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Myšlenku takového velkolepého prostoru no-
sila v hlavě představitelka páté generace rodu 
Petrofů - Zuzana Ceralová Petrofová, která se 
inspirovala podobnými sály a showroomy ve 
světě již roky a o vybudování začala jednat již 
v roce 2004. Nechtěla jít cestou dotací, aby 
mohla mít skutečně volnou roku v tvorbě 
konceptu světové úrovně. Protože však věří 
v kvalitu českých výrobků a snaží se jejich vě-
hlas budovat i ve světě, spojila se v rámci bu-
dování projektu výhradně s českými firmami. 
Autorem projektu je hradecký architekt Janis 
Vlachopulos, který žije v Hradci Králové a zá-
roveň je hudebníkem. O dokonalou akustiku 
prostor se postarala fima Aveton, vybavující 
nejlepší koncertní sály. Generálním dodava-
telem stavby byla firma Stating. Celý koncept 
má nést tradici rodiny PETROF a být příno-
sem i pro další generace. 

Koncept nového pianosalonu je založen 
na dokonalých akustických vlastnostech. 
Značná část PETROF Showroomu je pro-
sklená do ulice Na Brně. Design prostoru je 
umírněn, aby vynikla krása nástrojů PETROF. 
Dominantou je balkon ve tvaru klavírového 
ovinutí o obvodu 18 m vyrobeného přímo 
v továrně PETROF. Interiéru vévodí křišťálo-

vý lustr, jak jinak než z produkce také české 
firmy Aldit. Při výběru materiálů pro interi-
ér se volily zejména ty, které jsou používány 
při výrobě nástrojů – mosaz, nerez a masivní 
dřevo. Materiály zkrátka měly evokovat luxus 
odpovídající úrovni nástrojů.

Hudební kavárna propojující Showroom 
s koncertním sálem je vyzdobena grafikou 
pana Demla, která zdobí i pianosalon firmy 
PETROF na Jugmannově náměstí v Praze 
a tyto dva prostory vizuálně spojuje. Uni-
kátností kavárny je samohrající klavír, který 
má zde reprezentovat i nové technologie 
v hudbě. K profesionalitě prostředí patří 

i kvalitní servis a obsluha kavárny. Kavárna 
nabízí vlastní kávu PETROF s dokonalou 
chutí a vůní, praženou na míru. Další ojedi-
nělostí hudební kavárny je přítomnost profi 
nástrojů určených k zapůjčení, vyzkoušení, 
muzicírování.

PETROF Hall byla vybudována nejen za 
účelem pořádání koncertů, ale i konferencí, 
společenských či vzdělávacích akcí. Sál je 
vybaven špičkovou audio-video technikou 
a mobilním pódiem. Precizně řešená akus-
tika, vynikající světelné podmínky a přede-
vším neopakovatelné genius loci prostoru 
tvoří skvělý základ pro každý program. Více-
účelová hala k kapacitou 500 osob je komerč-
ně využitelná a nabízená k pronájmům.

 „Po celém světě se snažíme reprezento-
vat Českou republiku, jak nejlépe umíme,“ 
vysvětluje k tomu Zuzana Ceralová Petrofo-
vá. „Kromě kvalitních hudebních nástrojů 
„vyvážíme“ i českou kulturu prostřednictvím 
koncertů, na kterých hrají čeští pianisté díla 
našich slavných skladatelů. Jsem nesmírně 
ráda, že otevřením PETROF Gallery můžeme 
přispět ke kulturnímu rozvoji královéhradec-
kého regionu – vždyť je pro naši rodinu do-
movem už od první poloviny devatenáctého 
století.“
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„Spolupracujeme se zákazníky v 19 zemích 
Evropy a díky nabídce kvalitního zboží 
i servisních služeb se naše trhy každoročně 
rozšiřují,“ komentuje marketingová ředitel-
ka Martina Weberová: „Jednou z cest, jak se 
v rámci našeho prodejního modelu ještě více 
přiblížit k zákazníkovi, je vybudování ukáz-
kového předváděcího prostoru.“ Přestože 
je společnost ADLER poměrně mladou fir-

mou, v letošním roce dosáhla své pomyslné 
plnoletosti 18 let, zákaznické portfolio tvoří 
aktuálně téměř 30 tisíc firem. Nejen jejich 
zástupci, ale také potenciální zákazníci se 
mohou v showroomu důkladně seznámit 
s nabízeným sortimentem. Vedle showro-
omů v Ústí nad Labem, kde je hlavní sídlo 
firmy, a v distribučním centru v Ostravě jsou 
prezentační prostory také v Bratislavě, Varša-
vě, Budapešti a Bukurešti. V letošním roce 
otevřel ADLER další dva, a to v chorvatském 
Záhřebu a lotyšské Rize, přičemž v daném 
režimu až dvou nových ročně chce firma po-
kračovat i v příštích letech. 

„Záměrem je představit co nejširší škálu 
našich produktů v hlavních městech všech 
klíčových států, kde obchodujeme, případně 
ve skupině zemí určitého teritoria,“ vysvětlu-
je koncept Martina Weberová. Showroomy 
samotné však ADLER nepojímá pouze jako 
výstavní plochu svých výrobků, ale i jako 
prostor pro příjemné setkávání se stávajícími 
i potenciálními klienty. Nejenže obchodník 
zodpoví veškeré dotazy, ale nad šálkem dob-
ré kávy je možno probrat i vzájemnou stra-
tegii budoucí spolupráce. Možnost vizuální 
prohlídky produktů v široké barevné škále 
a velikostí, včetně detailu zpracování, je na-
prostou samozřejmostí. Kromě stávajícího 
produktového portfolia, pravidelně doplňo-

vaného novinkami, naleznou klienti v novém 
reprezentačním prostoru také podpůrné 
marketingové materiály. 

Firma ADLER se řídí mottem „MÓDA 
V REKLAMĚ“. Také v oboru reklamního 
textilu jsou produkty stále sofistikovanější. 
Zákazníci zvyšují nároky a začínají upřed-
nostňovat vyšší kvalitu před nízkou cenou. 
Přestože produkty slouží jako nositel brandu 
nebo reklamního sdělení, je pro zákazníky 
velmi důležitý střih, kvalita použitého mate-
riálu i široká paleta nabízených barev. Spolu 
s tím rostou požadavky na konečnou úpravu 
materiálu. Jmenujme například silikonovou 
nebo antipilingovou úpravu či merceraci. 
Příkladem může být zařazení produktů SUPI-
MA pod značku MALFINI Premium. Jedná se 
o produkty vyrobené z nejkvalitnější bavlny 
světa sklízené především na americkém kon-
tinentu pod názvem PIMA (podle indiánské-
ho kmene žijícího v Arizoně), která vyniká 
unikátně dlouhým a jemným staplovým vlák-
nem, jež je ale dvakrát pevnější než vlákno 
běžné bavlny; je také dvojnásobně dražší než 
běžná bavlna. Vedle toho se zákazníci mohou 
těšit na novou ORGANIC kolekci zařazenou 
pod značku MALFINI, v níž firma díky pou-
žití certifikované organické bavlny (GOTS) 
ještě víc zdůrazní svůj ekologický přístup 
k životnímu prostředí. 

Se značkou firmy v podobě siluety orla se 
můžete potkat prakticky kdekoliv. Ať je to na 
festivalu, maratónském běhu, dětském let-
ním táboře, ale i jako dress code některých 
společností nebo pracovní oděv pro ope-
rátory výroby. Výjimkou nejsou ani fashion 
e-shopy. Skvěle střižené tričko z kvalitní bavl-
ny je výborný doplněk všech outfitů, včetně 
ležérní elegance.

Ústí 
nad Labem

Ostrava

Budapest

Zagreb Bucharest

Warsaw

Riga

Bratislava

Showroomy společnosti ADLER Czech
příjemným místem setkávání se zákazníky
Obchodní model B2B, kde je jediným prodejním kanálem e-shop, klade na prodejce vždy vyšší nároky ve smyslu kontaktu se 
zákazníkem. Společnost ADLER Czech, která patří mezi přední dodavatele značkového reklamního textilu v Evropě, zvolila jako 
jednu z cest pro fyzickou prezentaci svého produktového portfolia koncept sítě showroomů.

Unikátní PETROF Gallery
Vloni na podzim otevřela firma PETROF, světoznámý výrobce klavírů, ve svém sídle v Hradci Králové ojedinělé obchodní a kultur-
ní centrum PETROF Gallery. Na ploše 1600 m2, přímo v areálu továrny, vznikl jeden z nejmodernějších a největších pianosalonů 
v Evropě, spolu s hudební kavárnou PETROF Café a multifunkční halou, PETROF Hall, která se vyznačuje špičkovou akustikou pro 
pořádání koncertů a kulturních akcí. Nové místo pro setkávání vzniklo rekonstrukcí staré výrobní haly, jejíž součástí byly v mi-
nulosti například intonérské kabiny a sloužila především jako skladový prostor. 
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Prostředí umocňující zážitek z nakupování 
a podpora prodeje prostřednictvím osobní-
ho poradenství od kompetentního personá-
lu – to jsou kvalitativní a odlišující znaky ka-
menného obchodu, kterými si může oproti 
svému internetovému konkurentovi získat 
důvěru. „Člověk a prostor“ je koncept, který 

oba tyto nosné sloupy maloobchodu zohled-
ňuje ve všezahrnujícím plánování. Koncept 
vychází z toho, že nové ztvárnění nebo opti-
malizace prodejní plochy často tvoří výcho-
disko pro strukturální a personální změny 
v rámci dané organizace. „Výjimečný zážitek 
z nakupování v místě prodeje se tendenčně 

považuje za rozhodující v konkurenčním 
boji,“ to je hlavní poznatek studie EHI s ná-
zvem „Top-Shoppingkiller v maloobchodě“. 
S cílem vytvořit právě takovýto výjimečný 
zážitek z nakupování se mnoho obchodníků 
rozhoduje pro nové ztvárnění jejich obchod-
ních prostor. Avšak to samo o sobě nestačí, 

„Spokojení a motivovaní zaměstnanci 
vytvářejí světlo obchodu.“

Obchod a jeho tým
ve vzájemném souladu
Je-li řeč o konceptu „člověk a prostor“, jde ruku v ruce design obchodu s vystupováním obsluhujícího personálu v obchodě, při-
čemž obě složky by měly tvořit harmonickou jednotu. Prodejní plocha působí tak dobře, jak dobře působí personál po profesní 
a lidské stránce na zákazníky v tomto prostoru. 

abyste na prodejní plochu dostali čerstvý 
vítr, neboť zde není zohledněn lidský faktor. 

Vytváření vztahu se zákazníkem 
Odborné a osobní kompetence personálu 
a schopnost prodejce vytvořit vztah se zá-
kazníkem a tento udržovat jsou stejně tak 
důležité jako optimálně navrhnutý, dobře de-
signově zvládnutý a fungující obchod. Tento 
koncept „architektura a rozvoj týmu“ je apli-
kován například u německého šperkaře Nie-
ssing Stores. 

Tato souhra architektury a personálu by 
měla být zohledňována už při plánování pro-
dejních prostor. Koncept „člověk a prostor“ 
se zakládá na principech tradiční čínské 
nauky feng-šuej, který dostává do souladu 
zákonitosti prostoru a času s každodenními 
požadavky obchodu nebo praxe a vytváří 
tím vyvážené a harmonické prostředí pro za-
městnance a zákazníky, resp. klienty. Atrak-
tivní prezentace zboží, oslovující design 
obchodu, upřednostnění zákazníka v ob-
chodu a reprezentace podniku totiž mohou 
ovlivnit délku pobytu zákazníka v obchodu 
a navázání vztahu s ním teprve tehdy, jestliže 
atmosféra v prostoru je v celkovém souladu 
a harmonii. 

Rozvoj týmu
To, že změna v architektuře prodejních pro-
stor může být dobrá jen do té míry, do jaké 
jsou dobří zaměstnanci, kteří tyto prostory 
naplňují životem, je mnohým architektům 
známo. V diskuzích při plánování nového 
prostoru se ukazuje, že si firmy od staveb-
ních úprav v prostoru slibují nejen atraktivní 
zázemí pro své klienty, ale i změny v zaměst-
naneckých či týmových strukturách. Aby 
bylo vyhověno tomuto požadavku po všeza-
hrnujícím plánování prostoru, vznikl právě 

koncept „člověk a prostor“, vytvořený pro 
maloobchod. 

Architektura a organizace tak následují 
vnitřní postoj, který se v dynamické rovnová-
ze odráží dovnitř i navenek – v harmonicky 
tvarovaných, funkčních prostorech, v jasném 
vedení týmu, v motivovaných a efektivních 
zaměstnancích. Následně jsou se zadavate-
lem analyzovány požadavky na změnu, pak 
se vyvíjí proces změny, aby byl záhy zreali-
zován. Teprve když zaměstnanci transponují 
týmovou, resp. firemní kulturu do obchodu, 
teprve tehdy se z prodejních prostor stane 
opravdový svět zážitků, který probouzí chuť 
něco koupit. Zákazníci totiž nakupují u lidí, 
které mají rádi.

Klíčovým pojmem jsou služby. „Radost 
z nakupování se může velmi rychle proměnit 
ve frustraci z nakupování, pokud doprovod-
né služby neodpovídají,“ ukazuje studie EHI. 
Klíč k úspěchu, tedy k získání spokojeného 
zákazníka, drží v rukou především prodejce, 
resp. prodejní tým. A zde právě nastupuje 
rozvoj týmu. Aby tento rozvoj zajistil radost 
z nakupování, staví na pozitivním sebevědo-
mí zaměstnanců a objasňuje jim, jak je ve své 
roli vidí, co je vede a v čem jsou jejich silné 
stránky respektive, kde jsou oblasti, které 
mohou rozvíjet. 

Ze strany podniku vyžaduje rozvoj týmu 
uvědomění si sociální kompetence v organi-
zaci. Personální struktury a profilové úkoly 
by měly být jasně definované stejně tak jako 
vedoucí úlohy. Protože teprve tehdy, pokud 
vedení týmu řídí a diskutuje o týmových 
úkolech, se z hrstky zaměstnanců stává tým, 
který se zdá být ze strany firmy potřebným 
a táhne za jeden provaz. 

Aby týmy záhy poté, co byly sestaveny, 
nebyly zkrátka jen ponechány napospas 
v obchodě, školí se zaměstnanci v rámci in-

terních školení a tím je zajišťována jejich od-
borná kompetence. Pravidelná sezení se za-
městnanci, která jsou doprovázena externím 
supervisorem, pak otevírají důležitý prostor 
pro diskuzi. Etablují týmovou práci a kulturu 
z dlouhodobého hlediska a reflektují dyna-
miku týmu. V kvalifikovaném a efektivním 
týmu vytvářejí spokojení a motivovaní za-
městnanci světlo obchodu. To pak podporu-
je vznik empatických a tolik ceněných vzta-
hů se zákazníky. 

Chce-li kamenný obchod cíleně využít 
svých silných stránek, co se týče poradenství 
a zážitku z nakupování, musí být do tohoto 
procesu vtaženi i zaměstnanci. S konceptem, 
který je uzpůsobený dané branži a individu-
álním požadavkům daného obchodu, který 
působí celkově na ztvárnění obchodu a který 
odráží týmovou, resp. firemní kulturu v zá-
žitku z nakupování, v odborné kompetenci 
a v osobním poradenství, se to může povést. 

Bioobchod Hulc v Kolíně nad Rýnem sází v otázce vybavení a rozvoje týmu na koncept „člověk a prostor“ v duchu feng-šuej

Šperkařství Niessing, zde se jedná 
o obchod v Kolíně nad Rýnem vytvořený 
podle konceptu „člověk a prostor“

Ahuti Alice Müller
Architektka, supervisor, coach
Kolín nad Rýnem
www.mensch-raum.org

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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Nová prodejna zaujme na první pohled již 
zvenčí díky nápaditému řešení vstupní čás-
ti, která je koncipovaná v duchu romantické 
dámské koupelny. Zboží je zde vyaranžová-
no například na retro vaně plné květin či 
elegantním kosmetickém stolku... Odkazuje 
tak na myšlenku domácích lázní.

Již tradičně je interiér prodejny zpestřen 
starými historizujícími dekoracemi, naku-
povanými v anticích po celé republice. Cí-
lem architektonického pojetí kosmetických 

prodejen Manufaktura je vytvořit milé, útul-
né a voňavé prostředí, evokující "staré dob-
ré časy" a umocňující lázeňskou atmosféru. 
Takové, ve kterém zákazníci rádi tráví čas 
s pocitem: "tady je mi dobře, tady si odpoči-
nu, tady si udělám radost, sem se budu rád 
vracet..". Zajímavostí je, že autorem architek-
tonického řešení je sám majitel - Ing. Arch. 
Karel Němeček, který od samého vzniku 
společnosti v roce 1991 navrhuje každý ob-
chod a osobně se tvorby nových prodejních 
prostor aktivně účastní.

Vzhledem k lokalitě plné turistů je část 
prodejny věnována i prezentaci "bestsellerů" 
- originálních dárků z Čech, ve které převlá-
dají produkty s pravým českým pivem a ori-
ginální karlovarskou vřídelní solí. Prodejna je 
otevřena denně od 10.00 do 20.00, pro prv-
ních 1000 zákazníků je připraven milý dárek 
k nákupu.

V atmosféře starých dobrých časů
Známá česká kosmetická značka Manufaktura rozšířila svou prodejní síť v Čechách o další pobočku. V pátek 17. 8. 2018 otevřela 
novou prodejnu na své vysněné prestižní adrese v centru Prahy - v ulici Na Příkopě 16. Celkem tak můžete obchody Manufak-
tura navštívit na 42 místech po celé České republice.

Módní značka C&A se na svých pobočkách 
prezentuje v novém v reakci na měnící se po-
třeby zákazníků v oblasti módy.. 

Nový koncept přináší ještě příjemnější 
atmosféru, inovativní a inspirující prezenta-
ci výrobků, nový prostorový vjem a důmysl-
ný systém osvětlení umožňují zákazníkům 
C&A ztotožnit se se zcela novým pojetím 
značky. „Intuitivní vedení zákazníka je jed-
ním ze stěžejních prvků našeho nového kon-

ceptu. Jednoduchý a přehledný navigační 
systém se vine celou prodejnou, aby každý 
našel rychle to, co potřebuje. Zákazníky pro-
vede od nového ,Style Courtu’, kde se pre-
zentují nejnovější módní trendy, k dalším 
částem, jako jsou nově uspořádané odpo-
činkové ,Lounge’, prostor s převlékacími 
kabinkami, sekce s kolekcemi Denim, Basics 
a Lingerie až k pokladnám. Zde je zóna k pla-
cení ohraničena jako při odbavení na letišti, 

jelikož je to velmi efektivní způsob jak rychle 
obsloužit hodně lidí,” říká Volker Dick, Head 
of Store Concept Implementation C&A Euro-
pe. “Obchod s módou dnes může dobře fun-
govat jen tehdy, pokud dokonale splňuje dva 
nejdůležitější požadavky zákazníků na úspo-
ru času a inspiraci.Na to jsme se v našem no-
vém konceptu prodejen zaměřili.” Dokonalý 
kontrast vytváří podhled obchodu v tmavém 
designu rozzářený osvětlením, které nejen že 
nechá vyniknout vystavovanému zboží, ale 
slouží také jako vodítko pro orientaci. 

Nový koncept obchodu C&A 
Společnost C&A otevřela koncem srpna návštěvníkům kompletně zrekonstruova-
nou prodejnu v obchodním centru Letňany. Na základě rozsáhlého průzkumu byla 
vytvořena nadčasová koncepce obchodu, která se postupně zavádí ve všech poboč-
kách v Evropě. Zákazníkům zjednodušuje a zrychluje nákup zboží a zároveň jim díky 
minimalistickému designu dopřává pocit komfortu. Modernizace jednotky v OC Let-
ňany zahrnovala i vybudování přímého vchodu z venkovního parkoviště umožňující 
rychlý a jednoduchý přístup. 

Flagshipy
Jako houby po dešti
Flagshipy existují vlastně odjakživa. V socialistickém Československu bychom je 
mohli znát pod názvem „podnikové prodejny“, kdy konkrétní státní podnik nabízel 
něco malinko navíc, než bylo možné získat v běžném obchodě. Buď výhodnější ná-
kup nebo naopak jinde nesehnatelnou „podpultovku“. První opravdovou zkušenost 
s flagshipem jsem udělal trochu později, když jsem začal létat za oceán. Velmi živě 
si vzpomínám na moji první návštěvu Nike Town v New Yorku. Kluk od malička 
milující basketbal a sport obecně se najednou dostal do prostředí jako z pohádky. 
Ano, Nike už znal a určitě jsem si od nich něco v minulosti koupil, ale od té doby, od 
momentu tohoto velmi intenzivního zážitku, jsme byli svoji.

Brand experience nebo chcete-li česky záži-
tek se značkou je definován jako subjektivní, 
interní, emocionálně laděná zákaznická re-
akce, která je vyvolaná na základě interakce 
s designem, prostředím nebo čímkoli jiným, 
co má nějakou spojitost s konkrétní značkou 
(Brakus, Schmitt a Zarantonello 2009). Ve 
flagship prodejnách mají zákazníci mnohem 
více příležitostí „zažít“ něco jiného a jedineč-
ného než při návštěvě běžné prodejny (Dia-
mond etal.2009). To znamená, že pokud by-
chom chtěli využít prodejnu nejen k prodeji 
jako takovému, ale k „prodeji“ značky, tedy 
jako mediální kanál, mohla by tato teorie fun-
govat. Studie Pierre-Yann Dolbec z roku 2017 
se tímto problémem zaobírá a potvrzuje, že 
brand experience nejen že pozitivně ovliv-
ňuje vnímání značky a navíc na tomto zákla-
dě výrazně zvyšuje pouto ke konkrétnímu 
obchodu až do takové míry, že jsou zákazníci 
ochotni za produkt i více zaplatit.

Aktuálně se s flagshipy roztrhl pytel a je 
možné je vidět všude kolem nás. V Torontu 
v Yorkdale Shopping Centre právě otevře-
la svůj první světový flagship značka Miele. 
Přináší do Kanady nejen skvělý produkt, ale 
hlavně se snaží být zákazníkům blíž, něco je 
o svých produktech naučit a tím si vytvořit 
dlouhodobou vazbu. Před týdnem to samé 

oznámilo MUJI, které svůj obchod pro změ-
nu vybuduje kousek od Eaton Centre na 
Dundas Street. Během posledních dvou roků 
jsme mohli v USA sledovat například Adidas 
a jeho koncept stadiónu na 5th Avenue, což 
je z mého pohledu jeden z nejvydařenějších 
konceptů, které za poslední dobu vznikl. 
Nebo Lulu Lemon, který kousek od Iron Buil-
ding v NYC otevřel obchod, kde můžete me-
ditovat. Není to ale jen zámoří, kde se flagshi-
py prosazují stále více. Na Oxford Street 
v Londýně nechává značka Dyson zákazníky 
nahlédnout do útrob všech svých produktů 
a tím jim představit jejich kvality a funkčnost. 
Dokonce si tady můžete vyzkoušet, jak jejich 
nový vysavač zvládne odstranit z různých 
povrchů všechny možné druhy nečistot, od 
prachu až po papír ze skartovačky. Úhledně 
vyskládané v malých skleněných lahvičkách 
je najdete na velmi moderním stojanu, sami 
je naházíte či nasypete na podlahu, vezme-
te do ruky produkt a už ho nechcete pustit. 
Další skvělý zážitek nabízí Drive, před dvěma 
měsíci otevřený neprodejní flagship VW na 
berlínské Friedrichstrasse, kde se o Volksw-
agenu dozvíte úplně vše - obchod je vlastně 
jakési muzeum, které představuje celé portfo-
lio značek VW, včetně jejich historie a techno-
logického výhledu do budoucnosti.

V souvislosti s boomem flagshipů je velmi 
zajímavé, že ty značky, které doposud vlastní 
obchody neměly, jako například Canada Goo-
se nebo Moose Knuckles (obě kanadské fir-
my vyrábějí velmi kvalitní bundy, ve kterých 
vám i v opravdu mrazivé kanadské zimě bude 
krásně teplo), si takto začínají budovat vlastní 
distribuční kanály, právě v podobě flagshipů. 
Může se tedy v budoucnu stát, že retaileři 
a multibrandy už nebudou jedinou možnou 
alternativou pro prodej, ale po internetových 
obchodech bude narůstat tlak i na vlastní 
kamenné prodejny. Canada Goose aktuálně 
expandovala do celého světa a jejím hlavní 
růstovým trhem je Čína. Moose Knuckles, 
podle Retail-Insider, plánuje to samé.

Byť se to celé může zdát komplikované a při 
pohledu na exkluzivní flagship prodejny dra-
hé, vše zapadá do jednoduché strategie. Je po-
třeba dát o sobě vědět, vysvětlit poslání a důvo-
dy existence značky. To doposud řešily kanály 
typu televize nebo billboardy. Jenže z důvodu 
přehršle různých internetových televizí a obra-
zovek, kam se člověk podívá, jsme my všichni 
začali být k těmto sdělením slepí. Takže je tře-
ba nacházet alternativy, které zákazníci budou 
chtít vidět a budou o ně mít zájem. A to může 
plnit právě flagship. Pomyslný vrchol pyrami-
dy, který nabízí jak zážitek, tak samozřejmě 
i prodej samotný. Studie POPAI CE předkládá 
schopnost ovlivnění kupujících v místě prode-
je až na hranici 87 %, což je oproti roztříštěnos-
ti ostatních médií skutečně husarský kousek. 
Znamená to, že se mediální budgety postupně 
začínají přemisťovat do retailu? 

Petr Šimek, WELLEN RETAIL EXPERIENCE
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Již několik let se design obchodu snaží přiblížit domácké atmosféře obývacího po-
koje. Ale co přijde pak? Nové motivy se orientují na estetický koncept galerie s umě-
ním, paralelně s tím zaznamenáváme trend směrem k přírodě, ekologii a udržitel-
nosti. Zároveň se stále objevují koncepty navozující atmosféru pohodlí, ovšem do 
budoucna by měl tento obývací pokoj v obchodě být spíše multifunkční plochou.

Nový obývák

Rohy, hrany, ušlechtilá ocel. Archaicky pů-
sobící prostor. Málo zboží. Každý kus je ex-
ponátem, vystaveným na sedmimetrovém 
stole. Móda značky Balenciaga, která vědomě 
irituje, nachází pro sebe adekvátní prostor 
v provokativně ponurém flagship-storu na 
pařížské ulici Rue Saint-Honoré. „Móda, která 
ztělesňuje styl, má inteligenci, musí mít pro 
sebe i odpovídající prostor a zákazníky, jež 
budou oplývat stejnou inteligencí,“ tak zní 
krédo Judith Haase z berlínského architekto-
nického studia Gonzalez Haase, která společ-
ně se svým partnerem Jorgem Gonzalezesem 
tento obchod, který byl otevřen před dvanác-
ti měsíci, navrhla. Trendy nemají pro Gonza-
leze a Haase, jak se oni sami vyjádřili, žádnou 
relevanci. Sami začínali koncipováním galerií 
a uměleckých sbírek. Namísto toho si kladou 
za cíl rozpracovat charakter prostoru, „který 
bude čitelný co do své struktury, aby se tak 
vytvořila druhá rovina pomocí nově ztvárně-
ných prostorových prvků, která si bude hrát 
s architekturou prostoru.“ Jde o nadčasový 
způsob vypořádání se s prostorem. Proudy 
jako coziness, vintage nebo living room-look 
se zde neuchytily. 

To, že design obchodu navozující pocit do-
mácího pohodlí má v našem velkém, širo-
kém konzumním světě své oprávnění, však 
Judith Haase nezpochybňuje. Samozřejmě 
ale musíme rozlišovat, zda se jedná o luxus-
ní značku nebo řadovou komerční značku. 
Jedná se v daném případě o masovou výrobu 
nebo platí „co kus, to originál“? Je zadáním 
vtělit poselství značky do designu obchodu 
nebo jde spíše o to vytvořit pohodlné pro-
středí pro větší portfolio značek? 

Až bolestně strohé
„Ve skutečnosti záleží na tom, jakou pozici 
zaujímáte,“ tvrdí rovněž Volker Katschinski, 
kreativní ředitel v berlínské agentuře spe-
cializující se na architekturu značek, Dan 
Pearlman. Mají se stát tyto až bolestně stro-
hé prostory protipólem útulného prostředí? 
Odpověď na tuto otázku je klíčová. „Pokud se 
porozhlédneme mezi luxusními značkami, 
zaznamenáme spíše odklon od útulnosti,“ 
konstatuje Katschinski, „jsou zde vidět citáty 
z postmoderny, vše je stále více grafičtější, 
inspirováno uměním a vlastním prostorem 
– galerií.“ Stává se tedy galerie novým obý-

vacím pokojem? V luxusním prostředí, kde 
nejde o masový prodej, je zboží inscenová-
no jako umělecký kousek. „Trend se vydává 
přesně tímto směrem,“ říká Katschinski. 
Principiálně se ale musí téma prostoru hodit 
k danému zboží, inspirace galerií tak fungu-
je jen u luxusního zboží. Zároveň nejde jen 
u produktu, ale i u designu obchodu, který 
odráží duši produktu, stále více o „hodnoty 
a vnitřní postoj“, z pohledu zákazníka pak 
o individuální zážitek. 

Také Marco Dionisio z agentury Dioma, 
specializující se na visual-merchandising, 
zdůrazňuje stále narůstající význam aspektu 
zážitku při koncipování designu obchodu. 
„Dnes musíte nabízet čistý zážitek,“ říká Dio-
nisio, „a to vlastním jazykem a rukopisem“ 
a s pečlivě umístněnými poutači, jinak se zá-
kazník, který je dnes zvyklý na záplavu obráz-
ků z digitálních platforem, bude nudit. „Insta-
gram má velký vliv na design obchodu,“ tvrdí 
Dionisio. Zároveň pozoruje, že „zevnějšek je 

stále více upřednostňován a v interiéru zdů-
razňován.“ Pěkné lavičky a okrasné květiny 
před domem nebo také fontánka v interiéru 
rozšiřují perspektivy a smazávají hranice. 

Archaické materiály
Tím přichází do hry také téma přírody, kte-
ré se stále více prosazuje nejenom v designu 
obchodu, ale i v oblasti pohostinství. Ham-
burský hotelový designér Peter Joehnk ze 
společnosti JOI-Design identifikuje „návrat 
k přírodě a k větší přirozenosti, jakož i k ar-
chaickým materiálům, jako protipól k digi-
talizaci.“ V architektuře obchodů se témati-
ka přírody setkává s trendem udržitelnosti. 
„Zásadní tendence k ekologii a udržitelnosti 
se neodráží jen v produktu samotném,“ říká 
designér Karl Schwitzke, jednatel düssel-
dorfské společnosti Schwitzke GmbH, „ale 
i ve stavebnictví, ve stavebních materiálech 
a v celkovém looku.“

Schwitzke zároveň pozoruje další tenden-
ci: „Obchody jsou o poznání světlejší, funkč-
nější, věcnější, puristické a zároveň se stále 
více podobají galeriím s uměním.“ V této 
souvislosti nabývá na významu estetika s pů-
vodem ve skandinávském designu. Díky tep-
lým dřevům a dobré haptické kvalitě je tak 
možné zamezit chladnému dojmu. Schwitzke 
vidí asociaci s galerií také v souvislosti s ten-
dencí umisťovat na plochu stále méně zboží, 
a to nemluvíme jen o módní branži a luxus-
ním zboží. I v komerčním žánru jsou znatel-
né snahy snížit hustotu vystavovaného zboží 
a produkt je tak často vystavován na vlastní 
podestě. Ve dvou testovacích pobočkách 
Media Markt prosadil Schwitzke například 
„téma pavilónů“. V pavilónu „Tea & Coffee“ 
oslavuje barista s veškerými k tomu potřeb-

nými produkty zážitek z kávy, v „Cleaning“-
-domečku se pak vše točí kolem optimálního 
výsledku mytí. „Je zde tedy znatelný odklon 
od cenového marketingu směrem k experi-
ence-marketingu,“ říká Schwitzke. 

Skandinávie přichází
Je starý dobrý obývák v designu obchodu do 
budoucna zcela passé? „Obývací pokoj zůstá-
vá i nadále tématem, na které se můžete ori-
entovat, pokud se k dané značce hodí,“ říká 
Philipp Nöttekämper, vedoucí oddělení kon-
cipování a plánování ve společnosti ppm Pla-

nung a projektový manažer z Dormagenu. 
Obývací pokoj totiž tvoří perfektní atmosfé-
ru pro vyprávění příběhu a zážitku. Rovněž 
Gunnar Seel ze společnosti Seel Bobsin Part-
ner Design-Konzeptionen v Hamburku nevě-
ří, že „téma obývacího pokoje je vyčerpané,“ 
konečně znázorňuje přece tradiční hodnoty 
a symbolizuje pohodlí. Nicméně i „obývací 
pokoj“ se mění, což je vidět i na pozadí silné-
ho trendu k individualizaci. „Je zde nespočet 
variací, jak zpracovat inspiraci obývacím po-
kojem,“ říká Philipp Nöttekämper, musíte si 
jen zhlédnout obývací pokoje cílové skupiny, 
o kterou vám jde, „a pak si v tom nepřeber-
ném množství možností vyberete.“ V zásadě 
by měla dnes ještě tolik rozšířená estetika ve 
stylu vintage ustupovat ve prospěch skandi-
návského stylu. 

Gunnar Seel věří, že se koncept obývacího 
pokoje bude i nadále vyvíjet v závislosti na 
dané době, přičemž se bude ubírat směrem 
k multifunkčnímu prostoru s atmosférou 
domácího pohodlí. Jde o to vytvořit „plochu, 
na které se zákazník zdrží delší dobu a která 
bude mít přidanou hodnotu, kde se lidé bu-
dou moci nenuceně setkávat,“ ať už k poho-
voru, jídlu a pití nebo zkrátka jen k tomu, aby 
si zasurfovali na internetu, ale nebyli přitom 
sami. A samozřejmě u toho pokud možno na-
kupovali. 

Media Markt odlišuje prostředí – na obrázku je vidět tematický pavilón  
na pobočce ve Wilrijk, části Antwerp v Belgii. Barista zde oslavuje zážitek z kávy.

Zažít produkt v prostoru – prodejce kosmetiky na bázi 
olivového oleje Oliveda to umožňuje ve svém berlín-
ském flagship-storu na Schönhauser Straße laděném 
do puristické, ale v žádném případě chladné, atmo-

sféry. V obchodu se nachází prodejní pulty z olivového 
dřeva a na stěně je dokonce k vidění olivovník, který 

vypráví příběh značky. 

 Jak vytvořit zážitkovou inscenaci určenou pro doplňky stravy? Vídeňský flagship-store značky Biogena 
je příkladem trendu, který se do obchodu snaží vtáhnout přírodu pomocí vertikálních zelených stěn 

a zakomponování prvků, jako je voda a oheň, a to v podobě akvárií a táboráku

Nový obchod Balenciaga v Paříži – flagship-store 
v kuchyni gurmánské restaurace? Ocel je všude, 

i ve zkušebních kabinkách

Co přijde po „obýváku“?
Na to není jednoduché odpovědět. U de-
signování obchodu to chodí obdobně jako ve 
společnosti, která je stále více heterogenní 
a cílové skupiny jsou stále více vyhraněnější. 
Mladší generace jsou dosti rozporuplné – na 
jednu stranu mají vysoká očekávání, co se 
týče servisu a luxusu, na druhou stranu však 
v tomto luxusu nežijí. Tyto zlomy se stále více 
ukazují ve způsobu života.

Co to znamená pro design obchodu?
Design by měl tuto rozporuplnost odrážet, 
proto i zde potřebujeme zlom. Abychom do-
sáhli toho, že se zákazník bude se značkou 
identifikovat, musí být architektura i výběr 
zboží stále více vyhraněnější. Zážitek přitom 
vychází z produktu, to znamená, že ve středo-

bodu stojí produkt a zákazník ho musí 
v prostoru zažít. Produkt a jeho vizuální 
zobrazení tedy stojí nade vším. 

Potřebujeme k tomu, abychom vytvo-
řili zážitek z produktu, atmosféru 
domácího pohodlí?
Jelikož má produkt mnoho různoro-
dých adresátů, je důležité vytvořit více 
výklenků, protože v heterogenní spo-
lečnosti potřebuje každý nějaký svůj 
výklenek. K tomu ale nutně nepotře-
bujeme atmosféru obývacího pokoje, 
možná spíše pop-up formáty, které od-
rážejí nové, protichůdné impulzy, pouz-
dra, která stále vytvářejí nové podněty. 
Architektura stará sedm let už nemůže 
fungovat. 

Interview

Storedesign potřebuje zlomy
Christoph Stelzer,
jednatel agentury DFrost, hovoří o požadavcích,
které má heterogenní společnost na design obchodu

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

Annette Gilles
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Individuální & stylové
koncepty nakupování
Wanzl vytváří moderní zážitkové nakupování
Pro každý prostor a pro každou prodejní plochu dokonalý koncept designu. Tomuto nároku se pokaždé snaží dostát archi-
tekti firmy Wanzl. Za tímto účelem je prodejní jednotka podrobně analyzována a jsou identifikovány cíle a také představy 
zákazníka. Na tomto základě začínají odborníci s plánováním členitosti plochy, výběrem těch nejvhodnějších materiálů, od-
souhlasením potřebného sortimentu a také se skutečnou realizací obchodu. Jako poskytovatel kompletních systémových 
řešení disponuje firma Wanzl širokou produktovou paletou specifických řešení pro prodejny. K těm patří přesné regálové 
systémy, stylové prodejní stoly a také výrazné displeje. Výsledky jsou působivé a jsou důkazem toho, jak mohou mistrov-
sky naplánované a na přání zákazníka realizované nákupní světy i nadále udržovat atraktivnost a konkurenceschopnost 
nakupování v kamenných prodejnách v době revoluce on-line nakupování. Vynikajícími příklady jsou koncepty nakupování 
pro drogerii, potřeby pro domácí mazlíčky a specializovaný obchod s nápoji.

Koncept designu Wanzl pro oddělení kosmetiky
- výrazné barvy a designové prvky místo neutrálního uniformního vzhledu

Koncept designu Wanzl pro oddělení kosme-
tiky v maloobchodu se orientuje podle světa, 
ve kterém žije příslušná cílová skupina. „Sna-
žili jsme se porozumět myšlenkovému světu 
mladých lidí a přizpůsobili mu naše uvažo-
vání při projektování prodejen. Z tohoto dů-
vodu jsme vědomě nepoužili typické barvy 

spojované s příjemnými pocity ani fotografie 
s aloe vera,“ vysvětluje použitý postup Bernd 
Kast, vedoucí oddělení plánování a hlavní de-
signér společnosti Wanzl. V části obchodu se 
zbožím pro dívky dominují prvky navozující 
atmosféru teenagerských party, jako jsou zr-
cadlové koule, neonové nápisy, velkoformá-
tová grafika a fotografie idolů ze světa hudby 
a showbusinessu. Kontrasty světlá vs. tmavá, 
matná vs. vysoký lesk zaměřují pozornost na 
vystavené produkty, zatímco trendy růžová 
barva dává celému prostředí určitý ráz. 

Pánské oddělení naproti tomu působí umír-
něněji. Vládnou v něm tlumené barvy, osvět-
lená místa zdůrazňují samotné produkty 
jako střed pozornosti celého prostoru. Také 
regálové systémy z tmavé oceli a s nerezový-
mi povrchy stojí spíše v pozadí. Bernd Kast 

komentuje design následovně: „Pro pánské 
oddělení jsme zvolili tmavý design. Naším 
cílem bylo dodat tomuto prostředí pánský 
„ráz“. Zákazníci by neměli mít pocit, že je to 
něco zženštilého nebo změkčilého, když si 
muž kupuje např. obličejový krém."

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

www.wanzl.com | obchod@wanzl.cz

Shop 
Solutions 

Anzeige_CZ_210x280_11_2017.indd   1 20.11.17   13:00
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Potřeby
pro domácí mazlíčky

Specializovaný obchod s nápoji

„Při vytváření této koncepce jsme zcela pře-
hodnotili dosavadní způsob nakupování 
produktů pro domácí zvířata. Celkový design 
našeho obchodu dává spotřebitelům pocit 
nákupu ve specializované odborné prodej-
ně, která věnuje zvířatům i produktům pro 
ně maximální péči“, říká Bernd Kast. On 
a jeho tým přitom sázejí na skandinávský 
design. Světlé a bílé lakované dřevo regálo-
vých systémů dokonale ladí s teplými barva-
mi stěn s omítkovou strukturou. Černo-bílé 
grafické prvky decentně obracejí pozornost 
zákazníků na vystavené produkty a dřevěná 
stínítka lamp, dekorační umělé stromy a mo-
tivy zvířat na zdech provedené čárovou gra-
fikou vytvářejí přírodní prostředí. Dokonalý 

dojem výjimečnosti dodává tomuto prostře-
dí světelná technika sladěná do nejmenších 
detailů.

„Moderní světelná technika nám poskytuje 
skvělé možnosti při projektování,“ doplňuje 
Bernd Kast. „Díky variabilní intenzitě a barvě 
světla i světelným kuželům můžeme optimál-
ně prezentovat své materiály i produkty. Dal-
ší zvláštností jsou určitě dávkovače krmiv pro 
hlodavce. Naším mottem je, že „každé zvíře 

je jedinečné“, chovatelé si zde mohou sami 
namíchat speciální krmivové směsi podle 
vlastní volby. Stačí naplnit kornouty z eko-
logického papíru krmivem, zvážit je, opatřit 
popisem a zaplatit. Modulární konstrukce 
pro obchody s potřebami pro domácí maz-
líčky jsou individuálně přizpůsobeny téměř 
všem podmínkám a požadavkům zákazníků. 
Díky tomu lze vytvořit pro milovníky zvířat 
jedinečný svět nákupů produktů pro jejich 
mazlíčky.

Atmosféra skladové haly je minulostí – dnes 
dominují v oblasti specializovaných obchodů 
s nápoji zajímavé prodejní koncepty a vysoce 
kvalitní výstavba obchodu. Vyhledávaný, výji-
mečný sortiment, regionální speciality, vyso-
ká odbornost a akce, vše má svoji odpovídající 
prezentaci a promyšlené designy. Ocel, deko-
rované povrchy a koncepty osvětlení namísto 
pouhého nasvícení pozvedávají nakupování 
nápojů na novou úroveň. Díky unikání regá-
lové technologii jsou speciality zákazníkům 
prezentovány atraktivně. Wanzl proměňuje 
nezáživné prodejní prostory ve stylu skladové 
haly na specializované obchody, které vybízí 
kupující k setrvání a k nákupu.
 
Společnost Wanzl, založená v roce 1947, je 
průkopníkem samooslužného prodeje a glo-
bálním lídrem ve vybavování obchodů. Wanzl 
udává tón v inovacích a vývoji. Ve špičkové 
kvalitě vyrábí a distribuuje produkty, systé-
mová i individuální zákaznická řešení týka-
jící se nákupu a prodeje, prezentace zboží, 
přepravy a bezpečnosti. Wanzl jako rodinná 
firma je už třetí generací na straně svých zá-
kazníků po celém světě.

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

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 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. 

Hvězda 3D reklamy 2018
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty dlouhodobě podporuje 
obor 3D reklamy a zviditelňuje nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2018
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů v místě prodeje  
dle reálných zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

Galavečer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2018, Hvězda 3D reklamy 2018 
a POPAI STUDENT AWARD 2018 • Degustace vín • Raut, hudba

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

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI
S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR.
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Moderní obdoba klasického reklamního 
„áčka“ v ekonomickém provedení. 
Měnícím se obrazem přitáhne 
více pozornosti kolemjdoucích, 
umožní promovat několik nabídek 
najednou anebo v různých časech ty 
nejvhodnější.

Dodáváme 
sestavy 
připravené k 
okamžitému 
použití s profesionálními obrazovkami, 
které po zapojení do napájení a 
nahrání obrázků či videí z USB disku 
ihned přehrávají váš obsah. Anebo 
vám dodáme samotné kryty pro vámi 
zvolené obrazovky různých výrobců.

Standardně v 
nabídce bílé či 
černé provedení 
ve velikostech 
32“ a 43“.

Rozhýbejte
vaši prezentaci

Jansen Display s. r. o.   +420 224 817 477   info@jansen-display.cz

2 příležitosti ke zvýšení vaší efektivity
Digitální komunikace v místě prodeje
Digitální komunikace v místě prodeje je postavená na využití velkých i malých obrazovek umístěných v prodejnách či jiných 
veřejných prostorách. Jaké příležitosti přináší a jak je co nejlépe využít?

Doplnění “offline” komunikačních kanálů o nové “online” kanály Internetu již na-
stalo před lety. A přineslo zásadní změny při řízení komunikačního mixu. Podobné 
změny přináší přechod z “papíru” na “digitál” v místě prodeje. 

Efektivnější marketingový mix

Efektivnější spolupráce marketing - prodej

  Možnost ukázat více a ve správný čas 
- Máte najednou 10 produktů či kampaní, 
které potřebujete dostat do světa? U “pa-
píru” vždy narazíte na omezené prostory. 
U “digitálu” na jedné obrazovce postupně 
zobrazíte cokoliv. Navíc lze obsah i měnit 
v čase – ráno, o víkendu, když prší atd. 
a tak lépe cílit podle aktuálních potřeb 
zákazníků. Naplánování zapnutí a vypnutí 
kampaně přitom je, stejně jako v Google 
Adwords a spol., otázkou pár kliků.

  Rychlost - Od prvotního nápadu až po 
zobrazení obsahu třeba ve stovkách pro-
dejen může zabrat několik minut, ne týd-
nů. Jakmile máte hotový vizuál, animaci 
nebo video, stačí tento obsah snadno na-
hrát do zařízení pomocí USB nebo WiFi. 
Lze tak snadno vyjít z již připravených 
grafických podkladů pro “online” inzerci 
a být tak konzistentní v komunikaci v pro-
dejně i mimo ni. To vše během několika 
minut.

  Síla “pohyblivých obrázků” - Na rozdíl 
od papíru, animace obrázků či videa při-
táhnou větší pozornost. Dokáží také převy-
právět celý příběh a přenést tak potřebné 
emoce nebo vysvětlit přidanou hodnotu 
u nových i na první pohled složitých slu-
žeb a produktů.

  Měřitelnost - I při velkém počtu různých 
zpráv lze jednoduše změřit, kde a kolikrát 
se zobrazily, jde tedy o obdobu “online” 
impresí. Stejně jako v “online” lze měřené 
metriky dále rozvíjet směrem k měření 
reálných efektů. Ukázkovým případem je 
otázka, kolik “vydělal” inzerát na deštníky 
zobrazovaný v obdobích, kdy pršelo? 

Jak tedy může vypadat “digitální” zákaznická cesta protažená až na místo prodeje?

Téma “jak zlepšit spolupráci marketingu 
a prodeje” je věčné. Digitální komuni-
kace v místě prodeje jí může výrazně 
pomoci. Představte si, že na prodej-
nách, showroomech či výstavách máte 
umístěné stojany s velkou obrazovkou 
a dotykovou funkcí. Diky tomy v mís-
tě prodeje můžete zobrazit v podstatě 
libovolný obsah o jakémkoliv vašem 
produktu, i když jich máte v katalogu 
tisíce, například:

1.  Přitáhněte zákazníky  
do prodejny - venkovními 
obrazovkami nebo 
obrazovkami se zvýšeným 
jasem ve výlohách vaší 
prodejny  

2.  Prostory prodejny vždy budou 
omezené. Dotykový panel na 
prodejně nebo u vstupu ke kategorii 
zboží zpřístupní jakýkoliv obsah 
obsah. V době neaktivity může 
promovat jakékoliv zprávy.

3.  Potřebujete u vystaveného produktu 
ukázat detailní informace?  
U zcela nového produktu ukázat 
obsah, který vysvětlí jeho přidanou 
hodnotu? Využijte malé obrazovky 
nebo stojany s tablety.

4.  Je ve vašem komunikačním mixu 
účast na výstavách či zákaznických 
akcích? Máte stánek 5x2 metrů,  
20 produktů, které chcete představit 
a 1000 dalších v portfoliu?  
Žádný problém.

  promoční vizuál či video k produktu 
- z kterého se lze jedním klepnutím dostat 
např. na další informace o nabízeném pro-
duktu

  cesta k produktu v prodejně - schválně 
není použito slovo mapa, místo suchého 
půdorysu, v kterém se vyzná bez problé-
mů 5 % populace, lze nabídnout např. ani-
movanou cestu napříč konkrétní prodej-
nou

  technický list - se všemi možnými detaily 
včetně výkresů

  návod na výběr v rámci kategorie - 
typu “Jak vybrat ledničku”

  návod na použití - povinný návod k pro-
duktu i obecnější užitečný obsah v duchu 
“obsahového marketingu˝,” tj. např. video-
kurz “Jak jezdit na online bruslích”

  návod na údržbu - nejen ve formě povin-
ného textu, ale třeba i videoprůvodce

Přijde vám to trochu přitažené za vlasy?
No, Google si to evidentně nemyslí…

Poznejte sílu
digitálních poutačů
a využijte tak výhody
oproti tištěným plakátům.

Stejně tak zde můžete zpřístupnit in-
formace o všech probíhajících akcích, 
doprovodných službách na prodejně 
a spoustu dalších možností. Zařízení 
může plnit funkci obslužného místa pro 
váš věrnostní program nebo sloužit pro 
získání informace o spokojenosti zákaz-
níka s prodejnou. Takové zařízení se pak 
stává místem pro:

  samo-obsluhu zákazníka v situacích, 
kdy je prodejního personálu málo a/nebo 
je těžké ho vyškolit, může toto být cesta, 
jak poskytnout službu na úrovni odlišitel-
né od konkurence,

  asistovaný dialog mezi zákazníkem 
a personálem obchodu, kdy personál 
může provést zákazníka obsahem od jeho 
prvotního obecného zájmu po detailní 
otázky ke konkrétnímu produktu před 
jeho koupí,

  trénink zaměstnanců - před pracovní 
dobou mohou zhlédnout novinky, kdy je 
k dispozici velká plocha obrazovky,

Jinými slovy digitální komunikace v místě 
prodeje může být vaším významný spojen-
cem v dosažení firemních cílů. Ať jste na stra-
ně marketingu nebo obchodu, resp. provozu 
prodejen.

Jak začít 
Otázka zní, jak začít. Lze si “digitální komu-
nikaci v místě prodeje” osahat bez význam-
ných a rizikových investic?

Naštěstí ano. Profesionální obrazovky jsou 
samy o sobě dost chytré. Lze začít s obrazov-
kou umístěnou ve vhodném krytu - digitál-
ním reklamnímu áčku, totemu či panelu na 
zeď a jednou za týden, měsíc nebo při účasti 
na veletrhu nahrát obsah k promítání z USB 
disku. Bez jakékoliv nutné podpory IT.

Následně pak můžete “přidávat” na slo-
žitosti. Distribuovat více cílený obsah např. 
plánovat ranní/odpolední/víkendové nabíd-
ky. Zapojit obrazovky do sítě a řídit obsah 
z centrály. Nabízet např. nepromokavé boty, 
když víte, že v nějakém regionu bude pršet. 
Plánovat takové promoce automaticky pod-
le předpovědi počasí. Naopak automaticky 
zrušit promoci v obchodě, kde zboží dojde. 
Nechat umělou inteligenci testovat nejvhod-
nější varianty vizuálů. 
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V rámci své strategie zkvalitňování služeb 
zákazníkům a partnerům se FAnn rozhodla 
změnit design svých prodejen a v rámci re-
designu také zapracovat na prezentaci na-
bízených produktů. Postupně tak nahrazuje 
staré formy propagace novými digitálními 
obrazovkami. Rozběhlo se proto výběrové ří-
zení, ze kterého jako vítěz vzešla společnost 
Philips Display Solutions. 

Požadavky na nový systém
Jedním z prvních požadavků na nový digi-
tální systém prezentace byla schopnost pro-
movat produkty nabídky napříč celou sítí 
prodejen a celkově udělat nabídky produktů 
flexibilnější. Dalším požadavkem byla cent-
rální správa, která by byla snadná na ovládá-
ní, ale zároveň by poskytla podrobné repor-
ty a data pro správce systémů. A posledním 
důležitým parametrem byl rozsah požadova-
ných velikostí obrazovek (22“ až 55“). 

Společnost FAnn zvolila řešení Philips. 
Díky širokému portfoliu nabízených moni-
torů a profesionálních displejů nebyly po-
žadované panely problém. Centrální správu 
celé sítě pro Philips dnes zajišťuje na míru 
navržený řídicí software ArtemisOne, který 
vyniká robustností, jednoduchou a přehled-
nou správou. Celý systém je navíc dostupný 
za velmi příznivou cenu. 

Philips signage re-fresh
Finálním cílem je vybavit celou síť FAnn di-
gitálním řešením zobrazování obsahu od 
společnosti Philips. Celkový počet nainsta-
lovaných panelů dosáhne čísla kolem 300 
kusů. V první etapě již bylo nainstalováno 
kolem třiceti panelů různých velikostí, které 

je možné současně ovládat díky cloudovému 
softwaru ArtemisOne. 

Díky ArtemisOne může správce sytému 
řešit jak technickou část, tedy nastavování 
hardwaru (úprava jasu, kontrastu, barvy, 
hlasitosti; plánování provozu obrazovek), 
tak i provoz a organizaci zobrazovaného 
obsahu. Odpovědný pracovník má možnost 
téměř okamžitě měnit obsah podle akčních 
produktů nebo dopředu plánovat zobrazo-
vaný obsah. ArtemisOne umožňuje skutečně 
snadné řízení celé sítě zobrazovačů z jedné 
ovládací konzole se všemi potřebnými daty 
dostupnými na pár kliků. 

Unikátnost řídicího systému spočívá 
v tom, že obsahuje i fotografie z místa 
umístnění. Správce systému tak přesně 
ví, o kterou plochu se jedná nebo při jaké 

teplotě operuje. Díky jednoduchému gra-
fickému zobrazení okamžitě vidí, která 
plocha funguje správně (zelená) nebo kde 
je nějaký problém (červená). Navíc má 
možnost definovat konfigurační soubory, 
které obsahují jednoduché možnosti na-
stavování celých skupin obrazovek, kdy se 
požadované parametry nastaví pouze na 
jedné z nich a systém toto nastavení pošle 
do všech obrazovek v síti nebo dle libosti 
pouze vybraným obrazovkám. Vše pak lze 
přehledně exportovat do excel reportů pro 
další rozhodování.

„Ve FAnn vždy hledáme cesty pro další 
rozvoj našich služeb. Díky společnosti Phi-
lips jsme se teď přenesli do digitální éry, 
která nám i našim zákazníkům přináší nové 
možnosti propagace produktů a zapojení 
do dění. Nové panely nám přinesly úsporu 
nákladů a usnadnění práce s nabídkou pro-
duktů. Navíc, díky prvotřídnímu reportingu, 
máme dostatek informací pro marketingová 
a strategická rozhodnutí,“ řekl Radek Voňav-
ka, výkonný ředitel sítě FAnn.

B2B řešení a profesionální displeje mají ve 
společnosti Philips na starosti Jana Robešová, 
Leoš Lemberk a Milan Krejzlík.

„Při návrhu celého řešení zobrazování se 
řídíme především požadavky a potřebami 
našich zákazníků. Celý systém může být pro 
každého zákazníka přizpůsoben na míru, 
s ohledem na jeho potřeby,“ uvedl Milan 
Krejzlík ze společnosti Philips, divize Pro-
fessional Display Solutions.

Vůně digitální éry
Parfumerie FAnn s Philips Professional Display Solutions

Síť prodejen FAnn parfumerie je nejstarší maloobchodní sítí s beauty produkty 
v České republice. Byla založena v roce 1991 a dnes společnost ročně obslouží více 
než půl milionu zákazníků. FAnn netvoří pouze 42 prodejen, ale i čtyři specializova-
né salony krásy. Všechny produkty si zákazníci snadno objednají i prostřednictvím 
e-shopu www.fann.cz. Společnost dokázala obstát v silné konkurenci zahraničních 
značkových prodejen díky své kreativitě a odhodlání posouvat se stále dopředu. 
Jedním s nejnovějších posunů je posun digitální. 
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Novodobý
koncept pobočky
Würth24 ve Vöhringenu umožňuje
řemeslníkům nákup nonstop

„S první pobočkou, ve které mohou zákazníci nakupovat od pondělí 
do soboty 24 hodin denně díky digitalizaci a inovaci, jsme realizovali 
koncept obchodu, který je velmi perspektivní. Neboť po úspěšném 
testovacím provozu se může formát obchodu rozjet na národní i me-
zinárodní úrovni, protože funguje technicky bezchybně a je smyslu-
plný z ekonomického hlediska. Jako komplexní prodejce systémů 

mohla společnost Wanzl u projektu dokázat svou vlastní výkonnost,“ 
říká Bernd Renzhofer, obchodní vedoucí prodeje závodu s kovovým 
zbožím Wanzl Metallwarenfabrik GmbH. Podnik z Leipheimu, který 
začal s výrobou nákupních vozíků před 80 lety, se vyvinul v experta 
ve vybavování prodejen a zesíťování kamenného a elektronického ob-
chodování. Od koncepce designu pokladen a plánování projektu až 
po finální provedení obchodu – Wanzl nabízí řešení pro to, aby zůstal 
maloobchod v době online obchodů konkurenceschopný. Würth24 
umožňuje další rozvoj omnichannel strategie u společnosti Würth. 
Zákazníci společnosti Würth mají možnost nakupovat své zboží přes 
různé kanály, nyní také nonstop v pobočce.

Zatímco přes den probíhá provoz ve Vöhringenu se zaměstnanci, 
od 17:00 je vstup možný jen přes sken QR kódu v aplikaci Würth. Sys-
tém obsahuje zákaznické číslo, systémy ke kontrole vstupu se otevírají 

Nakupovat 24 hodin denně? Přání, které bylo 
pro maloobchod až doposud téměř zakázáno. 
Doposud, neboť firma Würth nyní otevřela ve 
Švábsku společně se společností Wanzl první 
24hodinovou samoobsluhu Silicon Valley. 

automaticky. Pro hladký průběh byl potřeba komplexní koncept zaří-
zení obchodu. Před dobrými 12 měsíci se spojila firma Würth, mezi-
národně činný německý velkoobchodní koncern v oboru upevňování 
a montážní techniky, se společností Wanzl a představila vizi o prvním 
24hodinovém obchodě – neměl to být jen pilotní, ale i průkopnický 
projekt. „Cílem bylo nabídnout řešení, které sahá od identifikace zá-
kazníka, přes automatické skenování zboží, až po placení zákazníka na 
pokladně,“ vzpomíná Bernd Renzhofer.

S tímto záměrem se dali experti společnosti Wanzl do vývoje tech-
nického řešení všech procesů od vstupu až po pokladny v obchodě 
s rozlohou 500 m2. Vedle techniky a softwaru vybavil Wanzl pobočku 
společnosti Würth odpovídajícím hardwarem. K tomu patří mimo 
jiné navádění zákazníka pomocí informačních tabulí. Přední roli hrají 
systém kontroly vstupu Galaxy Gate u vchodu a tunelový skener s po-
kladní páskou k evidenci zboží. Po příchodu do oblasti pokladen se 
automaticky otevře Galaxy Port. Po identifikaci zákazníka pomocí 
aplikace Würth začne skenování. Oskenuje se nákup na pokladní pás-
ce a digitálně se zaeviduje. Dříve než se o několik dní později doručí 
účtenka, vytiskne se před opuštěním pobočky dodací list. Pokladní 
pult Wanzl je přímočarý a funkční a vede zákazníka přes inteligentní 
strukturu k požadovanému skenování. O inovativních procesech ske-
nování se může zákazník informovat u informační věže. Každé zboží 
je opatřeno zabezpečením, které odblokuje až skenovací tunel. Pokud 
zákazník opustí pobočku bez zaplacení, spustí se alarm.

Po úspěšném pilotním provozu obdrželi 
v průběhu května spolupracovníci všech 
prodejen dm v České republice nové po-
mocníky v podobě smartphonů Samsung 
Galaxy A5. A s nimi i četné možnosti využití, 
které mají ulehčit jejich práci. Digitální po-
mocník, nahrazující do té doby využívaný 
mobilní terminál Motorola Symbol TC70, 
nabízí podporu při mnoha procesech zbožo-
vého hospodářství prodejen, zároveň vytvá-
ří základy pro nové možnosti komunikace 
a může dobře sloužit také jako podpora při 
kontaktu se zákazníkem. „Smartphone mají 
k dispozici všichni spolupracovníci, kteří 
jsou v každodenním kontaktu se zákazníky,“ 
říká Veronika Skusilová, vedoucí resortu fi-
nancí, controllingu a ISM společnosti dm.

Co všechno smartphone umí?
Smartphony přebírají všechny funkce stáva-
jících přístrojů, mají však řadu výhod. Jsou 
malé, moderní, snadno po ruce. Lze je vyu-
žít jak pro funkce zbožového hospodářství 
samotné prodejny, ale také jednoduše vyhle-
dat informace o zboží z dm online shopu. 
Dotazy zákazníků mohou být díky chytrým 
telefonům vyřešeny hned, bez odbíhání 
pracovníka prodejny pro původní zařízení 
do zázemí prodejny. Během rozhovoru se 
zákazníkem na prodejně mohou pracovnice 
prodejny velmi snadno zjistit požadované 
informace o produktech, např. vyhledat na 
přání všechny deodoranty bez obsahu hli-
níkových solí, šampony, které neobsahují 
silikony, nebo tipy na veganské produkty. 

Zákazníci díky modernímu řešení nemusejí 
na odpověď dlouho čekat.

K dispozici je též celá řada digitálních pří-
stupů – do dm mobilní aplikace, online sho-
pu, k přihlášení do dm active beauty progra-
mu nebo do Service portálu – aplikace na 
hlášení poruch. Spolupracovníkům mohou 
efektivně posloužit další funkce, které jsou 
díky telefonu vždy po ruce – kalkulačka či 
fotoaparát. Investice do digitalizace kromě 
zefektivnění a zrychlení procesů se zbožím 
přinášejí i zvýšení komfortu při nákupním 
procesu zákazníků. „Zavedení smartphonů 
vnímáme jako další krok, jak být zákazní-
kům blíž. Ušetřený čas mohou kolegové vě-
novat právě zákazníkům – jejich dotazům, 
přáním a potřebám. Moderním vybavením 
našich spolupracovníků si zároveň mezi 
potenciálními uchazeči o zaměstnání budu-
jeme image jako dobrý zaměstnavatel,“ říká 
Veronika Skusilová. 

V dm usnadňují práci smartphony 
Zaujmou zákazníky a ulehčí práci při vyhledávání informací ke zboží. Řeč je o smartphonech. Společnost dm výrazně investovala 
do digitalizace a zlepšení poskytovaných služeb zákazníkům. Od jara letošního roku postupně vybavila více než 1.500 spolupra-
covníků v prodejnách dm po celé České republice chytrými telefony za účelem zjednodušení procesů zbožového hospodářství 
a zvýšení odborného poradenství na prodejně. 
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Servisbal vznikl za psacím stolem, zpoza kte-
rého začali manželé Horčičkovi obchodovat 
s obaly. Brzy přibyly další prostory (byť zcela 
nevyhovující) a prvních pět zaměstnanců. 
Už tehdy se Servisbal řídil strategií, kterou si 
pečlivě definoval a které z velké míry vděčí 
za svůj úspěch. Poskytovat excelentní servis 
pro balení. To znamená nenabízet pouze 
obaly, ale spíše obalová řešení, která zákazní-
kům poskytnou vždy něco navíc. Může to být 
třeba úspornější skladování, zrychlení mani-
pulace s obaly, možnost balit více produktů 
do jednoho obalu nebo všechny výhody do-
hromady.

Současnost společnosti je ve znamení neu-
stálých změn a posunu kupředu. Před dvěma 
lety bylo dokončeno nové sídlo společnosti, 
ve kterém často probíhají různorodé akce 
související s obalařinou nebo s kulturním 
životem regionu. Za zmínku stojí akce Brain 
and Braekfast, při kterých se prostřednic-
tvím videopřenosu a chatu setkávají zaměst-
nanci a hosté se zajímavými lidmi napříč 
mnoha obory.

Nejvýraznějším rysem současného 
Servisbalu jsou jistě inovace. Zaměstnanci 
jsou podporováni, aby přicházeli s novými 
nápady a nebáli se hledat nevyšlapané cesty. 
Vždyť příležitost něco vylepšit či změnit má 
každý. Ať už se jedná o drobná vylepšení v ka-
ždodenním provozu nebo nový obchodní 
model, vše je vítáno. Díky důrazu na inova-
tivní řešení tak mohly vzniknout obaly, které 
pravidelně získávají tuzemské ocenění Obal 
roku a několikrát i celosvětovou prestižní 
Worldstar for Packaging. 

V současnosti Servisbal nabízí i služby 
spojené s automatizovanou kompletací 
a manipulací s obaly. K rozšíření svých slu-

žeb Servisbal dospěl díky zpětné vazbě od 
zákazníků, kteří si v poslední době často stě-
žují na neúměrné personální náklady, obtíže 
s hledáním pracovní síly a celkově složitou 
a zdlouhavou expedici svého zboží. 

Míra automatizace záleží pochopitelně na 
potřebách konkrétního zákazníka, nejčas-
těji se jedná o náhradu lidské práce u těch-
to činnosti: složení obalu z plochého do 
prostorového stavu, robotická manipulace 
s obaly nebo i produkty, přeprava po doprav-
níkovém pásu, automatické uzavření zásilky 
a obalení do fólie. 

Jaké výhody tedy přináší strojní - 
automatizovaná manipulace s obaly?
 Snížení personální nákladů.
 Snížení chybovosti při balení.
 Zvýšení rychlosti balení.
  Celkové snížení procesních nákladů  

v expedici zakázek.

Přijde Vám automatizace příliš složitá? Ve 
skutečnosti se nejedná o nic komplikované-
ho a počáteční investice se brzy vrátí i střed-
ně velkým pracovištím.

Vznik úsporného balicího pracoviště pod 
taktovkou Servisbalu začíná důkladnou ana-
lýzou, při které jsou vyhodnoceny stávající 
pracovní toky a časy na jednotlivé úkony. Na 
základě toho jsou vyčísleny konkrétní úspory 
a návratnost investic. 

Následuje návrh vhodných technologií 
dle zákazníkových kapacit a cenová nabíd-
ka. Jsou představeny jednotlivé technologie, 
tedy nejčastěji robotické manipulační rame-
no, balicí stoly, lepičky, jednoduché stroje 
pro skládání kartonů a další.

Teprve po ukončení této fáze následuje 
návrh vhodných obalů. Důležitým faktorem 
pro jejich konstrukci je rychlost složení při 
automatické i ruční manipulaci. Samozřej-
mostí je perfektní zpracování pro dokonalou 
ochranu baleného zboží, stejně jako úsporné 
skladování a doprava.

Finální fází je samotná instalace a servis 
technologií, vše zajišťováno Servisbalem.

Jak hodně pokročí automatizace a ro-
botizace v příštích desetiletích, nedokáže 
s jistotou předpovědět asi nikdo. Co se ale 
určitě nezmění, bude závazek zaměstnanců 
Servisbalu poskytovat vždy perfektní servis 
pro vaše balení.

Ulehčení práce, snadné balení
a další inovace,

to vše můžete získat od Servisbalu.
Inovace nemusí vznikat jenom v Praze. Sebevědomé a progresivní společnosti se vyskytují i v regi-
onech. V Dobrušce, v kraji pod Orlickými horami, sídlí společnost Servisbal Obaly, která se dokázala 
z nejskromnějších začátků vypracovat v předního dodavatele obalů v České republice. Tento rok slaví 
25. výročí svého založení. Díky svým pětadvacetiletým zkušenostem s obalovými řešeními nabízí nyní 
Servisbal i služby spojené s automatizovanou kompletací a manipulací s obaly.
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Nákupní centra

Základní strategií společnosti je dlouhodobý 
pronájem obchodních prostor tak, aby cel-
ková struktura maloobchodních prodejen 
a provozoven služeb v těchto objektech co 
nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spá-
dové oblasti. Mix nájemců v Obchodních 
domech Regata je proto složen tak, aby se 
obchody a provozovny vhodně doplňovaly 
a svou atraktivitou si navzájem pomáhaly. Za 
tímto účelem společnost výší nájmů zvýhod-

ňuje nejen velké plochy oproti malým, ale je 
schopna zvýhodnit i atraktivní sortiment. Za 
ten považuje například domácí potřeby, v op-
timálním případě doplněné železářstvím, 
papírnictví, textilní galanterii, ale i další "oby-
čejné" sortimenty, které jsou však ve skuteč-
nosti pro obchodní dům jako celek velkým 
přínosem. V současné době se dokončuje re-
konstrukce Obchodního domu Ládví a právě 
jemu se budeme detailněji věnovat. 

OD Ládví v době svého vzniku nadčasový
Vlastní stavba obchodního domu, stejně 
jako přilehlé centrální náměstí (i celé síd-
liště Ďáblice), pochází ze 70. let 20. století 
a dodnes je defakto srdcem tohoto sídliště. 
To bylo na tehdejší dobu urbanisticky velice 
kvalitně řešeno, vzhledově pěkně a celkově 
nadčasově. Domy byly opatřeny automatic-
kými výtahy, neměly obvyklá umakartová 
jádra a velkorysé odstupy mezi jednotlivými 
stavbami zajistily dostatek přirozeného svět-
la v bytech. Sídliště mělo tu výhodu, že bylo 
stavěno na zelené louce. V návrhu arch. Vik-
tora Tučka byl rozvinut koncept zelených pě-
ších os, systém řazení domů do otevřených 
bloků, vše doplněno veřejnými stavbami – 
obchody, školami, zdravotnickými středisky 

Nový koncept OD Ládví
bude odpovídat požadavkům doby

apod. Návrh přinesl řadu neobvyklých řešení 
a jednotlivé budovy se kvalitativně vymykají 
z tehdy obvyklé panelové produkce. Význam-
nou roli hrál návrh veřejné zeleně, stejně 
jako koncept plastik ve veřejném prostoru. 
To dokazuje i ocenění UNESCO za vkompo-
nování zeleně do městské zástavby. Význam 
a dostupnost obchodního domu Ládví v roce 
2004 výrazně zvýšilo otevření přilehlé stani-
ce metra trasy C. 

Revitalizace a nový koncept 
Po čtyřiceti letech své existence byl již ob-
chodní dům fyzicky i morálně opotřebený, 
zejména uspořádání obchodních ploch neod-
povídalo potřebám dnešní doby. Proto se jej 
společnost Regata Čechy rozhodla kompletně 

zrekonstruovat. Záměr rekonstrukce OD Ládví 
byl koordinován se záměrem revitalizace cen-
trálního náměstí sídliště Ďáblice, který připra-
vuje Městská část Praha 8. Díky ní by se tento 
hlavní prostor měl stát atraktivním živým mís-
tem pro setkávání lidí, konání trhů a různých 
společenských akcí. Při rekonstrukci obchod-
ního domu byly, kromě obměny veškerých 

technologických instalací a menší části obvo-
dového pláště, zásadně přeměněny zejména 
vnitřní prostory. Hlavní vstup do obchodního 
domu byl přesunut na jeho východní stranu 
k náměstí u výstupu ze stanice metra Ládví. 
K původnímu návrhu architekta Tučka však 
společnost Regata Čechy přistupovala s po-
korou. Snažila se zachovat hlavní charakteris-
tické prvky objektu a zároveň ho přizpůsobit 
potřebám současných zákazníků. Zachována 
tak byla například keramická fasáda v prvním 
patře, která ke stavbě už neodmyslitelně patří. 

Nové moderní prodejny  
a provozovny služeb
Přízemí dominuje supermarket Albert, jehož 
remodeling je právě dokončen. U hlavního 
vstupu přibyly čtyři nové menší obchody, 
např. květinářství a trafika. Lepší dostupnost 
prvního patra zajistily nové eskalátory, což je 
výraznou kvalitativní změnou. Nová obchod-
ní pasáž v prvním patře je průchozí skrze 
celou délku budovy s obchody po obou stra-
nách. Na východním začátku pasáže vznikl 
food court s velkorysým výhledem do náměs-
tí. Bude zde moderní kavárna a samoobslužná 
restaurace. 

„V našich obchodních domech se vždy sna-
žíme o co nejlepší složení prodejen a provo-
zoven služeb tak, aby v maximální možné 
míře uspokojovaly potřeby obyvatel spádo-
vé oblasti. Proto v případě OD Ládví jedná-
me nejen se stávajícími nájemci, ale i s no-
vými subjekty. Díky rekonstrukci tak dojde 
k výraznému zkvalitnění a rozšíření na-
bídky zboží a služeb pro místní obyvatele," 

říká Filip Votruba, ředitel závodu Obchodní 
domy Regata a člen dozorčí rady společnosti 
Regata Čechy, a.s. „co se sortimentu týče, zre-
konstruované Ládví bude mít prodejny obu-
vi a oděvů, krejčovství a úpravnu oděvů, 
papírnictví, domácí potřeby, kadeřnictví 
s kosmetikou, manikúrou a pedikúrou, so-
lárium, bytový textil a později i novou dro-
gerii. Zcela nově jsou vybudovány prostory 
pro další služby v suterénu budovy. Vznikne 
zde obchod s nábytkem a velké moderní 
fitness centrum, které v místě jednoznačně 
chybí. Suterén bude dobře přístupný výta-
hem a schodištěm pro veřejnost od hlavního 
vstupu z náměstí. V mezipatře jsme pak vy-
budovali prostory pro zaměstnance. I na ně 
se myslelo, aby měli lepší pracovní podmín-
ky,“ uvádí na závěr Filip Votruba. Znovuote-
vření celého "nového" Obchodního domu 
Ládví je plánováno na počátek prosince le-
tošního roku.

Společnost Regata Čechy, a.s. se od svého založení zabývá dvěma hlavní-
mi činnostmi – hotelnictvím a správou a pronájmem nemovitostí - spravuje 
a pronajímá nebytové prostory ve svých obchodních domech v Praze, které 
provozuje pod značkou Obchodní domy Regata. Jedná se o OD Luka, Centrum, 
Tempo, Ládví, Visla a Čílova.

Nákupní centra



Známá ikona pražské ulice Na Příkopě 
– Slovanský dům – získala nový vzhled 
a nový život. Místo, které mnozí znají 
jako ideální zkratku přes město, možnost 
luxusních nákupů nebo ideální lokaci 
pro setkání, rozkvétlo záplavou barev.

Zahrada ve Slovanském domě, plná stromů 
a keřů, byla architektonicky pečlivě přemě-
něna a doplněna o květenu, která se každé 
jaro rozbují, a především o jedinečná umě-
lecká díla, která mohou návštěvníci a zákaz-
níci obdivovat celoročně.

Česko-argentinský vizuální umělec Federi-
co Díaz je známý svými objekty z kovu, které 
vytváří pomocí skládaných vrstev. Ve spojení 
s bující zahradou kolem nich se stanou no-
vým symbolem propojení přírody a umění. 

Z několika oslovených autorů byl nakonec 
vybrán právě Federico Díaz, jehož poslední 
dílo v Sacramentu bylo natolik působivé, že 
bezkonkurenčně vyhrál. Jeho díla vznikají 
především v zahraničí a nyní konečně mají 
i obyvatelé České republiky, ale i turisté mož-
nost obdivovat tvorbu u nás, konkrétně tedy 
ve Slovanském domě.

Celková změna grafiky má za cíl dotvořit 
příjemné a pučící prostředí jedinečné ná-
kupní destinace v centru Prahy, která jako 
jediná nabízí příjemný stín stromů i v ty nej-
teplejší dny celého roku. Neobarokní vzhled 
zahrady je v uměleckém kontrastu s moder-
ní skleněnou budovou Slovanského domu 
a jeho prostor. Návrh pochází od významné-
ho květinového návrháře Mária Wilda, ozna-
čovaného také jako „květinový mág“.

Prostory momentálně využité pro zahrád-
ky restaurací jsou o rozloze cca 650 m2, při-

čemž celková výměra dvorního traktu je cca 
2 200 m2. Celková přeměna zahrady stála 
v řádu milionů korun.

Nový vizuální kabát získaly nejen prostory, 
ale i veškerá sociální média – instagramový 
a facebookový účet Slovanský dům. Najdete 
na nich v pravidelných intervalech novinky 
o akcích, produktech nebo eventech v pro-
storách Slovanského domu.

Nová a přeměněná zahrada však nezna-
mená, že zákazníci přijdou o své oblíbené 
obchody. Od Beltissima a Trussardi až po 
Weekend Max Mara nebo Save My Bag; zná-
mé restaurace Brasileiro nebo Kogo, včetně 
všech dalších služeb, zůstávají nezměněné. 
Návštěvníci jsou také nadále zváni do kina 
Cinema City nebo do Cafe Pavlina. Známým 
místem je také Empire Hall – jedinečné mís-
to jak pro eventy, tak pro elegantní večer 
s jazzovou hudbou v art deco prostoru, který 
vypadá jako filmový set pro Velkého Gatsby-
ho. Popřípadě společnost Empire Hall nabízí 
i sály k pořádání konferencí a dalších profes-
ních akcí.

Kompletní přehled obchodů a služeb na-
jdete na internetových stránkách www.slo-
vanskydum.cz.

Užijte si nakupování a volný čas v nové 
a rozkvetlé zahradě!

Nákupní centra
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Slovanský dům v novém kabátě SRP

digital printing

Pozvedněte vaši prezentaci na vyšší úroveň

• 10 000 lumen
• Snadno ho složíte bez použití nářadí
• Jen ze 7 komponentů
• Brilantní osvětlení
• Jednoduše vyměnitelná grafi ka
• Jasné a výrazné barvy tisku na textilní backlight
• TUV certifi kát
• Unikátní Red dot award obal 2018
• 2 roky záruky

Výhradní distributor pro ČR je společnost SRP s.r.o., Podnásepní 1d, 602 00 Brno

Objevte přenosný 
světelný display 
nové generace

Objednávejte zde:
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Opojení technologiemi polevilo,
prim hraje autenticita
Na veletrhu Globalshop bylo zřejmé, že adorace digitálními technologiemi ochladla. 
Veletrh Globalshop, jenž se letos z Las Vegas přestěhoval zpět do Chicaga, vyzařoval o poznání méně nadšení z digitálních 
technologií, umělé intelligence a virtuální reality než v uplynulých dvou letech. Jejich prezentace byla mizivá, podobně tomu 
bylo i na souběžném MPV veletrhu v Paříži. Retailové komunikaci tento rok naopak vévodila klidná autenticita a esenciální 
snaha o ten nejlepší možný zákaznický zážitek na základě kvalitního in-store designu. 

Při procházení jedné ze dvou největších pře-
hlídek in-store komunikace na světě nemohl 
návštěvník přehlédnout snahu jejích orga-
nizátorů o multisenzorický zážitek hodný 
prezentovaným in-store řešením. Po výstavní 
hale byly šířeny příjemné vůně, které se bě-
hem trasy měnily a neustále překvapovaly, 
uličky mezi expozicemi byly navíc „vystlány“ 
vysokými koberci s příjemným nášlapem. 

Z expozic nás zaujaly především originální 
realizace pro segment HORECA, které na na-
šem trhu tak zoufale chybí. 

Pozornost získala take POP média s originál-
ními detaily, například provaz dekorující top 
kartu stojanu, kovové tyčky tvořící hrany po-
lic v kartonovém stojanu či tisk působící kva-
zi 3D efektem. Zajímavý byl rovněž hologram 
systém na praktickém jednoduchém stojanu 
k aplikaci například do POP displeje.

Příklady 
povedených 
poutačů pro 

segment 
HORECA,  

foto: autor

kovové tyčky 
jako okraje polic 

v kartonovém 
stojanu a 3D 

image tisk  
foto: autor

Aplikace s provazem dekorující top kartu stojanu, 
foto: autor

 3D image tisk foto: autor

Hologramový POP systém na jednoduchém stojánku, 
foto: autor

Pohybový mechanizmus  
na senzor a digitální obrazovka 

integrovaná do kartonového 
displeje propagující produkty  
na pánské holení, foto: autor. 

Daniel Jesenský & Martin Vorel
DAGO, s.r.o.

Příklad asijské výstavní expozice

Tradičně bylo vidět, že americký trh dokáže 
uživit i vysoce specializované firmy. Vystavo-
vali například specialisté na magnety, zámeč-
ky, uzavírací mechanismy či kolečka využitel-
ná pro POP média.

Podobně jako na pařížském veletrhu Marke-
ting Point de Vente (MPV) byl i v Chicagu 
kladen v rámci veletrhu důraz na interaktiv-
ní edukaci, a to například formou tréninku 
principů vizuálního merchandisingu. V Paří-
ži to byl například koučing in-store komuni-
kačních strategií, návrhů a realizací.

V mnohem větší míře než v Paříži vystavovali 
na americké půdě asijští dodavatelé. Úro-
veň jejich sortimentu byla však v porovnání 
s americkými či evropskými výrobci jako ob-
vykle velmi nízká až ubohá. Zlepšila se pouze 
jejich proaktivita a schopnost komunikace 
v angličtině. Jejich početné zastoupení doka-
zuje intenzivní snahu asociace Shop! Global 
přilákat z Asie nové členy a propojit je se se-
veroamerickým trhem. 

Shop! OMA Awards

Zákaznická zkušenost v chicagském pojetí

Součástí veletrhu byla také celoamerická národní soutěž Shop! OMA Awards, v je-
jímž rámci na jednom místě soutěžily ty nejlepší POP projekty na světě. Ty i letos 
prokázaly schopnost posunu svých tvůrců v kreativitě, originalitě i WOW efektu. 

Příklady aplikací s dekorovanými  
kompozicemi balení produktů foto: autor

Imitace přírodních materiálů a 3D aplikace,
foto: autor

Zatímco v Paříži nejvíce zazářily realizace 
z kategorie kosmetiky a beauty, v Chicagu 
pocházely ty nejatraktivnější a zároveň ne-
jdominantnější exponáty z kategorií FMCG, 
především alkoholických nápojů, potravin 
a elektro. Netradiční byla kupříkladu kombi-
nace kartonového dočasného řešení stojanu 

s aplikovanou digi/sensory 
movement technologií. 
Trendem soutěže byl také 
příklon k přírodním ma-
teriálům a jejich imitacím 
či využívání 3D aplikací 
a zvětšenin. 

Letos už nepřekvapily ani tradiční harmonic-
ké POP kompozice obalu, produktu a POP 
média, jejichž kombinace vytvářely zajímavé 
scénografie.

Pohled na pick & mix ostrůvky a regálové sekce 
v supermarketu Whole Foods Market, foto: autor

Při návštěvě chicagských obchodů nebylo 
možné nevšimnout si „všudypřítomné po-
sedlosti pozitivní zákaznickou zkušeností“. 
Není výjimkou, že hned u vchodu prodejny 
vítá zákazníky její „vedoucí“, který se jich při 
odchodu ptá na hodnocení nákupu. Stane-li 
se chyba, například čeká-li zákazník ve fast-
foodu déle na svou objednávku, je mu doslo-
va vnucována kompenzace, třeba ve formě 
dezertu či kuponu na další nákup. 

Z navštívených prodejen nás nejvíce 
zaujal supermarket Whole Foods Market 
v blízkosti Michigan Avenue, jenž propojuje 
prodejní prostor se stylovou kavárnou, kde 
je možné konzumovat také zde zakoupené 
a vynikající ready to eat produkty. V samot-
né prodejně se příjemně prolínají vůně ruč-
ně vyráběných mýdel s čerstvě mletou kávu. 
Vybírat je možné z mnohých pick & mix 
ostrůvků.

Sympatický personál se nejen usmívá, ale 
i pomáhá skládat nákupy do tašek. Vše pů-
sobí poctivě, jasně a přehledně, a to jak na 
úrovni jednotlivostí, tak jako celek. Prodej-
na WFM dokáže komunikovat a těšit zákaz-
níkovy smysly, aniž by ho něčím nevhodně 
rozptylovala nebo zdržovala. Jednoznačně 
se jedná o příklad velmi zdařilého in-store 
konceptu, ve kterém ztrácíte pojem o čase 
a těšíte se na příští návštěvu.
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Leží kousek od China Townu, ohraničen Spadina Avenue z východu a College Street ze severu, a pyšní se viktoriánskou architek-
turou osmdesátých let předminulého století, kdy zde byla vystavěna dělnická čtvrť převážně pro irské a skotské přistěhovalce. 
Kensington Market je trhem odjakživa. Začátkem dvacátého století sloužil jako útočiště také pro východoevropské a italské, 
převážně židovské, imigranty (Cochrane 2000). A tento vývoj se opakuje dodnes. Na světě není mnoho míst podobného ražení. 
Rozmanitý z pohledu barvy pleti i náboženství a stejně jako New York City - Kensington Market nikdy nespí. 

Nejde jen o plané řeči, které jsem někde vyčetl. Od roku 2015 se Kensington Market stává 
pravidelně na celý srpen naším domovem. A byť je z mnoha pohledů brán jako turistická 
atrakce, kterou navštíví každoročně bezpočet návštěvníků z celého světa, měl jsem příležitost 
za tu dobu tohle místo poznat jako jeho obyvatel. Vesnice v centru metropole, která je ideální 
kombinací všeho, co ke svému každodennímu životu potřebujete. Vše na dosah, v té nejvyšší 
kvalitě a vše velmi intenzivní. No a protože mám rád RETAIL a Kensington Market není ničím 
jiným, zde vám nabízím výběr toho nejlepšího, co jsem si za dobu mých pobytů oblíbil a kde 
jsem pravidelným návštěvníkem. Přeji příjemnou procházku.

Kensington Market Toronto

 Jimmy's Coffee
Od sedmé ráno až do večera si můžete u Jimmyho 
koupit skvělou kávu, která vás bezpečně postaví 
na nohy. 5 druhů mléka a bezpočet příchutí dovo-
lí každému vybrat si dle libosti. A byť jsem vždy 
preferoval kávu doma a ono pochodování po ulici 
s kelímkem mě nikdy zvlášť nebralo, něco na tom 
je. Nejsem schopen definovat co, snad ta možnost 
výběru, nevím. Někdy je to skoro jako kultura. Ale 
všeho moc určitě škodí. Naše kamarádka tako-
vých půllitrových kafíček dá během dne pět.

 Kensington Brewing Company
Ještě minulý rok v srpnu tuto prodejnu a pivovar 
dokončovali. Letos už skvěle fungující podnik, kte-
rý vaří překvapivě dobré pivo (omlouvám se, ale 
tuto poznámku jsem si jako pravý Čech nemohl 
odpustit). Mikropivovary jsou v Kanadě, speciálně 
v Ontariu, velmi rozšířené a místní poptávka po 
„craft beer“ je velmi vysoká.

Ronnie's Local 069
Knajpa u Ronniho je také za rohem. Občas tam 
potkáte týpky, které byste po desáté večer zdravit 
nechtěli, ale pivo mají dobré. A dokonce z celé-
ho světa. Je zajímavé, že v Kanadě je občas vše 
evropské bráno jako tak nějak lepší. Onehdy, 
když jsem byl u Ronniho naposledy, jsem dostal 
desetiminutovou přednášku o pšeničném pivu 
z Německa.

A takhle, jak říká domestikovaný Čech a ka-
marád Radek Krásný, tady žijeme. Sice jen 
měsíc v roce, ale i tak máme možnost vidět 
svět jinýma očima. Očima, které nejsou jen 
ryze provinční nebo příliš konzervativní. 
A ten pohled nás může posunout dál. A byť se 
nám zdá občas něco moc různorodé a jiné, 
nebojíme se toho. Naopak, inspirujeme se.

Petr Šimek,
WELLEN RETAIL EXPERIENCE

 Sanagan's Meat Locker
Už jsem o tom asi někdy psal, ale rád to zopa-
kuji. V Torontu jsou dvě vyhlášená řeznictví. Cum-
brae's na Queen Street a právě Sanagan's Meat 
Locker. Měl jsem možnost mnohokrát nakupovat 
v obou a pořád se nemohu rozhodnout, které 
je lepší. V Cumbrae's vidíte, jak se maso porcu-
je a bourá, včetně obrovských lednic, kde zraje, 
v Sanagan's je zase velmi odlehčená atmosféra 
s nádech exkluzivity. Máte pocit, že ti kluci za pul-
tem vědí o masu úplně vše. 

 Wanda's Pie In The Sky
Tady to pro změnu milují můj tchán a švagr. Oba 
nedají dopustit na tyhle buchto-koláče, byť se na-
rodili každý někde jinde, tchán v Berlíně a švagr 
v Jihoafrické republice. Musím říci, že jsem jim ča-
sem také přišel na chuť. Od té doby už mi nepro-
jde výmluva, že za mým každoročním přibíráním 
v Kanadě vězí ten divný místní vzduch. 

 Kos Restaurant
Tohle místo opravdu milujeme. Jsme tu každý rok 
několikrát. Máme to za rohem a kromě dotěrných 
vos, poskakujících veverek a neodbytných mýva-
lů, kteří se dokonce naučili otevírat bezpečností 
zámky na popelnicích, jde o poklidné místo. Kla-
sický diner (jídelna) s nebývale různorodou obslu-
hou z celého světa, kde si můžete dát pořádnou 
kanadskou dřevorubeckou snídani, včetně slaniny 
a hash browns.

 Hooked
Nejsem rybí specialista, i když byl mohl být. Můj 
tchán, pocházející z Edmontonu, vlastnil ještě do-
nedávna velkoobchod s rybami. A protože dodával 
sushi do všech tamních restaurací, k lecčemu jsem 
doslova přičichl. Každopádně Hooked bylo zvo-
leno mnohokrát jako nejlepší rybárna v Torontu 
a ryby jsou tu opravdu čerstvé. Steak z Ahi tuňáka 
a nebo pár ústřic vřele doporučuji. Byť mají ceny 
o malinko vyšší než vedlejší Coral Sea Fish Market, 
Hooked voní jako procházka na břehu moře.

 Blackbird Baking Co.
Takovouhle kůrčičku na chlebu jste zaručeně ještě 
nejedli. Je obzvláště vypečená. Dobrých chlebů je 
hodně, od Esky až po ten Číněveský, který dělají 
kousek od Poděbrad. Ale tohle je prostě THE Chle-
ba. Blackbird Baking je to nejbáječnější pekařství 
v celém Torontu. Pokaždé, když jdu pro čerstvý 
bochník, si dosyta užívám tu čerstvou vůni linoucí 
se všude kolem. 

 Poetry Jazz Cafe
Jako sladkou tečku nakonec něco málo hudby. 
Tenhle jazzový klub otevírá jenom odpoledne 
a o víkendech a hrají tu nejlepší místní umělci. 
Stačí jen otevřít okno v zadní ložnici a mám kon-
cert jako na dlani.

 Via Mercanti
Naše dcera Emma miluje těstoviny a pizzu, tak-
že tento podnik nemůžu vynechat. V Kanadě vás 
občas překvapí věc, kterou byste v Evropě jen 
těžko hledali. Třeba když vám číšník řekne, abys-
te si nechali příbor i na hlavní jídlo a položí vám 
zapatlanou vidličku a nůž na ubrousek. Ale pizzu 
mají skvělou. Určitě si objednejte pizzu Margheri-
tu s okraji plněnými ricottou a pálivým salámem 
soppressata. Pecka!
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Na vystavení bylo prezentováno kompletní 
portfolio značky. „Zákazníci měli možnost 
výhodně koupit a vyzkoušet i jiné produk-
ty značky, důraz byl kladen zejména na 

Captain Morgan Black Spiced a White Rum, 
dominantní byl však Captain Morgan Origi-
nal Spiced Gold, který se navíc prezentoval 
v limitované edici.“ vysvětluje Zdeněk Bláha, 
brand manager Captain Morgan, Stock Plzeň. 
Přínosem velkého vystavení byl větší prostor 
pro prezentaci značky v době, kdy řetězce 
usilují o čistší prodejní prostředí a pro budo-
vání a komunikaci značky není tolik prosto-
ru. Řešení na míru přináší lepší výsledky než 
komunikace pouze na regálu a standardní 
formáty. Velká vystavení jako nástroj podpo-
ry budování značek v místě prodeje se v tom-
to kontextu stávají trendem.

Námořní tématika je se značkou Captain 
Morgan neodmyslitelně spojená. Vystavení 
na prodejnách Globus reflektovalo prvky 
lodní konstrukce. „Dřevo je upraveno, aby 

vypadalo ošlehané mořem. Postup opalová-
ní, drátkování a moření jsme vyvinuli před 
dvěma roky a je používán pro každé dřevě-
né vystavení. Nechyběla postava kapitána 
s kormidlem a pozornost nakupujících lá-
kalo pulzující červené osvětlení,“ popisuje 
vystavení Miroslav Obrátil, project manager 
společnosti Dago, která měla na starosti jeho 
návrh a výrobu.

Čtyřpaletí bylo nasazeno ve třech prodej-
nách Globus. V dalších prodejnách řetězce 
byly vystaveny jednopaletové dřevěné lodě, 
které svým provedením a hodnotnými ma-
teriály rovněž výrazně poutaly pozornost. 
„V loňském roce došlo k jejich pilotnímu tes-
tování a potvrdily se lepší prodejní výsledky 
ve srovnání s kartonovým provedením,“ do-
plňuje Miroslav Obrátil. Vícepaletová nestan-
dardní vystavení jsou fungujícím trendem 
a značka v jejich využití hodlá pokračovat.

Čtyř a dvoupaletové vystavení Captain 
Morgan bylo zároveň vyhlášeno portálem 
Mistoprodeje.cz jako vítěz soutěže s názvem 
TOP In-store realizace měsíce za měsíc čer-
ven 2018. V tomto měsíci bylo přihlášeno 
10 In-storových realizací, které porotci opět 
hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpra-
cování, celkové produkční provedení a po-
tenciál upoutání pozornosti v místě prodeje. 

Vystavení ve formě lodi s potištěnou pla-
chtou a lanovou sítí - Captain Morgan získalo 
u porotců vítězství s velkým náskokem.

Vystavení Lego Duplo v podobě lokomoti-
vy vychází z jedné ze stavebnic. Průhledné 
boxy se složenými stavebnicemi ukazují dě-
tem a jejich rodičům, co si mohou společně 
poskládat. Zlato bylo uděleno v kategorii 
volný čas.

Stříbro a bronz získaly dvě realizace v ka-
tegorii nápojů. Druhé místo má paletové 
vystalení s origami sochou jelena pro Jaeger-
meister, třetí si odnáší regálové čelo Birell. 
V kategorii Zdraví, hygiena a drogerie se na 
druhém místě umístil playtable Oral-B, který 
nabízí k vyzkoušení produkty z řady elektric-
kých kartáčků. Na třetím místě je v kategorii 
permanentních vystavení kategorie Food re-

gálové čelo Whiskas, které poutá na hravou 
prezentaci majitele kočičích mazlíčků včetně 
haptické stimulace s pomocí aplikace reálné-
ho lana.

Pro Dago jde o další úspěch z Paříže, kdy 
jako jediná společnost zastupuje český trh. 
„Tentokrát si odnášíme pět ocenění, zatímco 
v předchozích dvou letech to byly tři a čtyři. 
Je to pro nás opět velké zadostiučinění. Pro-
sazovat se v konkurenci rostoucího počtu 
účastníků v době, kdy úroveň oboru a při-
hlášených prací výrazně roste, je velká výzva. 
A vážíme si nejen toho, že se nám to daří jako 
jediné české firmě v této soutěži,“ říká k úspě-
chu Marek Končitík, obchodní ředitel Dago. 

Třetí rok a opět o jedno ocenění navíc
55. ročníku POPAI Awards Paris se zúčastnilo 
334 projektů ve 46 kategoriích z oblasti POS, 
digital a merchandising, loni byl jejich počet 
250. V roce 2016 uspělo Dago se třemi pro-
jekty: zlato za stojan superprémiového psího 
krmiva Carnilove, stříbro pro interaktivní 
regálové čelo bonbonů JOJO a bronz získala 
loď kapitána Morgana sloužící jako mobil-
ní dřevěný bar. V roce 2017 přivezlo Dago 

první místo za stojan kojenecké vody Rajec, 
bronz získal shop-in-shop LG v Alze, stejný 
kov mělo také vystavení Oral-B s nadživot-
ní maketou elektrického zubního kartáčku 
a opět třetí místo získalo paletové vystavení 
Captain Morgan.

Michael Weber, vedoucí marketingového od-
dělení skupiny THIMM, má z ocenění radost: 
„Tři ceny v různých kategoriích odrážejí naše 
odborné znalosti v místě prodeje. Takovými 
inovativními řešeními pomáháme našim zá-
kazníkům vystupovat na trhu individuálně 
a odlišit se.“ Soutěž pořádá mezinárodní svaz 
POPAI „Point of Purchase Advertising Interna-
tional“. Již poosmé tak ocenil cenami POPAI 
D-A-CH Award nejlepší řešení na POS. Ceny 
byly předány 14. června 2018 na slavnostním 
galavečeru ve Frankfurtu nad Mohanem.

Podlahový displej na lahve VON HALLERS 
GIN společnosti Hardenberg-Wilthen AG
V kategorii „Nápoje, tabák“ získal podlahový 
displej na lahve VON HALLERS GIN zlatou 
medaili POPAI D-A-CH Award. Gin společ-
nosti Hardenberg-Wilthen AG je pojmeno-
ván po fyzikovi a botanikovi Albrechtovi 
von Haller. Ten v roce 1736 otevřel botanic-
kou zahradu v Göttingenu. Michael Weber 
k tomu doplňuje: „Konstrukce a design dis-
pleje zprostředkovávají právě blízkost k bo-
tanické zahradě. Od svého uvedení na trh 
v maloprodeji po celém Německu se gin 
výborně prodává. Lahve jsou umístěné na in-

tegrovaných stupních a spotřebitel k nim má 
přístup ze tří stran. Informace o společnosti 
Hardenberg-Wilthen AG a o původu a exklu-
zivitě výrobku jsou uvedeny na zadní straně 
displeje. Tvar displeje napodobuje design 
lahve „VON HALLERS GIN“ a spotřebitel tak 
rozpozná dokonalou souhru mezi výrobkem 
a druhotným umístěním.“

Pultový displej na ústní vody od MEDA 
Pharma GmbH & Co. KG 
Zlatou medaili POPAI D-A-CH Award v kate-
gorii „Zdraví“ získal pultový displej na ústní 
vody CB12® od společnosti MEDA Pharma. 
Displej splňuje vysoké požadavky z pohledu 
marketingu v místě prodeje, umístění výrob-
ků a přepravy. „Tento inovativní pultový dis-
plej poskytuje díky konstrukci ve tvaru vějíře 
několik výhod,“ vysvětluje Michael Weber. 
„Díky tvaru vějíře, který vznikne odsunutím 
dvou částí dna od sebe, si zákazník může 
výrobky prohlížet a odebírat z širšího úhlu 
asi 220 stupňů. Toto řešení dále poskytuje 
vysokou stabilitu zadního dílu. Zadní stranu 
lze využít jako nosič informací.“ Řešení kon-
strukce výrazně snižuje objem zásilky při 

přepravě displeje s umístěnými výrobky. La-
hvičky se do displeje snadno umísťují shora. 
Pracovník v balicím procesu vkládá displeje 
do příslušného zásilkového obalu a doplní jej 
výplní, která slouží jako další ochrana během 
přepravy. Zadní díl stojanu lze při přepravě 
sklopit, čímž se ušetří místo. Design displeje 
doplňují malé toppery, které slouží jako pod-
pora prodeje v místě prodeje.

Zesilovač z lepenky od Lucy SAS
Zesilovač zvuku pro chytré telefony vyrobe-
ný z lepenky získal v kategorii „Cestování, 
volný čas a automobil, sport a zábava“ stříbr-
nou cenu. Předlohou zesilovače zvuku z le-
penky je klasický megafon, a proto dokáže 
šířit zvuk hlasitostí až 110 decibel. Zesilovač 
zvuku vyrobila společnost THIMM pro fran-
couzského zákazníka, firmu Lucy SAS, z hlad-
ké lepenky o gramáži 350 g/m² s certifiká-
tem FSC. Funguje bez elektrického proudu 
či baterie. Při uvedení na trh v roce 2017 byly 
k dostání tři kolekce v modré, zelené a růžo-
vé barvě. Díky velkému prodejnímu úspěchu 
rozšířila společnost Lucy SAS již začátkem 
roku 2018 nabídku o dalších deset motivů. 

Tyto elegantní, ultralehké a velmi chytře vy-
myšlené LED rámečky ozáří každou výlohu, 
či jakýkoliv prodejní prostor. Jsou energic-
ky nenáročné, a přesto výjimečně poutavé. 
Můžete je umístit jak na elegantních lankách 

přímo do vaší výlohy, připevnit na stěnu, 
zasadit do stojanu či jen ležérně postavit na 
Vaši recepci nebo stůl ve Vašich prodejních 
prostorech. Všechny varianty se dají uchytit 
jak horizontálně tak vertikálně a lze je jakko-
liv kombinovat.

Jde o ultratenký diodově podsvícený rá-
meček s multifunkčním využitím , nízkou 
spotřebou a dlouhou životností. Vitrine Me-
dia je nástupce informačních kliprámečků. 
Díky efektnímu závěsnému systému oce-
lových lanek zákazník nikde nevidí žádné 
kabely, které dosud byly nepostradatelnou 
součástí všeho, co svítí. Tvůrci Vitrine Medií 
se zaměřili na to, aby informace předávané 

zákazníkům měli úroveň, byly jasné a atrak-
tivní. 

Velkou část tohoto sortimentu je možné 
fyzicky vidět na pražské pobočce Rex rekla-
ma nebo na stránkách www.rex-reklama.cz.

Captain Morgan brázdí 
vody prodejen Globus
Značka destilátů Captain Morgan distributora Stock Plzeň využívala do 23. července 
v řetězcích Globus akční vystavení připomínající loď. Vedle důrazu na prodejní akci 
byl záměrem také rozvoj značky. Výrazným rysem byla námořní stylizace v dře-
věném provedení, s nímž má značka dobré zkušenosti. Návrh a výrobu vystavení 
zajistila společnost Dago.

Odborná porota ocenila podlahový displej na lihoviny, pultový displej na ústní vody a zesilovač zvuku z lepenky.

Společnost Rex reklama je výhradním 
distributorem produktů VitrineMedia 
pro Českou republiku. Produkty fran-
couzské firmy VitrineMedia jsou na trhu 
již přes 10 let. Z za tu dobu se staly lea-
dery ve svém oboru a jsou rozšířené do 
více jak 28 zemí.

Dago proměnilo celkem pět nominací 
v první místo za vystavení Lego Duplo, 
ve druhé a třetí místo v kategorii ná-
pojů pro Jaegermeister a Birell a druhé 
místo za playtable, u něhož si zákazníci 
v Globusu zkoušejí elektrické kartáčky 
Oral-B. Třetí místo získalo regálové čelo 
Whiskas a Birell.

DAGO proměnilo 5 nominací:
z POPAI Awards Paris veze zlato, dvě stříbra a dva bronzy

Tři produktová řešení z THIMM vyhrála 
v soutěži POPAI D-A-CH Award 2018

Vitrine Media
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Systémy řízení budov
Energetická efektivita budov v komerčním prostředí, ať se jedná o kancelářskou budovu, výrobní závod, školu nebo kulturní či 
obchodní centrum, je dnes na prvním místě. Díky tomu se už prakticky nestaví budovy bez řídicích systémů a systémů pro řízení 
osvětlení. Technologie Helvar jde těmto požadavkům jako světový lídr vstříc. Velké budovy dnes díky náročným energetickým 
požadavkům a pokročilým technologiím obsahují různé řídicí systémy například pro vytápění, stínění, požární poplachy a v ne-
poslední řadě i osvětlení. Provozovatelé budovy potřebují mít jednoduchý nástroj, jak tyto technologie obsluhovat a řídit, což 
si česká společnost DNA CENTRAL EUROPE, která je certifikovaným partnerem Helvar a navrhuje a řeší projekty systémů řízení 
této firmy, plně uvědomuje. Proto se snaží pomocí systémové integrace technologický „život“ budovy maximálně zefektivnit 
a ulehčit. Přinášíme vám ukázku z jejich realizací řídících systémů budov.

Na nároží ulic Národní a Mikulandská v cen-

tru Prahy vyrostla moderní polyfunkční bu-
dova s názvem DRN. Byla dokončena kon-
cem roku 2017 a spojuje Palác Dunaj z roku 
1930 s barokním Schönkirchovským palá-
cem. Pozemky, které po demolici nárožních 
domů od roku 1966 sloužily jako parkoviš-
tě, zakoupil v roce 2012 soukromý investor 
SEBRE, a.s. Návrh projektu vyšel z pera Ing. 
arch. Stanislava Fialy, z kanceláře Fiala + Ne-
mec, s.r.o.

DRN slouží především jako kancelářské 
prostory, obchody, restaurace a galerie. Ob-
rys budovy sleduje uliční čáru a na výškové 
rozdíly svých sousedů reaguje ustupujícími 
patry lemovanými balkóny se zelení. Na ulič-
ní prostor navazuje dvoupodlažní obchodní 
parter. Čtyři podzemní podlaží ukrývají gará-

že a technické zázemí. Horní patra se sedmi 

nadzemními podlažími obsahují kanceláře. 
Střecha, na které architekt umístil zahradu, 
slouží jako terasa. Fasáda je prosklená a po 
obvodu se táhnou terasy se zelení a květina-
mi, které jsou nasvětleny speciálně vyrobe-
nými svítidly LED, RGBW. Svítidla s krytím 
IP 66 jsou vytvořena z hliníkových U pro-
filů v délkách 30 a 60 cm při použití nízko-
napěťových 24V LED pásků a 70 W driverů 
zalitých speciální dvojsložkovou hmotou. 
Kombinace různých délek LED svítidel, bar-
vy světla a řízení osvětlení v podvečer a ve 
večerních hodinách nenuceně, přitom prak-
ticky, vkusně a ekonomicky dotváří celkové 
architektonicko-technické řešení budovy.

DNA CENTRAL EUROPE, certifikovaný 
partner Helvar, navrhnul systém řízení osvět-

lení s unikátními řídícími jednotkami Helvar 
Imagine Router a zprovoznil tento systém ve 
spolupráci s dodavatelem svítidel, společnos-
tí Lumidée s.r.o. Všechna použitá fasádní sví-
tidla komunikují s DALI standardem. 

Instalované routery umožňují řízení 
a změnu barevných světelných scén a díky 
Web serveru také ovládání pomocí PC, mob. 
telefonu a tabletu s funkcí plánovače udá-
lostí pro výběr přednastavených světlených 
scén. Intensita a barevné světelné scény, kde 
jednou z nich je nasvětlení fasády v našich 
národních barvách, jdou ruku v ruce s na-
stupující noční dobou a požadavky uživatele, 
přičemž citlivým způsobem dotvářejí exteri-
ér a okolní atmosféru přilehlých budov.

Sedmipatrová kancelářská budova Mecha-
nica, která byla postavena v rámci admini-
strativního a rezidenčního komplexu na 
místě bývalého objektu Waltrovky na Praze 
5 v roce 2017, slouží jako sídlo farmaceutic-
ké společnosti Johnson & Johnson. Projekt 
řízení osvětlení vznikal od samého začátku 

v těsné spolupráci se společností Honeywell. 
Helvar je zde instalován pro kompletní regu-
laci osvětlení více než 3 500 svítidly v kombi-
naci s multisenzory pro všechny kancelářské 
prostory, zasedací místnosti a chodby. V sed-
mém patře řešil Helvar rovněž komplexní 
ovládání venkovních žaluzií. Přepínání reži-

mů, uživatelskou vizualizaci, ovládání svítidel 
z AV techniky a časové programy řeší Honey-
well pomocí integrace Helvar do HAWK AX. 

Kombinace systémů Honeywell a Helvar 
zajišťuje náročné požadavky firmy Johnson 
& Johnson tak, aby garantovaly stejný stan-
dard fungování a energetických úspor, na 
které jsou zvyklí ve svých pobočkách po ce-
lém světě. Splňují ty nejnáročnější technolo-
gické požadavky a zároveň vytváří prostředí, 
ve kterém se více jak 1 000 zaměstnanců cítí 
příjemně. Instalované dotykové obrazovky 
v jednotlivých patrech zajišťují vstup, uzamy-
kání, odemykání kancelářských prostor 
s přednastavením funkcí řízení osvětlení, 
chlazení, topení, ventilace, stínění. Uživa-
telská vizualizace celé budovy je zastřešena 
BMS EBI, Honeywell.

Projekt Mechanica byl certifikací LEED 
prověřen již ve fázi předběžného návrhu 
a byla mu udělena pre-certifikace v úrovni 
LEED GOLD.

Nová administrativní budova VISIONARY 
v pražských Holešovicích je moderní admini-
strativní budovou, která se kromě jiného pyš-
ní běžeckým oválem na střeše. Budova navr-
žená kanceláří Jakub Cigler Architekti nabízí 
k pronájmu v sedmi patrech 25 tisíc metrů 
čtverečných plochy a bude dokončena letos.

Díky systému řízení Helvar, který zde DNA 
realizuje, komunikuje více než 5000 svítidel 
pouze pomocí DALI protokolu. Tím DNA CE 
přispěla k tomu, aby budova mohla získat 
nejvyšší mezinárodní certifikaci energetic-
ky úsporné budovy LEED Platinum a WELL 
Core & Shell (jako první v České republice), 
která monitoruje prvky, jež mají vliv na zdra-
ví a duševní pohodu člověka skrze kvalitu 
ovzduší, vody a přístup ke zdroji světla.

Protože systém řízení osvětlení v tak velké 
a moderní budově nemůže být samostatným 
celkem, DNA zde zúročilo svoje dlouholeté 
zkušenosti a částečně i vlastní vývoj webové-
ho serveru. Dodaný systém Helvar komuni-
kuje se systémem měření a regulace budovy, 
který realizuje společnost Johnson Controls 
Internation. Komunikačním „můstkem“ mezi 
systémem Helvar a JC je zde Web Server, který 
byl kompletně vyvinut v České republice fir-
mou Safecontrol za podpory DNA CE a Helva-
ru. Protože DNA CE věří ve funkční standardy, 
byl zvolen obecně platný protokol BACnet. 

Oba světy – osvětlení a MaR – si vzájemně vy-
měňují téměř 11 000 datových bodů BACnet. 
Díky tomuto řešení má Visionary unikátní 
a maximálně efektivní infrastrukturu jednot-
livých systémů, plní bez problému energetic-
ké požadavky a zároveň nároky současných 
i budoucích zákazníků, kteří se do budovy na-
stěhují. Celé propojení přispělo samozřejmě 
i k efektivní správě pro facility management, 
který bude mít Visionary na starosti. Realiza-

ce této budovy ukázala možnosti, které tím-
to můžou přerůst s DNA až na globální trhy, 
protože spolupráce systémů Helvar a Johnson 
Control Internation se jistě neomezí jen na 
český a slovenský trhy. Díky standardům DALI 
a BACnet je lze realizovat kdekoliv na světě.

DRN v Praze na Národní 
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SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek


