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Společnost OXALIS je na trhu synonymem kvalitního sypaného čaje, výběrové kávy a originálního čajového a kávového
příslušenství. Svou historii začala psát v roce 1993, kdy Petr Zelík udělal odvážný krok a v době, kdy si většina Čechů
pod pojmem čaj představila pouze čajový sáček, založil tuto jasně profilovanou společnost, která neměla na českém
trhu obdoby. Dnes je Oxalis leadrem českého trhu se sypaným čajem a jedním z největších prodejců výběrové kávy.
Prezentuje jej 32 vlastních a 33 franchisových prodejen v České a Slovenské republice. Jejich vlajkovou lodí se však
nově stal unikátní prostor v centru Prahy ve Vodičkově ulici, kde vedle klasické prodejny vznikly i dva další provozy CoffeeTearia a Czech tea centre.

CoffeeTearia a Czech tea centre

Česká mincovna mladé generaci
Ač by se mohlo zdát, že v době pandemie byly všechny projekty zrušené, některé společnosti neustoupily od svých
plánů a v mezidobí připravovaly svoje nové koncepty prodeje. A tak můžeme v současnosti vidět v samém centru Prahy
v Havelské ulici nový zajímavý prostor České mincovny. Po první prodejně v pražské pasáži Na Příkopech, další v Brně,
Jablonci nad Nisou a Bratislavě je tento již pátým prostorem úspěšné české tradiční firmy.

netradiční koncepty pod značkou OXALIS

Reprezentativní prostory
v centru Prahy i k pronajmutí

„Před dvěma lety jsme si ve Vodičkově ulici 30,
v nádherném secesním domě, pronajali prostor,“
začíná svoje vyprávění majitel Oxalisu, Petr Zelík.
„Tento historický skvost nazývaný „Dům U Nováků“ byl postaven na počátku minulého století. Velmi
si ceníme skutečnosti, že jsme přítomni v místě, kde
na každém kroku na člověka dýchá minulost. Naším cílem bylo otevření nejen další prodejny v pořadí, ale i spuštění čajového vzdělávacího centra
a také prostoru, kde bychom návštěvníkům ukázali,
jak naše čaje a kávy připravujeme my sami.“

Coffeetearia s domáckou atmosférou,
Czech tea centre s edukací pro veřejnost
„Naší nově budované vlajkové lodi jsme předurčili styl útulna pojmenovaný „hygge“,“ vysvětluje
prvotní myšlenku Petr Zelík. „Tento styl definovali
v Dánsku a dal by se velmi volně přeložit jako „útulnost“ nebo „atmosféra domova“. Samotný výraz
“hygge” se datuje do 19. století a je odvozen z ger-

Česká mincovna, Havelská 19, Praha 1
mánského slova hyggja, což znamená myslet nebo
cítit se spokojeně. „A právě tento pocit jsme zde
chtěli pro milovníky čaje i kávy vytvořit,“ pokračuje
v představení konceptu majitel Oxalisu.
„Prostor ve Vodičkově ulici pro nás představuje tři
na sobě nezávislé koncepty. V přízemí je prodejna,
která jako jediná naše maloobchodní provozovna
nabízí celý náš sortiment. Kromě rozmanité nabídky
čajů a kávy má zde zákazník k výběru také bohatý
sortiment čajových a kávových doplňků, které mohou být i vhodným dárkem. Suterén a první poschodí jsme se rozhodli využít pro dva nové projekty –
čajokavárnu a centrum edukace pro veřejnost.

mince, rozhodla se společnost vytvořit koncept, kterým by se přiblížila právě mladé generaci.

Noblesní prvorepublikový prostor prodejny má
zajímavé ochozy, do kterých jsme situovali moderní
provoz s názvem CoffeeTearia. Otevřeli jsme ho v srpnu a je decentním místem jak pro schůzku právníka
s klientem, tak třeba pro setkávání studentů. Je koncipován pro maximálně patnáct lidí. Ambicí bylo vytvořit klidnou oázu uprostřed velkoměsta. Zákazníci
si zde mohou vychutnat originální čaje i čajové směsi, ale také kávu z naší vlastní pražírny. K životnímu
stylu hygge však bezpochyby patří i zákusky a zdravé mlsání, které zde návštěvníci rovněž najdou.“
„Suterén secesní budovy jsme proměnili na Czech
tea centre,“ vysvětluje Petr Zelík. „Míst pro edukaci
přípravy kávy je v Praze několik, my jsme však měli
jiný záměr. Chtěli jsme vytvořit centrum čajové kultury a gastronomie, kde budou probíhat řízené degustace různých skupin čajů, například čerstvé čaje
z Indie či Japonska nebo zelené čaje z Číny či ochutnávky čajů z nových teritorií, jako je třeba Kolumbie
nebo Nový Zéland. Kromě toho zde chceme představovat párování čaje s moderní gastronomií. V neposlední řadě by centrum mělo být využíváno pro
nejrůznější semináře a workshopy, a to zážitkovou
formou pro laiky i profesionály. Ambicí do budoucna
je setkávání s pěstiteli z čajových zahrad, kteří by zde
mohli představit své projekty. Centrum je vybaveno
přístroji a pomůckami na degustace všeho typu a má
kapacitu sedmnáct lidí. O cílených čajových odpoledních a večerech budeme veřejnost informovat na
sociálních sítích nebo přímo v prostorách Vodičkovy
ulice 30,“ uvádí závěrem majitel Oxalisu.

www.oxalis.cz
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Koncept vzdušný, světlý, naplněný mnoha
sofistikovanými technologiemi

Svým vznikem Česká mincovna navázala na více
než tisíciletou tradici ražby mincí na území Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska. Od rozpadu Československa vyrábí Česká mincovna pro Českou národní
banku veškeré oběžné mince, které Čechům cinkají
v kapsách, tj. 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč, ale také všechny zlaté a stříbrné pamětní mince s nominálními
hodnotami 200, 500, 5 000 a 10 000 Kč a pamětní
medaile. Vedle výroby pro potřebu státu Česká mincovna každoročně připravuje vlastní emisní plán,
který obsahuje stovky titulů. Od roku 1993, kdy byl
provoz mincovny v Jablonci nad Nisou slavnostně
otevřen, začala Česká mincovna také cílit na investory a sběratele. A protože tito věrní už pomalu
stárnou a zároveň je patrné, že mladší generace má
dnes finanční povědomí a chtějí investovat či sbírat

Krásné výrobky České mincovny v sobě spojují
lesk drahého kovu, uměleckou hodnotu výtvarného díla i sběratelskou hodnotu. To vše dohromady
si samozřejmě zaslouží adekvátní vystavení. Již
při výstavbě slovenské pobočky Česká mincovna
poprvé použila nový koncept vystavování zboží,
který umožňuje zákazníkům zážitkovou prohlídku
produktů z menší vzdálenosti. Proto se přímo proti vstupu do prostoru nalézá veliký kruhovitý pult
připomínající razidlo s vystavením toho nejlepšího
a nejnovějšího, čeho si Česká mincovna právě považuje. „Naším dlouhodobým cílem je poskytnutí
co největšího servisu zákazníkům při výběru zboží. Díky novému konceptu jim naše produkty ještě
více přiblížíme a ukážeme v tom nejlepším světle,“
vysvětluje důvody expanze ředitel České mincovny
Michal Drtina. Ke zmiňovanému servisu patří například zatmavovací fólie na skleněných příčkách
předělujících prostor pro případ, že zákazník vyžaduje anonymitu a soukromí. Jsou zde také bezpečnostní zóny s trezory i rotomaty, čili sejfy, které
Česká mincovna nabízí k využití svým klientům.
Prodejna dále obsahuje multimediální obrazovku,
díky které se může každý návštěvník přenést do
výroby a na vlastní oči uvidět jak se vyrábí mince,
a speciální lustry, které vznikly ve spolupráci se
společností Preciosa. Toto spojení s českým výrobcem, shodou okolností také z „Křišťálového údolí“,
jak se oblast okolo Jablonce nazývá, není náhodné.
Česká mincovna si váží dodržování tradic a také se
snaží tradiční české výrobce podporovat.

Pro V.I.P. klienty je připraven nejen vysoce proškolený personál, ale i speciální prostory v prvním
patře krásného historického rohového domu v Havelské ulici. Lokace sama o sobě může přinést společnosti i příliv zahraničních turistů, až tudy budou
zase proudit. Nad prostory prodejny se nenachází
jen útulný V.I.P. salonek, ale kromě kanceláří také
výstavní konferenční místnost s možností předělu
na 2 menší.
Tento reprezentativní prostor hodlá Česká mincovna využívat nejen pro svoje společenské akce
při příležitostech prezentací nových investičních
mincí, ale také nabízet k pronájmu na nejrůznější
eventy a projekty. Prostor má svůj vlastní vchod
z ulice, zázemí pro catering a je vybaven také Cafédockem. Cafédock je ucelené řešení servírování
kávy od Dallmayr Vending & Office. Jde o moderní
„kredenc“ nebo také malou kavárnu, která vyniká
nadčasovým designem a špičkovým podáváním
kávy. Tu si zde mohou vychutnat zákazníci prodejnya účastníci eventů.

Česká mincovna se tímto zajímavým konceptem
ještě více přiblížila veřejnosti, ale i trendu vytvářet
z místa prodeje místo zážitků a emocí.
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unikátní multifunkční koncept
pod taktovkou T-Mobile
Společnost T-Mobile stojí za unikátním konceptem otevřeným v OC Arkády Pankrác – Magenta Experience Center.
U zrodu myšlenky a tvorby hrubé koncepce tohoto projektu stál Michal Dvorský – Retail Sales Director společnosti
T-Mobile Czech Republic. Hlavní vizí v souladu s dlouhodobou strategií společnosti bylo zlepšit u veřejnosti vnímání
T-Mobile. Cílem bylo nejen přiblížit se zákazníkovi, ale také přinášet užitek lidem a celé společnosti. Vznikl tak multifunkční koncept, který je současně zákaznickým servisem, prodejnou, ale je i místem zábavy, edukace, inspirace.
Zkrátka jde zde hlavně o zákaznickou spokojenost a zkušenost. Zrodil se koncept, který u nás, ale ani ve světě nemá
obdoby. Od prvotního záměru až po realizaci měli svoji hlavní roli v projektu Daniel Ondrůj a Radek Janíček. Ti také
v současnosti otevřený prostor vedou a rozvíjí dál. Na ně směřovaly naše otázky.
Hlavním poselstvím Magenta Experience Center
bylo změnit vnímání lidí, kteří T-Mobile nepovažují
za průvodce technologickým světem. Lidé čím dál
méně chodí do prodejen, ve kterých výrazně méně
nakupují. Ale zároveň chtějí mít místo, kam mohou
zajít a propojit se se značkou nebo pochopit, co jak
funguje. Proto Daniel a Radek začali zkoumat, jak
k tomu přistupují jiné velké retailové sítě a jak staví své showroomy i ve světě, ale stále jim tam něco
chybělo. Z T-Mobile showroomu vytvořili tedy prostor postavený na více pilířích. Kromě výstavní skříně - zákaznického servisu a místa, kam lidé mohou
přijít s problémem, zde dají zákazníkovi mnohem
více – zábavu, inspiraci, odpočinek a vzdělávání.

Zákazník příchozí do prostoru nemá jasnou představu, kde se nachází, ale má odejít obohacen něčím
novým - vjemem, informací, poznáním.

Nejen prostor k pronájmu, ale propojení
s firmami do edukačních programů
Nosnou myšlenku být prospěšní nejen zákazníkům, ale i celé společnosti, Daniel Ondrůj a Radek
Janíček v Magenta Experience Center dále rozvíjí.
Proto se rozhodli pro partnerství s nejrůznějšími
společnostmi, a to nejen technologickými. Společně zde vytvářejí projekty, které opět obohatí lidi
o edukaci. „Nechceme primárně jen nabízet náš
zajímavý prostor k pronajmutí firmám,“ říká Radek

Janíček, „ale chceme s partnery vytvářet kontentové
projekty s nadstavbou. I když pronájem je také možný. Firma si zde pronajme prostor třeba pro svůj
board s tím, že kromě klasické své konference pro
ně můžeme připravit program na míru ve spolupráci s partnery Magenta Experience Centra. Brandy
u nás mohou využít také naše zázemí pro streamování. Doba covidová nás přiměla se v tomto směru
hodně zdokonalit a chceme to umožnit i ostatním.
Bonusem pro nás, jako T-Mobile, je i to, že jsme
zde vytvořili zázemí pro režii a postprodukci, takže
dnes umíme vlastními silami spoustu věcí.“
Jako partnery Magenta Experience Center získal
T-Mobile už zhruba na 130 organizací z oblastí etikety, stravování, technologie, zdraví a vzdělávání.
Mezi ně patří i giganti jako Microsoft, Prusa Research, LG, Xiaomi, Samsung, Nespresso a spousta
dalších. „Připojily se k nám také malé a střední firmy, jako jsou například Future Farming nebo SlidesLive, které poskytují zdejší AV techniku, propojení
a ovládání všech displejů,“ uvádí Daniel.

Zábavná forma vzdělávání dětí
„Magenta Experience Center nás přímo vybízí
rozvíjet myšlenku v propojování se nejen s firmami, ale i spolky, neziskovkami, oborovými uskupeními,“ uvádí Daniel Ondrůj. „Je to prostě otevřený
prostor nejen zákazníkům, ale i zajímavým myšlenkám se zábavným, relaxačním a vzdělávacím nábojem. Proto jsme se zaměřili hodně i na dětské projekty a spolupráci se školami. Sledovat ten zájem
dětí je prostě úžasné. Přes prázdniny zde probíhaly
příměstské tábory, kdy jsme dětem přibližovali třeba 3D tisk a programování. Hodně děti baví, že si
zde mohou natáčet videa a zahrát si na herce. Nám
dává smysl, že si od nás odnáší např. vědomí, že programovat není až tak složité. Pro děti je to fantastic-
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ký způsob učení, neboť si něco zkouší vyrobit a pak
následně vidí, jak to vypadá a jak funguje. Pomáháme mazat u dětí různé předsudky, ale seznamujeme je i s riziky, co se může stát, když něco napíšou
v on-line světě. Spousta dětí se dnes vidí v gamingu
a zase bouráme mylné představy a obohacujeme je
o povědomí.“

Netradiční prostor pro eventy
„V srpnu loňského roku jsme si řekli, že toto
všechno už sami dva nezvládneme a potřebujeme
někoho, kdo umí udělat eventy,“ vypráví Daniel
a Radek. „Proto jsme do týmu přizvali kolegyni
Lucku Bartošovou, která celý život byla evenťačka a ujala se celého dění v edukačním prostoru.
Sama vypracovala strategii, zvolila témata eventů,
komunikuje s partnery a navíc zařizuje i samotnou
produkci. Od této chvíle jsme na vše už byli tři a začali jsme naplňovat program Experience centra.
Podzimní COVID nás sice zbrzdil, ale zároveň nám
otevřel hodně nových dveří, například k on-line
konferencím. Tím, že se nacházíme v telco byznysu
a máme platformu na televizi, aplikaci Můj T-Mobile a silný brand na sociálních sítích, máme velkou

výhodu. Navíc jsou všechny tyto aktivity zde propojené. V současné době máme celý kalendář akcí
k dispozici na internetu. Každý se může podívat na
naše plánované eventy. Máme svoji microsite, svoje
sociální sítě, tvoříme produkci na YouTube kanálu,
tutoriály, jsme v naší aplikaci Můj T-Mobile a budeme se umět propojit do T-Mobile televize. Takže se
tady najednou rozvíjí HUB vytvářjící kontent, který
budeme za T-Mobile směřovat ven.“

Od studie k realizaci
Dozvěděli jsme se, jak Magenta Experience Center funguje a kam směřuje, ale jak probíhal přerod
od myšlenky k realizaci, ještě nezaznělo. Proto
jsme Daniela Ondrůje a Radka Janíčka přiměli povyprávět.
„Našli jsme spoustu firem a lidí, kteří nám řekli,
že se jim to líbí a jdou do toho s námi. My jsme ale
v té době ještě neměli ani architektonický návrh!
Zároveň jsme uvažovali, jak do návrhu a realizace
kromě T-Mobile a našich patrnerů zapojit i další lidi
a jejich nápady. Nejdříve jsme oslovili univerzity architektury. Jejich zpětná vazba nás překvapila, neboť neměly o náš projekt zájem. Ale naštěstí se nám
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poraci. Deutsche Telekom v Německu byl zapojen
do projektu také. Otevření centra byl pro všechny
realizátory skutečným dárkem a co teprve pro zákazníky! “

Multifunkční prostor
Magenta Experience Center je nádherný zajímavý prostor uprostřed nákupního centra, který stojí
za to vám přiblížit. Je členěn do několika částí – na
pravé straně se nachází prostor zábavy, celá diagonála uprostřed je o inspiraci, levá část je věnována
spíše odpočinku a celá zadní část je určena pro
vzdělávání.

Zóna zábavy
Zóna zábavy v Magenta Experience Center je
především zaměřená na to, aby návštěvníkům zprostředkovala možnosti věcí včetně propojení, které
mají doma. Lidé mají spousty technických produktů a přitom je používají jen na půl plynu. Ať už se
jedná o chytrý televizor, který ale není připojený
k internetu, nebo smartphone, za který dal zákazník tisíce korun, ale nakonec ho používá jen k tomu,
že volá, píše SMSky, občas zajde na Instagram a někdy vyfotí a pošle fotku. A přitom mu tyto výrobky
umožňují ušetřit spoustu energie, času i peněz. Bohužel to ale mnoho lidí nezná. A žádná velká firma

se zásadně nevěnuje tomu, aby lidem tuto znalost
přinášela. Proto si duchovní otci Magenta Experience Center řekli, že kdo jiný než telco operátor by se
tomu měl věnovat. Návštěvník si tady může zahrát
virtuální basketbal, ping-pong, hokej, a to vše v rozšířené realitě. Rozšířená realita má budoucnost nejen v gamingu, ale je to nejjednodušší způsob, jak ji
lidem představit.
Další částí zóny zábavy je sekce Microsoft, ve
které má T-Mobile ve spolupráci s Microsoftem
nejen herní konzole Xbox, ale také licence a ukázku platformy Teams, protože Microsoft krásně tyto
aplikace a platformy propojuje. Xbox už dnes není
jen herní konzole, je to například cesta k VOD
službám. Zájemce si do ní nahraje game pass od
Microsoftu a propojí své hry s telefonem a osobním počítačem. To znamená, že bude mít jen jednu
platformu a pak je jedno, kde zájemce hraje. Prostě má chvíli čas, tak si zahraje na telefonu a doma
pak na konzoli. „To znamená,“ vysvětluje Radek
Janíček, „že nám jde o toto propojení. V tomto sektoru máme klasickou konzoli, vedle máme simulátory, kde si návštěvník může zazávodit. A celá
tato „zábavní část” je zakončena “stagemi”. Na
jedné z nich – Tuning stage – se věnujeme 3D tisku, protože to je další velmi zajímavá technologie
pro budoucnost. Chceme zde lidem ukázat, co 3D
tiskárna je a co umožňuje. Tuto malou 3D tiskárnu
si návštěvník může pořídit domů, dají se na ní vytisknout velmi zajímavé věci. Snažíme se návštěvníkům ukázat, jak projít cestu od návrhu v editoru
až po finální tisk.
Druhá „stage“ je podcastové studio. Podcastů
je ve světě čím dál víc a už nejsou jen doménou
médií. Vzhledem k tomu, že za minulý rok bylo
vytvořeno asi 880 tisíc podcastů, začíná to být
zajímavá platforma na sdílení informací. Spousta
lidí zná podcast, ale hodně z nich neví, k čemu je
a jak celý funguje. A my dáváme lidem možnost
si vyzkoušet jeho tvorbu. Potom sami zjistí, že
to není zase až tak složité technicky natočit, ale
mnohem složitější je vymyslet obsah, aby zaujal
posluchače.“

Zóna inspirace
Druhá zóna v Magenta Experience Center, která
je stoprocentně věnovaná produktům, má přinášet
inspiraci. Nicméně se zde T-Mobile snaží neukazovat pouze svoje nové produkty – telefony – klasickou formou. „Ukazujeme, jak funguje ekosystém
mezi sebou, jak se pomocí telefonu například dají
ovládat žárovky v tomto prostoru,“ dodává Daniel.
„A proto v prostoru máme i kuchyň, která je zcela
funkční, včetně pračky. Dá se tady prát a sušit, vařit
jídlo i péct. Všechno máme funkční. Základní myšlenka této zóny je ukázat, jak mobilní telefon může
fungovat v propojení s dalšími zařízeními v domácnosti. Například, když si tuto pračku fyzicky nebo
přes aplikaci pustím, umí se sama diagnostikovat.
Sama předvídá problémy, které mohou nastat apPošle mi třeba notifikaci, že se stalo něco divného
a že je pravděpodobně dobré se na ni podívat, aby
se nerozbila. A právě to je ta přidaná hodnota pro
zákazníka. Vybavení kuchyně máme díky spolupráci s LG, ale stejně tak lze propojit i jiné kuchyňské
spotřebiče.“
V Magenta Experience Center najdete také Hydroponii, ve které zde pěstují různé bylinky a saláty.
Tento nápad, který vznikl ze studentského hackathonu, realizuje T-Mobile ve spolupráci s brněnskou firmou Future Farming. Je to geniální propojení nových technologií s ekologií a jídlem, které tady

připravují a budou připravovat i v budoucnu. Když
za tři týdny tyto rostliny vyrostou, rozdávají je návštěvníkům nebo používají přímo v kuchyni experience centra. Samozřejmě místo nich vysadí další
a tento ekologický koloběh pokračuje dále.

Součástí zadního traktu shop-konceptu jsou i tři
meetingové místnosti. „Je to místo i pro naše interní
meetingy a schůzky,“ uvádí Daniel Ondrůj. „Je důležité, aby i naši zaměstnanci nebo partneři mohli využívat tento prostor pro své schůzky se zákazníky.“

Co-working Café

Partnerství v multifunkčním konceptu

Třetí zóna prostoru je věnovaná odpočinku. Návštěvník může přijít, vyřídit si e-maily, dohodnout
si tady schůzku, být v příjemném inspirativním
prostoru a k tomu si dát kávu. Ta je zde podávána
ve spolupráci s Nespressem. Jako partnera si ho
zvolil T-Mobile jednak kvůli kvalitě kávy a také
kvůli recyklaci. Kapsle mají hliníkový obal, který
je recyklovatelný. Do budoucna je zde plánován
i sběrný box na kávové kapsle. Kelímky sem dodává český startup NickNack, který je vyrábí pro
velké hudební festivaly. A právě tyto kelímky, které zvládnou až 500 cyklů v myčce, posílá T-Mobile
zpět na recyklaci. Následně se pak z nich vyrábějí
hlavy na topení.

„Jak již bylo zmíněno na začátku, chceme tento
prostor otevřít dalším partnerským spojením a stále
přinášet našim zákazníkům nové vědomosti a inspirace,“ uvádí na závěr našeho povídaní Daniel Ondrůj. „Když někdo přijde, líbí se nám jeho myšlenka
a co dělá, jeho téma nám zapadá do našeho konceptu, tak řekneme: Jasně, pojďme to udělat! Možnosti
máme takové a takové.“
„Multifunkční prostor Magenta Experience Centra je skutečně velmi netradiční. Nejen z různých
pohledů jednotlivých zón, ale i z toho, že zde návštěvník nenajde žádné prodejní místo společnosti
T-Mobile. Cílem našeho týmu je vysvětlovat, učit
a ukazovat zákazníkům, že technologie jsou fajn
a mohou mu pomoci,“ uvedl na závěr Radek Janíček.

Edukační prostor
Srdcem celého projektu je edukační prostor,
který se nachází v zadní části Magenta Experience
Centra. Je řízený z režijní místnosti, odkud ovládá
tým centra veškerou techniku, která je uvnitř této
zóny a propojuje on-line a off-line svět.
Za zmínku stojí i malba na stěně, kterou vytvořil streetworker Tomáš Junker. V jejím středu je QR
kód, který celou malbu propojí s rozšířenou realitou. Na mobilním telefonu pak vidíme hashtagy,
které si sami měníme – relaxuj, poslouchej, odpočívej, inspiruj. A když budeme chtít něco jiného, jednoduše je lze vyměnit. Jak vidíte, rozšířená realita
není určena jen na chytání Pokémonů, ale má své
využití i v umění.

Magenta Experience Center
ARKÁDY PANKRÁC
Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4
e-mail: magentaexperience@t-mobile.cz

kalendář akcí

ozval studentský spolek z pražské Fakulty architektury ČVUT, který se propojil se spolky v Liberci
a v Brně. Nevnímali to tak, že mohou vyhrát soutěž
a dostat peníze, ale že se jako studenti mohou zapojit do tvorby celého tohoto nového prostoru. A to
byla pro ně ta správná výzva! V naší centrále jsme
udělali v červnu studentský T-hackathon, na který
přes víkend přijelo 45 studentů, kteří se rozdělili do 17 týmů. V těchto týmech začali pracovat na
ideových studiích. O umístění Magenta Experience
Center v obchodním centru na Pankráci bylo už v té
době jasno, a tak jsme jim dali zadání na 800 metrů
čtverečních plochy, včetně reálné dispozice prostoru. Samozřejmě nechybělo vysvětlení, proč a kvůli
čemu chceme Magenta Experience Center vytvořit,
ale nic víc. Vzniklo 17 ideových studií, které byly
fantastické! A řadu nápadů z těchto studií jsme skutečně převzali. Ať je to zelený strop, hydroponie,
navádění v prostoru díky lince světel a světelných
nápisů, podcastové studio…Byly tam i diskuze o vyvýšeném prostoru, což nakonec bohužel nebylo
technicky možné, ovšem vyřešili jsme to odlišnou
barevností zón.
Tři vítězné týmy jsme vzali do Budapešti, do
sídla architektonického studia Deutsche Telekomu, které má na starosti design T-Mobile prodejen
po celém světě. Magenta Experience Center je tak
společným výsledkem studentských týmů a architektů DT. Bylo skvělé sledovat jejich spolupráci,
jak dostávali studenti zpětnou vazbu, architekt jim
vracel jejich návrhy a ukazoval jim v nich chyby
a nereálné plány. Takže byli nuceni své nápady
přetvářet do reality. A na přelomu září a října minulého roku začala stavba. Od října to bylo vše
velmi intenzivní a nastal neuvěřitelný sprint. Bez
pomoci partnerů i všech oddělení v T-Mobile by to
nešlo, i když někdy je těžké propojit tolik lidí v kor-
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3+1 příkladů

Gastronomický a kulturní pop-market nyní zapojil
i prvky městského farmaření, vodní plochu a další
drobnosti. Stává se tak trendy lákadlem pro místní,
ať už holdují tradici pivních značek, dobrému jídlu nebo chtějí najít a zažít zajímavé mladé značky.
Udržitelnosti se projevuje nejen v reversibilním
designu. Vstup mají povolen jen odpovědné značky, důsledně se třídí a najdete zde slow produkty. Je
to malá oáza, která proměnila zanedbané nároží na
živé místo. Takhle vypadá a měla by vypadat společenská odpovědnost v praxi. Místo textů na plakátech za pokladnou v obchodě konkrétní činy, které
mají vítané místo v životě lidí a jen nešustí papírem.

„nového“ retailu v Česku
Covidová doba zamíchala kartami v retailu opravdu pořádně. A i když to chvíli vypadalo beznadějně, skuteční srdcaři
nezaváhali a využili situaci k přípravě na lepší časy. Podle přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré, se obuli do retailu
doslova od podlahy. Tři základní trendy, které už pár let mění svět obchodu, tak našly své místo i na poměrně konzervativním českém trhu. Spojují je odvaha jít neprošlapanou cestou, nechat prostor skutečnému zákaznickému zážitku
a v neposlední řadě promyšlené vkusné realizace. A pak že to u nás nejde!

#3 Udržitelnost pro komunitu

N

a Smíchově zůstaneme. Tahle čtvrť svým geniem loci láká kreativní lidi. Koncept Manifesto
sice už pár let existuje, inspiroval se od New Yorku
až po Taipei a myšlenku opakovaně použitelných
modulárních prvků úspěšně rozvíjí. Na počátku byl
ideově podpořen neziskovou organizace reSITE,
která zkvalitňuje prostředí měst pro příští generace a na nevyužitých místech vytváří prostory, kde

tradiční principy trhů ve spojení s hipsterskou kulturou vytvářejí nové příležitosti. Dnes funguje jako
samostatný projekt. Za dobu své existence poskytl
příležitost pro pop-up vystoupení mnoha začínajícím mladým značkám, nabídl prostor pro setkávání a nabalil kolem sebe komunitu, pro kterou tento
přístup představuje součást jejich životního stylu.
Nové Manifesto Anděl však jde ještě mnohem dál.

+ Bonus: Retail jako služba

M

#1 Rande se značkou

J

en během roku 2020 vzniklo v Česku přes 8000
e-shopů (a to třeba i řeznictví) a Češi utratili online zhruba 217 miliard korun. Pandemie e-commerci
prostě jen urychlila. Malé značky rostou a prodávají
na Facebooku a ten už má dokonce vlastní platební nástroj. Přesto zákazníci po fyzickém kontaktu
v mnoha případech touží. Ani ne tak kvůli zboží,
to se dá opravdu pohodlně pořídit online, ale kvůli
možnosti zkoušet, osahat, něco zažít. A tak začíná
být v kurzu vydat se opačným směrem, z online do

fyzického světa. Mladá a progresivní zlínská značka Vasky se často spojuje s technologiemi, před dvěma roky na sebe upozornila kolekcí tenisek barevně
ladícími s novými modely mobilních telefonů Samsung a koncepčně skvěle propojenou komunikací.
Přestože je jako doma na sociálních sítích a pro
prodej vyladila funkční e-shop, otevřela na prestižní
adrese na pražských Příkopech vlastní prodejnu,
kde vám produkt sestaví na míru. Prodejna je provoněná kůží, personál je špičkově vyškolený a svět

značky tady doslova dýchá z každého koutu. A to je
trend. Nové flagshipy totiž mají za úkol být něčím
jako živým billboardem, komunikací, do které můžete jako zákazník reálně vstoupit a značku poznat.
Je to jako rande, online si můžete sice hezky popovídat, ale ta skutečná chemie vzniká fyzicky. Pokud
je co nabídnout – a tím nemyslím zboží, ale příběh,
obsah, který chcete skutečně poznat – je kamenný
retail stále tím jevištěm, na kterém se takové představení dá skvěle odehrát. Stejně jako streetwearová značka The Streets, která po úspěchu pražského
koncepčního obchodu aktuálně chystá otevření dalšího flagshipu v Bratislavě.

#2 Technologie padnou jako ulité

N

ení náhodou, že obuv jako komodita hledá
nové cesty k zákazníkovi. Už fakt, že žádný člověk nemá levé a pravé chodidlo identické, znamená
při online nakupování obuvi silnou bariéru. Navíc
číslování se liší nejen mezi americkými a evropskými značkami, ale také v rámci segmentu. Střih
a materiál hrají také svoji roli. Boty je prostě lepší
před nákupem pečlivěji vyzkoušet. Nový obchod
e-obuv jde na věc chytře a používá technologii 3D
scanu. Obě chodidla naskenujete a technologie už
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za vás vyberou nabídku padnoucích modelů. Profil
máte uložený (nohy většinou moc netloustnou a pokud ano, dojdete si jen aktualizovat scan), stačí si
jen vybírat z katalogu – v prodejně nebo doma. Se
100% jistotou, že vám vybrané boty padnou jako
ulité a nic vás nebude tlačit. Scan celé postavy pak
využívá platforma Modivo pro oblečení. Takto využité technologie mají v retailu skutečně smysl,
nejde jen o bezcílné promítání spotů do „televize“.
Zákazníci většinou obsah konzumují doma a pokud

ho servírujete v prodejně, měl by být o něco šťavnatější, než opakovaný ATL spot. Tady se potřeby
zákazníků potkaly s technologiemi a značky z toho
těží. V prodejně je pochopitelně také skvěle vyškolený, ochotný personál, což dnes není zase tak úplná samozřejmost. Je vidět, že je koncept baví, jsou
aktivní a zákaznický zážitek roste úplně přirozeně.
Navíc pro případný další lockdown už zákazník má
jistotu, že to, co si prostřednictvím e-obuvi objedná,
mu padne i bez zkoušení.

ožná si říkáte, že všechny příklady jsou
z Prahy. Tak popojedeme. Osmitisícové
středočeské městečko Hostivice nevypadá na první pohled jako líheň top trendů. A přece. Kousek
od pošty najdete obchůdek Spojka. Nečekejte design od renomovaných architektů, retail flow má
také ještě prostor pro zlepšení a vše vzniká tak
nějak za pochodu. Co je ale podstatné, je myšlenka: spojit lidi ve stejné obci. Protože v Hostivicích
nebydlí jen vysocí úředníci a lobbbisté, ale také
mnoho šikovných lidí, kteří zvládají nespočet řemesel a služeb. A také ti, kteří se do rozrůstající
obce během posledních 15 let přistěhovali a neznají všechny možnosti jako starousedlíci. Spojka
je umí propojit, je to první místo, kam jdete, když

potřebuje cokoli opravit, vyzvednout nebo se poradit.
Najdete taky Uloženku i malý sortiment lokálních produktů, to ale není to nejdůležitější. „Původně jsem chtěla mít v nabídce zajímavé lokální produkty, ale pak postupně na základě poptávky tak
nějak přirozeně převážily služby. Asi to bylo to, co
tady všichni potřebují nejvíce, nechodit na mnoho
míst, mít jistotu, že věc vyřeší a moc se u toho nenaběhají. Otevírala jsem s tím rizikem, že to třeba
nepůjde, a zavřu jako ti přede mnou“, říká Petra
Dotlačilová, provozovatelka téhle malé oázy. Na
stejné adrese se totiž vystřídala pojišťovna, cestovka, realitka i papírnictví. Jenže servis a retail jako
služba pro komunitu jsou tím trendem, který v po-

sledních letech přináší novou vizi i do malých obcí.
Lokalizaci, podporu místních komunity, znalost
prostředí, možnost se seznámit se sousedy a být
součástí obce. Jednoduché, účinné. Oceňované.

Kamenný retail ani trochu neztrácí
svůj potenciál, jen objevuje nové
cesty, na jaké zákazníci slyší.
A tak může bavit nejen ty, kteří ho
přivádějí k životu, ale zejména ty,
pro které tady vždy byl a bude.
Linda Petrová
CREATIVE STRATEGY,
WELLEN RETAIL EXPERIENCE
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Kancelářské prostory

Kancelářské prostory

Práce z domova
kancelář nenahradí.
Mění se ale návyky
i technika, říká Canon
V některých odvětvích se práce z domova stala v posledních měsících fenoménem, který přes noc vylidnil kanceláře. Zdaleka to ale neplatilo všude.
Z aktuálního průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Canon na
reprezentativním vzorku českých firem, vyplývá, že i za nejpřísnějšího lockdownu poslala většinu svých zaměstnanců na home office jen desetina firem.
Většina navíc už povolala lidi zpět do kanceláří a do budoucna neplánuje
výraznější využívání práce z domova. Fungování i vybavení kanceláří se ale
podle odborníků Canonu přesto posouvá a mění.
S oslabením pandemie a zmírněním souvisejících omezení se každá druhá česká firma vrátila
k režimu, který panoval před vypuknutím koronavirové nákazy: práce fyzicky z kanceláře s možností
občasného home office. Třetina z oslovených přitom zavelela k návratu všech zaměstnanců do kanceláří okamžitě, jak to bylo možné. Jen 15 % podniků má v plánu častější využívání práce z domova
než před pandemií a pouhá dvě procenta přijala
„nový normál“ natolik, že v posledních měsících
dokonce zredukovala své kancelářské prostory.
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„Ukázalo se, že většina českých firem nebyla
i přes nepříznivou situaci ochotná radikálně měnit
své pracovní procesy a raději si nechávala zaměstnance ‚na dohled‘. Je možné, že v tom svou roli sehrálo i určité zpátečnictví a obavy z nižší produktivity lidí na home office,“ komentuje Eva Kučmášová,
šéfka komunikace Canonu ve střední Evropě.
Firmy si podle ní ale zároveň z období zvýšené
míry práce odkudkoliv odnesly jasnější představu
o tom, jak mohou lépe spolupracovat a ušetřit čas
i peníze. „Efektivní pracoviště by mělo být systémem

vzájemně provázaných produktů a služeb, který
umožní firmám vytvořit si základnu pro kvalitní fungování a růst. Bez prostorových a časových limitů
pro práci, ale zároveň také bez ohrožení bezpečnosti
a ekonomiky provozu,“ vysvětluje.

Jak si nenechat ujet vlak?
Každá druhá česká firma se v průzkumu Canonu
nechala slyšet, že se plánuje posunout dále v oblasti
digitalizace pracovních procesů a toků dokumentů.
Nejčastěji k tomu chtějí využívat chytrý tisk a skenování dokumentů, zájem ale mají i o digitalizaci
firemního archivu či digitální podatelnu pro přístup
k dokumentům odkudkoliv nebo automatické vytěžování faktur a vyplňování formulářů.
„Většinu potřebných produktů a služeb už nabízíme pár let a teď pro ně jen takříkajíc dozrála poptávka. Doplňujeme ale portfolio našich služeb také
o řešení, při jehož vývoji jsme se mohli opřít o zákaznickou zkušenost z posledního roku a půl. Dnes tak
můžeme lidem v kancelářích i mimo ně zprostředkovat ještě příjemnější a efektivnější pracovní zkušenost,“ říká Petr Hnilička, produktový specialista
společnosti Canon CZ.
Systémové řešení pro kancelář „po pandemii“
by podle odborníků mělo stát na několika pilířích.
Základem je odpovídající technické vybavení pro
zaměstnance, které zaručí připravenost firmy na
možné změny bez nutnosti dalších investic. Mělo
by podporovat pokročilé funkce skenování a tisku
a kromě rychlosti nabídnout uživatelům i intuitivní
ovládání.

nanec potřebuje. Lze tak snadno sledovat, kdo a jak
zařízení využívá a s jakými dokumenty pracuje.
Díky inteligentním nástrojům uniFLOW Online
a oblíbeným kancelářským multifunkcím i-SENSYS je navíc možné naskenované dokumenty umístit a roztřídit na firemním cloudu. Odtud je zaměstnanec může delegovat na libovolného kolegu, jenž
digitalizované dokumenty autorizuje a zkontroluje
jednoduše v prostředí prohlížeče.
„Delegace dokumentů v prostředí uniFLOW Online je jednoduchý prvek, který ale v praxi velmi
usnadňuje a zefektivňuje zpracování a sdílení firemních materiálů. Neexistuje přitom možnost, aby se
dokument dostal do nepovolaných rukou – skupina
zaměstnanců, kteří mají do prostředí přístup, je
omezená a každý zde má vytvořený účet s nastavenou firemní autorizací,“ ubezpečuje Petr Hnilička
z Canonu.
Ještě vyšší stupeň zabezpečení obstará robustní
šifrování PDF dokumentů nebo osobní elektronické
certifikáty na způsob elektronických podpisů, díky
nimž správce přesně vidí, kdo a na jakém zařízení
dokument vytvořil a jak s ním bylo dále nakládáno.
Skenovaný dokument je opatřen certifikátem ihned
po nasnímání, a tak má příjemce jistotu, že během
cesty firemními kanály nedošlo k jeho změně. To
je nedocenitelné třeba u faktur nebo smluv, kde by
neautorizovaná změna mohla mít až fatální ekonomické a právní následky.

„V celosvětovém měřítku už je dnes zavedenou
praxí rozebírat použitá kancelářská zařízení a znovu využívat ty díly, které zůstaly nepoškozené. Podíl
původních součástek u takto repasovaných multifunkcí dosahuje až 80 procent a výhodou je i postupné zmenšování závislosti na dodávkách z Asie. To je
pozitivem v dnešní situaci plné logistických omezení, ale právě i s ohledem na životní prostředí,“ vysvětluje Eva Kučmášová z Canonu.
Dalšími cestami k udržitelnosti jsou třeba využití speciálního tiskového papíru s nízkou uhlíkovou
stopou nebo tzv. downsizing – zmenšování obalů
i samotných přístrojů. Na palety se jich totiž potom
vejde více, což minimalizuje logistiku.
A v neposlední řadě se firmy mohou zapojit
do dobročinných projektů, které použité, ale stále
funkční kancelářské stroje předávají potřebným,

třeba do neziskových organizací. Právě Canon již
má v Česku za sebou čtyři úspěšné ročníky vlastního projektu nazvaného Kopírka hledá kancelář.
„Máme radost, že jsme v posledních letech ve
spolupráci s našimi partnery vybavili stále moderní
technikou desítky nadací, spolků, útulků, ale i škol
a školek. Byla by škoda, kdyby kvalitní a plně funkční přístroje, které nahradily novější modelové řady,
skončily ve šrotu. Mohou ještě řadu let sloužit v organizacích, které se často potýkají s nedostatečným
technickým vybavením. Máme z předchozích ročníků projektu Kopírka hledá kancelář skvělé ohlasy,
jak naše zařízení každý den pomáhají dobrým věcem. A další zájemci z neziskového sektoru se mohou zapojit do právě probíhajícího pátého ročníku.
Vše potřebné najdou na našich stránkách.“ uzavírá
Eva Kučmášová z Canonu.

Udržitelnost na vzestupu
Posledním, avšak ne méně důležitým trendem
v oblasti vývoje kancelářského prostředí je udržitelnost. Požadavek na to, aby firmy minimalizovaly
dopad své činnosti na životní prostředí, řeší dnes
obchodní partneři, ale i zaměstnanci samotní. Pro
kanceláře blízké budoucnosti to znamená zejména
péči o digitální transformaci firmy a snahu o zapojení do cirkulární ekonomiky.

Nové možnosti i výzvy
Je třeba myslet na to, jak v novém nastavení neztratit produktivitu a mít přehled o interním toku
dokumentů. Je vhodné uživatelům dopředu nastavit všechny potřebné služby tisku a skenování ze
strany firemního administrátora. Multifunkci pak
stačí jen zapojit do sítě a pomocí kódu propojit s jakýmkoliv počítačem, a to bez ohrožení bezpečnosti
firemních sítí a dokumentů.
„Přesunutí skenovacích procesů do cloudu s využitím pokročilejších nástrojů pro zpracování je pro
flexibilitu zaměstnanců zásadní. Pro hybridní způsob práce je ideální cloudová služba uniFLOW Online, která navíc ušetří mnoho času a zároveň zmenší
prostor pro lidskou chybu. Díky funkci Pomocník
pro archivaci se například naskenované obrazy automaticky třídí a zařazují do firemního workflow,“
radí Hnilička.
Podle něj je elegantním řešením pro tento způsob práce i všeobecný tiskový ovladač Microsoft
Universal Print určený pro produkty postavené na
cloudové platformě Microsoft Azure. Firemní administrátor díky němu rychlé přidává tisková zařízení
a zpřístupňuje pouze ty funkce, které daný zaměst-
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Kancelářské prostory

13. ročník prestižní akce
pro profesionály z retailu

POPAI
DAY 2021
BACK TO THE RETAIL

25. 11. 2021

Kongresové centrum O2 universum
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

POPAI FÓRUM 2021

Omnichannel konference o probíhajících trendech, perspektivách
a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu.

Domácí kancelář
Koronavirus nás drží doma už nějakou dobu. Samozřejmě ne bezdůvodně. Ale
vyžaduje to od mnoha lidí potřebnou flexibilitu. Určitě ne všechny domovy
byly připraveny na přeměnu na domácí kancelář. Společnost Showdown Displays Europe s.r.o. vám může krýt záda!
Zejména během videohovorů to může být náročné. Například při konferenčním hovoru nebo
při neplánovaném videohovoru. Nevypadá to příliš profesionálně, když je na pozadí stojan na prádlo nebo hromada nádobí. Přitom exituje snadné
řešení pomocí baneru nebo Zipper-Wallu, který
můžete během videohovorů umístit za sebe.
Během několika málo vteřin se pozadí promění z chaotické místnosti na kancelářské prostředí
a nikdo se tak nedozví, kde zaměstnanec doopravdy sedí. Pracovní prostor home office lze transformovat během jedné minuty pomocí baneru,
a když je pracovní den u konce, lze ho během několika vteřin zase srolovat do kazety. Navíc baner
zabírá opravdu málo místa; což je velmi žádané,
pokud někdo žije v malém bytě. Další velkou výhodou je, že naše banery jsou cenově velmi dostupné a vyznačují se skvělým poměrem cena/
kvalita.

POPAI AWARDS 2021

Soutěž o nejlepší realizace a projekty komunikace v retailu.

ní poutač skvělým řešením. V případě, že je Vaše
sdělení obsáhlejší, porozhlédněte se v jejich nabídce, kde najdete mnoho zajímavých oboustranných řešení. Stačí jen otočit a máte zbrusu nové
pozadí! Zipper-Wally jsou velmi efektivní v případě, že potřebujete změnit celé pozadí. Grafická
vizuální plocha je větší než u banerů.

Hvězda 3D reklamy 2021

Soutěž o nejlepší reklamní a dárkové předměty.

Podívejte se na celkový sortiment
na www.jansen-display.cz

POPAI STUDENT AWARD

Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů in-store komunikace.
GENERÁLNÍ PARTNER
AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

SPONZOŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

Baner nebo Zipper-Wall?
Kolekce banerů a Zipper-Wallů od Showdown Displays Europe umožňuje jednostranný
i oboustranný potisk. Pokud si vystačíte s potiskem pouze z jedné strany, je jednostranný reklam-
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

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

Marketing-at-retail

Marketing-at-retail

Jak se změnila in-store
komunikace vlivem pandemie
z pohledu zástupců retailu?
Nový kvalitativní výzkum POPAI CE mezi českými značkovými výrobci a retailery se zaměřil na pochopení významných
změn, které na retailovém trhu nastaly v důsledku turbulentního pandemického období. Výzkum umožnil popsat nejen
změny v oblasti chování spotřebitelů, nastavení a exekucí in-store kampaní, ke kterým došlo v loňském roce, ale také
ty změny, které s námi podle mínění odborníků z řad řetězců a značek zůstanou do budoucna.
k větší kooperaci s řetězci, kdy zástupci řetězců řešili nelehkou situaci společně se značkami v rámci
týmové práce. Zástupci řetězců zároveň oceňovali
flexibilní přístup značek.
Některé společnosti začaly používat jednodušší
POP média oproti těm, které používaly v minulosti. To se týkalo především společností, které byly
zastoupeny v různých segmentech. V určitých segmentech jako např. v segmentu HORECA se objevily výpadky příjmů a následně došlo k přelévání
prostředků a využití POP médií v jiném kanálu.
Respondenti ze segmentu FMCG uvedli, že nedošlo k výraznému omezení jejich budgetu s výjimkou
postižení sektoru HORECA. Finanční prostředky
byly přesunuty do následujícího roku, pokud byl
rozsah in-store kampaní omezen či nebyly realizovány. Z vyjádření respondentů vyplynulo, že neplánují krátit rozpočty na in-store komunikaci, protože
tato oblast je z jejich pohledu ještě důležitější než
kdykoliv předtím.

Výzkumný projekt byl realizován letos v květnu
ve spolupráci s výzkumnou agenturou InsightLab
a partnersky jej podpořily společnosti Cheil Czech
and Slovak, JT International, Mattoni 1873 a Perfetti Van Melle Czech Republic.
Přinesl loňský rok v retailu nějaká pozitiva, nebo
byl spíše negativní? K jakým zásadním změnám došlo v retailových společnostech a u dodavatelů značkových výrobků? Klesla významnost in-store aktivit
v pandemii? Snižovaly společnosti rozpočty na in-store komunikaci? Začaly používat jiné komunikační prostředky? To jsou některé z řady otázek, na které odpovídali vybraní zástupci retailu a značkových
výrobců v rámci dvou skupinových online diskuzí.

In-store komunikace získala na důležitosti
i přes extrémní změny na trhu
Všichni respondenti se shodli na tom, že minulý rok byl mimořádně náročný. Pracovní procesy
a záležitosti bylo nezbytné řešit online a pro většinu
pracovních pozic byl zaveden permanentní home
office. Pro oblast realizace in-store aktivit a kampaní
spojenou s fyzickým setkáváním a umísťováním na
prodejní ploše to znamenalo zcela neobvyklou a obtížnou situaci, kdy bylo nutno dosavadní nastavení
těchto procesů velmi rychle přehodnotit a adaptovat
se na nové podmínky, což bylo vysoce stresující.
Z odpovědí respondentů vyplynulo, že i přes
výrazné změny spotřebitelského chování se zvýšila důležitost in- store komunikace, právě proto, že
obchody byly jednou z mála věcí, které zůstaly ote-
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vřené, a v digitální sféře byli spotřebitelé přehlceni
různou komunikací.

Zásadní změny spotřebitelského chování
K základním změnám chování zákazníků patřil fakt, že nakupující trávili obecně méně času na
prodejně. Spotřebitele je proto třeba rychleji a lépe
zaujmout formou in-store kampaní či dalších in-store aktivit.
Další uváděnou změnou byly větší nákupní košíky, tzn. více položek na jeden nákup a vyšší útrata
z důvodu potřeby spotřebitelů se předzásobovat.
Docházelo k většímu plánování nákupů, více spotřebitelů se na návštěvu připravovalo a vytvářeli
detailnější nákupní seznamy, aby trávili v prodejně
co nejkratší čas z důvodu obav z nákazy.
Změnily se také nákupní mise v prodejnách - zákazníci nenavštěvovali na prodejní ploše sekce s kategoriemi výrobků, které nepotřebovali.
Výzkumné studie uvádějí, že pokud nějaký jev
trvá déle než 3 měsíce a člověk vykonává nějakou
činnost po tak dlouhou dobu či změní na tak dlouho dobu svůj návyk, stává se z nového návyku zvyk
obvyklý. Dle vyjádření respondentů změny, které
spotřebitel učinil v loňském roce, hned tak nevymizí a do stavu před pandemií se již plně nevrátíme.

Co se konkrétně změnilo
v in-store marketingu?
Zástupci značkových výrobců zdůraznili jako
významné pozitivum skutečnost, že docházelo

Buďte připraveni opět
podnikat pod širým nebem!
Konečně je opět možné podnikat na čerstvém vzduchu! Venkovní bannery,
reklamní áčka, stany, vlajky a další outdoorové produkty - to vše s potiskem Vám umožní vystoupit z davu.
stříšku stanu, na celou stěnu stanu nebo pouze na
její polovinu. Také se můžete rozhodnout, zda zvolíte jednostranný nebo oboustranný potisk. Ke stanu
lze umístit reklamní vlajky. Mohou stát na pevném,
travnatém i na písčitém povrchu. Jsou dostupné
v různých tvarech a velikostech. Potřebujete-li
sdílet více informací, pak jsou praktické venkovní
banery. Vaše sdělení i branding jsou dostatečně viditelné z obou stran a dokonce i z větší vzdálenosti!
Širokou nabídku outdoorového sortimentu, které
podpoří Váš venkovní event, promo akci nebo cokoli, co potřebujete, si můžete vybrat u společnosti
Showdown Displays Europe s.r.o.

Jak retaileři a značky vidí budoucnost
in-store komunikace? Které ze zkušeností
z loňského roku zůstanou i v dalším období?
„In-store aktivity fungují podle plánu a svět jede
dál, prostě se nezbořil,“ shodně konstatovali zástupci retailu i značek. Očekávají, že tak tomu bude i do
budoucna a důležitost in-store komunikace podle
jejich osobních zkušeností se ještě zvýší. Větší důraz, který je kladen na in-store aktivity, vyplývá ze
skutečnosti, že zákazníci navštěvují prodejny méně
často, a proto jakýkoliv komunikační prostředek
musí být ještě lepší, aby účinněji a rychleji upoutal
pozornost zákazníka.
V této souvislosti respondenti zmínili rostoucí
význam digitálních technologií v implementacích
do in-store komunikace a také v oblasti digitalizace
a sdílení dat. Tento trend bude pokračovat i v příštím období.
V důsledku změn souvisejících s pandemií bylo
nezbytné naučit se ovládat technologie na profesionální úrovni. Respondenti jsou přesvědčeni, že řada
projektů a postupů v našem životě, které se přenesly do online prostředí (semináře, jazykové kurzy,
home office a další), již v online sféře zůstanou.
In-store aktivity se stále více provazují s online prostředím a s jinými komunikačními kanály
a omnichannel strategie se budou dále vyvíjet. I tento rok bude ve znamení hledání nových možností
a možností přizpůsobit se rychle situacím, které nastanou. Bude pokračovat zrychlení a zefektivnění
procesů ve sféře komunikace.

Další venkovní produkty

Vaše venkovní akce je připravena!
Reklamní stan je ideální pro jakoukoli venkovní
akci, od nejrůznějších sportovních událostí, automobilových závodů až po promo akce před prodejnami apod. Se stanem si můžete být jisti, že Vás
nikdo nepřehlédne! Dostupný je ve 3 velikostech.
Ani ten největší stan není dost velký? Pak jednoduše spojte 2 stany dohromady! Obrandujte si Váš
reklamní stan a zvolte vhodný design, který doladí
celkový vizuální dojem. Branding můžete umístit na

Tyto poutače velmi snadno sestavíte a umístíte, kamkoli budete chtít. Potřebujete změnit sdělení? Žádný
problém, stačí pár vteřin. Vyberte si ten nejvhodnější
styl, tvar, materiál a velikost pro Vaše podnikání.

Každodenní reklamu
je třeba předsunout ven
Dřevěná nebo hliníková reklamní áčka a wind
talkery jsou řešením pro každodenní propagaci a pro
jakýkoli trh. Jde o nejběžnější a nejúčinnější propagační produkty pro zviditelnění Vaší společnosti.

Přispějte k tomu, aby i okolí Vaší prodejny bylo
čisté a bezpečné. Zajistěte stojan na kola, aby si návštěvníci Vaší prodejny mohli zaparkovat svá kola.
I zde je prostor pro Vaši propagaci! Díky volně stojícímu odpadkovému koši s popelníkem udržíte čistý
prostor ve venkovní části Vaší výstavy, prodejny,
promo akce apod. Lze použít odpadkový koš a popelník samostatně nebo jako 2v1.
Podívejte se na celkový sortiment na
www.jansen-display.cz.
Nezapomeňte, že zajišťují i grafiku,
a to vše v jedné jediné objednávce!

VLAJKY, STANY, UBRUSY, VENKOVNÍ BANNERY,
POPELNÍKY, STOJANY NA KOLA, DŘEVĚNÉ POUTAČE

Kompletní portfolio výrobků nejen
pro venkovní použití najdete na:
www.jansen-display.cz

POPAI CE
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Visa Czech Top Shop

Best of Realty

Visa Czech Top Shop 2021
Provozovny v Česku se po dlouhé uzavírce opět otevřely zákazníkům. Společnost Visa se proto spojila se soutěží pro české obchodníky Czech Top Shop, aby s novým oceněním oslavila
postupný přechod země do stavu před pandemií.
a pro české obchodníky nabízíme opěrný systém,
na který se mohou kdykoli obrátit. Ať už zrovna
startují svůj nový byznys nebo vylepšují stávající
provozovny. Doufáme, že prostřednictvím Visa
Czech Top Shop představíme spotřebitelům další
zajímavé prodejny v Česku a obchodníkům pomůžeme vylepšit zákaznickou zkušenost,“ řekl Marcel
Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko
a Slovensko.
Za rok 2021 bude udílena i cena absolutního vítěze, kterého vybere odborná porota. Té předsedá
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Jméno provozovny roku Visa Czech
Top Shop bude ohlášeno na začátku příštího roku.
„Poslední rok ukázal, jak důležité je pro obchody využívat moderní technologie – a první týdny
po otevření obchodů ukazují, jak důležité je nezanedbat interiéry obchodů a nabídnout zákazníkům
atraktivní nákupní prostředí. Jsem proto rád, že se
partnerem soutěže, která oceňuje nejzajímavější
obchody v ČR, stala právě Visa, která obchodníkům
významně pomáhá s aplikací moderních technologií, od terminálů na rok zdarma v rámci projektu
Česko platí kartou až po na míru šitá řešení pro větší obchodníky,“ řekl Tomáš Prouza, prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR.
Prodejna SUPER ZOO na pražském Zličíně zvítězila v červnu
Vítězové jsou vybíráni každý měsíc na základě
bodového hodnocení provozoven prodeje a služeb
od nezávislé komise inspektorů. Ta každý měsíc navštíví nominovanou skupinu provozoven a hodnotí
zákaznickou zkušenost v osmi kategoriích: exteriér
provozovny, koncept a design, navigace a orientace v provozovně, prezentace zboží a služeb, POP

(point of purchase) komunikace, personál, využití
digitálních obrazovek a akceptace bezkontaktních
plateb.
„Visa je běžnou veřejností často spojována jen
s platebními kartami, ale pravda je taková, že jsme
primárně technologickou společností v oblasti plateb. Neustále své služby a produkty zdokonalujeme

Máte ve svém okolí zajímavou prodejnu,
kterou rádi navštěvujete? Nebo vás jen zaujala
svým provedením či originálním přístupem?
Nominujte ji do soutěže Visa Czech Top Shop
2021 e-mailem: czechtopshop@mistoprodeje.cz.
Více informací o soutěži najdete
na idnes.cz/native/visaczechtopshop

Rozhodování o vítězích 23. ročníku

soutěže Best of Realty
– Nejlepší z realit začíná
Už za několik dní se letos poprvé sejde odborná porota
23. ročníku soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit, která
v průběhu září a října vybere z projektů nominovaných do
soutěže o prestižní titul vítěze jednotlivých kategorií.
Anna Hloušková

Výsledky soutěže, jež v tuzemsku
patří k nejprestižnějším ve svém oboru, budou vyhlášeny na slavnostním
večeru v úterý 9. listopadu 2021. Pokud situace dovolí, galavečer se odehraje v pražském Foru Karlín za osobní účasti nejen soutěžících, ale i stovek
osobností působících na českém realitním trhu a v souvisejících oborech.
„V případě 22. ročníku soutěže, který
spadal do období protikoronavirových
opatření, jsme poprvé v historii soutěže přikročili k uspořádat galavečera
v on-line prostoru. Jakkoli jsme mohli
tento ceremoniál, který se nakonec konal letos v únoru, zpřístupnit většímu
počtu diváků, než se ho tradičně účastní, věřím, že se v listopadu budeme
moci vrátit k osvědčenému aranžmá
galavečera, na němž se osobně potkávají všichni, které dění na poli tuzemského developmentu zajímá,“ říká
Jana Hrabětová, ředitelka soutěže.

Ocenění pro projekty
s výraznou přidanou hodnotou
O titul Best of Realty – Nejlepší
z realit 2021 se mohou ucházet pouze stavby dokončené a zkolaudované
po 1. lednu 2020. Není tedy možné
přihlásit „pouhý“ projekt na papíře či
rozestavěný objekt. Dalším kritériem

je i skutečnost, že stavba musí být
určena pro trh a nachází se na území České republiky. Významnou roli
při hodnocení projektů hraje i výběr
a zkultivování lokality, v níž se projekt
nachází, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace, šetrnost
vůči životnímu prostředí a samozřejmě jeho úspěšnost na trhu nemovitostí.
Ceny jsou udělovány v kategoriích reflektujících základní segmenty
realitního trhu, tedy v kategorii Rezidenční projekty (tato kategorie je navíc rozdělena na rezidenční projekty
menšího rozsahu a rezidenční projekty většího rozsahu a mohou se do ní
hlásit jak novostavby, tak rekonstrukce), dále Nová administrativní centra,
Rekonstruované kanceláře,Obchodní
centra, Hotely a Průmyslové a skladové areály.
Na galavečeru je již tradičně vyhlašována a předávána i Zvláštní cena
poroty. Toto ocenění obvykle získá
projekt, který není možné zařadit do
žádné ze základních kategorií. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, odborný garant soutěže, každoročně uděluje
svoji ARTN Award for Excellence.
Laická veřejnost pak v průběhu října
prostřednictvím webu soutěže (www.
bestofrealty.cz) rozhoduje o držiteli
Ceny čtenářů, jenž je vybírán napříč
základními kategoriemi.
Soutěž s více než 20letou tradicí má
však i své nováčky - letos potřetí bude
předána Cena pro environmentálně
šetrný projekt a do Síně slávy bude
uvedena další významná osobnost. Ve
21. ročníku soutěže jí byl Serge Borenstein (Karlín Group), vloni pak Radim
Passer (Passerinvest Group).

MOZEK DIGITÁLNÍHO
RETAILU OD RETAILOVÝCH
PRAKTIKŮ
Digitalizace komunikace v retailu a její správa je nezpochybnitelný
trend poslední dekády. Její zavedení ale často naráží na roztříštěnost
a nekoncepční implementaci technologií. Platformy různých
dodavatelů spolu nejsou kompatibilní, navíc vyžadují příliš mnoho
hesel, která je tak snadné zapomenout. Pro efektivní správu
komunikace v retailu je třeba vše ovládat z jednoho místa, jedním
klikem, pohodlně. Jedině pak lze plánovat, řídit a kontrolovat.

Představujeme: eMA, Electronic Merchandising
Applivations.
Centrální mozek retailu, nástroj pro správu jednotlivých prodejen nebo celých
prodejních sítí. Eviduje veškeré informace o konkrétních prodejnách a synchronizuje
komunikaci mezi marketingovým oddělením, agenturou a pobočkou. Jako serverová
aplikace je k dispozici odkudkoli, na jakémkoli zařízení a nevyžaduje žádnou instalaci.
Vyhodnocuje veškeré výstupy a interakce. Jednoduše, na jedno místo, 24/7. Lze ho
rozšířit o další moduly.

eMA DIGITAL SIGNAGE (eDS)
Zajišťuje vzdálenou správu obsahu digitálních nosičů. Ty dostanou pod svým ID
okamžitě informaci, co, kde a kdy mají zobrazovat. Lze využít HTML obsah, připojit
externí tablet nebo interaktivní čidla.

eMA SHELF LABEL (eSL)
Pro menší dotykové a nedotykové LCD displeje nebo propojení cenovek do mobilů
či tabletů. Podporuje také E-INK displeje, díky technologii NFC lze provést změnu
obsahu pouhým přiložením mobilního zařízení.

eMA QUEUE MANAGER (eQM)
Řídí tok zákazníků, umožnuje na zvolených digitálních nosičích zobrazovat pořadové
číslo. Systém tiskne klasické lístky, ale nabízí také bezkontaktní načtení QR kódu
na mobil zákazníka.

Novinkou v rámci rodiny eMA se stane aktuálně vyvíjený systém
sledování zboží v regálech pomocí váhového senzoru, plně propojitelný
s ostatními částmi systému.

Prodejna cybex v Praze zvítězila v červenci

Prodejna Albert v Jesenici zvítězila v květnu
powered by WELLEN a.s.
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SQUID Textile

nová dimenze dekorace oken
SQUID je samolepicí, průhledná tkanina, která umožňuje vidět ven, ale do značné míry omezuje nahlížet dovnitř. SQUID
je transparentní textilie pro zakrytí skleněných oken a dveří a skleněných příček. Díky své univerzálnosti a jednoduchosti se SQUID stal velkým hitem na trzích interiérového designu a architektury.
Vlastnosti

ŠESTÝ ROČNÍK
JEDINÉ
SPOLEČNÉ
SOUTĚŽE PRO
ARCHITEKTY
A INTERIÉROVÉ
DESIGNÉRY
Z ČR I SR

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
MEZINÁRODNÍ KONGRES
LIVING FORUM
21. 9. 2021
CENTRUM SOUČASNÉHO
UMĚNÍ DOX, PRAHA

„Letošní podobu ocenění
jsem navrhl jako
skleněnou pochodeň...,
ale může být i světlem
na konci tunelu.“

Hlavní výhody
• Bez PVC
• Udržitelné řešení
• 100% tkaný polyesterový textil
•	Dodává interiéru vřelý, útulný
a minimalistický nádech
•	Ochrana soukromí
- vidíte ven, téměř není vidět dovnitř
•	Ochrana před vlhkostí, sluncem a teplem
- zadržuje až 1/3 tepla z venku
• Jednoduchá aplikace, údržba i odstranění
• Životnost až 5 let

Doporučené použití
• Vnitřní dekorace oken
• Elegantní vnitřní vizuální komunikace
• Skleněné příčky a dveře
• Sluneční ochrana
•	Okna se zvláštními, nepravidelnými tvary,
velká nebo naopak malá okna
•	Vhodné pro jakýkoli architektonický
a interiérový styl
Jedinečná textura SQUID nabízí krásný, přirozený vzhled a je k dispozici v šesti v různých trendových barvách: křída, kost, dub, jasan, kámen a uhlí.
SQUID přináší nové designy do domácností, kanceláří a veřejných prostor.

Partneři:

Hlavní partneři:

Titulární partner
kategorie:

designér Boris Klimek
& sklárna Bomma

Generální partner:

•	Film: 300 μm, 100% tkaný polyester
(bez PVC) v různých barvách
•	Lepidlo: permanentní, transparentní
akrylátové lepidlo citlivé na tlak
• Liner: polypropylen 35 g/m2
• Rozměry: 137 cm x 25 m

www.interierroku.cz

SQUID lze potisknout různými tiskovými technikami, což dává návrhářům nové obchodní a marketingové příležitosti.
Potisk je možný všemi běžnými velkoformátovými tiskárnami pro digitální tisk: (eco)solvent, UV
a resin. Varianta SQUID Chalk Latex je přímo určena pro potisk inkousty na bázi vody a pryskyřice.
Dodavatelem materiálu SQUID u nás je divize
Viscom společnosti IGEPA. Ta je zároveň jedním
z největších dodavatelů materiálů pro signmaking
na českém trhu. Aby IGEPA dokázala pokrýt veškeré potřeby svých zákazníků v oblasti velkoformátového tisku, zahájila na podzim 2017 prodej
technologií OKI a postupně zařazovala do portfólia
velkoformátové tiskárny Epson Sure Color, plotry
Graphtec, tiskárny EFI a frézy Gunnar. K prodaným
strojům samozřejmě poskytuje profesionální záruční i pozáruční servis a dodává spotřební zboží.

Na přelomu let 2019 / 2020 otevřela v Praze velký showroom. Právě v něm si lze všechny varianty
SQUID vyzkoušet potisknout. K dispozici jsou zde

všechny tiskové technologie pro velkoformátový
tisk, tedy eco-solvent, resin i UV.

Barevné možnosti: Chalk (křída), Bone (kost), Oak (dub), Ash (jasan), Rock (kámen) a Coal (uhlí)
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Nejnovější profesionální
TV Philips MediaSuite

Chytré domácnosti
získávají na popularitě

Hlasové ovládání, vylepšené zabezpečení
a připravený Netflix

ření přispívá několik faktorů. Velký počet domácností splňuje základní předpoklad pro fungování
chytrých produktů díky široké dostupnosti vysokorychlostního internetu. Důležitou roli navíc sehrálo
běžné užívání smartphonů. Nyní jsme zvyklí pracovat s rozličnými aplikacemi a smartphone se stal
univerzálním dálkovým ovládáním.
Ve světě silně zasaženém pandemickými opatřeními, která přinutila mnoho lidí pracovat a studovat
z domova, se ukázala potřeba pohodlnějšího domova v plné síle. Podle průzkumu společnosti Ypsos
pro společnost Netatmo mělo více času stráveného
doma dopad na vnímání domácnosti u 90 % respondentů. Nejvíce lidé změnili svůj pohled na komfort
(43 %), následovala energetická náročnost (38 %)
a zdravé prostředí celé domácnosti (27 %). Z výsledků výzkumu také vyplynulo, že 64 % dotazovaných
využilo čas karantény k vylepšení svých příbytků –
nejvíce si lidé zvelebovali své obývací pokoje (27 %),
následovala zahrada (21 %) a kuchyň (20 %).
Chytré produkty jsou přirozenou reakcí na tyto
trendy, tedy touhu vylepšovat a zefektivňovat své
domácnosti. Při výběru řešení pro chytrou domácnost může hrát důležitou roli ekonomický aspekt.
„V době ekonomické nejistoty zákazníci hledají
zařízení, která z dlouhodobého hlediska ušetří pe-

Ať už provozujete hotel nebo konferenční centrum, integrovaná funkce
Chromecast a snadný přístup do obchodu Google Play Store vám mohou
poskytnout výhodu, kterou potřebujete, pokud byste rádi zaujali své
hosty. Koneckonců, neměli by si od vás odnést právě zkušenost, že vše
bylo snadné a bez námahy? Philips MediaSuite přináší na obrazovku svět
možností s vestavěným Chromecastem, Obchodem Google Play a Google
Voice Assistant.

Netatmo je jedním z lídrů v oblasti chytré domácnosti, který navrhuje a vyrábí
intuitivní inteligentní zařízení pro bezpečnější a komfortnější domov.

Nové televizory MediaSuite 5114 a 6114 jsou
předinstalovány s novými užitečnými funkcemi
a funkcemi pro lepší a přizpůsobenější uživatelské
prostředí.
Patří mezi ně funkce hlasového ovládání Asistenta Google (je vyžadováno kompatibilní dálkové ovládání, prodává se samostatně), nejnovější bezpečnostní aktualizace a přizpůsobenější a inteligentnější
výběr obsahu. Navíc sem patří i možnost aktivovat
Netflix - nejpopulárnější streamovací platformu na
světě s více než 203 miliony placených členství - což
uživatelům umožňuje bezproblémový přístup ke
všem jejich oblíbeným filmům a pořadům.

Televizory nové generace
- sada pro udržitelnost
S nejnovější verzí OS Android TV, která byla
představena v říjnu 2020, lze aktualizovat všechny
stávající modely HFL6014 a HFL5014 tak, aby byla
prodloužena jejich životnost.
Zábava je velkou součástí zážitku při pobytu
v hotelu. S televizory Philips MediaSuite běžícími
na OS Android TV si hosté mohou pustit a sledovat
svůj vlastní obsah na velké obrazovce, aby si užili
většího zážitku než na svém přenosném menším zařízení. Stejně tak je pro hoteliéry neocenitelná možnost upgradovat svoji flotilu televizorů, aby zajistili
splnění takovýchto očekávání, než aby byli nuceni
masivně investovat do nových modelů. Je to přínosné pro ně i pro planetu.

Televizory Philips MediaSuite se vyznačují stylovým designem, vylepšenou funkčností a celou
řadou nových funkcí pro uživatele a manažery.
Díky aplikaci Philips MediaSuite mohou nyní hosté
přistupovat ke svému vlastnímu účtu Netflix přímo
na hotelové televizi nebo streamováním ze svého
telefonu nebo notebooku pomocí vestavěné funkce
Chromecast.
Profesionální displeje Philips se systémem Android jsou rychlé, univerzální a snadno se v nich
orientuje. Všechny displeje jsou optimalizovány pro
nativní aplikace pro Android a lze na ně instalovat
i webové aplikace. Automatické aktualizace zajišťují, že aplikace zůstanou aktuální.
V návaznosti na závazek společnosti Philips Professional Display Solutions poskytovat špičkové
produkty a řešení pro odvětví pohostinství zahrnují
nejnovější modely MediaSuite šest možností velikosti - od 32”do 75”.
Produktová řada HFL6114U, která je k dispozici v rozměrech 43”, 50”, 55”, 65” a 75”, poskytuje
ohromující kvalitu obrazu v 4K UHD (3840 x 2160)
rozlišení a přichází se zbrusu novým, mimořádně
tenkým a stylovým rámečkem stříbrné barvy.
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Model HFL5114U je optimalizovaný pro nástěnnou instalaci, nabízí úhlopříčky 43” a 50” a odpovídá schopnostem 4K UHD modelu 6114U. Model
5114 je dostupný v úhlopříčkách 32” a 43” a poskytuje vysoce kvalitní Full HD displej. Oba jsou navrženy se stylovým černým rámečkem.

Philips MediaSuite
- streamování s novými výhodami
Stejně jako u předchozích modelů mají i tyto MediaSuites s operačním systémem Android TV vestavěný Chromecast, který umožňuje hostům streamovat a prohlížet obsah - ať už jde o fotografie, filmy,
hudbu nebo dokonce prezentace - okamžitě a v rozlišení až 4K z kompatibilního notebooku nebo
mobilního telefonu (zařízení s iOS, Android nebo
Windows). To vše pouhým stisknutím tlačítka a bez
nutnosti nových aplikací nebo dalšího hardwaru.
Uživatelé mají také přístup k tisícům populárních aplikací na Google Play, včetně populárních
služeb, jako jsou místní zprávy, informace o počasí
a provozu. Stejně tak mohou streamovat obsah od
poskytovatelů - YouTube, Deezer a Spotify, plus Disney+ a Netflix.

Philips Professional Display Solutions ve spolupráci s malými, středními a velkými podniky po
celém světě zavádějí inovace v softwarové i hardwarové technologii, aby vytvořily optimalizované
spojení mezi značkami a jejich publikem. S cílem
spojit konektivitu další úrovně, pohlcující vizuální
efekty a dechberoucí design, umožňuje lidem pozitivní zážitky.

www.ppds.com
Další informace o produktové řadě Philips
MediaSuite si můžete přečíst zde:
www.ppds.com/display-solutions/professionaltvs/mediasuite

Koncept chytré domácnosti není žádná novinka.
Sahá zpět do poloviny 20. století, kdy byly vynalezeny dálkové ovladače. Od té doby se domácí inovace
vyvinuly a diverzifikovaly tak, aby splňovaly další
potřeby, jako je bezpečnost, energetická účinnost
a pohodlí. Zařízení pro chytrou domácnost se stále
posouvají kupředu a k jejich masivnějšímu rozší-

*****

níze. Inteligentní technologie vytápění je nejlepším
příkladem - kromě snížení účtů za služby zvyšuje
komfort uživatelů,“ vysvětluje Fred Potter, zakladatel společnosti Netatmo. „Nikdy předtím jsme
nebyli nuceni trávit tolik času v našich domácnostech. To, abychom se doma cítili pohodlně, se pro
nás stalo velmi důležité. Lidé, kteří potřebovali pracovat na dálku, si uvědomili, že řešení pro chytrou
domácnost mohou ušetřit čas, zvýšit produktivitu
a pohodlí,“ dodal Fred Potter.
Například inteligentní video zvonky s vestavěnou kamerou a mikrofonem umožňují pracovat takřka bez přestání. Když návštěvník zazvoní, uživatelé jsou upozorněni na svých chytrých telefonech,
pomocí kterého mohou i s návštěvou hovořit. Kurýra tak lze instruovat, aby balík nechal za dveřmi.
Tímto způsobem se uživatelé vyhnou interakcím
tváří v tvář a mohou si například nechat doručit své
balíčky bez přímého kontaktu.

www.netatmo.cz

Obaly

Obaly

OBAL ROKU 2021
zná své vítěze
OBAL ROKU, jediná obalová soutěž v Česku a na Slovensku, je určena pro společnosti podporující inovace v obalovém
průmyslu. Cílem je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů. Neméně důležitým aspektem je
zviditelnění obalových konstruktérů či designérů. Její letošní, již 28. ročník, přinesl zajímavá a inovativní obalová řešení,
procesy i technologie. V soutěži OBAL ROKU exponáty posuzuje odborná porota složená z lidí, kteří jsou s obaly v dennodenním kontaktu. Přihlašovatelé tak získají zpětnou vazbu od odborníků. Letos se soutěžilo v 14 kategoriích, které
navazují na celosvětovou obalovou soutěž WorldStar Packaging Awards, kam se mohou oceněné obaly přihlásit. Počet
kategorií se navýšil v souladu s množstvím a spektrem přihlášených exponátů a v souladu s rozšířením kategorií ve
WorldStar Packaging Awards.

a o stále vzrůstajícím významu těchto aktivit. Poté
měla krátké vystoupení Jana Žižková, předsedkyně
poroty, která také vyjádřila svou radost: „Mám velkou radost, že obaloví profíci svůj vývoj nezastavují
a naopak se stále dívají kupředu. Letos bude pro
mne extrémně obtížné vybrat své favority, kterým
udělím Cenu předsedkyně poroty, a to zlatou, stříbrnou a bronzovou. Je skvělé vidět, že i v této složité
době jsou obalové inovace stále tak časté a že i v ní
obalařina postupuje mílovými kroky a co jsme si neuměli před pár lety představit, je dnes již normou.“

Představení oceněných

přihlášené obaly a tipovat své vítěze. V jejím rámci se
konalo vyhlášení oceněných. Nejprve účastníky přivítala jednatelka Obalového institutu SYBA, organizátora soutěže, Iva Werbynská. Ta vyjádřila své díky
přihlášeným, že i v této době pracovali na inovacích
a přinesli tak nové myšlenky a nápady. Následovalo
poděkování porotě za jejich tvrdou a zodpovědnou
práci a všem, kteří se podílí na obalových inovacích.
Nechybělo krátké přivítání Vladem Volkem, zakladatelem Obalového institutu SYBA.
Poté předstoupila před auditorium Hanka Hradecká, která jakožto zástupce autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, generálního partnera soutěže, řekla pár vět o důležitosti třídění a recyklace
Letošní ročník byl ve znamení kategorií: potraviny, POP&POS, nápoje, kosmetika, etikety, elektronika, e-commerce, dárkové obaly, pet food, grafika
& design, automotive, transportní obaly, procesy &
technologie, dárkové obaly a ostatní. To předurčilo,
že se porota zaměřila kromě inovativních konstrukcí a využití nových technologií také na spotřebitelskou zkušenost a na design. Většina přihlašovatelů
využila možnost osobní prezentace přihlášených
exponátů před porotou. Někteří se kvůli aktuálním
hygienickým opatřením nemohli dostavit osobně,
a proto jim bylo umožněno představení exponátu
online. Další možností představení exponátu bylo
prostřednictvím organizátora soutěže, Obalového
institutu SYBA. Úroveň letošních exponátů byla
v těchto kategoriích velmi vysoká, ale i tak byly obaly, které přísným sítem porotců neprošly.

Ocenění OBAL ROKU získalo letos 59 přihlášených exponátů. Z těch si předsedkyně poroty, Jana
Žižková, nyní vybírá své favority, kterým udělí Cenu
předsedkyně poroty, a to zlatou, stříbrnou a bronzovou. Nejvíce ocenění letos získala společnost
THIMM THE HIGHPACK GROUP, která si odnesla
ocenění OBAL ROKU letos rovnou 9x. Tři ocenění
OBAL ROKU získala i společnost DS SMITH PACKAGING. Rovněž 3 ocenění OBAL ROKU získala
společnost ETIFLEX. Dvě ocenění OBAL ROKU získala společnost H.R.G. , společnost ChemosvitFolie,
Kofola ČeskoSlovensko , LOGIK a MONDI.

WorldStar Award
Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost
nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar
Packaging Awards, kterou organizuje World Packaging Organisation a která udělila OBALU ROKU
certifikaci. Zde se utkají ty nejlepší obaly na světě
mezi sebou.

Obalový galavečer
Slavnostní předání ocenění OBAL ROKU 2021
proběhne na galavečeru na závěr obalového kongresu OBALKO, a to 14. října 2021 v hotelu Aquapalace v Čestlicích.

ProgressPACK
GRASSLINE
Řada zasilatelských obalů progressPACK GRASSLINE z travního vlákna jsou
ekologickou alternativou pro konvenčně vyráběná obalová řešení od společnosti IGEPA. Obal získal ocenění Obal roku 2021 v kategorii E-commerce.
Obal progressPACK GRASSLINE představuje cestu k zelenější přepravě.
Obaly progressPACK GRASSLINE
jsou vhodným materiálem především
pro e-commerce obaly. Jejich využití
je při zasílání tiskovin, knih, katalogů,
propagačních materiálů, datových nosičů, drobné elektroniky, textilního zboží
apod.

Partneři soutěže

Hlavní benefity materiálu:

Poděkování patří partnerům letošního ročníku
OBALU ROKU, bez jejichž podpory by se soutěž
nemohla uskutečnit. Generálním partnerem je
společnost EKO-KOM, stříbrnými partnery jsou
společnosti EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM
PACK’N‘DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým
partnerem je společnost DS SMITH CZECH REPUBLIC. Partnerem je i společnost OTK GROUP
a veletrh BRAU-BEVIALE. Soutěž získala i záštitu
Ministerstva průmyslu a obchodu.

•	Výroba travního papíru snižuje poptávku
po celulóze ze dřeva, což umožňuje udržitelnější obhospodařování lesů.
•	Travní papír minimalizuje potřebu primárních vláken. V lineru tvoří tráva až 30 % ,
papír přitom zachovává veškeré pevnostní
parametry.
•	Trávu lze pěstovat v bezprostřední blízkosti papíren. Odpadá tedy ve větší míře
přeprava a veškeré zátěže s ní spojené,
emise CO2 jsou sníženy až o 50 %.
•	Travní vlákna se zpracovávají čistě mechanicky, bez přidání vody nebo chemikálií, tzn. energeticky efektivní výroba, která
chrání zdroje a životní prostředí.

After-Judging Coctail Party
Po skončení druhého dne hodnocení porotou se
konala již tradiční After-Judging Coctail Party, kde na
účastníky čekalo kromě neformálního vyhlášení oceněných obalů také grilování a stánek se zmrzlinou.
Během party si mohli účastníci prohlédnout všechny
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•	Bezproblémová recyklace.
marketing@igepagroup.com
www.igepa.cz

•	Samozřejmostí řady progressPACK
GRASSLINE je i FSC certifikace.
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