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Nové prodejní koncepty

pro generaci Z
Zejména pro mladou generaci platí, že nakupování je víc než jen pouhá činnost. Zaměřujeme se na zábavu a setkávání. Prodejny musí vyhovět poptávce,
být kontaktním místem pro zákazníky a zároveň sledovat aspekty udržitelnosti
a digitalizace.
Curyšský obchodní dům Jelmoli má se svým oddělením trendové módy a tenisek, které bylo otevřeno před rokem a půl, ambiciózní cíle. Nejvýznamnějším cílem pro fanoušky tenisek a streetwearu
ve švýcarské metropoli se má stát tzv. „Spotlite“.
O tom, že tým generální ředitelky Niny Müllerové je
na správné cestě, svědčí mimo jiné i v loňském listopadu realizované rozšíření plochy na 550 m². „Spotlite je místem pro setkávání mladé módní komunity.
Redesignem a integrací baru dáváme tomuto úspěšnému modelu ještě více prostoru a možností," říká
s potěšením Müller.
Módní dům Garhammer v bavorském Waldkirchenu se také vyjádřil ohledně budoucnosti. V dubnu 2022 oslavilo totiž tamní oddělení módy pro
mladé „Kaos“ o rozloze 900 m² své znovuotevření
po kompletní rekonstrukci. I zde hrál významnou
roli komunitní koncept, jak vysvětluje Jutta Blocher z architektonické kanceláře Blocher Partners
ve Stuttgart: „Zejména pro generaci Z jsou zábava
a společenský zážitek při nakupování stěžejní.
Místo prodeje se stává místem zážitku. V Kaosu to
bereme v potaz. Jsme vybavení příjemnými salonky
a prostornými šatnami, například pro nákupy s kamarádkami."
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TOUHA PO SETKÁNÍ
Obě společnosti počítají s tím, že si tato cílová
skupina i přes svou velkou oblibu v online nakupování bude nadále užívat nakupování v kamenných
obchodech. Nebo dokonce právě proto, že jsou
neustále v digitálním prostředí. V aktuálních průzkumech si stále více lidí mladších 30 let stěžuje
na pocit osamělosti navzdory téměř nekonečným
komunikačním možnostem na sociálních sítích.
Mnozí z nich dokonce touží po komunikaci v reálném světě. Obchody pro mladé, jako jsou třeba ty
s komunitními centry, musí tuto potřebu splňovat.
Stále více provozovatelů online obchodů a značek si to uvědomuje a otevírá obchody nebo dočasné prodejny, aby svým fanouškům nabídli místo
fyzické interakce a tím i ucelený zážitek ze značky.
„Dokonce i v plně digitalizovaném světě je pro zákazníka místo v komunitě nepostradatelné,“ říká
odborník Wolf-Jochen Schulte-Hillen s odkazem na
strategie expanze mezinárodních značek jako Adidas, Nike nebo Foot Locker.
Adidas nedávno otevřel vlajkovou prodejnu s novým konceptem v Berlíně. Má to být místo setkání
pro milion členů Adidas klubu v této metropolitní
oblasti. Právě na pokladnách a terminálech se mů-

Foto: Adidas
s regionálními značkami a koncepty second-hand
a upcycling. „Pouliční kultura a kultura mladých
lidí se vyznačuje zálibou v nových kombinacích.
Neustále se snažíme přinášet do této oblasti zajímavé podněty a některé módní kolekce nabízíme
výhradně v Curychu. Limitované kolekce a spolupráce s módními značkami navíc zvyšují žádanost
u generace Z,“ říká Nina Müller a vysvětluje důležité stavební kameny konceptu zážitkového designu
Spotlite.

Nová služba bring-it-to-me
v obchodě Adidas je oblíbená

Středobod setkání pro módní komunitu mladých
lidí v Jelmoli: nový bar „The Spot“

Ulrike Lach
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

Streetwear a sneakers ve Spotlite
v obchodním domě Jelmoli v Curychu

VŽDY NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
Udržitelnost a regionálnost jsou důležitými pilíři konceptu Jelmoli a Garhammer. Kromě toho je
velmi důležité, aby se zákazníci chtěli zase vracet
do obchodů. „Mladí lidé jsou zvyklí žít dynamicky
a mají rádi neustálá překvapení. Oddělení Kaos je
tedy založeno na myšlence dočasné prodejní plochy. Prostřednictvím flexibilně měnitelného systému regálů lze znovu a znovu vytvářet další scénáře
prodejního prostoru, které lze využít například pro
různé akce a prezentaci dočasně dostupných předmětů," vysvětluje Jutta Blocher.
K vysoké atraktivitě Spotlite přispívají propagační akce s kooperačními partnery, dočasné prodejny

Foto: Jelmoli

Komunitní centrum

žou propojit s digitálním světem. Na ploše 1400 m²
je 72 kontaktních míst, z nichž 10 je interaktivních.
Zbrusu nová je služba Bring-it-to-me. Prostřednictvím aplikace mohou zaměstnanci vidět, kde se
zákazníci v obchodě nachází a mohou jim přinést
požadované zboží, aniž by museli čekat. „Adidas
tak vychází vstříc vysokým očekáváním generace
Z v oblasti osobních služeb a digitálních funkcí.
Digitální služby vedou k loajalitě zákazníků pouze tehdy, pokud nabízejí skutečnou přidanou hodnotu a pozitivně přispívají k zážitku z nakupování,"
říká Schulte-Hillen.
Nový koncept má být implementován ve 12
globálních městech po celém světě. Je založen na
pilířích udržitelnosti, regionálnosti a sportovní tradici. Každá vlajková prodejna a její sortiment jsou
individuálně přizpůsobeny specifikům dané lokality a zájmům fanoušků značky Adidas dané oblasti.
Například v Berlíně se na designu podíleli místní
umělci a do designu prodejny byla zakomponována
kultura bulváru Kurfürstendamm. Kromě toho je
zvláštní pozornost věnována tématu udržitelnosti,
které je pro berlínskou komunitu velmi důležité. To
se odráží nejen v použití recyklovaných materiálů
ve vybavení prodejny, ale mimo jiné také ve vůbec
první službě čištění bot Adidas. Plánují se také
workshopy na téma udržitelnosti.

Zelená laboratoř je srdcem nové vlajkové prodejny
Adidas na obchodním bulváru Kudamm v Berlíně

Foto: Jelmoli

Dokonalé prostředí pro nakupování
s kamarádkami: salonek a šatna v nově
navrženém oddělení módy pro mladé Kaos
v módním domě Garhammer

Foto: Joachim Grothues

Foto: Adidas
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Relaxační zóna v Palladiu jde
s trendem zážitků při nakupování
PALLADIUM na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. V červnu 2022 zde byl slavnostně
otevřen unikátní pop-up odpočinkový prostor „Relax – Art – Fashion Zóna“. Zde si mohou návštěvníci Palladia odpočinout, vypít kávu, mohou zde nechat svého partnera, pokud se mu nechce chodit po obchodech, nabít svůj mobilní
telefon, vypůjčit a přečíst si knihu z knihovny vybavené novými knihami od společnosti LUXOR, prohlédnout si aktuální
trendy v oblékání nebo si užít umění, které zde je pravidelně prezentováno. Kromě toho slouží „Zóna“ jednotlivcům
i firmám k pořádání nejrůznějších akcí.

Sjednocení vizuálního stylu
prodejních stánků v Palladiu
Společnost SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o. vyrobila ve spolupráci se SYMA Production s.r.o. sadu zatím deseti modulárních
prodejních stánků pro pražské nákupní centrum Palladium. V první etapě byl zhotovený prototyp a následně vyrobeno
sedm kusů stánků. Na základě podnětů od nájemců pak postupně docházelo k jejich i praktickým úpravám a zdokonalení. Ve druhé etapě byly vyrobeny tři stánky a další budou vznikat v závislosti na kapacitě prostor nákupního centra.
Do „Palladia Zóny“ se zákazníci dostanou snadno od vstupu z náměstí Republiky dvěma na sebe
navazujícími eskalátory. Zóna je umístěna v patře
+2 (Tasty Garden) Palladia, hned vedle fitness centra Form Factory. Prostoru členěnému klenbami
památkově chráněné budovy dodávají denní světlo
okna s výhledem na náměstí Republiky. Designové
lampy, křesla a pohovky dotvářejí útulnou atmosféru prostoru. Je to místo, kde se každý bude cítit dobře, ať již po toulkách po pražských památkách, nebo
po nákupech. Vstup je zdarma.

Stálé výstavy umění
„Palladium Zóna“ hostila od června do září 2022
výstavu velkoformátových obrazů malíře Milana
Sodomy „We met again“, kterou věnoval své ženě
Daniele, s kterou se právě v nákupním centru
Palladium náhodně potkal. Výstava tak tematicky
navazovala na loňskou úspěšnou výstavu fotografií
fotografa Roberta Vana s názvem „Women“, která se
v Palladiu uskutečnila vloni na podzim.
Od 6. září 2022 zde mohou návštěvníci zhlédnout
výstavu surrealistických obrazů malířky Kláry Sedlo s názvem Re/kreace. Výstava je „výletem do fantazie“ – aneb jak by to vypadalo, kdybychom místo
k moři jezdili na výlety do vlastních snů. Autorka
k výstavě dodává: „Obrazy mají letní atmosféru,
sem tam se v nich setkáváme s bizarními zátišími,
zvířaty či postavami. Kdo se nachytá na to, co vidí
na obraze na první pohled, zůstává přede dveřmi
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a je ochuzen o skrytá tajemství pro vyvolené.“ Návštěvníci Palladia si mohou tuto výstavu zdarma
prohlédnout do 31. 10. 2022. Zóna je otevřena denně od 10 do 20 hodin. Klára také pořádá komentované prohlídky svých obrazů. Více informací je vždy
uvedeno na stránkách www.palladiumpraha.cz

Prostor pro pořádání menších akcí
„Relax – Art – Fashion Zónu“ v Palladiu lze také
využít na krátkodobé i dlouhodobé soukromé nebo
firemní akce. Je možné ji uzavřít prosklenou stěnou
a oddělit ji od ruchu nákupního centra. Mohou se
zde konat workshopy, přednášky, prezentace, tiskové konference apod. S prostorem sousedí i zázemí
pro umělce či catering. Jako příklad můžeme uvést
casting na Miss ČR, který se zde uskuteční ve dnech
29. a 30. října 2022.

Relax – Art – Fashion Zóna
Nákupní centrum Palladium
náměstí Republiky, Praha 1
• stanice metra a tramvaje Náměstí Republiky
• zaparkovat lze v non-stop podzemní garáži
Palladia se 600 parkovacími místy
Více informací o Zóně naleznete na webu
www.palladiumpraha.cz
nebo na sociálních sítích nákupních centra
www.fb.com/palladiumpraha.cz
www.instagram.com/palladiumpraha

Nákupní centrum PALLADIUM, na náměstí Republiky,
prošlo v letech 2020 – 2022 rozsáhlou modernizací.
Došlo při ní k rekonstrukci prostorů všech hlavních
vstupů, úpravě fasády na náměstí Republiky, úpravě
osvětlení centra a rozšíření podlahové plochy na úrovni
přízemí nákupního centra, kde byl umístěn nový moderní
Infokiosek.
Prostor mezidveří u vstupu z náměstí Republiky oživil
výrazný designový prvek – světelná instalace z dílny
severočeské společnosti Preciosa Lighting. Jedná
se o dynamickou instalaci složenou z více než 500
skleněných trubic, kterou je možné naprogramovat,
pracovat s proměnami barev a vytvářet unikátní
světelnou show. Světelnou instalaci složenou ze 700
skleněných trubic z čirého a matného křišťálu je možné
obdivovat také v prostorách vstupu do PALLADIA ze
stanice metra Náměstí Republiky. V letech 2021-2022
bylo modernizováno také druhé patro nákupního centra.
Změny se dočkala jedna z nejfotografovanějších částí
Palladia, světelný tunel nad expresním eskalátorem
vedoucím z přízemí přímo do druhého patra. Součástí
úprav patra byly změny architektonického řešení,
zejména v části vyhrazené pro rychlé občerstvení
neboli tzv.„fast-foodu“. V rozsahu celého patra proběhla
obnova podlahové krytiny a změny stropních povrchů,
které jsou sestaveny z moderních organických tvarů
tak, aby celkové vyznění zmodernizovaného prostoru
vyhrazeného pro gastronomii evokovalo zeleň zahrady.
Nová obchodní značka gastronomického konceptu
v Palladiu „Tasty Garden“ chce evokovat zahradua chutí,
kterou představuje široké spektrum gastronomické
nabídky pro zákazníky na jednom místě, od klasických
restaurací (indická, thajská, česká) až po fastfoodové
restaurace nebo stánek se specialitami, jako jsou čerstvě
připravené wafle nebo ovocné šťávy a zmrzliny.

Změna designu prodejních stánků je součástí
modernizace nákupního centra, která probíhá od
roku 2020. Hlavními změnami, které návštěvník
v Palladiu zaznamená, byly úprava vstupu z náměstí Republiky vč. instalace světelné show v podobě
500 trubic, úprava a výměna osvětlení za úsporné
LED žárovky, otevření zcela nového moderního Infokiosku pro zákazníky, změna architektonického
řešení druhého patra (Tasty Garden) a právě zmíněná změna designu prodejních stánků, s kterými
se zákazníci setkají poprvé na podzim a o Vánocích
v roce 2022.
Náročné zadání od architekta s přesnou specifikací materiálů šlo až na hranici technologické
proveditelnosti. Společnost proto oslovila několik
nových subdodavatelů, kteří chtěli vyzkoušet nové
technologie využití i zpracování materiálů.
S výjimkou lepení skleněných boxů a lakování
proběhla celá výroba pod jednou střechou. O zpra-

cování technické dokumentace se postaralo projekční oddělení SYMA Production, nosný ocelový rám
vznikl ve vlastní zámečnické dílně, nařezání a složení korpusů a přesné CNC obrábění má na svědomí
truhlárna. Finální kompletaci ve výrobě i u zákazníka dokončil vlastní montážní a servisní tým.
Na první pohled zaujmou u mobilních stánků
výrazné oblé tvary a velké skleněné vitríny. Pro
ně se použilo obloukové sklo s rádiusem 150 mm,
které kopíruje spodní část z lakovaného umakartu.
Materiály jsou na sebe precizně napojené, v nejvyšší nástavbě se dokonce spojily čalouněné police se
skleněnou výplní. Police se skleněným čelem využívají kuličkové výsuvy, díky nimž se i při nízké výšce
zásuvky dokázala zachovat velká nosnost. Zároveň
kování Blum umožňuje uzamknout výsuv police
i v otevřené pozici.

Stánek je centrálně napojený na přívod z obchodního centra a rozvodnice je umístěná v každém
pultu samostatně. Rovnoměrného prosvětlení všech
polic se dosáhlo osázením množství LED čipů.
Díky modulárnímu systému stánek umožňuje
kombinovat použité nástavby podle potřeb zákazníka. Velice praktický je pak systém jednoho klíče
pro celý stánek.
Kontakt:
SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o. • sollus@sollus.cz
Tučapy 58, 683 01 Rousínov u Vyškova,
+420 517 377 489
SYMA Production s.r.o. • info@symaliving.cz
Modřická 910/71, 664 48 Moravany u Brna,
+420 532 306 240
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POPAI DAY 2022
Nová éra retailu - kamenný obchod se vrací na výsluní

14. ročník prestižní události pro profesionály z retailu

24. 11. 2022

Kongresové centrum

O2 universum

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

Dokonalé souznění dvou
značek v jednom konceptu

POPAI FÓRUM 2022
Konference o probíhajících trendech,
perspektivách a změnách
v marketingové komunikaci v retailu.

Tak by se dala popsat nově otevřená pobočka cestovní kanceláře Fischer.
Nová ikona a světelná linka v barvách obou společností elegantně vyjadřují spojení CK Fischer a Exim Tours. Novou pobočku CK Fischer a EXIM tours
v OC Nový Smíchov realizovala společnost MORIS design.

POPAI AWARDS 2022
Soutěž o nejlepší realizace
a projekty komunikace v retailu.

Koncept pro tuto pobočku vychází z designu interiéru CK Fischer. Pro klienty CK zde byla zařízena
komfortní čekací zóna s nábytkem z kvalitního materiálu. Ta je opticky oddělena designovým obkladem stěn od části s jednacími pozicemi. Zákazníci
si zde mohou vypít kávu, dobít telefon a sledovat
nabídky destinací na LCD obrazovkách. Díky tomu
si klienti mohou v klidné atmosféře dřevěného obkladu a příjemného osvětlení navodit tu správnou

Hvězda 3D reklamy 2022
Soutěž o nejlepší reklamní
a dárkové předměty.

dovolenkovou náladu. Nově řešené pracovní stoly
jsou přívětivější nejen pro zákazníky, ale také pro
personál.
Mezi jednotlivými pracovišti se nachází zelené rostliny nebo společná tiskárna, čímž dochází
k optickému oddělení jednotlivých pracovišť. To
podpořil MORIS design i úložným prostorem na
straně obsluhy. Ten do jisté míry zaručuje vizuální,
a především také zvukovou bariéru, díky které se

pracovníci vzájemně neruší a na jednání s klienty
mají klid. Funkčnost konceptu podporuje designový „bumper“ – tedy obložení zadní stěny do výše
skříněk, jež brání oděru stěny od křesel obsluhy.
Pro zaměstnance i klienty byl zároveň vybrán pohodlný sedací nábytek odpovídající potřebám při
jednání.
Výraznou dominantou konceptu a celého prostoru je mapa složená z malých zrcadlových bodů,
které v rámci světelných odrazů symbolizují celosvětové pokrytí jednotlivých turistických destinací.
Omezením vysokých skříní kolem obvodu a doplněním prostoru o rostliny navodil MORIS design
příjemné prostředí, které kontrastuje s dosavadním
designovým konceptem.

POPAI STUDENT AWARD 2022
Soutěž o nejlepší studentské návrhy
projektů in-store komunikace.
AKCE PROBÍHÁ
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION
GENERÁLNÍ PARTNER

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU
SVAZU OBCHODU
A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

SPONZOŘI

ODBORNÝ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz
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Nové prodejní koncepty

Authentica Group překvapila svými
neotřelými nápady a precizními realizacemi

Dům světla,
cyklosvět
a kladivo síly

Uspět přímo ve Frankfurtu –
Velobel a Masterbike
Vzdušnost a zcela přirozené prostředí – to
byly hlavní atributy prezentačního stánku
značek Velobel a Masterbike. Hlavním materiálem použitým na dvoudílný stánek byla voština – vzdušný a ekologický materiál. Polovina
stánku s lavičkou, stromem a zámkovou dlažbou imitovala město jako přirozené prostředí
pro cyklisty. Zároveň sloužila jako odpočinková zóna, kde si návštěvníci veletrhu mohli
sednout a relaxovat.
Druhé polovině stánku pak dominovalo
voštinové kolo v reálné velikosti, které sloužilo
jako designový stojan na vystavené produkty.
V rámci veletrhu EUROBIKE 2022 ve Frankfurtu byl stánek jedinečný svou koncepcí
i provedením.

Prezentační stánky na veletrzích? Nuda! Všechny jsou stejné a nejdou použít
nikde jinde. Tak to ani omylem. Podívejte se na tři konkrétní příklady, kam lze
posunout hranice v oboru, který může na první pohled působit možná až strnule. Opak je ale pravdou: špičkové instalace Authentica Group dokáží nejen
přitáhnout pozornost, ale především výrazně podpořit prodeje.

Tam, kde bydlí čistý design
– Philips Hue
Chytré žárovky dokáží vnést do domácnosti
kouzlo. Úkolem tvůrců z Authentica Group bylo
ukázat tuto přednost i v lehce neosobních komerčních prostorách showroomu Decolamp v Brně. Řešením byla zmenšenina domku, v němž se mohli
návštěvníci projít a prohlédnout si kuchyň, jídelnu,
obývák a dalších vnitřní i venkovní prostory osvětlené systémem Philips Hue.
Základem byla kostra z vyztuženého DTD materiálu, na kterou se natáhla štuková omítka. V domečku byly plovoucí podlahy a na prostranství před
ním umělý koberec imitující trávník. Interiér vybavili lidé z Authentica Group nábytkem, aby prostor
působil opravdu autenticky. Veškeré technické vy-

bavení, dráty a elektroinstalace se vedly dutinami
ve zdech nebo lištami, aby osvětlený prostor nic
nerušilo.

Kladivo hvězdou TwitchConu – Madmonq
Jak zaujmout mladé lidi, kteří už „fakt viděli
všechno“? Společnost Madmonq chtěla získat pozornost mladých lidí na TwitchConu v Amsterdamu.

ROZVÁDECE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

Návštěvník prostě musí ze stánku firmy získat zážitek, který si obvykle dopřává na populární platformě
Twitch.
Vzhledem k omezenějšímu prostoru stánku (6 x
6 metrů) vsadili tvůrci z Authentica Group na velké
pouťové kladivo, které většina Evropanů zná především z amerických filmů. Energie, kterou je nutné
vydat na úder kladiva, koresponduje s produkty
společnost Madmonq, tedy nutričními doplňky
pro zlepšení fyzické i psychické výkonnosti hráčů.
Kladivo bylo obklopeno dalšími dekoracemi a také
velkoplošnými obrandovanými bannery s led světly tak, aby stánek vynikal a zaujal na první pohled.
A přesně to se ve finále velmi dobře podařilo.

Všechny tři zakázky dokázal tým Authentica Group vymyslet, doladit s klientem, realizovat
a postavit na odpovídajícím místě v řádu několika týdnů... a vždy k plné spokojenosti zákazníka.

www.rittal.cz
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Vneste do interiéru
nový život díky
Coala Interior Film
Společnost Antalis, přední distributor papíru, obalových materiálů a řešení pro vizuální komunikaci v Evropě, představuje novou značku dekorativních samolepicích materiálů - Coala Interior Film. Jde o velkoformátové samolepicí fólie
ideální pro domácí i komerční aplikace. Nabízí ekonomické řešení pro dekoraci a renovaci vnitřních prostor. Fólie Coala
Interior Film lze aplikovat na dveře, stěny, nábytek a mnoho dalších povrchů. Pokud byste se chtěli na tyto fólie podívat
a osahat si je, přijeďte na veletrh For Interior ve dnech 20. – 24. 9. do PVA Letňany, kde je bude Antalis vystavovat!
Antalis s.r.o. chce dlouhodobě inspirovat a podporovat své zákazníky, aby díky široké škále nabízených produktů, svých odborných znalostí
a logistického know-how v celé Evropě přicházeli
s inovativními a udržitelnými řešeními. Neustále
sledují trh a vybírají si ty nejlepší technické, estetické, ekologicky odpovědné a konkurenceschopné
materiály, které odpovídají současným trendům.
K těm patří i fólie Coala Interior Film.

Značky na scénu!
Pokud značka, instituce nebo firma komunikuje
na velkém formátu, stává se viditelnější a přístupnější a image její značky je na vzestupu. Způsob komunikace značky, média a materiály, které si zvolí,
o ní mnohé napoví. Naslouchá značka svým zákazníkům? Je vřelá, pragmatická, inovativní, tradiční,
bere ohledy na životní prostředí?
Společnost Antalis podporuje značky a odborníky na vizuální komunikaci, inspiruje je a nabízí
jim tu nejširší škálu materiálů a souvisejících služeb, které jim umožní uvádět jejich projekty do života po celé Evropě. Takže pokud jste manažerem
značky, marketingovým ředitelem, manažerem

komunikace, interiérovým designérem, scénografem, designérem výstav, autorem stánků, tvůrcem
značení nebo tiskařem velkoformátových tisků,
pak by vás mohlo řešení Coala Interior Film zajímat!

Inspirováno přírodou
V široké škále dekorů najdete více než 200 materiálů s imitací dřeva v mnoha odstínech a s různými
strukturami, od velmi tmavého odstínu Wenge po
téměř bílý Birch s dekorem břízy. Řada Wood přináší do vašich prostor dotek přírody.
Staré stoly nemusíte měnit za nové. Stačí, když
je přelepíte dekorativní fólií s povrchovou úpravou
připomínající kůži. Je třeba znovu vymalovat stěny,
ale nemůžete si dovolit zavřít své prostory? Polepte je fólií Coala Interior Film Fabric, a vytvořte tak
útulné a luxusní prostředí.
Ať už se jedná o váš vlastní domov, nebo veřejný
prostor, aplikace fólie Coala Interior Film je velmi
rychlá (můžete ji mít hotovou za jeden den, aniž
byste museli přerušit provoz), bez zápachu a rizika
zanechání skvrn. Fólie jsou roztažitelné až do 200 %
jejich rozměru. Lze je aplikovat i na nerovné povr-

chy, ovšem ohledně aplikace vám doporučujeme
obrátit se na specialisty, zejména pokud potřebujete
dekorativní fólie nanášet na plochy zaoblených tvarů nebo povrchy s úhly.
Coala Interior Film se díky lepidlu Bubble Free
aplikuje pouze za pomoci vlhké houby. Materiály
jsou odolné proti UV záření a ohni a odpovídají
normám EuroClass. Použité solventní lepidlo je
silné a trvalé s polymerační reakcí, která zabrání
odlepování po 24 hodinách po aplikaci.
Lze si objednat A5 vzorky materiálů, experimentovat tak s povrchy a dosáhnout zaručených vizuálních výsledků. Můžete si zakoupit také sety s kompletní kolekcí a Maxi Swatch obsahující 200 vzorků
nejprodávanějších materiálů, které vám umožní
předvést sortiment svým klientům.

Nová atrakce v obchodech,
nákupních centrech a na akcích

COALA COVERSAFE™
- ochrana proti virům a bakteriím

Dekorativní samolepicí materiály Coala Interior
Film přestavují více než 650 produktů s různými
povrchovými úpravami a realistickými vzory, které se dají snadno a rychle aplikovat na většinu povrchů.

COALA COVERSAFE™ je samolepicí fólie s vynikajícími antimikrobiálními vlastnostmi. Je účinná
proti virům (včetně koronavirů), bakteriím, kvasinkám a plísním, COALA COVERSAFE™ silně omezuje šíření virů a bakterií a chrání lidské zdraví. Antimikrobiální film COALA COVERSAFE™ vyvinula
a vyrábí společnost GERGONNE INDUSTRIE s využitím přírodní (biologické) a revoluční technologie
společnosti PYLOTE.

Coala Windows Decor
- ozdobte svá okna a zároveň
se chraňte před pohledem zvenčí
Coala Windows Decor je nová řada samolepicích
dekorativních fólií nabízená v širokém výběru originálních designů, harmonických barevných palet
a povrchových úprav. Coala Windows Decor lze aplikovat na všechny typy skleněných povrchů: okna,
výlohy, skleněné příčky s různou mírou neprůhlednosti, aby vyhovovaly potřebám soukromí bez ztráty
jasu. A to platí pro pracoviště, hotely, obchody, domovy …
Používá se výhradně v interiéru a má dvojí účel.
Působí jako ochrana soukromí a zároveň má sílu ozdobit prostor. Coala Windows Decor je vysoce nákladově efektivní řešení pro poskytování nových pohledů na soukromí, ať už jde o obchodní prostory nebo
soukromé místnosti. Paleta barev zahrnuje také
krásnou duhovou variantu Dichroic v teplé i studené verzi. Dichroický povrch má „vlastnost měnit bar-
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vy v závislosti na úhlu, ze kterého je pozorován“. To
znamená, že se barva mění, jak se k ní přibližujete
a vytváří tak novou atrakci v obchodech, nákupních
centrech a na akcích. Je to velmi trendy barva a zajímavé jsou aplikace vyřezávaných grafik z této speciální fólie. V řadě barev Coala Windows Decor si lze
vybrat ze 2 variant –zelené a oranžové.
Fólie Coala Windows Decor Colour jsou k dispozici ve 22 různých barvách s matnou nebo lesklou
povrchovou úpravou. Při aplikaci na okno nebo
skleněnou výplň vytvářejí příjemnou atmosféru
a personalizují prostor.
Aby vám dodávající společnost Antalis pomohla
s výběrem a inspirovala vás, vytvořila brožuru v digitální i tištěné verz a také vzorník obsahující ukázku 62 referencí. Coala představuje komplexní řadu
velkoformátových materiálů pro kvalitní řešení za
tu nejlepší cenu!
Více o fóliích Coala Interior Film se dozvíte na
webových stránkách Antalisu www.antalis.cz
v sekci visual-communication. Zde je ke stažení
i brožura Coala Windows Decor nebo si můžete
napsat o vzorník. Také tyto fólie můžete vidět ve
dnech 20. – 24. 9. 2022 na veletrhu For Interior
v PVA Letňany v hale [6] na stánku [6C11], kde je
bude Antalis vystavovat.
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Inteligentní,
efektivní a interaktivní

V autosalonu Reisacher
v Augsburgu jsou
registrační značky
přijíždějících vozů
zaznamenávány pomocí
senzorů, takže se
každému vozu ihned
zobrazí správná cesta.
Foto: Echion

„Kouzlo technologií digitálních zobrazovacích
zařízení založených na senzorech spočívá v přímé interakci se zákazníky,“ říká Jonas Wilhelm,
výkonný ředitel a vedoucí softwarového oddělení
společnosti Peakmedia. Jako názorný příklad uvádí prodej tenisových raket: Na každé tenisové raketě je připevněn tzv. NFT token (non-fungible-tokens) a samotný stojan je pak vybavený přijímači
a monitorem. Jakmile zákazník vezme do ruky tenisovou raketu, systém rozpozná, o jaký model se
jedná, a na monitoru přehraje odpovídající videa,
v případě potřeby i v kombinaci s individuálním
zvukem a LED světlem. Stejný princip se uplatňuje

v outdoorovém obchodě s turistickou obuví nebo
v parfumerii s parfémy: Jakmile zákazník zvedne
botu nebo parfém z prezentační plochy, přehraje
se obsah, který je pro produkt určen – může se
jednat o faktické informace nebo tematické video.
Kromě toho je možné u obuvi zobrazit dostupné
velikosti, což také přispívá k transparentnímu vedení skladu.
„Lift & Learn“ je název interaktivního řešení
digitální reklamy, které specialisté jako Bütema
nabízejí už přibližně čtyři roky. Jednatel společnosti Bütema Lutz Hollmann-Raabe říká: „Lift &
Learn se hodí spíše pro produkty vyšší třídy, kte-

ré jsou umístěny odděleně, aby byly zákazníkům
na očích.“ Florian König, Echion Corporate Communication, uvádí další příklad: „Štítky RFID na
oděvech můžeme použít k zobrazení souvisejícího
zboží na monitorech v obchodě, když zákazníci
procházejí kolem senzoru s již vybraným zbožím
v ruce.“
Kromě obsahu uzpůsobenému konkrétnímu
produktu se na monitorech u pokladny stále častěji
objevuje také obsah zaměřený na konkrétní osobu:
pokud kamerové senzory rozpoznají pohlaví, věk,
náladu nebo doplňky, jako jsou brýle, roušky atd.,
lze kolemjdoucím zákazníkům na monitorech,

Foto: Peakmedia I Alex Gretter

Technologie digitálních zobrazovacích zařízení založená na senzorech je na vzestupu. Cílené a osobní oslovování zákazníků, upozorňování na produkty a zároveň optimalizování prodejní oblasti prostřednictvím analytiky – to vše je možné díky chytrému propojení senzorů a displejů. Přidáváme tak další rozměr propojenému maloobchodu.

V kombinaci se štítky RFID na produktech lze
na videostěnách a obrazovkách ještě přesněji
zobrazovat věcné informace o produktech, videa atd.

Jakmile si
zákazník vezme
produkt z regálu,
senzory spustí
na obrazovce
příslušné video.

v prodejně nebo ve výloze nabídnout specificky
přizpůsobený marketingový obsah – vše je samozřejmě vždy anonymizováno a v souladu s GDPR.
Technologie digitálního značení založená na
senzorech se v podobě semaforu používala jako
řešení problémů na začátku pandemie koronaviru:
Senzory zaznamenávaly počet zákazníků v obchodě, aby bylo možné automaticky povolit vstup
nebo indikovat čekací dobu prostřednictvím monitorů u vchodu. Kamerovým senzorem řízený systém navádění pomocí registrační značky od společnosti Echion u prodejce Reisacher v Augsburgu
slouží také jako velká podpora v každodenním životě zákazníků: Prostřednictvím poznávací značky
se ukáže řidičům aut správná cesta.

Foto: Bütema

BRÁNA DO METAVERZA
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Zvýšená citlivost zákazníků na hygienu v období pandemie měla negativní vliv na používání
dotykových obrazovek v maloobchodních a veřejných prostorech. Společnost Ameria vidí adekvátní náhradu v technologii bezdotykového ovládání
displejů gesty. Za tímto účelem se vytvořil před
displejem z několika senzorů „3D prostor“. „Když
vstoupíme do tohoto 3D prostoru, senzory to zaznamenají a spustí obrazovku, kterou můžeme
ovládat kurzorem, kliknutím na tlačítko, pohybem
prstů nebo uchopením a posouváním zobrazených
objektů. Navigace pomocí gest může být u pokladen vyvinuta do „neuvěřitelného interaktivního
zážitku“, říká Albrecht Metter, generální ředitel

Interakce na pokladně prostřednictvím gest u obrazovky?
Tady se konečně spojuje fyzický prostor s digitálním
Vizualizace: Ameria

společnosti Ameria. Rozhraní ovládané gesty mu
připomíná klíčovou scénu z kultovního Spielbergova filmu Minority Report s Tomem Cruisem.
S ohledem na v budoucnosti propojený maloobchod to považuje za „odrazový můstek do online
světa“ pro kamenné prodejny. „Ovládáním na
velkoplošných obrazovkách by se zákazníci mohli ponořit do virtuálního showroomu v Metaverzu, nechat své avatary testovat auta nebo zkoušet
módu a poté si zakoupené produkty nechat doručit domů.“

MÁ TO SVÁ ÚSKALÍ
Kamery, zónové, světelné, pohybové a jiné snímače, RFID, NFT – nebo mikrovlnné senzory,
WLAN, snímání očí: Spektrum senzorových technologií otevírá téměř neomezené možnosti pro
kreativní nápady na podporu prodeje.
„Vidíme stálou poptávku po interaktivních aplikacích založených na senzorech, ale zároveň vidíme omezené IT zdroje v maloobchodě – ne všude
je nejrychlejší připojení k internetu," přiznává
Lutz Hollmann-Raabe. A Florian King zdůrazňuje:
„Abychom uspěli, je důležité jednoduché a intuitivní používání. Potom můžeme zákazníkovi nabídnout přidanou hodnotu.“
Při správném použití by senzorová technologie
měla vždy pomáhat shromažďovat a analyzovat
data a následně je cíleně využívat k přehrávání
obsahu, optimalizaci směru nákupu, umístění
produktů v prodejně a získávání dalších informací

o návštěvnosti, zákaznících a interakci se zákazníky, zdůrazňuje Stefan Pagenkemper, Perfect Media Solutions. „Už nejde jen o budování digitálních
kontaktních míst, ale o jejich co nejinteligentnější
a nejefektivnější využití ve spojení se senzory, tj.
o optimalizaci prostoru a prodeje.“
Aby technologie fungovala hladce a efektivně,
vyžaduje to know-how, perfektní servis a dobrou
přípravu: Technicky rušivými faktory mohou být
podmínky v místnosti a světelné vlivy, nedostatečné internetové připojení nebo neurčitost sortimentu prodejny. Omezujícím faktorem se stává také
plánování a tvorba obsahu, který nabývá v souvislosti s počtem osob nebo situací na důležitosti
a rozsahu. Pagenkemper dodává: „Nevyhnutelně
vyvstává otázka: Jak přesně chci na zákazníky reagovat? Kolik obsahu chci vytvořit a pro kolik cílových skupin?"

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
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GENERÁLNÍ PARTNER

Trendy
vizuální prezentace
firem či produktů
Asi většina z nás si vzpomene, jak jsme stáli s fixou před flipchartem a zrychleně
psali a kreslili různé linky či křivky. Ano, souhlasím, bylo to krásné, lehce romantické a na jemnou vůni lihu také nelze jen tak zapomenout. Ale zkusme překonat sami v sobě jistou dávku tradiční české nátury ve stylu, hlavně ať to moc
nestojí nebo ono to stejně nějak dopadne. Tak jen pár slov, jak to vidí v eventové
agentuře QUIX EVENT, s.r.o. Ta umí nejen kompletní produkci Vaší akce, ale i výrobu dekorací a scénografie, veškeré zajištění techniky včetně pódia, osvětlení,
ozvučení a projekce, ale i videomapping a různá originální show. V QUIX EVENT
mají zkrátka rádi kreativní koncepty a nová audiovizuální řešení!

4. VELETRH ČISTÉ MOBILITY, TECHNOLOGIÍ
A ŘEŠENÍ PRO E-MOBILITU

PARTNER VELETRHU

-SALON.CZ
POWERED BY
powered by

lze mapovat naprosto cokoliv. Od automobilu přes
figuríny až po jídelní stůl. Ostatně tablemapping
je jedna ze skvělých možností prezentace. Lze tak
kultivovaně sloučit estetický zážitek s tím gurmánským. Případně je velmi efektní, pokud postavíme
například maketu produktu, který následně odprezentujeme podle dobře sestavené projekce.
„Takže pokud máte občas pocit, že právě ta vaše
realita není úplně košer, stačí zamumlat nějakou
mantru a rázem se můžete ocitnout ve vizuálním
chrámu všeho,“ říká Miro Barták.

nejvíce reálné zobrazení poskytuje FogScreen, kde
opravdu dochází k projekci „do vzduchu“, kterým
lze procházet tam a sem, sem a tam. Levnou variantou může být například prezentace v holografickém stojanu, který už pracuje na základě optického
klamu. Ale výstup je velmi obrazově čistý a efektní.
Nejsložitější variantou jsou velké holografické projekce, kde se pracuje s „neviditelným“ projekčním
materiálem ve formě folie či sítě. Ale zase výstup
stojí za to, zvláště, pokud vyladíme vizuální obsah
a případně i pohybovou choreografii.

Určitě se shodneme, že kolem nás vyrostla skoro
nekonečná stěna různých realit, ať už rozšířených,
virtuálních či holografických nebo i nepříjemných
realit. A právě prolínání těchto „světů“ je či může
být skvělou formou pro vaši prezentaci firmy či produktu. Které lze tedy využít?

10.−13. 11. 2022
WWW.

LED screen

Avatar prezentace

Holografická projekce
Jedná se o vizuální klam, kdy divák má pocit, že
předměty levitují v transparentním prostoru. Asi

Zde se může splnit jeden z vašich snů. „Ano, během několika minut vás převedeme do digitální podoby a vytvoříme vašeho avatara,“ vysvětluje Miro
Barták, concept director, „kterého můžete ovládat
vy nebo i někdo jiný. Má to mnoho skvělých výhod.
Můžete být tam i jinde, můžete procházet všemi
možnými i nemožnými světy, můžete mluvit sám
se sebou, prostě moc prima realita. Například když
jako uživatel čehosi tady na Zemi můžete mluvit
s uživatelem, který je v čase o 100 roků dále.“

LED screen
Nejznámější technologie, kterou asi všichni známe, všichni jsme ji viděli. Ale dá se postavit do různých tvarů, forem, lze připravit obsah, který bude
reagovat na vaše slova či pohyby. Je to projekce, která je vidět i za denního světla a navíc krásně svítí…

Videomapping
Nekonečně skloňované slovo. Dnes už se nejedná jenom o klasickou projekci na fasádu domu,

QUIX EVENT, s.r.o.
Holečkova 31, 150 00 Praha 5
+420 775 315 106
info@quix.cz ● www.quix.cz
fb: quixevent ● instgrm: quixevent
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Modulární, příjemné koncepty místností
jsou novou značkou centrály Babyone / Foto: Babyone

Prostor
pro kreativitu
a inovaci
Nové pracovní koncepty trvale mění tvář klasických obchodních centrál. Vysoce flexibilní modely Campus areálů mají vytvořit optimální podmínky pro
práci a duševní pohodu. Značky Aldi Nord, Fressnapf a spol. jsou průkopníky
této pracovní a firemní kultury orientované na budoucnost.
Torsten Janke, ředitel společnosti Albrecht, se jasně vyjádřil v březnu při otevření tzv. Aldi Campusu v Essenu: „S tímto areálem se chceme ještě více
prosadit jako atraktivní zaměstnavatel. V dnešním
světě a v boji o nadané zaměstnance je nezbytné
nabídnout moderní a příjemné pracovní prostředí.“ Mladí a vzdělaní pracovníci totiž momentálně
utvářejí pravidla hry na pracovišti: Očekávají větší
prostor pro vyjádření, flexibilitu v organizaci práce
a zdravé pracovní prostředí, které inspiruje a podporuje kreativitu a produktivitu.
Společnost New Work se stala synonymem pro
inovativní přístupy v koncepci designu a organizace pracoviště. V ideálním případě se jedná o způsob, jak z pohledu společnosti přilákat a udržet mladé a schopné zaměstnance.
Otevřené prostory, kavárny a komunikační centra stále častěji nahrazují klasickou kancelářskou
strukturu. Kanceláře v některých klasických firmách sice nejsou tak úplně zastaralé, ale důraz se
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nyní přece jen klade spíše na otevřené, dynamické
areály, s čímž souvisí i změna pracovní náplně. Jako
příklad takového areálu můžeme uvést zcela moderní obrovský komplex prosklených budov Aldi
Nord s otevřeným prostranstvím v srdci areálu.
Venkovní pracoviště a terasy v parku s klidovými
zónami jsou součástí nového světa Aldi stejně jako
auditorium, fitness centrum, restaurace pro zaměstnance a školka s 80 místy pro děti z týmu a také pro
děti z okolí.

CO-WORKING-PLACE
Práce doma se stala nedílnou součástí každodenního pracovního života. Doma se můžeme lépe
a v klidu ponořit do své práce, a to také koreluje
s očekáváním mnoha pracujících.
Areál Campus jako protipól k práci z domova
nabízí prostor pro prezenční práci, týmové schůzky, co-working, workshopy nebo školení. Stává se
místem setkávání zaměstnanců a ztělesňuje zcela

Plaza: Zde bije srdce nového areálu
Aldi Campus v Essenu / Foto: Aldi Nord

Skoro jako na sportovišti: nový agilní pracovní
svět ve společnosti Decathlon, Plochingen
Foto: Koncept Kplus

jinou, uvolněnější pracovní atmosféru, v níž se
rozvíjejí kreativní a inovativní nápady. V kanceláři
panuje optimistický duch a mnoho firem v různých
odvětvích obchodu teď s velkým elánem tyto nové
formy práce zavádí.
„Stále více zaměstnanců pracuje méně u kancelářského stolu a více v pracovních skupinách, na
online schůzkách nebo na home office. Koncept
otevřeného prostoru se umí této dynamice přizpůsobit,“ vysvětluje proces Kerstin Ebenführer, vedoucí oddělení pro zaměstnance a součást vedení dm.
Nové sídlo podskupiny dm v Salcburku zohledňuje
tento vývoj modulárního prostorového konceptu,
který umožňuje otevřenou a flexibilní práci v měnícím se složení týmu. Přesně tento cíl má také jednatelka společnosti Babyone Anna Weber v Münsteru:
Ústředním bodem přestavby centrály se stanou variabilní a modulární prostory s otevřenými zasedacími místnostmi a velkými tabulemi pro společnou
tvůrčí práci.
V budově bylo použito hodně skla, protože
transparentnost a „otevřené dveře“ jsou součástí
její vlastní kultury. Sídlo společnosti se nachází
v parku, což znamená, že je zde mnoho příležitostí
k využití venkovních prostor pro práci, zdůrazňuje
Weber.

Volnost pohybu
Šéf německého Decathlonu - André Weinert
chce spojit činnost výrobce sportovního zboží a obchodního řetězce se světem práce. Touto změnou
„počítá s novou pracovní a firemní kulturou, v níž
jsou pevně zakotveny body jako je spolupráce, dialog a společné sportovní aktivity.“ V současné době
jsou po celém Německu k dispozici celkem čtyři
stanoviště pro centrální služby a obchodní oddělení
s ústředím v Plochingenu.

Fressnapf Campus nabízí salonky pro setkávání
a komunikaci mezi odděleními / Foto: Fressnapf

Nový koncept. Sídlo dm sub-group v Salcburku disponuje
prostornými společenskými místnostmi / Vizualizace: dm/Kroh & Partner

Vášeň pro sport, která spojuje všechny zaměstnance, se odráží v mnoha designových prvcích
a barevném schématu, vše v souladu s korporátní
identitou. Ta často vytváří celkový dojem například
na hřišti nebo v tělocvičně. Koncept open space
v centrále v Plochingenu nabízí týmu dostatek pohybu a prostoru pro soustředění, spolupráci, kreativitu, řešení problémů, schůzky a různé akce. Díky
flexibilnímu kancelářskému nábytku, který je na
kolečkách a lze jej stohovat, lze „Flex Area“ kdykoli
přestavět podle potřeby.

Oddělené stoly, příznivá akustika a klidné barvy
vytvářejí vhodné prostředí pro klid a soustředění.
A místní specifikum - pes jako věrný společník na
pracovišti je již dlouho nedílnou součástí společnosti Fressnapf. V současné době je součástí firmy už
přes 200 psů! Tomu je rozhodně přizpůsoben i koncept Future Work tohoto prodejce chovatelských
potřeb, který mimo jiné používá přirozené barvy
a vzory, přizpůsobuje zorné pole velikosti těla psů
a používá různé doplňky se zvířecím motivem.
„Přehodnocujeme náš obchodní model, “ říká
o reorganizaci svého pracovního prostředí Florian
Hage, Senior Project Manager pro podnikovou strategii a organizační rozvoj ve společnosti Fressnapf
Holding, Krefeld.
„K zahájení iniciativy Future Work nás vedl fakt,
že společnost Fressnapf se z dodavatele stává poskytovatelem péče o domácí zvířata. Přehodnocujeme celý náš obchodní model – nabízíme stále více
řešení pro všechny možné situace, jako je zdraví,
cestování nebo bezpečnost našich zákazníků a jejich domácích mazlíčků. To také vyžaduje jiný, multifunkční a agilní způsob spolupráce.
V rámci iniciativy Future Work chceme našim
zaměstnancům nabídnout jedinečný pracovní
a kulturní zážitek. Například tematický, zvířecí svět

Se psem na pracovišti
Láska ke zvířatům a kontakt s přírodou spojuje
zaměstnance společnosti Fressnapf Pet Company.
V centrále v Krefeldu bylo v rámci přestavby areálu
Campusu podle nového motta „Future Work Concept“ uvedeno do provozu více než deset různých
modulů místností. Flexibilní uspořádání sedaček,
tabule na prezentace, živé ladění barev pro uvolněnou a inspirativní atmosféru jsou charakteristické
rysy pro nový pracovní svět. Odpočívárny a pracovní kavárny mají podporovat setkávání a neformální
výměnu názorů mezi zaměstnanci, a sice i z velmi
odlišných pracovních oblastí. Kromě toho stále
existuje více uzavřenějších a soukromých prostor.

oživuje design a interiér areálu. Atmosféra utváří
naše pocity, myšlení a jednání.
Nejmodernější technologie umožňuje zaměstnancům efektivně spolupracovat nezávisle na místě
– ať už prostřednictvím mobilní práce nebo v jedné
z moderních místností.“
A jaký ekonomický přínos si společnost od těchto opatření slibuje? „Z těchto opatření nakonec
těží i naši koncoví zákazníci a jejich domácí zvířata. Zvyšujeme orientaci na zákazníka, inovujeme
a zrychlujeme proces uvádění produktů na trh prostřednictvím funkčních prostor, jako jsou laboratoře UX nebo kreativní prostory. V neposlední řadě
zlepšujeme spolupráci mezi jednotlivými odděleními,“ konstatuje Florian Hage.

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
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Kancelářské prostory
obohacené
opravdovým uměním

Pro zjednodušení vašich prezentací
Philips B-Line – nové profesionální televize
s vestavěnou aplikací Chromecast
Philips Professional Display Solutions (PPDS) přichází s novou řadou profesionálích televizorů B-Line, které přinášejí
větší produktivitu, bezproblémově se integrují do podnikových systémů a umožňují efektivní ovládání.
Funkce chytrého ovládání
•	Certifikovaná systémová integrace
Crestron Connected
•	Instalace a správa aplikací
vzdáleně pomocí AppControl
•	Plánovač pro přehrávání obsahu
ve vybraných časech
•	Dokáže naladit TV kanály,
včetně ATSC, QAM a IPTV
•	Kompatibilní se systémy Extron a Neets
•	Vestavěný Chromecast pro
bezdrátové sdílení obsahu
•	Detekce připojení HDMI hotplug s funkcí
automatického zapnutí/vypnutí
•	Přístup do obchodu Google
Play pro aplikace a média
•	Podporuje šifrovaný obsah Pro:IdiomTM
•	Vynikající kvalita zvuku i bez
externích reproduktorů
•	Rozlišení UHD pro obsah přitahující pozornost
•	Aktualizace systému Android
poskytují nejnovější funkce

Dokážete si představit, že při jednání sedíte v místnosti s unifikovaným nábytkem a bílými stěnami? Chlad, neosobní prostředí, sterilita, komunikační kanály budou pak otevřené jen velmi těžko. Mít v kancelářských prostorách obrazy (nejen)
českých autorů přináší neobvyklý a mnohdy i nečekaný umělecký zážitek pro klienty, ale také příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. Probouzí kreativitu, boří bariéry před samotným jednáním a uvolňuje komunikaci na obou stranách
stolu. Reprodukované fotografie sice prostor dokáží zútulnit, nicméně proč nesáhnout po originálním díle? Projekt Pasáž
českého designu Vám tuto možnost zprostředkuje a vybaví Vaše kancelářské prostory uměleckými díly českých autorů.

Vestavěný Chromecast
Modely řady Philips B-Line mají vestavěnou aplikaci Chromecast pro možnost bezdrátového sdílení
obsahu. Díky bezproblémovým možnostem bezdrátového připojení k velké obrazovce z jakéhokoli zařízení Apple, Windows nebo Android™ je tak
zaručen hladší a rychlejší průběh schůzek. Chromecast umožňuje okamžité přehrávání prezentací
a médií z mobilních telefonů, notebooků a tabletů
v rozlišení až 4K. Toto řešení šetří náklady, nevyžaduje žádný dodatečný hardware a je bezpečné pro
podnikové používání.

Klíčové výhody:
Android
Chromecast
Certifikováno Crestron Connected
Google Play Store
HDMI
App control
Wi-fi
4K Ultra HD
350 cd/m2

Provoz, sledování a údržba na dálku

Detekce HDMI za chodu

Vaše kancelář může díky projektu Pasáž českého
designu získat unikátní a originální dekoraci. Zároveň můžete podpořit tvorbu vám blízkého autora,
kterého lze zkusit oslovit i k tomu, aby vašim prostorám vytvořil díla “na míru”. Nejde opomenout
ani fakt, že investice do umění představuje také sbě-
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ratelskou záležitost a přináší potenciál budoucího
zhodnocení. Není důležité plnit prostory fotografiemi a obrazy, které pak potkáte na více místech, lepší
je žít (s) opravdovým uměním.
V Pasáži českého designu svá díla vystavují vybraní umělci, kteří dlouhodobě žijí v České republice. Také díky úzké spolupráci s kurátorkou PhDr.
Renátou Mužíkovou Ph.D., která do Pasáže přinesla
exkluzivní projekt ARTVARIUM, zde prezentují
více než dva roky svou tvorbu přední osobnosti české výtvarné a kulturní scény, které vybírá sama kurátorka. Můžete se tu setkat například s díly multižánrového umělce Jana Homoly, mladé talentované
malířky Kláry Sedlo a dalších nadaných umělců.
Poznat je můžete nejen prostřednictvím jejich expozic v Pasáži, ale také osobně na pravidelných setkáních s autory a kurátorkou.
Úzká spolupráce je zde i s malířkou Anna Karan
s celoevropským přesahem žijící v Čechách. Pro
její tvorbu je příznačná pestrobarevná škála, ex-

prese a optimismus. Ráda experimentuje a používá
nesourodé materiály. Kombinuje různé výtvarné
techniky, které se jí daří spojovat do ideálních celků
a její díla vynikají ve významných kancelářích. Svá
díla vystavovala v ČR, Francii, Německu, Portugalsku, Polsku, Lotyšsku, Itálii, Rusku, na Slovensku
a jsou zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Procházka Pasáží českého designu vám tak může
nabídnout průřez různými styly tvorby a i ty, kteří
prozatím nemají vyhraněný umělecký vkus ani
svého oblíbeného autora, může oslovit obraz, použité materiály a způsob jejich použití nebo přímo
celá expozice některého z prezentovaných malířů
a tvůrců. Stačí si vybrat…

Když není možné využít bezdrátové připojení,
detekce HDMI za chodu rozpozná přímá kabelová
připojení ze zdrojů prezentace a automaticky zpracuje změny zdroje a funkce zapnutí/vypnutí.

www.pasazdesignu.cz
Kontakt: Štěpánka Zinkaizlová
reditelka@pasazdesignu.cz
tel.: 733 553 759			

Připojením tohoto profesionálního displeje Philips B-Line k síti Crestron získáte plné dálkové ovládání prostřednictvím notebooku, stolního počítače
nebo mobilního zařízení. Můžete zapínat a vypínat

Systém Android TV
Televizory Philips B-Line mají systém Android,
díky kterému jsou rychlé, univerzální a snadno se
v nich orientuje. Televizory jsou optimalizovány
pro nativní aplikace systému Android a webové aplikace je možné instalovat i přímo na displej. Automatické aktualizace zajišťují, že aplikace zůstanou
aktuální.

Integrace systému s certifikací Crestron
Connected

displej, plánovat obsah, spravovat nastavení a jednoduše připojovat externí zařízení. Crestron Connected® poskytuje rychlé, spolehlivé a bezpečné
řešení na podnikové úrovni pro bezdrátové i kabelové sdílení obsahu ze zařízení se systémy Apple,
Windows, Android a Linux.

Plánovač pro přehrávání obsahu
Díky vestavěnému plánovači je snadné spouštět
obsah a aplikace podle denní doby a získat zajímavější prostředí a lepší výsledky.

Vzdálená správa sítě televizorů přes LAN nebo
RF je možná pomocí systému CMND & Control,
případně pomocí systému ArtemisOne. Pomocí
funkce AppControl pak získáte centralizovanou
kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na televizorech Philips Professional. Funkce AppControl umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat
aplikace na vybraných televizorech nebo v celé
síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům
přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik televizorů spravujete.

Více informací
o profesionálních displejích Philips
najdete zde: https://www.philips.cz/p-m-pr/
professional-displays
nebo zde: https://www.ppds.com/
Informace o systému
ArtemisOne najdete zde:
https://artemisone.eu/
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Známe finalisty soutěže

Recepce roku 2022
Finalisté soutěže Recepce roku, kterou pořádá spolek Recepce není vrátnice, už byli zveřejněni. Porota hlavní kategorie
poslala do finále recepce společností ABS Jets, LeasePlan Czech Republic a RESPECT Group. Porotu kategorie Recepce roku 2022 – design nejvíce zaujaly recepce Deloitte CZ Services, Jan Becher Pernod Ricard a OTIS. Výsledky auditů
kategorie Recepce roku 2022 – cowork, u které bude vybrán vítěz bez finálového kola, zatím nebyly vyhodnoceny.
Vítězové všech kategorií budou slavnostně vyhlášeni 6. října v Café Louvre. Pořadatelé jsou jaksepatří nadšení, protože
soutěž letos oslovila trojnásobek firemních recepcí.

Live stream
slavnostního vyhlášení
Celé slavnostní vyhlášení včetně panelové diskuze na téma Moderní recepce,
která mu bude předcházet, bude možné
sledovat online, a to 6. října.

Zdravé sebevědomí firemních recepcí
Některé recepce jsou organizátorům známé už z loňska, jiné se přihlásily hned do dvou kategorií najednou. „Svědčí to o tom, že si tyto recepce věří opravdu komplexně z hlediska recepčních služeb i designu
samotné recepce. Vnímám to jako pozitivní krok na cestě za profesionalizací prostředí recepcí,“ říká koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová a pokračuje: „Zájem o kategorii Recepce roku 2022 – design, u které
roli odborného garanta zastává renomovaný architekt Václav Aulický, dokonce předčil naše očekávání.“

Oslava
kvalitního
recepčního
servisu
Finalisté všech kategorií díky
účasti získali šanci svou firmu zviditelnit a zvýšit její
prestiž v očích klientů i vlastních zaměstnanců. Vítězové
se pak mohou těšit na ocenění Recepce roku 2022, Recepce roku 2022 – cowork či
Recepce roku 2022 – design
a hodnotné ceny od partnerů
soutěže.

Více o soutěži na
www.recepceroku.cz
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