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Máme pro vás blog!
Na našich stránkách www.pribehyznacek.cz nově najdete BLOG, jenž re-
flektuje obě odborné části BRANDS i STORES. Na blogu BRANDS se dočtete 
zajímavosti ze světa značek, které se nevešly do tištěného magazínu a na 
blogu STORES zase novinky a trendy ze světa kamenných obchodů.
Chcete být vidět v online světě Brands&Stories? Rádi zveřejníme vaše úspě-
chy i realizace, můžete zde také přispívat ve formě odborných článků, které 
by zajímaly naše čtenáře – marketingové manažery, ředitele a majitele firem.
Své příspěvky i s fotografiemi zasílejte 
na brands@pribehyznacek.cz, těšíme se na ně!
Dejte o sobě vědět online čtenářům Brands&Stories!
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ternetového obchodu má nabízet pohodlný 
a příjemný zážitek z integrovaného nakupo-
vání – na webové stránce zara.com si mohou 
zákazníci vybrat a objednat nejnovější styly 
značky. Obchod navíc disponuje místem na-
zvaným „Automated Collection Point“ – zde 
si mohou zákazníci zadáním QR-kódu nebo 
pinu, který obdrží e-mailem společně s po-
tvrzením objednávky, vyzvednout své objed-
návky, a to nepřetržitě. Rychlostí sekundy je 
Automated Collection Point, který dokáže 
spravovat až 900 balíků najednou, schopen 
lokalizovat vybraný příkaz a objednávku zá-
kaznici vydat. 

Interaktivní zrcadla
Obchod disponuje také interaktivními zr-

cadly, která jsou vybavena technikou RFID 
a jsou schopné identifikovat kusy oblečení, 
které by zákazníky mohly zaujmout. Tím 
může být zákazníkům nabídnuta celá řada 
outfitů a doplňků, které byly vybrány speciál-
ním týmem stylistů a designérů značky. 

Za integraci technologických prvků v no-
vém milánském obchodě odpovídá španěl-
ský poskytovatel technologií Trison. K tomu 
patří i odpovídající akustický koncept. Do 
veškerých stropů byly neviditelně zabudová-
ny reproduktory, jejichž zvuk je rovnoměrně 
rozprostřen a zní homogenně.

Informace o nových kolekcích se nahráva-
jí přes obrazovky umístěné v obchodě a jsou 

permanentně aktualizovány. Dvě obrazov-
ky jsou zvlášť nápadné: zahnutá obrazovka 
o rozměrech 9x9 m, která se rozprostírá přes 
přízemí až do prvního podlaží a díky své for-
mě nechává zákazníky v podstatě „vplout“ 
do obrazů. A pak také kombinace osmi obra-
zovek, které jsou propojeny do velkoplošné 
18-ti metrové obrazovky, která je umístěna 
vedle eskalátorů a rozprostírá se přes všech-
na podlaží obchodu. Všechny obrazovky jsou 
vybaveny LED s 3,9 pixely.

Systém zbožového hospodářství
Isla ve své úvodní řeči zdůraznil, že všech-

ny značky v rámci koncernu by měly do roku 
2020 zavést tyto systémy objednávání zboží 
ve všech zemích, ve kterých jsou zastoupeny 
kamenným obchodem. Systém zbožového 
hospodářství má umožnit pokrýt online ob-
jednávky zásobami v pobočkách. Dosud byl 
tento systém zaveden v pobočkách Zary v 25 
zemích, mj. ve Španělsku, Francii, Itálii, Číně, 
USA, Velké Británii a Mexiku. Inditex v sou-
časné době provozuje obchody na 96 trzích 
a na 49 trzích je aktivní i online.

Objednávkový systém je založen na RFID 
a je již celosvětově používán v pobočkách 
Zary. Integruje také značku doplňků pod ná-
zvem Uterqüe. Tato technologie bude nyní 
zavedena i u zbývajících značek tak, aby s ní 
byl do roku 2020 vybaven celý koncern, jak 
avizoval Isla. 

Inditex chce navíc do roku 2020 provozo-
vat všechny své pobočky v souladu s kritérii 
pro ochranu životního prostředí v rámci 
svého efektivního ekologického plánu, který 
předpokládá úspory energie a vody o 5-20 
procent oproti běžnému obchodu. Toto se 
podle údajů koncernu podařilo prosadit již 
v osmi procentech poboček Inditexu, včetně 
všech obchodů v Číně. 
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Zara zrealizovala svůj projekt pod vede-
ním svého dlouhodobého partnera, projek-
tové kanceláře Elsa Urquijo Architects, která 
má své sídlo v A Coruni na severovýchodě 
Španělska, tedy v „domovském městě“ Zary. 
Celý koncept má odrážet ducha bývalého 
kina, které se v této budově v Miláně nachá-
zelo v letech 1941-1999, přičemž zůstala za-
chována ohromující architektura, avšak byla 
doplněna o technologické inovace. Srdcem 
celé architektury je atrium ve vstupním pro-
storu se svým schodištěm ve tvaru podkovy, 
mozaikou na stěnách a centrálně umístěným 
křišťálovým lustrem ze skla Murano. 

Omnichannel
Rekonstrukce této plochy o velikosti 3500 

m2 trvala čtyři měsíce. Po dobu rekonstrukč-
ních prací byl pro zákazníky v dubnu ote-
vřen pop-up-store. „Je to pro nás jedinečný 
obchod. Prezentuje výjimečný architekto-
nický design v ojedinělém prostředí a nabízí 
zároveň nejnovější technologii, která se sou-
středí jak na plnění nových požadavků zákaz-
níků, tak i na další vývoj našich snah v oblasti 
udržitelného rozvoje. Tento obchod by měl 
být vzorovým příkladem našeho modelu 
kombinace kamenného obchodu s online 

obchodem,“ řekl CEO Pablo Isla při otevření. 
Isla zároveň dodal: „Chceme naše kolekce na-
bízet všem zákazníkům bez ohledu na jejich 
polohu, a to i na trzích, kde prozatím nejsme 
zastoupeni s kamenným obchodem.“

Milán ovšem není prvním obchodem, 
který prosazuje tento nový online koncept - 
obdobné byly otevřeny už loni ve Westfieldu 
v Londýně a ve španělském Bilbau, ale milán-
ský obchod je z nich největší a nejnápadnější. 

Ztvárnění milánského konceptu obcho-
du si kladlo za cíl probudit opět k životu 
původního ducha budovy z roku 1941 s její 
architekturou. Obchod prezentuje dámské 
a dětské kolekce na čtyřech podlažích a zahr-
nuje novou oblast omnichannel pro nákup 
a vyzvednutí online objednávek. Pánské od-
dělení je vyčleněno na ploše o rozloze 800 
m2 ve vedlejší budově, která byla v roce 2017 
kompletně zrekonstruována. 

Silná architektura
Původní masivní jeviště dřívějšího kina bylo 
ponecháno v zemitých tónech a přizpůsobe-
no dnešním architektonickým podmínkám 
budovy. Díky tomu mohou být prezentace 
kolekcí rozděleny na každém podlaží do čtyř 
nebo pěti nezávislých sektorů. 

Cit pro detail se odráží ve volbě materiá-
lů: štukované zdi jsou ponechány v okrových 
barvách, které se hodí k ostatnímu zařízení. 
Tyto tóny jsou odvozeny od charakteristické 
barevné palety původní mramorové výzdoby 
kina, která je složena z druhů mramoru Brec-
cia Aurora a Rosso Verona. 

Jak zmínil Isla, do obchodu byl začleněn 
nespočet digitálních technologií. Nový pro-
stor určený pro propojení kamenného a in-

Cinema Paradiso
Španělský řetězec s rychlou módou Zara znovu otevřel svůj flagship-store v Miláně. Středobodem se stala nablýskaná architek-
tura bývalého kinosálu. Tento obchod zároveň ztělesňuje nové využití online a offline prodeje. Do roku 2020 by tato značka 
chtěla být zastoupena online na všech světových trzích. 

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

Mark Faithfull

Velké vstupní atrium se 
schodištěm, mramorová 

podlaha a stropní svítidla 
ze skla značky Murano

„Obchod je perfektním příkladem na-
šeho modelu kombinace kamenného 
obchodu s tím internetovým.“

Pablo Isla, předseda a CEO, Inditex

Velké kino i na prodejních patrech

Reprezentativní obchod je „prošpikován“ digitální technikou

Blyštivý vstupní prostor ve stylu showbusinessu

Zara, Milán
Obchod Corso Vittorio Emanuele, Milán

Plocha 3500 m2

Podlaží 4

Sortiment dámský a dětský

Architekti  
Elsa Urquijo Architects, A Coruna, Španělsko

Digitální vybavení  
Trison, A Coruna, Španělsko
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Retailer Footshop, který před 8 lety začal 
jako malý e-shop o padesáti párech tenisek, 
má v současné době místo na e-commerce 
trhu po celém světě. V nové prodejně na-
bídne exkluzivní produkty, jako jsou tenisky 

a oblečení značky adidas Y-3, tenisky z řady 
adidas Consortium, ale i selekci od značky 
Kenzo z portfolia LVHM a mnoho dalších. 
Otevřením v centru města bude mít Foot-
shop příležitost obohatit český trh o další 
významné značky. 

“Ve Footshopu velmi rádi posouváme hra-
nice a objevujeme nové možnosti. Přestože 
jsme začínali jako e-commerce hráč, kamen-
né prodejny se staly naší neodmyslitelnou 
součástí a také jedním z prostředků, jak se 
přiblížit zákazníkům. Věřím, že jsme se na-
učili dělat kvalitní kamenný byznys, který 
přináší našim klientům radost a vždy něco 
nového,” říká majitel Footshopu, Peter Ha-
jduček. 

Footshop navázal v minulém roce úspěš-
nou spolupráci se společností EYELEVEL, 
globální špičkou v designu prodejen. Pro 

novou prodejnu, která se nachází v unikátní 
budově bývalé Živnostenské banky na adrese 
Na Příkopě 20, si EYELEVEL opět zvolil jako 
svého designového dodavatele.

“Náš druhý obchod v Praze naváže kon-
ceptem na naše další prodejny, které jsou 
výjimečné svými eventy a uměleckými akti-
vitami. Od potvrzení, že tento prostor máme, 
jsem jej téměř denně navštěvoval a nemohl 
se dočkat otevření pro naše zákazníky, ” do-
dává Peter. 

V rámci grand opening party, která 
proběhla 14. února 2019, Footshop představil 
svojí druhou autorskou kolekci See You Soon. 
Oficiálními partnery akce byly společnosti 
Reebok, Kusmi Tea, RedBull a BoConcept.

Vývoj konceptu trval skoro rok a jeho sou-
částí bylo i postavení vzorové prodejny ve 
výrobní hale, na které byla odladěna finální 
podoba a provedení interiéru. Hlavním mo-
tivem konceptu je propojení přírody a mo-
derních technologií budoucnosti. V interi-
éru toho bylo dosaženo hojným použitím 
masivního dřeva v kombinaci s designovými 
inovativními prvky (např. indukční dobíjení 
telefonu pro klienty vestavěné do prodej-
ních stolů pro konzultanty). Naprosto ne-
všední prostředí klade důraz na ergonomii, 

funkčnost a především flexibilitu prostředí. 
„Propojili jsme základní hodnoty značky 
s útulnou nadčasovostí a praktickou modu-
lárností,“ říká Adam Klofáč, Project Director, 
který vede projekt O2 v MORIS design.

Navození té správné atmosféry a potřeb-
ných emocí společnost MORIS design docí-
lila skloubením materiálů a promyšlené hry 
světel. Středové části prostoru vždy dominují 
unikátní designová svítidla symbolizující 
nebe plné hvězd. Kombinace stínidel s růz-
nou intenzitou osvětlení jednotlivých zón 

obchodu má pozitivní vliv na náladu a navo-
zuje celkovou harmonii při vnímání prosto-
ru. Živá zeleň pak vnáší do interiéru uklidně-
ní, originalitu a přírodní charakter. 

Prostor zbavený digitálního smogu bourá 
bariéry mezi zákazníkem a obsluhou. Vytváří 
příjemnou atmosféru pro obě strany, přesto 
poskytuje silnou intimitu pro diskrétní jed-
nání. Nechybí interaktivní prezentace chyt-
rých technologií.

Zdroj: POPAI imPULSE - novinky z in-store 02/2019

Footshop otevřel další 
prodejnu v samém srdci Prahy

Shop-in-shop a omni-channel
s elektrokoly v ekolo.cz

O2 FUTURE SHOP

Český retailer Footshop se třemi kamennými prodejnami ve třech evropských 
zemích otevírá novou prodejnu ve svém rodném městě a oficiálně se tak stává 
součástí jedné z nejvýznamnějších nákupních ulic v Praze. Nová prodejna Na 
Příkopě 20 se nachází v samotném centru města a svým zákazníkům nabídne 
nejen exkluzivní značky a kolekce, ale i umělecká díla a eventy, jak tomu je ve 
Footshopu zvykem.

Zcela nevšední pojetí retailové plochy, dokonalý zážitek z nákupu, přirozenost pohybu a inspirace technologiemi k objevování 
skrytých možností - takový je nový koncept prodejen O2 Future shop.V rámci tohoto projektu společnost MORIS design 
navrhla design koncept a kompletně zastřešila výrobu a realizaci.

Elektrokolo je typ zboží, které lze prodávat 
čistě „on-line“ jenom velmi nesnadno. Je tře-
ba zjistit, jak který typ e-kola funguje, zdali se 
vám na něm bude dobře sedět, zdali budete 
rozumět jeho ovládání, a nakonec ani foto-
grafie neprozradí o reálním designu produk-
tu dostatek informací. 

Zážitek z prodeje a síla značky
V ekolo.cz se rozhodli jít proti ustáleným 
trendům v oboru a v lednu 2019 otevřeli 
v pražské Krči 600 m2 showroom, který 
akcentuje největší výrobce elektrokol na 
českém trhu. V rámci S-i-S řešení zde lze 
najít kompletní portfolia elektrokol značek 
Apache, Leader Fox, Giant, Rock Machine, 
Crussis a ještě 10 dalších. 

Všechny modely, které jsou vystavené na 
ploše prodejny, jsou zároveň určeny k bez-
platnému testování, protože v ekolu zastávají 
názor, že bez řádného vyzkoušení se elektro-
kolo nedá koupit. K tomu je určen klidný are-
ál v okolí prodejny a k otestování horských 
kol pak terénní trasy v přilehlém krčském 
lesoparku. Na výběr elektrokola je dobré 
udělat si více času, v showroomu je pro 
zákazníky zřízena i kavárna, kde si mohou 

v klidu popovídat o svých záměrech s obslu-
hou nebo nastudovat katalogy a informační 
materiály. 

Bez řádného servisu to nejde
Díky nedávnému rozšíření o další stovky me-
trů plochy získali v ekolo.cz prostor pro per-
fektní samostatné servisní zázemí. Protože 
firma nabízí po dobu prvního roku po koupi 
elektrokola všechny servisní úkony bezplat-
ně, je třeba, aby byl servis rychlý a precizní. 
Díky akreditaci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu je ekolo.cz autorizovanou osobou pro 
obor Mechanik elektrokol a provádí zde ško-
lení i profesní zkoušky i pro konkurenci. 

Srdcem a nejdražší položkou elektrokola 
je baterie. Proto zřídil servis ekolo.cz vlastní 
pracoviště pro precizní diagnostiku a repaso-
vání lithiových baterií, a tak ani majitelé star-
ších e-kol nemusí mít strach z jejího stárnutí. 
V servisu umí samozřejmě zajistit i motoriza-
ci klasického bicyklu pro ty, kdo se nechtějí 
vzdát svého oblíbeného kola. 

Propojení online a reálného světa
Zájemci, kteří již vědí, jaký model a velikost 
je pro ně ideální, si jej mohou snadno ob-

jednat přímo na stránkách www.ekolo.cz. 
Na webu není jenom detailní popis modelu 
a vlastní fotografie pořízené při jeho testová-
ní, ale často též nezávislá recenze a u všech 
e-kol i nástroj na snadný výpočet reálného 
dojezdu konkrétního kola založený na typu 
terénu a hmotnosti jezdce. Doručení rozlo-
ženého kola z eshopu bylo však donedávna 
pro většinu zákazníků, kteří nemají doma 
cyklo-dílnu, noční můrou. Proto v ekolo.
cz přišli s inovací a dnes zdarma zasílají on-
line objednaná elektrokola spediční služ-
bou zcela seřízená a kompletně složená ve 
speciálním transportním boxu. Pro klienty 
z Prahy a okolí je pak k dispozici vlastní do-
prava a e-kolo je doručeno a nový majitel 
je zaškolen k obsluze prodavačem přímo 
u sebe doma. 

Ambice firmy nekončí, novinkou letošní-
ho roku je nabídka 2letého pronájmu elek-
trokola na operativní leasing pro podnikatel-
ské subjekty (včetně pojištění a kompletního 
servisu), nabídka Asistenční služby včetně 
garance kapacity baterie a nedávno spuštěný 
e-shop www.GreatEbike.eu, který reaguje na 
zvyšující se počet zájemců o zakoupení elek-
trokola od ekolo.cz ze zahraničí.

Když se řekne „cyklo-prodejna“, vybavíte si prostor do posledního místa zaplněný v řadách vyrovnanými jízdními koly 
různých značek, jejich příslušenstvím, náhradními díly a případně i elastickým oblečením. Zájemci o elektrické kolo, alespoň 
ti z necyklistické části veřejnosti, jsou většinou z takového prostředí zmateni a špatně se zde orientují. Právě pro ně byla 
vytvořena specializovaná prodejna – showroom elektrokol, kde jsou modely prezentovány solitérně a dle značek výrobců 
s množností si vše, co je vystavené, ihned vyzkoušet při testovací jízdě. 
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který je pro zákazníky centrem inspirace, zábavy i zkoušení
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www.wanzl.com

Potěšení
z nakupování

Galerie luxusního spodního prádla

La Marque L’Atelier nabízí absolutní soukro-
mí a diskrétnost, výjimečnou péči o zákaz-
níka, individuální přístup ke každé zákaz-
nici a jejím potřebám. Cílem ojedinělého 
konceptu prodeje je obsloužit jakoukoliv 
zákaznici bez ohledu na velikost, v krás-
ném a příjemném prostředí, kde se bude 
cítit naprosto výjimečně. Sny zákaznic se zde 
zhmotňují a nákup prádla se stává rituálem 
a něčím příjemným.

Ředitelka La Marque L’Atelieru Michaela 
Vlčková se inspirovala v butiku v Paříži, ale 
ten pražský dotvořila na základě zkušeností 
s českými zákaznicemi. Horní část prodej-
ny je pojata jako galerie, ale srdce prodejny 
a místo, kde se nákupy odehrávají je v sute-
rénu. Horní galerie má zkosené stěny, aby na 

nich vystavené prádlo bylo viditelné po celé 
délce bočních stěn pro nahlížející z ulice 
přes výlohu. Zkosením stěn vznikl za nimi 
prostor, který slouží pro odložení kabátu pro 
příchozí zákaznici. V galerii je pro zákaznice 
také toaleta. Záležitost prodeje prádla je vel-
mi diskrétní záležitostí a tomu jsou uzpůso-
beny i kabinky v suterénu. Zájemkyně o vy-
zkoušení prádla je tedy uvedena do intimní 
zóny v suterénu. V pohodlných křeslech jí 
je nabídnuto občerstvení. Pak je pečlivě ob-
sluhujícím personálem změřena a dle její ve-
likosti prádla je vysunuta na míru speciálně 
vyrobená skříň. Ve které je veškerý sortiment 
prádla od dané velikosti a zákaznice si může 
vybírat. Co se jí zalíbí je odkládáno na připra-
vený štendr a ten jí je potom zavěšen přímo 

do kabinky. Tam už může v pohodlí prostor-
né kabinky vše zkoušet. Po nákupu je velikost 
zákaznice i historie sortimentu zanesena do 
počítače, takže při její další návštěvě už mě-
ření odpadá. V butiku je v nabídce 5 značek 
ze světových TOP 10 luxusního spodního 
prádla a plavek. Na jednom místě tak jsou 
k dispozici značky: EMPREINTE, ANDRES 
SARDA, MILLESIA, MARLIES DEKKERS, 
MARIE JO, PRIMA DONNA, MAISON LEJA-
BY, MARJOLAINE, MARYAN MEHLHORN, 
CHARMLINE a KARL LAGEFELD.

Na interiéru obchodu se podílel Ing. Arch. 
Vojtěch Vecán , který otevíral s Michaelou 
Vlčkovou už desátý obchod. Tento byl ote-
vřen za 44 dní. Společnost LA MARQUE 
s.r.o. založila Michaela Vlčková už v roce 
1993 s vizí „obsloužit každého zákazníka, 
který přichází nespokojen se svým prádlem 
či postavou”. Od té doby již otevřela dvě 
velké kamenné prodejny v Praze a firma se 
stala oficiálním zastoupením desítek svě-
tových značek. S přibývajícími značkami 
ruku v ruce rostly také zkušenosti a servis 
v prodejnách. V současné době je najdete na 
adrese La Marque Vše pro vaše křivky Běle-
hradská 10, Praha 2 a v La Marque L’Atelier 
U Prašné brány 1090/2, Praha 1.

INNEX působí na českém trhu již více než 
10 let zejména v oblasti dekorativního a tech-
nického stínění interiéru a exteriéru. V po-
sledních letech se jeho aktivity rozrostly do 
oblasti nábytku a interiérového designu. 
INNEX showroom s bohatou nabídkou in-
teriérového vybavení naleznete v budově 
Luxembourg Plaza nedaleko obchodního 
centra Atrium Flora.

Firma INNEX otevřela v březnu svůj první 
POP–UP v samotném centru Prahy, ve II. 
patře ikonického obchodního domu Kotva. 
V prostorách INNEX POP–UP naleznete 
designová křesla a sedačky švédské 
značky SITS, doplněné o konferenční stoly 
italské značky Sovet Italia. 

Zcela jiná kompozice prodeje a prezentace prádla, která je umocněna historickou 
budovou Obecního domu dodává butiku s luxusním spodním prádlem La Marque 
L’Atelier punc osobitosti.

INNEX POP–UP v centru Prahy
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Náhlé zjevení internetového giganta v re-
álném světě londýnského centra bylo jen 
krátké – Amazon si koncem října, po premi-
éře v New Yorku, otevřel poprvé v Evropě 
pop-up-store zaměřený na módu. Na ploše 
300 m2 chtěl tento internetový hráč dokázat, 
že je kompetentní i v oblasti módy. Kromě 
vlastních značek zde prezentoval i známé 
módní značky jako Calvin Klein, Tommy Hil-
figer, Filippa K. a Levi’s. 

Avšak důležitější než samotný sortiment 
byly střídající se akce počínaje hodinami jógy 
přes kosmetické večírky až po „dýdžejská“ vy-
stoupení, každý den se zákazníkům nabízelo 
něco jiného. Nakupovat nebo objednávat si 
mohl ale jen ten, kdo si stáhl Amazon Prime-
-App. V Baker Street ale nešlo jen o nákup 
a prodej. Tento pop-up-store nebyl nic jiné-

ho než trojdimenzionální marketingová kam-
paň, v rámci které chtěli Američané ukázat 
svou image v oblasti módy. 

Tím Američané jdou po proudu trendu. 
Stále více značek sází otevřením pop-up ob-
chodů na souznění tří prvků, a to překva-
pení, inspirace a zážitku. U internetových 
obchodníků se navíc přidává i ten aspekt, 
že oni a jejich sortiment jsou pro zákazníky 
poprvé fyzicky hmatatelné. Vystupují z ano-
nymity internetu. V kombinaci s jedinečnou 
inscenací nabízející spoustu zážitků lze do-
sáhnout toho, že se značka se svou image 
nově ukotví v myslích zákazníků.

Změna image
Změna image a získání nových zákazníků, to 
jsou také dva cíle, kterých chtěla dosáhnout 

tradiční značka Maggi se svým pop-up kon-
ceptem ve formě mobilního tržiště. Po první 
štaci v Mnichově byl na konci října na řadě 
Hamburk. Před Rindermarkthalle na St. Pauli 
byl na jeden den postaven malý stylový trh, 
a to včetně kamionu s potravinami a mobil-
ními vysokými truhlíky. 

U žádné z těchto akcí nechybí ani food-
-blogerka Anni známá svým blogem „Fashion 
Kitchen“. Živě předvádí, jak se dají z produk-
tů Maggi z nové řady nazvané „Nápady z trž-
nice“ připravit zdravé a čerstvé pokrmy. A co 
je snad ještě důležitější – stará se o šíření 
akce po sociálních sítích, a to v rámci cílové 
skupiny, která není pro Maggi vlastními ka-
nály snadno dosažitelná. Během vaření naži-
vo se mohou zákazníci přidat k vaření, pokr-
my ochutnat a dle svého vylepšit. 

Tím koncept splňuje tři nejdůležitější kri-
téria, která dle Sebastiana Kemmlera z ber-
línské kreativní agentury Kemmler Kemmler 
vytvářejí úspěch pop-up konceptu: „Za prvé 
to musí mít instagramový potenciál, to zna-
mená, musejí zde být dokonalé fotografické 
motivy, za druhé by měla být umožněna kre-
ativita samotným návštěvníkům a za třetí je 
třeba mít relevantní influencery nebo uměl-
ce, kteří danou komunitu zaktivizují.“

Faktor místa
Dalším faktorem úspěchu je volba místa. 
Pop-upy žijí z toho, že se „vynořují“ na pře-
kvapivých místech. A to tam, kde se zdržu-
je avizovaná cílová skupina. V závislosti na 
značce a cílové skupině se nemusí nutně 
jednat o trendy čtvrť nebo neobvyklá místa. 
Automobilové značky, které mají obvykle své 
pobočky na kraji města, nyní stále více hle-
dají cestu do centra města. Například BMW 
se od konce září loňského roku prezentuje 
svým pop-up-storem zaměřeným na moto-
cykly v mnichovské pobočce Sport Scheck 
v centru města a doufá, že se mu během vy-
členěných čtyř měsíců, po které zde tento 
pop-up-store bude, podaří získat zcela nové 
zájemce nebo pohnout bývalé motorkáře 
k tomu, aby znovu nasedli. 

Základní myšlenkou je nabídnout na neob-
vyklých místech po krátkou dobu inspirativ-
ní a především exkluzivní zážitky se značkou 
a produkty, které překračují hranice konzu-
mu. Módní značka Tom Tailor přitom sází na 
inovativní technologie, jako je virtual reality. 
V současném pop-up-storu v berlínském ob-
chodním centru Potsdamer Arkaden mohou 
zákazníci pomocí speciálních brýlí balan-
covat v závratné výšce na úzkém dřevěném 
prkně. Navíc se zde každý týden konají různé 
akce, jako jsou kurzy vaření nebo jógy. „Chce-
me našim stávajícím zákazníkům ukázat Tom 
Tailor z jiné stránky a tímto nekonvenčním 
a hlasitým konceptem na sebe upozornit 
nové zákazníky. Odezva je velmi pozitivní. 
Rozšíření zákaznické základny se dá čekat, 
i když to nebylo prvořadým plánem,“ říká 
hamburská módní značka. 

Příklady ukazují, že se pop-up koncepty 
vyvinuly v mocné nástroje značek. Etablova-
né značky je využívají jako obrovské hrací 
louky, aby zde vystupovaly nespoutané zave-
denými procesy kolem corporate a distribu-
ce, daleko originálněji a uvolněněji. Pop-up 
formáty jim nabízejí příležitost prezentovat 
se mimo dosavadní image, vyzkoušet nové 
formáty a oslovit jinou než původní cílovou 
skupinu. Pro nováčky a ryze internetové hrá-
če je to ideální nástroj, pomocí kterého se 
mohou zařadit a profilovat na trhu. 

Skupina, která reaguje na trendy
Pro Sebastiana Kemmlera jsou pop-upy neza-
stupitelné především tehdy, jde-li o to oslo-
vit mladou cílovou skupinu, která snadno 
podléhá aktuálním trendům. „Tito zákazníci 
se už nedívají na televizi, nečtou žádné tiš-
těné časopisy a chodí jen zřídka do centra 
za nákupy. Tato skupina se nejlépe aktivuje 
prostřednictvím poutavých interaktivních 
akcí, kde se mohou setkat se svou komunitou 
a pozvanými blogery a umělci.“

Vycházeje z tohoto poznatku vyvinul 
tým berlínské kreativní agentury Kemmler 
Kemmler ve spolupráci se Zalando koncept 
pro berlínský lifestylový event nazvaný 
„B&&B“, který se každoročně koná po tři dny 
začátkem září. Loni se v tomto festivalovém 

prostředí prezentovalo na 40 značek, mj. Adi-
das, Nike, Reebok, Puma, G-Star, Pepe Jeans 
a Vans. Téměř u každého stánku měli mladí 
návštěvníci možnost být sami aktivní. Na 
stánku Reebok mohli například zdobit do-
nuty, Nike zase nabízel audiovizuální zážitky 
a u Vans jste mohli designovat obuv. 

Program dotvářely hudební koncerty 
a živé vstupy se známými influencery. To vše 
bylo foceno 35 0000 návštěvníky, kteří ten-
to obsah sdíleli, lajkovali a tím velmi rychle 
šířili po sociálních sítích. Naopak zde bylo 
překvapivě málo digitálních obrazovek. 
Kemmler k tomu dodává: „Podle naší zkuše-
nosti chce mít mnoho mladých lidí spíše za-
jímavé hmatatelné zážitky než jen opět zírat 
na obrazovky.“

Hlad po zážitcích
Sebastian Kemmler, jednatel berlínské krea-
tivní agentury Kemmler Kemmler, tvrdí, že 
pop-up-business je teprve na začátku. A vy-
světluje, proč jsou pop-up koncepty v sou-
časné době tak populární? „Pop-upy právě 
zažívají díky digitální a sociální revoluci na 
trhu s konzumním zbožím velký vzestup. 
Hodně značek stále více upouští od prezen-

tací v kamenných obchodech v centrech 
měst, protože především mladé cílové skupi-
ny, které sledují trendy, nakupují raději onli-
ne. Společnosti proto více sázejí na pop-upy 
v rámci kulturních akcí, hudebních festivalů 
a uměleckých akcí, kde se mileniálové zdržu-
jí. V digitálním věku se hmatatelné dojmy stá-
vají stále důležitějšími. Nová generace raději 
utrácí za zážitky než za zboží. Tyto koncepty 
si kladou za cíl učinit značku hmatatelnou 
a zároveň vytvořit takové akce, které bude 
cílová skupina sdílet na sociálních sítích. Po-
p-upy jako místa, kde se něco děje, uspokojují 
tento hlad po zážitcích a propojují ho s naku-
pováním. V budoucnu se všechny normální 
obchody přemění v pop-upy,“ tvrdí.

Nejdůležitější cíle pop-up store
„Pop-upy dnes již nemají za cíl jen prezento-
vat nejnovější produkty. Daleko více slouží 
jako prostory pro společenské akce, na kte-
rých se členové komunity setkávají a mohou 
být společně aktivní,“ konstatuje Sebastian 
Kemmler. „Zde se produkuje obsah sociál-
ních médií. Z tohoto důvodu se dnes pop-
-upy nehodnotí podle prodejců zboží, ale 
podle toho, jaký rozruch dokáží vzbudit na 
sociálních sítích. Už se nepřepočítává Euro 
na metr čtvereční, ale počet sdílení na metr 
krychlový. Abyste toho dosáhli, musíte být 
hodně kreativní. K tomu ovšem potřebuje-
te hlavně relevantní influencery a poutavé 
akce.“ 

Ulrike Lach

Pop-up koncepty
propojení zážitku z nakupování
offline s online marketingem
Současné pop-up koncepty se staly důležitým marketingovým nástrojem. Jsou ideální platformou pro propojení zážitku 
z nakupování offline s online marketingem. Jako místa určená pro nejrůznější akce slouží značce k tomu, aby zaktivovala 
danou komunitu a nabídla jí zážitky, které pak budou sdíleny na sociálních sítích. 

Z předměstí do centra: pop-up od BMW Motorrad nacházející se v pobočce Sport Scheck v Mnichově

Pop-up-Store v podání Reeboku na lifestylové akci nazvané B&&B v září v Berlíně

Tom Tailor ve svém dočasném obchodě v obchodním 
centru Potsdamer Arkaden v Berlíně sází na fascinaci 

virtuální realitou

Na cestě za novými zákazníky: Maggi putuje se svou 
pop-up tržnicí Německem. O šíření na sítích se stará 

influencerka Anni z blogu „Fashion Kitchen“.

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



Digitální technologie

12

Digitální technologie

13

Osvětlete svůj obchod 
novými zážitky

Osvětlovací systém a software Interact Retail 
má potenciál změnit nakupování v interak-
tivní zážitek. Kromě zlepšení vnímání znač-
ky a vyšších obratů je také marketingovým 
nástrojem pro ovlivňování návštěvnického 
toku a upozorňování na akce obchodníka. 
Následně ale také může pak management 
měřit dopad svých marketingových aktivit. 
Díky navigací je schopen získávat v reálném 
čase data, kterých může využít k optimalizaci 
svých vlastních operací, jako je bezpečnost, 
security služba, úklid apod.

Implementace chytrého osvětlení pod-
poruje prodej, sezónní nákupy a zvláštní 
události. Chcete-li, aby nabídky vašeho ob-
chodu vypadaly co nejlépe, povzbudily zákaz-
níky k nákupu a zajistily jejich návrat, vytvoř-
te zóny ve svém obchodě tak, aby vylepšily 
náladu, přinutily zákazníka zastavit se a při-
lákaly oči ke konkrétní značce nebo produk-
tu. Proveďte a zapojte zákazníky při nákupu 
a zvyšte efektivitu svých zaměstnanců pomo-
cí navigačních a lokalizačních služeb.

Co kdyby osvětlení vašeho obchodu umožnilo navigaci vašich zákazníků po prodejní ploše? Co kdybyste mohli ovlivnit chová-
ní zákazníků tím, že vytvoříte úžasné zážitky a zatraktivníte značku? Co kdybyste si mohli zajistit excelentní provozuschop-
nost pomocí nových vzájemně propojených technologií? Navigace, která spadá pod platformu Interact Retail od společnosti 
Signify tyto kdyby v obchodech řeší. 

Jak funguje Interact Retail?
Efektivně využijete monitor a budete ovládat 
všechna připojená osvětlení. S Interact Retail 
můžete spravovat všechna vaše osvětlení po-
mocí jednoho panelu, shromažďovat a sdílet 
data o operacích a činnostech. Bezpečně bu-
dete ukládat a analyzovat všechna data v clou-
du přímo na místě. Použijte je pro vytvoření 
nových aplikací a služeb a integraci osvětlení 
s jinými systémy ve vašem obchodě.

Jak se systémem pracuje zákazník?
Zákazníci jsou prostřednictvím integrované 
navigace ve světlech směrováni do 30 centi-
metrů od hledaných produktů. Hledání po-
ložek po prodejní ploše se stává minulosti. 
A soukromí je zaručeno, protože žádné osob-
ní údaje nejsou shromažďovány.

Se systémem IPS navigace v obchodech od 
Signify prostě nakupující při vstupu do pro-
dejny otevře svoji aplikaci, aby byl navigován 
optimální trasou, upozorňován na slevové 
akce v nejbližším okolí a dokonce obdržel 
i návrhy receptů podle nákupního seznamu 
a polohy, kde se právě nacházejí. To všechno 
činí z nakupování příjemnější zážitek a snazší 
úkol. 

Systém byl dokonce navržen tak, aby v bu-
doucnu mohl být rozšířen o mnoho dalších 
funkcí. Například: přivolání obchodního asi-
stenta/prodavače, když potřebuje zákazník 
pomoci. Nebo „Gamifikace“(od slova Game 
– hra – tzn. nákup hrou), aby nákupy byly zá-
bavnější. A také porovnávání informací o pro-
duktech pro zdravou volbu.
Zákazník si prostě s navigací vychutná nákup 
v obchodech bez námahy.

Jak ale mohou aplikace  
a svítidla poskytovat tento druh dat  
v reálném čase? 
Každé ze svítidel Signify instalované v prosto-
ru vysílá unikátní kód. To se nazývá Viditelná 
světelná komunikace (VLC Visible Light Com-
munication). Dopředu směřující fotoaparát 
chytrého telefonu tento signál přijímá a sys-
témový software ho identifikuje. Výsledkem 
je, že zákazníkovo mobilní zařízení přesně 
ví, kde se nachází, a ukáže relevantní mapy, 
produktové informace a propagační nabíd-
ky. Technologie požaduje po nakupujících 
schválení přijímat informace pomocí aplika-
ce. Protože proud dat je jednosměrný, uživa-
telovy informace zůstávají v bezpečí. Systém 
přesto poskytuje obchodníkovi širokou škálu 
analytických možností, využitelných pro svo-
je marketingové kampaně.

Optimalizace energie a řízení scény
Údaje shromážděné přes připojený osvět-
lovací systém vám poskytují hluboké po-
chopení, které potřebujete ke snížení emisí 
CO2 a nákladů na osvětlení energie v celém 
svém prostoru nebo v celé své činnosti. De-
tekce letního času a detekce obsazenosti vám 
umožňují zlumit osvětlení a další služby, když 
nejsou potřebné. Pohled na využití prostoru 

vám umožňuje zavřít prostory, když je nepou-
žíváte. Můžete také zvýšit pohodlí zaměstnan-
ců tím, že individuálně podporujete osvětlení 
pomocí aplikace pro chytré telefony. Zaměst-
nanci mohou používat různé světelné vzorce 
pro koncentraci a brainstorming. 

Kamenný obchod potřebuje  
chytré technologie
Internet jednoznačně přinesl revoluci do 
prostřední dnešního maloobchodu a kamen-
né prodejny na to logicky musí reagovat. 
Aby vytáhly spotřebitele z pohodlí domova 
od internetu, musí mu za to garantovat něja-
ký zážitek. A tak se kamenné prodejny musí 
změnit z místa obyčejného nákupu zboží do 
moderního prostředí plného zážitky a zába-
vy. Musí se stát místem, kde pocítíte současný 
design, vychutnáte si dobrou kávu a zároveň 
si odpočinete. Tato potřeba jde v ruku v ruce 
se službami a usnadňováním nákupu, kde 
kamenný obchod potřebuje pomocníka v po-
době nových technologií. Například systémy 

pro úsporu času jsou klientsky žádané a mezi 
ně navigace od Signify.

Connected lighting 
Společnost Signify je lídrem v současném 
vývoji tzv. connected lighting, tedy propoje-
ných osvětlovacích systémů a služeb k čemuž 
platforma Interact Retail slouží. Chce zvýšit 
energetickou účinnost a správu pracovních 
prostředí způsobem ohleduplnějším k život-
nímu prostředí. K tomu využívá připojení 
osvětlení k internetu, a tak jeho kompletní 
ovladatelnost. Inteligentní ovládání osvětle-
ní zaručí každému novou úroveň energetic-
ké účinnosti. Propojené systémy osvětlení 
používají znalost osvětlovaného prostoru 
k tomu, aby poskytly správné množství svět-
la na správném místě ve správný čas. Vytváří 
nové dechberoucí světelné zážitky, od pro-
měny ikonické historické památky pomocí 
dynamického barevného světla přes nastave-
ní světel v domě, aby zablikala barvami týmu 
klienta, když padne gól, až po přizpůsobení 
osvětlení nad stolem kancelářského pracov-
níka pomocí chytrého telefonu. Tyto systémy 
ale také pomáhají dosáhnout vynikajících 
výsledků prodeje. Mohli bychom vyjmenovat 
spoustu příkladů optimalizace. Spojením hlu-
bokého porozumění potřeb lidí s odborností 
v oblasti osvětlovacích technologií, lidského 
chování a biologických účinků světla je spo-
lečnost Signify schopna poskytovat skutečně 
funkční osvětlení. Věří, že všichni by měli být 
v každý okamžik každého dne pod tím nejlep-
ším možným světlem. 

Ing. Martina Bohuňková
Marketing & Communications Manager 
CEE GM Central
mob. +420 731 652 807
e-mail: martina.bohunkova@signify.com
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Inovativní tiskárny řady Arizona 1300 jsou 
prvními flatbed tiskárnami společnosti Océ, 
které využívají vytvrzování výtisků diodami 
LED, aby maximalizovaly dobu produktivní-
ho provozu. 

Nová řada současně uvádí na trh software 
Océ Arizona Xpert, inovativní systém zjedno-
dušující a automatizující složité úlohy včetně 
vícevrstvých a oboustranných aplikací, takže 
tiskové soubory jsou připraveny téměř oka-
mžitě. Intuitivní software ukládá soubory 
připravené k tisku a umožňuje, aby další 

podobné úlohy zákazníka byly v budoucnu 
připraveny jednodušeji a rychleji, čímž pod-
poruje dlouhodobě efektivní produkci.

Jedná se také o první flatbed tiskárny Canon, 
které jsou vybaveny službou Océ Remote 
Service zaručující maximální provozuschop-
nost a neustálou technickou podporu. Tento 
nástroj umožňuje zákazníkům lépe sledovat 
spotřebu inkoustů a objemy tisku a dává pro-
stor pro získání na míru šité servisní smlouvy 
odpovídající individuálním potřebám a poža-
davkům.

Chybět nebude ani v loňském roce předsta-
vená 64palcová tiskárna Océ Colorado 1640. 
Je to první zástupce řady roll-to-roll tiskáren 
využívajících inovativní technologii Canon 
UVgel. Ta nabízí zákazníkům nejen univerzál-
nost aplikací, ale díky vyspělému technické-
mu řešení i vysokou produktivitu, pokroči-
lou automatizaci a průmyslový design. 

I další stroje, které budou k vidění na stánku 
společnosti Canon, nabízí široké využití v ob-
lasti dekorativního a průmyslového tisku. UV 
flatbed tiskárna Océ Arizona v kombinaci se 

Canon
na veletrhu Reklama Polygraf

představí flatbed novinku 
Největším lákadlem společnosti Canon na letošním veletrhu Reklama Polygraf bude unikátní 
novinka, UV flatbed tiskárna Océ Arizona řady 1300. Nový model se skvěle hodí pro výrobce 
reklamní grafiky a cedulí se středním objemem produkce, kteří chtějí zvýšit efektivitu výroby 

a zvládnout neustále rostoucí nároky zákazníků na nové a rozmanitější aplikace.

stolovým řezacím plotrem Kongsberg X24 na-
bízí vysokou kvalitu tisku a spolehlivou pro-
duktivitu bez kompromisů. Na tomto řešení 
bude předváděna ukázka reálného použití 
u zákazníků a optimalizace workflow s mož-
nostmi pokročilé automatizace výroby pro 
široké spektrum materiálů. Velkoformátové 
tiskárny Canon imagePROGRAF PRO-6000 
a Canon imagePROGRAF TM-205 předvedou 
produkci špičkových fotografií a uměleckých 
tisků, voděodolných POS materiálů či plaká-
tů. Digitální produkční tisk zastoupí multi-
funkční tiskárna Canon imagePRESS C750 
kombinující kvalitní tisk a vynikající výkon 
v menším, ale robustním provedení.

Společnost Canon
se na Vás těší na veletrhu
REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019
www.canon.cz/reklama2019/

Canon imagePROGRAF PRO-6000

Océ Colorado 1640Océ Arizona 1300
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Hlasové nakupování 
Společnost OC & C Strategy Consultants 

realizovala nedávno průzkum, který se zabý-
val ítrendem využívání inteligentních hlaso-
vých nástrojů (smart speakerů) pro nákupy 
v USA a ve Velké Británii. Výzkum ukázal, 
že rychlé osvojení inteligentních hlasových 
zařízení spotřebiteli v kombinaci s rostoucí 
tendencí k používání takových zařízení pro 
nakupování naznačuje, že hlasové nakupo-
vání bude převratným fenoménem v retailu. 

Podle výzkumu bude hlasové nakupování 
ve Velké Británii představovat v roce 2022 
hodnotu 3,5 miliardy liber. Téměř polovi-
na domácností ve Velké Británii by měla do 
roku 2022 vlastnit inteligentní reproduk-
tor, což bude znamenat výraznou změnu ve 
způsobu, jak spotřebitelé nakupují. Hlasové 
nakupování je vyžadováno spotřebiteli: 57 % 
z nich se spoléhá na hlasové asistenty s cílem 
snadnějšího, jednoduššího nákupu. Proces 
elektronického nakupování se velmi zjedno-
dušil (nákup na jedno kliknutí) a spotřebite-
lé dnes očekávají stejnou plynulost v případě 
hlasového nákupního procesu.

Chytré reproduktory, které se po celém 
světě rychle rozšiřují, obsahují virtuální hla-
sové asistenty vybavené umělou inteligencí, 
jako je Alexa pro reproduktory Amazon Echo 
nebo Siri u Apple HomePod. 

Ve Francii například na základě partner-
ství obchodních společností Carrefour a Lec-
lerc se společností Google mohou zákazníci 
využít hlasové aplikace, kdy hlasový asistent 
zaznamená seznam nákupních položek, kte-
ré mu zákazník diktuje. Obchodní společnos-
ti dále plánují rozšířit tuto službu až do fáze 
objednávky, kdy položky z hlasového nákup-
ního seznamu budou umístěny do nákupní-
ho košíku na webu společnosti. 

Éra phygital 
K propojení fyzické a digitální sféry do-

chází již před samotným nákupem: například 
podle průzkumu francouzské výzkumné 
agentury BVA 89 % francouzských spotřebi-
telů oceňuje, že lze najít informace o produk-
tech na internetu, 64 % z nich oceňuje, že si 
výrobky před nákupem může prohlédnout 
a vyzkoušet.

Nákupní cesty zákazníků jsou stále více 
omnichannelové, zákazníci očekávají a vyža-
dují bezproblémové nakupování.

Někteří zákazníci se informují online 
a dokončí nákup v obchodě. Jiní si zboží 
vyzkoušejí v obchodech a poté nakupují on-
line. Další dávají přednost odběru výrobků 
v kamenné prodejně, které nakoupili online. 
V důsledku tohoto trendu se optimalizace 
různých komunikačních kanálů stává nezbyt-
ností. 

Ideálním příkladem spojení fyzického 
a digitálního způsobu nakupování je nový 
prodejní koncept Nike by Melrose v Los 
Angeles, který kombinuje online zkušenost 
s nemodernějšími in-store službami.

V rámci tohoto konceptu je zákazníkům 
nabídnuta aplikace Nike+, která je prová-
zí během jejich nákupní cesty v prodejně 
a díky údajům získaným na základě apli-
kace poskytuje zákazníkům stoprocentní 
personalizovaný zážitek z nákupu. Analýza 
osobních údajů umožňuje vytvářet velmi 
personalizovaná doporučení v kombinaci 
s odborným poradenstvím a s novými di-
gitálními nástroji v obchodě, jako jsou zku-
šební kabinky připojené online, interaktivní 
vitríny a kiosky.

Zákaznické zážitky:  
směrem k blízkosti a hyper-personalizaci

Podle průzkumu realizovaného společ-
ností Accenture Interactive v USA a v Evropě 
nakoupí 91 % spotřebitelů s větší pravděpo-
dobností u značek, které si je pamatují a kte-
ré jim nabízejí odpovídající doporučení.

Spotřebitelé jsou velmi pravidelně oslo-
vováni a kontaktováni. Pro upoutání jejich 
pozornosti musí být informace, které jsou 
adresované konkrétnímu spotřebiteli, co 
nejvhodnější, nejzajímavější, nejpersonalizo-
vanější. Vývoj směřuje k dalšímu sbližování 
se zákazníkem a k hyper-personalizovaným 
sdělením a doporučením, pro které jsou klí-
čové monitoring chování zákazníka, analýza 
dat v reálném čase s možností rychlé adapta-
ce na měnící se situaci. 

Jaké jsou úspěšné příklady tohoto vývoje? 
Vznik projektu Revolve Social Club v Los 
Angeles byl inspirován posunem v oblasti 
retailových trendů a spotřebitelských návy-9.–11. 4. 2019 

www.reklama-fair.cz OFICIÁLNÍ VOZY

26.  MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, POLYGRAFIE, OBALŮ 
A INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

RP_OBALY_19_210x280.indd   1 16.01.19   10:18

Jaké trendy ovlivní retailové  
prostředí v roce 2019? 
Začátek nového roku byl příležitostí k nastínění dalšího vývoje v retailu a k identifikaci klíčových retailových trendů, 
které budou charakteristické pro tuto oblast v roce 2019. K výrazným fenoménům, kterým je třeba podle retailových 
odborníků věnovat pozornost, patří například hlasové nakupování (voice commerce), hyper-personalizace vztahů se 
zákazníky, éra phygital store, umělá inteligence, etická spotřeba a zodpovědnost vůči životnímu prostředí.
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ků. Tento exkluzivní fyzický prostor módní-
ho online shopu je založen na jedinečném 
principu: nakupování na základě osobního 
pozvání. Obchod otevírá své dveře svým nej-
věrnějším zákazníkům – členům klubu a na-
bízí jedinečnou možnost přímého spojení 
s nimi prostřednictvím soukromých náku-
pů, exkluzivních akcí a exkluzivního zážitku 
se značkou. Fyzický prodejní prostor na zá-
kladě analýzy zákaznických údajů plně při-
způsobuje prodej jednotlivým zákazníkům. 

Další úspěšný projekt je ve Francii pre-
zentován jako značka nové generace pod 
názvem "Kdo je šéf?" (C’est qui le patron?). 
Tato strategie vychází z principu aktivního 
spotřebitele – aktivní spotřebitelské komu-
nity, která rozhoduje o tom, jaké budou další 
produkty značky. Spotřebitelé se mohou vy-
jádřit a podílet na vytváření vlastní značky, 
která nabízí pouze dobré, kvalitní výrobky 
v souladu se zdravým životním stylem a se 
společenskou odpovědností. 

Umělá inteligence 
Nástroje umělé inteligence urychlují digi-

tální transformaci. Odborníci odhadují, že by 
umělá inteligence mohla pomoci zvýšit obrat 

společností do roku 2022 až o 38 %, a předví-
dají, že s ohledem na významné výhody bude 
znamenat revoluci v oblasti retailu a ovlivní 
nákupní proces.

Umělá inteligence umožňuje automatizo-
vat procesy, jako jsou vztahy se zákazníky, 
řízení zásob, zajistit automatizaci marke-
tingu i vyšší bezpečnost webových stránek 
a plateb. Díky nástrojům umělé inteligence 
se v retailu otevírají nové možnosti pro po-
skytnutí lepších a personalizovanějších ná-
kupních zkušeností i pro vytvoření nových 
marketingových příležitostí značek. 

Na vzestupu jsou chatboti - interaktivní 
softwarová platforma, která zajišťuje automa-
tizovanou komunikaci mezi spotřebitelem 
a značkou. Dokážou naplnit řadu očekávání 
spotřebitelů. Jsou k dispozici 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. 

Roboti mohou v reálném čase zohlednit 
veškerá data, která jsou k dispozici o daném 
spotřebiteli a maximálně tak personalizovat 
nákupní cestu zákazníka i nabízené produkty.

Francouzský řetězec Auchan nabízí v rám-
ci nových služeb pro zákazníky služby chat-
bota - sommeliera, který doporučuje nej-
vhodnější vína podle vkusu, rozpočtu i jídel, 
které budou zákazníci s vínem kombinovat.

Společnost Carrefour plánuje otevřít 
v březnu v Massy svou první plně automa-
tizovanou samoobsluhu s potravinami bez 
pokladen, pokladních a bez front. V rámci 
tohoto projektu bude implementována pla-
tební technologie, která funguje na principu 
rozpoznání obličeje zákazníka a která je již 
sedm měsíců testována v Číně.

Francouzský projekt automatizované pro-
dejny jde ve stopách konceptu fyzických 
prodejen budoucnosti Amazon Go, které 

otevřel americký gigant v Los Angeles, Chi-
cagu a Seattlu. 

V rámci patentované technologie společ-
nosti Amazon si nakupující musí stáhnout 
aplikaci do chytrého telefonu, která propo-
juje mobil s jeho platební kartou. Systém 
kamer a senzorů, které jsou umístěné v pro-
dejně, dokáže zjistit, které zboží a v jakém 
množství si vzal konkrétní zákazník. Po 
ukončení nákupu a při odchodu zákazníka 
z prodejny je celková částka nákupu auto-
maticky stržena z platební karty zákazníka. 

Zodpovědnost vůči životnímu 
prostředí a etika 

Spotřebitelé přizpůsobují své nákupy své-
mu přesvědčení a postojům. Podle francouz-
ské společnosti Mediapost by až 97 % Fran-
couzů zvažovalo bojkotování značky, která má 
špatné environmentální nebo sociální prakti-
ky. Společenská odpovědnost značky nabývá 
při nákupním rozhodování na důležitosti. 
Firmy musí tomuto novému fenoménu věno-
vat velkou pozornost a zaměřit se na projekty, 
které podporují ohleduplnost vůči životnímu 
prostředí a trvale udržitelný způsob života. 

Mezi klíčové pilíře vize společnosti De-
cathlon patří péče o životní prostředí, udr-
žitelnost a společenská odpovědnost. Tyto 
hodnoty sdílí se zákazníky. Společnost vsadila 
na ekologickou koncepci: již deset let společ-
nost upřednostňuje materiály šetrné k život-
nímu prostředí. Zákazníkovi nabízí možnost, 
aby si na základě srovnání produktů stejné 
kategorie (triček, kalhot, batohů atd.) vybral 
ten ekologicky nejšetrnější.

Daniela Krofiánová
Zdroj: informace ze zahraničních médií

POPAI
DAY 2019
21. 11. 2019 
Kongresové centrum TOP HOTEL Praha****, 
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov 

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

POPAI FÓRUM 2019
Mezinárodní konference o zásadních trendech v retailu a o potenciálu místa prodeje.

POPAI AWARDS 2019
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 2019
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 2019
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů komunikace v místě prodeje  
dle zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

Galavečer 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI AWARDS 2019, Hvězda 3D reklamy 2019 
a POPAI STUDENT AWARD 2019 • Degustace vín • Raut, hudba, networking

POPAI CENTRAL EUROPE popai@popai.cz www.popai.cz

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.



Digitální technologie

20 21

Jak zvýšit obrat v retailu  
s využitím stávajících  

IT systémů? 

VÍ, JAK NA TO ….
Retailový model 
Pro příklad z praxe se zaměřím na retailo-
vou firmu, říkejme jí Cooleria. Na úvod o ní 
víme: Celkový roční obrat činí 160 miliónů, 
pobočky v CZ a SK, pár frančízantů, má 
ecommerce, ale příliš mu nevěnuje pozor-
nost. Po základní analýze této firmy jsme 
zjistili: 
 
Řeší:
o  Skladový systém a pokladní systém
o  Účetní systém, který nenavazuje na sklado-

vý
o  3x různé platformy ecommerce řešení 

(CZ, SK, DE)
o  Věrnostní program a klubové karty
o  GoodData na vyhodnocování tržeb v retai-

lu a eshopu

Neřeší:
o  Bez interní komunikace zaměstnanců
o  Absence jakéhokoliv programu na přehled 

odvedené práce
o  Bez systému na efektivní plánování a opti-

malizaci výroby a zásob
o  Bez zátěžových testů serverů
o  Rozdělení pro samostatné sledování výko-

nu franchisantů
o  Bez strategie práce s klubisty
o  Bez strategie prodeje na Amazonu

Řešení v praxi
Abychom minimalizovali náklady, využijeme 
stávající systémy a s Cooleria se zaměříme na 
následující oblasti:

1.  Vizualizace dat a insighty. V tomto případě 
využijeme GoodData, která jsou již imple-
mentována, ale upravíme nebo rozšíříme 
jejich působnost o další datové cesty. Tento 
systém se aktualizuje minimálně 1x denně 
v závislosti na dynamice daného typu dat.

2.  Posílení týmovosti. Zaměříme se na komu-
nikaci, informovanost a sdílení informací 
a dat. Podíváme se na interní komunikační 
“hygienu”, připravíme workshop na sdíle-
ní dat, souborů a dokumentů. Pomůžeme 
identifikovat tahouny a stěžejní lidi v týmu 
tak, jak to vnímá samostatný tým.

3.  Propojení systémů. Klasickou bolestí mno-
ha retailových firem je nevalné propojení 
jednotlivých systémů. V tomto konkrét-
ním případě se zaměříme na:

o  Pohyb zboží. Flow dat a informací mezi 
skladem, ecommerce, fakturačním systé-
mem a komunikačními kanály. Klíčové mo-
hou být i jednoduché alerty typu: “Pozor, 
za měsíc dojdou tašky, doskladnit” nebo 
“Kontejner z Pekingu na cestě, zaplatit.”

o  Cashflow. Sledování a alerty ohledně sta-
vu peněz na účtu a plnění sales KPI. Den-
ní monitoring v reálném čase, alerty jsou 
upravovány dle požadavků klienta.

o  Simulace. Zátěžové stress testy a simulace 
hlavních a sezonních prodejních období, 
např. Black Friday, Vánoce, Valentýn apod.

o  Pricing. Dynamická změna ceny je nejsnaž-
ší a přitom často opomíjený způsob zvýše-
ní obratu. Zanalyzujeme historické transak-
ce a pomůžeme s dynamickým nastavování 
cen a promo akcemi. Současně zoptimali-
zujeme práci s vaším věrnostním klubem 
na základě analýzy současných dat.

o  Prodej na externích portálech. Ať už firma 
prodává přes marketplace, jako je Amazon, 
Mall apod. nebo spolupracuje na affiliate 
programech s externími odběrateli, všech-
no se dá monitorovat a vyhodnocovat.

Poznáváte v tomto popisu Vaši firmu? Do-
mluvte si s námi nezávaznou schůzku. 
Zanalyzujeme stav vašeho IT, doporučíme 
další kroky a po Vašem schválení jednotlivé 
kroky implementujeme.

consulting@topmonks.com
+420 777 285 544

www.topmonks.com

Efektivní propojení dat z prodejen, skladového hospodářství a ecommerce je 
byznysovým tématem několika posledních let. Retailové firmy obvykle nemají 

peníze na masivní upgrade a s tím spojený change management.

Jasně, když na investice do nových systémů 
mají, může tato změna být stěžejní konku-
renční výhodou. Ale pokud nedisponují řá-
dově desítkami až stovkami milionů korun, 
pracují s tím, co mají k dispozici. Což je ně-
kolik jednotek až desítek datových systémů, 
které spolu obvykle vzájemně nekomunikují. 

V lepším případě jsou propojeny přes apli-
kační rozhraní, nicméně to samotné není zá-
rukou kvalitních pohledů na data. Výsledkem 
jsou pak vizualizace, které v lepším případě 
k ničemu nejsou a v tom horším mohou do-
konce dostat tým na scestí. Firma tedy jede 
pod potenciálem vlastních možností.

Jak tedy zvýšit obrat s maximálním využi-
tím a zjednodušením stávajících IT systémů? 
V TopMonks v první řadě zanalyzujeme vaše 
potřeby a současné systémy. Následná imple-
mentace pak zajistí, aby nastavené procesy 
byly maximálně efektivní, poskytovaly reálná 
data a zbytečně nenavyšovaly provozní výdaje. 

Jiří Fabián 
má manažerskou zkušenost 
s Fortune 500 firem (Ariba, 
Nokia) a startupů (Systinet, 
JetMinds, TopMonks). Baví ho 
rozpohybovávání strnulých firemních 
struktur a spícího potenciálu 
v zaměstnancích. 

Simona Zábržová 
má za sebou přes 900 konzultovaných 
projektů. V minulosti pracovala jako 
CEO firem SUITU websites, Giftisimo 
a Bushman. Prošla také digitální konzultační 
agenturou. Specializuje se na konzultace 
v oblasti business development, expanze 
na zahraniční trhy, marketing a PR.

Aleš Roubíček 
má přes 10 let zkušeností s implementací 
agilního přístupu k vývoji software 
a myšlenek DevOps, jak korporacích, tak 
v startupech. Jeho misí je odblokovat lidský 
potenciál v IT organizacích, aby se mohl 
věnovat strategicky důležitým aktivitám 
a rutinní činnosti byly automatizovány. 
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Revoluce prodeje

Dva příklady za všechny
Nasazení řešení společnosti Philips přináší 
klientům úsporu nákladů a zefektivní prodej 
promovaných produktů. Toto tvrzení může 
potvrdit například společnost Fruitisimo se 
svojí sítí ovocných barů nebo síť prodejen 
FAnn parfumerie, jež je nejstarší maloob-
chodní sítí s beauty produkty v České repub-
lice. Obě tyto sítě prodejen díky své kreati-
vitě a odhodlání posouvat se stále dopředu 
se odhodlaly k digitalizaci svých promo akcí.

V rámci své strategie zkvalitňování služeb 
zákazníkům se rozhodly re-freshnout design 
svých prodejných míst a v rámci redesignu 
také zapracovat na prezentaci nabízených 
produktů a akčních trháků. Postupně tak 
nahrazuje staré formy propagace novými di-
gitálními obrazovkami. Jako vítěz výběrové-
ho řízení u těchto značek vzešla společnost 

Philips Display Solutions, protože splnila 
všechny požadavky nejlépe.

Požadavky na nový systém
Jedním z prvních požadavků na nový digitální 
systém prezentace byla schopnost velice rych-
le promovat akční nabídky napříč celou sítí 
prodejen a celkově udělat nabídky produktů 
flexibilnější. Dalším požadavkem byla centrál-
ní správa, která bude snadná na ovládání, ale 
zároveň bude poskytovat dostatek informací 
pro IT správce. A posledním důležitým para-
metrem byl rozsah požadovaných velikostí 
obrazovek (10“ až 98“). Díky širokému port-
foliu nabízených monitorů a profesionálních 
displejů nebyly požadované panely problém. 
Centrální správu celé sítě pro Philips zajišťuje 
na míru navržený řídicí software ArtemisOne, 
který vyniká robustností, jednoduchou a pře-

hlednou správou. Celý systém je navíc dostup-
ný za velmi příznivou cenu. 

Philips signage re-fresh
Díky ArtemisOne může správce sytému ře-
šit jak technickou část – tedy nastavování 
hardwaru (úprava jasu, kontrastu, barvy, hla-
sitosti; plánování provozu obrazovek) – tak 
provoz a organizaci zobrazovaného obsahu. 
Systém je natolik jednoduchý, že ho nemusí 
obsluhovat IT odborník, ale i laik a má mož-
nost téměř okamžitě měnit obsah podle 
akčních produktů nebo dopředu plánovat 
zobrazovaný obsah. ArtemisOne umožňuje 
skutečně snadné řízení celé sítě zobrazovačů 
z jedné ovládací konzole, se všemi potřebný-
mi daty dostupnými na pár kliků. 

Unikátnost řídicího systému spočívá 
v tom, že obsahuje i fotografie z místa umíst-

Profesionální displeje Philips nabízí vše, co provoz vašeho obchodu od jednotek POS s malou obrazovkou až po ohromné 
multimediální stěny vyžaduje. S výrobky Philips si lze vytvořit dokonalé nákupní prostředí. Když vybavíte nákupní prostor 
nejnovější řadou profesionálních displejů Philips, stanete se součástí revoluce prodeje. Zaujmete zákazníky zajímavým ob-
sahem, interaktivním rozhraním a dynamickou reklamou. Společnost Philips dokáže oživit vaši prodejní plochu úžasným 
osvětlením Ambilight nebo nekonečnými možnostmi systému Android.

nění. Správce systému tak přesně ví, o kterou 
plochu se jedná nebo při jaké teplotě zaříze-
ní operuje. Díky jednoduchému grafickému 
zobrazení okamžitě vidí, která plocha fungu-
je správně (zelená) a kde je nějaký problém 
(červená). Navíc má možnost definovat 
konfigurační soubory, které obsahují jedno-
duché možnosti nastavování celých skupin 
obrazovek, kdy se požadované parametry na-
staví pouze na jedné z nich a systém toto na-
stavení pošle do všech obrazovek v síti nebo 
dle libosti pouze vybraným obrazovkám.

Díky řešení od společnosti Philips se obě 
sítě prodejen přehouply do digitální éry. 
Nové panely jim přinesly úsporu nákladů 
a práce s nabídkou jejich produktů se zefek-
tivnila. Nasazení centrálně řízeného digitál-
ního řešení napříč celou sítí provozoven se 
odrazilo v nárůstu prodeje promovaných 
produktů. Navíc, díky prvotřídnímu repor-
tingu, mají dostatek informací pro marketin-
gová a strategická rozhodnutí.

Philips – profesionální displejová  
řešení a jejich uplatnění
Podnikatelská sféra se rozvíjí nebývalou 
rychlostí, a pokud chcete být na špici, musíte 
mít to nejlepší vybavení. Profesionální dis-
pleje Philips kombinují nejlepší technologie 
v odvětví a inovace zaměřené na firmy. Spo-
lečnost Philips má na poli inovací dlouhou 
historii a patří mezi přední světové společ-
nosti v produkci vysoce kvalitních výrobků, 
intuitivních řešení a praktických funkcí. 
Společnost Philips přišla v roce 1984 s video-
stěnou a později její technologie Ambilight 
změnila způsob sledování televize. V součas-
né době se technologie vyvíjí směrem k ino-
vacím na poli displejů pro širokou řadu trhů 
a možností komerčního využití.

Výhody pro kanceláře
Kancelářský prostor je místo, kde se rodí sny 
a inovace. S širokou řadou profesionálních 
displejů Philips - velkých, středních a interak-
tivních obrazovek najdete skvělé řešení pro 
své kanceláře, zasedací místnosti, odpočin-
kové prostory, vstupní haly a chodby. Neuvě-

řitelná kvalita obrazu se pojí s inovativními 
funkcemi. Nejnovější řada určená pro kance-
láře inspiruje zaměstnance a klienty chytrým 
řešením připojení, úžasným rozlišením a ne-
konečnými možnostmi.

Ubytovací služby dotažené k dokonalosti
Také úsilí vložené do výstavby hotelů může 
být završeno dokonalým závěrečným kro-
kem. Řada profesionálních displejů Philips 
ohromuje hotelové hosty. Televize na poko-
ji i displeje digitálního vrátného ve vstupní 
hale jim poskytují oblíbený obsah a umoc-
ňují jejich zážitky. Díky intuitivnímu rozhra-
ní a různým možnostem obsahu si mohou 
hosté užívat v pokojích skutečný odpoči-
nek. A s aplikacemi a možnostmi připojení 
Android™ mají k dispozici širší nabídku zá-
bavy na pokoji.

Zdravotnictví na nejlepší úrovni
Profesionální displeje Philips pro kliniky 
a nemocnice jsou navrženy tak, aby snižo-
valy napětí a navozovaly přirozený klid pa-

cientů. Díky akceptaci medicínské kvality 
nabízejí bezpečné, čisté a snadné sledování. 
Pacientům se dostává informací prostřednic-
tvím živých informačních stránek a udržuje 
se jejich pozornost exkluzivním obsahem. 
Sada zdravotnických displejů Philips nabízí 
neuvěřitelný kontrast a optimální rozlišení 
v dobře nasvíceném i tlumeném prostředí.

Možností aplikací profesionálních dis-
plejových řešení Philips, širokou řadu trhů 
a možností komerčního využití bychom 
mohli uvést ještě spoustu. B2B řešení a pro-
fesionální displeje mají ve společnosti Phili-
ps na starosti Jana Robešová, Leoš Lemberk 
a Milan Krejzlík.

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

www.philips.cz
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Celosvětově elektronické cenovky stále více 
pronikají do běžných obchodů. Instalace 
jsou motivovány možností provázat online 
obchod s kamennou prodejnou a také ušet-
řit náklady na personál při péči o bezchybné 
oceňování zboží. Pokud potřebujete konku-
rovat online obchodu nebo máte svůj vlastní 
online obchod, jinak než pomocí elektro-
nických cenovek nemáte možnost aktivně 
reagovat na vývoj trhu a rychle změnit ceny. 
Je třeba na ně nahlížet jako na konkurenční 
výhodu a marketingový nástroj.

TroniTAG na veletrhu představil zcela novou 
cenovku formátu A4, která doposud v nabíd-
ce chyběla. Je z řady "Slimline" a doplňuje na-
bídku standardních velikostí, jejichž rozmě-
ry doposud končily u formátu A5.

Velkým lákadlem byla nová cenovka velikosti 
2,9“, která je vhodná do mokrého prostředí. 
BL29 se speciální úpravou disponuje stup-
něm krytí IP 65, což znamená, že cenovka je 
díky své odolnosti vůču vlhkému prostředí 
vhodná například do oddělení se zvlhčova-
nou zeleninou, regálů s čerstvými rybami na 
ledu, ale i do mrazáků. 

Vyvstává zde samozřejmě otázka vstupní in-
vestice. Pokud se ptáte, kdy se vyplatí použití 
elektronických cenovek a zda jsou vhodné 
právě pro Váš kamenný obchod, stačí zadat 
požadovaný typ cenovky, plánovaný po-
čet cenovek, kolikrát za týden měníte ceny 
a Vaše kontaktní údaje na webu tronitag.
cz a následně obdržíte výpočet návratnosti 
a doporučení.

Počáteční investice se může zdát vysoká, ale 
elektronické cenovky se dají využít i jinak 
než jen ke zobrazení ceny. Možnost rychle 
reagovat a měnit ceny podle aktuální potře-
by šetří pracovní sílu, čas a navíc odstraňuje 
chybovost. Cena je řízena z jednoho místa – 
jedním kliknutím lze změnit ceny ve všech 
prodejnách, kde je třeba. Cena je v tu chvíli 
stejná v e-shopu, na pokladně i u zboží. Ni-
kdo nikde neběhá, nic netiskne a odpadá ri-
ziko, že při načtení zboží na pokladně je cena 
jiná než na regále. 

Elektronické cenovky se dají díky integrova-
né technologii NFC a zobrazovacím meto-
dám pomocí nadstavbových aplikací využít 
k různým marketingovým akcím. Například 
pravidelný odpolední výprodej pečiva. Ce-
novka umí změnit cenu na manuální pokyn 
v systému nebo v nastavenou hodinu. A pro-
tože elektronická cenovka není jenom kus 
papíru, dají se s ní hrát i různé „hry“. Šikov-
nou softwarovou nadstavbou – aplikacemi 
– se z cenovky může stát velký pomocník při 
různých marketingových akcích.

Prokázaná životnost elektronických cenovek 
je 12 let, životnost baterií je přibližně polo-
viční, jejich výměna je velmi snadná a levná 
a společnost VKF Renzel se o výměnu bez 
problémů postará.

Elektronické cenovky
jsou součástí digitalizace kamenných obchodů
Kamenný obchod vedle e-shopů nezanikne, to už je zcela jasné. Musí však hledat cesty jak jim 
konkurovat. Ta vede i přes digitální technologie. O tom, jaké jsou trendy a novinky, byl i tradiční veletrh 
EuroCis v únoru v Düsseldorfu. Jednou možností, jak provázat online obchod s kamennou prodejnou, 
jsou elektronické cenovky. I v této oblasti digitálních technologií přestavil EuroCis nové trendy – od 
elektronických povrchů, přes tříbarevné dotykové displeje, flexibilní zobrazovací texty s vlastními 
šablonami až po vícejazyčné interakce. Mezi vystavovateli elektronických cenovek byla i společnost 
troniTAG. Na českém a slovenském trhu zastupuje značku troniTAG její sesterská společnost VKF 
Renzel, Obě společnosti jsou členy skupiny VKF Renzel Group, která má za sebou více než třicet let 
zkušeností a know-how v oblasti podpory prodeje a vyvinula ve spolupráci s LG Innotec moderní 
systém elektronických cenovek uváděný na trh pod značkou troniTAG.

foto: troniTAG

foto: troniTAG

foto: Tchibo

Soutěž INTERIÉR ROKU a kongres LIVING FORUM pořádá INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU
www.interierroku.cz

KDE BUDOU
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Sémiotika je věda o způsobech orientace 
ve světě. Vychází z přesvědčení, že lidé ne-
poznávají sami o sobě, ale světu rozumí 
a jsou schopni se v něm orientovat s pomocí 
znaků. Znak je takový předmět, který v ně-
jakém ohledu odkazuje k něčemu jinému, 
než je on sám – k jinému předmětu, před-
stavě či abstraktní myšlence. Každý znak je 
dvoustranná jednotka. Skládá se na jedné 
straně z výrazu, tedy toho, co je smyslově 
a aktuálně vnímatelné, a na straně druhé 
z významu toho, co je nepřítomné, co je 
smyslem a cílem. Na základě různých typů 
vztahů, především těch logických, předklá-
dá sémiotická analýza způsoby, jakým je vý-
znam znaku (např. POP materiálu) utvářen 
s cílem pomoci vytvářet nebo optimalizovat 
komunikační obsahy tak, aby byly účinné, 
resp. schopny co nejefektivněji naplnit své 
komunikační ambice. 

Sémiotika studuje vztahy širší, v POP pro-
jektech k dalším značkám, reklamám, pro-
duktům, konkurenčním POP materiálům 
a kultuře jako celku. Sémiotika není žádná 
magická disciplína. Sémiotiky jsme v pod-
statě my všichni. Pracuje s běžnými lidskými 
intuicemi a utváří z nich ucelený logický sys-
tém. 

Metoda
Metodologicky je Průvodce založen na třech 
vzájemně propojených přístupech:
(1)  Skupinová diskuze a individuální roz-

hovory s nakupujícími v běžných super 
a hypermarketech.

(2)  Sběr dat v retailu (pozorování, fotodoku-
mentace přítomných POP materiálů); fo-
tografie POP materiálů dodané partnery 
projektu.

(3)  Sémiotická analytická práce – významo-
vé mapy vycházejí z metody navržené 
A. J. Greimasem v knize Structural Se-
mantics. Průvodce kromě centrální sé-
miotické metody zohledňuje také další 
přístupy.

Sémiotická praxe
a teorie POP komunikace 
Příklady toho co autoři projektu 
v analýze 1700 POP médií objevili.
Analýzy s pomocí sémiotického průvodce 
zatím ukazují, že jen významná menšina lo-
kálních POP realizací skutečně komunikuje 
a doručuje kýžená sdělení zákazníkům. Záro-
veň však každá analýza přinesla doporučení 
k zajištění srozumitelnějšího a efektivnějšího 
doručení zpráv prostřednictvím obrázků, 
symbolů či textů. S pomocí vědění o české 
kultuře totiž můžeme s pomocí sémiotiky 
stopovat kulturní a logické inkonzistence 
v obsahu zprávy a optimalizovat ji směrem 
k větší relevanci, konzistenci a plynoucí re-
zonanci s českými zákazníky.

POP komunikace je způsob, jak předat ně-
jaké sdělení zákazníkům a ovlivnit jejich 
rozhodování a jednání. Zpráva se obecně 
skládá z menších jednotek, znaků: slov, vět, 
symbolů, obrázků, fotografií, barev a tvarů. 
Čím více zpráva vychází ze znalosti kontex-
tuálních souvislostí, v případě sémiotiky pře-
devším z místní kultury, tím lépe rezonuje 
a je rychleji příjemcem pochopena a využita 
k nákupnímu rozhodnutí.

Velmi specifickým příkladem sdělení je 
„call-to-action“ (dále CTA). Může mít dvě 
podoby:
(1)  vizuální: mezi hlavní prostředky patří 

ukazatele a šipky, na jejichž základě pří-
jemce/zákazník přizpůsobuje své cho-
vání,

(2)  jazykovou: základními výrazovými pro-
středky jsou otázky a rozkazy.

V obou svých podobách CTA index nefun-
guje izolovaně, sám o sobě je totiž neúčinný. 
Z prostředí a ostatních složek zprávy musí 
být zřejmé, jaké chování je žádoucí (upozor-
nění na produkt, upoutání pozornosti, nákup 
produktu kvůli jeho ceně nebo kvalitě nebo 
všeobecná pobídka k vnitřnímu rozpoložení 

příjemce). Některé CTA jsou velmi obecné, 
vágní nebo nejasné. Často se jedná o falešné 
CTA. Význam užitého slovesa je někdy příliš 
generický (třeba „užijte si“, „žijte“ atp.) a jeho 
užití nemusí být indexálním CTA, ale spíše 
zvoláním či tvrzením obecné pravdy. Takové 
sloveso nedává jasnou a relevantní instrukci 
v aktuálním místě prodeje a jeho vliv je pak 
méně účinný. Rozkazovací podoby CTA jsou 
přímočaré, mohou ale působit invazivně až 
agresivně. Otázkové CTA působí zdvořileji, 
ale jsou méně invazivní. S ohledem na pova-
hu produktu nebo značky je nutné také zvá-
žit tykání/vykání. Vykání je tradiční, bezpří-
znaková forma dospělé komunikace. Souvisí 
s vážností, závažností a případně usedlostí. 
Alternativní podoba („Vař s námi chutně 
a zdravě“ viz. příklad na obrázku 1) by byla 
vhodná spíše v případě, že by cílem komu-
nikace bylo vaření pro mladé, vaření jako 
dobrodružství apod. Tykání je běžná forma 
v oblasti dětské komunikace, komunikace 
s dětmi a v oblasti dětských produktů. Tyká-
ní je koherentní například s kreslenou podo-
bou POS materiálu na přiloženém obrázku 1.

 

Obrázek 1 – příklady Call to action 

Každý POP materiál je z komunikačního po-
hledu „médiem“ se svými dvěma základními 
podobami. Vystavený produkt sám o sobě 
(především komunikační role obalu) a ko-
munikační plocha POP média. Komunikační 
plocha mívá jen dva rozměry, nebývá interak-

tivní, spíše statická a hůře se v ní komunikuje 
příběh. Je znakem v užším slova smyslu, pro-
tože odkazuje k něčemu mimo sebe. V POP 
komunikaci vyjadřuje vzdálenost mezi sděle-
ním a produktem vztah replikace (POS ma-
teriál v tomto případě znovu zobrazuje daný 
produkt, je vlastně jen větším packagingem, 
má silně ikonickou povahu), podřadnosti 
(POS materiál zobrazuje nadřazenou katego-
rii) nebo vyplývání (POS materiál zobrazuje 
důsledek produktu nebo obecnější systém 
hodnot, který s produktem souvisí).

Replikovat packaging produktu na POS 
materiálu je vhodné tehdy, pokud je znač-
ka (např. Nivea, Krušovice atp.) / produkt 
(např. čokoládová tyčinka, pivo atp.) do-
statečně známá/známý a jeho používání je 
zřejmé. Replikace je méně vhodná, když se 
jedná o novinku a z obalu produktu není pří-
mo zřejmá povahu produktu, nebo se jedná 
o málo známou či novou značku.

Obrázek 2 - příklady replikace

Podřadnost se vyplatí při kategorizaci pro-
storu (například „cukrovinky“ obsahují řadu 
různých sladkostí). Vztah podřadnosti je 
v POP komunikaci nejdůležitější v těch pří-
padech, kdy jeden POP materiál slouží více 
produktům nebo typům produktů. Nadřaze-
ná kategorie by měla jednoznačně vymezo-
vat jejich nejdůležitější společný rys („cukro-
vinky“ obsahují takové produkty, které jsou 
sladké a většinou malé).
 

Obrázek 3 - příklady podřadnosti

Nakonec vyplývání je dynamický vztah, na 
rozdíl od statické replikace a podřadnosti. 
V POP komunikaci podporují chování/akci 
(často souvisí s CTA a zobrazováním výsled-
ného užití komunikovaného produktu – ho-
tové jídlo, moment spotřeby atp.) a přímo 
zapojují zákazníka (příjemce zprávy) do in-
terakce. Dynamická povaha vyplývání je ale 
zároveň pro příjemce/zákazníka náročnější 
na zpracování.

 

Obrázek 4
příklady vyplývání

Poslední důležitou součástí celkového kon-
textu POP komunikace je prostředí. V mno-
ha případech je aktuální prostředí důležitější 
než promyšlený kulturní koncept či značka. 
V některých případech bohužel nelze pro-
středí ovlivnit. Za prostředí lze považovat 
i všechny ostatní zprávy, které bezprostřed-
ně souvisejí s konkrétním POP materiálem 
nebo jinou konkrétní zprávou, ale nacházejí 
se v jeho blízkosti a ovlivňují jeho význam. 
Neadekvátní spojení různých zpráv narušuje 
soudržnost komunikace a omezuje komuni-
kační potenciál všech prvků. 

Specifickým příkladem práce s prostředím 
je tzv. „Priming“. Priming je (nevědomý) 
proces, při němž je na základě předchozího 
rozpoznání nějakého jevu (struktury, význa-
mu) tento jev rozpoznán při dalším setkáním 
s ním rychleji a snadněji. Obecně může mít 
Priming dvě podoby:
(1)  Opakování: totožnost POP materiálu, 

totožnost sloganu, totožnost (loga) znač-
ky atp.

(2)  Implikace: k efektu Primingu může do-
cházet také při vztahu již dříve zmíněné-
ho vyplývání.

Efektivní POP komunikace pohledem sé-
miotiky by pak měla vytvářet pozitivní 
napětí mezi povahou významu (informace, 
emoce) a zároveň v ideálním případě vzbu-
zovat pocit novosti (známost vs. novost). Zde 
pouze okrajově můžeme zmínit také nutnost 
vhodného zvolení „subjektového“ (zobraze-
ní osob) a „objektového“ (zobrazení produk-
tu) principu komunikace. 

Efektivní komunikace pak předává příjemci 
koherentní a relevantní významové sdělení. 
Způsob sdělení může být dále buď „denota-
tivní“ (od příjemce, zákazníka, nevyžaduje 
žádnou významnou myšlenkovou invenci, 
sdělení je přímočaré) nebo „konotativní“ 
(příjemce sdělení musí vyvinout určité my-
šlenkové úsilí k pochopení). Každý způsob 
má své výhody a nevýhody a je zapotřebí 
s těmito technikami pracovat vždy v kon-
krétním komunikačním kontextu. Přílišná 
konotativnost, i když srozumitelná pro auto-
ra zprávy, často znamená nesrozumitelnost 
pro příjemce a opět omezení komunikační-
ho potenciálu obsahu sdělení. Sémiotická 
analýza pak dohlíží na smysluplnost a efek-
tivnost doručení denotativní i konotativní 
zprávy a plynoucí schopnosti co nejlépe 
ovlivnit kýžené jednání.

V našem článku jsme se pokusili stručně 
představit další perspektivy a některé kon-
krétní koncepty POP Sémiotického průvod-
ce. Tato a mnoho dalších témat jsou obsažená 
a na konkrétních příkladech prezentována 
v publikaci Sémiotický průvodce a nezbý-
vá, než Vás prostřednictvím jeho pořízení 
pozvat do dobrodružného světa sémiotiky 
a případně se pokusit společně nebo vlastní-
mi silami vytvářet, nebo optimalizovat Vaše 
POP komunikační projekty tak, aby lépe, 
konzistentně a efektivně směrovaly pozor-
nost, získávaly zájem a motivovaly nákupní 
rozhodování ve prospěch Vašich produktů 
a značek. 

Tým autorů článku:
Martin Boček,  
nezávislý odborník na marketing  
a marketingový výzkum
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE
Andrea Vozníková, členka rady POPAI CE

POP SEMIOTICKÝ
PRŮVODCE 2018
POP sémiotický průvodce je marketingový nástroj, který byl vytvořený jako prak-
tický pomocník při tvorbě účinné a efektivní instore komunikace asociací POPAI 
CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd a s podporou partnerů 
Authentica, Mondeléz, Vitana a WELLEN. Představuje sémiotickou problematiku 
jako jeden z doplňujících přístupů napomáhající ke zvýšení efektivity POP pro-
středků z pohledu prodeje, propagace značky, komunikace obchodního sdělení 
a celkového retailového kontextu. Vytvořili tak praktický přístup, jak sémiotickou 
vědu „přetavit“ v prakticky a jednoduše použitelný marketingový nástroj.
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Stojany na prospekty

Stolní stojánky na letáky

Nástěnné kapsy

Závěsné systémy

Distanční šrouby

Lankové systémy

Vymezovací sloupky

Navigační cedule

Stojany na tablety

Klaprámy a LED rámy

Reklamní áčka

Vlajky a muší křídla

Informační stojany
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Češi a reklama 2019

Ocenění TOP In-store realizace měsíce ledna 2019 získala kampaň

Dekorace regálového čela BIG SHOCK

Generálním partnerem tohoto portálu je 
společnost Intelecta. Hlavními partnery 
jsou společnosti DAGO. s.r.o. a Jansen Dis-
play s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti 
paketo.one a HL Display a spolupracujícími 
subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admo-
sphere, Brands&Stories a POS Media.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového 
vítěze soutěže s názvem TOP In-store reali-
zace měsíce. Prvním vítězem v roce 2019 se 
za měsíc leden stala realizace Dekorace re-
gálového čela BIG SHOCK. Získala u porot-
ců vítězství s velkým náskokem. Byla realizo-
vána v řetězcích Globus, Albert a Terno, za 
POS materiál použila dekoraci regálového 
čela z kartonu. Zadavatelem realizace byla 
společnost Al-Namura s.r.o., kreativní agen-
turou a realizátorem byla společnost DAGO. 
s.r.o.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 6 In-storo-
vých realizací, které porotci opět hodnotili 
ve třech kritériích: kreativní zpracování, cel-

kové produkční provedení a potenciál upou-
tání pozornosti v místě prodeje. 

Lednové realizace hodnotila porota v po-
čtu šesti osob, přičemž poprvé hodnotili dva 
noví porotci. Jmenovitě se jednalo o následu-
jící osoby: JUDr. Petr Majerik – ex ředitel ně-
kolika mediálních agentur, zástupce Vysoké 
školy kreativní komunikace, konzultant pro 
marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalo-
vá, Ph.D. – prezidentka České marketingové 
společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně 
pro oblast psychologie trhu, marketingových 
komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, 
Milan Drozen - ředitel skupiny reklamních 
agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, 
Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odbor-
ného časopisu Brands&Stories, Václav Kou-
kolíček, manažer externí komunikace spo-
lečnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní 
řetězce, a Ing. Alexandr Stojčev – společnost 
Momentum Czech Republic, nominovaný za 
Aktivační agentury AKA.

Zadavateli pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě byla Česká 
marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky 
(ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research. Letos 
proběhlo již 36. šetření. První výsledky jsou z roku 1993.

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu 
o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným 
médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům 
reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům 
v oboru marketing a média. 

Základní údaje o výzkumu:
CÍLOVÁ SKUPINA: Online populace ČR ve věku 15 let +
METODA: CAWI Omnibus ppm factum
SBĚR DAT: 23.– 27. 1. 2019 
VÝBĚR: Kvótní výběr se stanovením kvót na pohlaví, 
věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region
VELIKOST SOUBORU: 1000 
ANALÝZA: Zpracování statistickým programem SPSS, 
čištění dat, třídění

Autorka a zakladatelka výzkumu Jitka Vyse-
kalová, prezidentka ČMS, k tomu říká: „Vý-
zkum probíhá pravidelně každoročně od roku 
1993, v letošním roce proběhla již 36. vlna 
tohoto šetření. V prvních letech byl výzkum 
realizován vícekrát ročně. Základní výzkumné 
otázky zůstávají stejné, ale postupně zařazuje-
me aktuální témata odpovídající vývoji a význa-
mu reklamy nejen jako součásti marketingové-
ho mixu, ale důležitého společenského jevu. 
V letošním roce byl výzkum poprvé realizován 
prostřednictvím CAWI omnibusu, zasažena 
tedy byla tzv. online populace. 

Kde jsou lidé reklamou nejvíce přesyceni?
•  Rozdíl negativního vnímání reklamy na 

Primě a ostatních soukromých TV se vy-
rovnává s poměrem negativního vnímání 
reklam na internetu. Nicméně stále panuje 
přesvědčení, že ze všech mediatypů je nej-
více zahlcená reklamou TV Nova. 

•  Poklesla přesycenost reklamou v novinách 
oproti měření v roce 2018 a naopak vý-
znamně narostla přesycenost reklamou na 
internetu. Hlavní vliv zde může mít mírně 
jiná populace letošního výzkumu, tzv. on-
line populace, která obecně využívá více 
internet a méně tištěných médií.

•  Přesycenost reklamou na sociálních sítích 
kontinuálně a strmě stoupá. To souvisí 
obecně s jejich narůstající oblibou, ale 
i s typem letošního online šetření.

•  Reklama v místě prodeje je trvale vnímána 
benevolentně – mnohými zůstává dokon-
ce vítána. Naopak pozorujeme od loňské-
ho roku nárůst negativního vnímání rekla-
my v historických centrech měst.

•  Jedinou vítanou formou reklamy jsou tedy 
ochutnávky a prezentace v místě prodeje, 
s její intenzitou je spokojena polovina Če-
chů. Třetina populace by dokonce uvítala 
častější výskyt ochutnávek na prodejnách.

Reklama jako zdroj informací  
a nákup na základě reklamy
•  Poměry jednotlivých skupin, pokud jde 

o ovlivnění nákupu reklamou, jsou vícemé-
ně stejné. Skeptiků vůči reklamě neubývá. 
REKLAMA JE více nápomocna ženám, mla-
dým lidem a lidem se základním vzděláním.

•  Nákup na základě reklamy „přiznává“ 
v letošním roce 36 % dotázaných, což 
z dlouhodobého hlediska nevybočuje ze 
zjištěných hodnot. I v tomto případě uvá-
dějí nákup na základě reklamy častěji ženy 
a nižší věkové kategorie.

Reklama je součástí našeho života někdy 
a někým více či méně přijímanou a vědět jak 
působí, je či mělo by být samozřejmou sou-
částí této komunikace. Data z našeho dlou-
hodobého výzkumu zařazující reklamu do 
širších společenských souvislostí k tomuto 
poznání přispívají.
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Tato rodinná firma založená v roce 1947 
je průkopníkem samooslužného prodeje 
a globálním lídrem ve vybavování obcho-
dů. Chytrý regálový display pure tech i od 
Wanzlu se stal vítězem kategorie sekce „Di-
gitální komunikace - realizace v prodejních 
místech, inovativní materiály, systémy“ 
soutěže Popai Awards 2018. Tato prestižní 
soutěž, kterou pořádá Středoevropská kan-
celář POPAI CE, oceňuje nejlepší reklamní 
prostředky v oblasti in-store komunika-
ce. Posláním soutěže je podporovat obor 
marketingu v místě prodeje a nové trendy, 
které představují reklamu v in-store jako 
efektivní komunikační médium nejblíže 
nakupujícímu.

„K naší velké radosti byl pure tech I vy-
hlášen nejlepším exponátem v digitální sek-
ci soutěže Popai Awards. Prodejnám umož-
ňuje optimalizovat vystavené zboží i jeho 
efektivní prodej a doplňování. V konečném 
důsledku tak dochází k navýšení prodeje 
a úspoře nákladů na prodejní ploše. Po 
Wanzl Connect je pure tech i další z unikát-
ních řešení digitalizace prodejen, kterou 

Wanzl vyvinul,“ říká k vítězství Mgr. Tomáš 
Trávníček, obchodní ředitel společnosti 
Wanzl. 

Pure tech i byl vyvinut z regálového sys-
tému pure tech, který si v loňském roce 
odnesl cenu German Design Award 2018. 
Zároveň je doplněn o chladicí zónu pro 
prodej convinience produktů, inteligentní 
systém pro posuv zboží a integrovanou ob-
razovku, která podporuje reklamní kampaň 
v místě prodeje a může sloužit jako e-shop 
pro zboží, které není v prodejně vystaveno.

Jeho nejsilnější zbraní je schopnost 
sběru anonymních zákaznických dat pro 
analýzu marketingových aktivit. Je možné 
zaznamenávat a vyhodnocovat množství 
zákazníků, dobu jejich setrvání, toky v heat 
mapách i tělesnou výšku pro rozlišení dětí 
a dospělých. 

Samostatně stojící chytrý regálový sys-
tém pure tech i lze použít na prezentaci 
konkrétní obchodní značky, značkových 
produktů nebo na vytvoření tematic-kého 
zákoutí na prodejní ploše.

www.wanzl.com

Spojením přírodních materiálů se podařilo 
společnosti Ross dosáhnout jedinečný de-
sign Carnilove displeje. Originální provede-
ní umožňuje prodejci snadnou kategorizaci 
zboží, což usnadní zákazníkům rozhodová-
ní při nákupu produktů pro jejich domácí 
mazlíčky. Výhody stojanu jsou hlavně snad-
ná manipulace a rychlé doplňování zboží. 
Stojan se jednoduše přizpůsobí i změně 
nabízených produktů záměnou štítků. Ve 
spodní části displeje jsou umístěny držáky 
na informační letáky.

Stojany prezentující pamlsky pro psy bu-
dou umístěny v chovproduktu v České re-
publice i v zahraničí. Společnost Ross znovu 
jednou dokázala, že si umí poradit i se složi-
tými výzvami. Přemýšlíte nad propagací vaší 
značky? Neváhejte je kontaktovat: ross@
ross.sk

POPAI AWARDS 2018: vítězem kategorie se stal

pure tech I
od společnosti Wanzl

Stylový 
stojan 
Carnilove 

Společnost Wanzl udává tón v inovacích a vývoji. Ve špičkové kvalitě vyrábí 
a distribuuje produkty, systémová i individuální zákaznická řešení týkající se 
nákupu a prodeje, prezentace zboží, přepravy a bezpečnosti. 

Vytvořit originální stojan, který bude 
prezentovat produkty pro psy a zaujme 
zákazníka natolik, že ho navede 
k nákupu? I složité zadání je pro Ross 
tým vítaná výzva.
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Nový permanentní shop in shop (SIS) na-
bízí zákazníkům díky modernímu designu 
přátelštější a pohodlnější prostředí pro 
jednání s klienty na pevném místě. Prostor 
je zároveň přidanou hodnotou v celkovém 
prostředí hypermarketu. Dle výsledků no-
vého konceptu je v plánu, že operátor bude 
realizovat další SIS v jiných lokalitách.

Hlavním záměrem bylo přiblížit značku 
opět o něco více lidem. „Nový shop in shop 
je vedle dalšího místa pro kontakt se zákaz-
níky a podporu prodeje našich stále popu-
lárnějších produktů také místem různých 
akcí a událostí,“ vysvětluje Radek Turčáni, 
Head of Operation manager Tesco Mobile. 
V prostorách nového SIS se také natáčel 
vánoční video spot s ambasadorem značky 
Pavlem Cejnarem.

Při tvorbě projektu jsme vycházeli z fi-
remní identity, které jsme přizpůsobili prv-
ky jako koberec, sedačky a svítidla a celkové 
barevné ladění. Prodejní prostor vznikl na 
100 m² za jednu noc a uzpůsobili jsme jej 
tak, aby se v něm zákazníci cítili co nejlépe.

Tesco Mobile zvažuje pokračování stej-
ného konceptu kontaktních míst i v jiných 
lokalitách. „Pokud budou naši zákazníci 
shop in shop často navštěvovat a koncept si 
oblíbí, budeme uvažovat o rozšiřování dal-
ších kontaktních míst, které v případě vhod-
né lokality budou mít podobný layout jako 
v Letňanech,“ doplnil Radek Turčáni.

Tradiční veletrh vizuální komunikace Viscom 
se přesunul natrvalo do Düsseldorfu a letos 
nejen v novém termínu, ale také nově ve spo-
jení s veletrhem PromoTex, nabídl návštěv-

níkům široké spektrum firem a novinek, a to 
hned v šesti výstavních halách.

S tématikou vizuální komunikace také 
přímo souvisí soutěž Superstar, která se 

koná u příležitosti veletrhu a dává možnost 
porovnat si síly se zahraniční konkurencí. 
Authentica se letos rozhodla nominovat 
tři projekty. End Cap Margot, podlahový 
stojan Campari a světelnou reklamu Wa-
terdop Bubble Bottle. Všechny realizace 
přihlášené do soutěže byly nápadité a nut-
no přiznat, že kvalita vystavení rok od roku 
stoupá. Vyhlašování výsledků soutěže pro-
běhlo v rámci závěrečného gala večera, 
napětí tedy panovalo do posledního oka-
mžiku. Ale stálo to za to. Authentica získala 
třikrát zlato, tj. nejvyšší ocenění pro všech-
ny nominované projekty. Tomu se říká sto-
procentní úspěch. Radost a motivace do 
budoucna je tedy veliká. 

Snad ještě jedna zajímavost na závěr, kte-
rá stojí za zmínku. Letos do soutěže nasadili 
také trumfy aroma marketingu. End cap Loď 
Margot byl vybaven aroma difuzérem s vůní 
kokosu a čokolády, která se příjemně linula 
prostorem a významně podpořila komuni-
kaci nové příchutě čokoládové tyčinky a při-
spěla tak k celkovému vítězství end capu ve 
své kategorii.

ÚSPĚCH společnosti Authentica NA SUPERSTAR AWARDS V DÜSSELDORFU

Tři zlaté trofeje putovaly do Čech

Tesco Mobile otevřel  
shop in shop v Letňanech
Mobilní operátor Tesco Mobile otevřel shop in shop v prodejně Tesco v pražských 
Letňanech. Do této doby jako virtuální operátor využíval pro fyzický kontakt se 
zákazníky pouze menší pop up kontaktní místa, která jsme pro něj realizovali 
v rámci dosavadní tříleté spolupráce.

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Tradice, styl, 
elegance

Komfortní ubytování v lázeňských hotelech Nové Lázně*****, 
Centrální Lázně****, Maria Spa****, Hvězda****, Pacifik****, 
Butterfly****, Vltava****, Svoboda*** a Labe***

Garantovaná léčba přírodními zdroji – minerálními prameny, 
přírodním Mariiným plynem a slatinou

Pitná kúra přímo v hotelu

Kvalifikovaný zdravotnický personál a tým lékařských specialistů 

Relaxační wellness & beauty programy

Speciální preventivní programy pro děti od 4 let

Mezinárodní certifikace - TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Propojení jednotlivých hotelů = široká nabídka služeb, 
maximální komfort a spokojenost našich hostů

Karta slev a výhod Marienbad Kur & Spa Card

OPRAVDOVÉ LÁZNĚ V LÁZNÍCH

www.marienbad.cz

G015_19_01_LLML_Inz_LETNI_215×280_CZ.indd   1 18.2.2019   14:33:09
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Valná většina provozovatelů (96 %) je podle 
průzkumu HORECA 2017, kterou ve spolu-
práci s agenturou Perfect Crowd realizovala 
asociace POPAI CE, přesvědčena, že spíš než 
značky svých dodavatelů by měli „prodávat“ 
sami sebe. Uvědomují si, že přehnaný bran-
ding na POP reklamě může snadno utopit 
vlastní identitu jejich podniku. Negativně tak 
hodnotí celkovou přesycenost POP médii, 

jejich nevalnou úroveň, nevhodnou velikost 
a nesoulad s konceptem provozovny. 

Uvítali by, kdyby byla POP média šita jejich 
podnikům na míru a působila sladěným do-
jmem. V tomto směru by podle nich pomoh-
la existence koordinátora, který by komuni-
kaci různých dodavatelů sladil a případně 
by byl nápomocný i s instalací v provozovně. 

Koordinátor by mohl být buď zástupce ně-
které dominantní kategorie, nebo externí 
subjekt, například specializovaný HORECA 
in-store designér.

Funkční POP média vítána,  
ryze propagační nikoliv
Provozovatelé také rozlišují mezi přínosnými 
a nepřínosnými POP médii. Zatímco přínos 
vidí v médiích funkčních a stylově dekorač-
ních, za zbytečná považují ryze propagační. 
Mezi funkční zařazují například slunečníky, 
které dokážou přilákat hosty, dále vhodně 
dekorované lednice, originální sklo, podtác-
ky a ubrusy. Informace zase dodají menu, 
infocedule a stojánky. S dekorací pomáhají 
vývěsní štíty. 

Přidanou hodnotu vidí 87 % provozovatelů 
obecně v POP médiích, která dokážou hos-
ty navigovat k produktům v nabídce, 85 % 

Obecné postoje provozovatelů k roli HORECA POP / N54

Při výběru dodavatele hraje roli  
i finanční dotace ze strany dodavatele.

Jak se co prodává, ovlivňuje přístup a doporučení  
obsluhy spíše než materiály podpory prodeje.

Dodavatelé mi materiály podpory prodeje  
pomáhají ušetřit peníze za vlastní vybavení

Především dodavatelé sami se snaží, aby si provozovna 
převzala a používala materiály podpory prodeje.

Také podle toho, jaké materiály podpory prodeje nám 
dodavatel dodá (například světelný poutač, mrazák,…

Dodavatelé mi materiály podpory prodeje  
pomáhají nalákat zákazníky

Dodavatelé mi vnucují propagační materiály,  
které nejsou přínosné

Dodavatelé nám za to, že si vezmeme propagační 
materiály, slibují celkové lepší obchodní podmínky.

Propagační materiály měníme podle denní doby.  
Jiné jsou například během oběda a jiné večer.
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Majitelé hospod by se měli spíše snažit „prodávat“ sami 
sebe než značky nápojů a potravin.

I běžné restaurace se dnes snaží být aktivní online,  
mají Facebook, Wifi, online objednávky apod.

Propagační materiály by měly navigovat zákazníky 
k produktům, které máme v nabídce.

Propagační materiály by měly informovat zákazníky 
o prodeji daných značek v provozovně.

Propagační materiály by měly zákazníky informovat 
o novinkách a unikátních produktech.

Lidé chodí do hospod za zábavou, a k tomu  
by jim měly propagační materiály pomoci.

Musím je v provozovně umístit,  
ale raději bych používal/a vlastní.

Propagační materiály mi pomáhají ušetřit  
prostředky za pořízení vlastní výbavy.

Hospody a restaurace se snaží propagačních materiálů spíše 
zbavovat. Trendem je hospoda bez propagačních…

Propagační materiály zlepšují úroveň provozovny.

Rozhodně
souhlasím

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

z nich si myslí, že mají upozorňovat na novin-
ky, a podle 80 % by měla informovat o prode-
ji propagovaných značek v provozovně. 
 
Rovněž provozovatelé od POP médií očeká-
vají informace o inovacích, kvalitu a dotvo-
ření příjemného zákaznického zážitku. Za 
inovativní jsou vnímána některá světelná či 
skleněná POP, kov se speciálním povrchem 
či zpracováním, netradiční pípy, originální 
vývěsní štíty, betonové podtácky, zajímavé 
sklo, zrcadla či větší zapojení digitální POP 
komunikace, například ve formě elektronic-
kých jídelních lístků.

Naopak ryze propagační média, což jsou ku-
příkladu některé stojky na stolech, nebo pla-
káty bez přidané hodnoty, v nich vyvolávají 
dojem, že jsou jim často vnucována proti je-
jich vůli. I přesto, že s nimi nejsou spokojeni 
nebo nevěří v jejich smysluplnost či užiteč-
nost, je přijmou a umístí ve svém podniku, 
nejčastěji z obav o celkové obchodní pod-
mínky. 

Potenciál je také ve školení 
Problémem je mnohdy také to, že provozova-
telé a obsluha principům fungování POP mé-
dií ve svých provozovnách nerozumí. Uvítali 
by tak více vzájemné komunikace, během níž 
by byli s POP komunikací samotných značek 
blíže seznámeni, a mohli ji tak i sami lépe vy-
užívat a zprostředkovávat zákazníkům. 

Dle jejich názoru je zároveň nejfunkčnějším 
nástrojem ovlivnění výběru hostů z nabídky 

interakce s obsluhou. Také zde by pravidelná 
školení o značkách, servírování a společné 
tvorbě zákaznického zážitku neměla být pod-
ceňována. Potvrzuje to ostatně i experiment 
v restauraci kempu Srbsko, kde se doporuče-
ní obsluhy projevilo v nárůstu prodejů: u be-
zinkové limonády Koli se zvýšil o 13 %, tip na 
nealkoholické pivo Budvar B:Free se projevil 
7% nárůstem. V zásadě provozovatelé neod-
mítají za podobné služby na patřičné úrovni 
zaplatit.
 
Pro úspěch POP médií je tedy třeba klást 
větší důraz na to, aby vyhovovala provozo-
vatelům. Ocení funkční či stylově dekorač-
ní média, naopak nechtějí čistě propagační. 
V ideálním případě by měla spolu tvořit je-
den homogenní, decentní a stylový koncept, 
jehož užitím podnik svou identitu nepoško-
dí, ale naopak posílí. 

V projektu HORECA 2017 se sešla rozmanitá 
a zajímavá struktura partnerů z řad společ-
ností z různých kategorií. K hlavním partne-
rům patří společnost Unilever jako zástupce 
velké korporace se svou globálně známou 
značkou zmrzlin Algida, dále pak silná a cha-

rismatická pivní značka Budějovický Budvar 
a tradiční rodinná firma Sodovkárna Kolín se 
svojí značkou soft drinků Koli. Dalšími part-
nery projektu byly společnosti DAGO, Paketo 
one a REX. Hlavním mediálním partnerem je 
společnost ATOZ Group.

Provozovatelé nechtějí jen propagační 
POP média, nýbrž funkční a dekorační
Pouze propagační Horeca POP média působí nátlakově nejen na zákazníky, ale i na provozovatele. 

POP média mají v hotelech, restauracích, pivnicích, kavárnách i kioscích své mís-
to. Zákazníkům mnohdy pomáhají s navigací, s orientací v nabídce či poskytová-
ním informací o nabízených produktech. Často však působí také jako narušitelé 
celkového dojmu podniku, a to k nemalé nelibosti nejen zákazníků, ale i provo-
zovatelů. 

zd
ro

j: 
HO

RE
CA

 2
01

7

zd
ro

j: 
HO

RE
CA

 2
01

7

Daniel Jesenský,
prezident POPAI CE
Martin Boček,
Business Development Manager
and Consultant, Perfect Crowd

Průzkum HORECA, kterou ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd  
realizovala asociace POPAI CE – seriál na pokračování
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Spousta zákazníků si za desetiletí navykla uti-
šovat svůj hlad v restauraci ve druhém patře 
hypermarketu Globus v sídle firmy v St. Wen-
delu, pro mnohé z nich se návštěva restau-
race stala již „tradicí“. Mezitím se stávající 
„jídelna ve stylu 80. let“ stala minulostí. Od 
října loňského roku je nejfrekventovanější 
pobočka v rámci skupiny Globus ve „středu 
dění“ a v prvním podlaží nabízí nový moder-
ní restaurační prostor na ploše 1000 m2. Se 
zhruba 400 místy k sezení včetně venkovní 
terasy je to největší restaurace všech obchod-
ních domů Globus. Nabídka je různorodá 
a má oslovit jak příznivce tradiční a regionál-
ní kuchyně, tak i lidi, kteří chtějí jíst moderní 
mezinárodní kuchyni. 

V duchu principu open-front-cooking při-
pravují kuchaři pokrmy na volně stojících 
ostrůvcích, a to buď na plotně, v troubě nebo 
na grilu – přímo před očima zákazníků. Jídel-
ní lístek obsahuje širokou nabídku pokrmů 
jako například oblíbené tradiční sárské „plně-
né knedlíky“, polévky, ryby, jídla z woku a piz-
zu. Kromě toho je zde zeleninový bufet a také 
speciální nabídka steaků nazvaná „Beefer“. 

Bistro After-Work
Za nově vybudovaným dětským pultem se 
sníženou výškou je malým návštěvníkům 
Globusu k dispozici nabídka dětských jídel. 

Již od brzkého odpoledne si mohou všich-
ni zákazníci vybrat z lákavé nabídky koláčů, 
vaflí a kávových specialit. Cílovou skupinou 
jsou zde i lidé, kteří se po práci chtějí sejít 
s přáteli buď jen na kus řeči, nebo menší 
oslavu, jelikož v bistru v přízemí zůstala i na-
dále zachována „pivní studánka“, letitá sou-
část gastronomického konceptu Globusu. 
Zákazníci si totiž přáli ji zachovat i po moder-
nizaci bistra. 

V sídle Globusu v St. Wendelu je gastrono-
mie integrální součástí prodejní plochy a na-
vazuje na prostory vyčleněné pro potraviny 
a spotřební zboží, čímž jsou funkční prosto-
ry „nákup“ a „jídlo“ vzájemně propojeny. Co 
se týče nabídky jídel, je zde jasný rozdíl mezi 
restaurací v prvním patře a bistrem v příze-
mí. Restaurace nabízí delší posezení a poži-
tek, v bistru budete rychle obslouženi nebo 
si můžete čerstvě připravenou svačinku od-
nést s sebou, nechcete-li se zdržet na čerstvě 
čepované pivo. 

Koncept vybavení panoramatické restau-
race v prvním patře se vyznačuje moderním 
nábytkem, který vytváří útulné prostředí 
v tlumených, avšak pro Globus typických 
barvách. To je navíc doplněno odpovídajícím 
světelným konceptem – závěsná LED-svítidla 
šíří teplé světlo a jsou zároveň decentní de-
korací. 

Pět zón
Zónové rozdělení plochy do pěti různých 
sekcí nabízí hostům navzdory celkově velké 
ploše možnost být v ústraní a pomocí pro-
tihlukových elementů snižuje hladinu hluku. 
Podél okna jsou stoly a židle uzpůsobeny 
především rodinám s dětmi. Kavárenský 
bar má spíše charakter lounge. Menší a vyšší 
stoly s barovými židlemi na galerii lákají na-
příklad páry, aby se zde usadily a sledovaly 
dění v prostoru. Středobodem je „oranžérie“ 
s výškou stropu téměř pět metrů. Jedná se 
o prostor, který je ztvárněn jako zimní zahra-
da s navazující venkovní terasou. Z židliček 
v této lounge mají hosté výhled na celý St. 
Wendel. Sezóně obměňující se obrazy míst-
ního umělce mají zdůrazňovat spojitost s re-
gionem. 

Ke konceptu patří promyšlené detaily, 
například speciální boxy na nákupní vozíky 
umístěné za galerií, do kterých mohou ná-
vštěvníci restaurace po dobu svého pobytu 
zde zaparkovat své nákupní vozíky jako do 
„garáže“, aniž by omezovali ostatní hosty re-
staurace nebo poškozovali vybavení restau-
race. Vozíky jsou zde diskrétně schované za 
dřevěnými panely. 

Kolem restaurace se koncentrují nově 
koncipované prostory s vybraným sortimen-
tem – drogerie, kosmetika, móda a obuv, dět-

ské zboží, vybavení domácnosti, vaření, zába-
va. Mezi sortiment pro vaření byla včleněna 
„zážitková kuchyně“, ve které by se měly po-
stupem času v rámci různých akcí předvést 
špičkoví kuchaři.

Zákazníci, kteří mají naspěch, mohou ná-
sledovat rychlejší proud zákazníků podél es-
kalátorů. Ten, kdo chce nakupování věnovat 
více času, ten si může projít nabídku jednot-
livých oddělení. Nabídku dovršují různí kon-
cesionáři, jako je Sparkasse, telefonní operá-
toři, lékárna atd.

Dvě skupiny zákazníků
Sídlo Globusu v St. Wendelu by se mělo brzy 
celé rozzářit v novém světle. Letos má být 
tento pět let trvající „modernizující maraton“ 
s celkem šesti stavebními fázemi dokončen. 

Na začátku letošního roku začala moderni-
zace oddělení s potravinami v přízemí. I zde 
byly včleněny inovace, se kterými má Glo-
bus již pilotní zkušenosti z jiných poboček, 
jako je Koblenz nebo Saarbrücken, ovšem 
byly uzpůsobeny přímo této prodejně a také 
adaptovány na zákazníky tohoto regionu. 

Přes 30 000 zákazníků této vlajkové pro-
dejny sdělilo tvůrcům svá přání v rámci an-
kety probíhající během přestavby a zatím to 
vypadá, že na jejich plnění při plném provo-
zu dohlížejí v hojném počtu. 

Nepřetechnizované
Markus Nippold, vedoucí gastronomického 
úseku Globus Koordination v St. Wendelu, 
o funkčnosti a designu v panoramatické re-
stauraci Globusu řekl: „Chtěli jsme vytvořit 
příjemnou oázu, ve které by se naši zákazníci, 
ať už jde o rodiny, jednotlivce, páry nebo pra-
cující, cítili jako doma. Vytvořením pěti růz-
ně ztvárněných zón včetně venkovní terasy 
jsme se snažili vyhovět individuálním poža-
davkům hostů, mimo jiné také požadavku na 
trochu klidu a uvolnění. Protihluková ochra-
na na stropě zajišťuje tlumení hluku i při 
vysoké frekvenci návštěvníků. Naším cílem 
bylo být po rekonstrukci šmrncovní, ale ne 
příliš, a moderní, ale ne odtažití. Přece jenom 
máme v tomto místě zakořeněné a s tímto re-
gionem spjaté publikum. 

Kompetenční centrum požitku
Markus Nippold popisuje gastronomii v pa-
noramatické restauraci Globusu jako „kom-
petenční centrum požitku“. Co tím myslí, 
vysvětluje následovně: „Naším cílem je kom-
pletně integrovat gastronomii jako klíčovou 
kompetenci do našeho prodejního koncep-
tu, zároveň chceme být tržištěm a místem 
pro setkávání lidí v regionu. K tomu patří 
pro nás plynulé přechody a optické osy mezi 
světem zboží a světem požitků v našem ob-

chodním domě. Z tohoto důvodu jsme se vy-
hnuli ztvárnění produkce velmi technickým 
způsobem a se spoustou oceli, naopak sází-
me více na řemeslné zpracování podle prin-
cipu Front-Cooking. Vybavení je modulární 
a díky tomu flexibilně využitelné. Stanoviště 
pro vaření jsou ztvárněna jako malé trhové 
stánky, z větší části jsou vybavena přenosný-
mi spotřebiči a klasickým funkčním kuchař-
ským nádobím. Mobilní pokladní stoly se 
mohou rychle přesunout přesně tam, kde 
jsou právě potřeba. 

Koncept ale také přepokládá vysoké kom-
petence kuchařů pracujících na kuchyň-
ských ostrůvcích. Musejí rozumět svému 
řemeslu, pracovat velmi čistě a nabízet maxi-
mální transparentnost. Z tohoto důvodu spo-
lupracujeme s ICA Front Cooking Academy, 
která naše zaměstnance připravuje na tyto 
úkoly velmi dobře.“

Gastro oáza uprostřed retailu
Rozvinout a povýšit klasický hypermarket na středobod regionu bez atraktivního gastronomického konceptu je takřka ne-
možné. Nová panoramatická restaurace v modernizovaném Globusu v německém St. Wendelu se stala kulinářským srdcem 
uprostřed obchodů s potravinovým i ostatním zbožím.

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

Brigitte Oltmanns

Hypermarket Globus v St. Wendelu
Adresa: Am Wirthembösch, St. Wendel

Celková prodejní plocha: 17 500 m2

Design: Interstore

Plánování a realizace: Schweitzer Ladenbau

Architektura obchodu včetně  
plánování osvětlení: Schweitzer Ladenbau

Osvětlení: Oktalite

Pokladní stoly: Potrafke

Gastronomie
Plocha panoramatické restaurace: 1000 m2

Bistro v přízemí: 1600 m2

Plánování a provedení: Aichinger Ladenbau


