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Máte stále šanci stát se nájemcem

obchodního domu BÍLÁ LABUŤ!
Komu by se zdálo, že jde o zašlou slávu starých časů, je na velikém omylu. Tato perla mezi obchodními domy byla v minulém a tomto roce kompletně zrekonstruována a také zdejší lokalita se již brzy dočká rozsáhlé obnovy. Ulice Na Poříčí se již
příštím rokem má stát boulevardem Prahy. Příliv návštěvníků i turistů do tohoto nově rozšířeného centra Prahy bude jistě
zajištěn. Jde o lokalitu s mnoha historickými budovami a zároveň masivní novou výstavbou Masaryčky s řadou dalších
kancelářských prostor jako Florentinum. Bílá labuť se opět stane místem denních nákupů a služeb. Její vlastník – společnost Transakta a.s. má s tímto obchodním domem další smělé plány, které předurčují novou atraktivitu tomuto místu.
Rekonstrukce Bílé labutě
Nejen působivé průčelí zrekonstruovaného obchodního domu Bílá labuť podle návrhu O. Petráčka se může chlubit novotou. Byly obnoveny unikátní dobové skleněné výplně čelní fasády ze skel
Thermolux, které vyrábí pouze jedna společnost
na světě ze Švýcarska. Do prosklené fasády byla
vložena velkoplošná LED obrazovka o velikosti
100 m2 a do vstupu byly umístěny LED panely. To
vše slouží pro reklamu obchodníků nacházejících
se v Bílé labuti.
Původních pět vstupů z ulice bylo zredukováno na tři s jedním hlavním - centrálním, což dalo
vyniknout průhledům do celého přízemí a vytvořilo se tak impozantní entrée této věhlasné stavbě.
Osm obchodních podlaží tohoto architektonického skvostu dostalo zcela nový kabát. Prosvětlená
běloskvoucí patra s efektním stropním osvětlením
nabyla vzdušnosti a modernosti. K dispozici pro
nájemce jsou zatím ještě jak menší plochy, tak velkoplošné prostory velikosti až celého podlaží – cca
2000 m2.
Nájemci také jistě ocení prostorný zásobovací
trakt s rampou pro snadné zásobování obchodního
domu. Jak jsme se dozvěděli od organizačně-právního ředitele společnosti Transakta a.s. JUDr. Michala
Petráčka: „Obsazování obchodního domu novými
a velmi atraktivními nájemci je v plném proudu. Po
celou dobu existence je Bílá labuť plnosortiment-
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ním obchodním domem a tento koncept bude i nadále zachován.“ Z již stávajících obchodníků v Bílé
labuti lze jmenovat především velkoplošný supermarket potravin LIDL na celém prvním suterénu
obchodního domu. Velkou návštěvnost a oblibu si
do měsíce po otevření získalo velkoplošné Max fittness (otevřené v lednu 2022), moderně vybavené
stroji Life Fitness a Ziva, solárky, saunou i kryosaunou. Mezi další nájemce patří například Knihy
Dobrovský, Costa Coffee, papírnictví KOH-I-NOOR,
květiny Novák a vyhlášená česká restaurace U Rozvařilů.

Odkud se vzal název Bílá labuť?
Na místě dnešního obchodního domu Bílá labuť
se v minulosti nacházely dva sladovnické domy
s velkými zahradami, kterým se od roku 1653 říkalo
„U bílé labutě“. Po velkém požáru v roce 1653, který zasáhl také tyto domy, následovala vleklá obnova
obou těchto objektů.
Ve 30. letech 20. století si nemovitosti U bílé labutě koupil podnikatel Jaroslav Brouk, spolumajitel
Brouk a Babka na Letné. Staré budovy dal zbořit
a na místě nechal těsně před druhou světovou válkou postavit podle plánů architekta Josefa Kitricha
a Josefa Hrubého funkcionalistický obchodní dům
s obestavěnou plochou 70 000 m3 o celkové ploše
20 000 m2 a prodejní plochou více jak 15 000 m2
a dal mu název BÍLÁ LABUŤ.

Pražský i evropský unikát
V den prvního otevření Bílé labutě (r. 1939)
tvořily vnitřní komunikace dvě pevná schodiště
a 5 velkých osobních rychlovýtahů. Malou senzací
byl eskalátor z přízemí do prvního patra, neboť se
jednalo o první pohyblivé schodiště v Praze umístěné v objektu. Hlavní průčelí paláce tvořilo obrovské
okno o rozměrech 30 x 18 m, zasklené neprůhledným stříbrobílým izolačním sklem, složené ze dvou
tabulí čirého skla a výplně ze speciálních skelných
vláken.
Evropským unikátem, zde poprvé použitým, byly
pneumatické pokladny. Každé prodejní oddělení
bylo spojeno speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře. Obchodní dům byl slavnostně otevřen, pokud se to tak dá říci, ve smutné době
18. 3. 1939. Od té doby proběhlo několik dalších
změn a dílčích rekonstrukcí včetně vložení páteřích
eskalátorů mezi přízemím a 5. patrem obchodního
domu v roce 1986.

Obnovy před rekonstrukcí
Od roku 1991 je obchodní dům Bílá labuť vlastněn a provozován společností Transakta a.s. (dříve
Rephana a.s.). Během této doby proběhlo v Bílé
labuti několik zásadních změn, kterými bylo zvýšeno množství prodejních podlaží, rozšířena celková
plocha určená pro retail a změněno upořádání jednotlivých prodejen. Mezi těmito změnami lze pře-
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devším uvést vytvoření velkoplošné prodejny potravin na celém prvním suterénu obchodního domu
(2000 m2) a vložení mezipatra mezi přízemí a 1. patro obchodního domu. Instalací dvou nových ramen
eskalátorů mezi těmito podlažími vznikl mimo jiné
velmi zajímavý estetický prvek, který svým pojetím
navazoval na zmiňovaný původní dřevěný eskalátor z roku 1939. Tato dvě ramena eskalátorů byla zachována i při současné rekonstrukci, která je nyní
dokončována.

Revitalizace ulice Na Poříčí
Kromě génia loci má Obchodní dům Bílá labuť
také velmi atraktivní lokalitu a dostupnost všemi
dopravními prostředky. Již zmiňovaná revitalizace ulice Na Poříčí pod taktovkou Ing. arch. Marka
Tichého (TAK Architects) má za cíl vytvořit před
obchodním domem Bílá labuť boulevard, tedy sdílenou ulici rozšiřující nejatraktivnější obchodní a turistické srdce Prahy. Dle plánů zde bude upraven
provoz, tramvajová doprava bude také zachována.
Obnovy se dočká i městský mobiliář – sloupy veřejného osvětlení, odpadkové koše a celý boulevard
bude nově zadlážděn. Na až deset metrů širokých
chodnících přibydou lavičky či fontánky na pití.
Mají zde být osazeny stromy s promyšleným systémem zavlažování dešťovou vodou přímo k jejich
kořenům. Zkrátka místo pro atraktivní a pohodlný
maloobchodní prodej a relaxaci, které by se mělo
pyšnit i venkovní uměleckou galerií. Ačkoli projekt
revitalizace Na Poříčí byl přibrzděn covidovou dobou, má být realizován již v příštím roce! V současné době probíhá povolovací řízení. Obchodnímu
domu Bílá labuť i tato změna zcela jistě přinese další atraktivitu, kterou si zaslouží!
Pro zájemce o pronájem obchodních
prostor v Bílé labuti je kontakt zde:
JUDr. Michal Petráček,
organizačně-právní ředitel
E-mail: mpetracek@transakta.cz
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Nový HPmarket Store v Praze
nabízí víc než jen showroom
HP otevřelo společně se svým tuzemským partnerem společností E LINKX stojícím za HPmarketem, oficiálním HP
e-shopem pro Českou republiku, první HPmarket Store, který nabízí zákazníkům více než jen možnost koupit si nový
notebook. Zábava a inovace, takto se v krátkosti dá shrnout to, na co se mohou současní i budoucí fanoušci HP produktů těšit.
nosti a konverzí v reálném světě a jiné. Vzhledem
k tomu, že návštěvníkům našich webových stránek nabízíme i další rozšířený obsah v podobě
rozhovorů s našimi partnery, návodů a představení produktů, budujeme ve fyzickém prostoru i zázemí ve formě studia, kde budeme schopní velkou
část tohoto obsahu sami připravovat a tvořit,“ doplňuje Filip Tůma.

Vysoce výkonné počítače pro
profesionály i zařízení pro virtuální realitu

HPmarket Store najdete od 21. dubna 2022 nedaleko pražského obchodního centra Arkády Pankrác.
Svým zákazníkům slibuje jedinečný zážitek dalece
přesahující potenciál běžného showroomu. V souladu s vizí společnosti HP – vytvářet technologie, které zjednodušují život každému a kdekoli – plánuje
HP dostat ještě blíže k českým zákazníkům nejen
produkty, kterými vybavuje běžně své kanceláře
a domácnosti, ale i ty, ke kterým se hned tak nedostanete.

Co je HPmarket Store
„Když jsme se v druhé polovině minulého roku
začali bavit o realizaci fyzického prostoru našeho
eshopu www.HPmarket.cz, chtěli jsme vytvořit
něco víc než jen běžnou prodejnu,“ říká Roman
Plášil ředitel divize HPmarket.cz. „Hlavní myšlenka
byla přivést značku HP blíže k lidem, do fyzického
prostředí. Prostor jsme vybírali s ohledem na lokalitu, celkovou funkčnost a možnosti rozšířených
služeb a servisů pro budoucí návštěvníky. Zároveň
bylo podmínkou přestěhovat i náš produktový tým,
aby celý prostor fungoval jako jeden homogenní
celek.
Celý koncept HPmarket Store - značkové prodejny, nebo chcete-li „flagship storu“, stojí na více
pomyslných pilířích. Jedním z těchto pilířů je samozřejmě klasická prodejna s výrobky značky HP. Dalším pilířem je samotný showroom se sestavami, zaměřenými na ty nejnáročnější uživatele, s možností
otestovat výkon na známých programech a aplikacích. Zároveň je to místo, kam lidi mohou přijít na
konzultaci s jakýmkoliv dotazem nebo problémem,
který se týká světa výpočetní techniky,“ vysvětluje
Roman Plášil.
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A Filip Tůma - Showroom operations manager
HPmarket Storu, pokračuje: „Design, tedy vzhled
a celkové rozložení obchodu, jsme si s ohledem na
pravidla HP pro vzhled obchodů navrhovali sami na
základě dlouholetých kombinovaných zkušeností
a také s ohledem na funkčnost a celkový „genius
loci“ místa. Kombinovali jsme přitom AI – umělou
inteligenci v kombinaci s lidskými emocemi a dojmy. Vše jsme stihli v období od loňského listopadu
do letošního dubna. Za tuto dobu jsme několikrát
stihli navrhnout a změnit design, služby a principy
prostoru, abychom nakonec vytvořili z našeho pohledu to nejlepší pro naše zákazníky“

Zákazníci mohou očekávat víc než jen
obyčejný showroom
HPmarket Store chce své zákazníky na ploše
200 m2 především bavit – organizovat speciální akce, oficiální představení novinek na trhu
a interaktivním způsobem prezentovat to nejlepší,
co HP svět nabízí. Možnost seznámit se se žhavými
novinkami, které zákazník zná jen ze zahraničních
recenzí nebo oficiálních reklamních kampaní, přináší svěží vítr na český trh.
„Návštěvníkům naší prodejny chceme zajistit
100% zákaznickou zkušenost a nezapomenutelný
zážitek, proto jsme vybudovali zázemí prodejny
a showroomu, kde se lidé mohou školit, vzdělávat
se a zároveň se rozvíjet se značkou HP,“ uvádí Roman Plášil.
„Kromě samotných produktů a nejmodernějších technologií značky HP zde naleznete i další
zajímavosti, jako například elektronické cenovky,
instore audio a scent marketing se speciálně definovanou vůní, dále zařízení pro analýzu návštěv-

Kromě HP produktů pro běžné domácí využití
si zákazníci mohou prohlédnout a na vlastní kůži
vyzkoušet i technologie, které k vidění běžně nebývají. Jedná se například o speciální sestavy a profesionální vysoce výkonná zařízení. „Již od otevření
HPmarket Store představuje zákazníkům řekněme
i netradiční produkty. Zaměřujeme se na vysoce výkonné sestavy, herní počítače a notebooky, zařízení
pro virtuální realitu a speciální zařízení pro profesionály z různých odvětví, pro kreativní tvůrce,
designéry, architekty nebo strojní inženýry,“ říká
Roman Plášil. „Chceme tu ale být pro každého, tedy
i pro zákazníka, který si přijde vybrat základní nebo
pokročilejší počítač či notebook pro domácí využití.
Tomu pomůžeme s vytvořením té nejlepší sestavy
a s rozšířením povědomí o tom, co jim může HP
nabídnout.“

Adresa HPmarket Store
Hvězdova 1734/2c, Praha 4
– v blízkosti obchodního centra Arkády Pankrác
Otevírací doba Po–Pá: 8.00–18.00
Více informací na www.HPmarket.cz
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Řešení kamenného obchodu
pro e-shopy = PIKITO
že při otevření prodejny s vlastní značkou narůstá
v daném městě obrat e-shopu několikanásobně.
Pražská prodejna Kuliny v Holešovické tržnici
i Footshop v Bukurešti a v Budapešti fungují jako
místo pro osobní odběr až pro 40 % všech objednávek v rámci hlavního města. Podobná data reportují
i další e-shopy.“

Pro jaké e-shopy je PIKITO ideální?

Mít vlastní reprezentativní prodejnu v obchodním centru je důležitý krok při
expanzi každého e-shopu. S otevřením vlastní prodejny, zejména v prémiovém obchodním centru, jsou ale spojené nemalé náklady a náročná administrativa. Pro e-shopy, které chtějí otevřít vlastní prodejnu, a to i v zahraničí, je
tady nový český startup PIKITO.
Podloženo průzkumy
Trend kombinace e-shopu a kamenné prodejny
potvrzuje i výzkum Shopify, předního světového poskytovatele e-commerce řešení. V letošním
Commerce Trend Reportu uvádí: „Po pandemických
omezeních se lidé vracejí do prodejen a hranice
mezi online a offline nakupováním se stírají. 54 %
spotřebitelů uvádí, že se v průběhu příštího roku
pravděpodobně podívají na produkt online a koupí
jej v kamenném obchodě. Zároveň 53 % respondentů vyhledá produkt v obchodě a nakoupí jej online.“
PIKITO má ambice propojit svět online a offline
nákupů formou sdílených prodejních míst. Letos
otevírá prodejny v Praze, Bratislavě a Bukurešti. Pro
příští rok plánuje expanzi na další evropské trhy.
Reaguje tak na potřeby úspěšných e-shopů, které
chtějí podpořit růst a mezinárodní expanzi. A právě
vlastní kamenná prodejna je osvědčenou strategií.

Hlavní myšlenka a koncept PIKITO
Základem je sdílení nákladů mezi nekonkurenčními e-shopy. Prodejní jednotka velikosti
500-1000 m2 bude efektivně rozdělena až na 12 prodejen (showroomů) s individuálním brandingem
a se společným zázemím, servisní částí, kabinkami
pro vyzkoušení oblečení a zejména vyškoleným
personálem. Jednotlivé e-shopy tak mají možnost
oslovit zákazníka v lokalitách, kde by vlastní prodejnu samy neotevřely.
„Otevření prodejny v prémiové lokalitě ve vlastní
režii vyjde minimálně na 2 mil. Kč. K tomu je potřeba počítat s náklady na provoz prodejny či práci
s personálem. PIKITO přináší e-shopům možnost
mít vlastní prodejnu bez vstupní investice, pouze
za měsíční poplatek, který se pohybuje na úrovni
mzdových nákladů za 2 zaměstnance,“ uvádí Ladislav Kažimír, CEO a spoluzakladatel PIKITO.

Kdo za projektem PIKITO stojí?
Dva zkušení manažeři. Otcem myšlenky PIKITO je Marcel Vargaeštók, který stojí za rozvojem
mezinárodních e-commerce projektů Chefparade
s e-shopem Chefshop.cz, Footshop.cz a Kulina.cz.
CEO PIKITO Ladislav Kažimír přináší zkušenosti
z „kamenného“ retailu v ČR a Anglii. Navíc téměř
10 let řídil provoz a expanzi PetCenter, největšího
řetězce chovatelských potřeb v ČR a na Slovensku.
„S Marcelem se známe již delší dobu, a když mi
nadhodil myšlenku sdílených prodejních míst pro
e-shopy, okamžitě mě zaujala. První koncept jsme
po konzultacích s e-shopy už pouze jemně upravili.
Původní idea byla mít prodejnu v každém krajském
městě v ČR. V rámci průzkumu mezi e-shopy jsme
ale zjistili, že výrazně větší potřeba je mít jednu
prodejnu při expanzi v zahraničí. Kde e-shop ještě
nemá vybudovaný silný brand. A důvěra zákazníků
při nákupním rozhodování hraje tím pádem výrazně větší roli. Proto jsme se rozhodli jít cestou jednoho místa v hlavním městě každé krajiny, kam české
a slovenské e-shopy expandují,“ popisuje ideovou
přípravu Ladislav.
K tomu Marcel přidává i zkušenosti z vlastních
projektů. „Jak v Kulina.cz, tak ve Footshop.cz vidím,

„Cílíme na e-shopy s ročním obratem od cca 100
mil. Kč do 1 miliardy s ambicí expandovat na zahraniční trhy. Z pohledu sortimentu je nejvhodnější
textil, obuv, parfémy, kosmetika, ale třeba i prémiový alkohol a dárkové zboží. Zkrátka produkty, které
se lidé již naučili nakupovat online, avšak stále se
na zboží rádi podívají osobně. Také nás zajímá oblast BIO a EKO produktů. Překvapilo nás, že projekt
je atraktivní i pro e-shopy s vlastními prodejnami
– jedním z našich prvních partnerů je parfumerie
Elnino.cz s vlastními prodejnami v Praze, Plzni
a Bratislavě,“ popisuje Kažimír.
PIKITO pro partnery zajistí kompletní přípravu
a provoz retailové jednotky o velikosti 15-35 m2
s jejich brandingem. Zákazníci také mohou využívat společné zázemí, jako jsou např. zkušební kabinky. Dále PIKITO pomůže vybrat nejvhodnější
sortiment a způsob jeho vystavení. Samozřejmostí
je zajištění vyškoleného personálu pro rychlý výdej
objednávek a příjem vratek a reklamací. Výhodou
je umístění v retail parcích s vysokou návštěvností
a dalšími službami, jako je např. parkování, občerstvení apod.
„Předpokládám, že stejně jako u klasických prodejen našich e-shopů bude i v PIKITO tvořit výdej
zásilek objednaných online 80 %. Zbylých 20 % budou tvořit impulsní nákupy. Pro partnerské e-shopy
je výhoda, že osloví i zákazníky dalších až 11 nekonkurenčních e-shopů a umístěním showroomu
pozitivně posilují vlastní brand awareness,“ uvedl
Marcel Vargaeštók.

Kdy PIKITO otevře první prodejnu?
První pražské PIKITO se otevře v pražském Retail parku Štěrboholy již v červenci 2022. Start provozu slovenského PIKITO je plánován do konce 3Q
2022 v bratislavském Retail parku Korzo. Pro rok
2023 mohou partneři a zákazníci očekávat expanzi
na další evropské trhy.

Více informací na www.pikito.cz
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Nové prodejní koncepty

První bezobalový obchod
pro zvířata Přines! na nové adrese
Zero-waste obchodů u nás v posledních letech vyrostlo jako hub po dešti. V Čelákovicích u Prahy ale najdete jeden
netradiční. Je totiž určený domácím mazlíčkům. Není to na trhu žádný nováček, jde o již zavedený obchod, který se jen
přesunul z pražských Holešovic.
Rovnováha. Zkrátka nepřijdou ani vaši miláčci. Na
místě si mohou smlsnout na psím cupcaku, nebo
jim k narozeninám objednejte rovnou psí dort. Obojí se peče přímo v Čelákovicích. Kromě zmíněného
cupcaku je na menu také jogurt pro psy nebo telecí
párečky. Váš pes bude vrnět blahem!

E-shop
Máte to do Čelákovic daleko, ale líbí se vám koncept
a produkty, které Přines! nabízí? Navštivte e-shop
na www.prines.eu a objednejte si je domů. Zboží
vám samozřejmě přijde zabalené, ale žádný jednorázový plast opravdu nečekejte.

Pro páníčky nejen z Čelákovic
Útulný krámek v srdci Čelákovic dokonale reprezentuje jeho majitelku Terezu Bořilovou. Terka se
svým manželem vede již několik let bezobalovou
a udržitelnou domácnost, má dva psy a dvě děti.
Proto vás nepřekvapí, že kromě kvalitních českých
produktů najdete v obchůdku také kavárnu s dětským koutkem a meníčkem pro psy. Vemte tedy
vaše chlupáče (a děti) a udělejte si s nimi v Přines!
hezké odpoledne.

ky pro psy. Obsluha je samozřejmě připravena i na
náhodné kolemjdoucí a různé obaly vám k nákupu
ráda poskytne.

Žrádlo, kosmetika, obojky…
Co v Přines! najdete? Můžou to být granule pro psy
a kočky či mražený barf, pamlsky a doplňky stravy,
ale také přírodní antiparazitika, kosmetika, obojky
a kšíry, módní doplňky, dekorace, hračky, misky,
ale také psí hry a hlavolamy…

Přines! si svůj obal

Káva z Lysé, dortíky z Čelákovic

Jak už název napovídá, zákazníci si do obchodu
nosí vlastní sáčky, krabičky či sklenice, které jim
v obchodě naplní všelijakými dobrotami a doplň-

V Přines! si opravdu pochutnáte. O kávu se postarala vyhlášená pražírna v nedaleké Lysé nad Labem,
sladké ke kafi dodává místní bezobalový obchod

Přines! je první bezobalový obchod v České
republice. Svou první prodejnu otevřela
majitelka Tereza Bořilová již v roce 2018
v Praze 7 - Holešovicích. Po třech letech obchod
z důvodu stěhování z Prahy zavřela a rok
provozovala pouze e-shop. Nyní otevřela novou
pobočku v Čelákovicích rozšířenou o kavárnu
s dětským koutkem.
Více na www.prines.eu.

První prodejna Smarty.cz v EUROPARKu
Smarty.cz otevřelo první prodejnu své nové sítě v obchodním centru
Europark v Praze ve Štěrboholech. První prodejna představuje spojení
značky Smarty.cz s JRC, kterou vloni získala.

6

V nové prodejně v EUROPARKu si zákazníci
mohou vybrat a vyzkoušet ty nejnovější hry na
PC i konzole, koupit si nový herní merch nebo se
s vyškoleným prodejcem poradit, jak co nejlépe na
míru sestavit vlastní počítač. Vedle toho si mohou
vyzkoušet nové mobilní telefony nebo se třeba poradit o tom, jak si zařídit chytrou domácnost.
Na designu prodejny spolupracovala skupina
Smarty Brands. s Bakof Group. Obchod je vizuálně
rozdělen na dvě části černou a bílou barvou. Černá část je věnována gamingu, bílá patří Smarty.cz.
Základem je moderní, na první pohled jednoduchý,
ale sofistikovaný a graficky čistý design.
Nová prodejna Smarty.cz doplnila více než
67 obchodů, které dnes v EUROPARKu fungují.
„Jsme moc rádi, že si Smarty Brands vybraly Europark jako vhodnou lokalitu k otevření své první
prodejny. Věříme, že si zákazníci novou prodejnu
rychle zamilují a budou se do ní rádi vracet,“ říká
Ing. Libor Pospíšil, manažer obchodního centra
Europark.

Interiéry

Soutěž Interiér roku
vyhlásila vítěze za rok 2021
Absolutním vítězem sedmého ročníku soutěže Interiér roku se stal Mezonet
69 v Praze. Autorem interiéru jsou MgA. Jakub Filip Novák, Mgr. MgA. Daniela
Baráčková a Ing. arch. Ján Šefčík ze studia NO ARCHITECTS. Vítěz si převzal
hlavní cenu v úterý 26. 4. 2022 v pražském Centru současného umění DOX.
Absolutní vítěz se zároveň stal vítězem kategorie rekonstrukce.

Vítězové jednotlivých kategorií
Kategorie REKONSTRUKCE
(+ ABSOLUTNÍ VÍTĚZ):
Mezonet 69, Praha
Autoři: Ing. arch. MgA. Jakub Filip Novák,
Mgr. MgA. Baráčková, Ing. arch. Ján Šefčík,
studio NO ARCHITECTS
Kategorie NOVOSTAVBA:
Víkendový dům v Bukovanech
Autoři: Václav Navrátil, Jan Sedláček, Kateřina
Zabadalová, Jan Gadziala, studio SENAA
ARCHITEKTI
Kategorie NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ:
Dům pro rodačku ze Šaľy
Autor: Ing. arch. Zoran Samoľ,
spolupráce Ing. arch. Martina Barborjaková,
studio ORA-ARCHITEKTI
Kategorie VEŘEJNÝ INTEIÉR I
(restaurace, kavárny, hotely):
Winelist v pražském Karlíně
Autoři: MgA. Ondřej Janků, Ing. arch. Veronika
Kommová, MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D., M.Sc.,
studio COLLARCH
Kategorie VEŘEJNÝ INTERIÉR II
(obchody, služby, školy,
zdravotnická zařízení a veřejné prostory)
Cellularium, Praha
Autoři: Ing. arch. Dagmar Štěpánová a Ing. arch.
Martina Homolková, studio FORMAFATAL

Mezonet 69, foto: Studio Flusser
V souladu s pravidly musí být vždy všechny soutěžní interiéry dokončeny v předchozím roce. Za
sedm ročníků se tak soutěž de facto stala jakýmsi
pravidelným reportem o vývoji a stavu interiérů
v České a Slovenské republice, a to vždy za daný
rok. Také díky tomu dokáže být silným inspiračním zdrojem pro širokou veřejnost. Sedmý ročník
Interiéru roku přinesl dvě nové soutěžní kategorie.
První je Hlasování veřejnosti -- cena ČSOB Stavební
spořitelny a druhou pak Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení.

Mezonet 69, foto: Studio Flusser

Absolutní vítěz
„Číslo 69 se prolíná celým interiérem. Přímou inspirací pro návrh tohoto prostoru byl obraz. Číslo 69
je také numerickým vyjádřením jing a jang a symbolem stability nebo třeba harmonie,“ vysvětlují
sami tvůrci vítězného interiéru.
A jaké bylo odůvodnění 18členné mezinárodní
poroty? Ocenila zejména rafinovaný koncept stříd-

mého a nezahlceného interiéru, který působí velmi
antistresově. Dále vyzdvihla hru s barvami, konotace k tvarování první republiky a pochopení génia
loci. Stejně tak zdůraznila smysl pro citlivé začlenění uměleckých děl, skvělé řemeslné zpracování
a smysl pro detail.

Odborná porota
Odborná porota pod vedením emeritního rektora pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, architekta a designéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla
dr.h.c., vybírala z 200 interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů. (Od
založení soutěže se účastnilo již jeden tisíc sto devadesát šest interiérů.)
V mezinárodní odborné porotě rozhodovali
o vítězích kromě Čechů i španělský architekt José
Toral, dánský architekt Rasmus Kruse Jensen, italská architektka Daniela Colli, řecký interiérový
designér Vangelis Bonios a řada dalších. Kromě
architektů a interiérových designérů zasedly v porotě i tuzemské osobnosti s výjimečnými výsledky
v oblasti vizuální kultury, např. designér a sochař
Rony Plesl, filmová režisérka a producentka Hana
Třeštíková, designér Jakub Pollág, výtvarník Pasta
Oner a další. Oborová pestrost poroty je záměrná.
Snaží se dosáhnout toho, aby výsledky plastičtěji zohledňovaly interiér jako multidisciplinární, nikoliv
jen architektonickou disciplínu.
Záštitu nad sedmým ročníkem soutěže Interiér
roku poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury SR, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Senát Parlamentu ČR, Magistrát hlavního města
Prahy a starosta městské části Praha 7.

Kategorie INTERIÉR ROKU - SOMFY
(kanceláře, huby a coworkingová centra):
BASE v Jurkovičově teplárně, Bratislava
Autoři: Ing. arch. Ján Antal a Ing. arch. Barbora
Babocká, spolupráce Ing. arch. Jakub Budaj
a Ing. arch. David Cháľ, STUDIO PERSPEKTIV,
přihlašovatel PENTA REAL ESTATE
Kategorie INTERIÉR ROKU - VELUX
(cena generálního partnera):
Dům na Kozině
Autoři: Barbora Weinzettlová a Jiří Weinzettl,
studio ATELIER 111 ARCHITEKTI
Kategorie HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
– CENA ČSOB STAVEBNÍ SPOŘITELNY:
Jednopokojový byt, Zvolen
Autoři: Mgr. art. Lenka Zobal Janeková a Mgr. art.
Marek Ceglédy, ArtD, MIMESIS STUDIO
Kategorie CENA NOVINÁŘŮ:
Spálený mlýn
Autoři: Aleš Lapka a Petr kolář, spolupráce
Tomáš Novák, Tomáš Havlíček, Ivo Bartoněk,
Roman Polhla, Iva Adamů, studio ADR

BASE v Jurkovičově teplárně
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Digitální pokušení

Uspořádání vlajkové
prodejny Nike v Paříži
se neustále aktualizuje
a digitálně mění.

Digitální technologie lze v maloobchodě využít ke zlepšení procesů, úspoře personálu a sběru dat o zákaznících, zkrátka: slouží především k optimalizaci procesů. Existuje mnoho argumentů ve prospěch používání digitálních nástrojů jako
kreativního zdroje pro design prodejen a vytváření emocionálních prezentací.
„Jsme lidé, ne stroje,“ upozorňuje Ralf Nähring,
jednatel kreativní kanceláře a think tanku Dreiform, „a to by se mělo projevit především v zobrazení digitální úrovně, tedy ve smyslovém prožitku,
nikoli ve sledování dat. Nähring používá zkratku
„HUX“ pro „Hybrid User Experience“, tedy hybridní řešení, která spojují reálný a digitální prostor.
Mnozí návrháři interiérů obchodů již zhruba před deseti lety sice experimentovali s magic
mirror, selfie
box a multimediální powerwall pro
hybridní zážitek v místě prodeje, „gamifikace“ se
stala hitem, pak se ale vývoj digitálních technologií plně soustředil na funkční rozšiřování procesů:

elektronické cenovky, samoobslužné pokladny, monitoring v obchodě, mobilní aplikace atd. slibovaly
mimo jiné rychlejší procesy, lepší integraci, transparentnost pro zákazníky, zvýšení prodeje a podporu
personálu, tedy přímou přidanou hodnotu. „Mnohé
z toho lze dnes bez problémů a s přijatelnými náklady využít jako vyzrálou standardní technologii,“ potvrzuje Bernd Albl, jednatel společnosti Umdasch
pro digitální maloobchod: „Masivní zavádění digitálních aplikací je ukazatelem toho, že fungují.“
Proto se domnívá, že nastal čas, aby „digitální maloobchod“ hrál větší roli v emocionální prezentaci
v místě prodeje. „Víme, že formáty kamenných

Foto: von7/Jan Rieger

V prodejně 7 v Ingolstadtu jsou k dispozici LED stěny od podlahy ke stropu
a dokonce i malé filmové studio pro individuální použití.

prodejen se musí změnit a budou se zásadně měnit.
První SB-Checkout systémy v prodejnách nebo koncepce showroomů již ukazují příslušný směr. Zároveň nesmíme opomenout emocionální stránku.
Období koronavirové pandemie nám ukázalo, jak
je důležitý zážitek ze značky a dokonalá prezentace
zboží v místě prodeje, když se bezprostřední nákup
produktů přesune na síť. Digitální technologie je
v tomto ohledu připravena.“

Ještě málo předjezdců
V současné době je jen několik příkladných značek, které zvládly plynulou digitálně-fyzickou prezentaci v místě prodeje, patří k nim např. Gucci,
Moncler nebo Nike. Peter Gross ze společnosti Designplus říká: „Společnost Nike je jedním z novátorů.
Ve vlajkové prodejně v Paříži nabízí značka zákazníkům prodejní prostory v několika patrech, které
lze v určitých intervalech obměňovat pomocí digitálních nástrojů a které zcela mění vzhled obchodu.“
Většinou se však obchody stále omezují na dovybavení několika informačními obrazovkami nebo
LED stěnami, které pak často živoří jako výplňové
nebo cizorodé předměty. „Jde však mnohem o víc,“
říká Jens Fischer, kreativní ředitel společnosti
K.U.L.T.Objekt. „Nejnaléhavějším úkolem pro městská centra, obchodní pasáže a návrháře interiérů
obchodů je reformovat maloobchod na prodejní
ploše tak, aby inspiroval lidi v naší digitální společnosti. K tomu máme k dispozici sadu digitálních
nástrojů téměř s univerzálními možnostmi. Proč je
nevyužijeme?“

EventPopUp Store
Ve spolupráci s digitální agenturou Von 7 navrhl
Fischer obchod s tou nejlepší IT infrastrukturou
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Foto: www.tomdmorgan.com

Digitální technologie

Digitální technologie

- s digitálním zvukovým systémem, LED stěnami
a monitory od podlahy ke stropu, 360° projekcemi, studiem pro živé vysílání včetně profesionálního kamerového systému, zatahovacími zelenými
stěnami a špičkovým osvětlovacím systémem pro
prezentace. A to vše je plně propojené. Pouhým
stisknutím tlačítka lze vytvořit fyzicko-digitální
prezentaci, kterou lze kdykoli proměnit. Vše je
zde možné řídit a ovládat zcela na dálku z centrály
agentury v Drážďanech. Prodejní plochu lze využít
jako klasickou značkovou prodejnu a díky vysoce
flexibilním modulům vybavení prodejny je možné ji
kdykoli přeměnit na prostor pro pořádání akcí nebo
jiný hybridní smíšený formát. Livestreamy z prodejny, zážitky z nakupování na videu, instastories
apod. lze bez většího úsilí vytvářet přímo v prodejně
a odtud přímo přenášet do všech sociálních médií
a kanálů značky – hold životu s chytrým telefonem
v kapse, pro který musí kamenný obchod vyvinout
odpovídající nabídky. Plochu si rezervují značky,
organizátoři akcí a společnosti. První „EventPopUp
Store“ byl otevřen před Vánoci v nákupním centru
Westpark v Ingolstadtu. „Tuto koncepci maloobchodního divadla je třeba chápat jako výzvu pro
maloobchodníky k realizaci aktuálních akcí v kamenných prodejnách bez velkých investic. A zákazníkům nabízíme stále nové vzrušující produkty
a tematické světy,“ říká Jens Fischer.

Digitální technologie pro design prodejny

Foto: 2021 Getty Images

Zatímco fyzická prezentace prodejny dříve představovala investice do dřevotřísky, laku a tapet, které musely vydržet pět až deset let, bude se v budoucnosti definovat mnohem intenzivněji digitálním
obsahem. To vyžaduje přehodnocení na několika
úrovních. „Značky stojí před výzvou neustále poskytovat nový a relevantní obsah. A to samozřejmě
stojí peníze a čas za zážitek, který není pro značky

Klíčová fakta

Dramaturgický scénář

•	Digitální technologie jsou připraveny
•	Využití digitálních nástrojů pro

Podle Bernda Albla, jednatele společnosti Umdasch, „musí být dnešní maloobchod strukturován
jako scénář, s dramaturgií v různých dějstvích, která inscenuje nákupní zážitek jako divadelní hru.
Digitální technologie a obsah slouží inscenaci, zaměstnanci nejsou jen komparsem, ale stejně jako
zákazníci hrají hlavní roli v prezentaci prodejny.
Technické postupy a emocionální prezentace již
nelze od sebe oddělovat, ale je třeba je promýšlet
společně.
To s sebou nese i přehodnocení fáze plánování
a vývoje,“ zdůrazňuje Albl. „Aby bylo možné co
nejlépe využít digitální aspekt v konceptech fyzických obchodů, mělo by se vybavení obchodů řešit
společně s odborníky na digitální řešení již ve fázi
plánování designu, místo aby se usilovalo o dodatečný přenos digitálního plánování do hotové koncepce vybavení obchodu. Protože na začátku jsou
to pouhé maličkosti, které určují směr - například
rozumné plánování elektroinstalace a kabeláže
a vhodné připojení napájení pro monitory, senzory, kamery, audio a video na správném místě.
Plánování digitálních touchpointů pro správnost
při revizi a zohlednění stavebních předpisů je náročné.“

emocionální prezentace lze rozšířit

•	Obsah se stává rozhodujícím prvkem
v designu obchodu

•	Plánování digitální sítě musí být
spojeno s vybavením prodejny
měřitelný z hlediska prodeje. Je to tedy otázka rozdělení rozpočtu, dostupnosti a také stanovení priorit,“ říká Peter Gross.

Digitálně personalizovaná
cesta zákazníka
„Představte si, že vstoupíte do obchodu s koly,“
nastiňuje vizi Peter Gross ze společnosti Designplus. „Vaše vysněné kolo stojí před LED stěnou
o rozměrech 2x2 m s vysokým rozlišením. Místo
cyklistické přilby visí na řídítkách virtuální brýle.
Nasednete na kolo a nasadíte si virtuální brýle.
Během jízdy nádhernou krajinou se před vámi
zobrazují informace o kole. Zařadíte vyšší rychlost
a okamžitě se ocitnete ve zcela nové scenérii, kterou
mohou sledovat i ostatní návštěvníci. Po několika
minutách dorazíte do servisu a jste vyzváni, abyste
sesedli. Zobrazí se tři tlačítka, kterými lze individuálně přizpůsobit barvu, potisk a další funkce. Virtuálním kliknutím na jednotlivé díly kola lze zobrazit
informace a díly vyměnit nebo upravit. Líbí se vám
takové kolo? Potvrzením se kolo ocitne v nákupním
košíku, kde ho můžete později znovu upravit na mobilním telefonu a hned objednat. Kromě toho obdržíte e-mail s fotografiemi, na kterých projíždíte na
kole různými krajinami.“

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

Intenzivní zážitek zákazníků
v prodejně Lego v New Yorku
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Největším nepřítelem velko i maloobchodu jsou, mimo nezájmu
kupujících, provádění inventur a krádeže, a to jak ze strany zákazníků, tak
i zaměstnanců. Každý manažer zodpovědný za obchodní jednotky ví, jak je
proces inventarizace neoblíben, kolik času u něj pokaždé kolegové stráví
a také jaké nervové vypětí tato činnost přináší. S nezájmem o produkty
vám asi ST PROBIN a.s. nepomůže, ale zato zrealizuje RFID projekty.

Inventarizace a logistika
rychle, snadno a bez chyb
RFID – radiofrekvenční identifikace - je velmi
moderní a efektivní řešení, navíc cenově přijatelné, které z provádění inventury udělá běžnou pracovní náplň. Čip integrovaný s anténou do malého
prvku (nálepky různých velikostí, tagy integrovatelné do produktů) dává zpět své jedinečné ID, pokud ho ozáří pole čtečky. Data se rovnou přenášejí
do on-line softwarů. Odpadají veškeré problémy
se čtením čárových kódů, chybami při zápisech na
papír. Vše je rychlé a jednoznačné a hlavně on-line.

vyskladnění produktů probíhá opět online. I prodej
na pokladně probíhá zcela bezkontaktně. Navíc
odpadají problémy s „odmagnetováváním“ bezpečnostních nálepek, takže nehrozí, že v jiném obchodě zákazník vyvolá poplach. A bezpečnost sama?
Ta je vysoká díky čtecím dosahům, která jsou větší
než u klasických detekčních systémů a také díky
jednoznačnému ID každého produktu. Víte, co hledáte. Každý RFID tag a label má i paměť pro čtení
a zápis vlastních dat.
Mezi některými místnostmi jsou přeslechy signálu mezi stěnami nežádoucí. Toto se řeší nátěrem
stínících barev, nebo tapetami. Ve stíněných technologiích jsou v ST PROBIN a.s. opravdovými odborníky. Mají v portfoliu stínící barvy, fólie, záclony
a závěsů.

Uplatnění v retailu a logistice
Jedním z oborů na vzestupu z hlediska RFID
identifikace je logistika a zejména retail. Uvedeme
jednoduchý příklad. Představte si řetězec butiků,
který již v přijímacím skladu nebo ještě před tím
„taguje“ své zboží RFID tagy a labely. Skladištní
list se generuje on-line při načtení krabice s produkty ruční čtečkou bez toho, aniž by ji obsluha
musela otevřít. Automatizace? Jistě, mezi příručním skladem prodejny a prodejní plochou mohou
být umístěné antény čteček v rámech dveří, proces
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Jaké přínosy RFID má?







Radiofrekvenční, tedy bezdrátová,
dlouhodosahová identifikace
Rychlá a efektivní metoda značení produktů
Řeší problémy se špatným čtením čárových
a QR kódů













Aplikace, která ve spojení s RFID zlepšuje
viditelné zásoby i skladovou dostupnost
Načtení všech produktů v požadovaném
prostoru najednou
Průběžné inventury v reálném čase,
reporting, notifikace, on-line přehledy zboží
Vy prodáváte, my se staráme.
Aplikace dostupné pro Android a iOS
Neřešíte aktualizace SW a Apps
ani velikost prostoru pro vaše data
Vaše data jsou dostupná kdykoli a odkudkoli
a přitom v bezpečí
Vysoká bezpečnost a jednoznačná
identifikace odcizeného produktu

Inventarizace majetku ve firmě
A inventarizace majetku ve firmě s použitím
RIDF je stejně snadná. Navíc je rychlá a on-line, bez
nutnosti otáčet každou židli, lézt pod stůl atd. Pohodlně se postavíte do místnosti a vše naskenujete
ruční čtečkou.

www.stprobin.cz
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Nová cloudová platforma Wave
od Philips Professional Display Solutions
Philips Professional Display Solutions (PPDS) odhaluje Wave, novou evoluční cloudovou platformu, která odemyká
výkon, všestrannost a inteligenci v profesionálních displejích Philips. Je navržená pro a ve spolupráci se systémovými integrátory k instalaci, ovládání a správě profesionálních displejů Philips na dálku z libovolného místa. PPDS Wave
snadno a bezpečně poskytuje přístup k výkonu displejů Philips Android SoC, což umožňuje snadné a efektivní nastavení a správu velkých skupin displejů. Kromě toho architektura Wave API-first umožňuje integraci systémů a aplikací
třetích stran pro zlepšení stávajících pracovních postupů.

Milan Krejzlík, CEE Sales Manager,
Philips Professional Display Solutions
Wave – zcela nová, nejmodernější cloudová platforma poskytuje pokročilé a snadné možnosti ovládání a správy a otevírá nové příležitosti pro profesionální displeje dneška i budoucnosti.
„Wave, která byla spuštěna na ISE 2022 v Barceloně,” uvádí Milan Krejzlík, CEE Sales Manager,
Philips Professional Display Solutions, „je součástí
vyvíjející se strategie PPDS „total solutions“. Jedná
se o vysoce bezpečnou, intuitivní a škálovatelnou
platformu pro vzdálenou správu zařízení. Vyvinuta
byla speciálně pro rozsáhlé portfolio profesionálních SoC displejů Philips a pro splnění měnících se
potřeb a požadavků koncových zákazníků. Pomáhá zajistit rychlejší a cenově výhodnější instalaci
a servisní časy pro více displejů. Je vytvořena na
míru pro vozové parky, lokálně i globálně, a může
bezpečně poskytovat a monitorovat stovky tisíc displejů po celém světě.”

Platforma Wave, která byla rozsáhle testována
a vyvinuta ve spolupráci s mnoha partnery pro systémovou integraci PPDS v regionu EMEA a Severní
Americe, odstraňuje složitost instalace a nastavení
různých modelů a generací displejů. Umožňuje systémovým integrátorům soustředit se na přinášení
hodnoty a inovace svým zákazníkům, spíše než bojovat s kompatibilitou.

Okamžité nastavení / plná viditelnost
Wave je nyní součástí balení všech displejů Philips Q-Line, D-Line, T-Line a C-Line a jakýkoli stávající displej se systémem Android 7 a vyšším lze
o Wave doplnit. Platforma Wave umožňuje spravovat libovolný počet účtů a displejů na různých místech, stejně jako provádět hromadné aktualizace,
aktualizovat firmware, ladit obrazovky, upravovat
nastavení, přidávat základní obsah a přijímat upozornění – snadno a spolehlivě.
AV a IT manažeři, a dokonce i zaměstnanci, kteří
se nezaměřují na IT, mohou k zařízením přístupovat odkudkoli a prohlížet jejich stav (včetně snímků
obrazovky) a přistupovat k přesným informacím,
podrobnostem a ovládacím prvkům nebo je přiřazovat ke každému displeji. Je tím eliminována nutnost chodit na místo za účelem ladění a provádění
změn.

my, omezovat nebo eliminovat potenciálně nákladné prostoje a přerušení.
Ve srovnání s jinými řešeními výrobců displejů je
jedinečný. PPDS Wave poskytuje úplnou kontrolu
nad aktualizacemi softwaru displeje a umožňuje
řídit, na které displeje a kdy se aktualizace nainstaluje, čímž se minimalizují prostoje a maximalizuje
výkon pro lepší obchodní výsledky.
Wave je navíc přizpůsobitelný vlastnímu podnikání a značce systémového integrátora, včetně možnosti umístit řešení na vlastní URL.

To je jen začátek

Vzdálená údržba, ovládání a přizpůsobení

„Při uvedení na trh bude Wave podporovat displeje Philips SoC signage se systémem Android 7
a vyšším, včetně digitálních displejů Philips Q-line,
D-Line, T-Line a C-Line,“ doplňuje Milan Krejzlík.
„Dále se počítá s rozšířením na produkty a řešení
Philips s přímým zobrazením LED, interaktivní
a videostěnné displeje a také profesionální televizory, čímž se výhody Wave promítnou i na další
spektrum vertikál, včetně pohostinství, vzdělávání
a další. To umožní, aby jedno řešení podporovalo
více platforem. Integrátoři tak mohou ovládat různé typy displejů se stejným softwarem a aplikacemi třetích stran, aby fungovaly na různých typech
hardwaru bez vlastního vývoje,“ uvádí na závěr
CEE Sales Manager, Philips Professional Display
Solutions.

Díky zajištění optimálního výkonu za všech okolností umožňuje Wave proaktivně předvídat problé-

www.ppds.com
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Otázka
dávkování

Edeka Zurheide, Düsseldorf:
Díky modrému světlu se
zmrazená čerstvost stává také
vizuálním zážitkem
Foto: Ansorg

Supermarkety patří mezi průkopníky moderních systémů LED osvětlení v maloobchodě. Zážitek z čerstvosti a rozmanitosti a atmosféru živého tržiště – to
zajišťuje digitální osvětlení, které je přizpůsobeno příslušnému zboží a prostoru a účinně zvýrazňuje prvky
firemní kultury supermarketů.
Supermarkety nabízejí širokou škálu zboží, které vyžaduje diferencované osvětlení. Podle odborníka na osvětlení Niklase Reinerse ze společnosti
Ansorg jsou rozhodující tři aspekty v požadavcích
supermarketů. Efektivita s nejvyšší kvalitou osvětlení, podpora prodeje prostřednictvím odpovídajícího
osvětlení produktů a zážitek z nakupování spolu
s příjemnou atmosférou.
Moderní osvětlení v supermarketech nyní představuje jemné zónování samoobslužných prodejních ploch a obslužných pultů se zajímavými světelnými a stínovými efekty. Vytváří větší dynamiku,
strukturuje plochy a zároveň výrazně snižuje náklady na energie. Stále více provozovatelů supermarketů dokonce zcela upouští od běžného, jednotného
základního osvětlení ve prospěch zvýraznění prezentace zboží.

Sladění barevných odstínů
Namísto jednorozměrného osvětlení potravin
(sýr = žlutá, maso = červená a ryby = modrá) se
moderní řešení osvětlení supermarketů spoléhá na
decentní odstupňování barevné teploty a vysoké
reprodukce barev, která navozuje světelnou náladu
vhodnou pro konkrétní zboží. Je to proto, že většina
čerstvých potravin má složitou barevnou strukturu,
která je přílišným zdůrazněním jednotlivých barev
zkreslena, zdůrazňuje Peter John Keill ze společnosti Zumtobel. Decentní chladné světlo naopak
zdůrazňuje například čerstvost ryb, zatímco teplejší
světlo podtrhuje domáckou atmosféru pekárny. Je
třeba pečlivě sladit speciální světlé barvy, zejména
v oblasti masných a uzenářských výrobků, aby zboží působilo co nejsvěžeji a nejpřirozeněji, jak zní
rovněž krédo společnosti Ridi.
Totéž platí pro vybavení klasických regálů se zbožím v uličkách osvětlením, které podporuje prodej.
Je důležitým faktorem obratu. Úsporné a zároveň
prodej podporující světelné scenérie lze podle specialisty na osvětlení Reinerse ze společnosti Ansorg
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Výrobky
rozdělené podle
skupin zboží
a uspořádané
do jednotné
koncepce.
Foto: Bäro
dosáhnout pomocí směrových reflektorů. Tyto směrové reflektory umožňují cílené osvětlení bez oslňujících odrazů a bez zdůraznění přerušovaných míst,
jako je podlaha nebo okraje. Kromě toho vypadá
struktura a hloubka zboží mnohem přirozeněji s bodovým zdrojem světla než s rovnoměrným širokým
světlem. Správná technologie reflektorů také zajišťuje snížení počtu svítidel na metr čtvereční, a tím
i velmi vysokou efektivitu nákladů.

Elektronické řízení osvětlení
S postupující digitalizací v maloobchodě se také
provozovatelé supermarketů stále častěji rozhodují
pro elektronické systémy řízení osvětlení. Teprve
tyto systémy skutečně využívají velkého potenciálu moderního osvětlení LED správně. Obchody tak
mohou například sledovat kombinaci denního světla se světelnými scénami závislými na denní době.
To vytváří lepší pocit pohody a kvality pobytu pro
zákazníky i zaměstnance. Energetickou účinnost
LED osvětlení lze zároveň ještě lépe využít integrací
přirozeného denního světla. Současný vývoj v oblasti supermarketů směřuje k otevření obvodového
pláště budov s velkými výlohami, a tím i dennímu
světlu. Inteligentní koncepce osvětlení tak mohou
nabídnout přidanou ekologickou, ekonomickou
a designovou hodnotu.
Inteligentní řízení osvětlení také pomáhá cíleně
zaměřit pozornost zákazníků a například pomocí
speciálního osvětlení přitáhnout větší pozornost

k velkým propagačním akcím. Z technického
hlediska lze situaci osvětlení ve stávajících supermarketech snadno a rychle optimalizovat pomocí bezdrátových systémů řízení osvětlení (např.
Bluetooth), říká odborník na osvětlení Keill.
Kromě stávajících světelných pásem lze bez větší
námahy nastavit působivé akcenty a již naprogramované světelné scény mohou být aktivovány dotykem prstu na mobilních koncových zařízeních.
Tam, kde v potravinářském sektoru není možné
použít řídicí systémy závislé na denním světle z důvodu nedostatku přirozeného světla, přicházejí na
řadu jiná opatření a technologie. Podle společnosti Ridi mezi ně patří CLO Constant Light Out-put.
Tato technologie zajišťuje prostřednictvím ovladačů LED konstantní světelný tok po celou dobu životnosti osvětlovacího systému. Může také podle
potřeby ztlumit úroveň osvětlení, například po zavírací době.

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

POUŽIJTE NAŠE NOVÉ PRODUKTY
PRO VENKOVNÍ PREZENTACI
Venkovní sezóna je tu! Showdown Displays Europe má řešení
venkovní prezentace pro vás i vaše klienty.
Ať už potřebujete vlajku, stan, reklamní áčko nebo
cokoliv jiného na ven, máme pro vás řešení.

Proc Showdown Displays Europe?
 Vlastní výrobní a tiskařské centrum v
České republice






Řešení na míru
Služba přímého dodání vašim zákazníkům
Marketingová podpora
Kontaktní osoba je rodilý mluvčí

jirí

eva

martina

Kdo jsme?
Showdown Displays Europe je váš důvěryhodný partner v oblasti výroby
a dodávek vysoce kvalitních prezentačních systémů, displejů, stojanů i
tisku. Díky vlastnímu výrobnímu závodu a tiskárně v Česku se dokážeme
přizpůsobit vašim potřebám. Naším cílem je být pro vás tím nejlepším
partnerem a pomoci vám růst.

185

6500+

25+

3

45+

Kolegů

Produktů

Let zkušeností

Sklady

Zemí působnosti

Bývalý

 ordersCZ@showdowndisplays.eu

www.jansen-display.cz

www.showdowndisplays.eu

Veletrh

Mezinárodní veletrh
REKLAMA POLYGRAF OBALY 2022
navštívilo v Letňanech téměř 10 000 lidí
Letošní ročník veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních
technologií REKLAMA POLYGRAF OBALY se těšil velkému zájmu
veřejnosti. Na výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech jej přijelo
navštívit téměř deset tisíc lidí. Své novinky představily české
i zahraniční firmy, výrobci, dodavatelé z oblasti reklamy a nechyběl
ani bohatý program pro profesionály nebo ukázky car wrappingu.
Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.
Veletrh REKLAMA POLYGRAF OBALY je tradiční a unikátní akcí svého druhu v Česku a letos nabídl produkty a novinky 147 vystavovatelů z osmi
států napříč kontinenty. Inovativní, efektivní a kreativní produkty a technologie umístěné v halách
výstaviště na ploše 8200 m2 si přišlo prohlédnout
celkem 9873 návštěvníků. Jaké zajímavosti byly
k vidění?
Společnost CANON si letos připravila řešení,
která zaujala profesionální poskytovatele tisku i interiérové dekoratéry. K vidění byla roll-to-roll tiskárna Canon Colorado 1650, jež tvoří srdce řešení pro
digitální tisk tapet. Smyslem bylo ukázat přednosti
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technologie Canon UVgel Wallpaper Factory, kterými jsou nekonečné možnosti personalizace tapet
a přizpůsobení se zákazníkům. Flatbed tiskárny zastoupila Canon Arizona 1380 GT. Mezi dlouholeté
lídry v oblasti prodeje multifunkčních, digitálních
i produkčních zařízení patří Konica Minolta, jejíž
expozice byla k vidění v Hale 2. Hlavní atrakcí její
letošní expozice byla vlajková loď AccurioJet KM-1e
s HD, kterou vystavovatelé zvětšili do nadrozměrné
velikosti.
COMIMPEX PRINT v rámci letošního veletrhu
představil efektivní řešení pro levný a rychlý potisk
textilu pomocí polyesterové fólie (DTF). Automati-

Veletrh

zovaná linka na výrobu termotransferového tisku
zjednodušuje potisk triček a oděvů, má nízké provozní náklady a je vhodná pro střední i malé série
výrobků. Hlavním lákadlem stánku IGEPA byla UV
flatbed tiskárna Epson SC-V7000 a všechny možné
materiály, které je schopna potisknout.

Polygrafie i reklamní textil
V Hale 2, v níž byly instalovány expozice firem
z oblasti polygrafie a signmakingu, nechyběly společnosti SPANDEX, KONICA MINOLTA, BITCON,
KOMFI, PAPYRUS či slovenský NANOTEC. Dále
se v polygrafické sekci představily i firmy Papyrus,
AWC MORAVA, PROFISIGN plus, Electron, Narran, COMAC, Tepede, OKI Europe a další známé
společnosti. V sekci firem s nabídkou reklamního
textilu nechyběly produkty společností Malfini,
Alpitrek, New Wawe, Cotton Classic, Kapatex a dalších. Představeny byly také výrobky specialistů na
POP, POS a obalové materiály, například Nedbal
Trading, Šicí technika Brother, Stick, Brand Gifts,
Colop, Modico Graphics, Grapp, SDI Gifts či Paketo.one, která se zaměřuje na výrobu podlahových
i pultových stojanů, krabiček a speciálních obalů
z kartonu a vlnité lepenky. Laserové gravírovací,
řezací či CNC stroje našli návštěvníci např. na stáncích Uhal Trade, FIT Eurazio, 4cut, První hanácká
BOW či HaWe systems. Součástí veletrhu byla také
speciální sekce 3DEXPO, kde byly umístěny expozice desítky vystavovatelů prezentujících 3D tiskárny
a nejnovější trendy v 3D technologiích.

ve městě, proběhl přednáškový blok na téma „Doba
se mění. Jak se mění polygrafie?“. Během něj vystoupil Marian Hains ze společnosti VELDAN, Petr Breburda z Igepa CZ a k moderované diskuzi na téma
polygrafických a marketingových trendů se připojili
také Tibor Nagy, obchodní ředitel Koenig & Bauer
pro Českou a Slovenskou republiku, a Martin Bělík
z DataLine.
S praktickými informacemi a tipy vystoupili odborníci na tisk společnosti Canon. Zájemci viděli
ukázku řešení Canon Wallpaper Factory využívající
patentovanou technologii Canon UV gel pro digitální tisk interiérových dekorací a tapet. Představeno
bylo pět instalací v českých interiérech. Ty inspirují
možnostmi, jež digitální technologie nabízejí všem,

kteří mají zájem o využití pro malonákladový tisk
tapet s originálním designem.
V rámci programu byl oceněn také kalendář roku
2022, uskutečnily se přednášky společnosti GRAFIE CZ zaměřené na témata automatizace tiskových dat, MIS/ERP polygrafické výroby a moderní
W2P pro tiskárny. Proběhlo také vyhlášení soutěže
o nejlepší signmakingovou realizaci roku 2021 Duhový paprsek. Průběžně po celou dobu konání veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY probíhal také
speciální program CAR WRAPPING, který ukázal
tipy, triky, rady a prezentace lepení včetně ukázek
materiálů rukama odborníků a specialistů v oboru.

Více na www.reklama-fair.cz.

Program šitý profesionálům na míru
V rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY probíhal také bohatý doprovodný program. Veřejnosti byl představen příběh výroby knihy Skútr
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