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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

Pošlete mi 
e-mail nebo 
se podělte 
o své úvahy 
na našem 
webu! 

petr.hribal@atoz.cz
www.zboziaprodej.cz

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

T aky vás každý den 
zavalují spamy čili 
nevyžádaná pošta? 
Snažím se je ignoro-
vat a průběžně mažu, 
mažu a mažu... Někdy 

mě přitom udeří do očí předmět těchto 
nechtěných zpráv. A protože se snažím 
na všem špatném najít aspoň trošku 
dobrého, při nedávné volnější chvilce 
jsem si sestavil krátký přehled toho, 
o co přicházím, když tyto „neodo-
latelné“ nabídky šmahem odmítám 
a neodvratně posílám na webové 
smetiště. 

Následují vybrané předměty zpráv 
uskupené podle nejpříhodněji 
zvolených témat. Moje lehce 
pochroumané zdraví: V tomto 
roce se ti podaří zhubnout!; Bolí 

tu i tam? Používej tento masáž-
ní polštář a muka přestanou. Můj 

nedostatečný spánek: Může tě nechat 
kvůli chrápání – naštěstí je tady antisé-

rum, překvapivě dobré; S tvým vztahem 
je konec, když chrápeš: ukážu ti řešení; 
Jsou zde hodinky proti chrápání! Pro 

klidný spánek. Můj ošumělý chrup: 
Chceš si okamžitě zkrášlit úsměv? 
Vyjímatelné zubořadí, rychlý výsle-

dek; Co bys dal za hezký úsměv? Krásný 
zubní můstek, nyní za dostupnou cenu; 
Za dvě minuty hezké zuby?  Použij tento 
zubní můstek pro pohádkový úsměv; Bo-
jíš se, že si všimnou, jaké máš zuby? Za-
kryj si je podomácku vyrobeným můst-
kem. Moje staromládenecká domácnost: 
Ucpal se, smrdí? Dejte to odtoku tuto 
tyčinku, poskytne svěží vůni; Malování 
za haléře? Je tu úsporný váleček, už 
žádné kapání!; Ty ještě používáš malířský 
váleček? S pistolí na barvu budeš hotový 
za 10 minut. Můj automobil, kdybych 
ho měl: Nějaký blbec ti poškrábal dveře? 
Kouzelné pero na auto, motorku, kolo, 
domácí spotřebiče. Moje oblíbené cesto-
vání: Často cestujete? S mobilním šicím 
strojem můžete ušít cokoliv. 

Pravda, občas si říkám, že ani ten inter-
netový koš nemůže být bezedný a někdy 
se někam bude muset vysypat. Doufám, 
věřím, že u toho už nebudu.

TATIANA KAPITÁNOVÁ, 
šéfredaktorka Tovar&Predaj,
tatiana.kapitanova@atoz.sk

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Okrem nechcených mailov existujú aj ne-
chcené telefonáty. Neodbytných volajúcich 
s ponukami na holiace strojčeky, výživové 
doplnky, voňavky a bambusové ponožky 
poznáme všetci. Nedávno mi však zatelefo-
novala pani s neodolateľnou akciou. Skont-
rolujú mi tesnenie mojich plastových okien. 
Zadarmo! Neodolateľné, ale musela som jej 
povedať pravdu: „Nemám okná!“ Nasta-
lo ticho, tak som radšej doplnila: „Bývam 
v podnájme.“ „Jáj, tak táto ponuka ozaj nie 
je pre vás,“ zhodnotila sama a nebolo ju 
treba ani presviedčať, aby zložila.

T
mě přitom udeří do očí předmět těchto 
nechtěných zpráv. A protože se snažím 
na všem špatném 
dobréhodobrého, při nedávné volnější chvilce 
jsem si sestavil krátký přehled toho, 
o co přicházím, když tyto „neodo-
latelné“ nabídky šmahem odmítám 
a neodvratně posílám na webové 
smetiště. 

Následují vybrané předměty zpráv 
uskupené podle nejpříhodněji 
zvolených témat
pochroumané zdraví: 
roce se ti podaří zhubnout!; Bolí 

tu i tam? Používej tento masáž-
ní polštář a muka přestanou.

nedostatečný spánek: 
kvůli chrápání – naštěstí je tady antisé-

rum, překvapivě dobré; S tvým vztahem 
je konec, když chrápeš: ukážu ti řešení; 
Jsou zde hodinky proti chrápání! Pro 

klidný spánek. Můj ošumělý chrup: 
Chceš si okamžitě zkrášlit úsměv? 
Vyjímatelné zubořadí, rychlý výsle-

Tak mažu, ale …

 Internet
 Nabídka
 Smetí
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V únoru 2020 klesla 
průměrná cena u všech 
sledovaných výrobků
 V únoru 2020 se průměrná hodnota 
spotřebního koše snížila o 1,4 %, z původ-
ních 1754 Kč na 1730,10 Kč. Snížení cen bylo 
zaregistrováno u sedmi z deseti sledova-
ných řetězců. 

Nejvíce zákazníci ušetřili za výrobky z monitoro-
vaného košíku v obchodech Penny Market, a to 
konkrétně 76 Kč, což ve srovnání s minulým mě-
sícem představuje pokles o 4,3 %. V Makru došlo 
ke snížení celkové ceny položek ze sledovaného 
košíku o 64 Kč (pokles o 4,2 %). Obchodníkem, 
u kterého si naopak museli zákazníci v únoru za 
zboží ze sledovaného košíku nejvíce připlatit, byla 
Billa. Tam se celková částka zvýšila ve srovnání 
s minulým obdobím o 99 Kč (3,5 %). Průměrná 
cena klesla u všech sledovaných skupin výrob-
ků. Zásadní vliv na nižší celkovou hodnotu mě   ly 
výrobky z kategorie trvanlivé a koloniál, u nichž 
došlo v aktuálním období k poklesu cen o 2 %, 
především díky levnějším položkám ze sortimen-
tu cukrovinek, ale také základních potravin, jako 
je mouka a cukr. Mimo Makro, kde se průměrná 
hodnota spotřebního koše v únoru 2020 pohybo-
vala na úrovni 1433,40 Kč, zákazníci nejvýhodněji 
nakoupili v prodejnách Tesco HM (1633 Kč) a Al-
bert HM (1701,50 Kč). 

Největší meziroční nárůst vykázaly tvrdé sýry, 
čerstvá smetana a čerstvé mléko

-1,4%
 Oproti lednu klesla průměrná cena spotřeb-
ního koše v únoru 2020 o 1,4 %.

1730,10 Kč

 Celková průměrná hodno-
ta spotřebního koše se snížila 
z 1754 Kč na 1730,10 Kč.

Další data sledujte v týdenním newsletteru 
ZaPnews a na www.zboziaprodej.cz 

 Energetické drinky jsou nejžádanější při řízení

 Kategorie energetických nápojů je stále oblíbenější a nakupující za ni utrácejí každým 
rokem více fi nančních prostředků. Jak k této kategorii aktuálně přistupují nakupující a jaké 
varianty například preferují? Na to se zaměřila společnost 4 P & P, která prostřednictvím 
tazatelské sítě SmartSpotter v únoru letošního roku realizovala prů zkum zaměřený na ná-
kupní chování právě v této kategorii.

Energetické nápoje aktuálně nakupuje pravidelně 
31 % respondentů a další pětina je koupí ob-
čas. Mezi nejčastěji uváděnými důvody pro ná-
kup energetického nápoje je řízení dopravního 
prostředku, únava a potřeba dobít energii. Více 
než polovina nakupujících preferuje variantu 
s cukrem. Energetické nápoje bez cukru pak jed-
na třetina. Ostatní přítomnost cukru neřeší. Mezi 

velmi oblíbené patří exotické příchutě, jako jsou 
mango či granátové jablko (preferuje je 37 % re-
spondentů) a citrusové příchutě (16 %). Největší 
část nakupujících (42 %) však preferuje variantu 
bez příchutě. Mezi nejoblíbenější značky patří 
stále Red Bull (47 %), který následují značky Mon-
ster (26 %) a Big Shock (21 %). 

TOP 10 – MLÉČNÉ VÝROBKY

(ČR, hypermarkety a supermarkety)

Meziroční změna hodnoty prodeje (2/19–1/20 vs. 2/18–1/19, v %)

 Másla a margaríny -2,7

 Tvrdé sýry 16,0

 Jogurty 0,8

 Trvanlivé mléko 2,3

 Plísňové sýry 6,8

 Tavené sýry 1,0

 Čerstvá smetana 13,8

 Roztíratelné sýry 2,0

 Čerstvé mléko 11,6

 Sýry v nálevu 7,7

Před, během či po sportu  7,8 %

Kdykoli potřebují dobít energii. 19,6 %

 Při řízení dopravního prostředku 23,6 %

 Když potřebují posílit koncentraci. 9,8 %

Když jsou unaveni.   21,6 %

Na party    9,8 %

Když mají prostě chuť.  7,8 %

K jaké příležitosti spotřebitelé energetické nápoje 
kupují nejčastěji 

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

6. 7. 8. 9.

Albert SM 1762,3 1811,0 1750,2 1855,3

Albert HM 1735,2 1710,2 1697,2 1663,2

Billa 1796,3 1855,4 1912,4 1810,3

Globus 1635,8 1646,8 1730,8 1997,2

Kaufland 1875,0 1808,1 1713,5 1887,5

Lidl 1907,8 1876,9 1909,9 1909,9

Makro 1451,3 1468,1 1412,8 1401,4
Penny 
Market 1775,7 1601,2 1706,2 1769,3

Tesco HM 1675,8 1548,8 1609,5 1697,8

Tesco SM 1755,8 1605,8 1672,8 1794,8

Vývoj cen v období 3. 2. – 1. 3. 2020
4
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Martin Jahoda 
střídá svého otce 
ve vedení Emco
 Martin Jahoda přebírá od svého otce 
Zdeňka Jahody funkci generálního ředitele 
společnosti Emco. Zdeněk Jahoda rodinnou 
firmu před 30 lety založil, Martin Jahoda zde 
po zkušenostech získaných v jiných společ-
nostech postupně zastával několik funkcí, 
včetně ředitele marketingu nebo exportu.

Zdeněk Jahoda převedl loni v prosinci kontrolní 
52% podíl ve fi rmě na syna Martina a letos v úno-
ru oznámil, že mu předává také funkci generálního 
ředitele Emco. Zakladatel si zatím ponechal podíl 
24 %, který později převede na dceru Terezu. Zbý-
vající stejně velký podíl drží druhá dcera Lucie. Zde-
něk Jahoda bude i nadále do fi rmy chodit a nabí-
zet svoje nápady, i když je podle něho samozřejmě 
na synovi, jestli je přijme. „A chci se i víc zapojit do 
budování sítě vegetariánského občerstvení Vegg-
-Go, v níž mám většinový podíl,“ doplňuje.

Společnost Emco s 250 zaměstnanci a obratem více 
než 1‚1 miliardy korun vyrobí ročně přes 11 tisíc tun 
produktů, které nabízejí všechny tuzemské ob-
chodní řetězce, a to výhradně s logem Emco. Na 
českém trhu s müsli má podíl 43 %, je vedoucí znač-
kou i na trhu ovesných kaší a ovesných vloček. 
Zhruba polovina výroby jde na export. Firma se 
chystá přejít na plně recyklovatelné obaly, v plánu 
je také osazení továrny solárními panely. 

Hebe se chystá i do 
Česka a na Slovensko

 Polský řetězec drogerií Hebe plánuje letos 
expandovat. Kromě domovského trhu má na-
kročeno i do okolních zemí. Na mušce má 
český a slovenský trh. Řetězec drogerií Hebe patří 
stejně jako síť Biedronka do portugalské skupiny 
Jeronimo Martins. Její prezident Pedro Soares dos 
Santos na tiskové konferenci v Lisabonu oznámil, že 
nové trhy, mezi nimi Česko a Slovensko, představují 
přirozená místa pro další rozvoj. Informaci přinesl 
polský portál dlahandlu.pl. Síť drogerií plánuje letos 
otevřít celkem 50 prodejen. Prezident skupiny však 
neupřesnil, kolik z nich by mělo být otevřeno na 
nových trzích. Hebe bude aktivity na Slovensku 
i v Česku řídit ze své centrály ve Varšavě. Značka 
chce růst organicky. Hebe vzniklo před devíti lety ve 
Varšavě, od té doby v Polsku vybudovalo síť více než 
270 obchodů. Na své internetové stránce uvádí, že 
základem jejího úspěchu je pečlivý výběr sorti-
mentu, který nabízí za atraktivní ceny. V nabídce má 
3500 exkluzivních značek a 270 produktů privátní 
značky. Loni v Polsku spustila síť i internetový ob-
chod, který měsíčně navštěvuje 1‚2 milionu uživa-
telů. Za loňský rok si připsala tržby 259 milionů eur, 
což je téměř o čtvrtinu více než rok předtím. 

Na ruský trh vstupují 
další české značky

 V polovině února se v Moskvě konal již tra-
diční mezinárodní potravinářský veletrh Pro-
dExpo 2020. Navzdory tomu, že od roku 2014 
platí v Rusku embargo na dovoz především 
mléčných a masných potravinářských výrobků 
z Evropské unie, je na tamějším trhu o tento typ 
produktů ze zemí EU stále silný zájem. Kon-
trakty na spolupráci na místě pro tři české firmy 
domluvila zastupující společnost BNG Group.

Veletrh ProdExpo je určen pro prezentaci široké 
palety potravinářských výrobků z celého světa. 
Představovány tu jsou základní potraviny a nápo-
je, ale i skutečné speciality, jako jsou sportovní či 
zdravé potraviny, košer a halal výrobky či exotické 
produkty. Během této akce se představilo více než 
dva a půl tisíce vystavovatelů z více než 70 zemí 

25
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:
3.–4. 6. 2020

TOP HOTEL PRAHA

Ne každý chce obětovat celý den, 
to je však chyba

Zúčastnil jsem se už dvanácti Samošek. Načerpané informace 
pravidelně uvádím v naší drogerii do praxe. Obchod totiž neustále 
upravuji, aby vyhovoval dnešním požadavkům. Na kongresu se 
potkávám se zajímavými lidmi a vyslechnu užitečné přednášky. 
Proto budu jezdit i nadále. O kongresu se dokonce zmiňuji 
známým z maloobchodu, ale ne každý z nich chce obětovat celý 
den. To je však chyba, protože by se jim to vrátilo, pokud by na 
základě získaných informací něco aplikovali v provozovně.

Milan Milián, majitel, MM drogerie

0207-20_SAMOSKA_CZ_autoinz_podval_ZAP_3x_240x85.indd   10207-20_SAMOSKA_CZ_autoinz_podval_ZAP_3x_240x85.indd   1 17.03.2020   17:2117.03.2020   17:21

inzerce NOVÁ SVĚŽÍ 
ŽVÝKAČKA
NOVÁ SVĚŽÍ 
ŽVÝKAČKA

200313_inzerce_MARS_Refreshers_240x170mm.indd   1 13.03.2020   11:59:05

JEDNOU VĚTOU:

„Co všechno 
se vymyslelo 

jen proto, aby 
se nemuselo 

myslet.“
Karel Čapek,
český spisovatel, 
novinář a dramatik
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

světa. „Pomáháme našim klientům hledat nové 
příležitosti, jak na domácím, tak i na zahraničním 
trhu. Do Moskvy jsme odjeli prezentovat 15 čes-
kých společností. Češi mají na ruském trhu stále 
skvělé jméno. Ihned na místě jsme domluvili tři 
kontrakty, které jsou nyní před podpisem, o dal-
ších se jedná. Kvůli silnému zájmu jsme se rozhodli 
na konci května v Praze uspořádat rusko-české fó-
rum, na nějž dorazí 10 až 15 nákupčích a zástupců 
ruských obchodních řetězců. Pro naše partnery to 
bude skvělá příležitost pro další rozvoj,“ říká Kate-
řina Býčková, obchodní a marketingová ředitelka 
BNG Group. Jednou z výše zmíněných společnos-
tí je česká čokoládovna Carla, jejíž ředitel Jakub 
Šrámek hodnotí vyjednaný kontrakt jako skvělý 
odrazový můstek. Veletrhu se zúčastnil i německý 
partner společnosti BNG Group, společnost RUF 
Lebensmittelwerk, vyrábějící a prodávající svoje 
výrobky ve více než 40 zemích celého světa.

Celou zprávu najdete 
na www.zboziaprodej.cz. 

Lidl je první
 Pořadí na špičce žebříčku největších ob-
chodních řetězců na českém trhu se změnilo. 
První místo aktuálně patří společnosti Lidl 
Česká republika, která za finanční rok končící 
28. 2. 2019 zvýšila tržby o zhruba deset pro-
cent na 57‚61 miliardy korun. Předstihla tak 
dosavadní jedničku, společnost Kaufland 
Česká republika, která k danému datu vyká-
zala tržby ve výši 54‚73 miliardy korun.

Zástupci společnosti Lidl Česká republika jsou za 
tento úspěch velmi rádi. Sice výsledky obvykle ne-
komentují, ale tentokrát se výjimečně vyjádřili. 
„Rostoucí oblíbenost našich prodejen je podle nás 
potřeba připsat celé řadě našich aktivit. Zákazníci 
oceňují skutečnost, že jsme schopni se přizpůso-
bovat jejich měnícím se nárokům na nakupování. 
Neustále pracujeme na zvyšování kvality našeho 
sortimentu a na rozšiřování naší nabídky s ohle-
dem na zdravý životní styl. Zároveň zákazníci čím 
dál více preferují rychlý a snadno dostupný nákup, 
proto přizpůsobujeme uspořádání zboží v našich 
prodejnách, prodejny postupně modernizujeme 
a otevíráme nové prodejny v centrech měst v ad-
ministrativních nebo bytových komplexech. Přitom 
stavíme prodejny i ve městech menších tak, aby-
chom byli našim zákazníkům blíž. Velký podíl na 
našem úspěchu je přitom nutné připsat našim za-
městnancům, kteří jsou v každodenním kontaktu 
se zákazníky. Za to jim patří velký dík,“ shrnuje 
mluvčí společnosti Zuzana Holá. 

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy 
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Ne každý chce obětovat celý den, 
to je však chyba

Zúčastnil jsem se už dvanácti Samošek. Načerpané informace 
pravidelně uvádím v naší drogerii do praxe. Obchod totiž neustále 
upravuji, aby vyhovoval dnešním požadavkům. Na kongresu se 
potkávám se zajímavými lidmi a vyslechnu užitečné přednášky. 
Proto budu jezdit i nadále. O kongresu se dokonce zmiňuji 
známým z maloobchodu, ale ne každý z nich chce obětovat celý 
den. To je však chyba, protože by se jim to vrátilo, pokud by na 
základě získaných informací něco aplikovali v provozovně.

Milan Milián, majitel, MM drogerie
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VE STRUČNOSTI:

Martin Jahoda 
střídá svého otce 
ve vedení Emco
 Martin Jahoda přebírá od svého otce 
Zdeňka Jahody funkci generálního ředitele 
společnosti Emco. Zdeněk Jahoda rodinnou 
firmu před 30 lety založil, Martin Jahoda zde 
po zkušenostech získaných v jiných společ-
nostech postupně zastával několik funkcí, 
včetně ředitele marketingu nebo exportu.

Zdeněk Jahoda převedl loni v prosinci kontrolní 
52% podíl ve fi rmě na syna Martina a letos v úno-
ru oznámil, že mu předává také funkci generálního 
ředitele Emco. Zakladatel si zatím ponechal podíl 
24 %, který později převede na dceru Terezu. Zbý-
vající stejně velký podíl drží druhá dcera Lucie. Zde-
něk Jahoda bude i nadále do fi rmy chodit a nabí-
zet svoje nápady, i když je podle něho samozřejmě 
na synovi, jestli je přijme. „A chci se i víc zapojit do 
budování sítě vegetariánského občerstvení Vegg-
-Go, v níž mám většinový podíl,“ doplňuje.

Společnost Emco s 250 zaměstnanci a obratem více 
než 1‚1 miliardy korun vyrobí ročně přes 11 tisíc tun 
produktů, které nabízejí všechny tuzemské ob-
chodní řetězce, a to výhradně s logem Emco. Na 
českém trhu s müsli má podíl 43 %, je vedoucí znač-
kou i na trhu ovesných kaší a ovesných vloček. 
Zhruba polovina výroby jde na export. Firma se 
chystá přejít na plně recyklovatelné obaly, v plánu 
je také osazení továrny solárními panely. 

Hebe se chystá i do 
Česka a na Slovensko

 Polský řetězec drogerií Hebe plánuje letos 
expandovat. Kromě domovského trhu má na-
kročeno i do okolních zemí. Na mušce má 
český a slovenský trh. Řetězec drogerií Hebe patří 
stejně jako síť Biedronka do portugalské skupiny 
Jeronimo Martins. Její prezident Pedro Soares dos 
Santos na tiskové konferenci v Lisabonu oznámil, že 
nové trhy, mezi nimi Česko a Slovensko, představují 
přirozená místa pro další rozvoj. Informaci přinesl 
polský portál dlahandlu.pl. Síť drogerií plánuje letos 
otevřít celkem 50 prodejen. Prezident skupiny však 
neupřesnil, kolik z nich by mělo být otevřeno na 
nových trzích. Hebe bude aktivity na Slovensku 
i v Česku řídit ze své centrály ve Varšavě. Značka 
chce růst organicky. Hebe vzniklo před devíti lety ve 
Varšavě, od té doby v Polsku vybudovalo síť více než 
270 obchodů. Na své internetové stránce uvádí, že 
základem jejího úspěchu je pečlivý výběr sorti-
mentu, který nabízí za atraktivní ceny. V nabídce má 
3500 exkluzivních značek a 270 produktů privátní 
značky. Loni v Polsku spustila síť i internetový ob-
chod, který měsíčně navštěvuje 1‚2 milionu uživa-
telů. Za loňský rok si připsala tržby 259 milionů eur, 
což je téměř o čtvrtinu více než rok předtím. 

Na ruský trh vstupují 
další české značky

 V polovině února se v Moskvě konal již tra-
diční mezinárodní potravinářský veletrh Pro-
dExpo 2020. Navzdory tomu, že od roku 2014 
platí v Rusku embargo na dovoz především 
mléčných a masných potravinářských výrobků 
z Evropské unie, je na tamějším trhu o tento typ 
produktů ze zemí EU stále silný zájem. Kon-
trakty na spolupráci na místě pro tři české firmy 
domluvila zastupující společnost BNG Group.

Veletrh ProdExpo je určen pro prezentaci široké 
palety potravinářských výrobků z celého světa. 
Představovány tu jsou základní potraviny a nápo-
je, ale i skutečné speciality, jako jsou sportovní či 
zdravé potraviny, košer a halal výrobky či exotické 
produkty. Během této akce se představilo více než 
dva a půl tisíce vystavovatelů z více než 70 zemí 
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JEDNOU VĚTOU:

„Co všechno 
se vymyslelo 

jen proto, aby 
se nemuselo 

myslet.“
Karel Čapek,
český spisovatel, 
novinář a dramatik
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Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Novou obchodní a marketingovou ředi-
telkou společnosti U & Sluno byla jmenová-
na Patricia Jakešová. Ta ve firmě pracuje již od 
roku 2016 jako senior business konzultantka a ve-
doucí obchodního oddělení. Své působení ve 
společnosti zároveň ukončil dosavadní generální 
ředitel Jiří Bílý. 

 Plzeňský Prazdroj má novou ředitelku 
firemních vztahů a komunikace. Stala se jí za-
kladatelka a dosavadní šéfka aliance Byznys pro 
společnost Pavlína Kalousová. Vystřídala Drahomí-
ru Mandíkovou, která přechází do funkce ředitelky 
korporátních vztahů mateřské skupiny Asahi Bre-
weries Europe Group. 

 Martin Daněk nahradil Patrika Horáka ve 
funkci key account manager CZ společnosti 
Spirit goods. Patrik Horák ukončil svoje působení 
ve firmě začátkem letošního března. 

 Prezidentkou Potravinářské komory ČR 
(PK ČR) se na další čtyři roky stala Dana Ve-
čeřová. Doposud působila na ministerstvu země-
dělství. Zvolilo ji vedení PK ČR, funkce se ujala 
v únoru. PK ČR byla od roku 2013 bez prezidenta, 
zastupujícím viceprezidentem byl Hynek Strnad. 
Posledním prezidentem PK ČR byl současný minis-
tr zemědělství Miroslav Toman, který pozici opus-
til kvůli své nové funkci. 

 Ivana Tůmová, generální ředitelka společ-
nosti Mondelez pro Českou republiku, Sloven-
sko a Maďarsko, byla zvolena předsedkyní 
představenstva Českého sdru       že  ní pro značko-
vé výrobky (ČSZV). Novým místopředsedou 
představenstva je Jan Beran, generální ředitel 
společnosti Nutricia pro Českou republiku 
a Slovensko. Základním posláním ČSZV je ochrana 
a podpora společných zájmů výrobců značkových 
výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádě-
ní na trh, distribuci a prodej značkových výrobků 
v České republice. Jeho členy jsou převážně výrobci 
a dovozci rychloobrátkového značkového zboží. 

 Generální ředitelkou společnosti CBRE 
Czech Republic se k 15. březnu 2020 stala Cla-
re Sheils. Nahradila Richarda Currana, který se po 
šestnácti letech rozhodl firmu opustit. Clare Sheils 
přišla do CBRE Czech Republic v roce 2013, před-
tím několik let působila ve společnosti DTZ v Praze 
na pozici ředitelky týmu pro oceňování nemovitos-
tí. Stejnou pozici zastávala i po příchodu do CBRE 
Czech Republic. V roce 2014 se stala ředitelkou 
týmu pro oceňování nemovitostí pro celý region 
střední a východní Evropy. V roce 2015 vstoupila 
do vrcholového managementu jako členka před-
stavenstva. Současně v CBRE Czech Republic vede 
tým pro oceňování nemovitostí a tým pro průmys-
lový sektor. 

 Společnost CBRE jmenovala Jakuba Ště-
pána do funkce vedoucího oddělení oceňo-
vání nemovitostí (head of valuation). V nové 
roli se zaměřuje na řízení týmu, budování a rozví-
jení vztahů s klienty a koordinaci oceňování ko-
merčních nemovitostí nejen v ČR, ale v případě 
nadnárodních portfolií také v regionu CEE. 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Suroviny
Koření
Péče 

Hans Peter 
Spak
Hans Peter 
Spak

SPECIALISTA 

NA KEČUPY A MAJONÉZY

Hans Peter Spak
majitel, Spak Foods

SLOVO 
ODBORNÍKA!

Spotřebitelé požadují 
kvalitu 

O kvalitní potraviny se zajímá stále více spotřebitelů. 
Řada z nich si uvědomila, v čem je rozdíl, a tak na ně 
již přešla. A to je dobře. Produkty, které mají být po-
ctivé, nejde v žádném případě ošidit. Pokud chceme, 
aby kečupy, majonézy a další omáčky zůstaly kvalit-
ní, není možné v nich využívat ochucovadla a aroma. 
Musí se jít cestou koření. Koření je totiž to, co potra-
vinářským produktům dává jedinečnou chuť. Toho 
jsme si dobře vědomi a od prvního dne, kdy naše 
produkty vyrábíme, se toho držíme. Produkty, které 
nesou naše logo, si je musí nejprve zasloužit. Proto 
by měl celý proces výroby potravinářského zboží 
vždy začít pečlivým výběrem těch nejlepších surovin.

Zatímco někteří výrobci se rozhodli vytvářet levné 
potraviny, my se stále držíme kvality. Potom tu jsou 
i producenti, kteří dodávají dvojí kvalitu. Tedy na-
příklad dva trhy zásobují dvěma různými produkty. 
My bychom toto nikdy neudělali. Naše výrobky ex-
portujeme do 15 zemí a všude prodáváme stejnou 
kvalitu. V našem šumavském závodě tak pokračuje 
důsledná péče o každý krok výrobního postupu, 
včetně produkce nových přírodních produktů bez 
konzervantů, zahušťovadel a dalších přídavných lá-
tek. Rajčatový protlak nakupujeme v Itálii a máme 
ho velmi kvalitní. Šlo by ho koupit i jinde, například 
také v Číně, a levněji, ale kvalita by nemusela být 
stálá. Řadu ingrediencí pro výrobu máme také z tu-
zemských zdrojů.

Z důvodu stabilizace a trvanlivosti nelze vyrobit po-
traviny zcela bez přidaných látek. My to však dělá-
me co nejméně, a to jen tehdy, pokud to bez nich 
opravdu nejde. V osmdesáti procentech produktů je 
nepoužíváme. I proto nejsme schopni vyrábět laciné 
výrobky. Je to teprve několik dní, co jsme analyzo-
vali konkurenční výrobek v jednom z řetězců. Zjistili 
jsme, že abychom zachovali kvalitu, nejsme schop-

ni ho za tu cenu vyrobit. Proto 
nejsme v tomto cenovém seg-
mentu zastoupeni. Na druhou 

stranu lze trvanlivosti do-
sáhnout i jinak. Například 
pokud se ingredience ve 
vyráběné potravině zpra-
cují tepelně nebo se využije 
aseptická metoda. Tedy ve 
sterilních podmínkách.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Poznámky 
z Petrova

 blogu

Komu?
 Možná, aby zahnali strach z té skutečné, pro-
padli tuzemští spotřebitelé koncem února nákupní 
horečce. Vytváření mnohdy až neskutečně neúměr-
ných zásob naštěstí netrvalo dlouho a lze jen dou-
fat, že dotyční už mají všeho dost (myslím jídla 
a pití). Ale co toto v podstatě zbytečné a především 
nedůstojné „syslování“ provázelo, bylo jako ze 
špatného filmu o prázdném obchodě, životě a duši. 
Sociální sítě zaplavily fotografie či koláže vydranco-
vaných regálů, lidová tvořivost se vyřádila v téměř 
nekonečné lavině více či méně vtipných zpráv, ko-
mentářů a doporučení. K tomu pro ilustraci několik 
čísel. Společnost Nielsen vytipovala kategorie, které 
jsou významnější z hlediska tržeb, a porovnala jejich 
vývoj v letošním 9. týdnu se stejným obdobím roku 
minulého. Například tržby za mouku vzrostly čtyři-
krát, extrémně narostly tržby za čisticí prostředky 
na ruce (bez vody), a to čtrnáctkrát, čtyřnásobně 
vlhčené ubrousky, trojnásobně rýže i mýdla, dvoj-
násobně těstoviny, kuchyňský olej a rybí konzervy. 
Při současném dumání nad tím, jací vlastně ve své 
podstatě jsme, my lidé, samozvaní vládci tohoto 
světa, se na mysl vkrádá otázka klasika: A komu tím 
prospějete, co? 

V síti
 Měl jsem výjimeč-
nou příležitost vidět 
premiéru dokumen-
tárního filmu V síti. 
Pro případné neznál-
ky: přes falešné pro-
fily tří zletilých here-
ček vybraných tak, 
aby vypadaly mnohem 
mladší, jeho tvůrci při-
bližují, s čím se na inter-
netu setkávají děti ve věku 
11–13 let. Během deseti dnů 
natáčení ve třech imaginárních 
dětských pokojíčcích se dívkám ozva-
lo skoro dva a půl tisíce predátorů. Vrcholem 
mnohdy až překvapivě drsného příběhu jsou osob-
ní setkání tváří v tvář pod dohledem ochranky 
a skrytých kamer. Film má také kratší, upravenou 
verzi, aby byl přístupný i dětem. Ale myslím, že by 
jej měl vidět každý z nás. Protože opravdu netuší-
me, co všechno je na internetu možné vidět, slyšet 
a zažít. I když mohou být některé scény z filmu 
k tragikomickému smíchu, na místě je určitě za-
myšlení. Také nad tím, co všechno nám moderní 
technologie přinášejí a odnášejí. 

O kabelkách 
 V životě žen má kromě jiného významné mís-
to i kabelka. Ta od francouzského módního kolosu 
Hermès je nejen snem řady z nich, ale také velmi 
výnosnou investicí. Podle jedné studie loni vzrostla 
cena tohoto módního doplňku za rok o třináct pro-
cent. Luxusní kabelky tak překonaly ostatní možné 
investice, jako jsou třeba vzácná whisky, špičková 
vína, umělecké předměty, známky, mince nebo 
automobilové veterány. Například kabelka Hima-
layan Birkin drží aukční rekord. Předloni se v Hong-
kongu prodala v přepočtu za více než devět milio-
nů korun. Nevyčíslitelnou hodnotu ale podle mě 

mají i běžné kabelky, průvodkyně tuzemských žen. 
Alespoň co se jejich obsahu týče. Manželka mého 
kamaráda k překvapení všech, jenom ne jeho, na 
nedávném plesu z kabelky vytáhla látkovou tašku. 
A v pohodě do ní vměstnala poměrně těžkou a ob-
jemnou výhru z tomboly, soudek piva. 

Dana a Emil
 V úctyhodném věku 97 let zemřela dvojná-
sobná olympijská medailistka v hodu oštěpem 
Dana Zátopková, manželka nejúspěšnějšího čes-
koslovenského atleta Emila Zátopka. Dokud před 
dvaceti lety neskonal, tvořili jeden z nejznámějších 
sportovních párů světa. Pro mě byli vždy ztělesně-
ním nezměrného talentu, vůle, píle a opravdové 
radosti ze života, přeplněného úspěchy, slávou, ale 
i ústrky. Oba měli velká srdce a obrovský smysl pro 
humor. Občas si při putování městskou dopravou 
vybavím Daninu vtipnou příhodu. Svého času jez-
dívala na trénink tramvají i se svým sportovním 
náčiním. Jednou takhle jela a jako obvykle držela 
oštěp svisle v ruce. Přistoupil pán a v domnění, že 

jde o přídržnou tyč, se ho chytil. Dana 
dělala jakoby nic, až když vystu-

povala, slušně ho požádala 
o uvolnění. Asi se potom 

ještě hodně dlouho divil, 
čeho se to držel… 

Revoluce
 Lucembursko 
je od 1. března první 

zemí v Evropě, která 
zcela mění veškerá za-

vedená pravidla jízdné-
ho v městské hromadné 

dopravě. Prostě a jednodu-
še osvobodila všechny autobu-

sy, tramvaje i vlaky od placení jízd-
ného. Cíl je jasný: snížit uhlíkovou stopu. 

Podle statistik má tento stát největší počet aut ve 
městech, mnoho lidí tak do práce jezdí automobi-
lem. A to by nová pravidla mohla změnit. Lidé se 
teď mohou zcela zdarma dopravit, kam potřebují. 
Že by to šlo bez zakazování, přikazování či omezo-
vání? Uvidíme. 

Vtip měsíce
 Děda s vnukem jdou po ulici a uvidí třídní 
učitelku. Děda: Schovej se, dnes jsi nebyl ve škole. 
Vnuk: Ty se schovej, měl jsi pohřeb. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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o uvolnění. Asi se potom 
ještě hodně dlouho divil, 

čeho se to držel… 

Revoluce
 Lucembursko 
je od 1. března první 

zemí v Evropě, která 
zcela mění veškerá za-

vedená pravidla jízdné-
ho v městské hromadné 

dopravě. Prostě a jednodu-
še osvobodila všechny autobu-

sy, tramvaje i vlaky od placení jízd-
ného. Cíl je jasný: snížit uhlíkovou stopu. 

Podle statistik má tento stát největší počet aut ve 
městech, mnoho lidí tak do práce jezdí automobi-
lem. A to by nová pravidla mohla změnit. Lidé se 
teď mohou zcela zdarma dopravit, kam potřebují. 
Že by to šlo bez zakazování, přikazování či omezo-

Děda s vnukem jdou po ulici a uvidí třídní 
učitelku. Děda: Schovej se, dnes jsi nebyl ve škole. 
Vnuk: Ty se schovej, měl jsi pohřeb. 

Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Dovolená doma, nebo v za-
hraničí? Podle mě je ideál na stří-
dačku. Poznávání domácích luhů 
a hájů prokládat objevováním no-
vých zemí, kultur a kuchyní. Aktu-
ální situace navíc velí podpořit tu-
zemské podnikatele v turistice 
a službách. Jen aby na ten nápor 
byly kapacity. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Novou obchodní a marketingovou ředi-
telkou společnosti U & Sluno byla jmenová-
na Patricia Jakešová. Ta ve firmě pracuje již od 
roku 2016 jako senior business konzultantka a ve-
doucí obchodního oddělení. Své působení ve 
společnosti zároveň ukončil dosavadní generální 
ředitel Jiří Bílý. 

 Plzeňský Prazdroj má novou ředitelku 
firemních vztahů a komunikace. Stala se jí za-
kladatelka a dosavadní šéfka aliance Byznys pro 
společnost Pavlína Kalousová. Vystřídala Drahomí-
ru Mandíkovou, která přechází do funkce ředitelky 
korporátních vztahů mateřské skupiny Asahi Bre-
weries Europe Group. 

 Martin Daněk nahradil Patrika Horáka ve 
funkci key account manager CZ společnosti 
Spirit goods. Patrik Horák ukončil svoje působení 
ve firmě začátkem letošního března. 

 Prezidentkou Potravinářské komory ČR 
(PK ČR) se na další čtyři roky stala Dana Ve-
čeřová. Doposud působila na ministerstvu země-
dělství. Zvolilo ji vedení PK ČR, funkce se ujala 
v únoru. PK ČR byla od roku 2013 bez prezidenta, 
zastupujícím viceprezidentem byl Hynek Strnad. 
Posledním prezidentem PK ČR byl současný minis-
tr zemědělství Miroslav Toman, který pozici opus-
til kvůli své nové funkci. 

 Ivana Tůmová, generální ředitelka společ-
nosti Mondelez pro Českou republiku, Sloven-
sko a Maďarsko, byla zvolena předsedkyní 
představenstva Českého sdru       že  ní pro značko-
vé výrobky (ČSZV). Novým místopředsedou 
představenstva je Jan Beran, generální ředitel 
společnosti Nutricia pro Českou republiku 
a Slovensko. Základním posláním ČSZV je ochrana 
a podpora společných zájmů výrobců značkových 
výrobků v oblastech, které ovlivňují výrobu, uvádě-
ní na trh, distribuci a prodej značkových výrobků 
v České republice. Jeho členy jsou převážně výrobci 
a dovozci rychloobrátkového značkového zboží. 

 Generální ředitelkou společnosti CBRE 
Czech Republic se k 15. březnu 2020 stala Cla-
re Sheils. Nahradila Richarda Currana, který se po 
šestnácti letech rozhodl firmu opustit. Clare Sheils 
přišla do CBRE Czech Republic v roce 2013, před-
tím několik let působila ve společnosti DTZ v Praze 
na pozici ředitelky týmu pro oceňování nemovitos-
tí. Stejnou pozici zastávala i po příchodu do CBRE 
Czech Republic. V roce 2014 se stala ředitelkou 
týmu pro oceňování nemovitostí pro celý region 
střední a východní Evropy. V roce 2015 vstoupila 
do vrcholového managementu jako členka před-
stavenstva. Současně v CBRE Czech Republic vede 
tým pro oceňování nemovitostí a tým pro průmys-
lový sektor. 

 Společnost CBRE jmenovala Jakuba Ště-
pána do funkce vedoucího oddělení oceňo-
vání nemovitostí (head of valuation). V nové 
roli se zaměřuje na řízení týmu, budování a rozví-
jení vztahů s klienty a koordinaci oceňování ko-
merčních nemovitostí nejen v ČR, ale v případě 
nadnárodních portfolií také v regionu CEE. 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Suroviny
Koření
Péče 

Hans Peter 
Spak

SPECIALISTA 

NA KEČUPY A MAJONÉZY

Hans Peter Spak
majitel, Spak Foods

SLOVO 
ODBORNÍKA!

Spotřebitelé požadují 
kvalitu 

O kvalitní potraviny se zajímá stále více spotřebitelů. 
Řada z nich si uvědomila, v čem je rozdíl, a tak na ně 
již přešla. A to je dobře. Produkty, které mají být po-
ctivé, nejde v žádném případě ošidit. Pokud chceme, 
aby kečupy, majonézy a další omáčky zůstaly kvalit-
ní, není možné v nich využívat ochucovadla a aroma. 
Musí se jít cestou koření. Koření je totiž to, co potra-
vinářským produktům dává jedinečnou chuť. Toho 
jsme si dobře vědomi a od prvního dne, kdy naše 
produkty vyrábíme, se toho držíme. Produkty, které 
nesou naše logo, si je musí nejprve zasloužit. Proto 
by měl celý proces výroby potravinářského zboží 
vždy začít pečlivým výběrem těch nejlepších surovin.

Zatímco někteří výrobci se rozhodli vytvářet levné 
potraviny, my se stále držíme kvality. Potom tu jsou 
i producenti, kteří dodávají dvojí kvalitu. Tedy na-
příklad dva trhy zásobují dvěma různými produkty. 
My bychom toto nikdy neudělali. Naše výrobky ex-
portujeme do 15 zemí a všude prodáváme stejnou 
kvalitu. V našem šumavském závodě tak pokračuje 
důsledná péče o každý krok výrobního postupu, 
včetně produkce nových přírodních produktů bez 
konzervantů, zahušťovadel a dalších přídavných lá-
tek. Rajčatový protlak nakupujeme v Itálii a máme 
ho velmi kvalitní. Šlo by ho koupit i jinde, například 
také v Číně, a levněji, ale kvalita by nemusela být 
stálá. Řadu ingrediencí pro výrobu máme také z tu-
zemských zdrojů.

Z důvodu stabilizace a trvanlivosti nelze vyrobit po-
traviny zcela bez přidaných látek. My to však dělá-
me co nejméně, a to jen tehdy, pokud to bez nich 
opravdu nejde. V osmdesáti procentech produktů je 
nepoužíváme. I proto nejsme schopni vyrábět laciné 
výrobky. Je to teprve několik dní, co jsme analyzo-
vali konkurenční výrobek v jednom z řetězců. Zjistili 
jsme, že abychom zachovali kvalitu, nejsme schop-

ni ho za tu cenu vyrobit. Proto 
nejsme v tomto cenovém seg-
mentu zastoupeni. Na druhou 

stranu lze trvanlivosti do-
sáhnout i jinak. Například 
pokud se ingredience ve 
vyráběné potravině zpra-
cují tepelně nebo se využije 
aseptická metoda. Tedy ve 
sterilních podmínkách.
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SETKÁNÍ

předseda představenstva a ředitel, 
Tempo, obchodní družstvo

Jan Sůra
V poslední době se o opavském obchodním 
družstvu mluví hlavně v souvislosti 
s rozhodnutím uzavřít v neděli téměř stovku 
jejich prodejen. Tento krok bude jen letos stát 
subjekt, který loni vygeneroval obrat přes 
1‚3 mld., zhruba 25 milionů korun.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Z ákazník je dnes prostě zvyk-
lý na komfort, který mu co 
nejdelší a rozmanitá otevíra-
cí doba prodejen umožňuje. 

Zrušit neděle se bojí malí i velcí. Ztratit mo-
hou hodně. Zákazníka.

Kde vznikla myšlenka zavřít o nedělích a jaké 
pro to máte hlavní důvody?

Myšlenky přicházely postupně a těch důvodů, proč 
jsme se takto rozhodli, je víc. Družstvu se daří a už 
nějakou dobu jsme uvažovali o benefitech pro za-
městnance, které by byly odlišné od konkurence. 
Protože spokojený zaměstnanec, a to není klišé, je 
základ. A volné neděle, které jsou v této profesi 
prakticky velmi vzácné, se nám zdály jako zajímavá 
cesta. Lidé si stále více váží volného času, a navíc 
žijeme v regionu, kde hraje zásadní roli i nábožen-
ství, světí se neděle, je to pro zdejší obyvatele oprav-
du důležité. A tak jsme si udělali analýzu celé sítě, 
abychom mohli zmapovat, co by to znamenalo.

Všechny vaše prodejny jste měli v neděli 
otevřené?

Dříve jsme měli všechny prodejny v neděli zavřené. 
Po revoluci a příchodu konkurence zahraničních 
řetězců jsme se přizpůsobovali prostředí a o nedě-
lích otevřeli. A po pravdě, už jsme ani nepočítali 
s tím, že bychom někdy znovu zavřeli. Zákazníci si 
na komfort téměř neustále otevřeného obchodu 
zvykli a my jsme si toho vědomi. Na druhou stranu 
vnímáme, že nikdo hlady neumře, když v neděli 
nebude otevřeno, a přiznejme si, že jsme v tomto 
trochu specifickým trhem. I řada zahraničních ře-
tězců, které „z lásky k Česku“ otevírají i v neděli, 
má ve svých mateřských zemích v neděli zavřeno. 
Chceme zachovat prodej jen o bronzové, stříbrné 
a zlaté neděli před Vánoci, kdy je otevření obchodů 
už dlouhou tradicí. Nebo tehdy, kdy je po neděli 
státní svátek, a bude tedy v tento den zavřeno. 
Některé menší prodejny jsme už dříve v neděli za-

vřené měli. Díky dobrému informačnímu systému 
máme detailní přehled o tom, jak se neděle podílí 
na tržbách a jaké kategorie jsou v tento den nej-
prodávanější. Také to nám pomohlo rozhodnout. 
Mimochodem, nejsou to rohlíky, ale cigarety, co 
ovlivňuje nedělní tržby.

Bude se zrušení nedělního prodeje týkat 
i vašeho největšího formátu, supermarketu 
Terno?

Na poslední chvíli jsme se rozhodli, a to zejména 
na podnět samotného kolektivu, že zrušení neděl-
ního prodeje se prozatím supermarketu Terno 
v Opavě-Jaktaři týkat nebude. To je v naší síti jedi-
nečný formát a ukončení nedělního prodeje ze dne 
na den by zákazník opravdu mohl vnímat výrazně 
negativně. To samozřejmě nechceme. Tady to 
bude vyžadovat důkladnější a delší přípravu jak 
v komunikaci se zákazníkem, tak třeba v postup-
ném zkracování nedělní prodejní doby a pečlivém 
vyhodnocení výsledků.

Jak důležité jsou neděle z hlediska obratu? 
A jaký bude mít jejich plošné uzavření 
finanční dopad na družstvo?

Nedělní prodeje v těch prodejnách, které jsou nyní 
otevřeny, tvoří zhruba sedm procent jejich tržeb. 
V tomto roce odhadujeme pokles našich celkových 
tržeb asi dvacet pět milionu korun. Je to velká část-
ka. Ale jsem si jist, že ji umíme vyvážit právě tím, 
že budeme mít spokojené zaměstnance a samo-
zřejmě budeme hledat i jiné cesty, jak ztrátu kom-
penzovat a neztratit zákazníky.

Co přesně máte v plánu?

Z předchozích zkušeností, kdy jsme třeba byli nu-
ceni z technických nebo personálních důvodů pře-
chodně zavřít v neděli, víme, že část tržby se přelila 
do soboty a část zase do pondělí. A to je to, co 

chceme nabídnout zákazníkům. Kde to bude mož-
né, prodloužíme prodejní dobu v sobotu a se za-
městnanci budeme pracovat na tom, aby svým 
aktivním přístupem k prodeji pomohli během ostat-
ních dnů ten nedělní výpadek nahradit. Máme to 
spočítané tak, aby lidé změnu nepoznali na svých 
mzdách. A jsme připraveni po nějaký čas, než se vše 
ustálí, zaměstnancům mzdu případně doplácet.

Takže zaměstnanci budou muset být 
aktivnější v prodeji?

Dobré výsledky dělají dobří zaměstnanci. Pokud se 
nám někde zhoršila situace v prodejně, obvykle to 
bylo tím, že kolektiv nefungoval dobře, byl s něčím 
nespokojen. A ta nespokojenost pramení i z toho, 
že musí pracovat o nedělích. Je to velmi náročná 
práce, zvlášť v současné době, kdy se dobří zaměst-
nanci špatně shánějí. Víme, že volná neděle je pro 
naše zaměstnance velkým benefitem, je to takový 
příspěvek ke spokojenosti, protože samozřejmě 
mzda je základ. Ale volného času si lidé váží čím dál 
víc. Když budou odpočatí, budou mít více energie 
do práce, chuť se více usmívat, být aktivnější. Věří-
me, že to bude fungovat. A také věříme, že naším 
krokem budeme inspirovat další obchodníky.

Jdeme s kůží 
na trh

Volná neděle 
je příspěvek 
ke spokojenosti.

... /...
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předseda představenstva a ředitel, 
Tempo, obchodní družstvo

Jan Sůra
V poslední době se o opavském obchodním 
družstvu mluví hlavně v souvislosti 
s rozhodnutím uzavřít v neděli téměř stovku 
jejich prodejen. Tento krok bude jen letos stát 
subjekt, který loni vygeneroval obrat přes 
1‚3 mld., zhruba 25 milionů korun.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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SETKÁNÍ

Jan Sůra
předseda představenstva a ředitel, 
Tempo, obchodní družstvo

Shodli jste se na nápadu zavřít v neděli 
jednomyslně?

Na představenstvu jsme předložili koncem roku 
2019 dvě varianty plánu na rok 2020, jednu se 
zavřenými a druhou s otevřenými nedělemi. Hodně 
jsme vysvětlovali, o co nám jde. A představenstvo 
se nadchlo. Šlo nám o to najít cestu, co všechno 
můžeme udělat pro zaměstnance, aniž by to ohro-
zilo firmu. Odbory nás za to rozhodnutí pochválily, 
nejsou tu přece od toho, aby zaměstnavatele zlik-
vidovaly. Prosperující firma je základ, protože jedi-
ně tak může garantovat lidem jejich uplatnění.

Neobáváte se toho, že kvůli tomuto 
rozhodnutí ztratíte zákazníky?

Věříme, že ne. Připravujeme informační kampaň, 
která má za cíl zákazníkům vysvětlit, proč to dělá-
me, a co jim naopak jako náhradu nabídneme – to 
je právě ten prodloužený sobotní prodej. Zákazník 
je u nás na prvním místě a my mu chceme vyjít 
vstříc. Za spokojeným zákazníkem stojí spokojený 
personál a tomu chceme vyjít vstříc také. Výhodou 
tradičního obchodu, a vnímáme to každý den, je 
usměvavý vstřícný personál, který je ochoten pora-
dit či si jen popovídat. Budeme apelovat na zákaz-
níky, aby celou problematiku pochopili – naše 
prodavačky jsou maminky, manželky a babičky, 
které chtějí být také s rodinou – a požádáme je, 
aby jim to umožnili svým porozuměním. Víme, že 
ta komunikace nebude snadná, jdeme s kůží na trh 
a uděláme vše pro to, aby to zákazník pochopil 
a přijal. Využijeme proto nejen našich letáků, to je 
stále hlavní komunikační prostředek, plánujeme 
i kampaň v lokálním tisku, ale hlavně budeme ko-
munikovat přímo v prodejně.

Co je podle vás nejzásadnější pro úspěch 
menších nezávislých maloobchodníků?

Jít si svou cestou, ale přitom spolupracovat. Věřím, 
že máme výhodu v tom, že se spolupráce nebojí-
me, a když si s něčím nevíme rady, umíme se zeptat 
a umíme se spojit. A v té spolupráci musí být dů-
věra, protože ruku v ruce s ní je možná otevřenost. 
Ta je pro spolupráci zásadní. Před několika lety 
jsme díky otevřenosti vstoupili do spolupráce s Ro-
manem Mazákem a s Družstvem CBA CZ, nakupu-
jeme společně, společně řešíme a plánujeme i plno 
dalších věcí. Bylo to pro naše družstvo jedno z nej-
lepších rozhodnutí. A vím, že i CBA si spolupráce 
s námi cení. O to větší z ní máme všichni radost. 
Jdeme trochu jinou cestou než ostatní družstva na 
trhu. Ale pokud se mě ptáte na předpoklad úspě-
chu, jsem přesvědčen, že je ve spolupráci tohoto 
druhu.



O modernizaci prodejen 
Tempa, obchodního 
družstva, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem vnímavější 
na ochotu a přístup 
prodavačů. Ale to 
bude spíš pracovní 

deformace.

Můj oblíbený 
obchod:

Všechny z naší sítě, od toho 
největšího až po jednomístku. 

Ve všech se zaměstnanci, i když 
v rozdílných podmínkách, ze všech 

sil snaží o co nejlepší výsledky. 
A v naprosté většině se jim to 

daří. Tímto jim za to tak 
nenápadně děkuji.

Co mě na 
nakupování baví:

Baví mě všechno! Ani 
nemusím jít za konkrétním 

cílem, ale jednou za čas si musím 
„zašopovat“, jinak mám absťák. 
Často chodím bez konkrétního 

cíle po prodejní ploše a jen 
vnímám… A nakonec 
samozřejmě vždy něco 

koupím.
Moje 

nejoblíbenější 
značka:

Značky mě nijak zásadně 
neberou, vždy mi jde 

víc o obsah nebo 
funkčnost výrobku.

S kým 
nejčastěji 
nakupuji:

Sám nebo s někým 
z rodiny.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Jednou až dvakrát týdně 
v našich prodejnách, občas 
také v některém z řetězců, 

kam jdu za konkrétním 
zbožím, které my 

nevedeme.
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Na prodejní ploše s Janem Sůrou:

K nakousnutí
Dřevěný layout pečivu sluší, 
široká nabídka láká 
k nakousnutí.

Teplý pult boduje
Jídla z nabídky teplého pultu si zákazníci 
obvykle odnášejí rovnou domů. Pokrmy 
připravované metodou sous-vide jsou 
voňavé a šťavnaté.

Doplňkový sortiment 
pro fajnšmekry
Do venkovských prodejen patří základní 
nabídka vybavení pro dílnu i zahradu.

Bez tápání
Modernizované prodejny nabízejí 
široké a přehledné uličky.

Čerstvé a chlazené
Chlazené vitríny udržují zeleninu déle 
čerstvou.

Někdo to rád sladké
Součástí větších formátů jsou rozšířené 
pulty s nabídkou čerstvých zákusků.

Posaďte se, prosím
Zákusek nebo kávu si mohou 
zákazníci v klidu vychutnat 
u malého posezení.

Někdo vdolky, jiný maso
Nabídka z masného 
a uzenářského pultu 
s regionálními specialitami láká 
na první (druhý i každý další) 
pohled. 
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SETKÁNÍ

Jan Sůra
předseda představenstva a ředitel, 
Tempo, obchodní družstvo

Shodli jste se na nápadu zavřít v neděli 
jednomyslně?

Na představenstvu jsme předložili koncem roku 
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personál a tomu chceme vyjít vstříc také. Výhodou 
tradičního obchodu, a vnímáme to každý den, je 
usměvavý vstřícný personál, který je ochoten pora-
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TÉMA VYDÁNÍ

Dva současné trendy představují příležitost nejen pro producenty lokálních potravin, 
ale rozšiřují také možnosti obchodníkům a pomáhají rozvoji komunit. Prvním 
je rostoucí zájem o lokální produkci a k němu se přidává druhý – obecně větší 
informovanost obyvatel o environmentálních otázkách. Z aktivit, které kolem obou 
trendů vznikají, mohou těžit prakticky všichni.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

přinášípřináší
SpolečnéSpolečné dílo
přinášípřináší plody všem

T éměř tři čtvrtiny spotřebitelů 
(74 %) se zajímají o to, odkud jsou 
potraviny, které konzumují. Vyplý-
vá to ze sedmého ročníku průzku-
mu Nákupní zvyklosti v České re-

publice, který realizovala společnost KPMG. Původ 
všech nakupovaných potravin ale sleduje jen 12 % 
lidí, 14 % to vůbec nezajímá. Zájem se liší podle ka-
tegorií, téměř všichni lidé (93 %), kteří sledují původ 
potravin, se zaměřují na maso a uzeniny, následují 
čerstvé ryby (87 %), mléko a mléčné výrobky (77 %), 
tři čtvrtiny respondentů zajímá také původ ovoce 
a zeleniny. Polovina z nich považuje za důležité, od-
kud je chleba a pečivo. Celých 98 % respondentů 
upřednostňuje český chleba, z toho 69 % preferu-
je lokálního dodavatele. České zboží má výraznou 
převahu také v případě mléka a mléčných výrobků 
(96 %, z toho zhruba jen pětina upřednostňuje lo-
kální dodavatele) a masa a uzenin (95 %, z toho 
66 % stačí odkudkoliv z České republiky, lokální 
požaduje 28 %).
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:
3.–4. 6. 2020

TOP HOTEL PRAHA

Řídíme se radami a doporučeními 
získanými právě na Samoškách

Na kongres jezdíme pravidelně, pokaždé se dozvíme spoustu užitečných 
věcí. Co zde posbíráme, potom následně aplikujeme v našem obchodě. 
Na začátku nám například radili, ať dáme více na čerstvé pečivo, a tak 
jsme to udělali. Potom jsme se dozvěděli, že máme být regionální 
a farmářští, tak jsme investovali do remodelingu prodejny. Řídíme se radami 
a doporučeními získanými právě na Samoškách. Musíme říci, že se nám to 
vyplácí, protože vše, co jsme provedli, fungovalo. Tuto akci tak bereme jako 
příležitost načerpat informace o tom, jakým směrem se dále ubírat. 

 Radek Perdykula, spolumajitel, Potraviny Večerka 
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Co je lokální, 
to má zelenou

Nákup lokálních potravin podporuje místní ekono-
miku a na toto téma zákazníci stále více slyší. Je 
otázkou, zda budou mít tak dobrý sluch v případě 
krize, která jim ztenčí příjmy. Nyní ale, minimálně 
v průzkumech, dávají lokálním potravinám zele-
nou. Pomáhá rostoucí povědomí o tom, že lokální 
potraviny jsou pro organismus přirozenější a re-
spektují sezonnost. Navíc je synonymem pro kva-
litu jídla chuť a tu u plodového ovoce a zeleniny 
nejvíce ovlivňuje výběr odrůdy a stadium zralosti 
plodů při sběru.

Obecně také roste povědomí o environmentálních 
dopadech globalizovaného hospodářství. Zatímco 
ještě před několika lety by lidé v otázce vyproduko-
vané uhlíkové stopy pravděpodobně spíše tápali, 
dnes si uvědomují, že i přeprava potravin ze zahra-

ničí má negativní dopad na životní prostředí. Zájem 
o českou, a pokud možno i lokální produkci je tak 
vcelku logický. „Poptávka po českém zboží roste, 
ale soběstačnost vytrvale klesá,“ upozorňuje To-
máš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Z domácích zdrojů dokážeme uspokojit 
například jen jedno procento poptávky po biopro-
duktech. Nový ekosystém už ale podle něj vzniká. 
Důležitá bude analýza příčin snižování soběstač-
nosti a také aktivní podpora pěstování a výroby 
nejen biopotravin a spolupráce s výrobci – ať už 
půjde o pekaře, ovocnáře, zelináře či uzenáře. 
A právě spolupráce je to klíčové slovo.

Víc hlav víc ví (a sní)

Čeští farmáři se v supermarketech nedokážou do-
statečně prosadit zejména proto, že obvykle ne-
mohou zaručit pravidelné dodávky zboží. Rozmary 
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přírody se těžko řídí. V takovém případě jim pak 
hrozí pokuta a do takového rizika jít nechtějí. Po-
kud ale zákazník žádá lokální potraviny, obchod-
níci mu je chtějí nabídnout a hledají cesty, jak pro-
blémy s dodávkami řešit. Farmáři se sdružují 
a vznikají celky v podobě odbytových družstev, 
která do jednání s obchodníky úspěšně vstupují. 
Farmáři se tak mohou plně věnovat své práci a dis-
tribuci vypěstovaných plodin nechat na jiných.

Funkční příklad lze najít třeba u společnosti NWT, 
která se specializuje na inovační technologie celo-
ročně vytápěných skleníků pro pěstování plodové 

zeleniny a je rovněž vlastníkem a provozovatelem 
několika farem, například Farmy Bezdínek. Na Slo-
vensku vlastní také Farmu Kameničany, se kterou 
v roce 2015 zakládala odbytovou organizaci Ovo-
zela na Slovensku. Ta dnes pokrývá téměř polovinu 
z celkové produkce slovenských rajčat. „Sdružili 
jsme nezávislé slovenské farmáře a nabídli čerstvou 
zeleninu pod jednou společnou značkou. Balení, 
logistiku a obchod s řetězci zajišťuje partnerská 
společnost. Zároveň ale plně respektujeme identi-
tu jednotlivých farmářů a na prodejním balení je 
vždy uvedeno, ze které farmy zelenina pochází,“ 
přibližuje projekt Jiří Stodůlka, ředitel divize Agro 
ve společnosti NWT a jednatel Farmy Bezdínek.

Najít společnou cestu 
a nabídnout, co zákazníci 
žádají

Dva roky po startu slovenského provozu iniciovala 
firma vznik družstva Čerstvě utrženo, pomohla far-
mám postavit skleníky, sdružila je pod jednu odby-
tovou organizaci a díky spolupráci a větší síle tak 
našla česká rajčata cestu i do obchodních řetězců. 
Loni byla Farma Bezdínek jedním ze zakládajících 
členů další odbytové organizace pod jménem Dob-
ré družstvo, kde se o balení, logistiku a obchod 
s řetězci stará firma Čeroz. „Jsme přesvědčeni 
o tom, že vystupovat na trhu pod společnou znač-
kou s sebou přináší mnoho výhod. Společně mů-
žeme na základě zájmu zákazníků plánovat, co 
budeme pěstovat, společně jsme silnější při vyjed-
návání o podmínkách s obchodními řetězci, společ-
ně můžeme lépe nakupovat, společně můžeme 
dělat marketing a společně můžeme sdílet zkuše-
nosti při pěstování,“ vysvětluje Jiří Stodůlka.

Chce tak změnit fakt, že naprostou většinu čerstvé 
zeleniny a ovoce dovážíme ze zahraničí, přitom má 
tuzemsko dobré klimatické podmínky pro jejich 
pěstování, a to dokonce i v režimu bez pesticidů. 
Obě farmy z portfolia společnosti NWT už prošly 
auditem pro technologii pěstování bez pesticidů 
a v roce 2019 dodaly na trh víc než 1500 tun rajčat 
a přes 550 tun okurek. Jiří Stodůlka věří, že se re-
žimu bez-reziduálního zemědělství bude účastnit 
více zemědělců a Česko a Slovensko by se tak 
mohly vyrovnat evropskému průměru. Firma zača-
la nově nabízet rajčata v balení z recyklovatelného 
papíru s příměsí trávy, aby zároveň naplňovala fi-
lozofii budoucnosti udržitelného rozvoje. „Každý 
aktér dodavatelského řetězce – producent, distri-
butor, logistik, obchodní řetězec a zákazník – bude 
přispívat svým dílem k budování nového systému 
produkce potravin, jehož součástí se bezesporu 
stává také téma bezreziduální produkce. Udržitel-
nost se stává takovým základním kamenem, který 
všechny aktéry spojuje v jeden společný cíl,“ je 
přesvědčen Jiří Stodůlka.

Produkce českých rajčat z Farmy Bezdínek míří na-
příklad do obchodů společnosti Tesco Stores ČR, 
která se rovněž snaží najít společnou cestu, aby zá-
kazníkům nabídla to, co si přejí. „Vždy známe přímo 
pěstitele, se kterým je v kontaktu náš technologický 
tým i nákupní oddělení. Následně jen řešíme, zda 
má pěstitel vlastní logistiku a může vozit přímo 
nebo se spojí s některým z našich současných do-
davatelů, kteří již mají logisticky kanál vybudovaný. 
To je třeba příklad Farmy Bezdínek a společnosti 
Blanická,“ vysvětluje manažer komunikace 

„Naší vizí je hyperlokálnost.“

Naší vizí je svět, ve kterém budou lokální výrobky a suroviny dostupné kaž-
dému. Potraviny nebudou muset cestovat přes celou republiku, natož půlku 
světa a několik prostředníků. Poputují od výrobce přímo k zákazníkovi bez 
zbytečných vedlejších nákladů. Svět, kde lidé nakoupí od výrobců ve svém 
regionu, a peníze se tak vrátí opět do regionu.

Kamil Demuth, CEO, Scuk.cz
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Dva současné trendy představují příležitost nejen pro producenty lokálních potravin, 
ale rozšiřují také možnosti obchodníkům a pomáhají rozvoji komunit. Prvním 
je rostoucí zájem o lokální produkci a k němu se přidává druhý – obecně větší 
informovanost obyvatel o environmentálních otázkách. Z aktivit, které kolem obou 
trendů vznikají, mohou těžit prakticky všichni.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

přináší plody všem

T éměř tři čtvrtiny spotřebitelů 
(74 %) se zajímají o to, odkud jsou 
potraviny, které konzumují. Vyplý-
vá to ze sedmého ročníku průzku-
mu Nákupní zvyklosti v České re-

publice, který realizovala společnost KPMG. Původ 
všech nakupovaných potravin ale sleduje jen 12 % 
lidí, 14 % to vůbec nezajímá. Zájem se liší podle ka-
tegorií, téměř všichni lidé (93 %), kteří sledují původ 
potravin, se zaměřují na maso a uzeniny, následují 
čerstvé ryby (87 %), mléko a mléčné výrobky (77 %), 
tři čtvrtiny respondentů zajímá také původ ovoce 
a zeleniny. Polovina z nich považuje za důležité, od-
kud je chleba a pečivo. Celých 98 % respondentů 
upřednostňuje český chleba, z toho 69 % preferu-
je lokálního dodavatele. České zboží má výraznou 
převahu také v případě mléka a mléčných výrobků 
(96 %, z toho zhruba jen pětina upřednostňuje lo-
kální dodavatele) a masa a uzenin (95 %, z toho 
66 % stačí odkudkoliv z České republiky, lokální 
požaduje 28 %).

25
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:
3.–4. 6. 2020

TOP HOTEL PRAHA

Řídíme se radami a doporučeními 
získanými právě na Samoškách

Na kongres jezdíme pravidelně, pokaždé se dozvíme spoustu užitečných 
věcí. Co zde posbíráme, potom následně aplikujeme v našem obchodě. 
Na začátku nám například radili, ať dáme více na čerstvé pečivo, a tak 
jsme to udělali. Potom jsme se dozvěděli, že máme být regionální 
a farmářští, tak jsme investovali do remodelingu prodejny. Řídíme se radami 
a doporučeními získanými právě na Samoškách. Musíme říci, že se nám to 
vyplácí, protože vše, co jsme provedli, fungovalo. Tuto akci tak bereme jako 
příležitost načerpat informace o tom, jakým směrem se dále ubírat. 

 Radek Perdykula, spolumajitel, Potraviny Večerka 
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Co je lokální, 
to má zelenou

Nákup lokálních potravin podporuje místní ekono-
miku a na toto téma zákazníci stále více slyší. Je 
otázkou, zda budou mít tak dobrý sluch v případě 
krize, která jim ztenčí příjmy. Nyní ale, minimálně 
v průzkumech, dávají lokálním potravinám zele-
nou. Pomáhá rostoucí povědomí o tom, že lokální 
potraviny jsou pro organismus přirozenější a re-
spektují sezonnost. Navíc je synonymem pro kva-
litu jídla chuť a tu u plodového ovoce a zeleniny 
nejvíce ovlivňuje výběr odrůdy a stadium zralosti 
plodů při sběru.

Obecně také roste povědomí o environmentálních 
dopadech globalizovaného hospodářství. Zatímco 
ještě před několika lety by lidé v otázce vyproduko-
vané uhlíkové stopy pravděpodobně spíše tápali, 
dnes si uvědomují, že i přeprava potravin ze zahra-

ničí má negativní dopad na životní prostředí. Zájem 
o českou, a pokud možno i lokální produkci je tak 
vcelku logický. „Poptávka po českém zboží roste, 
ale soběstačnost vytrvale klesá,“ upozorňuje To-
máš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Z domácích zdrojů dokážeme uspokojit 
například jen jedno procento poptávky po biopro-
duktech. Nový ekosystém už ale podle něj vzniká. 
Důležitá bude analýza příčin snižování soběstač-
nosti a také aktivní podpora pěstování a výroby 
nejen biopotravin a spolupráce s výrobci – ať už 
půjde o pekaře, ovocnáře, zelináře či uzenáře. 
A právě spolupráce je to klíčové slovo.

Víc hlav víc ví (a sní)

Čeští farmáři se v supermarketech nedokážou do-
statečně prosadit zejména proto, že obvykle ne-
mohou zaručit pravidelné dodávky zboží. Rozmary 
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Regiony s největším zájmem 
o komunitní princip najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 společnosti Václav Koukolíček. Dodává, že spolu-
pracovat s farmou tedy není příliš problematické, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. Pro obchodníka 
je to systémově jednodušší a farma se může věno-
vat pěstování a logistiku nechat na partnerovi.

Komunitní projekty 
podporují místní 
dodavatele

Stejně tak, jako hledají cestu dodavatelé a tvoří 
jistá komunitní společenství – družstva, spojují se 
i samotní zákazníci. Obecná definice komunity 
 hovoří o tom, že má společný základ sdílených 
hodnot, vyznačuje se vzájemnou péčí, důvěrou 
a týmovou prací, má rozvinutou efektivní vnitřní 
komunikaci a je otevřená do budoucnosti. Jedním 
z projektů, který je postavený na komunitním prin-
cipu, je on-line farmářské tržiště Scuk.cz. „Inspiro-
vali jsme se v zahraničí projektem La Ruche Qui Dit 
Oui, který má ve Francii a v rámci řady evropských 
zemí několik set komunit zákazníků sdružených do 
takzvaných nákupních skupin. Přišlo nám to jako 
ideální způsob, jak propojit lokální výrobce a far-
máře s koncovými zákazníky,“ vysvětluje CEO pro-
jektu Scuk.cz Kamil Demuth. Vidí v projektu do 
budoucna příležitost i pro hyperlokálnost – lidé 
nakoupí od výrobců ve svém regionu a peníze se 
tak vracejí opět do regionu.

V tuto chvíli má projekt více než dvě stovky spolu-
pracujících farmářů a stejný počet nákupních sku-
pin. Každá z nich má své výdejní místo a svého 
organizátora, který se stará o příjem a výdej ob-
jednaného zboží. Velice častými organizátory jsou 
maminky na mateřské dovolené, kterým je celá 
vize kvalitních a lokálních potravin přirozeně blíz-
ká. Organizátorem ale může být i jakýkoli obchod-
ník, který se do projektu zapojí. „Jako výdejny nám 
fungují například kavárny, fitness studia či prodej-
ny zdravých výživ, které mají slušnou nabídku ko-
loniálu, ale řešit nabídku čerstvých potravin je pro 
ně z pohledu obrátky a nízké trvanlivosti obtížné,“ 
vysvětluje Kamil Demuth. Scuk.cz pro obchodníky 
představuje takovou potravinovou Zásilkovnu, kte-
rá přivádí pravidelné zákazníky, podporuje budo-
vání věrnosti i nákupní komunity. Organizátoři si 
sami řídí, co budou on-line prodávat, předpokládá 

se jejich aktivita na sociálních sítích, v rámci pro-
jektu mají ale zajištěný marketing, automatické 
generování letáku a obrovské množství inspirace, 
kterou komunita aktivně sdílí.

Pro to, aby se obchodník do systému zapojil, ne-
potřebuje žádné speciální vybavení, pouze menší 
skladovací prostor a lednici pro chlazené potraviny. 
Jednou týdně mu Scuk.cz dopraví objednané zbo-
ží, které si tentýž den přijde vyzvednout zákazník. 
Obchodníkovi pak náleží 7,5 % z hodnoty celého 
nákupu včetně DPH. Není to určitě to, co by ob-
chodníka podrželo nad vodou v případě krize, ale 
může to být jedna z dalších smysluplných služeb, 
kterou zákazníkům nabídnou.

Jsme tu doma

Ve sdružování, ať už na straně zákazníků nebo 
producentů, vidí určitě velký smysl také Miloslav 
Hlavsa, ředitel Konzumu, obchodního družstva 
v Ústí nad Orlicí. Rozhodně se tak podle něj zvy-
šuje dostupnost české lokální produkce tuzem-
ským zákazníkům a družstvo na tom dlouhodobě 
pracuje v rámci projektu Jsme tu doma. 

„Spolupracujeme s pětadvaceti lokálními země-
dělci. Organizačně je to poměrně náročné, proto-
že je nutné je propojit. Aby šlo všechno hladce, 
vybudovali jsme v roce 2012 separátní sklad ovoce 
a zeleniny u našeho skladu v Letohradě. Je v pro-
nájmu společnosti Tercie, která pro nás zajišťuje 
kompletaci dodávek od jednotlivých zemědělců. 
Jde opravdu o čerstvou a lokální produkci, takže 
bedýnky máme pro zákazníky sezonně zhruba od 
května do října. Bedýnky mohou být míchané, ale 
také jednodruhové, záleží na tom, pro co se zákaz-
ník rozhodne. Objednává se v pondělí, kolegové 
z partnerské firmy podle objednaného počtu zma-
pují aktuální nabídku u farmářů a zboží u nich za-
jistí. Ve čtvrtek se bedýnky kompletují a rozvezou 
do jednotlivých prodejen společně s rozvozem 
konvenčního ovoce a zeleniny. A v pátek si zákaz-
níci bedýnku vyzvednou,“ vysvětluje v podstatě 
jednoduchý proces propojení lokálních výrobců se 
spotřebiteli Miloslav Hlavsa. Týdně se tak zkomple-
tuje zhruba padesátka bedýnek, jejichž součástí je 

i informační letáček s „rodokmenem“ jednotlivých 
druhů ovoce a zeleniny, aby zákazníci přesně vě-
děli, odkud pochází.

Zákazníky farmářských bedýnek tvoří stálý a věrný 
okruh, který si službu vyzkoušel a opakovaně se 
k ní vrací. „Konzum je vlastně jen o něco větší Scuk.
cz. Jen to děláme déle, ve větším rozsahu a v sor-
timentu máme z praktických důvodů pro uspoko-
jení potřeb našich členů vedle lokální produkce i tu 
běžnou, nelokální. V nových projektech vidíme 
spíše než konkurenci příležitost pr                o budoucí spolu-
práci,“ míní Miloslav Hlavsa. Upozorňuje ale na to, 
že cílem takových komunit by v první řadě neměl 
být neúměrný zisk. „Tyto systémy někdy příliš hra-
jí na city zákazníků, že za lokální kvalitu se musí 
připlatit. To sice ano, ale neměl by na tom nikdo 
neúměrně profitovat,“ uzavírá Miloslav Hlavsa. 

TÉMA VYDÁNÍ
Společné dílo přináší...

„Sdružování 
má smysl.“

Sdružováním, ať už producentů nebo 
zákazníků, se zvyšuje dostupnost české 
lokální produkce českým spotřebitelům. 
A to má rozhodně smysl.

Miloslav Hlavsa, ředitel, 
obchodní družstvo Konzum, 
Ústí nad Orlicí

„Spolupráce 
znamená 
výhody.“

Díky spolupráci více 
farem můžeme lépe 
plánovat, co budeme 
pěstovat, jsme silnější při vyjednávání pod-
mínek s obchodníky, efektivněji nakupuje-
me, děláme společný marketing a sdílíme 
ty nejlepší zkušenosti.

Jiří Stodůlka, 
jednatel, Farma Bezdínek
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 společnosti Václav Koukolíček. Dodává, že spolu-
pracovat s farmou tedy není příliš problematické, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. Pro obchodníka 
je to systémově jednodušší a farma se může věno-
vat pěstování a logistiku nechat na partnerovi.

Komunitní projekty 
podporují místní 
dodavatele

Stejně tak, jako hledají cestu dodavatelé a tvoří 
jistá komunitní společenství – družstva, spojují se 
i samotní zákazníci. Obecná definice komunity 
 hovoří o tom, že má společný základ sdílených 
hodnot, vyznačuje se vzájemnou péčí, důvěrou 
a týmovou prací, má rozvinutou efektivní vnitřní 
komunikaci a je otevřená do budoucnosti. Jedním 
z projektů, který je postavený na komunitním prin-
cipu, je on-line farmářské tržiště Scuk.cz. „Inspiro-
vali jsme se v zahraničí projektem La Ruche Qui Dit 
Oui, který má ve Francii a v rámci řady evropských 
zemí několik set komunit zákazníků sdružených do 
takzvaných nákupních skupin. Přišlo nám to jako 
ideální způsob, jak propojit lokální výrobce a far-
máře s koncovými zákazníky,“ vysvětluje CEO pro-
jektu Scuk.cz Kamil Demuth. Vidí v projektu do 
budoucna příležitost i pro hyperlokálnost – lidé 
nakoupí od výrobců ve svém regionu a peníze se 
tak vracejí opět do regionu.

V tuto chvíli má projekt více než dvě stovky spolu-
pracujících farmářů a stejný počet nákupních sku-
pin. Každá z nich má své výdejní místo a svého 
organizátora, který se stará o příjem a výdej ob-
jednaného zboží. Velice častými organizátory jsou 
maminky na mateřské dovolené, kterým je celá 
vize kvalitních a lokálních potravin přirozeně blíz-
ká. Organizátorem ale může být i jakýkoli obchod-
ník, který se do projektu zapojí. „Jako výdejny nám 
fungují například kavárny, fitness studia či prodej-
ny zdravých výživ, které mají slušnou nabídku ko-
loniálu, ale řešit nabídku čerstvých potravin je pro 
ně z pohledu obrátky a nízké trvanlivosti obtížné,“ 
vysvětluje Kamil Demuth. Scuk.cz pro obchodníky 
představuje takovou potravinovou Zásilkovnu, kte-
rá přivádí pravidelné zákazníky, podporuje budo-
vání věrnosti i nákupní komunity. Organizátoři si 
sami řídí, co budou on-line prodávat, předpokládá 

se jejich aktivita na sociálních sítích, v rámci pro-
jektu mají ale zajištěný marketing, automatické 
generování letáku a obrovské množství inspirace, 
kterou komunita aktivně sdílí.

Pro to, aby se obchodník do systému zapojil, ne-
potřebuje žádné speciální vybavení, pouze menší 
skladovací prostor a lednici pro chlazené potraviny. 
Jednou týdně mu Scuk.cz dopraví objednané zbo-
ží, které si tentýž den přijde vyzvednout zákazník. 
Obchodníkovi pak náleží 7,5 % z hodnoty celého 
nákupu včetně DPH. Není to určitě to, co by ob-
chodníka podrželo nad vodou v případě krize, ale 
může to být jedna z dalších smysluplných služeb, 
kterou zákazníkům nabídnou.

Jsme tu doma

Ve sdružování, ať už na straně zákazníků nebo 
producentů, vidí určitě velký smysl také Miloslav 
Hlavsa, ředitel Konzumu, obchodního družstva 
v Ústí nad Orlicí. Rozhodně se tak podle něj zvy-
šuje dostupnost české lokální produkce tuzem-
ským zákazníkům a družstvo na tom dlouhodobě 
pracuje v rámci projektu Jsme tu doma. 

„Spolupracujeme s pětadvaceti lokálními země-
dělci. Organizačně je to poměrně náročné, proto-
že je nutné je propojit. Aby šlo všechno hladce, 
vybudovali jsme v roce 2012 separátní sklad ovoce 
a zeleniny u našeho skladu v Letohradě. Je v pro-
nájmu společnosti Tercie, která pro nás zajišťuje 
kompletaci dodávek od jednotlivých zemědělců. 
Jde opravdu o čerstvou a lokální produkci, takže 
bedýnky máme pro zákazníky sezonně zhruba od 
května do října. Bedýnky mohou být míchané, ale 
také jednodruhové, záleží na tom, pro co se zákaz-
ník rozhodne. Objednává se v pondělí, kolegové 
z partnerské firmy podle objednaného počtu zma-
pují aktuální nabídku u farmářů a zboží u nich za-
jistí. Ve čtvrtek se bedýnky kompletují a rozvezou 
do jednotlivých prodejen společně s rozvozem 
konvenčního ovoce a zeleniny. A v pátek si zákaz-
níci bedýnku vyzvednou,“ vysvětluje v podstatě 
jednoduchý proces propojení lokálních výrobců se 
spotřebiteli Miloslav Hlavsa. Týdně se tak zkomple-
tuje zhruba padesátka bedýnek, jejichž součástí je 

i informační letáček s „rodokmenem“ jednotlivých 
druhů ovoce a zeleniny, aby zákazníci přesně vě-
děli, odkud pochází.

Zákazníky farmářských bedýnek tvoří stálý a věrný 
okruh, který si službu vyzkoušel a opakovaně se 
k ní vrací. „Konzum je vlastně jen o něco větší Scuk.
cz. Jen to děláme déle, ve větším rozsahu a v sor-
timentu máme z praktických důvodů pro uspoko-
jení potřeb našich členů vedle lokální produkce i tu 
běžnou, nelokální. V nových projektech vidíme 
spíše než konkurenci příležitost pr                o budoucí spolu-
práci,“ míní Miloslav Hlavsa. Upozorňuje ale na to, 
že cílem takových komunit by v první řadě neměl 
být neúměrný zisk. „Tyto systémy někdy příliš hra-
jí na city zákazníků, že za lokální kvalitu se musí 
připlatit. To sice ano, ale neměl by na tom nikdo 
neúměrně profitovat,“ uzavírá Miloslav Hlavsa. 

Společné dílo přináší...

„Sdružování 
má smysl.“

Sdružováním, ať už producentů nebo 
zákazníků, se zvyšuje dostupnost české 
lokální produkce českým spotřebitelům. 
A to má rozhodně smysl.

Miloslav Hlavsa, ředitel, 
obchodní družstvo Konzum, 
Ústí nad Orlicí

„Spolupráce 
znamená 
výhody.“

Díky spolupráci více 
farem můžeme lépe 
plánovat, co budeme 
pěstovat, jsme silnější při vyjednávání pod-
mínek s obchodníky, efektivněji nakupuje-
me, děláme společný marketing a sdílíme 
ty nejlepší zkušenosti.

Jiří Stodůlka, 
jednatel, Farma Bezdínek
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Česká republika se stane osmou zemí, kam 
rozšíří síť svých prodejen nizozemský 

diskontní prodejce Action. Jeho CEO 
Sander van der Laan věří, že i tuzemské 

zákazníky osloví obchodním modelem 
založeným na nízkých cenách 
a momentu překvapení. Tím je 
pravidelná obměna široké nabídky 
produktů určených pro každodenní 
i příležitostné užití.

POZOROVATEL TRENDŮ

a překvapení

Každý má rád 

nízké ceny
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Jak může Action dosáhnout 
na tak nízké ceny? Odpově                ď 
najdete na www.zboziaprodej



Letos u nás plánuje řetězec Action 
otevřít prvních pět prodejen. Sází 
přitom na prosperující obchodní 
model založený na udržitelném 

růstu a neustálém rozšiřování sítě distribučních 
center napříč Evropou. Poslední z nich bylo 
otevřeno v Polsku a vznik dalšího je naplánovaný 
na Slovensku.

Na tuzemský trh vstoupíte s poměrně 
ojedinělým obchodním formátem. 
Můžete jej přiblížit?

Těžko se popisuje tomu, kdo ho zatím ještě nevi-
děl. Výjimečný formát Action je založen na široké 
nabídce, nízkých cenách a na překvapení. Zákaz-
níci u nás najdou vše, co potřebují – od čisticích 
prostředků přes nářadí a potřeby pro DIY, hračky, 
kancelářské potřeby po drobné dekorativní před-
měty, a to vše ve skvělé kvalitě a za nízké ceny. 
V neposlední řadě u nás najdou inspiraci a nikdy 
se nebudou nudit, protože každý týden obměňu-
jeme 150 produktů z naší nabídky.

Koho tedy považujete za přímého 
konkurenta?

S oblibou říkám, že konkurujeme mnohým, ale ni-
koho neohrožujeme. Pro drogerii bychom mohli být 
konkurentem číslo pět nebo šest, pro supermarket 
možná osm nebo devět. Všude tyto formáty fungu-
jí a prosperují jeden vedle druhého.

A jak chcete, aby vás zákazníci vnímali?

Nabízíme velice nízké ceny, a to ve všech našich 
čtrnácti kategoriích, které zahrnují velmi dynamický 
sortiment. A kombinace těchto kategorií je opravdu 
jedinečná. Není mnoho retailerů, kteří nabízejí 14 
kategorií sortimentu. Pokud navštívíte náš obchod 
v Nizozemsku, budete si umět přesně představit 
i náš český obchod. Až 95 procent sortimentu na 
všech trzích, kde působíme, se shoduje. Charakte-
rizuje nás tedy vysoká úroveň standardizace. I to 
nám pomáhá k opravdu rychlému růstu prodejů 
a počtu obchodů.

Postupujete tak ze západu na východ z jedné 
země do druhé.

Přesně tak. Každý má rád kombinaci nízkých cen 
a překvapivého sortimentu, nikdo nemůže být pro-
ti. Například v Nizozemsku v obchodech Action 
nakupují všichni. Ať jsou bohatí nebo chudí, mladí 
nebo staří, katolíci nebo muslimové, mají rozdílnou 
barvu pleti, s dětmi nebo bez nich. V posledních 
šesti měsících přišlo do obchodu Action 72 pro-
cent lidí žijících v Nizozemsku. Naše penetrace je 
tedy hodně velká.

To je ale váš domácí trh, kde působíte od 
roku 1993. Všichni vás tam po těch letech 
musejí znát.

Ano, v Nizozemsku jsme vyspělá značka, 97 procent 
jeho obyvatel zná Action. Ovšem třeba ve Francii 
nebo v Německu nás ještě hodně lidí nezná, to nám 
ale dává skvělou příležitost oslovit je. Když s naším 
formátem vstupujeme do jiných zemí, musíme tam 
samozřejmě vytvořit povědomí o naší značce. Na 
všech trzích, kde působíme, jsme buď úspěšní, nebo 
extrémně úspěšní. A věříme, že stejným vývojem 
projdeme i v České republice. Také proto brzy ote-
vřeme distribuční centrum v Bratislavě. Není tedy 
vůbec od věci, když vás napadne, že bychom mož-
ná mohli další obchody otevřít právě na Slovensku. 
I když toto distribuční centrum je aktuálně budová-
no pro Rakousko a Česko.

Využíváte osm distribučních center. Kromě 
toho slovenského stavíte i další ve Francii. 
Naznačujete tím vaše další expanzní plány?

Díky rozmístění našich distribučních center může-
me, když budeme chtít, rozšiřovat naše působení 
i do Španělska, Itálie, Maďarska nebo Dánska. Ne-
máme ale v úmyslu vstoupit do Velké Británie, stej-
ně tak neuvažujeme ani o Skandinávii. Z mnoha 
důvodů spíše upřednostňujeme postup směrem na 
východ a jih.

Můžeme se detailněji vrátit k vašemu místu 
prodeje?

Jak jsem zmínil, je to jedna značka a jeden obchod-
ní formát. K tomu v podstatě i jednotná velikost. 
Naše obchody využívají 700 až 1100 metrů čtve-
rečních prodejní plochy. Máme velice nízké ceny, 
a to nejenom ve srovnání s našimi konkurenty 
v různých zemích. I v absolutních číslech nabízíme 
velice cenově dostupné položky. Například v USA 
je koncept obchodů Dolar store, kde je vše za je-
den dolar. Velká Británie má zase Pound store, kde 
pořídíte všechno za jednu libru. Na evropském 

kontinentu funguje Euro store s produkty za jedno 
euro. My se snažíme zajistit, aby 60 procent našich 
produktů stálo méně než dvě eura. Naše průměr-
ná maloobchodní cena je 1‚90 eura. A náš průměr-
ný zákazník si během jedné nákupní mise pořídí 
sedm až osm položek.

Variantu nákupu na internetu nenabízíte.  

Občas se mě někdo zeptá, proč nejsme takzvaně 
digitální. Odpovídám, že jsme digitální. V každé 
zemi máme internetové stránky, které během nej-
vytíženějších týdnů navštěvuje šest milionů lidí 
a jejich počet nadále narůstá. Ale zboží on-line 
neprodáváme. Nemusím zdůrazňovat, že vzhle-
dem k našim cenám by provozování internetového 
obchodu bylo velice náročné. Ovšem když nás 
srovnáte s čínskými e-shopy, jsme opravdu velmi 
konkurenceschopní.

A co marketing a podpora prodeje?

V minimální míře. Celých 92 procent našeho sorti-
mentu prodáváme za cenu uvedenou na regálu. 
Náš dynamický sortiment tvoří 14 kategorií a 6000 
položek, z nichž každý týden 150 až 200 měníme. 
Krásu našeho konceptu objevíte pouze tehdy, po-
kud do něho budete chodit 52 týdnů za sebou. 
Když náš obchod nenavštívíte 12 týdnů, po návratu 
zjistíte, že se třetina sortimentu změnila. Opravdu 
nevíte, co očekávat. A aniž byste to plánovali, jste 
konfrontováni stále novými položkami za velice níz-
ké ceny. Říkáme tomu honba za pokladem. Každou 
středu ráno začíná ve všech obchodech ve všech 
zemích naše týdenní speciální nabídka.

Nabízíte i privátní značky?

Prodáváme hodně produktů tradičních značek, ale 
navyšujeme počet výrobků pod privátními značka-
mi. Aktuálně tvoří zhruba 15 procent našeho sorti-
mentu. V podstatě lze říct, že máme privátní značky 
pro specifické kategorie, podobně jako německé 
potravinářské diskonty. Ale do jejich rozvoje poměr-
ně výrazně investujeme. Například v roce 2018 jsme 
rozšířili nabídku o 12 privátních značek. Jejich vý-
robci jsou přitom rozeseti po celém světě. 

Action 
v České republice

První dva tuzemské obchody Action se 
budou nacházet ve středních a východních 
Čechách. V průběhu následujících měsíců 
roku 2020 pak retailer otevře ještě tři ob-
chody. Každá z prodejen bude mít zhruba 
15 zaměstnanců. Do konce roku se před-
pokládá, že Action bude mít v ČR celkem 
zhruba 90 zaměstnanců – jak v prodejnách, 
tak v kanceláři vedení pro český trh.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz
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Česká republika se stane osmou zemí, kam 
rozšíří síť svých prodejen nizozemský 

diskontní prodejce Action. Jeho CEO 
Sander van der Laan věří, že i tuzemské 

zákazníky osloví obchodním modelem 
založeným na nízkých cenách 
a momentu překvapení. Tím je 
pravidelná obměna široké nabídky 
produktů určených pro každodenní 
i příležitostné užití.
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E-COMMERCE

P 

rodávat léčivé přípravky mimo 
lékárny je v České republice 
možné od roku 1998. Volný re-
žim prodeje se však týká pouze 
velmi omezeného okruhu léčiv 

a na prodejce dopadá řada povinností. Navíc ne 
všechna léčiva prodejná i bez lékařského předpisu 
lze nabízet mimo lékárny. Zákon umožňuje takto 
prodávat pouze vyhrazené léčivé přípravky. I pro-
to tento segment nechával podnikatele dlouho 
chladné. To se však začíná měnit.

Na internetu lze prodávat velké množství zboží. Existují však segmenty, kde 
to není p                řípustné nebo je u nich nutné dodržovat jistá pravidla. Takovým je 
i prodej léků. Zatímco ty volně prodejné jsou v e-shopech běžným sortimentem 
a k dispozici pro spotřebitele prakticky bez omezení, on-line výdej léků na 
předpis tuzemské legislativní nařízení neumožňuje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Lékárník hraje velkou roli

Nachlazení, bolest hlavy nebo třeba problémy se 
zažíváním patří mezi běžné zdravotní obtíže, které 
se často každý snaží vyléčit vlastními silami za po-
moci volně prodejných léků. Nejrůznější medika-
menty dostupné bez lékařského předpisu lze poří-
dit v kamenných lékárnách a na internetu. „I když 
je nákup volně prodejných léků, vitaminů, doplňků 
stravy nebo základního zdravotnického materiálu 
v e-shopu pohodlný a rychlý, více než polovina 

Čechů upřednostňuje osobní návštěvu lékárny. 
Pouze každý desátý nakupuje převážně na inter-
netu a třetina rozděluje nákupy přibližně rovným 
dílem mezi e-shopy a kamenné prodejny,“ uvádí 
David Vurma, výkonný ředitel společnosti Acom-
ware. Češi nedají na návštěvu lékárny dopustit 
především proto, že se mohou přímo na místě po-
radit s odborníkem. „V e-shopu nakupují lidé pře-
vážně produkty, které mají preventivní charakter, 
zatímco do lékáren chodí většinou pacienti, kteří 
řeší akutní péči,“ vysvětluje nákupní zvyklosti zá-
kazníků Kateřina Schotliová, specialistka PR a mar-
ketingu společnosti Pilulka. Inspiraci k výběru 
vhodného léku na internetu hledá podle průzku-
mu Acomware sedm procent zákazníků. Největší 
váhu má tedy stále slovo lékárníka.

Průzkum mimo jiné poukázal na zajímavý fakt: čty-
ři z deseti Čechů nakupují v kamenných lékárnách 
rádi. Přibližně pětina lidí také uvedla, že upřednost-
ňuje lékárnu jednoduše proto, že nedůvěřuje inter-
netovým prodejcům. Pětině dotázaných navíc při-
padá cena za dopravu zboží z e-shopu příliš vysoká. 
„Lidé zatím na internetu nejčastěji hledají nejbližší-
ho prodejce nebo porovnávají ceny. Lékárny, které 
chtějí prodávat na internetu víc, by měly zapracovat 
především na kvalitě poskytovaného poradenství 
a snažit se přesvědčit zákazníky, že e-shop má opro-
ti kamenné prodejně jiné výhody. Například kom-
fort a úsporu času,“ vysvětluje David Vurma.

Češi nakupující léky bez receptu na internetu nejčas-
těji využívají e-shopy lékárenských řetězců Dr. Max, 
Benu a Pilulka. Dvě třetiny zákazníků nakoupí jednou 
za pár měsíců nebo i méně často. Přibližně pětina 
oslovených si objednává jednou za měsíc. Domácím 
lékárničkám vládnou většinou ženy. Kateřina Schot-
liová k tomu dodává: „Sedmdesát procent našich 
on-line zákazníků tvoří ženy. Z volně prodejných léků 
jsou obecně nejprodávanější léky na bolest kloubů, 
šlach a svalů, dále léky na chřipku a nachlazení nebo 
problémy s močovými cestami. Průměrná objednáv-
ka obsahuje 10 kusů různého zboží a zákazník za ni 
utratí v průměru 1200 korun.“

Trh má ohromný 
potenciál.

On-line prodej
léků je stále mladý

SALIMA

MBK VINEX EMBAXPRINTG+HSALIMATECHSALIMA

20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Mezinárodní 
potravinářské 
 veletrhy
www.salima.cz 
www.embaxprint.cz 

Komplex potravinářských veletrhů SALIMA je přesunut, 
uskuteční se v listopadovém termínu

Vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí 
včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté 
„vis maior“ situaci se vedení společnosti Veletrhy Brno 
rozhodlo přesunout komplex potravinářských veletrhů 
SALIMA do náhradního termínu 19.–21. 11. 2020.

Veletrhy Brno se snaží přistupovat v rozhodování 
maximálně odpovědně ke všem zúčastněným 
vystavovatelům, návštěvníkům a partnerům 
veletrhů. Cílem opatření je eliminace ekonomických 
rizik, tj. vznikajících nákladů na straně pořadatele 
a vystavovatelů, rizika zrušení akce těsně před 
plánovaným termínem, reputačního rizika pro veletrh 
a v první řadě zdravotního rizika pro účastníky. 

Rozhodnutí padlo na základě konzultací s klíčovými 
vystavovateli a doporučení Krajské hygienické stanice 
Brno, neboť nelze garantovat odvolání zákazu a předvídat 
opatření v následujících měsících. 

„Listopadový termín pro veletrh SALIMA byl několikrát 
zvažován, neboť z hlediska kontraktačního je pro 
potravinářské firmy vhodnější než termín jarní. Pokud 
se podzimní termín osvědčí, zůstane SALIMA takto 
zachována i do budoucna,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Společnost Veletrhy Brno děkuje za pochopení a věří, 
že se podaří připravit standardní akci v náhradním termínu.

Aktuální informace najdete na www.salima.cz
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 e-recept nebo sdílený lékový záznam,“ naznačuje 
Michal Petrov. Slovo potenciál má v tomto případě 
důležitou roli, protože bez něj by e-shop nikdo ne-
rozjížděl – na začátku jsou potřeba velké investice.

I v nákupním rádci Heureka.cz jsou z legislativních 
důvodů do segmentu léků zařazeny pouze volně 
prodejné léky a samozřejmě další kategorie, jako 
jsou vitaminy nebo doplňky stravy. Meziročně celý 
tento segment vzrostl zhruba o 25 %. „Vrchol pro-
dejů je v tomto segmentu většinou v lednu, zájem 
povyskočí o desítky procent oproti běžným měsí-
cům,“ říká Alexandra Čermáková, obsahová ma-
nažerka Heureka.cz. Mezi volně prodejnými léky 
a doplňky stravy jsou nejpopulárnější tablety Wo-
benzym, Condrosulf, Alavis a v poslední době také 
Oscillococcinum, Energy Gynex nebo Apotex Co-

O přidaných službách čtěte na 
www.zboziaprodej.cz



lafit. Podobně to vidí i Michal Macourek, ředitel 
pro e-commerce společnosti Benu Česká republi-
ka: „On-line se většinou nenakupují léčiva na akut-
ní potřebu a bolest. Spíše to jsou preventivní pří-
pravky nebo opakující se nákupy dlouhodobě 
užívaných produktů.“

V e-shopu Mall.cz je kromě větší záliby nakupovat 
volně dostupné léky on-line viditelný také zájem 
o další produkty související se zdravím. „Tento sor-
timent se čím dál tím více objevuje v nákupních 
košících. Jde o trend několika posledních let a po-
čet Čechů, kteří se pro volně prodejné léky nebo 
doplňky stravy už nevypravují do kamenné lékárny, 
ale objednají si je raději on-line na webu, roste,“ 
deklaruje Pavla Hobíková, tisková mluvčí společ-
nosti Mall Group. Zákazníci nejčastěji hledají vita-
miny a potravinové doplňky, jako jsou různé kloub-
ní výživy nebo probiotické přípravky. Významně 
roste také kategorie zdravotních pomůcek. 

Kamenné lékárny si                                                                                 
udržují neotřesitelnou 
pozici

Zatímco v prodeji spotřební elektroniky, knih 
či domácích spotřebičů jsou kamenné prodej-
ny válcovány e-shopy, v případě volně prodej-
ných léků mají ty první dosud neotřesitelnou 
pozici. Více než polovina Čechů preferuje 
kamenné lékárny, kde hledá radu odborníka. 
Převážně na internetu nakupuje volně prodej-
né léky 12 % Čechů, přičemž nejčastěji jde 
o léky proti bolesti, chřipce, nachlazení a pro-
blémům s močovými cestami.

Zdroj: Ipsos a Acomware

Nákupy jsou většinou 
otázkou prevence

Jak se tedy vlastně liší nákup léků a léčiv on-line 
od klasického způsobu či nákupu jiného zboží 
 na internetu? „V zásadě nijak. Zákazníkům ne-
stojí v cestě žádné bariéry vzhledem k tomu, že 
  v e-shopech se nakupují jen léky, které se vydáva-
jí bez předpisu. Specifika lze nalézt na druhé stra-
ně. I když si totiž klient koupí léky na internetu, 
jako odběrné místo volí tradiční lékárnu, u nás z 85 
procent. Nejpoptávanější kategorie jsou v klasické 
lékárně a na e-shopu úplně jiné. A úplně jiná je 
i cílová skupina,“ vysvětluje Michal Petrov, mluvčí 
společnosti Dr. Max. Nákupy na internetu tak z po-
chopitelných důvodů nemohou pokrýt celé spek-
trum potřeb, které zákazníci mají. „Týká se to prá-
vě léků na předpis, jejichž prodej je legislativně 
omezen. Proto jsou nákupy z internetu většinou 
otázkou prevence,“ reaguje David Vurma.

Potenciál v segmentu léků na předpis je tedy 
ohromný. „Má však svá úskalí, například v kvalitě 
distribuce nebo v limitovaném kontaktu mezi lékár-
níkem a pacientem. Na druhou stranu poptávka po 
takovém servisu narůstá s tím, jak se mění životní 
styl v našem civilizačním okruhu. Rozvoj trhu 
 e-commerce v Česku to jasně dokládá. Jde také 
o definici toho, čemu se říká e-health. Domníváme 
se, že do budoucna si nevystačí s prvky, jako je 

SALIMA

MBK VINEX EMBAXPRINTG+HSALIMATECHSALIMA

20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

Mezinárodní 
potravinářské 
 veletrhy
www.salima.cz 
www.embaxprint.cz 

Komplex potravinářských veletrhů SALIMA je přesunut, 
uskuteční se v listopadovém termínu

Vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí 
včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté 
„vis maior“ situaci se vedení společnosti Veletrhy Brno 
rozhodlo přesunout komplex potravinářských veletrhů 
SALIMA do náhradního termínu 19.–21. 11. 2020.

Veletrhy Brno se snaží přistupovat v rozhodování 
maximálně odpovědně ke všem zúčastněným 
vystavovatelům, návštěvníkům a partnerům 
veletrhů. Cílem opatření je eliminace ekonomických 
rizik, tj. vznikajících nákladů na straně pořadatele 
a vystavovatelů, rizika zrušení akce těsně před 
plánovaným termínem, reputačního rizika pro veletrh 
a v první řadě zdravotního rizika pro účastníky. 

Rozhodnutí padlo na základě konzultací s klíčovými 
vystavovateli a doporučení Krajské hygienické stanice 
Brno, neboť nelze garantovat odvolání zákazu a předvídat 
opatření v následujících měsících. 

„Listopadový termín pro veletrh SALIMA byl několikrát 
zvažován, neboť z hlediska kontraktačního je pro 
potravinářské firmy vhodnější než termín jarní. Pokud 
se podzimní termín osvědčí, zůstane SALIMA takto 
zachována i do budoucna,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Společnost Veletrhy Brno děkuje za pochopení a věří, 
že se podaří připravit standardní akci v náhradním termínu.

Aktuální informace najdete na www.salima.cz
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rodávat léčivé přípravky mimo 
lékárny je v České republice 
možné od roku 1998. Volný re-
žim prodeje se však týká pouze 
velmi omezeného okruhu léčiv 

a na prodejce dopadá řada povinností. Navíc ne 
všechna léčiva prodejná i bez lékařského předpisu 
lze nabízet mimo lékárny. Zákon umožňuje takto 
prodávat pouze vyhrazené léčivé přípravky. I pro-
to tento segment nechával podnikatele dlouho 
chladné. To se však začíná měnit.

Na internetu lze prodávat velké množství zboží. Existují však segmenty, kde 
to není p                řípustné nebo je u nich nutné dodržovat jistá pravidla. Takovým je 
i prodej léků. Zatímco ty volně prodejné jsou v e-shopech běžným sortimentem 
a k dispozici pro spotřebitele prakticky bez omezení, on-line výdej léků na 
předpis tuzemské legislativní nařízení neumožňuje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Lékárník hraje velkou roli

Nachlazení, bolest hlavy nebo třeba problémy se 
zažíváním patří mezi běžné zdravotní obtíže, které 
se často každý snaží vyléčit vlastními silami za po-
moci volně prodejných léků. Nejrůznější medika-
menty dostupné bez lékařského předpisu lze poří-
dit v kamenných lékárnách a na internetu. „I když 
je nákup volně prodejných léků, vitaminů, doplňků 
stravy nebo základního zdravotnického materiálu 
v e-shopu pohodlný a rychlý, více než polovina 

Čechů upřednostňuje osobní návštěvu lékárny. 
Pouze každý desátý nakupuje převážně na inter-
netu a třetina rozděluje nákupy přibližně rovným 
dílem mezi e-shopy a kamenné prodejny,“ uvádí 
David Vurma, výkonný ředitel společnosti Acom-
ware. Češi nedají na návštěvu lékárny dopustit 
především proto, že se mohou přímo na místě po-
radit s odborníkem. „V e-shopu nakupují lidé pře-
vážně produkty, které mají preventivní charakter, 
zatímco do lékáren chodí většinou pacienti, kteří 
řeší akutní péči,“ vysvětluje nákupní zvyklosti zá-
kazníků Kateřina Schotliová, specialistka PR a mar-
ketingu společnosti Pilulka. Inspiraci k výběru 
vhodného léku na internetu hledá podle průzku-
mu Acomware sedm procent zákazníků. Největší 
váhu má tedy stále slovo lékárníka.

Průzkum mimo jiné poukázal na zajímavý fakt: čty-
ři z deseti Čechů nakupují v kamenných lékárnách 
rádi. Přibližně pětina lidí také uvedla, že upřednost-
ňuje lékárnu jednoduše proto, že nedůvěřuje inter-
netovým prodejcům. Pětině dotázaných navíc při-
padá cena za dopravu zboží z e-shopu příliš vysoká. 
„Lidé zatím na internetu nejčastěji hledají nejbližší-
ho prodejce nebo porovnávají ceny. Lékárny, které 
chtějí prodávat na internetu víc, by měly zapracovat 
především na kvalitě poskytovaného poradenství 
a snažit se přesvědčit zákazníky, že e-shop má opro-
ti kamenné prodejně jiné výhody. Například kom-
fort a úsporu času,“ vysvětluje David Vurma.

Češi nakupující léky bez receptu na internetu nejčas-
těji využívají e-shopy lékárenských řetězců Dr. Max, 
Benu a Pilulka. Dvě třetiny zákazníků nakoupí jednou 
za pár měsíců nebo i méně často. Přibližně pětina 
oslovených si objednává jednou za měsíc. Domácím 
lékárničkám vládnou většinou ženy. Kateřina Schot-
liová k tomu dodává: „Sedmdesát procent našich 
on-line zákazníků tvoří ženy. Z volně prodejných léků 
jsou obecně nejprodávanější léky na bolest kloubů, 
šlach a svalů, dále léky na chřipku a nachlazení nebo 
problémy s močovými cestami. Průměrná objednáv-
ka obsahuje 10 kusů různého zboží a zákazník za ni 
utratí v průměru 1200 korun.“

Trh má ohromný 
potenciál.

On-line prodej
léků je stále mladý
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a semináři se sešli jak odborníci 
z oboru, tak především tvůrci 
jednotlivých řešení oceněných 
v listopadové soutěži. Tento-
krát jich bylo sedm a každý 

vyprávěl zajímavý příběh. Účastníci tak získali in-
formace o tom, jak účinně komunikovat v místech 

V únoru, opět po roce, uspořádala asociace POPAI CE seminář, který shrnoval úspěchy 
vybraných projektů, jež získaly ocenění POPAI Awards 2019 o nejlepší loňské reklamní 
prostředky v in-store komunikaci, a navazoval na ně. Akce nabízí jedinečnou příležitost 
formou případových studií, ale také následným dotazováním prezentujících seznámit se 
s návrhy od zadání až po jejich implementaci a úspěšnost v místě prodeje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Vystavení láká
holografickou projekcí

prodeje i jinde, kde jsou v kontaktu se spotřebiteli. 
Jako první přišla na řadu prezentace společnosti 
Dago, která získala od odborné poroty titul Ab-
solutní vítěz soutěže POPAI Awards. Zasloužila si 
ho za ostrovní vystavení Jägermeister s originálním 
hologramem, který se v takové formě v české in-
-store komunikaci zřejmě ještě neobjevil.

POP médium vytvořilo 
harmonický celek

Projekt získal nejvyšší počet bodů ze všech vysta-
vení díky tomu, že dokázal zaujmout zážitkem 
odkazujícím na virtuální realitu. Kromě toho zákaz-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Další úspěšné in-store realizace 
najdete na www.                zboziaprodej.cz 

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO 
SPRÁVNÁ BYZNYSOVÁ 

ROZHODNUTÍ

 

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 
VÝHODNOU CENU!

NABÍDKA PRO FIRMY:

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  
 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15 

VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA 

inzerce

níky oslovil i podsvícenými motivy jelena coby 
ústředního motivu značky. Stejné vystavení získalo 
ještě ceny za nejlepší materiálovou a technologic-
kou inovaci, za kreativitu a stalo se také vítězem 
v kategorii světelné komunikace. Cílem realizace 
bylo splnit zadání, tedy naplnit požadavky zadava-
tele, kterými bylo vytvořit in-store komunikační 
rovinu, jež by v přeplněných obchodech zaujala, 
sdělovala poselství soutěže a zároveň vycházela 
z identity značky.

„Postupně jsme vytvořili tři návrhy řešení. Celkem 
vzniklo pětadvacet kusů této unikátní POP aplikace 
ve třech variantách. Šlo nejen o dvoupaletí a čtyř-
paletí, ale také jsme připravili regálové čelo. V ně-
kterých případech jsme z vystavení rovněž vyrobili 
shop-in-shopy. K vidění byly v obchodních řetězcích 
Albert Česká republika, Globus ČR a Tesco Stores 
SK po celém Česku a Slovensku,“ prozrazuje Anna 
Brůžková, projektová manažerka firmy Dago. POP 
médium s aplikací skutečné holografické projekce 
ukázalo, že i různorodá kombinace tvarů, materiálů 
a technologií dokáže vytvořit originální harmonický 
celek, který zanechá v paměti zákazníků emoční 
stopu ve prospěch prezentované značky.

Prodeje vzrostly téměř 
o polovinu

V holografické minutové projekci se objevily tři prv-
ky – jelen, namraženost na −18 °C a sdělení vyzý-
vající k akci. „Náš animátor měl nejvíce práce 
s vizua lizací jelena. I přestože na počítači vše vypa-
dalo dobře, v praxi působil dojmem mláďátka a jis-
té problémy nám činilo i podsvícení, respektive za-
komponování projekce vůči ostatním podsvíceným 
materiálům. Také jelení svaly na nohách, které se při 
jeho chůzi hýbou, nás stály hodně úsilí,“ vysvětluje 
Anna Brůžková. Grafici aktuálně hodně pracují 
s kruhy, což však při realizaci znamená, že vzniká 
velké množství odřezků – musí se počítat s tím, že 
pokud se něco vyřízne z kruhu, vznikne hodně od-
padu. „Klient se potom oprávněně může divit, proč 
jsou ceny takto složitých vystavení poměrně vysoké. 
Vždy se to však snažíme klientovi logicky vysvětlit 
a najít pro ‚odpadové‘ části desek nějaké využití, 
jako se nám podařilo i v tomto případě na další kusy 
brandingu. Dalším důležitým atributem je rovněž 
vestavěný mrazák, z nějž může zákazník odebrat 
nápoj namražený na doporučenou teplotu minus 
18 stupňů Celsia,“ konkretizuje Anna Brůžková. 

Nesmíme zapomenout, že kromě zvýšení prodejů 
Jägermeisteru bylo úkolem zapojit spotřebitele do 
soutěže o 210 Xboxů a virtuální realitu. Oboje se 
přitom podařilo naplnit. Prodeje se ve srovnání 
s předchozím obdobím minulého roku zvýšily 
o 46 % a do soutěže bylo registrováno přes  
26 tisíc účtenek.

Neodmyslitelnou 
součástí 

in-store instalací 
je interakce.

POZOROVATEL TRENDŮ
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Jedna z významných sítí tradičních obchodů rozjela 
atraktivní věrnostní program, který myslí i na příznivce 
moderních technologií. Další družstevní supermarket 
byl znovuotevřen po rekonstrukci a modernizaci 
a českobudějovické Terno testuje digitální totem. Pokud 
bude úspěšný, objeví se i v dalších městech.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



Pramen CZ spouští 
věrnostní program Yespass

Věrnostní kartu Yespass může zákazník získat 
v tradiční plastové formě. Stačí, když vyplní jed-
noduchý registrační formulář u pokladny v kte-
rékoliv prodejně Pramen CZ. Pro příznivce mo-
derních technologií i ty, kteří neradi nosí 
peněženku plnou karet, je tu karta virtuální. 
V tomto případě se zákazník zaregistruje na 
www.yespass.cz. Virtuální kartu vloží po regis-
traci jedním kliknutím do elektronické peněžen-
ky Google Pay nebo Apple Wallet, kde bude 
kdykoli připravena k použití. K jednomu účtu 
může zákazník přihlásit až pět karet, přičemž je 
možné kombinovat karty plastové a virtuální.

Věrnostní program cílí na věrné zákazníky. Za 
každých 25 korun nákupu získá držitel karty 
Yes pass jeden bod na své osobní bodové konto. 
Za nasbírané body si může vybrat odměnu v po-
době zboží za zvýhodněnou cenu nebo získat 
slevový voucher podle vlastního výběru. „Když 
si například zákazník vybere jako odměnu pro-
dukt za výhodnou cenu, získává touto transakcí 
opět další body na své osobní konto. Zákazníky 
tak odměňujeme vlastně dvakrát,“ informuje 
Ivo Pešák, výkonný ředitel Pramen CZ.

Držitelé věrnostní karty Yespass si mohou svoji 
odměnu vybrat z katalogu odměn, který je do-
stupný jak na www.yespass.cz, tak v tištěné po-
době přímo v prodejnách. Navíc si na webových 
stránkách mohou odměnu objednat a nechat 
bezplatně doručit přímo na adresu vybrané pro-
dejny Pramen CZ. „Výhodou věrnostního progra-
mu Yespass je to, že mohu využívat odměn a slev 
nejen v prodejnách Pramen CZ, kde ráda nakupu-
ji, ale i od dalších partnerů programu,“ sděluje 
herečka Markéta Hrubešová, která je od letošního 
roku tváří sítě Pramen CZ. V současné době k ní 
patří více než 50 prodejen, které se většinou na-
cházejí v tradičních lokalitách menších a středních 
měst a obcí převážně v Jihočeském, Královéhra-
deckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, 
Středočeském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina.

Jistebnický
Coop Tip  je po 
rekonstrukci 
a modernizaci

V lednu 2020 byl po rekonstrukci a moder-
nizaci znovuotevřen supermarket Coop Tip 
v Jistebnici, který patří pod Jednotu, ob-
chodní družstvo Tábor.

Během sedmi dnů došlo k výměně vnitřního vy-
bavení prodejny, tedy regálů, pokladních boxů, 
pultů, obložení a vybavení úseků, nákupních 
vozíků, imageových prvků a podobně. Podle 
prvních reakcí zákazníků se obchod v novém 
kabátu velmi líbí. Oceňují nejen nový vzhled, 
atmosféru a příjemné moderní prostředí, ale 
i rozšířený sortiment potravin a průmyslového 
zboží. „Je to další prodejna, která byla v rámci 
našeho konceptu zrekonstruována a zmoderni-
zována,“ doplňuje Iva Bílková z marketingu Jed-
noty, obchodního družstva Tábor.

Síť potravin Pramen CZ zahajuje věrnostní program Yespass, který umožní stálým zákazní-
kům využívat klubové ceny a čerpat další výhody. Za každý nákup s kartou Yespass sbírá 
zákazník body na svůj osobní účet. Ty může následně proměnit v odměnu, kterou si vybere 
podle stavu svého bodového konta. Věrnostní program byl spuštěn 23. března 2020 v celé 
síti Pramen CZ. 

Terno České Budějovice 
testuje digitální totem
V českobudějovickém supermarketu Terno 
ze sítě prodejen Jednoty, spotřebního druž-
stva České Budějovice, je u vstupu na pro-
dejní plochu nový digitální totem. 

Digitální totem se v současné době testuje v Ter-
nu České Budějovice, v případě úspěšnosti bude 
instalován také v Ternu Hradec Králové a Olo-
mouc. „Pro tuto inovaci jsme se rozhodli v rám-
ci celkového procesu modernizace Terna a dal-

šího zvyšování kvality nakupování pro naše 
zákazníky. Rozhodující byla rovněž úspora ná-
kladů při tisku informačních letáků v papírové 
podobě, které jsme používali na triboardu 
u vstupu do Terna,“ doplňuje referentka marke-
tingu Šárka Brothánková. Velkou výhodou digi-
tální obrazovky, na které se zákazníkům zobra-
zují aktuality a akční nabídky, je podle ní 
možnost změnit zobrazované informace a rekla-
my v několika okamžicích.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Profesní CV Ondřeje 
Martinovského najdete 
na www.zboziaprodej.cz 

Ondřej Martinovský   
own brands sourcing & ranging director, 
Albert Česká republika

Ondřej Martinovský má rád výzvy a zdá se, že právě v rychloobrátkovém maloobchodu 
našel jejich zdroj. Do sítě Albert přišel v roce 2013, aby řídil nákup v oddělení nápojů. 
Poté projektově zastřešil vývoj nového konceptu formátu městských supermarketů. 
Když se vše úspěšně rozběhlo, poohlížel se po dalším nelehkém úkolu, kterého by se mohl 
zhostit. Ten přišel v podobě spojeného oddělení nákupu privátních značek a řízení změn 
sortimentu.

Pracovní 
úspěch 

Za svůj největší úspěch považuji, že se 
mi v každé manažerské pozici podařilo 
poskládat ten nejlépe fungující tým, 
ve kterém se navzájem lidé výborně 
doplňují. 

Vize
Věřím, že dříve než za pět let bude pro větší počet 
zákazníků obchodů Albert přirozenou a jasnou 
první volbou produkt, který bude z portfolia našich 
privátních značek. 

Tým
To nejdůležitější v životě 
každého manažera. Bez 
fungujícího týmu je manažer 
prakticky „nikdo“. 

Co mě 
v práci baví 
Práce s lidmi. A také různorodost. 

Magické číslo 
Každé, které ukazuje rostoucí 
prodej a profitabilitu. 

Životní 
motto

Chovej se k ostatním tak, jak 
chceš, aby se oni chovali k tobě. 

Peníze
Prostředek k osobní svobodě 
a splnění některých snů (byť zdaleka 
ne všechny sny lze splnit jen penězi). 

Peklo
Uspokojování ega a osobních ambicí 
přes pozici moci. 

Můj vzor 
Osobně i pracovně mě nejvíce ovlivnili 
dva muži – můj otec a můj nadřízený v mé 
první manažerské roli (díky, Marku). 

Životní cíl 
Chci ze svých dětí vychovat 
dobré a slušné lidi. 

Nad čím nejčastěji 
kroutím hlavou 
Nad lidskou hloupostí. 

Co mě v poslední 
době nejvíc rozesmálo

Pohled do zrcadla.

Nejoblíbenější vtip
Ten, kterému se smějete, i když ho slyšíte 
podvacáté. 
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Jedna z významných sítí tradičních obchodů rozjela 
atraktivní věrnostní program, který myslí i na příznivce 
moderních technologií. Další družstevní supermarket 
byl znovuotevřen po rekonstrukci a modernizaci 
a českobudějovické Terno testuje digitální totem. Pokud 
bude úspěšný, objeví se i v dalších městech.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



Pramen CZ spouští 
věrnostní program Yespass

Věrnostní kartu Yespass může zákazník získat 
v tradiční plastové formě. Stačí, když vyplní jed-
noduchý registrační formulář u pokladny v kte-
rékoliv prodejně Pramen CZ. Pro příznivce mo-
derních technologií i ty, kteří neradi nosí 
peněženku plnou karet, je tu karta virtuální. 
V tomto případě se zákazník zaregistruje na 
www.yespass.cz. Virtuální kartu vloží po regis-
traci jedním kliknutím do elektronické peněžen-
ky Google Pay nebo Apple Wallet, kde bude 
kdykoli připravena k použití. K jednomu účtu 
může zákazník přihlásit až pět karet, přičemž je 
možné kombinovat karty plastové a virtuální.

Věrnostní program cílí na věrné zákazníky. Za 
každých 25 korun nákupu získá držitel karty 
Yes pass jeden bod na své osobní bodové konto. 
Za nasbírané body si může vybrat odměnu v po-
době zboží za zvýhodněnou cenu nebo získat 
slevový voucher podle vlastního výběru. „Když 
si například zákazník vybere jako odměnu pro-
dukt za výhodnou cenu, získává touto transakcí 
opět další body na své osobní konto. Zákazníky 
tak odměňujeme vlastně dvakrát,“ informuje 
Ivo Pešák, výkonný ředitel Pramen CZ.

Držitelé věrnostní karty Yespass si mohou svoji 
odměnu vybrat z katalogu odměn, který je do-
stupný jak na www.yespass.cz, tak v tištěné po-
době přímo v prodejnách. Navíc si na webových 
stránkách mohou odměnu objednat a nechat 
bezplatně doručit přímo na adresu vybrané pro-
dejny Pramen CZ. „Výhodou věrnostního progra-
mu Yespass je to, že mohu využívat odměn a slev 
nejen v prodejnách Pramen CZ, kde ráda nakupu-
ji, ale i od dalších partnerů programu,“ sděluje 
herečka Markéta Hrubešová, která je od letošního 
roku tváří sítě Pramen CZ. V současné době k ní 
patří více než 50 prodejen, které se většinou na-
cházejí v tradičních lokalitách menších a středních 
měst a obcí převážně v Jihočeském, Královéhra-
deckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, 
Středočeském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina.

Jistebnický
Coop Tip  je po 
rekonstrukci 
a modernizaci

V lednu 2020 byl po rekonstrukci a moder-
nizaci znovuotevřen supermarket Coop Tip 
v Jistebnici, který patří pod Jednotu, ob-
chodní družstvo Tábor.

Během sedmi dnů došlo k výměně vnitřního vy-
bavení prodejny, tedy regálů, pokladních boxů, 
pultů, obložení a vybavení úseků, nákupních 
vozíků, imageových prvků a podobně. Podle 
prvních reakcí zákazníků se obchod v novém 
kabátu velmi líbí. Oceňují nejen nový vzhled, 
atmosféru a příjemné moderní prostředí, ale 
i rozšířený sortiment potravin a průmyslového 
zboží. „Je to další prodejna, která byla v rámci 
našeho konceptu zrekonstruována a zmoderni-
zována,“ doplňuje Iva Bílková z marketingu Jed-
noty, obchodního družstva Tábor.

Síť potravin Pramen CZ zahajuje věrnostní program Yespass, který umožní stálým zákazní-
kům využívat klubové ceny a čerpat další výhody. Za každý nákup s kartou Yespass sbírá 
zákazník body na svůj osobní účet. Ty může následně proměnit v odměnu, kterou si vybere 
podle stavu svého bodového konta. Věrnostní program byl spuštěn 23. března 2020 v celé 
síti Pramen CZ. 

Terno České Budějovice 
testuje digitální totem
V českobudějovickém supermarketu Terno 
ze sítě prodejen Jednoty, spotřebního druž-
stva České Budějovice, je u vstupu na pro-
dejní plochu nový digitální totem. 

Digitální totem se v současné době testuje v Ter-
nu České Budějovice, v případě úspěšnosti bude 
instalován také v Ternu Hradec Králové a Olo-
mouc. „Pro tuto inovaci jsme se rozhodli v rám-
ci celkového procesu modernizace Terna a dal-

šího zvyšování kvality nakupování pro naše 
zákazníky. Rozhodující byla rovněž úspora ná-
kladů při tisku informačních letáků v papírové 
podobě, které jsme používali na triboardu 
u vstupu do Terna,“ doplňuje referentka marke-
tingu Šárka Brothánková. Velkou výhodou digi-
tální obrazovky, na které se zákazníkům zobra-
zují aktuality a akční nabídky, je podle ní 
možnost změnit zobrazované informace a rekla-
my v několika okamžicích.



JSOU MEZI NIMI BUDOUCÍ VÍTĚZOVÉ?
NEJNOVĚJŠÍ NOMINACE!

Ocenění motivuje k nákupu označeného výrobku skoro polovinu 
spotřebitelů nezávisle na jeho znalosti a většina lidí si dokonce 
i ráda připlatí, aby vítězné produkty vyzkoušela!*
*Podle nejnovějšího průzkumu agentury SC&C.

www.volbaspotrebitelu.cz  
Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka je s vámi již 20 let! 
Sledujte, jak šel čas s jedinečným programem a jak jsme 
pomáhali vašim inovacím, které jsou na trhu dodnes:   

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2020: REGI STRUJTE SVÉ NOVINKY DOKUD JE ČAS!
UZÁVĚRKA REGISTRACÍ JE PRODLOUŽENA DO 30. 4. 2020, SLAVNOSTNÍ VY HLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 11. 6. 2020: NENECHTE KONKURENCI, ABY VÁS PŘEDBĚHLA.

Precle > VEST 
Billa Bio Raw tyčinka kokos a citron > BILLA
Free Jogurt bílý s Bi� dokulturou > BILLA
Billa Bio Zimní edice jogurtů > BILLA
Hotová jídla BILLA Easy ze zahraniční kuchyně > BILLA
Albertovo Pekařství – Chleby > Albert Česká republika

Clever Zatahovací pytle 
na odpad > BILLA

Spontex Dishmop 
> MAPA SPONTEX

AUTHENTIC toya AROMA 
tekutá mýdla > TOMIL

Clever Oplatky > BILLASpontex Mikroutěrka z recyklo-
vaných vláken > MAPA SPONTEX

Produktová řada papírových utěrek 
Harmony > SHP BOHEMIA

Budvar 33 Světlý ležák 
> BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

SHERON Power letní 
ostřikovač  > DF PARTNER
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PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK 
KONTAKTUJTE:
JANA MEDENICA
project manager, +420 739 571 385
jana.medenica@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  

... A TO UŽ 20 LET!

Ria Ultra 
> HARTMANN – RICO

SHERON Talisman 
> DF PARTNER

ZooRoyal stelivo pro kočky 
 > BILLA

Hotová jídla Billa Easy ze 
zahraniční kuchyně > BILLA

Billa Bio Raw tyčinka kokos 
a citron > BILLA

Zmrzliny Polárka  > 
ALIMPEX FOOD

Albertovo Pekařství – Chleby 
> ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA
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s bifidokulturou > BILLA

Billa Bio Zimní edice 
jogurtů > BILLAPrecle > VEST
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CATSCAN
V tomto vydání:  CS #1: GRILOVÁNÍ

CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY
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CS #1
Tuzemští spotřebitelé 
propadli grilování. Připravit 

si venku podle svých 
preferencí kousek 
masa, uzeniny, sýra 
nebo zeleniny je 

velmi lákavá záležitost. O to více, ž                e grilovat lze nejen doma na zahradě, ale i na 
veřejných prostranstvích, která města ve spolupráci s různými firmami ráda pro 
své občany zřizují. Naproti jde i počasí, protože grilovací sezona se stále prodlužuje. 

Nejoblíbenějším masem 
na gril je v Česku kuřecí, 
které si dává osm 
z deseti spotřebitelů, a to 
v různých úpravách.

GRILOVACÍ 
SEZONA SE 
PRODLUŽUJE

G
rilovací sezona startuje doslo-
va s prvními teplejšími paprsky 
sluníčka. V průběhu března je 
tak možné vidět první strávníky 
a v létě často griluje celá rodina 

nebo velké party přátel. „Grilování je celosvětově 
velký trend a těší se velké oblibě i u nás. Být ven-
ku, s přáteli či rodinou a užívat si skvělé jídlo. Pro 
mnoho Čechů bezesporu přesně takhle vypadá 
ideálně strávený volný čas,“ uvádí Jarmila Přípla-
tová, brand manažerka společnosti Podravka – 
Lagris. Tuzemští spotřebitelé zkrátka grilování 
milují, takže vedle osvědčených receptů zkoušejí 
i ty nové, protože grilování už dávno není jen 
o špekáčcích. „V případě masných výrobků platí, 
že zákazníci vyhledávají vyšší obsah masa. Co se 
týká konkrétních druhů, zájem pomalu přechází 
od velkých klobás k těm menším,“ prozrazuje 
Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl Čes-
ká republika.

Spotřeba omáček 
a koření klesá

Pro přípravu pokrmů tuzemští spotřebitelé často 
používají různá koření a omáčky. Z dat společ-
nosti Nielsen vyplývá, že trh grilovacích omáček 
a koření v České republice v objemu klesá o 7 % 
(období 2018 vs. 2019). „Tyto kategorie se nej-
více prodávají od dubna do září, přičemž z cel-
kového objemu za rok se v těchto měsících pro-
dá 69‚3 procenta grilovacích omáček a koření. 
Nejsilnější jsou pak měsíce červen a červen                ec, 
prodá se 70 tun,“ vypočítává Tomáš Myšák, 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O zachování autentické chuti 
a marinádách čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

Jde o zásadní 
období roku

V létě grilují více než čtyři pětiny Čechů. Je to 
pro ně událost, kde se mohou sejít se svými přá-
teli a rodinou u dobrého jídla i pití. „Každým 

rokem hledají nové trendy, jak svoje pokrmy při 
grilování vylepšit novými recepty, omáčkami či 
marinádami. Rádi sledují kuchařské soutěže 
v zahraničí či foodblogery, od kterých sbírají 

konzultant společnosti Nielsen. Celkově Češi za 
tento segment v roce 2019 utratili téměř 
177 milionů korun. Pokud jde o jednotlivé kate-
gorie, grilovacího koření se za rok 2019 proda-
lo téměř 305 tun, což je o 96 tun více než gri-
lovacích omáček ve stejném období.

Podíl prodejů realizovaných v promocích je v pří-
padě grilovacích omáček více než čtvrtinový 
(25‚9 %), přičemž meziročně došlo k poklesu po-
dílu akcí. Naproti tomu u grilovacích koření je 
tento podíl vyšší, na úrovni 36‚8 %, a meziročně 
vzrostl pouze mírně. Obě tyto kategorie jsou ale 
charakteristické nízkým podílem promocí, a to 
i přesto, že jsou pod průměrem průměrného po-
travinářského a drogistického košíku (56‚1 %). 
Grilovací omáčky nejvíce ztrácejí v hypermarke-
tech (-15‚7 % v objemu), naopak rostou v super-
marketech (+15‚7 %). Grilovacímu koření klesají 
prodeje v obou hlavních kanálech (v hypermarke-
tech o 9‚3 % a v supermarketech o 6‚8 %).

inzerce

„Zákazníci experimentují s chutěmi.“

Vnímáme postupný přechod k vyšší                 kvalitě jak u vybavení, tak u suro-
vin, jako jsou maso, kečupy, omáčky či koření. Spotřebitelé při grilování 
nezůstávají jen u klasiky, ale rádi experimentují s chutěmi. Speciálně 
k zelenině ochutnávají nové omáčky, kečupy nebo dresinky. Velký hit 
poslední doby představuje veganská produkce, která je oblíbená nejen 
pro vegany, a zájem roste i o biovýrobky.

Hans Peter Spak, majitel, Spak Foods

GRILOVACÍ 
SEZONA SE 
PRODLUŽUJE
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CATSCAN
V tomto vydání:  CS #1: GRILOVÁNÍ

CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY

CS #1
Tuzemští spotřebitelé 
propadli grilování. Připravit 

si venku podle svých 
preferencí kousek 
masa, uzeniny, sýra 
nebo zeleniny je 

velmi lákavá záležitost. O to více, ž                e grilovat lze nejen doma na zahradě, ale i na 
veřejných prostranstvích, která města ve spolupráci s různými firmami ráda pro 
své občany zřizují. Naproti jde i počasí, protože grilovací sezona se stále prodlužuje. 

Nejoblíbenějším masem 
na gril je v Česku kuřecí, 
které si dává osm 
z deseti spotřebitelů, a to 
v různých úpravách.

GRILOVACÍ 
SEZONA SE 
PRODLUŽUJE

G
rilovací sezona startuje doslo-
va s prvními teplejšími paprsky 
sluníčka. V průběhu března je 
tak možné vidět první strávníky 
a v létě často griluje celá rodina 

nebo velké party přátel. „Grilování je celosvětově 
velký trend a těší se velké oblibě i u nás. Být ven-
ku, s přáteli či rodinou a užívat si skvělé jídlo. Pro 
mnoho Čechů bezesporu přesně takhle vypadá 
ideálně strávený volný čas,“ uvádí Jarmila Přípla-
tová, brand manažerka společnosti Podravka – 
Lagris. Tuzemští spotřebitelé zkrátka grilování 
milují, takže vedle osvědčených receptů zkoušejí 
i ty nové, protože grilování už dávno není jen 
o špekáčcích. „V případě masných výrobků platí, 
že zákazníci vyhledávají vyšší obsah masa. Co se 
týká konkrétních druhů, zájem pomalu přechází 
od velkých klobás k těm menším,“ prozrazuje 
Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl Čes-
ká republika.

Spotřeba omáček 
a koření klesá

Pro přípravu pokrmů tuzemští spotřebitelé často 
používají různá koření a omáčky. Z dat společ-
nosti Nielsen vyplývá, že trh grilovacích omáček 
a koření v České republice v objemu klesá o 7 % 
(období 2018 vs. 2019). „Tyto kategorie se nej-
více prodávají od dubna do září, přičemž z cel-
kového objemu za rok se v těchto měsících pro-
dá 69‚3 procenta grilovacích omáček a koření. 
Nejsilnější jsou pak měsíce červen a červen                ec, 
prodá se 70 tun,“ vypočítává Tomáš Myšák, 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

 inspiraci. Na tyto trendy reagujeme a vymýšlíme 
nové inovace a tipy, které spotřebitelé mohou 
najít na našem facebookovém profilu a interne-
tových stránkách,“ prozrazuje Petra Rutová 
z oddělení marketingu společnosti Orkla Foods 
Česko a Slovensko. Grilování se tak za poslední 
roky stalo zcela jistě tuzemským fenoménem.

„Pro                                                 nás jako největšího producenta masa 
a masných výrobků je to z obchodního hlediska 
naprosto zásadní období roku, a tak se na kaž-
dou sezonu snažíme přinést nějaké novinky,“ 
sděluje Michal Jedlička, generální ředitel společ-
nosti Kostelecké uzeniny. Jako první na český 
grilovací trh přinesli hovězí burger, který je stále 
jedním z tahounů grilovací sezony. V loňském 
roce uvedli zajímavý produkt Masošpejli, což je 
určitý druh grilsnacku. „Osobně se domnívám, 
že zákazníci chtějí při grilování a venkovním va-
ření pestrost a zároveň snadnou přípravu. Zákla-
dem bude vždy nějaký druh hovězího, vepřové-
ho, drůbežího či ryba v kombinaci se zeleninou,“ 
deklaruje Michal Jedlička. 

U klasického sortimentu Kosteleckých uzenin 
jsou tahouny hovězí burgery, vepřová krkovice, 
vepřová žebírka a panenka. „Grilovací sezona 
stále více posiluje v sortimentu speciálních klo-
bás a masa. Letos připravujeme širokou nabíd-
ku sortimentu klobás zejména s vysokým obsa-
hem masa. Zákazníci se mohou těšit na různé 

příchutě i nové dodavatele,“ doplňuje za spo-
lečnost Kaufland Česká republika tisková mluv-
čí Renata Maierl.

Požadavek trhu je, aby výrobci v tomto segmen-
tu každý rok přicházeli s novou nabídkou. „Se-
tkáváme se tak s přídavkem různých surovin, 
například sýrů, koření, ovoce a dalších. Velmi 
populární u části spotřebitelů začínají být vyzrá-
lá hovězí steaková masa, ale také různým způ-
sobem předpřipravená masa, jako jsou žebírka, 
kolena, která jsou již tepelně opracována u vý-
robce,“ zmiňuje Jan Katina, výkonný ředitel 
Českého svazu zpracovatelů masa. Například 
šetrnou metodou sous-vide a zákazník si je na 
grilu jen ohřeje a provoní kouřem. To hraje do 
karet spotřebitelům, kteří nemají čas či um pro 
přípravu chutného pokrmu, a proto je na trhu 
řada hotových výrobků s rychlou přípravou. 
„Máme také v nabídce vepřové koleno připra-
vené metodou sous-vide. Samotná výroba trvá 
více než šest hodin a díky tomu si maso ucho-
vává svoji jemnost a šťavnatost,“ prozrazuje 
Michal Tkadlec, marketingový manažer společ-
no                                sti MP Krásno.

Roste obliba sýrů na gril

Nejsilnějším obdobím z hlediska grilování je čer-
ven až srpen. „S novou sezonou se vždy snaží-
me přicházet s novou chutí. V minulých letech 
se nám osvědčily například klobásy s divokým 
česnekem a s těmi budeme pokračovat i letos. 
Zároveň tyto klobásy splňují požadavek na vyso-
ký obsah masa a minimum přídatných látek,“ 
informuje Michal Tkadlec. Potvrzuje také, že 
nejžádanější uzeninou na gril jsou jasně špekáč-
ky. I proto pro nadcházející sezonu připravili 
novinku Kája špekáčky s vyšším obsahem masa. 

V řetězci Lidl je největší zájem zpravidla o krko-
vici vcelku a krkovici plátky v marinádě. „Vyšší 
poptávka je také po burgerech, které jsme v loň-
ském roce nabídli v prémiové kvalitě. Stále však 
platí, že největší zájem je o tradiční výrobky, jako 
jsou špekáčky,“ deklaruje Zuzana Holá.

Na české grily a ohníčky tak bude vždy patřit 
špekáček a kvalitní klobása. „Nicméně při gri-
lování lidé rádi experimentují, a tak se mohou 
prosadit i některé zajímavé a netypické příchu-
tě,“ naznačuje Michal Jedlička. Mimo masné 
výrobky roste každým roke                                m také obliba sýrů 
na gril. „Do grilovací nabídky proto zařazujeme 
například Camembert, Polooštiepok nebo Hal-
loumi. Věříme, že si zákazníci pro přípravu bur-
gerů oblíbí i Veganské mleté, které jsme nedáv-
no zařadili do stálé nabídky,“ sděluje Zuzana 
Holá. Češi také rádi sledují různé recepty a po-
řady o grilování, a mohou si tak sami připravit 
jídlo ze základních surovin. „Obliba kvalitního 
masného sortimentu, kde je kladen důraz na 
čerstvost a co nejnižší zastoupení přídatných 
látek, je stále mírně rostoucí. Ale vzhledem 
k velmi rostoucí oblibě grilování obecně je pa-
trná zvýšená poptávka i v ostatních segmen-
tech, včetně zeleniny a například mořských 
plodů. V tomto ohledu je zřejmé, že spotřebi-
telské chování je značně ovlivňováno různými 
gastro pořady a food blogy,“ poukazuje Jan 
Katina. Trendem je tak jednoznačně pestrost 
grilovaných pokrmů a hledání nových chuťo-
vých kombinací.

Zeleninový salá                                                t 
nesmí chybět

Přes všechny současné trendy zdravého stravo-
vání a životního stylu je vidět, že Češi grilování 
milují, přestože to není zrovna zdravá forma 

„Špekáčky 
jsou 

klasikou.“

Z masného sortimentu se griluje pestrá 
paleta produktů od výsekových mas 
přes masné polotovary až po masné 
výrobky. Celoroční klasikou jsou špekáč-
ky. Ale v grilovací sezoně, která trvá od 
konce března do konce září, se kromě 
zmíněných výsekových mas přidávají 
různé druhy grilovacích klobás, tyčinek 
a dalších masných výrobků.

Jan Katina,
výkonný ředitel, 
Český svaz zpracovatelů masa

Zákazníci 
chtějí pestrost 

a snadnou 
přípravu.

ASIE
ve vaší kuchyni

Vonoklasy 155-156, 252 28  Černošice, tel: +420 257 712 917-8, e-mail: office@fwtandoori.cz, www.fwtandoori.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

přípravy potravin. „Vidíme ale rozdíl v tom, že 
kromě klasického grilování masa se čím dál více 
griluje zelenina a mořské plody – a to je přesně 
ten segment, který hraje do karet nám,“ uvádí 
Adriana Matýsková, obchodní zástupkyně spo-
lečnosti F. W. Tandoori. Hodně spotřebitelů při 
grilování preferuje spíše lehčí pokrmy, jako je 
například kuřecí maso či grilovaná zelenina. 
„Především ženy doplňují své grilované pokrmy 
zeleninovými saláty. Proto jsme minulý rok pod 
značkou Vitana uvedli prostřednictvím paní Go-
rilové salátové zálivky, které usnadňují ženám 
přípravu salátu a pomáhají získat chutný salát za 
pár minut,“ reaguje Petra Rutová.

Příklon ke zdravému grilování je všeobecně pod-
pořen i povědomím o tom, že grilovaná klobása 
či hamburger není úplně nejzdravější pokrm. 

„Proto hledáme možnosti, jak takové pokrmy 
vyvážit. A to ideálně něčím, co bude nejen zdra-
vé, ale hlavně co nám bude chutnat. Proto na-
příklad vedle salátů z čerstvé zeleniny čím dál 
častěji do našeho jídelníčku zařazujeme i zeleni-

nu tepelně či jinak upravenou,“ uvádí Jarmila 
Příplatová. Kdo by neznal grilovanou zeleninu 
a ke grilovanému masu používal jako přílohu jen 
kečup či hořčici, když je může nahradit čistě ze-
leninovou                                 přílohou, jako je například Ajvar od 
Podravky. I v obchodech Kaufland kromě mas-
ných výrobků a grilovacích sýrů zákazníci ve 
větší míře kupují například ke konzumaci již při-
pravené antipasti.

Pokud jde o nákupní místa, podle dat společ-
nosti GfK Czech jsou preferovány hlavně 
diskontní prodejny, zvláště v případě baleného 
masa a masných výrobků určených ke grilování. 
Polovinu výdajů za tuto kategorii na celém trhu 
nechají domácnosti právě tam. Nejvýznamnější 
roli hrají i při nákupu sýrů na grilování. Hyper-
markety jsou druhým nejdůležitějším kanálem 
a oproti diskontům vládnou koření, protože do-
káží zachytit 40 % výdajů domácností určených 
na tuto kategorii.

ASIE
ve vaší kuchyni

Vonoklasy 155-156, 252 28  Černošice, tel: +420 257 712 917-8, e-mail: office@fwtandoori.cz, www.fwtandoori.cz

Z043-18_F.W.Tandoori_inz_Asie v kuchyni_240x115.indd   1 18.05.18   14:17

inzerce

spotřebitelů 
v posledních 
1                2 měsících použilo 
koření, kořenicí 
směsi a marinády.

82‚3 %
výdajů za produkty na grilování 
tvoří sýry určené ke grilování.1/3

Zdroj: Median, MML-TGI 19/II−19/III Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 1/2018–12/2019
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CATSCAN
V tomto vydání:

 inspiraci. Na tyto trendy reagujeme a vymýšlíme 
nové inovace a tipy, které spotřebitelé mohou 
najít na našem facebookovém profilu a interne-
tových stránkách,“ prozrazuje Petra Rutová 
z oddělení marketingu společnosti Orkla Foods 
Česko a Slovensko. Grilování se tak za poslední 
roky stalo zcela jistě tuzemským fenoménem.

„Pro                                                 nás jako největšího producenta masa 
a masných výrobků je to z obchodního hlediska 
naprosto zásadní období roku, a tak se na kaž-
dou sezonu snažíme přinést nějaké novinky,“ 
sděluje Michal Jedlička, generální ředitel společ-
nosti Kostelecké uzeniny. Jako první na český 
grilovací trh přinesli hovězí burger, který je stále 
jedním z tahounů grilovací sezony. V loňském 
roce uvedli zajímavý produkt Masošpejli, což je 
určitý druh grilsnacku. „Osobně se domnívám, 
že zákazníci chtějí při grilování a venkovním va-
ření pestrost a zároveň snadnou přípravu. Zákla-
dem bude vždy nějaký druh hovězího, vepřové-
ho, drůbežího či ryba v kombinaci se zeleninou,“ 
deklaruje Michal Jedlička. 

U klasického sortimentu Kosteleckých uzenin 
jsou tahouny hovězí burgery, vepřová krkovice, 
vepřová žebírka a panenka. „Grilovací sezona 
stále více posiluje v sortimentu speciálních klo-
bás a masa. Letos připravujeme širokou nabíd-
ku sortimentu klobás zejména s vysokým obsa-
hem masa. Zákazníci se mohou těšit na různé 

příchutě i nové dodavatele,“ doplňuje za spo-
lečnost Kaufland Česká republika tisková mluv-
čí Renata Maierl.

Požadavek trhu je, aby výrobci v tomto segmen-
tu každý rok přicházeli s novou nabídkou. „Se-
tkáváme se tak s přídavkem různých surovin, 
například sýrů, koření, ovoce a dalších. Velmi 
populární u části spotřebitelů začínají být vyzrá-
lá hovězí steaková masa, ale také různým způ-
sobem předpřipravená masa, jako jsou žebírka, 
kolena, která jsou již tepelně opracována u vý-
robce,“ zmiňuje Jan Katina, výkonný ředitel 
Českého svazu zpracovatelů masa. Například 
šetrnou metodou sous-vide a zákazník si je na 
grilu jen ohřeje a provoní kouřem. To hraje do 
karet spotřebitelům, kteří nemají čas či um pro 
přípravu chutného pokrmu, a proto je na trhu 
řada hotových výrobků s rychlou přípravou. 
„Máme také v nabídce vepřové koleno připra-
vené metodou sous-vide. Samotná výroba trvá 
více než šest hodin a díky tomu si maso ucho-
vává svoji jemnost a šťavnatost,“ prozrazuje 
Michal Tkadlec, marketingový manažer společ-
no                                sti MP Krásno.

Roste obliba sýrů na gril

Nejsilnějším obdobím z hlediska grilování je čer-
ven až srpen. „S novou sezonou se vždy snaží-
me přicházet s novou chutí. V minulých letech 
se nám osvědčily například klobásy s divokým 
česnekem a s těmi budeme pokračovat i letos. 
Zároveň tyto klobásy splňují požadavek na vyso-
ký obsah masa a minimum přídatných látek,“ 
informuje Michal Tkadlec. Potvrzuje také, že 
nejžádanější uzeninou na gril jsou jasně špekáč-
ky. I proto pro nadcházející sezonu připravili 
novinku Kája špekáčky s vyšším obsahem masa. 

V řetězci Lidl je největší zájem zpravidla o krko-
vici vcelku a krkovici plátky v marinádě. „Vyšší 
poptávka je také po burgerech, které jsme v loň-
ském roce nabídli v prémiové kvalitě. Stále však 
platí, že největší zájem je o tradiční výrobky, jako 
jsou špekáčky,“ deklaruje Zuzana Holá.

Na české grily a ohníčky tak bude vždy patřit 
špekáček a kvalitní klobása. „Nicméně při gri-
lování lidé rádi experimentují, a tak se mohou 
prosadit i některé zajímavé a netypické příchu-
tě,“ naznačuje Michal Jedlička. Mimo masné 
výrobky roste každým roke                                m také obliba sýrů 
na gril. „Do grilovací nabídky proto zařazujeme 
například Camembert, Polooštiepok nebo Hal-
loumi. Věříme, že si zákazníci pro přípravu bur-
gerů oblíbí i Veganské mleté, které jsme nedáv-
no zařadili do stálé nabídky,“ sděluje Zuzana 
Holá. Češi také rádi sledují různé recepty a po-
řady o grilování, a mohou si tak sami připravit 
jídlo ze základních surovin. „Obliba kvalitního 
masného sortimentu, kde je kladen důraz na 
čerstvost a co nejnižší zastoupení přídatných 
látek, je stále mírně rostoucí. Ale vzhledem 
k velmi rostoucí oblibě grilování obecně je pa-
trná zvýšená poptávka i v ostatních segmen-
tech, včetně zeleniny a například mořských 
plodů. V tomto ohledu je zřejmé, že spotřebi-
telské chování je značně ovlivňováno různými 
gastro pořady a food blogy,“ poukazuje Jan 
Katina. Trendem je tak jednoznačně pestrost 
grilovaných pokrmů a hledání nových chuťo-
vých kombinací.

Zeleninový salá                                                t 
nesmí chybět

Přes všechny současné trendy zdravého stravo-
vání a životního stylu je vidět, že Češi grilování 
milují, přestože to není zrovna zdravá forma 

„Špekáčky 
jsou 

klasikou.“

Z masného sortimentu se griluje pestrá 
paleta produktů od výsekových mas 
přes masné polotovary až po masné 
výrobky. Celoroční klasikou jsou špekáč-
ky. Ale v grilovací sezoně, která trvá od 
konce března do konce září, se kromě 
zmíněných výsekových mas přidávají 
různé druhy grilovacích klobás, tyčinek 
a dalších masných výrobků.

Jan Katina,
výkonný ředitel, 
Český svaz zpracovatelů masa

Zákazníci 
chtějí pestrost 

a snadnou 
přípravu.

ASIE
ve vaší kuchyni

Vonoklasy 155-156, 252 28  Černošice, tel: +420 257 712 917-8, e-mail: office@fwtandoori.cz, www.fwtandoori.cz
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Energetické nápoje patří na českém trhu 
k nejprogresivněji rostoucím kategoriím, daří se jim 
takřka ve všech prodejních formátech, nejvíce na 
čerpacích stanicích. I přes to, že největší objem prodeje 
generuje klasická „příchuť“, výrobci každoročně 
přicházejí na trh s novými příchutěmi a limitovanými 
edicemi.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

ENERGY PROUD 
TEČE STÁLE 
DVOUCIFERNĚ

V
roce 2019 se v České republi-
ce v obchodech s potravinami 
a smíšeným zbožím a na benzi-
nových stanicích nakoupilo přes 
55 milionů litrů energetických 

nápojů v celkové hodnotě téměř 2‚9 miliardy 
korun. Vyplývá to z údajů společnosti Nielsen, 
která trh monitoruje. Kategorie roste podle 
konzultantky společnosti Kateřiny Panczakové 
rychlým tempem, od roku 2017 představova-
lo meziroční tempo růstu spotřeby přes 10 %, 
v hodnotě byl ještě svižnější – mezi lety 2018 
a 2019 se tržby navýšily o 13‚8 %, rok předtím 
až o 16‚8 %. Průměrná cena za litr energetické-
ho nápoje vzrostla o 1‚6 Kč/l na 52‚4 Kč/l. „Prů-
měrnou cenu navyšují zejména benzinové stani-
ce, kde za litr energetického nápoje zaplatíme 
běžně kolem devadesáti osmi korun,“ dodává 
Kateřina Panczaková.

Klíčové jsou čerpačky

Čerpačky jsou z hlediska tržeb pro energetické 
nápoje nejdůležitější a v minulém roce se v nich 
podle údajů společnosti Nielsen prodalo 29 % 
celkové hodnoty těchto nápojů. Následovaly je 
supermarkety (28 %) a hypermarkety (25 %), 
nejmenší podíl měly smíšenky pod 400 m². „Po-
díl prodejů na supermarketech mírně roste na 
úkor hypermarketů, jinak se ale meziročně vý-
znamnost jednotlivých kanálů téměř nemění,“ 
doplňuje Kateřina Panczaková.

Ačkoli jsou energetické, ale také sportovní nápo-
je nejrychleji rostoucími kategoriemi ze segmen-
tu nealko nápojů, objemově se spotřebě ostat-
ních nealkoholických nápojů nemohou rovnat. 
„Obě kategorie patří k těm menším, objemově 
tvoří například energetické nápoje zhruba deset 
procent prodejů balených vod a osm procent 
prodejů sycených limonád,“ vysvětluje pozici ka-
tegorie z hlediska tržních čísel prezident Svazu 
výrobců nealkoholických nápojů Jiří Pražan. Pro-
dej sportovních nápojů podle něj představuje 
pouze 0‚3 % prodeje limonád.

inzerce
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

inzerce

Jaký materiál vládne obalům, 
čtěte na www.zboziaprodej.cz 

Zdroj: Nielsen

55mil. l
energetických nápojů za téměř 2‚9 mld. Kč 
bylo v roce 2019 nakoupeno v České republice 
v obchodech s potravinami a smíšeným
zbožím a na benzinových stanicích.

Dynamický růst přiživují 
novinky

„Je to jedna z nejdynamičtěji rostoucích katego-
rií, podle společnosti Nielsen jen v prosinci rostla 
v hodnotě o téměř čtrnáct procent a v objemu 
posílila o více než deset procent,“ dodává 
k situa ci na trhu Petra Dlouhá, marketingová 
ředitelka společnosti Al-Namura, distributora 
energy drinků značky Big Shock. Loňský rok byl 
pro ni velmi úspěšný, v hodnotě vyrostla 
o 12‚9 %, v objemu podobně jako celý trh. 
„Z pohledu novinek je to trh velmi pestrý. Obje-
vila se celá řada inovací, a to jak v příchutích, kde 
se objevovaly exotické či citrusové mixy, tak 
i v produktových benefitech, kde mám na mysli 
třeba vyšší dávky kofeinu a kombinaci různých 
podpůrných látek, jako je guarana nebo žen-
šen,“ doplňuje Petra Dlouhá. V zahraničí se 
podle ní objevuje trend netradičního propojová-
ní příbuzných kategorií, tedy mixování energy 
drinků například s pivem, colou či kávou. Velkým 
hráčem je v tomto segmentu značka Coca-Cola, 
která uvedla i na český trh energetický nápoj 
Coca-Cola Energy. Čeští zákazníci jsou prozatím 
v přijímání těchto novinek poněkud konzervativ-
nější, to se ale může brzy změnit.

„Zajímavé je také sledovat subkategorie zero 
a low sugar, kde se objevilo v loňském roce ně-
kolik novinek obsahujících méně cukru nebo 
slazených umělými sladidly, ale stále je tato ka-
tegorie velmi malá a daří se v ní jen těm největ-
ším hráčům,“ dodává Petra Dlouhá.

Za prémiovou kvalitu 
s dostupnou cenou

Z pohledu značkových produktů vnímá Jiří Pra-
žan kategorii energetických drinků jako stabilní 
a v posledním roce podle něj přibyly na pultech 
především různé limitované edice včetně variant 
bez přidaného cukru. „Český spotřebitel rád 
zkouší nové věci a nebál bych se říci, že u někte-
rých kategorií nápojů je přímo očekává. Naopak 
naši nejbližší sousedé na Slovensku jsou trochu 
konzervativnější a preferují ‚originální’ chutě 
a k těm limitovaným přistupují opatrněji. Trendy 
jsou rozličné i v balení, kdy na některých trzích 
se můžete běžně a dlouhodobě setkávat s mul-
tipacky na čerpacích stanicích a u nás bez ra-
zantní promoce takový druh balení neprodáte,“ 
doplňuje Jiří Pražan.

„Ve spotřebitelském chování nevidím za posled-
ní rok nějakou výraznou změnu,“ sděluje Jaro-
slav Dušek, commercial director společnosti Hell 
Energy Drinks Czech. Ačkoli jsou čeští zákazníci 
více přístupní novinkám, z hlediska objemu pro-
deje je stále zásadní ona známá a klasická „ori-
ginální“ varianta, ačkoli stále více zákazníků 

rádo vyzkouší i příchutě. „Překvapuje mě velké 
množství neznačkových výrobků, které napříč 
celým retailem vidím a jejichž složení, kvalita 
i chuť jsou pochybné. Často jsou i bez dodržení 
příslušné legislativy,“ upozorňuje na nešvar na 
trhu Jaroslav Dušek. „Snažíme se jít jinou ces-
tou, chceme nabízet prémiovou kvalitu za do-
stupnou cenu. A to znamená žádné konzervan-
ty a barviva, naopak přidané vitaminy, v našem 
případě vitaminy skupiny B. Aktuální novinka 
Strong Focus obsahuje o dvacet procent víc ko-
feinu oproti běžným energy drinkům. Obsahuje 
také L-karnitin a magnesium, díky kterým do-
chází k vyšší stimulaci mozkových aktivit a sou-
středění,“ přibližuje Jaroslav Dušek.

Podpořte impulz 
druhotným vystavením

„Snažíme se vždy najít společnou řeč a dohod-
nout se s obchodníky, jak sortiment přizpůsobit 

co nejlépe,“ informuje Michal Panis, manager 
značky ve společnosti SodaStream ČR. Shrnuje 
tak jasný cíl všech dodavatelů. „Obchodníkům 
dáváme doporučení, jak pracovat s umístěním 
na domácím regále i s druhotným vystavením. 
Energy drinky jsou impulzní kategorie, to je tře-
ba mít na paměti, a taky s nimi tak pracovat, 
druhotné vystavení je důležité,“ upozorňuje 
Jaroslav Dušek. 

Impulznímu prodeji pomáhají ikony, se kterými 
se spotřebitel ztotožňuje či je obdivuje. Značka 
Hell spolupracuje na globální úrovni s ambasa-
dorem Brucem Willisem. „Velmi dobře funguje 
komunikace v místě prodeje přes vizibilní dru-
hotné vystavení s ambasadorem. To je prvek, 
který na zákazníka působí. Nakonec je ale nej-
důležitější podporou stále cena. Sleva je pořád 
nejdůležitější marketingový nástroj,“ uzavírá 
Jaroslav Dušek. 
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Energetické nápoje patří na českém trhu 
k nejprogresivněji rostoucím kategoriím, daří se jim 
takřka ve všech prodejních formátech, nejvíce na 
čerpacích stanicích. I přes to, že největší objem prodeje 
generuje klasická „příchuť“, výrobci každoročně 
přicházejí na trh s novými příchutěmi a limitovanými 
edicemi.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

ENERGY PROUD 
TEČE STÁLE 
DVOUCIFERNĚ

V
roce 2019 se v České republi-
ce v obchodech s potravinami 
a smíšeným zbožím a na benzi-
nových stanicích nakoupilo přes 
55 milionů litrů energetických 

nápojů v celkové hodnotě téměř 2‚9 miliardy 
korun. Vyplývá to z údajů společnosti Nielsen, 
která trh monitoruje. Kategorie roste podle 
konzultantky společnosti Kateřiny Panczakové 
rychlým tempem, od roku 2017 představova-
lo meziroční tempo růstu spotřeby přes 10 %, 
v hodnotě byl ještě svižnější – mezi lety 2018 
a 2019 se tržby navýšily o 13‚8 %, rok předtím 
až o 16‚8 %. Průměrná cena za litr energetické-
ho nápoje vzrostla o 1‚6 Kč/l na 52‚4 Kč/l. „Prů-
měrnou cenu navyšují zejména benzinové stani-
ce, kde za litr energetického nápoje zaplatíme 
běžně kolem devadesáti osmi korun,“ dodává 
Kateřina Panczaková.

Klíčové jsou čerpačky

Čerpačky jsou z hlediska tržeb pro energetické 
nápoje nejdůležitější a v minulém roce se v nich 
podle údajů společnosti Nielsen prodalo 29 % 
celkové hodnoty těchto nápojů. Následovaly je 
supermarkety (28 %) a hypermarkety (25 %), 
nejmenší podíl měly smíšenky pod 400 m². „Po-
díl prodejů na supermarketech mírně roste na 
úkor hypermarketů, jinak se ale meziročně vý-
znamnost jednotlivých kanálů téměř nemění,“ 
doplňuje Kateřina Panczaková.

Ačkoli jsou energetické, ale také sportovní nápo-
je nejrychleji rostoucími kategoriemi ze segmen-
tu nealko nápojů, objemově se spotřebě ostat-
ních nealkoholických nápojů nemohou rovnat. 
„Obě kategorie patří k těm menším, objemově 
tvoří například energetické nápoje zhruba deset 
procent prodejů balených vod a osm procent 
prodejů sycených limonád,“ vysvětluje pozici ka-
tegorie z hlediska tržních čísel prezident Svazu 
výrobců nealkoholických nápojů Jiří Pražan. Pro-
dej sportovních nápojů podle něj představuje 
pouze 0‚3 % prodeje limonád.

inzerce
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 1 kg a méně 13‚7 %

 2 kg  21‚0 %

 3 kg  17‚8 %

 4 kg  10‚0 %

 5 kg  12‚2 %

 6 a více 24‚2 %

 Neuvedeno 1‚1 %

Kolik kilogramů barev spotřebitelé kupují ročně

Na českém trhu je dostupné široké portfolio barev a prodávají se nejen ve 
speciálních obchodech, ale také v hobby                 marketech, hypermarketech, drogeriích 
či jinde. Přestože objem prodaného zboží přes internet každým rokem 
trhá rekordy, barvy zde stojí tak trochu v pozadí. Tuzemští 
spotřebitelé totiž při nákupu vyhledávají konzultace 
s odborníky, protože si nejsou jisti, jakou barvu na který 
materiál použít.

TRH S BARVAMI 
JE PŘESYCENÝ

Meziroční 
průměrná cena 
narostla

Tržby za nátěrové hmoty (které 
nezahrnují omítkoviny) vykázaly 
ve sledovaných prodejních kaná-
lech za rok 2019 meziroční přírůs-
tek 1‚8 %. „Tempo růstu nicmé-
ně nedosáhlo úrovně z období 
před rokem, kdy navýšení obratu 
za rok 2018 oproti roku 2017 
představovalo 4‚4 procenta, navíc 
v objemu prodeje tehdy český trh 

neklesal,“ upozorňuje David 
Kajtman, konzultant společnosti GfK 

Czech. Poptávka po nátěrových hmotách na-
rostla za minulý rok pouze u barev na dřevo, 
které představují v rámci sledovaných skupin 
zlomek trhu. Ostatní skupiny v objemu v různé 
míře klesly – nejvýrazněji krycí barvy (o 7 %), 
nejmírněji lazury a oleje na dřevo (o 0‚1 %). 
V hodnotě tedy trh mírně narostl především díky 

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY

Zdroj: Median, MML-TGI 19/II−19/III

N 

a českém trhu 
s barvami chybí 
jistá míra eduka-
ce. Na druhou 
stranu je to silná 

zbraň pro prodejce. Když někdo 
dokáže nakupujícímu dobře pora-
dit, tak ten ho odmění tím, že se 
do obchodu dříve či později pro 
další barvu vrátí. „Pro zákazníka 
z hobby sektoru je trh nepřehledný 
a těžko se v něm orientuje bez od-
borné pomoci. Odborně vyškolený 

prodejní servis má nezastupitelné mís-
to,“ upozorňuje Petr Janata, regionální ma-

nažer nátěrových hmot Detechy, chemického 
výrobního družstva. Rozdíl mezi lakem, olejem 
a lazurou přitom zná pouze čtvrtina spotřebite-
lů. Na druhou stranu se zákazníci ve větší míře 
zajímají o ekologickou stránku a oceňují výhody, 
které nabízejí vodou ředitelné barvy. „Naši do-
davatelé reagují na ekologické požadavky zákaz-
níků, a nabízejí tak výrobky, které jsou šetrnější 
v přírodě,“ informuje Rita Gabrielová, vedoucí 
externí komunikace společnosti Globus ČR.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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vlastnosti má nátěr mít a jaké konečné vlastnos-
ti od něj lze očekávat,“ uvádí Petr Janata. Na 
trhu jsou značky barev, které nabízejí vodou 
ředitelné vrchní barvy s univerzálním použitím 
určeným k novým i renovačním vrchním nátě-
rům kovu, dřeva, PVC, betonu, omítek a dalších 
materiálů v interiéru i exteriéru. Výrobci jdou 
tedy tímto směrem, zákazníci však mají obavu 
o kvalitu, respektive samotnou životnost nátěru. 
„V případě uvádění nového sortimentu úzce 
spolupracujeme s našimi dodavateli, a pokud 
přijdou s inovací nebo úplnou novinkou, která 
zapadá do našeho konceptu Globus, pak ji rád                                i 
zalistujeme,“ informuje Rita Gabrielová.

Detecha, chemické výrobní družstvo, se mnoho 
let snaží o to, aby bylo čitelné pro zákazníky, 
a tak nabízí kvalitu, která je léty prověřená. 
„Naší strategií není uvádět na trh velké množství 
novinek. Spíše se snažíme zavedené produkty 
držet ve stále velmi dobré kvalitě s vyvážeností 
přijatelné ceny. Občas po důkladné přípravě je 
však potřeba s nějakou zajímavou novinkou na 
trh přijít. Naším cílem je výborný servis a pomoc 
našim zákazníkům,“ podotýká Petr Janata. Uve-
dení novinky na trh je přitom podle něho během 
na dlouhou trať. „Než se uchytí, najde své mís-
to v regálech a zákazník si ji vyzkouší, je dlou-
hodobější záležitost,“ hodnotí Petr Janata. 
I přesto v minulém roce uvedli protiskluzovou 
přísadu do podlahových barev Epoxyban, což 
právě úzce souvisí s odborným zaměřením spo-
lečnosti na pochozí nátěry podlah.

Hity roku: modrá 
a zelenkavá

Specialisté z firem v ob                lasti barev a nátěrů spo-
lupracují s předními designérskými profesionály 
a každoročně studují výzkumy, poznatky a růz-
né trendy. Následně stanovují nejen barvy roku, 
ale také je optimalizují pro určité trhy. Podle 
společnosti Pantone Color Institut by se v roce 
2020 měla stát globální trendy TOP barvou kla-
sická modrá. Spotřebitelům by měla přinést po-
cit klidu a nabídnout útočiště. Modrá by tedy 
měla být in, protože ji jako barvu roku uvádějí 
i další firmy. Společnost Sherwin-Williams ji při-
podobnila k námořnické modré a firma PPG 
zvolila odstín kobaltová modř.

Novou letošní barvu má stanovenou také spo-
lečnost Akzo Nobel. Také ona chce přinést po-
hodu do domovů, a tak vybrala odstín, který 
oživí touhu ocenit naše nejlidštější vlastnosti 
a přinese do interiérů dotek lidskosti. Barva 
s názvem Tranquil Dawn (klidné svítání) je inspi-
rovaná ranní oblohou. Její všestranný odstín 
světle zelenkavé poskytuje dostatek prostoru 
pro kreativitu. Své uplatnění by měla najít v kaž-
dodenním životě, tedy i na dřevě, elektronice či 
v automobilovém průmyslu.

meziročnímu zvýšení průměrné ceny – nejsilně-
ji u krycích barev (o 6 %) a také u napouštědel, 
lazur a barev na kov (o 5 %).

Velký návrat k bílé na 
úkor tónovaných barev

Trh tak podle dostupných dat v poslední době 
víceméně nevykazuje velké změny. „Spíše se po-
týká s velkou přesyceností nabídky. Jak se cho-
vají a působí zákazníci z hobby segmentu, jsme 
se již zmínili, ale situace není jednoduchá ani pro 
odborné firmy. Ty jsou často ovlivněny samot-
nou cenou produktů a v neposlední řadě také 
možnostmi výrobců nabídnout různé bonusy,“ 
sděluje Petr Janata. Ostatně to potvrzuje také 
průzkum uskutečněný exkluzivně pro časopis 
Zboží&Prode                j v únoru letošního roku formou on-
-line dotazování společností IBRS. V něm jsme se 
mimo jiné ptali na to, zda chtějí být spotřebitelé 
stimulováni promočními či slevovými pobídkami. 
Celých 50 % respondentů uvedlo, že toto pro 
ně nehraje roli. Nejčastěji uváděnými motivátory 
jsou akční nabídka (25 %) a sleva (19 %). Další 
informace z průzkumu najdete na straně 6.

Pokud jde o interiérové barvy, Češi jsou hodně 
konzervativní a jejich nejoblíbenější je bílá. 
„S výrazným odstupem následuje šedá a stříbr-
ná. V letních měsících roste zájem o barvy z tep-
lého červeného spektra,“ říká Jan Kriegel, ma-
nažer nákupního rádce Zboží.cz. Zájem o bílou 
barvu v domácnostech potvrzuje i Rita Gabrie-
lová. Dodává, že zákazníci učinili velký návrat 
k bílé barvě na úkor tónovaných barev.

Chybět nesmějí základní 
kritéria kvality

Tuzemský spotřebitel je tedy poměrně konzer-
vativní. „Trh s barvami v našich poměrech žád-
ným zásadním trendům nepodléhá. Výrobci se 
snaž                í sledovat směry vývoje ve světě a reagovat 
na ně například prostřednictvím vodou ředitel-
ných barev, ale český zákazník se k tomuto 
staví skepticky. Podle nás u nich stále hrají prim 
syntetické barvy, které jsou z jejich pohledu 
dlouhotrvající,“ usuzuje Petr Janata. Produkty 
by tedy měly v první řadě splňovat základní po-
žadavky na kvalitu a užitné vlastnosti. Až v dru-
hé řadě se dá přemýšlet o trendových odstí-
nech a podobně. „Jedinou výjimkou jsou 
malířské barvy v rámci interiérových aplikací, 
tedy v bytech a dalších prostor                ách,“ dodává 
Petr Janata.

Poměrně velkým trendem je univerzálnost ba-
rev. „Zde je dobré posoudit, kam až univerzál-
nost nátěru dosahuje. Jsou aplikace, kde je po-
měrně důležitá blízká specifikace, jaké 

Základní i vrchní antikorozní 
syntetická nátěrová hmota určená 
k povrchové úpravě kovových 
materiálů a k jejich účinné ochraně 
proti vzniku koroze. 

www.detecha.cz

Základní i vrchní antikorozní 
syntetická nátěrová hmota určená 

Výrobek s tradicí

Detecha Superkov®

Poctivá
česká barva
na kov
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CATSCAN
V tomto vydání:

CS #3

 1 kg a méně 13‚7 %

 2 kg  21‚0 %

 3 kg  17‚8 %

 4 kg  10‚0 %

 5 kg  12‚2 %

 6 a více 24‚2 %

 Neuvedeno 1‚1 %

Kolik kilogramů barev spotřebitelé kupují ročně

Na českém trhu je dostupné široké portfolio barev a prodávají se nejen ve 
speciálních obchodech, ale také v hobby                 marketech, hypermarketech, drogeriích 
či jinde. Přestože objem prodaného zboží přes internet každým rokem 
trhá rekordy, barvy zde stojí tak trochu v pozadí. Tuzemští 
spotřebitelé totiž při nákupu vyhledávají konzultace 
s odborníky, protože si nejsou jisti, jakou barvu na který 
materiál použít.

TRH S BARVAMI 
JE PŘESYCENÝ

Meziroční 
průměrná cena 
narostla

Tržby za nátěrové hmoty (které 
nezahrnují omítkoviny) vykázaly 
ve sledovaných prodejních kaná-
lech za rok 2019 meziroční přírůs-
tek 1‚8 %. „Tempo růstu nicmé-
ně nedosáhlo úrovně z období 
před rokem, kdy navýšení obratu 
za rok 2018 oproti roku 2017 
představovalo 4‚4 procenta, navíc 
v objemu prodeje tehdy český trh 

neklesal,“ upozorňuje David 
Kajtman, konzultant společnosti GfK 

Czech. Poptávka po nátěrových hmotách na-
rostla za minulý rok pouze u barev na dřevo, 
které představují v rámci sledovaných skupin 
zlomek trhu. Ostatní skupiny v objemu v různé 
míře klesly – nejvýrazněji krycí barvy (o 7 %), 
nejmírněji lazury a oleje na dřevo (o 0‚1 %). 
V hodnotě tedy trh mírně narostl především díky 

 CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY

Zdroj: Median, MML-TGI 19/II−19/III

N 

a českém trhu 
s barvami chybí 
jistá míra eduka-
ce. Na druhou 
stranu je to silná 

zbraň pro prodejce. Když někdo 
dokáže nakupujícímu dobře pora-
dit, tak ten ho odmění tím, že se 
do obchodu dříve či později pro 
další barvu vrátí. „Pro zákazníka 
z hobby sektoru je trh nepřehledný 
a těžko se v něm orientuje bez od-
borné pomoci. Odborně vyškolený 

prodejní servis má nezastupitelné mís-
to,“ upozorňuje Petr Janata, regionální ma-

nažer nátěrových hmot Detechy, chemického 
výrobního družstva. Rozdíl mezi lakem, olejem 
a lazurou přitom zná pouze čtvrtina spotřebite-
lů. Na druhou stranu se zákazníci ve větší míře 
zajímají o ekologickou stránku a oceňují výhody, 
které nabízejí vodou ředitelné barvy. „Naši do-
davatelé reagují na ekologické požadavky zákaz-
níků, a nabízejí tak výrobky, které jsou šetrnější 
v přírodě,“ informuje Rita Gabrielová, vedoucí 
externí komunikace společnosti Globus ČR.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

CS #4

CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY

Pracím prostředkům se loni dařilo. Čeští spotřebitelé za ně utratili o 200 milionů 
korun víc než v roce 2018. V popředí jejich zájmu jsou stále více tekuté varianty, 
zatímco druhé nejprodávanější, práškové, v tržbách klesají. Nejpopulárnější jsou 
univerzální prací prostředky spolu s těmi na barevné prádlo. A tak, jako tomu je 
i u řady dalších kategorií, spotřebitelé inklinují k prémiovosti.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

P
rací prostředky nakoupilo podle 
Spotřebitelského panelu GfK 
(12/18–11/19) 85 % českých 
domácností. V posledních le-
tech je nejpopulárnější tekutý 

detergent, který během sledovaného obdo-
bí zakoupilo alespoň jednou šest domácností 
z deseti. „Roste obliba gelových kapslí, naopak 
klesá počet kupujících sypkého pracího práš-
ku,“ přibližuje detaily konzultantka Spotřebi-

telského panelu GfK Kateřina 
Králová. Dodává, že nejpo-

pulárnější je univerzální 
prací prostředek, kte-
rý koupily téměř dvě 
třetiny domácností. 
Ve sledovaném ob-
dobí utratila jed-
na domácnost za 

prostředky na praní 
840 Kč, na jeden 

nákup tak prů-
měrně vynalo-

žila 180 Kč. 
„Obliba pra-
cích prášků 
vyráběných 

Zdroj: Nielsen, 2019

utratili čeští spotřebitelé za kategorii pracích 
prostředků v roce 2019; je to o 200 milionů víc 
než v roce 2018.

PRANÍ JEDE
NA TEKUTÉ VLNĚ

3,8 mld. Kč

NOVINKA

Vyzkoušejte
nový

Technologie
neutralizace
ZÁPACHU

pod privátní značkou je velmi nízká, domác-
nosti za ně utratí pouze sedm procent z celko-
vých výdajů na kategorii,“ komentuje výsledky 
privátních značek Kateřina Králová.

Z dat společnosti Nielsen vyplývá, že čeští spo-
třebitelé v roce 2019 utratili za prací prostředky 
3‚8 miliardy korun. Nejprodávanějším druhem 
jsou tekuté a gelové prací prostředky (49‚3 % 
tržeb). Výdaje za ně byly o 122 milionů korun 
(+6‚9 %) vyšší než v roce 2018. Druhým nejpro-
dávanějším segmentem byly práškové prací 
prostředky (29‚8 % tržeb), které již třetím ro-
kem po sobě v tržbách klesají a rok 2019 vyká-
zal výdaje za ně o více než 63 milionů korun 
nižší (−5‚3 %) než v předchozím roce. 

„Ačkoli práškové prací prostředky klesají napříč 
kanály, v organizovaných drogeriích rostou 
o téměř šest procent, přičemž významnost ka-
nálu pro tento segment je osmnáctiprocentní,“ 
říká analytička Zuzana Berezňáková. Popularita 
prostředků ve formě kapslí, které představují 
třetí nejprodávanější druh pracích prostředků 
(20‚2 % tržeb), stoupá. V tržbách narostly 
o 146 milionů korun (+23‚2 %) a nejvíce tak 
přispěly k růstu kategorie.

zatímco druhé nejprodávanější, práškové, v tržbách klesají. Nejpopulárnější jsou 
univerzální prací prostředky spolu s těmi na barevné prádlo. A tak, jako tomu je 
i u řady dalších kategorií, spotřebitelé inklinují k prémiovosti.

Jitka Hemolová,

P
rací prostředky nakoupilo podle 
Spotřebitelského panelu GfK 
(12/18–11/19) 85 % českých 
domácností. V posledních le-
tech je nejpopulárnější tekutý 

detergent, který během sledovaného obdo-
bí zakoupilo alespoň jednou šest domácností 
z deseti. „Roste obliba gelových kapslí, naopak 
klesá počet kupujících sypkého pracího práš-
ku,“ přibližuje detaily konzultantka Spotřebi-

telského panelu GfK Kateřina 
Králová. Dodává, že nejpo-

pulárnější je univerzální 
prací prostředek, kte-
rý koupily téměř dvě 
třetiny domácností. 
Ve sledovaném ob-
dobí utratila jed-
na domácnost za 

prostředky na praní 
840 Kč, na jeden 

nákup tak prů-
měrně vynalo-

žila 180 Kč. 
„Obliba pra-
cích prášků 
vyráběných 

prostředků v roce 2019; je to o 200 milionů víc 3,3,8 mld. Kč
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čtěte na www.zboziaprodej.cz 

... /...

jemu o 2‚6 %. „To znamená, že roste průměrná 
cena pracích prostředků a spotřebitelé inklinují 
k prémiovějším a větším formátům, které jsou 
logicky dražší. Střednědobě rostou formáty pra-
cích gelů a kapslí, dlouhodobě klesají formáty 
sypkých pracích prášků,“ specifikuje. Zhruba 
polovinu trhu podle ní mají prací gely, 20 % 
kapsle a 30 % sypké prášky. Pro spotřebitele je 
stále důležitá cena, velikost balení a vůně.

Ano inovacím 
a osvědčené kvalitě

Český spotřebitel má podle Marka Jedináka roz-
hodně „západní střih“. Výrazně preferuje mo-
derní prací formáty, na rozdíl od západních zemí 
ale více nakupuje velká balení a rád přepočítává 
cenu pracího prostředku na prací dávky či ob-
jem. „V nákupech jsou Češi, ale i Slováci, ceno-
vě senzitivní a poněkud obezřetní, o čemž svěd-
čí právě i velmi vysoký podíl prodejů 

v promocích,“ vysvětluje. Za západem podle 
něho naopak lehce zaostáváme v prostředcích 
určených pro sušičky a pracích aditivech. Zákaz-
níci dnes očekávají nejen precizní odstranění 
skvrn, ale také intenzivní a příjemnou vůni.

Společnost Madel CZ vnímá situaci na trhu jako 
stabilní. Zákazník je dobře edukovaný, stále 
více sleduje cenu za prací dávku a porovnává si 
nabídky, nejúčinnější formou propagace jsou 
stále slevové promoce. Podle Markéty Saletové 
z oddělení obchodu a marketingu sice zákaz-
níci mají rádi inovace, na druhou stranu pro-
dejní čísla jasně hovoří o tom, že se drží osvěd-
čené kvality. „Jednoznačně vede poptávka po 
tekutých pracích gelech jak univerzálních, tak 
speciálních pro různé druhy tkanin, naopak 
mírně klesá poptávka po avivážích,“ popisuje 
aktuální situaci.

Podíl prodejů 
v promocích je vysoký

„Jakkoli se to může zdát zvláštní, trh s praním 
roste v posledních letech pravidelně v řádu jed-
notek procent a není to dané tím, že bychom 
prali extrémně více,“ uvádí Marek Jedinák, se-
nior brand manager Laundry & Home care spo-
lečnosti Henkel ČR. Růst je tažen hlavně náku-
pem prémiovějších značek a nových pracích 
formátů. „Cena je ale pro spotřebitele stále 
velmi důležitým kritériem, ačkoli zejména 
u mladších ročníků vidíme v tomto vnímání jistý 
posun,“ doplňuje. Podle výše zmíněného Spo-
třebitelského panelu utratí kupující za prací 
prášky až 70 % prostředků právě v akcích.

Fakt, že se trhu dobře daří, potvrzují i další vý-
robci. Podle manažerky komunikace společnos-
ti Unilever ČR Magdaleny Leimerové rostl trh 
s pracími prostředky v hodnotě o 6‚2 % a v ob-

PRANÍ JEDE
NA TEKUTÉ VLNĚ

NOVINKA

Vyzkoušejte
nový

Technologie
neutralizace
ZÁPACHU

inzerce
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CS #1: GRILOVÁNÍ
CS #2: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #3: NÁTĚROVÉ HMOTY
CS #4: PRACÍ PROSTŘEDKY

Pracím prostředkům se loni dařilo. Čeští spotřebitelé za ně utratili o 200 milionů 
korun víc než v roce 2018. V popředí jejich zájmu jsou stále více tekuté varianty, 
zatímco druhé nejprodávanější, práškové, v tržbách klesají. Nejpopulárnější jsou 
univerzální prací prostředky spolu s těmi na barevné prádlo. A tak, jako tomu je 
i u řady dalších kategorií, spotřebitelé inklinují k prémiovosti.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

P
rací prostředky nakoupilo podle 
Spotřebitelského panelu GfK 
(12/18–11/19) 85 % českých 
domácností. V posledních le-
tech je nejpopulárnější tekutý 

detergent, který během sledovaného obdo-
bí zakoupilo alespoň jednou šest domácností 
z deseti. „Roste obliba gelových kapslí, naopak 
klesá počet kupujících sypkého pracího práš-
ku,“ přibližuje detaily konzultantka Spotřebi-

telského panelu GfK Kateřina 
Králová. Dodává, že nejpo-

pulárnější je univerzální 
prací prostředek, kte-
rý koupily téměř dvě 
třetiny domácností. 
Ve sledovaném ob-
dobí utratila jed-
na domácnost za 

prostředky na praní 
840 Kč, na jeden 

nákup tak prů-
měrně vynalo-

žila 180 Kč. 
„Obliba pra-
cích prášků 
vyráběných 

Zdroj: Nielsen, 2019

utratili čeští spotřebitelé za kategorii pracích 
prostředků v roce 2019; je to o 200 milionů víc 
než v roce 2018.
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pod privátní značkou je velmi nízká, domác-
nosti za ně utratí pouze sedm procent z celko-
vých výdajů na kategorii,“ komentuje výsledky 
privátních značek Kateřina Králová.

Z dat společnosti Nielsen vyplývá, že čeští spo-
třebitelé v roce 2019 utratili za prací prostředky 
3‚8 miliardy korun. Nejprodávanějším druhem 
jsou tekuté a gelové prací prostředky (49‚3 % 
tržeb). Výdaje za ně byly o 122 milionů korun 
(+6‚9 %) vyšší než v roce 2018. Druhým nejpro-
dávanějším segmentem byly práškové prací 
prostředky (29‚8 % tržeb), které již třetím ro-
kem po sobě v tržbách klesají a rok 2019 vyká-
zal výdaje za ně o více než 63 milionů korun 
nižší (−5‚3 %) než v předchozím roce. 

„Ačkoli práškové prací prostředky klesají napříč 
kanály, v organizovaných drogeriích rostou 
o téměř šest procent, přičemž významnost ka-
nálu pro tento segment je osmnáctiprocentní,“ 
říká analytička Zuzana Berezňáková. Popularita 
prostředků ve formě kapslí, které představují 
třetí nejprodávanější druh pracích prostředků 
(20‚2 % tržeb), stoupá. V tržbách narostly 
o 146 milionů korun (+23‚2 %) a nejvíce tak 
přispěly k růstu kategorie.
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CATSCAN

www.zboziaprodej.cz/publicistika/catscan
Pečivo, zmrzliny, teplé nápoje, cukrovinky, masné výrobky, mezinárodní 
kuchyně, zdravá výživa, doplňky stravy, tabákové výrobky, pet food, úklidové 
prostředky, papírový a vatový program, ústní hygiena, péče o rty a další.

ZAJÍMAJÍ VÁS PRODEJE A TRENDY 
V PRODUKTOVÝCH KATEGORIÍCH? SLEDUJTE

0239-20_ZAP_autoinz_CATSCAN_240x115.indd   10239-20_ZAP_autoinz_CATSCAN_240x115.indd   1 17.03.2020   17:3817.03.2020   17:38

inzerce

Podobně to vidí i další dodavatelé. Podle ředitele 
výzkumu a vývoje značky Feel Eco společnosti Fos-
fa Radka Martáka jsou prodeje aviváží do jisté 
míry ovlivněny použitím sušiček prádla, ve kterých 
není vhodné sušit prádlo, které je vypráno v avi-
váži, a spotřebitelé jsou v této oblasti dostatečně 
informovaní. Data Spotřebitelského panelu GfK 
vývoj na trhu potvrzují. Aviváže a změkčovače 
prádla nakoupilo méně domácností, šest z deseti, 
přičemž nákup realizují čtyřikrát až pětkrát ročně 
a průměrná útrata jednoho kupujícího je 360 ko-
run za rok. Podobně jako u pracích prášků i avi-
váže nakupují spotřebitelé hlavně v promocích 
(67 %). A ani tady se nedaří privátním značkám; 
výdaje na takové aviváže jsou jen osm procent.

Ekologie má svoje ale

Výrobci se shodují na tom, že povědomí zákaz-
níků o ekologických otázkách a udržitelnosti je 
na dobré úrovni, ne vždy se ale nakonec promít-

ne také do nákupního chování. „Je zde stále 
velká propast mezi vnímáním a sebeprezentací 
na straně jedné a ochotou k nákupu na straně 
druhé. Český spotřebitel totiž očekává ekologic-
ké výrobky za cenu výrobků běžných,“ vysvětlu-
je Marek Jedinák. Dodává, že důležitou roli hra-
je také výkon. Velká část spotřebitelů totiž 
zjišťuje, že s ekologickými pracími prostředky 
nedosahují tak dobrých pracích výsledků jako 
s těmi tradičními. Proto jejich prodeje tak dyna-
micky nerostou.

Část zákazníků v rámci svého ekologického 
smýšlení preferuje bezobalový nákup a vstříc 
jejich přání jdou i retaileři. Společnost dm dro-
gerie markt zavádí po pilotním provozu plnicí 
stanice do všech krajských měst. Koncept plni-
cích stanic rozjel ve spolupráci se společností 
Henkel ČR také Rossmann. Zákazníci mají mož-
nost si v několika městech vyzkoušet nákup do 
znovupoužitelných obalů a mohou si „načepo-
vat“ třeba prací prostředek Persil gel nebo avi-
váž Silan Sensitive.

„Češi hledají prémiovost.“

 Růst trhu je tažen zejména přesunem spotřebitelů k prémiovějším znač-
kám a novodobým pracím formátům, jako jsou gely, kapsle či parfé-
mované perličky. Zákazníci hledají nová řešení, například speciální prací 
prostředky pro šetrné praní a ochranu oblečení, ale také třeba aviváže. 
Společně s nárůstem fenoménu singles se mění i průměrný spotřebitel. 
Podle naší hypotézy čeští spotřebitelé navyšují frekvenci praní, klesá ale 
objem prádla na jeden prací cyklus.

Marek Jedinák, senior brand manager Laundry & Home care, Henkel ČR

Recyklovatelný obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů pracích prostředků, aby 
bylo možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly

• dobře recyklovatelný je jednodruhový ma-
teriál, např. polyetylen a polypropylen

• problematické jsou PVC sleeves (pokud 
nejsou před vytříděním obalu odstraněny)

• recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

• složité obaly kombinující více materiálů se 
obtížně zpracovávají (kompozitní mate-
riály a obaly z více vrstev různých druhů 
plastů); většinou se recyklují jako směsné 
plasty, např. na zatravňovací dlaždice; 
nové obaly z nich už vyrobit nelze

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

• na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit

Papírové krabice na prací prášky

• nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

• papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

• na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit


Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz.



Kontakty:

Zalistujte…
zásobte se… nabídněte!

Hvězda
prodeje

INZERTORIAL
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Kateřina Komárková
Brand manager Pepsi CZ/SK

pepsi.cz
info@mattoni.cz
+420 266 191 444

P epsi tím reaguje na ak-
tuální trendy v designu 
etiket se zachováním 
důrazu na svoji dlouhou 
tradici a atributy značky 

celosvětového významu. „Změnou prošlo 
zejména barevné provedení etikety s cílem 
posílit image moderní značky. Navíc ple-
chovky s novým designem budou v matné 
černé, nikoli lesklé, jako tomu bylo doposud. 
Identita značky, jako je logo, však zůstává,“ 
vysvětluje Kateřina Komárková, manažerka 
značky Pepsi pro ČR a SR. 

Nové podoby se dočká výhradně balení 
bezkalorických variant této značky, kam 
v současnosti na českém trhu patří Pepsi 
s příchutí višně, limetky a také Pepsi Max. 

Současně se změnou designu bezkaloric-
kých variant uvádí Pepsi i zcela novou a na 
trhu colových nápojů unikátní Pepsi Man-
go. Stejně jako zbylé ochucené varianty 
i mangová příchuť Pepsi je bez cukru. 

„Zájem českých zákazníků o bezkalorické 
varianty colových nápojů roste a roste 

mnohem rychleji v porovná-
ní s vývojem kalorických 
va riant colových nápojů 
a my chceme v podpoře 
limonád bez cukru i na-
dále pokračovat,“ dopl-
ňuje Kateřina Komárko-
vá s tím, že Pepsi limetka 
i Pepsi Višeň se od svého 
uvedení staly dominující-
mi příchutěmi na celém 
trhu ochucených col. 
Stejný úspěch Pepsi 
předpovídá i svojí nejno-
vější příchuti ve svém 
portfoliu. 

Pepsi Mango bude do-
stupné v plechovkách 
o objemu 0,33 litru a PET 
lahvích o objemu 0,5 lit-
ru, 1,5 litru, 2 litry 
a 2,25 litru. Nová příchuť 
je v prodeji v tradiční ma-
loobchodní síti od začátku 
března. 

Světoznámá značka colových nápojů představí na českém trhu nový 
design etiket svých láhví i vzhled plechovek. Nové obaly se týkají 
pouze portfolia bezkalorických variant Pepsi. 

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 50 000 

maloobchodních 

profesionálů

Data:

1893
První vyrobená Pepsi

1993
Pepsi na českém trhu

2016
Pepsi slazená cukrem

2018
První ochucená bezkalorická Pepsi

Pepsi vylepšuje své portfolio. Mění 
design stávajících bezkalorických variant
a rozšiřuje svoji nabídku o další příchuť.

Pepsi uvádí 
na český trh novou

příchuť Pepsi Mango
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CATSCAN

www.zboziaprodej.cz/publicistika/catscan
Pečivo, zmrzliny, teplé nápoje, cukrovinky, masné výrobky, mezinárodní 
kuchyně, zdravá výživa, doplňky stravy, tabákové výrobky, pet food, úklidové 
prostředky, papírový a vatový program, ústní hygiena, péče o rty a další.

ZAJÍMAJÍ VÁS PRODEJE A TRENDY 
V PRODUKTOVÝCH KATEGORIÍCH? SLEDUJTE

0239-20_ZAP_autoinz_CATSCAN_240x115.indd   10239-20_ZAP_autoinz_CATSCAN_240x115.indd   1 17.03.2020   17:3817.03.2020   17:38

inzerce

Podobně to vidí i další dodavatelé. Podle ředitele 
výzkumu a vývoje značky Feel Eco společnosti Fos-
fa Radka Martáka jsou prodeje aviváží do jisté 
míry ovlivněny použitím sušiček prádla, ve kterých 
není vhodné sušit prádlo, které je vypráno v avi-
váži, a spotřebitelé jsou v této oblasti dostatečně 
informovaní. Data Spotřebitelského panelu GfK 
vývoj na trhu potvrzují. Aviváže a změkčovače 
prádla nakoupilo méně domácností, šest z deseti, 
přičemž nákup realizují čtyřikrát až pětkrát ročně 
a průměrná útrata jednoho kupujícího je 360 ko-
run za rok. Podobně jako u pracích prášků i avi-
váže nakupují spotřebitelé hlavně v promocích 
(67 %). A ani tady se nedaří privátním značkám; 
výdaje na takové aviváže jsou jen osm procent.

Ekologie má svoje ale

Výrobci se shodují na tom, že povědomí zákaz-
níků o ekologických otázkách a udržitelnosti je 
na dobré úrovni, ne vždy se ale nakonec promít-

ne také do nákupního chování. „Je zde stále 
velká propast mezi vnímáním a sebeprezentací 
na straně jedné a ochotou k nákupu na straně 
druhé. Český spotřebitel totiž očekává ekologic-
ké výrobky za cenu výrobků běžných,“ vysvětlu-
je Marek Jedinák. Dodává, že důležitou roli hra-
je také výkon. Velká část spotřebitelů totiž 
zjišťuje, že s ekologickými pracími prostředky 
nedosahují tak dobrých pracích výsledků jako 
s těmi tradičními. Proto jejich prodeje tak dyna-
micky nerostou.

Část zákazníků v rámci svého ekologického 
smýšlení preferuje bezobalový nákup a vstříc 
jejich přání jdou i retaileři. Společnost dm dro-
gerie markt zavádí po pilotním provozu plnicí 
stanice do všech krajských měst. Koncept plni-
cích stanic rozjel ve spolupráci se společností 
Henkel ČR také Rossmann. Zákazníci mají mož-
nost si v několika městech vyzkoušet nákup do 
znovupoužitelných obalů a mohou si „načepo-
vat“ třeba prací prostředek Persil gel nebo avi-
váž Silan Sensitive.

„Češi hledají prémiovost.“

 Růst trhu je tažen zejména přesunem spotřebitelů k prémiovějším znač-
kám a novodobým pracím formátům, jako jsou gely, kapsle či parfé-
mované perličky. Zákazníci hledají nová řešení, například speciální prací 
prostředky pro šetrné praní a ochranu oblečení, ale také třeba aviváže. 
Společně s nárůstem fenoménu singles se mění i průměrný spotřebitel. 
Podle naší hypotézy čeští spotřebitelé navyšují frekvenci praní, klesá ale 
objem prádla na jeden prací cyklus.

Marek Jedinák, senior brand manager Laundry & Home care, Henkel ČR

Recyklovatelný obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů pracích prostředků, aby 
bylo možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly

• dobře recyklovatelný je jednodruhový ma-
teriál, např. polyetylen a polypropylen

• problematické jsou PVC sleeves (pokud 
nejsou před vytříděním obalu odstraněny)

• recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

• složité obaly kombinující více materiálů se 
obtížně zpracovávají (kompozitní mate-
riály a obaly z více vrstev různých druhů 
plastů); většinou se recyklují jako směsné 
plasty, např. na zatravňovací dlaždice; 
nové obaly z nich už vyrobit nelze

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

• na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit

Papírové krabice na prací prášky

• nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

• papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

• na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit



Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz.



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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DÁMSKÁ HYGIENA 

Bella Perfecta Slim
Ultratenké hygienické vložky Bella Perfecta Slim jsou 
téměř neviditelné i při nošení přiléhavého oblečení. 
Ve variantě EXTRA SOFT je povrch vložky velmi jemný 
a příjemný na dotek, ve variantě SILKY DRAI povrch 
pokrývá speciální síťka, která rychle nasává vlhkost 
a zadržuje ji uvnitř vložky. Systém dodatečné ochrany 
(SEP) tvořený dvěma tyrkysovými proužky na bocích 
vložky spolu s vylepšeným tvarem a zvětšenými 
postranními křidélky zaručuje maximální ochranu.

TZMO Czech Republic

Vlastibořská 2789/2 

193 00 Praha 9 – 

Horní Počernice

+420 226 212 300

info@tzmo.cz

www.tzmo.cz

CEREÁLIE

Müsli tyčinky naslano
Přicházíme se slanou variantou müsli. Devět zapé-
kaných tyčinek je ideální porce. Skvěle vás zasytí, 
mají vysoký obsah bílkovin a vysoký obsah vlákniny. 
Vyrábíme je bez použití palmového tuku, z bezlep-
kového ovsa a čočky. Ovesné betaglukany umějí 
stimulovat náš imunitní systém, umějí snížit choles-
terol v krvi a působí jako antioxidant.

Skvělá svačina do auta či kanceláře, ke sportu, 
na výlet. 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Nalaďte se na letní vlnu 
s novou Pepsi Mango!
Nemůžete se dočkat prosluněných letních dnů plných radosti a pohody? Vyzkoušejte 
novou Pepsi s příjemnou tropickou příchutí manga a užijte si chuť léta už teď!
Nová Pepsi Mango je na jarní osvěžení jako stvořená. Populární kolový nápoj doplněný 
příjemnou chutí exotického ovoce vás s prvním douškem přenese do dalekých krajin. 
S Pepsi Mango si tak můžete dopřát kousek exotiky kdykoliv a kdekoliv. Díky bez kalo-
rické receptuře si navíc budete oblíbený drink vychutnávat bez sebemenších výčitek.

Doporučená cena plechovky s obsahem 0,33 l je 16,90 Kč.

PÉČE O RTY

Jelení lůj makronka
Novinka od Jeleního loje: Vaše oblíbená makronka s citrusovým krémem. 
Pro  milovníky speciálních kolekcí. Tato pomáda udělá radost svou svěží vůní, 
lehkým perleťovým efektem a lehce oslazenou chutí.

Jelení lůj Originál je tradiční český výrobek kosmetiky Regina. Je vyrobený podle 
jedinečné receptury. Jelení lůj rty chrání před vysoušením, popraskáním a tvoří 
je odolnými vůči mrazu, extrémnímu horku a dalším nepříznivým povětrnostním 
vlivům.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Mattoni 1873, a. s.

Horova 3

360 21  Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

www.mattoni1873.cz/cs/

MLÉČNÉ VÝROBKY

Krajanka rozšiřuje řadu
pro Každé ráno
Krajanka Každé ráno přichází na trh s novinkou 
v podobě kefírových minidrinků. Designový přebal 
tohoto výrobku v sobě skrývá čtyři stogramové lahvičky 
s lahodným kefírovým mlékem, a to v příchutích natur 
nebo jahoda.

Doporučená maloobchodní cena je 24,90 Kč.

alimpex@alimpex.cz

www.jednodusepoctiva.cz

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9

VYBAVENÍ OBCHODU

Obchodně-skladový 
a pokladní software 
pro řízení řetězců
B.O.S.S. Enterprise je kompletní obchodně-skladový 
a pokladní systém pro centrální řízení obchodních 
řetězců. Je vhodný pro jakékoli typy prodejen, 
včetně pultového prodeje váženého zboží. 

Dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací 
našich systémů zaručují jejich širokou funkcionalitu, 
stabilitu a efektivitu centrálního řízení obchodního 
řetězce od velkoobchodního skladu až po pokladní 
místa.

P.V.A. systems, s.r.o.

Lipová 14

301 00  Plzeň

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz 

www.pvasystems.cz 
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

KÁVA

Desetiletá renta s NESCAFÉ Classic
& NESCAFÉ Classic Crema
Od března mohou spotřebitelé soutěžit s oblíbenými rozpustnými kávami 
NESCAFÉ Classic a NESCAFÉ Classic Crema o pravidelnou měsíční rentu. 
Výherce si bude moci dopřát bohatší život s měsíční rentou v hodnotě 
30 000 Kč po dobu 10 let. Soutěž byla oficiálně spuštěna 1. 3. 2020 
a končí 30. 6. 2020. Zapojit se může každý, stačí zakoupit minimálně 
dva kusy NESCAFÉ Classic či NESCAFÉ Classic Crema 200 g se soutěžní 
etiketou. Detailní pravidla soutěže jsou k dispozici na soutez.nescafe.com. 

info@nestle.cz

+420 800 135 135

www.nescafe.cz 

Nestlé Česko, s. r. o.

Mezi Vodami 2035/31

143 20  Praha

PRACÍ PROSTŘEDKY

Persil s technologií neutralizace zápachu: 
Skvrny a zápach nemají šanci
Nový Persil zvládne díky svému novému složení s technologií 
neutralizace zápachu proniknout hluboko do vláken oblečení, 
kde dokáže neutralizovat nepříjemný zápach a vytvořit ochrannou 
bariéru, která brání usazování nepříjemných pachových molekul. 

Na rozdíl od běžných pracích prostředků zápach pouze 
nepřekrývá, ale eliminuje jej už na úrovni vláken vašeho 
oblečení. Pro všechny druhy oblečení: bílé, barevné, bavlněné, 
ze syntetických vláken a sportovní oblečení.

Henkel ČR, spol. s r. o.

U Průhonu 10

170 04  Praha

+420 220 101 101

cz.info@henkel.com  

www.henkel.cz

VYBAVENÍ OBCHODU

Váhopokladna 
DIGI SM 5300X
Moderní váhopokladna SM 5300X je vybavena 
mnoha funkcemi a možnostmi PC vah. 10,1“ doty-
kový displej pro obsluhu umožní komfortní nasta-
vení grafických rychlokláves a pohodlné ovládání. 
A zákaznický 10,1“ displej s videoplayerem nabízí 
maximální využití reklamních sdělení. Tato váhopo-
kladna je vhodná jak pro prodej v obslužných úse-
cích velkých supermarketů, tak pro menší řeznictví, 
zeleninu či lahůdky.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

JUPÍ Ice Tea černý čaj s citronem 0,7 l PET
Mňamka s citronem, po které se šklebit nebudete. To vám zaručíme! Novému sirupu 
totiž neodoláte. Ledový černý čaj s citronem je osvěžující bomba pro každou chvilku. 
Připravte svěží nápoj k rodinnému obědu nebo garden party a připravte se, že nalá-
káte i sousedy. 

Malý tip: přidejte do sklenice pár kostek ledu a plátek citronu. Mňam! 
Z jedné lahve sirupu si můžete připravit až 7,7 l skvělého Ice tea! 
Sirup neobsahuje umělá barviva, sladidla ani konzervanty.

Kofola a. s.

Za Drahou 1

794 01  Krnov

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.jupiland.cz

HOTOVÉ OMÁČKY

Patak’s indické kari omáčky
Firma F. W. Tandoori přináší na český trh 
čtyři druhy indických kari omáček značky 
Patak´s britské firmy AB World Foods Ltd.: 
Tikka Masala, Tandoori, Korma a Butter 
chicken. K dostání jsou např. v síti Makro, 
Globus, Tesco, Tamda Foods a Velká Pecka. 

F. W. Tandoori, spol. s r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

CEREÁLIE

Müsli srdíčka z lásky
Celozrnná müsli srdíčka křupavá z lásky jsou 
vyrobena z ovsa a jablíček. Za červenou barvu 
vděčíme koncentrátu z červené řepy, který 
společně s kyselkavými jablky a špetkou skořice 
vytváří unikátní chuťový zážitek. Srdíčka mají 
vysoký obsah vlákniny a sladká jsou tak akorát. 
Výrobek je bez umělých barviv.

Atraktivní balení dělá ze srdíček milý dárek. 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

NOVUM GLOBAL, a. s.

28. pluku 11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu

 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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DÁMSKÁ HYGIENA 

Bella Perfecta Slim
Ultratenké hygienické vložky Bella Perfecta Slim jsou 
téměř neviditelné i při nošení přiléhavého oblečení. 
Ve variantě EXTRA SOFT je povrch vložky velmi jemný 
a příjemný na dotek, ve variantě SILKY DRAI povrch 
pokrývá speciální síťka, která rychle nasává vlhkost 
a zadržuje ji uvnitř vložky. Systém dodatečné ochrany 
(SEP) tvořený dvěma tyrkysovými proužky na bocích 
vložky spolu s vylepšeným tvarem a zvětšenými 
postranními křidélky zaručuje maximální ochranu.

TZMO Czech Republic

Vlastibořská 2789/2 

193 00 Praha 9 – 

Horní Počernice

+420 226 212 300

info@tzmo.cz

www.tzmo.cz

CEREÁLIE

Müsli tyčinky naslano
Přicházíme se slanou variantou müsli. Devět zapé-
kaných tyčinek je ideální porce. Skvěle vás zasytí, 
mají vysoký obsah bílkovin a vysoký obsah vlákniny. 
Vyrábíme je bez použití palmového tuku, z bezlep-
kového ovsa a čočky. Ovesné betaglukany umějí 
stimulovat náš imunitní systém, umějí snížit choles-
terol v krvi a působí jako antioxidant.

Skvělá svačina do auta či kanceláře, ke sportu, 
na výlet. 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Nalaďte se na letní vlnu 
s novou Pepsi Mango!
Nemůžete se dočkat prosluněných letních dnů plných radosti a pohody? Vyzkoušejte 
novou Pepsi s příjemnou tropickou příchutí manga a užijte si chuť léta už teď!
Nová Pepsi Mango je na jarní osvěžení jako stvořená. Populární kolový nápoj doplněný 
příjemnou chutí exotického ovoce vás s prvním douškem přenese do dalekých krajin. 
S Pepsi Mango si tak můžete dopřát kousek exotiky kdykoliv a kdekoliv. Díky bez kalo-
rické receptuře si navíc budete oblíbený drink vychutnávat bez sebemenších výčitek.

Doporučená cena plechovky s obsahem 0,33 l je 16,90 Kč.

PÉČE O RTY

Jelení lůj makronka
Novinka od Jeleního loje: Vaše oblíbená makronka s citrusovým krémem. 
Pro  milovníky speciálních kolekcí. Tato pomáda udělá radost svou svěží vůní, 
lehkým perleťovým efektem a lehce oslazenou chutí.

Jelení lůj Originál je tradiční český výrobek kosmetiky Regina. Je vyrobený podle 
jedinečné receptury. Jelení lůj rty chrání před vysoušením, popraskáním a tvoří 
je odolnými vůči mrazu, extrémnímu horku a dalším nepříznivým povětrnostním 
vlivům.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Mattoni 1873, a. s.

Horova 3

360 21  Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

www.mattoni1873.cz/cs/

MLÉČNÉ VÝROBKY

Krajanka rozšiřuje řadu
pro Každé ráno
Krajanka Každé ráno přichází na trh s novinkou 
v podobě kefírových minidrinků. Designový přebal 
tohoto výrobku v sobě skrývá čtyři stogramové lahvičky 
s lahodným kefírovým mlékem, a to v příchutích natur 
nebo jahoda.

Doporučená maloobchodní cena je 24,90 Kč.

alimpex@alimpex.cz

www.jednodusepoctiva.cz

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9

VYBAVENÍ OBCHODU

Obchodně-skladový 
a pokladní software 
pro řízení řetězců
B.O.S.S. Enterprise je kompletní obchodně-skladový 
a pokladní systém pro centrální řízení obchodních 
řetězců. Je vhodný pro jakékoli typy prodejen, 
včetně pultového prodeje váženého zboží. 

Dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací 
našich systémů zaručují jejich širokou funkcionalitu, 
stabilitu a efektivitu centrálního řízení obchodního 
řetězce od velkoobchodního skladu až po pokladní 
místa.

P.V.A. systems, s.r.o.

Lipová 14

301 00  Plzeň

+420 377 540 243

info@pvasystems.cz 

www.pvasystems.cz 



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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CUKROVINKY

Svěžest, která dodá 
sebevědomí
Společnost Mars, s. r. o., uvádí na jaře na český 
a slovenský trh nový produkt: svěží žvýkačku Orbit 
Refreshers. Hlavním benefitem žvýkaček Orbit 
Refreshers, které budou dostupné ve dvou příchu-
tích Peppermint a Spearmint, je okamžitý pocit 
svěžesti, který přetrvává. Tento unikátní výrobek 
konzumenti nejlépe hodnotí nejen pro jeho mimo-
řádně osvěžující chuť, ale také tvar. Po rozkousnutí 
křupavé krusty se na jazyku rozpustí krystalky máty, 
okamžitě hydratují ústa a člověku díky dlouhotrvají-
címu pocitu svěžesti dodají i sebevědomí. K dostání 
budou v provedení handypack po sedmi kusech.

Mars Czech, s. r. o. 

Michelská 1552/58

141 00  Praha 4

+420 227 024 500

https://cze.mars.com

PAPÍROVÝ PROGRAM

ZEWA Premium Extra long
Nové kuchyňské utěrky Zewa pro domácnost se strukturou Power – X 
jsou vysoce savé a pevné i za mokra. Díky tomu jsou velmi užitečné 
nejen v kuchyni, ale také při čištění celé domácnosti.

Utěrky Zewa Premium Extra long mají větší délku a jsou vhodné 
i na použití ve větších domácnostech, protože vydrží déle.

Kuchyňské utěrky Zewa jsou dodávány v recyklovatelném obalu a mají 
certifikaci FSC. Nákupem tohoto produktu také pomáháte v boji proti 
změně klimatu. 

+420 221 706 111

www.zewa.cz

Essity Czech Republic, s. r. o.

Sokolovská 100/94

186 00  Praha 8

CEREÁLIE

Klíčené cereálie
Lupínky z klíčených sušených zrn jsou lépe stra-
vitelné a mají zvýšenou výživovou hodnotu ve 
srovnání s nenaklíčenými zrny. Díky tepelné úpravě 
jsou vhodné k okamžité konzumaci, jsou instantní. 
Ideální je použít jako ranní müsli, do kaší, poma-
zánek či salátů. Mají vysoký obsah vlákniny, jsou 
bezlepkové a významný je i jejich obsah bílkovin. 
Díky tepelné úpravě mají klíčené produkty trvanli-
vost až jeden rok.

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

KLÁŠTORNÁ KALCIA – pevná jako skála
Společnost Kofola ČeskoSlovensko rozšiřuje svoji nabídku o kvalitní slovenskou 
minerální vodu Kláštorná Kalcia. Díky vápencovému podloží Kláštora pod 
Znievom, kde vyvěrá, má přirozeně zvýšený obsah vápníku, který patří 
k nejdůležitějším minerálům v našem těle. Ke vstřebávání vápníku přispěje 
i dostatečné množství hořčíku, díky tomu umí naše tělo obě látky efektivně 
využít při zvýšené fyzické a psychické námaze.

Kofola, a. s.

Za Drahou 1

794 01  Krnov

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.jupiland.cz

KLÁŠTORNÁ KALCIA – pevná jako skála

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přihlaste se zdarma, 
dostávejte náš newsletter 
a získejte tak přístup k in-
formacím o nových pro-
duktech na:

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

KOŘENÍ

Grilovací s příchutí slaniny
Rozšiřte svoji nabídku grilovacích směsí o výrobek Grilovací s příchutí 
slaniny. Základ této směsi tvoří sladká paprika, hořčice a cibule, jejichž 
chuť krásně doplňují bylinky, jako je rozmarýn a majoránka. Lehkou 
pikantnost jí dodává chilli a pepř černý. Směs je ideální k opékání a grilo-
vání všech druhů mas. Zvláště vhodná je pro pokrmy, u kterých chceme 
zvýraznit chuť slaniny. Výrobek je bez přidaného glutamátu, konzervantů 
a umělých barviv.

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.avokado.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2
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CUKROVINKY

Svěžest, která dodá 
sebevědomí
Společnost Mars, s. r. o., uvádí na jaře na český 
a slovenský trh nový produkt: svěží žvýkačku Orbit 
Refreshers. Hlavním benefitem žvýkaček Orbit 
Refreshers, které budou dostupné ve dvou příchu-
tích Peppermint a Spearmint, je okamžitý pocit 
svěžesti, který přetrvává. Tento unikátní výrobek 
konzumenti nejlépe hodnotí nejen pro jeho mimo-
řádně osvěžující chuť, ale také tvar. Po rozkousnutí 
křupavé krusty se na jazyku rozpustí krystalky máty, 
okamžitě hydratují ústa a člověku díky dlouhotrvají-
címu pocitu svěžesti dodají i sebevědomí. K dostání 
budou v provedení handypack po sedmi kusech.

Mars Czech, s. r. o. 

Michelská 1552/58

141 00  Praha 4

+420 227 024 500

https://cze.mars.com

PAPÍROVÝ PROGRAM

ZEWA Premium Extra long
Nové kuchyňské utěrky Zewa pro domácnost se strukturou Power – X 
jsou vysoce savé a pevné i za mokra. Díky tomu jsou velmi užitečné 
nejen v kuchyni, ale také při čištění celé domácnosti.

Utěrky Zewa Premium Extra long mají větší délku a jsou vhodné 
i na použití ve větších domácnostech, protože vydrží déle.

Kuchyňské utěrky Zewa jsou dodávány v recyklovatelném obalu a mají 
certifikaci FSC. Nákupem tohoto produktu také pomáháte v boji proti 
změně klimatu. 

+420 221 706 111

www.zewa.cz

Essity Czech Republic, s. r. o.

Sokolovská 100/94

186 00  Praha 8

CEREÁLIE

Klíčené cereálie
Lupínky z klíčených sušených zrn jsou lépe stra-
vitelné a mají zvýšenou výživovou hodnotu ve 
srovnání s nenaklíčenými zrny. Díky tepelné úpravě 
jsou vhodné k okamžité konzumaci, jsou instantní. 
Ideální je použít jako ranní müsli, do kaší, poma-
zánek či salátů. Mají vysoký obsah vlákniny, jsou 
bezlepkové a významný je i jejich obsah bílkovin. 
Díky tepelné úpravě mají klíčené produkty trvanli-
vost až jeden rok.

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

KLÁŠTORNÁ KALCIA – pevná jako skála
Společnost Kofola ČeskoSlovensko rozšiřuje svoji nabídku o kvalitní slovenskou 
minerální vodu Kláštorná Kalcia. Díky vápencovému podloží Kláštora pod 
Znievom, kde vyvěrá, má přirozeně zvýšený obsah vápníku, který patří 
k nejdůležitějším minerálům v našem těle. Ke vstřebávání vápníku přispěje 
i dostatečné množství hořčíku, díky tomu umí naše tělo obě látky efektivně 
využít při zvýšené fyzické a psychické námaze.

Kofola, a. s.

Za Drahou 1

794 01  Krnov

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.jupiland.cz

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přihlaste se zdarma, 
dostávejte náš newsletter 
a získejte tak přístup k in-
formacím o nových pro-
duktech na:

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

KOŘENÍ

Grilovací s příchutí slaniny
Rozšiřte svoji nabídku grilovacích směsí o výrobek Grilovací s příchutí 
slaniny. Základ této směsi tvoří sladká paprika, hořčice a cibule, jejichž 
chuť krásně doplňují bylinky, jako je rozmarýn a majoránka. Lehkou 
pikantnost jí dodává chilli a pepř černý. Směs je ideální k opékání a grilo-
vání všech druhů mas. Zvláště vhodná je pro pokrmy, u kterých chceme 
zvýraznit chuť slaniny. Výrobek je bez přidaného glutamátu, konzervantů 
a umělých barviv.

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.avokado.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

Pokladny oživují

doplňkové funkce
Pokladny 

funkce
Pokladny 

Kdysi byly moderním 
prvkem elektronické 
pokladny, potom celé 
pokladní systémy, pak 
se přidaly samoobslužné 
pokladny a následoval 
trend v podobě skenerů pro 
samoobslužné nakupování. 
To všechno se ale neobejde 
bez programového vybavení 
napojeného na jednotlivé 
moduly.

GS5 – moderní pokladní a informační systém
Potřebujete řešení pro váš obchod? Řešení, které vám opravdu pomůže, které je založené na dlouhodobých praktických 

zkušenostech a které reálně funguje v řadě společností? Toto vše GS5 splňuje. A navíc zakoupením naše spolupráce 
nekončí. Vy se stanete naším partnerem a získáte tak možnost kdykoliv konzultovat s naším týmem svá přání a potřeby.

5
S Store

Modulové 
rozšíření 

Servisní podpora 
24/7/365

Podpora 
marketingu

Možnost 
rozšíření 

prodejní sítě

Elektronizace 
obchodu

Přesná evidence 
zásob

GS5 Chytré řešení pro každý obchod

Výběr z různých oborových řešení - potraviny, drogerie, 
řeznictví, pekařství, restaurace, textil a další.
Plánování cen (cenotvorba, prodejní akce, slevové akce).
Okamžitý přehled pohybů a vyhodnocování.
Podpora integrace s účetními systémy.
Možnost rozšíření o věrnostní systém.
Podpora inventurních terminálů.
Propojitelnost s mobilní aplikací GS Manager - přehled 
prodejních výsledků online.
Garance plného souladu s legislativou.
Komunikuje s elektronickými cenovkami.
30 let zkušeností ve vývoji pokladních  systémů.

Novum Global, a.s.
28.pluku 11, Praha 10

www.novumglobal.eu

inzerce

P okladní systém může zefektivnit 
celou řadu procesů, uspořit dra-
hocenný čas a přinést mnohem 
lepší přehled díky řadě doplňko-
vých funkcí. „Náš systém umož-

ňuje evidovat transakce, zákazníky i dodavatele, 
umí řídit skladové zásoby, hromadně nasklad-
ňovat tisíce položek, přehledně kategorizovat 
produkty, provádět inventury či odměňovat na-
kupující prostřednictvím věrnostních programů,“ 
poodkrývá funkcionality Petr Menclík, ředitel spo-
lečnosti Dotykačka. 

Kromě toho však systémy řeší i veškeré povin nosti 
spojené s elektronickou evidencí tržeb (EET). 
Může jít jak o jednodušší systém, tak i komplexní 
řešení skládající se z několika částí. Vždy ale musí 
vyhovovat aktuálním legislativním nárokům.

Zapojením lze zefektivnit 
provoz

Systémy jsou dnes připraveny pro práci v kamenné 
prodejně, e-shopu i síti více prodejen. „Provozova-
telé díky němu získají dokonalý přehled o stavu 
firmy prostřednictvím podrobných reportů, které 
mohou zahrnovat i výkonnost jednotlivých zaměst-
nanců,“ sděluje Petr Menclík. Vítaným benefitem 
je přítomnost vzdálené správy umožňující vše kon-
trolovat on-line odkudkoli a kdykoli. Software je 
navíc kompatibilní s účetními programy či objed-
návkovými a kamerovými systémy, což usnadňuje 
práci v maloobchodě ve více ohledech. „Pokladna, 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

P.V.A. systems s.r.o.
Dodavatel obchodně skladového a pokladního 
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respektive pokladní software je pro prodejce kro-
mě své primární funkce nejjednodušší a nejpřesněj-
ší způsob, jak získat data. Poskytuje údaje o sorti-
mentu, tržbách, návštěvnosti v čase, průměrné výši 
objednávky, vlivu akcí na prodej, obchodní přirážce 
a tak dále,“ zmiňuje Roman Mazák, předseda 
Družstva CBA CZ. Na základě vyhodnocení sbíra-
ných dat pak lze zefektivnit provoz – úpravou ote-
vírací doby, změnou sortimentu a podobně.

Máme za sebou období vánočních nákupů, ale 
i masivních povánočních a zimních výprodejů. Rov-
něž tady jsou pokladní systémy díky svým datům 
nepostradatelnými pomocníky. „Nebudu vyjme-
novávat všechny úžasné funkce, které dnes po-
kladny mají a které zefektivňují a zpříjemňují pro-
dej, ale zmíním to nejzásadnější. Kromě počítání 
ceny za nákup přinášejí naše pokladny zejména 
bezchybné počítání ceny za nákup v exponova-
ných obdobích, jako jsou například Vánoce či vý-
prodeje a podobně, kdy obchody generují pod-
statnou část svého ročního zisku a každý výpadek 
pokladen by pro ně znamenal ušlý zisk nebo ne-
spokojené zákazníky,“ zdůrazňuje Stanislav Zrcek, 
jednatel firmy Diebold Nixdorf.

Zákazník vloží zboží 
do tašky a odejde

Kromě směny zboží za peníze, evidence a vytváře-
ní reportů na základě sebraných dat nabízejí po-
kladní systémy ještě další vítaný benefit. Jsou dů-
ležitým místem pro komunikaci se zákazníkem, 

a to jak osobní formou u klasické obsluhované 
pokladny, tak prostřednictvím LCD obrazovek na 
samoobslužných nebo typu Scan & Go. „Obsah, 
který v pokladnách můžeme zákazníkům nabíd-
nout, může souviset například s věrnostním pro-
gramem, kdy upozorňujeme na možnost čerpání 
kuponů, anebo může být čistě reklamní,“ prozra-
zuje Rita Gabrielová, vedoucí externí komunikace 
společnosti Globus ČR. K tomuto kroku se v této 
firmě chystají v blízké budoucnosti a tento poten-
ciál jim již nyní nabízejí především displeje samo-
obslužných nebo Scan & Go pokladen.

Samoobslužný zákazník od pokladny dokonce 
očekává zážitek a samozřejmě snadné ovládání. 
„Zákazník preferující asistované odbavení předpo-
kládá, že může načíst QR kód z digitální věrnostní 
karty nebo aplikace v mobilu, aniž by ho musel 
půjčit do ruky prodavačce. Od pokladny oba typy 
zákazníků očekávají zejména nečekat ve frontách 
a získat při placení nabídku svých aktuálních per-
sonalizovaných výhod,“ míní Stanislav Zrcek. Rych-
lost odbavení a zejména čas strávený ve frontách 
při placení bude v budoucnosti zásadní, protože 

zákazníci budou očekávat především rychlé odba-
vení svého nákupu.

„Sen každého nakupujícího a budoucnost retailu 
je v tom, že transakce zboží za peníze bude probí-
hat zcela bez fyzické pokladny. Spotřebitel pouze 
vloží zboží do své tašky a při odchodu z obchodu 
mu budou strženy peníze z účtu,“ vysvětluje Jakub 
Jeřábek, vedoucí obchodně-projektového odděle-
ní společnosti Novum Global. Obsluha se tak díky 
tomu bude věnovat prezentaci produktu v prodej-
ně a poradenské činnosti spotřebiteli. Ostatně 
společnost Makro Cash & Carry ČR díky své apli-
kaci pro smartphony Moje Makro tento zážitek již 
zpřístupňuje. „Zákazník si u nás naskenuje nákup-
ní vozík, následně si sám skenuje zboží v průběhu 
nákupu. V pokladní zóně celý vozík s nákupem 
převáží na kontrolní váze, pokud je vše v pořádku, 
odchází k pokladně, kde rovnou zaplatí,“ poodkrý-
vá novinku head of corporate communications 
Romana Nýdrle.

Jasnou preferencí 
je brzké odbavení

Velké množství zákazníků navíc dnes už automa-
ticky očekává přehlednou účtenku pro okamžitou 
či pozdější kontrolu. „Správně naúčtovaná cena, 
vytištěná účtenka či možnost platit kartou jsou 
dnes prvky, které nesmějí chybět. Vhodné je však 
také nabídnout možnost výběru hotovosti, u nás 
například i QR kód pro jednoduchou registraci do 
Účtenkovky či věrnostní výhody,“ konkretizuje Ro-
man Mazák. Trend udávají zákazníci a ti si přejí 
samostatnost a širokou nabídku služeb. S tím sou-
visí i nutnost úprav stávajících pokladních systémů 
a využívání nových možností odbavování zákazní-
ků. „Naše zkušenosti ukazují jednoznačnou prefe-
renci, což je touha po rychlém odbavení. Také 
proto jsme zákazníkům už v roce 2016 nabídli prv-
ní Scan & Go pokladny, kde si mohou svůj nákup, 
který pořídili s pevným skenerem přímo do tašky, 
pouze přihlásit pomocí QR kódu a rovnou zaplatit. 
Odpadá skládání zboží na pás, markování položek 
a vkládání znovu do tašky,“ reaguje Rita Gabrielo-
vá. Touto cestou může zákazník středně velký ná-
kup (do 20 položek) pořídit přibližně za 35 minut. 
„Velkoobchodní zákazníci požadují faktury v elek-
tronické podobě dostupné on-line, sortiment 
a akční nabídky on-line, případně individualizova-
né nabídky zohledňující jejich nákupní preference, 
i možnost sledovat aktuální výši svého bonusu či 
kreditu. I toto nabízí naše nová aplikace Moje Mak-
ro,“ říká Romana Nýdrle. Zákazník v ní může vy užít 
také hlídacího psa, kdy jej aplikace upozorní, po-

Spotřebitelé 
nechtějí čekat 

ve frontách, ale 
rychle platit.
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inzerce

O novinkách v pokladních 
systémech čtěte 
na www.zboziaprodej.cz                                                                



kud je jeho oblíbený výrobek v akci, nebo si vkládat 
výrobky do oblíbených a nákupního koše.

Zásadní roli hraje i odolný 
hardware

Očekávání se však od výsledné reality často liší. 
„Velká část našich zákazníků například objevuje 
výhody doplňkových funkcionalit až posléze, jejich 
primární potřebou bývá hlavně vyřešit EET a zvolit 
systém, kterému porozumějí a bude se jim jedno-
duše ovládat. Až po pár týdnech zjišťují, že mohou 

snadněji než kdy dřív naskladňovat zboží, hlídat 
skladové zásoby, analyzovat úspěšnost prodejů, 
jednoduše přijímat platby kartou, zavádět věrnost-
ní programy a mít o všem dokonalý přehled,“ po-
odkrývá Petr Menclík. Po několika úvodních tý-
dnech tak dotazy ohledně EET na zákaznických 
linkách střídají dotazy na jednotlivé doplňkové 
funkce.

Konkrétně u obchodů pak zásadní roli hraje 
i odolný hardware, a to nejen pokud jde o sa-
motnou pokladnu, ale i doplňková příslušenství, 
jako jsou tiskárny účtenek, platební terminály, 
zákaznické displeje, čtečky čárových kódů, váhy 

a podobně. „V případě Dotykačky je výhodou 
i to, že je bez závazků a zákazníci platí pouze za 
období, kdy pokladní systém reálně využívají. To 
je výhodné zejména pro sezonní prodejce,“ zdů-
razňuje Petr Menclík. Zajímavostí je jistě i to, že 
velká část maloobchodníků by si po několika le-
tech od zavedení EET evidenční pokladnu pone-
chala i v případě, že by se evidování tržeb zrušilo. 
A to právě díky tomu, že jim systém zefektivnil 
řadu procesů (i když od něj nic takového původ-
ně ani neočekávali).

„Cenná je 
evidence 

a statistika.“

Pokladní systém                y jsou v maloobchodě 
cenné hlavně kvůli evidenci zakoupeného 
zboží a pro následnou tvorbu statistiky. 
Každý obchodník si díky nim dokáže 
vyhodnotit, které zboží má skladem, co mu 
chybí, a dokonce i to, jaké nemá smysl vést 
v prodejně. Primárním úkolem pokladny je 
ovšem transakce obchodníka s nakupují-
cím, tedy měnit zboží za peníze.

Jakub Jeřábek,
vedoucí obchodně-projektového 
oddělení, Novum Global
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respektive pokladní software je pro prodejce kro-
mě své primární funkce nejjednodušší a nejpřesněj-
ší způsob, jak získat data. Poskytuje údaje o sorti-
mentu, tržbách, návštěvnosti v čase, průměrné výši 
objednávky, vlivu akcí na prodej, obchodní přirážce 
a tak dále,“ zmiňuje Roman Mazák, předseda 
Družstva CBA CZ. Na základě vyhodnocení sbíra-
ných dat pak lze zefektivnit provoz – úpravou ote-
vírací doby, změnou sortimentu a podobně.

Máme za sebou období vánočních nákupů, ale 
i masivních povánočních a zimních výprodejů. Rov-
něž tady jsou pokladní systémy díky svým datům 
nepostradatelnými pomocníky. „Nebudu vyjme-
novávat všechny úžasné funkce, které dnes po-
kladny mají a které zefektivňují a zpříjemňují pro-
dej, ale zmíním to nejzásadnější. Kromě počítání 
ceny za nákup přinášejí naše pokladny zejména 
bezchybné počítání ceny za nákup v exponova-
ných obdobích, jako jsou například Vánoce či vý-
prodeje a podobně, kdy obchody generují pod-
statnou část svého ročního zisku a každý výpadek 
pokladen by pro ně znamenal ušlý zisk nebo ne-
spokojené zákazníky,“ zdůrazňuje Stanislav Zrcek, 
jednatel firmy Diebold Nixdorf.

Zákazník vloží zboží 
do tašky a odejde

Kromě směny zboží za peníze, evidence a vytváře-
ní reportů na základě sebraných dat nabízejí po-
kladní systémy ještě další vítaný benefit. Jsou dů-
ležitým místem pro komunikaci se zákazníkem, 

a to jak osobní formou u klasické obsluhované 
pokladny, tak prostřednictvím LCD obrazovek na 
samoobslužných nebo typu Scan & Go. „Obsah, 
který v pokladnách můžeme zákazníkům nabíd-
nout, může souviset například s věrnostním pro-
gramem, kdy upozorňujeme na možnost čerpání 
kuponů, anebo může být čistě reklamní,“ prozra-
zuje Rita Gabrielová, vedoucí externí komunikace 
společnosti Globus ČR. K tomuto kroku se v této 
firmě chystají v blízké budoucnosti a tento poten-
ciál jim již nyní nabízejí především displeje samo-
obslužných nebo Scan & Go pokladen.

Samoobslužný zákazník od pokladny dokonce 
očekává zážitek a samozřejmě snadné ovládání. 
„Zákazník preferující asistované odbavení předpo-
kládá, že může načíst QR kód z digitální věrnostní 
karty nebo aplikace v mobilu, aniž by ho musel 
půjčit do ruky prodavačce. Od pokladny oba typy 
zákazníků očekávají zejména nečekat ve frontách 
a získat při placení nabídku svých aktuálních per-
sonalizovaných výhod,“ míní Stanislav Zrcek. Rych-
lost odbavení a zejména čas strávený ve frontách 
při placení bude v budoucnosti zásadní, protože 

zákazníci budou očekávat především rychlé odba-
vení svého nákupu.

„Sen každého nakupujícího a budoucnost retailu 
je v tom, že transakce zboží za peníze bude probí-
hat zcela bez fyzické pokladny. Spotřebitel pouze 
vloží zboží do své tašky a při odchodu z obchodu 
mu budou strženy peníze z účtu,“ vysvětluje Jakub 
Jeřábek, vedoucí obchodně-projektového odděle-
ní společnosti Novum Global. Obsluha se tak díky 
tomu bude věnovat prezentaci produktu v prodej-
ně a poradenské činnosti spotřebiteli. Ostatně 
společnost Makro Cash & Carry ČR díky své apli-
kaci pro smartphony Moje Makro tento zážitek již 
zpřístupňuje. „Zákazník si u nás naskenuje nákup-
ní vozík, následně si sám skenuje zboží v průběhu 
nákupu. V pokladní zóně celý vozík s nákupem 
převáží na kontrolní váze, pokud je vše v pořádku, 
odchází k pokladně, kde rovnou zaplatí,“ poodkrý-
vá novinku head of corporate communications 
Romana Nýdrle.

Jasnou preferencí 
je brzké odbavení

Velké množství zákazníků navíc dnes už automa-
ticky očekává přehlednou účtenku pro okamžitou 
či pozdější kontrolu. „Správně naúčtovaná cena, 
vytištěná účtenka či možnost platit kartou jsou 
dnes prvky, které nesmějí chybět. Vhodné je však 
také nabídnout možnost výběru hotovosti, u nás 
například i QR kód pro jednoduchou registraci do 
Účtenkovky či věrnostní výhody,“ konkretizuje Ro-
man Mazák. Trend udávají zákazníci a ti si přejí 
samostatnost a širokou nabídku služeb. S tím sou-
visí i nutnost úprav stávajících pokladních systémů 
a využívání nových možností odbavování zákazní-
ků. „Naše zkušenosti ukazují jednoznačnou prefe-
renci, což je touha po rychlém odbavení. Také 
proto jsme zákazníkům už v roce 2016 nabídli prv-
ní Scan & Go pokladny, kde si mohou svůj nákup, 
který pořídili s pevným skenerem přímo do tašky, 
pouze přihlásit pomocí QR kódu a rovnou zaplatit. 
Odpadá skládání zboží na pás, markování položek 
a vkládání znovu do tašky,“ reaguje Rita Gabrielo-
vá. Touto cestou může zákazník středně velký ná-
kup (do 20 položek) pořídit přibližně za 35 minut. 
„Velkoobchodní zákazníci požadují faktury v elek-
tronické podobě dostupné on-line, sortiment 
a akční nabídky on-line, případně individualizova-
né nabídky zohledňující jejich nákupní preference, 
i možnost sledovat aktuální výši svého bonusu či 
kreditu. I toto nabízí naše nová aplikace Moje Mak-
ro,“ říká Romana Nýdrle. Zákazník v ní může vy užít 
také hlídacího psa, kdy jej aplikace upozorní, po-

Spotřebitelé 
nechtějí čekat 

ve frontách, ale 
rychle platit.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

P 

OS a POP v místě prodeje musí 
přinášet nějakou formu přidané 
hodnoty, protože jen tak ten-
to marketingový nástroj dává 
smysl.  „Základem ú                                                spěchu je 

znát míru impulznosti nákupu konkrétního pro-
duktu. Nezbytné je také vědět, co u zákazníků 
impulzní nákup aktivuje nejlépe. Obecně je to buď 
emoční apel, nebo funkční důvod a jejich kombi-
nace – a tyto komunikační impulzy pak lze využít 
v komunikaci,“ shrnuje Daniel Jesenský, managing 
partner společnosti Dago. Může jít například o mo-
ment spotřeby, praktické atributy, akce (soutěž, 
novinku, slevu) nebo reference (top sellers, do-
poručení autorit nebo referenčních skupin atd.). 
Dobře fungují při správné formulaci výzvy call to 
action. Zároveň je důležitá synergie s esencí značky 
a marketingovými aktivitami mimo místo prodeje.

V první řadě jde 
o komunikační nástroj

Co je tedy pro POS a POP prvky zásadní? „Logicky 
je to funkčnost a zajímavost, která musí bodovat. 
Klienti vždy chtějí rozumný poměr kvality, ceny 
a výkonu,“ deklaruje Pavel Krása, business unit 
leader společnosti Astron print. Podle Jany Babo-
rá                                                                                kové, trade marketérky CZ & SK společnosti 
Mars Czech, je to jasná komunikace na vizuálu, 
atraktivita, atypický tvar, 3D prvky a efekty 
a správné umístění v prodejně. „Zásadní je zna-
lost výkonnosti kombinace vhodných nosičů 
pro konkrétní uvažovanou kampaň, dále se-
zonnost, počet uvažovaných položek v kampa-
ni a plánovaná délka kampaně. To všechno jsou 
parametry, které je vhodné měřit a vyhodnotit,“ 
sděluje Martin Oščádal, media planning manager 
CZ & SK společnosti dunnhumby media.

Hlavním smyslem vyvolání impulzního chování v místě prodeje je pomoci zákazníkovi 
s rychlým rozhodnutím a tím šetřit jeho čas i energii. Nakupuje totiž víceméně rutinně 
v navyklých vzorcích, ty je třeba pochopit a stát se jejich součástí buď 
připomenutím chtěného, anebo vytvořením 
nové touhy. V obou případech jde o čas, 
impulzní komunikace totiž musí zaujmout 
do dvou vteřin, jinak ztratí zákazníkovu 
pozornost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

POS a POP
nemohou být sami
vojáci v poli
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sociálních 
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wobblerem, označte a zaberte si plochu regálovou 
lištou, zvýrazněte cenu či nějakou výhodu, případ-
ně upozorněte na spotřebitelskou soutěž. Postav-
te kolem palety zboží kartonovou ohrádku, obran-
dujte detektory u vstupu a východu, zkuste 
lightboxy,“ uvádí Vít Krčmář. Tohle vše funguje. Je 
tedy dobře, když POP materiál dokáže svým vzhle-
dem upoutat pozornost nakupujících. „Proto vět-
šinou není dobré, když barevně splývá s okolím – 
měl by s ním být v kontrastu. Obsahově bývá 
dobré, pokud POP materiál komunikuje sprá                                vný 
mix funkčních i emočních impulzů,“ míní Miroslav 
Paška. Vždy ovšem záleží na konkrétní kategorii, 
ale i cílové skupině, na kterou má primárně cílit. 



O materiálech a zapojení 
digitálních technologií čtěte
na www.                zboziaprodej.cz 

Pavel Krása doplňuje, že stále fungují 3D prvky 
a v poslední době se zdá být standardem LED 
osvětlení. Vršením komunikace bez hierarchie sdě-
lení vzniká pouze vizuální spam. „Podstatná tak je 
nejen podoba, ale také sdělení, snadnost interakce 
a v prvé řadě vhodné umístění,“ konkretizuje Linda 
Petrová. Záleží tak na cíli kampaně a nastavení 
správného mixu, tedy zacílení lokalit, zákaznických 
skupin, sezonnosti, primárního a sekundárního 
vystavení. „Nicméně zásadní je vytvořit pro zákaz-
níka plynulou zákaznickou cestu napříč komuni-
kačními kanály, aby měl možnost se seznámit 
s kampaní od vstupu do nákupního prostoru přes 
promo zónu až po ‚homeshelf‘. A případné dopl-
nění podpory přes on-line a direct marketing,“ 
prozrazuje Martin Oščádal.

Namíchejte správný mix 
funkčních i emočních 
impulzů

Je potřeba pracovat také s tím, že v dnešní době 
citlivé na spotřebitelské akce se na prodejní ploše 
zákazník rozhlíží po žlutých nebo červených ce-
novkách. „Lze však promovat i zboží mimo slevo-
vou akci. Zastavte zákazníka shelfstopperem nebo 

„Stimulujte emoce.“

Mezi základní požadavky na POP materiál patří vyrušení a zaujetí nakupujícího, 
proto se dá říci, že právě toto je pro tyto prvky zásadní. Stručně řečeno je žá-
doucí, aby POP materiály a jejich prvky dokázaly stimulovat emoce, ale zároveň 
také poukazovat na benefity propagovaných produktů.

Miroslav Paška, account director, Ipsos

inzerce

Linda Petrová, kreativní ředitelka společnosti Wel-
len, dodává, že POS a POP kategorii nelze vytrhá-
vat z kontextu prodejny nebo značky. Vnímána 
totiž musí být nejen jako prodejní, ale také jako 
komunikační nástroj. V rámci prodejní plochy musí 
plnit roli, kterou v dané zóně prodejny zákazník 
očekává a na kterou pak požadovaným způsobem 
reaguje. „V regále plném podobných produktů by 
měl POS či POP nosič sloužit k tomu, aby na první 
dobrou upoutal pozornost zákazníka a vytrhl ho 
ze stereotypu nakupování. Navíc by měl zákazníka 
informovat o výhodách produktu a přesvědčit ho 
k nákupu,“ dodává Dana Běloušková, country ma-
nager společnosti POS Media Czech Republic.

Při tvorbě veškerých POS a POP materiálů je tak klí-
čové nejen pochopení samotného produktu, jak jej 
společnost komunikuje a na co se ve své kampani 
zaměřuje. Vše by mělo jít ruku v ruce s adekvátním 
grafickým návrhem a volbou vhodných materiálů 
a detailů při výrobě. „Zjednodušeně řečeno: pokud 
navrhujeme POS materiál pro ‚bláznivý‘ produkt 
cílený na mladou generaci, nemůže být grafický 
návrh usedlý,                 ale musí se dát prostor kreativitě a za-
komponování například moderních high technolo-
gií,“ vysvětluje Anna Brůžková, projektová mana-
žerka firmy Dago. A tak viditelnost, počet a velikost 
musí zákazníka jednoznačně upoutat a nasměrovat 
jeho pohled tam, kam je třeba. „Je dobré volit kon-
trastní barvy a velikost, jež daná prodejna dovolí, 
a jejich vhodný počet, který realizační tým před akcí 
zvládne a zároveň musí implementovat. Představte 
si spotřebitelskou soutěž, o které se zákazníci v mís-
tě prodeje nedozvědí. Anebo akci, která za dva dny 
končí a je právě umísťována v prodejnách,“ uvádí 
Vít Krčmář, jednatel společnosti Promoteri.eu. Tuto 
podporu prodeje je vhodné plánovat komplexně, 
a tak třeba podpořit on-line kampaněmi, TV rekla-
mou či letákovými akcemi.

Zabraňte vzniku 
vizuálního spamu

Neexistuje univerzální návod, který by popisoval, 
jak uspět. „Každý jednotlivý projekt musí mít indi-
viduální přístup. Ve hře je spousta faktorů od sa-
motného produktu, stanovené komunikace 
a brand manuálu přes umístění v konkrétním ob-
chodě a dispozice až po podmínky prodejny 
a mnoho dalších proměnných,“ upozorňuje Anna 
Brůžková. Je tak vhodné vzít všechna tato kritéria, 
určit vhodný typ POS a následně ho v prodejně 
umístit. Záleží také na tom, jaký cíl má POS mate-
riál mít – uvedení a informování o novém produk-
tu na trh, edukace produktu, zvýšení prodeje stag-
nují                                                                                cího produktu atd. Tomu všemu je potřeba 
přizpůsobit propagaci. „Aktuálně jsou vděčné 
třeba interaktivní prvky, netradiční konstrukce, 
která svým tvarem a velikostí zaujme každého na-
kupujícího, ale zároveň je snadná na instalaci,“ 
uvádí Jana Baboráková.

Nové postupy 
umožňují rychlejší 
výrobu a snižují 
cenu POS a POP.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

P 

OS a POP v místě prodeje musí 
přinášet nějakou formu přidané 
hodnoty, protože jen tak ten-
to marketingový nástroj dává 
smysl.  „Základem ú                                                spěchu je 

znát míru impulznosti nákupu konkrétního pro-
duktu. Nezbytné je také vědět, co u zákazníků 
impulzní nákup aktivuje nejlépe. Obecně je to buď 
emoční apel, nebo funkční důvod a jejich kombi-
nace – a tyto komunikační impulzy pak lze využít 
v komunikaci,“ shrnuje Daniel Jesenský, managing 
partner společnosti Dago. Může jít například o mo-
ment spotřeby, praktické atributy, akce (soutěž, 
novinku, slevu) nebo reference (top sellers, do-
poručení autorit nebo referenčních skupin atd.). 
Dobře fungují při správné formulaci výzvy call to 
action. Zároveň je důležitá synergie s esencí značky 
a marketingovými aktivitami mimo místo prodeje.

V první řadě jde 
o komunikační nástroj

Co je tedy pro POS a POP prvky zásadní? „Logicky 
je to funkčnost a zajímavost, která musí bodovat. 
Klienti vždy chtějí rozumný poměr kvality, ceny 
a výkonu,“ deklaruje Pavel Krása, business unit 
leader společnosti Astron print. Podle Jany Babo-
rá                                                                                kové, trade marketérky CZ & SK společnosti 
Mars Czech, je to jasná komunikace na vizuálu, 
atraktivita, atypický tvar, 3D prvky a efekty 
a správné umístění v prodejně. „Zásadní je zna-
lost výkonnosti kombinace vhodných nosičů 
pro konkrétní uvažovanou kampaň, dále se-
zonnost, počet uvažovaných položek v kampa-
ni a plánovaná délka kampaně. To všechno jsou 
parametry, které je vhodné měřit a vyhodnotit,“ 
sděluje Martin Oščádal, media planning manager 
CZ & SK společnosti dunnhumby media.

Hlavním smyslem vyvolání impulzního chování v místě prodeje je pomoci zákazníkovi 
s rychlým rozhodnutím a tím šetřit jeho čas i energii. Nakupuje totiž víceméně rutinně 
v navyklých vzorcích, ty je třeba pochopit a stát se jejich součástí buď 
připomenutím chtěného, anebo vytvořením 
nové touhy. V obou případech jde o čas, 
impulzní komunikace totiž musí zaujmout 
do dvou vteřin, jinak ztratí zákazníkovu 
pozornost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

POS a POP
nemohou být sami
vojáci v poli



48

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

LOGISTIKA

Společnost Tesco Franchise Stores ČR provozuje maloobchodní síť Žabka, která má 
aktuálně v osmi krajích 111 prodejen, přičemž většina jich je v Praze a Středočeském 
kraji. Síť se postupně rozšiřuje. Žabka prostřednictvím svého partnera, společnosti Esa 
logistika, zásobuje také deset partnerů velkoobchodně. K tomu, aby mohly být zajištěny 
bezproblémové dodávky v přesně daných časech, byla nutná centralizace logistiky 
a nákupu. To mělo vliv zejména na vyšší flexibilitu a přesné plánování závozů.

Petr Neckař, petr.neckar@atoz.cz

Obrátkovost 
zboží je velká, 
sklad se během 
měsíce „otočí“ 

až třikrát.

J e zaznamenáván postupný nárůst 
prodejen Žabka mimo dosud hlav-
ní region, tedy mimo Prahu a Stře-
dočeský kraj. Žabka expanduje jak 
v Praze a Středočeském kraji, tak 

i v některých dalších regionech, ve městech, která 
mají kolem sto tisíc obyvatel. Otevřeny tak byly 
například prodejny v Brně, Pardubicích, hledají se 
prostory a partneři, kteří by franšízu vedli třeba 
v Hradci Králové a v Plzni. V některých krajích 
prodejny Žabka nejsou, například v Ostravě, Olo-
mouci a dalších velkých městech. „Čím dále jsou 
prodejny od našeho distribučního centra v Jažlo-
vicích, tím náklady rostou. Někdy mohou dokon-
ce převýšit cenu převážených produktů. Možná 

logistiky a nákupu
zvyšuje flexibilitu

 a umožňuje přesně 
plánovat závozy

je to do budoucna otázka hledání synergií,“ říká 
Aleš Lysek, manažer komerčního oddělení, záso-
bování a marketingu sítě Žabka, Tesco Franchise 
Stores ČR. Doplňuje, že kdyby síť měla mnohem 
více prodejen na Moravě, bylo by ke zvážení vy-
užití dalšího distribučního centra.

Partner pro skladování 
i dopravu

Pro to, aby byla logistika potravin skutečně efektiv-
ní, bylo nutné mít zkušeného partnera, který je 
schopen realizovat nejen veškeré závozy, ale také 

Centralizace
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

„Objednávky 
jsou 

zadávány 
přímo do 

WMS.“

Žabka využívá náš informační skladový 
systém (WMS), není tedy potřeba využívat 
standardní EDI komunikaci, ale objednávky 
jsou přímo zadávány do našeho WMS systé-
mu. Jakmile pracovník obchodu objednávku 
zadá, ihned ji vidíme. Po uzavření objedná-
vek v daném dni začne plánování aktivit ve 
skladě, které závisí na objednaném zboží 
a jeho objemech, což souvisí i s plánováním 
dopravy. Každý den je jiný. Každý z obchodů 
má svůj závozový den a v něm dokonce své 
časové okno, které je dvě hodiny před závo-
zem navíc potvrzeno přes SMS zprávu.

Štěpán Dlouhý,
provozní ředitel, Esa logistika

Poslední míle:
Logistika s prvkem 
emoce Str. 40

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Jak řešíte logistiku 
poslední míle?
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SLBOOK 2020

Informace o knize, 
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výtisky a kompletní obsah 

v digitální podobě

WWW.SLBOOK.CZ
CENA: 500 Kč

01-04.indd   1

12.12.19   12:00

PRÁVĚ VYŠLO!
600+ OVĚŘENÝCH
LOGISTICKÝCH KONTAKTŮ

ZAJISTĚTE SI NA SLBOOK.CZ

Farmaceutická logistika 
pod palbou paragrafů 
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Martina Kholová, 
ČD Cargo Logistics: 
Logistika je soukolí, 
jednotlivá kolečka 
do sebe musí 
zapadnout v tu 
správnou chvíli
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ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.
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sociálních 
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kompletní skladové procesy. Byla vybrána společ-
nost Esa logistika, která provozuje centrální distri-
buční sklad v Jažlovicích. Ten funguje na principu 
multiklientského řízení, síť Žabka tak profituje z vý-
hod sdílení skladovacích ploch, pracovní síly, dopra-
vy a distribuce. „Před lety jsme na začátku spolu-
práce ladili jednotlivé procesy, vše nastavili tak, aby 
bylo vše co nejefektivnější,“ popisuje Aleš Lysek.

Esa logistika v distribučním centru zajišťuje příjem, 
skladování, vychystávání a následně expedici zbo-
ží. „Některé obchody je nutné zavážet denně, pro-
tože jejich skladové prostory jsou minimální,“ uvá-
dí Aleš Lysek. Esa logistika zajišťuje skladování ve 
více teplotních režimech. Dbá na všechny technic-
ké, legislativní a další potřeby pro skladování a ex-
pedici, zpracovává také detailní reporting. Měsíční 
obrat je více než 150 tisíc kartonů. Pro Žabku je 
v distribučním centru přijímáno zboží od více než 
sta dodavatelů, kteří dodávají 2500 položek, 
z toho 600 v chlazeném a 1900 v suchém režimu. 
„Obrátkovost zboží je velká, sklad se během mě-
síce ,otočí’ až třikrát. Dbáme na efektivitu sklado-
vých manipulací i plánování závozů. Vše má svůj 
řád. Na některých paletových místech jsou i tři 
čtyři produkty v několika kartonech. Bylo proto 
potřeba detailně nastavit WMS tak, aby nedochá-
zelo k chybám při naskladňování a vyskladňování,“ 
konstatuje Štěpán Dlouhý, provozní ředitel společ-
nosti Esa logistika.

Závozy probíhají v režimu 
D a D+1
Denně se ve skladu pro síť Žabka vychystá průměr-
ně 6600 kartonů, přičemž flexibilita pickingu je 
zajištěna od 4000 do 9000 kartonů denně. V rám-
ci pickingu v distribučním centru probíhá shromáž-
dění zboží podle objednávky, kontrola a označení 
kompletnosti podpisem pickera, balení pro dopra-
vu a umístění adresy prodejny. Příprava distribuce 
spočívá v předání požadavků dopravnímu dispe-
činku, vytvoření denního plánu závozů pomocí 
softwaru, který určí ideální trasy a techniku. 

Esa logistika plánuje a realizuje veškeré závozy. 
V průměru jde o 60 cest denně. Jde o tři kola zá-
vozů s využitím dvaceti vozů. Závozy jsou realizo-
vány v režimu D a D+1. Uzavření denních objedná-
vek je ve 14 hodin. Systém WMS, do něhož 
prodejny zadávají objednávky, slouží k administra-
ci a komunikaci, včetně řešení reklamací. WMS 
eviduje a řídí pohyb zboží od příjmu do skladu přes 

vydání až po dodání na prodejnu. K distribuci do 
obchodů se používají vozy s kapacitou 8–12 palet 
s chlazeným nákladovým prostorem. Je nutné re-
spektovat dopravní a časová omezení, například 
v centrech měst. Ihned v prodejně probíhá kont-
rola zboží. Vratné obaly, palety a vrácené zboží 
řidič přebírá zpět při vykládce v obchodu. „Sledu-
jeme, že stále narůstá objem chlazeného, tedy 
čerstvého zboží. V obchodech nemáme pevné 
planogramy, jednotlivé objednávky závisí na fran-
šízantovi. Ten má navíc možnost náš sortiment 
doplnit lokálním sortimentem. Když je například 
v místě jeho působení vyhlášený pekař, není dů-
vod, aby od něj franšízant, pokud chce, neodebí-
ral,“ sděluje Aleš Lysek.

Franšízantovi stačí malé 
vstupní investice

V drtivé většině případů jsou jednotlivé objekty 
prodejen v nájmu sítě Žabka, franšízant tedy ne-
platí nájem, energie ani obrandování prodejny. Do 
byznysu může vstoupit s nejmenší možnou inves-
ticí, která činí 10 tisíc Kč bez DPH, a doplácí jistinu, 
protože zodpovídá za případné ztráty atd. „V ob-
chodech probíhají dvakrát ročně inventury. Franší-
zant odpovídá za ztráty a dodržování obrátky zbo-
ží, neboť je zodpovědný za to, co objednává 
a kolik toho objednává. Druhým nákladem jsou 
pro něj platby za zaměstnance, které si sám na-
smlouvává a vede. Od nás získá funkční byznys 
model, prodejnu, zásoby podle jeho výběru, záso-
bování a poradenství,“ specifikuje Aleš Lysek. 

Franšízantovi je tak poskytnuta možnost k podni-
kání, prostory, vybavení a vše, co k provozu pro-
dejny potřebuje. V souhrnu řeší jen běžný provoz 
a lidské zdroje. „Franšízant je placen formou pro-
vizí z prodeje. Máme systém fixních i plovoucích 
provizí. Z každého prodaného zboží má určitá pro-
centa. Zpětné vazby na náš systém máme dobré,“ 
kvituje Aleš Lysek. Podotýká, že síť Žabka expan-
duje, což souvisí i s nároky na logistiku a dopravu. 
Díky sofistikovanému nastavení systému franšízy 
a flexibilnímu poskytovateli logistiky je síť  připra-
vena na další expanzi.

„Reakce na požadavky je okamžitá.“

 Žabka je síť menších prodejen o rozloze 50 až 200 m2, které jsou zpravidla 
v centrech velkých měst. Jsou otevřeny 363 dní v roce, nejčastěji v časech 
6–23 hodin, což je náročné na koordinaci všech potřebných procesů. 
Zákazníci v našich obchodech oceňují osobní přístup. Franšízant a jeho 
zaměstnanci jsou pro zákazníka mnohdy i někým, s kým si člověk rád 
popovídá, což ve velkých obchodech není moc běžné. Náš sortiment je tak 
široký, že franšízant si z něj pro svůj obchod může vybrat skutečně to, co 
potřebuje. Máme od franšízantů zpětnou vazbu a dokážeme rychle reago-
vat na jejich požadavky.

Aleš Lysek,
manažer komerčního oddělení, zásobování a marketingu sítě Žabka, 
Tesco Franchise Stores ČR

logistiky a nákupu
zvyšuje flexibilitu

 a umožňuje přesně 
plánovat závozy V průměru jde 

o 60 cest denně.
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LOGISTIKA

Společnost Tesco Franchise Stores ČR provozuje maloobchodní síť Žabka, která má 
aktuálně v osmi krajích 111 prodejen, přičemž většina jich je v Praze a Středočeském 
kraji. Síť se postupně rozšiřuje. Žabka prostřednictvím svého partnera, společnosti Esa 
logistika, zásobuje také deset partnerů velkoobchodně. K tomu, aby mohly být zajištěny 
bezproblémové dodávky v přesně daných časech, byla nutná centralizace logistiky 
a nákupu. To mělo vliv zejména na vyšší flexibilitu a přesné plánování závozů.

Petr Neckař, petr.neckar@atoz.cz

Obrátkovost 
zboží je velká, 
sklad se během 
měsíce „otočí“ 

až třikrát.

J e zaznamenáván postupný nárůst 
prodejen Žabka mimo dosud hlav-
ní region, tedy mimo Prahu a Stře-
dočeský kraj. Žabka expanduje jak 
v Praze a Středočeském kraji, tak 

i v některých dalších regionech, ve městech, která 
mají kolem sto tisíc obyvatel. Otevřeny tak byly 
například prodejny v Brně, Pardubicích, hledají se 
prostory a partneři, kteří by franšízu vedli třeba 
v Hradci Králové a v Plzni. V některých krajích 
prodejny Žabka nejsou, například v Ostravě, Olo-
mouci a dalších velkých městech. „Čím dále jsou 
prodejny od našeho distribučního centra v Jažlo-
vicích, tím náklady rostou. Někdy mohou dokon-
ce převýšit cenu převážených produktů. Možná 

logistiky a nákupu
zvyšuje flexibilitu

 a umožňuje přesně 
plánovat závozy

je to do budoucna otázka hledání synergií,“ říká 
Aleš Lysek, manažer komerčního oddělení, záso-
bování a marketingu sítě Žabka, Tesco Franchise 
Stores ČR. Doplňuje, že kdyby síť měla mnohem 
více prodejen na Moravě, bylo by ke zvážení vy-
užití dalšího distribučního centra.

Partner pro skladování 
i dopravu

Pro to, aby byla logistika potravin skutečně efektiv-
ní, bylo nutné mít zkušeného partnera, který je 
schopen realizovat nejen veškeré závozy, ale také 

Centralizace



NEPŘEHLÉDNĚTE

Jste na konci 
ZaPmag. 
Nepřehlédli 
jste něco?

Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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JAK ZVÝŠIT 
EFEKTIVITU 
MANIPULAČNÍ 
TECHNIKY? Základem 
je její monitoring, 
který firmám poskytuje 
mnoho logistických 
ukazatelů. S jejich 
pomocí lze detailně 
vyhodnocovat provoz 
manipulační techniky 
i efektivitu konkrétních 
zaměstnanců. 

V našem 
dalším 
čísle

POSTŘEHY šéfredaktora 
předkládají Poznámky 
z Petrova blogu.

SETKÁNÍ S JANEM 
SŮROU, předsedou 
představenstva a ředitelem 
Tempa, obchodního 
družstva, je také o zrušení 
nedělního prodeje. 

LÍDR BUDOUCNOSTI
považuje za nejdůležitější 
fungující tým.

PIVO je celoročně zákaznicky velmi vyhledávaným sortimentem a Češi při svých 
nákupech dokazují, že jsou pivařským národem. K tomu se v posledních třech 
letech přidružuje i charakter letního období, které trvá nestandardně dlouho.

OBSLUŽNÉ ÚSEKY mají u zákazníků úspěch, pokud naplňují 
jejich očekávání, a navíc je zaujmou. Čerstvé pulty jsou velkou 
výhodou pro nakupující, kteří zde obdrží vždy čerstvé produkty 
a mohou si zvolit zboží podle vlastního výběru.

E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY lákají rychlostí a jednoduchostí. 
Vedle karty lze platit on-line bankovními tlačítky, klasickým bankovním 
převodem, virtuálními měnami nebo elektronickými peněženkami. A komfort 
při úhradě za zboží se stále zvyšuje.
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PALMOLIVE OLIVE MILK
Colgate - Palmolive – vítěz kategorie 
Koupelová kosmetika, rok 2007

ASTRID SUN 
ŘADA SLUNEČNÍ 
PÉČE
Sarantis – vítěz kategorie 
Opalovací kosmetika, 
rok 2016

ASTRID SUN 
ŘADA SLUNEČNÍ 
PÉČEPÉČEPÉČEPÉČE

LYBAR PROMISS
Mattes Trading – vítěz kategorie Vlasová 
kosmetika, rok 2015

LYBAR PROMISS
 – vítěz kategorie Vlasová 

kosmetika, rok 2015

DOVE PURELY 
PAMPERING 
SPRCHOVÝ GEL
Unilever – vítěz kategorie 
Koupelová kosmetika, rok 2013

DOVE PURELY 
PAMPERING 
SPRCHOVÝ GEL
Unilever – vítěz kategorie 
Koupelová kosmetika, rok 2013

NEUTROGENA VÝŽIVNÉ 
TĚLOVÉ MLÉKO 
Johnson & Johnson – vítěz kategorie 
Tělová kosmetika, rok 2014

NIVEA PEČUJÍCÍ SPRCHOVÝ 
GEL CREME SMOOTH
Beiersdorf – vítěz kategorie Koupelová 
kosmetika, rok 2016
Beiersdorf – vítěz kategorie Koupelová 
kosmetika, rok 2016

SCHOLL VELVET 
SMOOTHTM PEČUJÍCÍ 
OLEJ NA NEHTY
Reckitt Benckiser – vítěz kategorie 
Péče o ruce a nohy, rok 2016

Sledujte nás na       VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA a dozvíte se i novinky z marketingu.

Registrujte své novinky již nyní, nenechte konkurenci, aby vás předběhla.

MITIA SPRCHOVÉ GELY
Tomil – vítěz kategorie Koupelová 
kosmetika, rok 2009

Registrujte své novinky již nyní, nenechte konkurenci, aby vás předběhla.

INDULONA 
Sarantis – vítěz 
kategorie Tělová 
kosmetika, 
rok 2017

GARNIER COLOR NATURALS
L’oréal – vítěz kategorie 
Péče o barvené vlasy, rok 2007

20072007

20072007

20092009

20012001

20142014

DREI WETTER TAFT
Henkel – vítěz kategorie
Vlasová kosmetika, rok 2001

www.volbaspotrebitelu.cz
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KefírovéKefírové
minidrinky,minidrinky,
4 x 100 g4 x 100 g

NOVINKA


