem na MPV byl
podle týmu Dago systém aplikace LED diod
od společnosti PixLum. Ta vytvořila sendvičové panely s vodivým systémem, do nichž
je možné kamkoli „zapíchnout“ LED diodu
na speciálním trnu, a vytvářet tak velmi
snadno různorodé světelné obrazce. Režim
svícení je možné spravovat běžnými řídícími jednotkami.

Zajímavá byla také expozice s 3D projekcí, ke
které nebyly zapotřebí speciální brýle, nebo
zdomácnění hologramů v POP aplikacích.

Kreativitou tradičně zazářily realizace z kartonu, které pracovaly s originálními tvary,
výseky i vrstvami, a jejichž součástí se dokonce stávaly i zpětné projekce na horní komunikaci.

Dalším často využívaným materiálem byla
překližka, která byla použita například u stojanu na těstoviny a decentně doplněna černým sítotiskem. „Jak jednoduché a účinné!
Velmi hezkým detailem na tomto stojanu
byly i cenovkové kapsy, rovněž vyrobené
z překližky. Nezřídka se totiž stává, že povedené POP vystavení musíme ,pokazit' neladícími cenovkovými lištami, které celkový
dojem poškodí,“ upozorňuje Anna Brůžková,
jež na MPV dále ocenila například kombinaci
světlého dřeva a černě lakovaného kovu, působící čistým a přírodním dojmem.
Hesla „V jednoduchosti je krása“ nebo „Méně
je někdy více“ se držela většina firem, zejména těch ze segmentu kosmetiky a beauty.
„Jednoduché, čisté, nepřeplácané stojany,
v kombinaci černé a zlaté či s čirými materiály v policích, stále působí luxusně a prémiově,“ říká Anna Brůžková.

Hologramy vyrostly jako houby po dešti,
foto: DAGO team.
U analogových realizací si výrobci dávali záležet na detailech. „Až třetina lesku POP médií
se může ztratit při cestě od 3D návrhu k výrobě. V mnoha případech bylo v Paříži znát, že
byť šlo o poměrně triviální návrh, v detailech
výrobci nepolevili a zahráli díky tomu hodně
muziky,“ myslí si designér Milan Marek.

Obr. 9 – Plážový ostrůvek značky Moët & Chandon.
foto: DAGO team

Značka Rémy Martin využila ve svém vystavení levné
plasty, které vypadaly z dálky jako kamenná mozaika
či lepené sklo, foto: Miroslav Obrátil.
Dále byl kladen velký důraz na přírodní materiály a ekologické realizace, a to v takové
míře, která se na českém trhu zatím příliš
nevidí.

Stojan Guerlain s vyladěnými 2D daty,
foto: POPAI Euro Awards
Obecně byly POS materiály na veletrhu rozměrově mnohem štědřejší než je běžné na
českém trhu. „U většiny exponátů totiž nebyla příliš řešena výška. U nás máme často
velmi striktně stanovené hranice výšky, přes
které nemůžeme jít, což mnohokrát omezuje
jejich možnosti a výslednou podobu. Na grafickém návrhu stojan vypadá mohutně a na
první pohled upoutá, nicméně při dodržení podmínky výšky 150 cm, je reálný dojem
degradován a na prodejně se může lehce
ztratit,“ vysvětluje Anna Brůžková. Atypickou
velikostí dokázala pozornost přilákat například prostorová POP media okolo mrazáků.
„V České republice by však taková velikost
neprošla, realizovat by to však s potřebnou
adaptací šlo,“ dodává Miroslav Obrátil.

Z kartonových realizací zaujala také realizace
pro značky slaných snacků Cheetos a Doritos, které dokázaly u návštěvníků vyvolat
chuť i stimulovat hmat ke kontaktu s netaradičním povrchem zvětšenin produktů.
Příklad ekologické expozice z přírodních materiálů
foto: DAGO team

Realizace značek značek Cheetos a Doritos,
jež apelují na chuťové pohárky i hmatový vjem,
foto: DAGO team
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tečnosti je.“ Tohoto efektu využila například
značka Rémy Martin, jež si pohrála s atypickou kombinací běžných plastů, a docílila tak
efektu kamenné mozaiky či lepeného skla.

Zpětná projekce na horní komunikaci dočasného
stojanu, foto: DAGO team

Kombinace černé s čirým materiálem, foto: DAGO team

Systém aplikace LED diod od firmy PixLum,
foto: DAGO team

Instalace Rio Mare, foto: DAGO team

Důraz na detail u POP médií,
foto: DAGO team

S plážovou atmosférou si ve stylu své značky pohrála realizace šumivého vína Moët &
Chandon.

Neotřelého spojování materiálů, které se navzájem doplňují za účelem vyšší autentičnosti, si všímá i Milan Marek, a to například u expozice značky Rio Mare: „Vlastně bych řekl,
že klasický stojan je nahrazen takovou ,odlehčenou' scénografií, což posiluje schopnost
vyrušení a vtažení do příběhu produktu.“
Projektový manažer Miroslav Obrátil upozorňuje na netradiční využití jednoduše dostupných materiálů: „Levný materiál tak z dálky
působí opravdu prémiově a dražší, než ve sku-

Za překvapivé považuje Milan Marek nedostatek moderních technologií. „V době, kdy
na silnice míří autonomní vozy, bych očekával více digitálních, resp. high tech aplikací.
S výjimkou pohyblivého majáku na kovové
plotně jsem toho ale v Paříži moc nezaznamenal,“ dodává.
Práci s 2D daty, která hrají významnou roli ve
finální podobě POP média, pozitivně hodnotí Miroslav Obrátil například u stojanu značky Guerlain: „Jednoduchý stojan s jedním
zajímavým prvkem a dokonale vyladěnými
2D daty si zaslouží nominaci ve své kategorii
Fragrance, Care, Beauty – Floor v soutěži POPAI Euro Awards.“

Originální dekorace chladícího boxu Cochonou, foto:
POPAI Euro Awards
Oproti veletrhu Globalshop, jenž se konal
v americkém Chicagu, byla v Paříži zastoupena jen velmi mizivě asijská produkce. Ti, co
na MPV z Asie vystavovali, vesměs nabízeli
pouze technologie, například chytré kamerové systémy.
MPV potvrdil, že i na českém trhu existuje
POP špička a rozdíl mezi českými realizacemi a těmi světovými není zdaleka tak značný
jako v minulosti.
Daniel Jesenský, DAGO
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Metaxa inovuje vzhled, Dago pro ni
připravilo vystavení v Globusech
Praha, X. dubna – Značka řeckých destilátů Metaxa přišla s vystavením v prodejnách Globus. Vedle podpory prodeje buduje
značku. Letošní rok je k tomu dobrá příležitost, neboť Metaxa prochází změnou vizuální identity. Společnost Dago připravila
vystavení, které pomocí záře speciálního 70m LED systému přitahuje zákazníky již z dálky.

Vystavení Metaxy, značky ze stáje Rémy Cointreau, se vyznačuje důrazem na osvětlení
v modré a bílé barvě. „Od žluté barvy se Metaxa posouvá k modrobílé kombinaci. Vystavení bylo skvělou příležitostí přispět touto
změnou k budování image také pomocí přímého kontaktu se zákazníkem jako jedním
z důležitých touchpointů se značkou,“ říká
Lenka Adámková, Brand Manager Metaxa
v Rémy Cointreau. Inspirací v přístupu ke
kategorii byl 3D origami jelen Jägermeister

patřící také pod Rémy Cointreau, který loni
vyhrál řadu českých cen POPAI Awards včetně té hlavní a minulý týden byl v evropských
POPAI Awards v Paříži nominovaný na vítěze
v silné kategorii nápojů.
Vystavení nabízí nakupujícím 3 varianty
produktu. „Pracujeme více s prémiovostí
a sjednocujeme portfolio. Nejrozšířenější je
5hvězdičková varianta, ale dáváme prostor
k objevení 7 a 12hvězdičkové, které mohou
spotřebitele v mnohém překvapit,“ vysvětluje Lenka Adámková. Velký důraz byl v zadání
kladen na práci se světlem. Metaxa je synonymem slunce a Řecka. Tradici s designem
se podařilo propojit také s pomocí 70 metrů
LED osvětlení. „Spolu s podtištěným plexisklem vytvářejícím 3D efekt a lakovanými
prvky byl použit i potištěný koberec místo
běžné podlahové samolepky. Tím jsme podtrhli klientem žádaný a se značkou souznějící
prémiový dojem,“ popisuje Miroslav Obrátil,
projektový manažer DAGO.

Kromě dvoupaletového vystavení bylo vytvořeno také jednopaletové, aby bylo možné
uspokojit všechny prodejny Globusu. Jeden
dvoupaletový exemplář byl určen také pro
bratislavskou prodejnu Metro.

S rostoucím počtem elektromobilů v České republice narůstá také počet dobíjecích míst a paralelně s tím
roste i nový prostor pro reklamní sdělení. Unikátní spojení společností Green24 a Jansen Display, přináší
zcela nový koncept dobíjecích stanic pro elektromobily.

Dobíjecí stanice
jako nový způsob propagace
Společnost Green24 se zabývá výhradně
tuzemským vývojem a výrobou dobíjecích
stanic pro elektromobily a systému řízení
a monitoringu dobíjecí infrastruktury. Zatím co společnost Jansen Display je lídrem
na trhu v oblasti vývoje a výroby reklamních
nosičů. Spojením těchto dvou odvětví vznikl
projekt, který byl poprvé uveden na výstavě
Amper v Brně.
Cílem projektu je nabídnout klientům
takovou dobíjecí stanici, která je uživatelsky jednoduchá a zároveň přináší přidanou
hodnotu v možnosti využít display nabíječky
jako reklamní prostor, ať už pro jejího majitele či externího nájemce.
Dobíjecí stanice je vybavena softwarem
integrujícím reklamní nosič jako takový do

Značka energetického nápoje BIG SHOCK! připravila pro zákazníky soutěž, v níž mohou vyhrát projížďku v závodním speciálu,
který se letos účastnil Rallye Dakar. Na soutěž láká dvoupaletové vystavení s kartonovou maketou závodního truck speciálu.
Dakarská rallye patří k nejnáročnějším závodům na světě, kde si posádky sáhnou na
dno sil. Tým BIG SHOCK! Racing, jehož je
značka energetického nápoje dlouholetým
partnerem, dosahuje v dakarské rallye tradičně dobrých výsledků. V období na začátku
roku připravil BIG SHOCK! v rámci akce na
podporu prodeje možnost 10 výhercům zažít dakarskou jízdu na vlastní kůži s jezdcem
Martinem Macíkem ml. Vedle další marketingové podpory této akce připravila značka
společně s firmou Dago paletové vystavení
pro hypermarkety Globus, Albert a Terno.

Rebrand stávajícího vystavení AVENT v České republice a na Slovensku si vyžádaly nejen nové směrnice společnosti Philips, ale
také potřeba nabídnout zákazníkům kompletní sortiment značky Avent na jednom místě.

Zároveň bylo důležité umístit výrobky dle
rozhodovacího stromu zákazníka – kvůli
snadné orientaci na prodejně. Na tomto stromu byly postaveny planogramy, dle kterých
Authentica nabídla konstrukční řešení, které
upozorňuje na nové či prémiové produkty,
jako jsou digitální kamerové chůvičky či parní hrnec s mixérem, nebo jedinečná lahvička na krmení. Prémiové produkty by měly
zaujmout místo v čele stolu, tak jako je to
v případě nového shop-in-shopu Avent v pro-
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ximálním výkonem
22kW.
Společnost Jansen
Display vidí velký potenciál využití těchto
dobíjecích stanic v hotelech, administrativních budovách, restauracích, obchodních
domech a všude tam, kde chtějí majitelé
těchto budov poskytnout svým zákazníkům
možnost dobít si své elektromobily a zároveň
upozornit na své akce, produkty, nabídky,
popřípadě prodat tuto reklamní plochu někomu jinému.
Rozšiřte svůj byznys stejně tak, jako se rozrůstá trh s elektromobilitou, představujeme
vám zcela nový způsob propagace na místě
prodeje!

BIG SHOCK! zve na dakarský adrenalin

Philips Avent
dejně Predeti v Bratislavě, který Authentica
realizovala.
Potřeba zákazníků si zboží otestovat přímo
na prodejně stále roste a zvláště v případě
pomůcek a potřeb pro kojence a malé děti
je velmi důležité tomuto požadavku vyhovět,
proto lze každý produkt vzít do ruky a vyzkoušet.
Nábytek vyrobený v dekoru javoru působí
v kombinaci s průvodní barvou značky - fialovou, velmi příjemně a pozitivně a podporuje dobré naladění při nakupování.
Velkou variabilitu ohledně uspořádání
zboží získali také prodejci, a to díky slatwallovému řešení, kdy lze nastavit výšku polic tak,
aby prostor vyhovoval aktuálně dostupnému
sortimentu. A to jak u ostrovního stojanu, tak
na zadní stěně.
Jakousi korunkou celé realizace je pak luxusní stropní lustr z lahviček s LED prosvětlením a zrcadlem.
„Prozatím máme na nový shop-in shop jen
pozitivní ohlasy a doufáme, že jej zákazníci
při nakupování zboží pro své nejmenší pa-

CPO systému Polyfazer. Systém uživatelům
nabízí jednoduché uživatelské rozhraní
v podobě mobilní aplikace. Výhodou tohoto
řešení je snadná a rychlá obsluha dobíjecí
stanice, celkový monitoring průběhu dobíjení a pohodlné inkaso částky za odebranou
energii bezprostředně po ukončení dobíjení.
Dobíjecí stanice tudíž nevyžaduje žádnou
formu předplatného. Reklamní obrazovka
je však autonomní a vždy připravena prezentovat produkty nebo služby, které si sami
zadáte.
Dobíječka se skládá z robustní hliníkové
konstrukce, celoskleněného předního panelu s integrovanou profesionální obrazovkou
32”, dále nechybí větrání, uzamykání zadních
dveří a především dvě nabíjecí zásuvky s ma-

třičně ocení,“ dodává Ekaterina Vališ, Trade
Shopper Marketing Manager ze společnosti
Philips CZ.
Zdroj: Authentica, s.r.o.

Jejich ústředním prvkem je závodní truck
speciál, který šplhá na pouštní skálu. „Maketu závodního speciálu jsme vytvořili celou
z kartonu v co nejreálnějším provedení. Kabina je zařízená sedadly, prosklení simuluje
čirá fólie,“ dodává Tomáš Žáček ze společnosti Dago.
„Od zákazníků máme skvělé ohlasy, jejich
účast v soutěži byla vysoká,“ říká David Tlach,
Marketing Manager ze společnosti Al-Namura, která je výrobce a distributor značky BIG
SHOCK!.

Garnier Botanic Therapy
Garnier Botanic Therapy je řada pěsticích
přípravků na vlasy, které svým složením
vycházejí z přírody a přírodních ingrediencí. A právě přírodní ingredience měly
být hlavním sdělením spotřebiteli v místě
prodeje. Kartonové dvoupaletí pro společnost L´Oréal proto designéři společnosti
Authentica navrhli v imitaci dřeva a doplnili
grafiku motivy rostlin. Aby sdělení maximálně podpořili, dozdobili okolí topru rostlinami, které není třeba zalévat. Podlahová samolepka vymezuje pak bezprostřední okolí

a informuje spotřebitele o novém produktu
na trhu.
„Vystavení působí celkově velmi příjemným
dojmem. Společnými silami se nám podařilo zkombinovat přírodní design s edukací
koncového spotřebitele na prodejně a jako
podpora funguje výborně, s účinností kampaně jsme tedy velmi spokojení,“ říká Václav
Kubát, Senior Trade Marketing Manager pro
Českou republiku a Slovensko ze společnosti
L´Oréal.
Zdroj: Authentica, s.r.o.
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Spolupráce, která šetří planetu

Ocenění TOP In-store
realizace roku 2017 získala
kampaň END CAP ORION

EYELEVEL a Petra Ptáčková mají módní kolekci z odpadu
Jakmile světelné reklamní bannery přestanou být aktuální, firmy je nemilosrdně vyhodí. Původem česká a nyní silná globální
společnost EYELEVEL se ale rozhodla s tím něco udělat. Oslovila proto návrhářku Petru Ptáčkovou a společně dokázaly tento
odpadní materiál využít jako základ pro její novou kolekci.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace roku 2017, ve které se vítězem stala prosincová realizace END CAP ORION.
Cena byla předána vítězi na 3. Shopper
Marketing Breakfast, který taktéž pořádá
portál Mistoprodeje.cz. Akce proběhla opět
v prostorech partnera akce – společnosti
POS Media Czech Republic a obsahovala
standardně dvě části – přednáškovou a neformální snídaňový networking.
Na závěr oficiální části akce byla předána
vítězná cena - skleněný pohár portálu Mistoprodeje.cz - porotkyní soutěže Blankou
Bukovskou, vydavatelkou a šéfredaktorkou
Brands&Stories. Za společnost Nestlé Česko,
s.r.o. převzal pohár Vojtěch Kubricht, který
přítomné informoval, že společnost přihlásí

do soutěže v tomto roce další svoji realizaci
s podobnou ambicí.
Vítězná TOP In-store realizace roku 2017
- kampaň END CAP ORION obdržela rekordní hodnocení v 2,5 leté historii soutěže, a to
8,87 bodů z celkových 10 možných.
V tomto roce, porotci hodnotili 12 In-storových realizací, vítězů jednotlivých měsíců
v roce 2017. Opět se hodnotilo ve stejných
třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.
V minulém roce vyhrály měsíční kola
postupně následující realizace: Kit Kat (le-

den), PD Storck Valentýn (únor), Sunlight
(březen), Color Expert (duben), Mirinda
(květen), 4Paletový ostrov JOJO (červen),
Regálový obraz JOJO (červenec), Big Shock
New (srpen), Mini BabyBel (září), Magnum
Pinty (říjen), Zewa Moist (listopad) a END
CAP ORION (prosinec).
Vítězná realizace roku 2017 END CAP
ORION, která využila kartonový stojan, probíhala v prosinci 2017 v řetězci TESCO ČR.
Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem pak společnost Authentica, s.r.o.

Ocenění TOP In-store realizace měsíce března
2018 získala kampaň End cap Margot Exotic
Za měsíc březen 2018 se vítězem soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce
stala realizace End cap Margot Exotic. Portál Mistoprodeje.cz, který soutěž vyhlašuje
se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje
a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI,
POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.
V březnu bylo přihlášeno rekordních 13
In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál
upoutání pozornosti v místě prodeje. V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství
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přesvědčivě kampaň End cap Margot Exotic,
která využila za POS nosič kartonový end cap,
a probíhala po celý březen 2018 v řetězcích
TESCO. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o a kreativní agenturou
a realizátorem společnost Authentica, s.r.o.
Tato realizace získala od odborné poroty
celkovou známku 8,43 bodů z maxima 10
bodů a vyhrála s mírným náskokem na druhou realizaci, ale s velkým od dalších soutěžních březnových realizací. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 8,5
bodů, v kritériu celkové produkční provedení
získala kampaň stejné ohodnocení 8,3. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje
přidělili porotci této realizaci 8,5 bodů.

Březnové realizace hodnotila porota opět
v počtu šesti osob, jmenovitě:
PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu
Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové
společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně
pro oblast psychologie trhu, marketingových

komunikací a kvalitativního výzkumu trhu,
Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica,
člen vedení asociace POPAI CE, Ing. Blanka
Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO
Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing.
Alexandr Stojčev – společnost Momentum
Czech Republic, nominovaný za Aktivační
agentury AKA.
„Realizace je poutavá, nápaditá,“ říká Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories. „Navozuje atmosféru
exotiky a výrazně upoutává pozornost na promované zboží.“
„Nápadité zpracování, které vyvolává touhu
a chuť po exotice,“ uvádí Václav Koukolíček,
ze společnosti TESCO Stores ČR. „Celkový dojem umocňuje i velký prostor, který je realizaci věnován a působí velmi autenticky.“
„Realizace odpovídá celkové marketingové
komunikaci produktu, vyvolá asociace na TV
reklamu, což je předpoklad k zapamatování
a upoutání pozornosti,“ hodnotí prezidentka
České marketingové společnosti Jitka Vysekalová.
„Takto si představuji přenos emocí do místa
prodeje,“ hodnotí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Na první
pohled je vidět, že si zadavatel i agentura dopřáli čas a peníze na vytvoření opravdu skvělé
práce. Takže i odpouštím i prakticky "povinnou" komunikaci novinky.“

Společnost EYELEVEL se dlouhodobě snaží
hledat cesty, jak svoji práci neustále zdokonalovat a dávat jí hlubší význam. Využívá
nejnovější technologie a přispívá k jejich
vývoji. Navrhuje, vyrábí a zařizuje značkové
prodejny, ve kterých kombinuje designový
interiér s moderními a digitálními technologiemi. Přední světové značky, jako jsou NIKE,
ADIDAS, VANS, THE NORTH FACE, CALVIN
KLEIN, DYSON, STARBUCKS a další, svěřují
realizaci svých konceptů společnosti EYELEVEL. Na každém kontinentu najdete obchody
navržené a vybavené českým EYELEVELEM.
Maximální důraz klade nejen na potřeby
a spokojenost klientů, ale také jejich zákazníků, kteří do obchodů vytvořených EYELEVELEM každý den přichází. Myslí přitom na
design, funkčnost i udržitelnost.
Protože i EYELEVEL a jeho klienti vyprodukují spoustu odpadu, rozhodli se zástupci
této nadnárodní firmy přijít s dalším inovativním řešením, které se týká právě použitých světelných reklamních bannerů. “Životnost tohoto materiálu bývá často omezená
na jedinou sezónu, po níž je nahrazen novou kampaní. To jsme chtěli změnit, protože
téměř všechny ostatní materiály používané
při výrobě reklamních nosičů jsme dokázali
nahradit recyklovatelnými a FSC certifikovanými, nicméně u banneru to díky specifickému použití a výrazným investicím do
hardwaru nešlo. Jsem rád, že se nám podařilo najít cestu, jak dát i bannerům nový život
místo toho, abychom je vyhodili,” vysvětluje

generální ředitel společnosti EYELEVEL Petr
Blabla.
S touto vizí oslovili uznávanou českou návrhářku Petru Ptáčkovou, která zmíněnou
“bannerovinu” využila při tvorbě své nové
kolekce na podzim a zimu 2018. Ta zahrnuje
například bundy, které se zároveň dají přeměnit v batoh. “Během své práce a studií
jsem navštívila spoustu různých manufaktur a viděla, jak vypadá šetrný přístup k výrobě oblečení, ale také to, kolik se jinde vyhodí materiálu, kolik vzniká odpadu a jak
se často nedbá na žádnou etiku. Těší mě každý člověk, který se rozhodne udělat alespoň
malý krok k udržitelnosti, a o to víc si vážím
toho, že se tak rozhodne velká nadnárodní
společnost, jako je EYELEVEL. Těší mě, že
můžu být součástí projektu, který dává smysl,” říká návrhářka Petra Ptáčková.

devším našemu klient-skému týmu, který
se touto myšlenkou interně zabývá již delší
dobu a realizuje ji ve spolupráci s několika
chráněnými dílnami, zejména s CSP Zlín,”
dodává Petr Blabla.

Co s odpadem z odpadu?

Inspirovat ostatní

Během výroby této kolekce se myslelo také
na co nejefektivnější využití plátna, tedy aby
z něj nezbyl téměř žádný odpad. Z drobných
odstřižků se pak vyrobila ještě pouzdra na
doklady či větší na dokumenty. I velmi malý
odstřižek si našel své uplatnění – v chráněné
dílně CEDR z něj udělali jezdce na zip pro
vak na lyže.
“Kolekce má za cíl upoutat pozornost,
protože móda je pro většinu z nás zajímavějším tématem než banner, a diskuze na
toto téma by neměla být omezena jen na úzkou skupinu nadšenců. Velký dík patří pře-

Klienti EYELEVELU, zástupci lifestyle světových brandů, již začínají projevovat zájem
o tuto myšlenku a chtějí se aktivně podílet na
individuálních realizacích tohoto konceptu.
Jsou přesvědčeni, že nejde jen o jednorázovou akci, ale že se materiál skutečně začne
využívat plošně, například na výrobu nákupních tašek. Zmíněná kolekce bund a batohů
na příští sezónu bude k dostání i pro koncové zákazníky. Návrhářka navíc slibuje, že než
půjde kolekce do prodeje, rozšíří ji o několik
dalších kousků.

Co je to za materiál?
Jedná se o textilní plátna ze stoprocentního
polyesteru, potištěná barevnými motivy. Pro
tisk se používá především technologie sublimačního a UV tisku nebo také latexové inkousty. Gramáž pláten se pohybuje okolo 165
g/m2, jde o odolný materiál, který se používá
především do takzvaných lightboxů, tedy
světelných rámů, výloh a dalších reklamních
poutačů. Jen za rok 2017 odeslal EYELEVEL
do obchodů a na výstavy celkem 12 500 m2
bannerových pláten, což zhruba odpovídá
rozloze dvou a půl fotbalových hřišť.

www.eyelevel.com
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Reklama Polygraf 2018
V posledních květnových dnech se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskutečnil jubilejní 25. ročník mezinárodního veletrhu REKLAMA POLYGRAF. Na tomto tradičním veletrhu mohli návštěvníci pod jednou střechou zhlédnout novinky českých a zahraničních
firem z oboru polygrafie, signmakingu, reklamních a dárkových předmětů či obalových technologií. Souběžně se konal i 2. ročník veletrhu obalových inovací a technologií OBALY 2018.
Na veletrhu prezentovali obrazový závěsný
systém, se kterým pověsit obrázek nebylo nikdy jednodušší. Jimi na trh dodávané patentové závěsné systémy STAS umožňují snadné
a rychlé zavěšení obrázků na všechny typy
stěn i stropů - s omítkou, sádrokarton, cihlovou stěnu atd. Také dekorové fólie z jejich
nabídky jsou ideálním řešením k renovaci,
vylepšení nebo přeměně Vaší zdi či nábytku
s neuvěřitelnými výsledky - estetické, ekonomické, rychlé a odolné. Aplikace materiálu
je velmi snadná a rychlá. Více než 200 vzorů
je dostupných k rozpoutání Vaší kreativity.
Materiál nepůsobí dobře pouze vizuálně, ale
reprodukuje pocit přírodních materiálů i na
dotek. Vzhledem k vysoké kvalitě DEKOROVÉ fólie poskytují ochranu proti vlhkosti, UV
záření, praskání, blednutí a žloutnutí s 10-ti
letou zárukou.

Veletrh REKLAMA POLYGRAF letos oslavil
25. výročí své kontinuální existence a za to
čtvrtstoletí můžeme zhodnotit několik významných změn. Překonal krizi výstavnictví
a stal se světlým bodem polygrafie ve střední
Evropě, který respektují všechny významné
firmy působící na trhu.
Veletrh Reklama Polygraf začínal jako specializovaná přehlídka technologií pro právě

se rodící obor signmakingu. Rostl společně
s tímto dynamickým odvětvím a pomohl nastartovat velmi úspěšné odvětví, díky kterému české firmy znají po celé Evropě. První
vlna krize výstavnictví, kterou v letech na
přelomu tisíciletí způsobil internet, se tohoto veletrhu nedotkla. Mladý obor měl stále co
nabídnout a nové technologie, které posouvaly hranice možného, stále lákaly odbornou
veřejnost. Druhou vlnu problémů, způsobených hospodářskou krizí kolem roku 2009,
organizační tým rovněž bravurně zvládl.
Pokud jste letos nezašli prohlédnout si reklamní novinky a technologie zblízka, přinášíme Vám malý vhled do toho, o co jste přišli.

Pojďme nahlédnout do světa reklamy
Ukázka efektů ze stroje Xerox Color Press 1000i, který
měl v Praze světovou premiéru

Nechyběly ani laserové stroje pro řezání a gravírování
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K veletrhu REKLAMA POLYGRAF patří pochopitelně svět reklamy a podpory prodeje.
Sešli se tu výrobci dárkových předmětů, obalů, ale třeba i výrobci komponent do kamenných obchodů jako třeba společnost Ceiba.

Z řad českých výrobců obalů POS/POP
můžeme jmenovat dalšího vystavovatele - Paketo.one – který za pomoci materiálů z kartonu vám pomůže vystoupit z řady a zazářit
mezi konkurencí. Paketo.one je na trhu již
zavedená značka – firma, která díky svému
zkušenému týmu konstruktérů a nejmodernějšímu vybavení dokáže vymodelovat
a vyrobit z kartonu či lepenky téměř cokoliv.
Tím, že chce nabídnout svým zákazníkům co
nejlepší řešení, neustále rozšiřuje své portfolio služeb a nabídek zpracování kartonu
o novinky, které dokáží i z obyčejné krabičky nebo stojanu udělat něco výjimečného.
V letošním roce se Paketo.one rozhodla své
novinky – parciální lak a laminaci – představit a prezentovat právě na Veletrhu Obaly
a Reklama, Polygraf. Celokartonový stánek
s pestrou grafikou papoušků zaujal každého,
kdo procházel kolem. Tým Paketo měl svou
expozici promyšlenou do detailů – kdy svůj
kartonový stánek použil jako ukázku všeho,
co dokáží – od malých krabiček přes podla-

Překvapením veletrhu bylo spojení obchodních aktivit
společností HSW Signall a VINK

UV True Flatbed střední třídy
hové stojany až po celokartonovou expozici,
vše s potiskem a dalšími úpravami, které kartonu dodají na atraktivnosti.

Časopis Brands&Stories jako letitý mediální partner byl samozřejmě také přítomen.
Odborný tištěný B2B časopis o značkách,
konceptech obchodů a marketingu at-retail
přináší již devátým rokem inspirace a trendy
z oblasti reklamy v kamenných obchodech.
Jeho neoddělitelná příloha STORES inspiruje ukázkami zdařilých realizací kamenných
obchodů u nás i v zahraničí. Přináší novinky a trendy z oborů, interiérového designu,
signmakingu, P.O.P. materiálů, digital signage, vizual merchandisingu, omnichannel
marketingu a dalších. Brands&Stories také
každoročně přihlašuje české obchody do
světové soutěže o nejlepší koncept světa - EuroShop RetaiDesign Award.

Doprovodný program
Zajímavá aktuální témata, diskuze a setkání
odborníků byly tou druhou mízou, která dopomohla veletrhu překonat úskalí a přilákat
stále dostatečný počet návštěvníků. Letos byl
v rámci doprovodného programu nejúspěšnější diskusní panel na téma 100 let reklamy
(1918-2018), který se zabýval vývojem a změnami reklamy v rámci historických milníků,
reklamou ve veřejném prostranství a jejím
vlivem na obraz památek a měst.

Polygraf pro polygrafy
Ve svých začátcích byl veletrh ze strany polygrafických dodavatelů chápán jako signmakingová výstava. Po praktickém zániku
klasických polygrafických výstav se ale Reklama Polygraf stala jediným místem, kde lze
prezentovat i archové tiskové technologie.
Digitalizace zasáhla polygrafický průmysl plnou silou a tak se návštěvníci mohli seznámit
s nabídkou archových tiskových systémů u firem jako Canon, Dataline, Konica Minolta,
Ricoh nebo Xerox.
Právě Xeroxu se podařil husarský kousek
v podobě světové premiéry tiskového systému Xerox Color Press 1000i, který umožňuje
vytvářet jedinečné aplikace s vysokou přidanou hodnotou s pomocí metalického (zlatého či stříbrného toneru) a čirého toneru pro
parciální nebo celoplošné lakování.
Přesah digitálního tisku do světa polygrafie reprezentoval především tiskový stroj HP
Indigo 1200 Digital Press pro archový tisk
pro nejrůznější typy substrátu formátu B2.

UV flatbetdy
Nabídka rolových tiskáren s pracovní šířkou
1,6 se stala standardem. Letos se jako hit vystavovatelů představily především tiskárny

Základní statistické údaje
veletrhů REKLAMA POLYGRAF,
OBALY, EVENT DAY 2018
Počet vystavovatelů:................................... 228
Počet zahraničních vystavovatelů:................49
Počet států:.....................................................10
Čistá výstavní plocha (v m2):..................6 042
Hrubá výstavní plocha (v m2):..............12 480
Počet návštěvníků:...................................8 852
Počet akreditovaných novinářů:...................45
Více aktuálních informací
o veletrhu a doprovodném programu na:
www.reklama-fair.cz
www.veletrhobaly.cz

Návštěvníci se mohli lépe seznámit s tiskárnou
Colorado a technologií UV gel od společnosti Canon
konstrukce true flatbed, tedy UV tiskárny
s pevným stolem. Přímý potisk desek je dnes
potřebný i v menších firmách, a proto se
úspěšně nabízí menší a střední modely. Zajímavostí byla nabídka tiskáren vycházejících
z jedné konstrukce u několika firem.

Viděli jsme Colorado
Technologie UV gel by měla být odpovědí
společnosti Canon na již deset let dominantní latexovou technologii od HP. I když se objevila již před dvěma roky, letos bylo poprvé
možné brát si výtisky a podrobit je testování.
Jak si na trhu povede, uvidíme v průběhu
tohoto roku. První tiskárny jsou již u svých
uživatelů.
Tiskové výstupy se vyznačují bohatým
a intenzivním obrazem, který je zapříčiněn
minimalizací rozptylování inkoustu a jeho
okamžité zasychání díky vytvrzování za pomoci LED UV. Tato vlastnost je výhodná zejména pro reklamky, které vyžadují rychlou
produkci v tomto zrychleném světě. Výstupy
vytvořené pomocí technologie UVgel jsou
okamžitě suché a připravené pro dokončovací úpravy nebo laminaci – jde o ideální řešení
pro situace, které vyžadují rychlé zpracování
zakázek a umístění výstupů. Aplikace, které
lze vytvořit pomocí tiskárny Océ Colorado,
jsou dekorativní výrobky, včetně tapet, podlahové grafiky a pláten s uměleckými fotografiemi, ale také konvenční velkoformátové
aplikace, jakými jsou bannery či samolepicí
grafika.

HSW bez technologie
Přední dodavatel technologií na našem trhu
se letos překvapivě rozhodl pro expozici bez
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Tiskárna HP Indigo 1200 Digital Press
nabízí tisk na archy formátu B2
Expozice byla vzdušná a nabídla několik laviček k oddechu pro návštěvníky veletrhu.
Představeny zde byly novinky značky Mimaki
a swissQprint.
Stánek Spandexu nabídl návštěvníkům nejenom zajímavé technologie,
ale i prostror pro oddech – zkrátka pohodu v signmakingu
technologií. Široká nabídka byla sice k vidění
na panelech lemujících stánek, ale hlavním
poselstvím bylo spojení obchodních operací
společností HSW Signall a VINK v oblasti výroby reklamy. Firmy, které patří do jedné skupiny, tak zefektivnily svou činnost a obchodní nabídka se tak výrazně rozrostla. Zákazníci

budou profitovat z vylepšené logistiky dodávek a rozšířeného know-how.

Oddech u Spandexu
Atmosféru pohody v signmakingu symbolizovala expozice společnosti Spandex, která
měla jednoznačně největší výstavní plochu.

Textil přitahuje
Slovenská společnost Nanotec nechyběla ani
letos s nabídkou komplexního řešení pro
potisk textilu, především sublimační technologií. Zájem o textilní aplikace stabilně roste
nejenom v oblasti reklamy, ale stále více se
prosazuje v módním textilu a interiérové
tvorbě.
František Kavecký

Jak maximálně využít
retail ke komunikaci
Retail jako součást komunikačního mixu je aktuální, stále sílící trend. Využití této příležitosti se nabízí zejména v České republice, kde podle výzkumů POPAI SES (7/2016) existuje v porovnání s ostatními zatím měřenými zeměmi světa nejvyšší míra
impulsního rozhodování na místě prodeje - až 87 % zákazníků je ochotno nakoupit na základě prostředí a přímé komunikace
v provozovně. Pro úspěšná retailová řešení proto platí obdobná pravidla jako pro ATL, BTL, digital nebo PR komunikaci. Plus
jedno - asi nejdůležitější - navíc: táhnout za jeden komunikační provaz.
Tajemství synergie kromě mixu nástrojů spočívá v propojení, vzájemném respektu značky a komunikace, jednotném obsahu sdělení
ve všech kanálech a spolupráci tvůrců všech
typů řešení.
Pojďme si připomenout stěžejních 5P, pravidel, která pomáhají značkám integrovaně
komunikovat.

1/ Proaktivně nastavit efektivní důvod
Proaktivní, nikoli reaktivní. Přinést řešení,
vyvolat a ihned uspokojit potřebu ještě dříve, než by na ni zákazník přišel sám. Takový
retail očekávají dnešní zákazníci a pro nastupující generaci Z bude ještě důležitější. Dělat
něco jen pro vykázání aktivity je v éře bedlivého sledování rozpočtů sebevražedné stejně jako bezmyšlenkovité napodobování aktivit konkurence. V jedné z dnes již právem
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téměř zapomenutých fint reklamy raného
divokého kapitalismu se říkalo “povozit se na
vlně”, což v podstatě znamenalo, že když jednička na trhu vytvořila a silnými mediaspendy podpořila téma či sdělení, ostatní se s tím
poté svezli pod hesly “máme skoro to samé
- levněji” nebo “máme něco podobného v akci”. Má to jeden háček. Nejsou devadesátky, produktově zaměřený trh už je minulostí.
Dobrý důvod pro komunikaci poznáte jednoduše: je zároveň stejně dobrým důvodem
pro zákazníky jít a nabídku využít. Pochopitelně se u toho chtějí bavit, vše mít ve více
prodejních kanálech a s co nejmenšími bariérami. Pozornost ve světě přehlceném informacemi patří jen těm, kteří mají odvahu být
v něčem první, nabídnout změnu, vylepšení,
odlišnost, jinou cestu, silný příběh… Prostě
vyčnívat z davu. Každá značka by měla mít

své produkty, svůj segment zákazníků a svoje
unikátní cesty, co nabízet a jak.

2/ Potřebujeme definovat
jasný, měřitelný cíl
Čeho chcete dosáhnout? Co budete považovat za úspěch? S čím budete svá zjištění
porovnávat? Máte objektivní vstupy? Nenechejte se odradit těmi, kteří tvrdí, že retail
se špatně měří. Ano, nestačí pár kliknutí
jako v digitalu, ale měřitelné cíle si stanovit
můžete. Například obtížně měřitelná změna
vnímání corporate nebo vizuální podoby
souvisí hlavně s DNA značky a ve správném
předání jejích hodnot předem definovaným
segmentům zákazníků. Emoce a “líbivost”,
nejčastější obsah omnibusových výzkumů,
využívaný například pro televizní spoty, lze
v retailu velmi úspěšně sledovat z nárůstu

(nebo v horším případě z poklesu) NPS. Je
fajn mít k porovnání data před a potom, případně tento finančně nenáročný výzkum
každoročně automaticky opakovat. Net Promoter® mluví jasně: když počet kritiků jednoznačně převyšuje počet propagátorů, každý den prodejny generují více důvodů pro
negativní „Word Of Mouth“ než pro explicitní pochvalu. Propagátoři jsou oproti ostatním zákazníkům cenově méně citliví - věří, že
dostávají tu nejvyšší hodnotu. Více utrácejí
(pravidelně), lépe znají běžnou a zajímají se
o novou nabídku. Dlouhodobý vztah s nimi
snižuje náklady na akvizici dalších zákazníků: jsou věrní a doporučují prodejnu/značku
svému okolí. Jsou tedy neplaceným komunikačním nástrojem. Pokud vám jde hlavně
o krátkodobé cíle podmíněné aktuální akční
nabídkou, jsou k dispozici prodejní data. Zde
je vhodné zaměřit se zejména na segment,
který je svázán s obsahem nabídky a opět
mít data k porovnání. V době RFID se nabízí
i mnoho dalších způsobů, jak zjistit návštěvnost nebo třeba kolik lidí si produkt díky
atraktivnějšímu vystavení “osahalo”.

3/ P
 ojďme spolupracovat,
holistický pohled se vyplatí
Svět se změnil. ATL může stejně dobře budovat značku i být prachsprostým POSkem.
Digital, dříve hračička pro pár zasvěcených
IT, je dnes běžnou součástí eventů a aktivací.
Dobře informovaní zákazníci si sami vybírají konkrétní kanály, které jsou pro něj relevantní. Díky novým technologiím se hranice
mezi jednotlivými oblastmi pomalu stírají
a redefinuje se jejich poslání. Proto je důležité, aby všechny nástroje mixu komunikovaly
stejné poselstvím a byly spojeny jednou symbolikou. Zní to selsky prostě, ale vyžaduje to
otevřenou spolupráci a vzájemnou důvěru
všech agentur klienta. ATL určuje téma, BTL
ho aktivuje, tedy vytváří potřebu. Web je víc
než pouhá nástěnka, je nezřídka součástí
omnichannelu, takže vlastně také retail. Další agentury nebo jednotlivci tvoří PR, WOM,
digital a hlavně komunikaci na sítích, kterou
zákazníci tak ochotně sami konzumují. Teprve, až se celý obraz složí a všechny dílky
do sebe zapadnou, výsledek je perfektní.
Všechny řídí značka. Ideální je navzájem se
znát, pravidelně spolu komunikovat a hlavně
aktivně sdílet zásadní informace: o termínech, symbolice a motivech, o vizi značky,
jejím corporate a stylu. V neposlední řadě
je prima přibrat do party i zástupce prodejního týmu, přímé zpětné vazby zákazníků
i postřehy personálu bychom měli pozorně
vyslechnout. Jsou to totiž ve finále oni, kdo
face to face zákazníkovi realizují to, k čemu
všichni různými nástroji směřujeme: prodat
a prodávat opakovaně.

ušla cestu od lineární přes paralelní, cyklickou až po organický typ posledních několika
let. Už neplatí „pravý hák“ televize, následná
aktivace na festivalu a úprk přímo do obchodu. Instagram a Facebook už nejsou jen
lifestylové kanály, lidé zde realizují své nákupní kroky: sdílejí doporučení nebo přímo
odsud vstupují na stránky, kde nakupují. 7
miliard uživatelů sociálních sítí si samo od
sebe přeposílá mikropříběhy, které se šíří
závratnou rychlostí, stačí je přiživovat správným obsahem. Podstatné je, neptat se JAK,
ale PROČ má značka právě na daném místě
komunikovat. Přesně v tomto pořadí: značka, zákazník, jeho zážitek a až poté médium,
které ho předá. “Dáme někam do prodejny
ty LCDéčka, konkurence je také digitální”, už
prostě není zadání do retailu. Technologie
bez atraktivního, zábavného obsahu nefunguje. Ideální je vždy něčím pozitivně překvapit. Televizní spot 1:1 vysílaný v prodejně nikoho neohromí, trendy více sázejí na trojici
sound+smell+emotion. To dokáže retail skvěle, je zde prostor a čas, možnost dotknout se,
vyzkoušet a značku si na vlastní kůži “zažít”.
Schopnost vyprávět příběhy začíná být pro
vznik komunity značky naprosto zásadní.
Realita je prostě to, co si myslíte, že zažíváte.

5/ P
 omáhá lokalizace, všechno
všem už neplatí
Zkušení retaileři vědí, že i v rámci jedné rozsáhlé pobočkové sítě mají jednotlivé prodejny svá místní specifika. Liší se nejen podle
místa, ale také podle komunity zákazníků.
Co funguje v metropoli, nemusí se setkat
s pochopením na malém městě. Proto se retail naučil cílit stejně jako jiná média. Umí
se přizpůsobit, stejný koncept rozvíjet do
více formátů nebo nabídnout své zkušenos-

ti do služeb ostatních kanálů, například pro
field marketing. Práce se segmenty zákazníků a detailní pochopení jejich archetypů už
prostě není jen výsadou ATL. Segmentace je
novou personalizací. A lokalizace - myšleno
nejen jazyková adaptace- je dalším krokem
k revoluční změně nahlížení na retail. Komunikace v prodejně tak může variovat podle
místa, navazovat na lokální digitální kampaň
nebo naopak vytvořit novou komunikační
platformu. To platí zejména u nových, mladých značek.

Poučit se z průběhu
V Česku se obecně vzato vyhodnocování
příliš nenosí: co kdyby se přišlo na nějaké to
pochybeni, kdo za něj ponese odpovědnost?
Takže se na něj často zkrátka “zapomene”. To
ale velká škoda, protože nikdy nejsou data
tak čerstvá, tým ještě stále pohromadě a původní cíle tak v paměti, jako na začátku realizace kampaně. Porovnání očekávání s výsledkem přitom vůbec nemusí vyznít záporně,
spíš naopak. Nedokonalosti lze převrátit do
výhod pro příště, zpřesnění nebo doplnění
po pilotu projektu může využít zpětnou vazbu od personálu nebo ambassadorů značky
z řad věrných zákazníků. Samozřejmostí
by měl být i rozbor úspěchů: co vedlo k tak
skvělému výsledku? Velmi často se ukazuje,
že za kvalitními projekty stojí vynikající spolupráce mezi klientem a všemi zúčastněnými
subjekty a začlenění všech výše zmíněných
oblastí do přípravy projektu.
Přemýšlet o retailu v souvislostech se prostě
vyplácí.
Linda Petrová
Creative & Strategy Director, Wellen

Realizace WELLEN pro CPI - Quadrio, cena Prezidenta Sdružení dodavatelů pro sigmaking/Duhový paprsek 2017

4/ Příběhy zabírají lépe než “digihračky”
Zákazníkova cesta (customer journey), tedy
způsob, co lidé sledují, než finálně nakoupí
produkt nebo služby, za poslední dekádu
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Hned po newyorkské 5té Avenue představil Adidas svůj nový typ prodejny také
v Londýně. „Stadium koncept“ přivádí zákazníka do zcela nového prostoru, který
jasně deklaruje značku a její hodnoty.

On-line prodejce matrací a povlečení Casper vytvořil v New Yorku svůj první kamenný obchod. Po pop-upech, kde zákazníci mohli přespat a vyzkoušet si Casper
produkty, je to první permanentní obchod. Další města budou následovat.

značky. Od VR až přes partnerství s on-line
rádiem Mixcloud.
Benetton otevřel nový koncept prodejny
v Londýně na Oxford Street. Prodejna nabízí express checkout a dotykové displeje. Výrazným prvkem jsou vnitřní a venkovní LED
displeje, které dokáží zcela změnit náladu
obchodu.
Zara začíná nově využívat v prodejnách technologie. Tím nejnovějším přírůstkem je virtuální realita, kterou mohou zákazníci zažít
pomocí svého telefonu. O této technologii
v retailu ještě hodně uslyšíme.
Nike dokáže personalizovat botu za 90 minut. Možnost definovat si svůj produkt a rovnou si ho odnést je žhavou novinkou, která
zákazníky baví. Už nechceme čekat ani do
druhého dne…
Bingo Box v Číně je dalším následovatelem
konceptu Amazon Go. Zákazníci mohou nakupovat 24 hodin denně, a to jen na základě
aplikace.

RETAIL Oxygen
RETAIL se stále vyvíjí. Někdy se ani nestačíme divit, kam až se posunul, ale je to tak. Na jedné straně se držíme starého modelu, který říká, že více zboží na výběr nám přinese více zákazníků a na druhé straně naopak vytváříme prostředí, která vůbec
nic neprodávají. Pravda je asi někde uprostřed, ale na skutečnou odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat. Je to stejné
jako s on-line obchody. Nejdříve jsme se jich báli, aby nám nesebraly všechny zákazníky. Začali jsme si vytvářet vlastní on-line
prodejní kanály a konkurovat tak e-shopům. Ty si na oplátku začaly budovat svoje kamenné prodejny. Aktuálně s odstupem
času můžeme říci, že ideální varianta je kombinace obou prodejních kanálů. Je skvělé vědět o trendech s předstihem, abychom
si mohli sami vytvořit vlastní názor, kam vlastně svět RETAILu spěje. Proto přinášíme to nejzajímavější za poslední 3 měsíce
z celého světa, v jednotlivých segmentech a v kontextu doby.


Ford Motors a Alibaba spustili první „vending
machine“ na auta. Celkový nákup trvá cca 10
minut. Zákazník zaplatí zálohu a má 3 dny
na rozhodnutí, zda si auto nechá nebo ne.

AT&T otevírá na Floridě svůj první „entertainment store“. Obchod představuje využití
mobilní a jiných technologií v reálném světě
tak, aby si je mohl zákazník co nejjednodušeji vyzkoušet. AT&T jich plánuje v dohledné
době otevřít až 40
Justin Timberlake otevřel svůj první pop-up.
Kdo všechno si začne otevírat vlastní kamenné prodejny…!!!???
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V Pekingu otevřeli zcela automatizovanou
prodejnu knih - International Book City.
Zákazníci sem mohou 24 hodin denně,
vstup jim umožní WeChat profil a scan obličeje.
Nationwide, finanční skupina v UK, redesignuje svoje pobočky a odstupuje od tradičního pojetí korporátní banky. Značka se snaží
prezentovat svoji „lidskou“ tvář ve sterilním
světě bankovnictví.
IKEA v USA nabízí možnost kompletace nábytku. Cena začíná na 36 dolarech a mění
se dle rozsahu. Od zavedení on-line nákupů
je to již druhý zásadní odklon od dosavadní
koncepce.

Značka B8ta získala hlavní cenu Shop Award
2018 za své obchody„try before you buy“.
Nic se zde neprodává, značky si platí za
prezentaci svých produktů. Krom toho B8ta
masivně využívá dostupné technologie pro
měření v retailu.

Ve světě začínají vznikat tak zvané „shoppable apartments“. Místa, která se maximálně
snaží využít možnosti zážitku a prezentace
produktů. Ovšem velmi odlišně než tradiční
obchody. Příkladem mohou být Goop Lab
v L.A. nebo Bless v Berlíně.

Walmart poodkrývá možnost nakupování
v budoucnosti. Jejich nový patentovaný obchod se stává součástí bydlení. Produkty jsou
na základě znalosti zákazníka automaticky
doplňovány a čeká se jen, až si je zákazník
„koupí“ nebo vezme ze speciální místnosti,
připojené k domu nebo bytu.
Starbucks otevírá „Tryer Innovation Center“.
Místo, předurčené k posouvání zákaznické
zkušenosti, bude otevřeno všem zaměstnancům a budou zde vznikat nápady jako Mobile
Pay and Order, které například v USA využívá
11% zákazníků.

V New Yorku na Manhattanu se objevil první obchod nerozlišující pohlaví. Koncept jménem Phluid Project nabízí kromě produktů
„absolutní svobodu“.
Dr. Martens otevírá svůj „experiential
flagship“ v londýnské čtvrti Camden. Kromě
produktů je obchod zaměřen na prezentaci

Gucci posouvá „Experiential Retail“ na další level. Gucci Garden, spíše muzeum než
jen prodejna, je nový přírůstek do portfolia
jejich kamenných obchodů. Vstupné stojí
8 EUR, polovina z něj je věnována na podporu obnovy Florencie, kde tato značka v roce
1921 vznikla. Uvnitř najdete restauraci Gucci Osteria nebo produkty z kolekce Gucci
Décor. A za tento zážitek si zákazníci rádi
zaplatí.
Petr Šimek,
WELLEN RETAIL EXPERIENCE
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