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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!

V elké radosti zažíváme 
od útlého věku. Na 
první zamyšlení se 
to nemusí zdát, ale 
člověk jich za život 
nasčítá určitě víc než 

smutků. Všichni si aspoň ty nejzásadnější 
uchováváme v paměti, rádi se k nim 
vracíme a ještě raději se jimi chlubíme. 
V podstatě každý kluk skáče minimálně 
metr vysoko, když dostane první autíčko, 
fotbalový míč, kolo, džíny, propustku 
z domova, svolení první lásky ke schůz-
ce, políbení a tak dále. Děvčata to mají 
tak nějak podobně. Doslova se tetelí 
blahem, pokud mohou poprvé pocho-
vat panenku a vyrazit s ní v kočárku na 
procházku, obléknout si sukni, punčo-
chy, šaty, vyrazit s kamarádkami ven, 
přijmout pozvání první lásky na schůzku, 
políbení a tak dále. Postupem času nás 
všechny významně potěší třeba první 
kapesné, jednička v žákovské knížce, 
vyznamenání na vysvědčení, přijetí na 
vysněnou školu, taky první zaměstnání, 
výplata, svatba, dovolená, automo-
bil, byt či dům… Bezpochyby největší, 
neopakovatelnou a nezapomenutelnou 
radostí lidského života je potomek. Mno-

hým jedna taková erupce radosti nestačí 
a přivolávají si ji opakovaně. Prostě každý 
se raduje rád, i když samozřejmě s ohle-
dem na ne/dané vlohy, předpoklady 
a možnosti.

Drobné radosti jsou za určitých okol-
ností, především těch neblahých, buď 
stejně, nebo přibližně tak milé, příjemné 
a hlavně životu i zdraví prospěšné. 
Proto si také v této přinejmenším neklid-
né době dopřávejme třeba i jenom chvil-
kové návaly radosti. Mně například ještě 
teď srdc e plesá při vzpomínce na to, jak 
jsem před pár dny jakožto člen věrnost-
ního klubu jednoho obchodníka dostal 
ke květnovým narozeninám  poukázku 
na slevu. Sice drobnou, ale stejně 
potěšitelnou. Když mi na mysl přijdou ta 
opravdu srdečná a upřímná blahopřejná 
slova paní pokladní, tak si opět s radostí 
zanotuji Ódu na radost. 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Bez malých radostí to snáď ani nejde. Ko-
ronavírus nám pripomenul, aké dôležité sú 
každodenné drobnosti. Napríklad. Niekedy 
sa plahočím po meste s rúškom na tvári, 
ktoré sa mi permanentne vysúva do očí, 
pod ktorým sa potím a ktoré mi strapatí 
vlasy, aby som sa dostala do tichého lesa. 
Ak tam nikto nie je, dám si ho dole a zrazu 
príde ten neuveriteľný pocit radosti, že sa 
môžem nadýchnuť z plných pľúc a cítim 
vzduch. Nádhera. Kto neverí, že na malič-
kostiach záleží, nech si spomenie, aké je to 
spať v spálni s komárom.

Drobné stačí

 Vzpomínka
 Okolnosti
 Radost



3

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

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!

V elké radosti zažíváme 
od útlého věku. Na 
první zamyšlení se 
to nemusí zdát, ale 
člověk jich za život 
nasčítá určitě víc než 

smutků. Všichni si aspoň ty nejzásadnější 
uchováváme v paměti, rádi se k nim 
vracíme a ještě raději se jimi chlubíme. 
V podstatě každý kluk skáče minimálně 
metr vysoko, když dostane první autíčko, 
fotbalový míč, kolo, džíny, propustku 
z domova, svolení první lásky ke schůz-
ce, políbení a tak dále. Děvčata to mají 
tak nějak podobně. Doslova se tetelí 
blahem, pokud mohou poprvé pocho-
vat panenku a vyrazit s ní v kočárku na 
procházku, obléknout si sukni, punčo-
chy, šaty, vyrazit s kamarádkami ven, 
přijmout pozvání první lásky na schůzku, 
políbení a tak dále. Postupem času nás 
všechny významně potěší třeba první 
kapesné, jednička v žákovské knížce, 
vyznamenání na vysvědčení, přijetí na 
vysněnou školu, taky první zaměstnání, 
výplata, svatba, dovolená, automo-
bil, byt či dům… Bezpochyby největší, 
neopakovatelnou a nezapomenutelnou 
radostí lidského života je potomek. Mno-

hým jedna taková erupce radosti nestačí 
a přivolávají si ji opakovaně. Prostě každý 
se raduje rád, i když samozřejmě s ohle-
dem na ne/dané vlohy, předpoklady 
a možnosti.

Drobné radosti jsou za určitých okol-
ností, především těch neblahých, buď 
stejně, nebo přibližně tak milé, příjemné 
a hlavně životu i zdraví prospěšné. 
Proto si také v této přinejmenším neklid-
né době dopřávejme třeba i jenom chvil-
kové návaly radosti. Mně například ještě 
teď srdc e plesá při vzpomínce na to, jak 
jsem před pár dny jakožto člen věrnost-
ního klubu jednoho obchodníka dostal 
ke květnovým narozeninám  poukázku 
na slevu. Sice drobnou, ale stejně 
potěšitelnou. Když mi na mysl přijdou ta 
opravdu srdečná a upřímná blahopřejná 
slova paní pokladní, tak si opět s radostí 
zanotuji Ódu na radost. 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Bez malých radostí to snáď ani nejde. Ko-
ronavírus nám pripomenul, aké dôležité sú 
každodenné drobnosti. Napríklad. Niekedy 
sa plahočím po meste s rúškom na tvári, 
ktoré sa mi permanentne vysúva do očí, 
pod ktorým sa potím a ktoré mi strapatí 
vlasy, aby som sa dostala do tichého lesa. 
Ak tam nikto nie je, dám si ho dole a zrazu 
príde ten neuveriteľný pocit radosti, že sa 
môžem nadýchnuť z plných pľúc a cítim 
vzduch. Nádhera. Kto neverí, že na malič-
kostiach záleží, nech si spomenie, aké je to 
spať v spálni s komárom.

V
smutků. Všichni si aspoň ty nejzásadnější 
uchováváme v paměti, 
vracíme
V podstatě každý kluk skáče minimálně 
metr vysoko, když dostane první autíčko, 
fotbalový míč, kolo, džíny, propustku 
z domova, svolení první lásky ke schůz-
ce, políbení a tak dále. Děvčata to mají 
tak nějak podobně. Doslova se tetelí 
blahem, pokud mohou poprvé pocho-
vat panenku a vyrazit s ní v kočárku na 
procházku, obléknout si sukni, punčo-
chy, šaty, vyrazit s kamarádkami ven, 
přijmout pozvání první lásky na schůzku, 
políbení a tak dále. Postupem času nás 
všechny významně potěší třeba první 
kapesné, jednička v žákovské knížce, 
vyznamenání na vysvědčení, přijetí na 
vysněnou školu, taky první zaměstnání, 
výplata, svatba, dovolená, automo-
bil, byt či dům… Bezpochyby největší, 
neopakovatelnou a nezapomenutelnou 
radostí lidského života je potomek. Mno-

Drobné stačí

 Vzpomínka
 Okolnosti
 Radost



NEZMEŠKEJTE 25. KONGRES SAMOŠKA,
TENTOKRÁT NA TÉMA

23.–24. 9. 2020, TOP HOTEL PRAHA 

OBCHOD V NOVÉ REALITĚ

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:ZLATÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

MEDIÁLNÍ PARTNER:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

ZÁŠTITA:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU! 
Registrujte se na: www.samoska-kongres.cz/registrace

Jarní měsíce udělaly z obchodníků hrdiny první linie a úcta k jejich povolání stoupla. 
Do popředí ještě více vystoupila důležitost obchodů v sousedství, potravinové soběstačnosti 

či součinnosti s obcemi. Jestliže představa on-line objednání zboží, připraveného nákupu 
do tašky, bezkontaktních plateb a podobných inovací byla pro řadu obchodníků v nedohlednu, 

ukázalo se, že kdo chce uspět, musí „do toho šlápnout“ hned.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Na pozici obchodního ředitele Mall 
Group v dubnu nastoupil Jakub Střeštík. Zod-
povědný je za obchodní aktivity skupiny ve střední 
a východní Evropě. Dosavadní obchodní ředitel 
Igor Matejov se v roli COO plně zaměří na provoz-
ní vedení skupiny. 

 Manažerkou externí komunikace společ-
nosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se od 
května stala Patricie Šedivá. V posledních třech 
letech patřila mezi její klíčové odpovědnosti exter-
ní komunikace a PR pro společnost Alza.cz v ČR, 
SR a Maďarsku. 

 Česká společnost Potten & Pannen – Sta-
něk rozšířila vrcholový management o nové-
ho provozního ředitele, kterým se od 
1. 5. 2020 stal Lukáš Krch. Na starost bude mít 
především m odernizaci zákaznických procesů se 
zaměřením na B2C i B2B zákazníky. Přichází ze spo-
lečnosti O2 Czech Republic, kde se věnoval vedení 
zákaznického oddělení pro firemní klientelu. 

 Novou ředitelkou marketingu společnos-
ti Coca-Cola ČR a SR se stala Petra Šebová. Do 
čela komunikace, vnějších vztahů a udržitel-
nosti přišla Veronika Němcová. Petra Šebová 
předtím pracovala ve firmě Philip Morris ČR, Vero-
nika Němcová v ING Bank. 

PŘÍCHODY

inzerce
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

Čerstvé výrobky v dubnu 
výrazně zdražily
 V druhé polovině dubna 2020 se prů-
měrná hodnota spotřebního koše zvý-
šila o 3,2 %, z původních 1776,10 Kč na 
1835,20 Kč. Ke zvýšení cen došlo u devíti 
z deseti sledovaných obchodníků. 

Nejvíce si zákazníci připlatili za výrobky z moni-
torovaného košíku v Globusu, a to 156 Kč, což 
představuje nárůst o 8,8 %. Výraznější zdražení, 
konkrétně o 93 Kč, bylo zaregistrováno v prodej-
nách Tesco HM (nárůst o 5,6 %). Jedinou výjim-
kou, u níž nedošlo v aktuální periodě ke zvýšení 
průměrné ceny za výrobky ze sledovaného koší-
ku, byly prodejny Billa, kde zákazníci v aktuální 
periodě nakoupili za stejnou cenu jako minule. 

Největší vliv na zvýšení průměrné hodnoty ná-
kupního koše měly čerstvé výrobky, u nichž došlo 
v dubnu 2020 ke zvýšení cen o 9 %. Především 
u položek ze sortimentní skupiny ovoce a zele-
nina došlo místy i více než k 50% nárůstu cen 
(např. papriky, cherry rajčata). Naopak u drogerie 
a trvanlivých výrobků došlo v aktuálním období 
ke snížení cen o 0,5 %, respektive 1,3 %.

V rámci promoční aktivity došlo k propadu na-
bídky slevových akcí o téměř 17 %. Největší 
zásluhu na tom mělo čerstvé zboží, u něhož na-
bídli obchodníci o 28 % méně akcí ve srovnání 
s minulou periodou. U koloniálu a trvanlivého 
zboží byl pokles o 18 %. Mimo Makro, kde se 
průměrná hodnota spotřebního koše pohybo-
vala v dubnu na úrovni 1505,30 Kč, zákazníci 
nejvýhodněji nakoupili v prodejnách Albert HM 
(1734,20 Kč). 

Domácnosti se zásobily těstovinami a rýží

3,2 %
 V porovnání s březnem vzrostla průměrná 
cena spotřebního koše v druhé polovině dubna 
2020 o 3,2 %.

1835,20 Kč

 Průměrná cena spotřební-
ho koše vzrostla z 1776,10 Kč na 
dubnových 1835,20 Kč.



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

 Fototyp je důležitá informace při nákupu 
opalovací kosmetiky
 Společnost 4 P & P v květnu uskutečnila 
prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpot-
ter průzkum mezi nakupujícími zaměřený na 
spotřebitelské chování a nákupní zvyklosti 
v kategorii opalovací kosmetika.

Pro správný výběr kosmetiky je důležité znát svůj 
fototyp, tedy přirozené zbarvení kůže a s tím 
spojenou odolnost kůže vůči slunečnímu záře-
ní. Průzkum ukázal, že pětina dotázaných vůbec 
netuší, jaký je fototyp, a dalších více než 50 % to 
jen odhaduje. Kosmetiku podle svého fototypu 
vybírá jen 28 % respondentů. Nejčastěji naku-
povaným ochranným faktorem je SPF 30 (31 %), 
následuje SPF 50 (20 %) a dále SPF 20 (17 %). 
Téměř polovina nejčastěji volí opalovací krém 
(48,5 %), 27 % respondentů preferuje opalovací 
olej a 21 % volí opalovací mléko. Více než 40 % 

využívá také mléko či olej po opalování či bal-
zám na rty s UV faktorem (21 %). Dvě třetiny 
nakupujících využívají vždy pro své děti speciální 
opalovací kosmetiku určenou právě jim.

Téměř 60 % nakupujících volí pro nákup opalova-
cí kosmetiky drogistické obchody, 25 % preferuje 
hypermarkety nebo supermarkety a 11 % res-
pondentů nakupuje kosmetiku v lékárnách. Ná-
kup přes internet volí necelých 7 %. Až 20 % do-
tázaných již někdy vyzkoušelo přírodní opalovací 
kosmetiku. Více než polovina (52 %) nakupujících 
nevyzkoušela přírodní opalovací kosmetiku, ale 
přemýšlí o tom. Zbývajících 28 % ani o vyzkou-
šení neuvažuje. Celých 44 % nakupujících má 
svou oblíbenou značku. Mezi ty nejoblíbenější 
patří Nivea, Bioderma, Astrid, dm Sundance či 
Garnier. 

 VÝVOJ TRŽEB TOP KATEGORIÍ TRVANLIVÝCH POTRAVIN

(Vybraný trh hypermarketů a supermarketů)

Růst tržeb rychloobrátkového zboží (změna v období 3/2020 vs. 3/2019, v %)

Trvanlivé potraviny 33 

Trvanlivé mléko 19 

Balený chléb 32 

 Konzervovaná zelenina v nálevu 31 

 Dezerty a sladké pečivo 12 

 Těstoviny 86 

Kuchyňské oleje 26 

Konzervované ryby 28 

Obilná snídaně 19 

 Rýže 71 

 Orientují se podle SPF (UV faktor). 21,8 % 

Vybírají podle ceny. 18,2 %

Zajímá je ochrana proti UVA a UVB záření. 15,4 %

Vybírají podle typu (mléko, olej, krém). 13,7%

Volí podle své oblíbené značky. 10,9%

Sledují kompletní složení výrobku. 6,0 %

 Zajímá je především jednotková cena (na 100 ml výrobku). 5,3 %

Vliv jiných faktorů. 8,8 %

Na co spotřebitelé při nákupu opalovací kosmetiky hledí

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

16. 17. 18.

Albert SM 1790,2 1877,3 1951,3

Albert HM 1694,2 1833,3 1675,2

Billa 1927,3 1951,4 1889,3

Globus 1841,5 2014,4 1963,2

Kaufland 2000,6 1992,5 1937,5

Lidl 2022,9 2017,9 1988,9

Makro 1503,7 1480,1 1532,1

Penny Market 1834,2 1910,3 1779,1

Tesco HM 1797,2 1692,2 1743,9

Tesco SM 1839,2 1791,2 1785,2

Vývoj cen v období 13. 4. – 5. 5. 2020
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KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Na pozici obchodního ředitele Mall 
Group v dubnu nastoupil Jakub Střeštík. Zod-
povědný je za obchodní aktivity skupiny ve střední 
a východní Evropě. Dosavadní obchodní ředitel 
Igor Matejov se v roli COO plně zaměří na provoz-
ní vedení skupiny. 

 Manažerkou externí komunikace společ-
nosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se od 
května stala Patricie Šedivá. V posledních třech 
letech patřila mezi její klíčové odpovědnosti exter-
ní komunikace a PR pro společnost Alza.cz v ČR, 
SR a Maďarsku. 

 Česká společnost Potten & Pannen – Sta-
něk rozšířila vrcholový management o nové-
ho provozního ředitele, kterým se od 
1. 5. 2020 stal Lukáš Krch. Na starost bude mít 
především m odernizaci zákaznických procesů se 
zaměřením na B2C i B2B zákazníky. Přichází ze spo-
lečnosti O2 Czech Republic, kde se věnoval vedení 
zákaznického oddělení pro firemní klientelu. 

 Novou ředitelkou marketingu společnos-
ti Coca-Cola ČR a SR se stala Petra Šebová. Do 
čela komunikace, vnějších vztahů a udržitel-
nosti přišla Veronika Němcová. Petra Šebová 
předtím pracovala ve firmě Philip Morris ČR, Vero-
nika Němcová v ING Bank. 

PŘÍCHODY

inzerce
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které se staví na Evropské třídě. Nová prodejna 
v Praze 2 je celkově 257. prodejnou společnosti 
v České republice.

Obchodní pasáž se stala novým působištěm také 
drogerie Rossmann. „Jsme nesmírně poctěni, že 
můžeme stát u tak významného projektu a být 
součástí nových designových prostor v centru 
Prahy. Pobočka má vše, na co jsou u nás zákazníci 
zvyklí. Kromě nového prosvětleného interiéru 
a přehledné nákupní navigace se mohou těšit také 
na wi-fi připojení v celé prodejně a samozřejmě na 
spoustu akčních nabídek v rámci členství v mobilní 
aplikaci Rossmann Club,“ popisuje nové prostory 
manažerka komunikace Olga Stanley. 

Košík.cz míří
do celé republiky
 On-line supermarket Košík.cz rozšířil 
svoji nabídku a z nového skladu spustil roz-
voz do celé České republiky. Zákazníci, k nimž 
e-shop dosud zboží nezavážel, si nově mohou 
objednat 1700 druhů trvanlivých potravin 
s doručením do druhého dne na jakoukoli 

 adresu. Kromě toho se rozšiřuje i území, kam 
bude Košík zavážet kompletní portfolio, ten-
tokrát o severočeská města. Uvedené změny 
doprovází také kompletní rebranding. Pro 
obsluhu celého Česka spustil Košík nový sklad ve 
středočeských Jirnech, kde je uskladněno 1700 
trvanlivých položek a nápojů. Zařazeny sem jsou 
nejen nejoblíbenější základní potraviny, ale také 
celá řada speciálních potravin, ať už farmářských, 
řemeslných nebo vegetariánských. Součástí je také 
dětský sortiment. V prvních týdnech bude sklad 
fungovat v pilotním provozu, počet položek se 
bude postupně zvyšovat a do konce roku by se 
Košík rád dostal na násobky této hodnoty. 

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy 
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EET je 
odložena 

do konce roku
 Poslanecká sněmovna ve středu 6. května 
2020 schválila návrh Ministerstva financí ČR, 
aby se elektronická evidence tržeb (EET) pro 
všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak 
subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, 
tedy velkoobchod, maloobchod, stravování 
a ubytování, tak subjekty, které měly pů-
vodně začít evidovat 1. května, začnou evido-
vat své tržby až 1. ledna 2021.

Na návrh Ministerstva fi nancí ČR byla Poslaneckou 
sněmovnou odložena EET do konce roku 2020. 
„Musíme pružně reagovat na závažnost krize 
a nechat ekonomiku pořádně nadechnout. V tuto 
chvíli je důležité, aby podniky vůbec fungovaly. Na 
priority řádného výběru daní a zajištění rovných 
podmínek pro byznys určitě nerezignujeme, ale 
s ohledem na vývoj situace považuji za rozumné 
s nimi několik měsíců počkat,“ říká ministryně fi -
nancí Alena Schillerová. „Ti, kdo již tržby evidovali, 
získají čas na případné aktualizace certifi kátů. Ti, 
kteří měli začít evidovat v poslední vlně, budou mít 
více času na přípravu,“ dodává.

EET byla původně pozastavena zvláštním záko-
nem Ministerstva financí ČR přijatým Poslaneckou 
sněmovnou 24. března, a to na období tří měsíců 
po skončení nouzového stavu. To by v současnosti 
znamenalo start EET 19. srpna 2020. Novela to-
hoto zákona, která odklad prodlužuje do 1. ledna 
2021, nyní míří do Senátu. Ten jej projedná ve 
stavu legislativní nouze. Podnikatelé tak po do-
končení legislativního procesu této novely získají 
dalších bezmála pět měsíců navíc. 

Podíl e-commerce 
na HDP se zvýší

 Na pozadí opatření proti šíření korona-
viru roste podíl e-commerce na tuzemském 
HDP. Vůči ostatním odvětvím ekonomiky ji 
dokonce čeká silnější postavení. Daří se i zá-
silkovým a kurýrním službám či call centrům, 
jež jsou na elektronické obchodování navá-
zané. V evropském kontextu se Česko řadí 
mezi země s vysokým podílem on-line ob-
chodu na maloobchodním obratu. Ten 
s 11‚5 % odpovídá 2‚7% podílu na HDP, me-

ziročně u nás toto odvětví roste zhruba 
o 15 %. Podle Tomáše Hájka, výkonného ředitele 
Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu 
(ADMEZ), se jedná o dlouhodobý celoevropský 
trend, který neustane ani po skončení pandemie. 
Zavřené obchody a podniky znamenají pro řadu 
českých prodejců těžké období – ne však pro ty, 
kteří podnikají on-line. „Současná situace zna-
mená, že si e-commerce z pomyslného koláče ob-
ratů letos ukousne podstatně více. Její pozice bude 
dále sílit, a to v kontextu koronaviru i dlouhodo-
bých trendů, které sledujeme také v zahraničí,“ 
uvádí Tomáš Hájek. Vývoj obratu e-commerce na 
celkových maloobchodních tržbách přibližuje Mi-
roslav Uďan, CEO společnosti Shoptet: „Mezi-
ročně se její obrat zvýšil o patnáct procent. Kla-
sický prodej v kamenných obchodech naopak 
stagnuje, nebo dokonce klesá.“ 

Churchill s Lidlem 
a Rossmannem
 Komplex dvou moderních kancelářských 
budov, který se nachází poblíž pražského 
Hlavního nádraží, začal v květnu vítat první 
nájemníky. Kromě otevření společného ná-
městí spojujícího obě budovy disponuje pro-
jekt Churchill také vlastní obchodní pasáží.

Komplex Churchill hostí 39. prodejnu společnosti 
Lidl Česká republika v hlavním městě a zároveň 
letos již druhou prodejnu otevřenou v Praze. Už 
16. března byla otevřena nová prodejna u auto-
busového nádraží Na Knížecí v Praze 5. Retailer 
plánuje počet svých pražských prodejen letos i na-
dále zvyšovat. Ve výstavbě je prodejna v Praze 9, 
která sousedí se stanicí metra Vysočanská. Na plné 
obrátky běží také stavba čtvrté letošní prodejny. 
Lidl bude hlavním nájemcem v prémiovém kance-
lářském a obchodním centru Bořislavka v Praze 6, 
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Zážitek
Go Green
Go Digital

Vlasta  
ŠilarováŠilarová

SPECIALISTKA NA 

RETAIL INTERIÉRY

Vlasta Šilarová,  
architektka a majitelka, Rexy

SLOVO 
ODBORNÍKA!

Jak prezentovat značku 
v retailovém prostředí?

Staré čínské přísloví praví: Prezentace je na konci dne 
stejně důležitá jako prodávaný produkt... 

Pokud máte silnou značku i dost vstupních pro-
středků, ideálním řešením je vlastní prodejna. Jde 
o místo, kde vaše produkty mohou žít vlastním ži-
votem. A komunikace, merchandising i celkový kon-
cept prodejny jsou pouze v režii vaší značky. To vám 
poskytuje také větší možnosti hýčkat si zákazníka 
například prostřednictvím různých eventů. Současní 
zákazníci totiž rádi investují do zážitků a zábavy, ale 
už méně do produktů. Tzv. experiential retail je tedy 
možnost, jak si zákazníka připoutat k vaší značce.

Další možností prezentace značky je tzv. pop-up sto-
re, jehož úkolem je především upoutat pozornost 
a dostat vaši značku do povědomí zákazníků. Jedná 
se o dočasné obchodní prostory, které často slouží 
k propagaci nových či sezonních produktů  nebo je 
lze využít ke krátkodobému zvýšení obratu. Zákaz-
níkům dopřává zážitek a pocit výjimečnosti. Značka 
má možnost díky exkluzivitě a mediálnímu zájmu 
propagovat sama sebe nebo svou novinku a zároveň 
možnost vyzkoušet si provoz v daném obchodním 
prostoru krátkodobě a bez rizika. Interiér může být 
pojat více kreativně, netradičně, inovativně a na 
zákazníka mnohem více zapůsobí. Zároveň je ale 
vhodné, aby značka myslela ekologicky a používala 
recyklované materiály.

Třetí cestou prezentace značky jsou v českém pro-
středí dobře fungující shop-in-shopy. Jde o vestavbu 
značky do prostředí prodejny vybraného obchodní-
ho partnera. Značka získá přesně vyhrazený prostor, 
který si často může navrhnout podle vlastního 
designu, ale současně musí respektovat prostředí 
a provoz daného obchodního partnera. Výhodou 
shop-in-shopů je možnost soustředění se na prodej 
a komunikaci vlastních produktů, jelikož provoz celé-
ho obchodního prostoru zajišťuje obchodní partner. 
Pro značku jsou výhodou nižší investiční náklady při 
současném zachování vlastní brandové identity. Vi-

ditelnost značky ale může být 
v „cizím“ obchodním prostoru 
menší. Řešením je digitální ko-

munikace a interaktivita, která 
upoutá pozornost zákazníka 
a zvýší vizibilitu vaší značky, 

a také dopřeje nezapome-
nutelný zážitek zákazníko-

vi při nakupování.
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které se staví na Evropské třídě. Nová prodejna 
v Praze 2 je celkově 257. prodejnou společnosti 
v České republice.

Obchodní pasáž se stala novým působištěm také 
drogerie Rossmann. „Jsme nesmírně poctěni, že 
můžeme stát u tak významného projektu a být 
součástí nových designových prostor v centru 
Prahy. Pobočka má vše, na co jsou u nás zákazníci 
zvyklí. Kromě nového prosvětleného interiéru 
a přehledné nákupní navigace se mohou těšit také 
na wi-fi připojení v celé prodejně a samozřejmě na 
spoustu akčních nabídek v rámci členství v mobilní 
aplikaci Rossmann Club,“ popisuje nové prostory 
manažerka komunikace Olga Stanley. 

Košík.cz míří
do celé republiky
 On-line supermarket Košík.cz rozšířil 
svoji nabídku a z nového skladu spustil roz-
voz do celé České republiky. Zákazníci, k nimž 
e-shop dosud zboží nezavážel, si nově mohou 
objednat 1700 druhů trvanlivých potravin 
s doručením do druhého dne na jakoukoli 

 adresu. Kromě toho se rozšiřuje i území, kam 
bude Košík zavážet kompletní portfolio, ten-
tokrát o severočeská města. Uvedené změny 
doprovází také kompletní rebranding. Pro 
obsluhu celého Česka spustil Košík nový sklad ve 
středočeských Jirnech, kde je uskladněno 1700 
trvanlivých položek a nápojů. Zařazeny sem jsou 
nejen nejoblíbenější základní potraviny, ale také 
celá řada speciálních potravin, ať už farmářských, 
řemeslných nebo vegetariánských. Součástí je také 
dětský sortiment. V prvních týdnech bude sklad 
fungovat v pilotním provozu, počet položek se 
bude postupně zvyšovat a do konce roku by se 
Košík rád dostal na násobky této hodnoty. 

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy 
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Chlad před teplem
 Nedávná zpráva z ruského tisku dává opětov-
ně připomenout a potvrdit nezvratitelnou skuteč-
nost, že ona obrovská země na východě našeho 
kontinentu byla vždy a ve všem tuze inspirativní. 
V době koronaviru, kdy se lidé a podniky po celém 
světě uzpůsobují požadavkům bezpečného odstu-
pu, našlo jedno knihkupectví v ruském Petrohradě 
důmyslný způsob, jak pokračovat v prodeji. Majitel 
knihy zákazníkům podává přes dveře na lopatě 
z bezpečné vzdálenosti. Platon Romanov, majitel 
knihkupectví nazvaného podle slavné knihy Raye 
Bradburyho Fahrenheit 451, řekl, že jeho zákazníci 
dávají přednost chladné lopatě před teplým doty-
kem lidských rukou. Nový přístup mu umožnil zvý-
šit počet prodaných knih ze dvou denně až na 
celých 17!  

Na metál
 Současnými hrdiny jsou bez diskuse doktoři, 
sestřičky, lékárníci, hasiči, policisté, vojáci, obchod-
níci, řidiči MHD, dobrovolníci… Ale na 
paty jim pomyslně šlapou matky, 
které by si také zasloužily když 
ne vyznamenání, tak určitě 
hlubokou poklonu. Za to, 
co všechno musejí zvlá-
dat. Pro představu si 
dovolím citovat kole-
gyni, maminku žáka 
sedmé třídy: Každý 
učitel pošle několik 
výukových videí, kte-
rá mají děti zhléd-
nout. Rekord byl šest 
videí k jednomu téma-
tu ze zeměpisu. Ta za-
brala celkem 25 minut. 
Pak si děti měly přečíst tři 
stránky v učebnici, udělat zá-
pisky a vypracovat stránku cviče-
ní v pracovním sešitě. To byla při sviž-
ném tempu práce minimálně na 70 minut. 
A to nemluvím o jazycích, kde pořád musíme na-
hrávat nějaké čtení či povídání na mobil a odesílat. 
Už jsme taky doma dělali laboratorní práci z fyziky. 
Kdybys potřeboval vědět, jakou má hustotu máslo 
či Birell, s důvěrou se na mě obrať, ráda ti to sdělím. 
Ale moc to neodkládej, protože už zanedlouho 
můžu sedět buď v base, nebo v blázinci, protože 
se tady povraždíme. Případně půjdu zaškrtit něko-
ho do školy… Aktuálně rozdýchávám zprávu 
v elektronické žákovské knížce od učitelky výtvarné 
výchovy, která dětem navrhuje, jak si zpestřit všed-
ní dny. Cituji: Máte-li křídy, nemusí vám chybět 
tabule. Zkuste se naaranžovat do nějaké pózy na 
zemi, nejlépe na chodníku, a dokreslete rekvizitu 
barevnými křídami. Třeba letíte na svazku balonků, 
na padáku, narostla vám křídla atd. Nakonec vás 
musí někdo vyfotit. Inu, proti gustu... Ale kdo tohle 
má přežít? 

Národ kutilů
 Všechno zlé je k něčemu dobré, říká se. Ak-
tuální krizová situace je v pozadí rozkvětu národní 
zábavy zvané kutilství. Podle jednoho čerstvého 
průzkumu se za kutily považuje sedm z deseti Če-
chů, a to jak muži, tak i ženy. Mezi činnosti, které 

lidé nejčastěji zvládají svépomocí, patří sestavení 
nábytku, vymalování bytu, výměna zámku nebo 
zapojení domácích spotřebičů. Většina žen si trouf-
ne i na šití záclon a závěsů, muži zase na bourání 
příčky. Letošní sezona prý bude určitě z hlediska 
úprav bydlení mimořádná. Řemeslníci už dříve byli 
přetížení, navíc řada zahraničních pracovníků mu-
sela odjet. Pozvat někoho na práci do domácnosti 
je také s ohledem na vládní nařízení komplikované. 
Lze proto očekávat, že obliba kutilství ještě poros-
te a mnozí se sami pustí i do těch činností, na kte-
ré by normálně využili profesionály. Ale zase pozor, 
všeho moc škodí, říká se. 

Co s tím?
 Nouzový stav znamená omezení volného po-
hybu, cest do a ze zahraničí, dopravy, maloobcho-
du, školní docházky a dalších činností spojených 
s běžným životem. Informací, rad a doporučení, 
jak se s dosud nepoznanou situací vypořádat a po-
kud možno si zachovat duševní i fyzickou svěžest, 
je všude  dost a dost. Každý se podle svých mož-

ností může přiklonit k tomu, co mu 
nejvíce vyhovuje, co je nejbližší 

jeho rozumu a srdci. Přesto mi 
nedá nadhodit několik 

myšlenek, které podle 
mého skromného ná-
zoru stojí minimálně 
za uvážení. Určitě by-
chom se všichni měli 
aspoň pokusit mít 
na paměti, že ze 
strachu, obavy 
a úzkosti vzniká 
stres, ten snižuje 

imunitu a její nedo-
statek vede k nemoci. 

Zkusme všechno, co se 
děje, přijmout jako fakt 

a netrápit se tím, co nemů-
žeme změnit. Vnímat to jako 

lekci, kterou nám svět, příroda a ži-
vot dává. Vede nás k tomu, abychom se 

aspoň na chvíli zastavili, zamysleli. A kromě jiného 
si připomněli i všechny hodnoty, které jsme dosud 
brali jako samozřejmost nebo něco, na co máme 
výsostné právo: svobodný pohyb, každodenní 
kontakt s bližními, možnost koupit si, co potřebu-
ji a na co mám chuť, nebo dělat a říkat, co chci. 
Navíc je to výjimečná příležitost být na jistou dobu 
sám (se svými myšlenkami), uklidit si (i duši), dočíst 
knihy či zhlédnout oblíbené filmy a seriály. A při-
tom všem ale být na velkém pozoru, aby se z rouš-
ky postupně nevyklubal roubík... 

Vtip měsíce
 Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma 
a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dob-
rými názory. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Uvolnit otěže pomalu, nebo rychle? 
Chtělo by se říct: Babo, raď! Těžké roz-
hodování, když nikdo pořádně neví, co 
bude a nebude. Byl bych za smysluplné 
a postupné rušení aktuálních omezení. 
Lidi musejí ven, začít žít a taky utrácet. 
Potřebují to oni i ekonomika. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

INFORMAČNÍ PASÁŽ

Co zaznamenaly
chytré telefony

   Atoz Retail

Tomáš: 
 Za chlazené nápoje o kačku víc! 

Libor:
 Impulzní zóna na řeznický způsob. 

Veronika: 
 Hlavně klid na práci aneb Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije nit… 
(krejčí na ulici v Bangkoku). 

Kateřina:
 Nákupní panika není namístě! 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Poznámky 
z Petrova

 blogu

Chlad před teplem
 Nedávná zpráva z ruského tisku dává opětov-
ně připomenout a potvrdit nezvratitelnou skuteč-
nost, že ona obrovská země na východě našeho 
kontinentu byla vždy a ve všem tuze inspirativní. 
V době koronaviru, kdy se lidé a podniky po celém 
světě uzpůsobují požadavkům bezpečného odstu-
pu, našlo jedno knihkupectví v ruském Petrohradě 
důmyslný způsob, jak pokračovat v prodeji. Majitel 
knihy zákazníkům podává přes dveře na lopatě 
z bezpečné vzdálenosti. Platon Romanov, majitel 
knihkupectví nazvaného podle slavné knihy Raye 
Bradburyho Fahrenheit 451, řekl, že jeho zákazníci 
dávají přednost chladné lopatě před teplým doty-
kem lidských rukou. Nový přístup mu umožnil zvý-
šit počet prodaných knih ze dvou denně až na 
celých 17!  

Na metál
 Současnými hrdiny jsou bez diskuse doktoři, 
sestřičky, lékárníci, hasiči, policisté, vojáci, obchod-
níci, řidiči MHD, dobrovolníci… Ale na 
paty jim pomyslně šlapou matky, 
které by si také zasloužily když 
ne vyznamenání, tak určitě 
hlubokou poklonu. Za to, 
co všechno musejí zvlá-
dat. Pro představu si 
dovolím citovat kole-
gyni, maminku žáka 
sedmé třídy: Každý 
učitel pošle několik 
výukových videí, kte-
rá mají děti zhléd-
nout. Rekord byl šest 
videí k jednomu téma-
tu ze zeměpisu. Ta za-
brala celkem 25 minut. 
Pak si děti měly přečíst tři 
stránky v učebnici, udělat zá-
pisky a vypracovat stránku cviče-
ní v pracovním sešitě. To byla při sviž-
ném tempu práce minimálně na 70 minut. 
A to nemluvím o jazycích, kde pořád musíme na-
hrávat nějaké čtení či povídání na mobil a odesílat. 
Už jsme taky doma dělali laboratorní práci z fyziky. 
Kdybys potřeboval vědět, jakou má hustotu máslo 
či Birell, s důvěrou se na mě obrať, ráda ti to sdělím. 
Ale moc to neodkládej, protože už zanedlouho 
můžu sedět buď v base, nebo v blázinci, protože 
se tady povraždíme. Případně půjdu zaškrtit něko-
ho do školy… Aktuálně rozdýchávám zprávu 
v elektronické žákovské knížce od učitelky výtvarné 
výchovy, která dětem navrhuje, jak si zpestřit všed-
ní dny. Cituji: Máte-li křídy, nemusí vám chybět 
tabule. Zkuste se naaranžovat do nějaké pózy na 
zemi, nejlépe na chodníku, a dokreslete rekvizitu 
barevnými křídami. Třeba letíte na svazku balonků, 
na padáku, narostla vám křídla atd. Nakonec vás 
musí někdo vyfotit. Inu, proti gustu... Ale kdo tohle 
má přežít? 

Národ kutilů
 Všechno zlé je k něčemu dobré, říká se. Ak-
tuální krizová situace je v pozadí rozkvětu národní 
zábavy zvané kutilství. Podle jednoho čerstvého 
průzkumu se za kutily považuje sedm z deseti Če-
chů, a to jak muži, tak i ženy. Mezi činnosti, které 

lidé nejčastěji zvládají svépomocí, patří sestavení 
nábytku, vymalování bytu, výměna zámku nebo 
zapojení domácích spotřebičů. Většina žen si trouf-
ne i na šití záclon a závěsů, muži zase na bourání 
příčky. Letošní sezona prý bude určitě z hlediska 
úprav bydlení mimořádná. Řemeslníci už dříve byli 
přetížení, navíc řada zahraničních pracovníků mu-
sela odjet. Pozvat někoho na práci do domácnosti 
je také s ohledem na vládní nařízení komplikované. 
Lze proto očekávat, že obliba kutilství ještě poros-
te a mnozí se sami pustí i do těch činností, na kte-
ré by normálně využili profesionály. Ale zase pozor, 
všeho moc škodí, říká se. 

Co s tím?
 Nouzový stav znamená omezení volného po-
hybu, cest do a ze zahraničí, dopravy, maloobcho-
du, školní docházky a dalších činností spojených 
s běžným životem. Informací, rad a doporučení, 
jak se s dosud nepoznanou situací vypořádat a po-
kud možno si zachovat duševní i fyzickou svěžest, 
je všude  dost a dost. Každý se podle svých mož-

ností může přiklonit k tomu, co mu 
nejvíce vyhovuje, co je nejbližší 

jeho rozumu a srdci. Přesto mi 
nedá nadhodit několik 

myšlenek, které podle 
mého skromného ná-
zoru stojí minimálně 
za uvážení. Určitě by-
chom se všichni měli 
aspoň pokusit mít 
na paměti, že ze 
strachu, obavy 
a úzkosti vzniká 
stres, ten snižuje 

imunitu a její nedo-
statek vede k nemoci. 

Zkusme všechno, co se 
děje, přijmout jako fakt 

a netrápit se tím, co nemů-
žeme změnit. Vnímat to jako 

lekci, kterou nám svět, příroda a ži-
vot dává. Vede nás k tomu, abychom se 

aspoň na chvíli zastavili, zamysleli. A kromě jiného 
si připomněli i všechny hodnoty, které jsme dosud 
brali jako samozřejmost nebo něco, na co máme 
výsostné právo: svobodný pohyb, každodenní 
kontakt s bližními, možnost koupit si, co potřebu-
ji a na co mám chuť, nebo dělat a říkat, co chci. 
Navíc je to výjimečná příležitost být na jistou dobu 
sám (se svými myšlenkami), uklidit si (i duši), dočíst 
knihy či zhlédnout oblíbené filmy a seriály. A při-
tom všem ale být na velkém pozoru, aby se z rouš-
ky postupně nevyklubal roubík... 

Vtip měsíce
 Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma 
a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dob-
rými názory. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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ji a na co mám chuť, nebo dělat a říkat, co chci. 
Navíc je to výjimečná příležitost být na jistou dobu 
sám (se svými myšlenkami), uklidit si (i duši), dočíst 
knihy či zhlédnout oblíbené filmy a seriály. A při-
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Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma 
a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dob-

Pro, nebo proti?
 Uvolnit otěže pomalu, nebo rychle? 
Chtělo by se říct: Babo, raď! Těžké roz-
hodování, když nikdo pořádně neví, co 
bude a nebude. Byl bych za smysluplné 
a postupné rušení aktuálních omezení. 
Lidi musejí ven, začít žít a taky utrácet. 
Potřebují to oni i ekonomika. 
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N izozemská síť Coop začala 
psát svou historii v roce 
1891. Navzdory bohatým 
zkušenostem se i ona mu-

sela vyrovnávat s rychlým růstem konkuren-
ce. Podařilo se jí to revitalizací i strategickými 
partnerstvími. I díky tomu se ze „starého druž-
stva“ stal moderní hráč, který zvětšuje svůj po-
díl na trhu. S novou aplikací se daří také jeho 
e-shopu, jenž během aktuální koronavirové 
krize potvrzuje svou důležitost a efektivitu.

V posledních letech jste věnovali mnoho úsilí, 
abyste nastartovali „staré družstvo“. 
Jak se vám daří?

Naše společnost má za sebou dlouhou historii, ale 
cítili jsme, že ji musíme oživit. Obzvláště v poslední 
dekádě se nám daří hrát stále důležitější roli na 
nizozemském maloobchodním trhu. Rozběhli jsme 
několik partnerství, která se týkají nákupu, doda-
vatelského řetězce či technologických řešení. S ji-
nými sítěmi sdílíme například logistiku a distribuci 
mražených potravin. I díky tomu výrazně rosteme 
a zdvojnásobili jsme náš podíl na trhu.

To trvalo deset let?

Není to jen těch deset let. Některé inovace byly 
spuštěny relativně nedávno. Koncem minulého 
roku jsme se jako první řetězec v Nizozemsku za-
pojili do aplikace Too good to go, která bojuje 
proti plýtvání jídlem. Naopak jiné kroky jsme roz-
jeli podstatně dříve. S franšízanty spolupracujeme 
už od začátku tisíciletí.

Jak vypadaly vaše prodejny předtím a jaké 
jsou dnes?

Obchody vypadaly jako průměrné supermarkety. 
Zákazníci vešli do oddělení čerstvých produktů, za 

rohem byly trvanlivé potraviny. Přistoupili jsme však 
k redesignu, který místo nakupování dává do po-
předí stravování a jeho jednotlivé momenty, jako 
jsou snídaně či posezení u kávy. V nejnovějších pro-
dejnách jsme přidali malé kuchyně a vaříme. Nabíd-
ka se liší podle toho, jaká je část dne. Zatímco dříve 
jsme používali modré a červené barvy, dnes máme 
všechno oranžové. Vše jsme přebarvili, dokonce 
i nákladní auta. Nyní nám zákazníci říkají, že máme 
dobré zásobování, protože všude vidí naše nákla-
ďáky. Přitom stačilo jen změnit barvu.

Taková změna si musela vyžádat 
velké investice.

Stále říkám, že nemusíme vlastnit, raději investuj-
me. Za poslední roky jsme prodali hodně majetku 
a kromě toho jsme součástí franšízového byznysu. 
Je mnoho možností, jak získat peníze. Vstoupili 
jsme do nákupní unie – a samozřejmě za investice 
nemusíte platit okamžitě. Je třeba platit včas, ale 
dá se to rozložit.

Máte více než 300 prodejen. Jde pouze 
o supermarkety?

Ano, ale provozujeme tři typy. Klasický supermar-
ket, menší supermarket v sousedství na způsob 
convenience a také městský formát, který posky-
tuje jednoduché a rychlé nakupování.

Aktuálně všichni zdůrazňují důležitost 
e-commerce. Jak se vám daří v tomto 
prodejním kanálu?

Vloni nám on-line prodej narostl dvojnásobně, ale 
stále jde o relativně malou část našeho byznysu. 
Tvoří pouze dvě procenta našich celkových tržeb, 
které činí 1‚5 miliardy eur. Doposud jsme objednáv-
ky vyřizovali z prodejen, ale snažíme se vytvořit hub 
v centrální části Nizozemska, ze kterého bychom 
zajišťovali internetový prodej a zefektivnili jeho fun-

gování. Zároveň bychom tak mohli zákazníkům 
poskytnout lepší nabídky a servis. V obchodech 
jsme zavedli službu Klikni a vyzvedni. Zákazníci ji 
rádi využívají. Věříme, že on-line i off-line prodej 
může být efektivní. Nemusíme vytvářet nové pick-
-up pointy, protože už je máme v 315 prodejnách.

Jak se vám podařilo rozhýbat on-line prodej?

Jakmile jsme představili novou aplikaci, e-shop ros-
te. Od té doby tvoří polovinu prodejů na internetu 
běžní zákazníci. Zbytek jsou restaurace, jídelny 
a kanceláře. Aplikace má dokonce takovou funkci, 
díky které si zákazník může vyfotit banán a ten se 
automaticky zapíše do nákupního seznamu.

Ale pokud si chcete koupit banán, obvykle 
ho nemáte a nemůžete ho vyfotit.

V takovém případě ho můžete vyťukat na telefonu. 
Ovšem aplikace samozřejmě nabízí i další funkce, 
například pět tisíc receptů.

Jak vypadá váš typický zákazník?

Je těžké ho definovat. Nakupují u nás mladí i staří, 
rodiny s dětmi, ale i svobodní. Jejich návyky se liší 
také podle toho, z které části země jsou. Aktuálně 
se snažíme nabízet více produktů podle lokálních 

Nemusíme 
vlastnit, raději 
investujme.

... /...

Spojili jsme se 
s konkurencí

Fred Bosch pracuje v nizozemské družstevní síti již 
17 let a od roku 2008 je jejím generálním ředitelem. 
Aktuálně tak má na starosti přes 300 prodejen, 
z nichž je přibližně polovina v rukou franšízantů. 
Síť provozuje i internetový obchod a za poslední 
roky prošla mnoha změnami, které jí pomohly 
nakopnout značku.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@at                oz.sk

Fred 
Bosch
generální ředitel, 
Coop Supermarkten 
Nederland
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abyste nastartovali „staré družstvo“. 
Jak se vám daří?
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Není to jen těch deset let. Některé inovace byly 
spuštěny relativně nedávno. Koncem minulého 
roku jsme se jako první řetězec v Nizozemsku za-
pojili do aplikace Too good to go, která bojuje 
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rohem byly trvanlivé potraviny. Přistoupili jsme však 
k redesignu, který místo nakupování dává do po-
předí stravování a jeho jednotlivé momenty, jako 
jsou snídaně či posezení u kávy. V nejnovějších pro-
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ka se liší podle toho, jaká je část dne. Zatímco dříve 
jsme používali modré a červené barvy, dnes máme 
všechno oranžové. Vše jsme přebarvili, dokonce 
i nákladní auta. Nyní nám zákazníci říkají, že máme 
dobré zásobování, protože všude vidí naše nákla-
ďáky. Přitom stačilo jen změnit barvu.

Taková změna si musela vyžádat 
velké investice.

Stále říkám, že nemusíme vlastnit, raději investuj-
me. Za poslední roky jsme prodali hodně majetku 
a kromě toho jsme součástí franšízového byznysu. 
Je mnoho možností, jak získat peníze. Vstoupili 
jsme do nákupní unie – a samozřejmě za investice 
nemusíte platit okamžitě. Je třeba platit včas, ale 
dá se to rozložit.

Máte více než 300 prodejen. Jde pouze 
o supermarkety?

Ano, ale provozujeme tři typy. Klasický supermar-
ket, menší supermarket v sousedství na způsob 
convenience a také městský formát, který posky-
tuje jednoduché a rychlé nakupování.

Aktuálně všichni zdůrazňují důležitost 
e-commerce. Jak se vám daří v tomto 
prodejním kanálu?

Vloni nám on-line prodej narostl dvojnásobně, ale 
stále jde o relativně malou část našeho byznysu. 
Tvoří pouze dvě procenta našich celkových tržeb, 
které činí 1‚5 miliardy eur. Doposud jsme objednáv-
ky vyřizovali z prodejen, ale snažíme se vytvořit hub 
v centrální části Nizozemska, ze kterého bychom 
zajišťovali internetový prodej a zefektivnili jeho fun-

gování. Zároveň bychom tak mohli zákazníkům 
poskytnout lepší nabídky a servis. V obchodech 
jsme zavedli službu Klikni a vyzvedni. Zákazníci ji 
rádi využívají. Věříme, že on-line i off-line prodej 
může být efektivní. Nemusíme vytvářet nové pick-
-up pointy, protože už je máme v 315 prodejnách.

Jak se vám podařilo rozhýbat on-line prodej?

Jakmile jsme představili novou aplikaci, e-shop ros-
te. Od té doby tvoří polovinu prodejů na internetu 
běžní zákazníci. Zbytek jsou restaurace, jídelny 
a kanceláře. Aplikace má dokonce takovou funkci, 
díky které si zákazník může vyfotit banán a ten se 
automaticky zapíše do nákupního seznamu.

Ale pokud si chcete koupit banán, obvykle 
ho nemáte a nemůžete ho vyfotit.

V takovém případě ho můžete vyťukat na telefonu. 
Ovšem aplikace samozřejmě nabízí i další funkce, 
například pět tisíc receptů.

Jak vypadá váš typický zákazník?

Je těžké ho definovat. Nakupují u nás mladí i staří, 
rodiny s dětmi, ale i svobodní. Jejich návyky se liší 
také podle toho, z které části země jsou. Aktuálně 
se snažíme nabízet více produktů podle lokálních 

Nemusíme 
vlastnit, raději 
investujme.

... /...

Spojili jsme se 
s konkurencí



generální ředitel, 
Coop Supermarkten Nederland

Fred Bosch
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stravovacích preferencí. Jiné pivo se pije na výcho-
dě než na západě. Nesnažíme se proto složit sorti-
ment v prodejnách na základě věku spotřebitelů, 
ale podle oblasti, v které se nacházejí. Díky inter-
netovému prodeji víme přesně, co nakupují. Tam 
jim nabízíme i řadu doplňkových akcí.

Například?

Navázali jsme spolupráci s několika internetovými 
prodejci, jako je například Zalando. Zákazníci se 
přihlásí na naší stránce, přes ni se dostanou na 
Zalando, a když si tam něco koupí, formou vou-
cheru dostanou slevu, kterou mohou uplatnit v na-
šich obchodech. Pokud zákazníci hodně nakupují 
on-line, tak jako naše rodina, mají velké výhody. Já 
měl díky těmto slevám celý náš prosincový nákup 
potravin zdarma.

Jaký podíl u vás tvoří privátní značky?

Jejich podíl je asi 25 procent. A stále roste, ještě 
před dekádou to bylo o polovinu méně. Máme 
prémiové produkty, některé privátní značky sdílíme 
i s jinými obchodníky z nákupní aliance. Vždy jde 
o dobrou kvalitu za rozumnou cenu.

Vedete ostrý boj s diskonty?

V Nizozemsku jsou z diskontů Aldi a Lidl. Vloni zvý-
šily počet prodejen, ale přesto jejich podíl klesl. 
Ne nějak zásadně, ale přece. Lidl stagnoval a Aldi 
poklesl. Aktuálně tvoří asi 16 procent trhu. Naše 
síť má čtyřprocentní podíl a celá naše nákupní ali-
ance pokrývá 27 procent. Musíme však hodně in-
vestovat, abychom byli konkurenceschopní. A také 
kvůli současné situaci. Nezaměstnanost v Nizo-
zemsku je na tříprocentní úrovni, což znamená, že 
najít pracovníky je velmi obtížné. I v tom však do-
kážou pomoci moderní technologie.

A jaké dopady má onemocnění Covid-19 
na vaše podnikání?

Od zavedení chytré karantény naší vládou eviduje-
me nárůst obratu přibližně o 15 procent, on-line 
prodej potravin vzrostl zhruba o 350 procent. Tyto 
tržby se samozřejmě budou postupně snižovat, 
jakmile dojde k uvolňování přijatých opatření 
a k částečnému opětovnému nastartování potravi-
nářského průmyslu a dalších oborů. Očekáváme 
ale, že virus může trvale podporovat náš on-line 
prodej, protože zákazníkům vyhovuje snadnost 
a pohodlí nakupování na internetu a doručování 
do jejich domovů.



Opatření, která přijala 
nizozemská síť Coop v souvislosti 
s pandemií koronaviru, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Co mi v obchodě 
chybí:

Zábava.

Co mě na 
nakupování nebaví:

Nemám rád nakupování, rád 
řídím společnost. Ale když 
už to musí být, preferuji 
jednoduché convenience 

nakupování.

Jak nejčastěji nakupuji:

On-line i off-line. Doma 
nakupujeme na internetu, 
ale chodíme i do prodejen.Můj oblíbený 

obchod:

Samozřejmě Coop.

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem velmi loajální 
k naší značce, ale 

například u automobilů 
to neplatí.
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zatímco v minulých týdnech navštěvovali pouze 
hypermarkety, drogerie nebo lékárny.“ Bezpeč-
nostní opatření podle ní zákazníci v drtivé většině 
dodržují automaticky, na výzvy pracovníků ostrahy 
reagují rychle a s respektem. „Naše centra byla 
vzhledem k otevřeným hypermarketům, lékárnám 
či drogeriím přístupná už v minulých týdnech, 
 takže zákazníci jsou na preventivní bezpečnostní 
a hygienická pravidla často zvyklí,“ míní Petra 
Valen tová. Změna návyků spotřebitelů je zřejmá, 
potvrzují je i data společnosti Nielsen. Hygieně 
rukou se teď věnuje 81 % respondentů, 45 % zá-
kazníků sahá více po doplňcích stravy, 40 % čas-
těji uklízí a dezinfikuje své domácnosti, a 29 % 
Čechů dokonce změnilo i své návyky při praní prá-
dla, přidávají do něj například dezinfekci.

Zodpovědnost zákazníků si chválí také Ivan Jančo, 
ředitel obchodního domu IKEA Černý Most: „Zá-
kazníci se chovají zodpovědně, dodržují bezpeč-
nostní i hygienická pravidla, chodí hlavně jednot-
livci a páry. Na nákupy přicházejí připraveni, mají 
seznam věcí, v obchodním domě se nezdržují 
zbytečně.“ Spotřebitelé realizují větší nákupy, ne-
chodí pro drobnosti. I po otevření obchodních 
domů je ale podle něj patrný zvýšený zájem o on-
-line. Do čtyř obchodních domů v tuzemsku přišlo 
jen v pondělí po jejich znovuotevření přes 20 tisíc 
zákazníků.

V zahraničí vznikla řada chytrých aplikací, která 
umožní zákazníkům lépe se rozhodnout, který ob-
chod navštívit. Například Supermarket Check-In 

funguje na podobném principu jako známá navi-
gace Waze. Její úspěch závisí na rozšíření mezi 
koncovými uživateli a jejich aktivním zapojení stej-
ně jako v případě známé navigace. Díky aplikaci si 
mohou zákazníci snadno ověřit, zda je vhodné 
navštívit prodejny v jejich dosahu, jestli jsou ote-
vřené a jak velké fronty se aktuálně v obchodě 
nacházejí. Ve spolupráci s retailery by mohla do 
budoucna obsahovat i informace o aktuálním sta-
vu sortimentu.

Prostor pro plánování 
a lokální potraviny

Představa prázdných regálů v supermarketech, 
kterou si někteří zákazníci ještě před začátkem 
vyhlášení karantény dobře pamatují, by mohla mít 
jeden zajímavý důsledek na chování zákazníků. 
Zatímco si spotřebitelé v minulosti zvykli nákupy 
příliš neplánovat a kvetl impulzní prodej, s omeze-
nými možnostmi nákupu se to bez plánování ne-
obešlo. A právě plánování by mohlo zůstat zno-
vuobjevenou dovedností tuzemských zákazníků.

„Od panické fáze k uvědomělému 
nakupování.“

 První fáze byla panická, lidé se potřebovali předzásobit, zejména trvanlivými 
položkami. V této fázi se prakticky zastavily prodeje ostatního sortimentu, 
jako je sezonní zahradní zboží, spotřební produkty, ale i oděvy. Okamžitě se 
o stovky procent zvedl on-line prodej. Ve druhé fázi, které pomohlo i teplé 
počasí, se naopak zvedl sortiment zahrady. Zatímco na počátku zákazníci 
preferovali v obavách před budoucností hlavně potraviny trvanlivé, v pečivu 
téměř zásadně to balené a razantně pokleslo čerstvé zboží, situace se později 
vyrovnala. Zákazníci i díky osvětě začali opět kupovat čerstvé položky, ovoce 
a zeleninu. Pozvolna se rozjíždí i prodej oblečení, podpořili jsme jej výraznou 
promocí.

Patrik Dojčinovič, generální ředitel, Tesco Stores ČR

Náš tip:
Grilovaná zelenina 

s celozrnným špaldovým 
chlebem. Ochutnejte!

NOVINKA

inzerce
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TÉMA VYDÁNÍ

Není zřejmé, kdy skončí všechna ochranná opatření týkající se především tzv. sociálního 
distancingu a zvýšené hygieny. Pokud bude epidemiologický vývoj situace dobrý, může 
se vše – tedy svět bez ochranných opatření – vrátit do normálu relativně brzy, v řádu 
měsíců. Firmy ale musí být připravené na to, že se podobné situace s nákazou mohou 
opakovat. Díky koronavirové pandemii, kterou byly nucené zvládnout doslova „za 
pochodu“, budou připraveny.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

G                 enerální ředitel společnosti Tesco 
Stores ČR Patrik Dojčinovič vysvět-
luje: „Abychom dodrželi social 
distancing, řešili jsme, jak v pro-
dejnách zajistit omezený počet ná-

vštěvníků. Spočítali jsme si velikost prostoru, kterou 
zákazník pro komfortní nákup potřebuje, a dostali 
jsme se k číslu šestnáct metrů čtverečních.“ Retailer 
kombinuje ruční sběr dat s automatizovaným řeše-
ním, které dokáže počítat zákazníky na průchodu 
obchodem a dává okamžitou zpětnou vazbu ma-
nagementu obchodu, aby mohl pružně reagovat.

Ubývá ostražitosti 
a disciplíny

Obava z toho, že by po znovuotevření zely obcho-
dy prázdnotou, se nenaplnila. Zákazníci sice ještě 
stále pravděpodobně budou své nákupy pečlivě 
plánovat s ohledem na možné komplikace, jiní se 
ale vrátí ke svým původním nákupním zvyklostem 
rychleji. Patrik Dojčinovič sdílí určitou obavu 
z toho, že zákazníci přestávají být ostražití a méně 
disciplinovaní, což by mohlo zanedlouho epide-
miologickou situaci zhoršit, a to si nikdo nepřeje. 
„Ten trend se zhoršuje, uvidíme, co přinesou další 
dny,“ dodává Patrik Dojčinovič.

Petra Valentová, marketingová manažerka skupiny 
Unibail-Rodamco-Westfield, která zastřešuje praž-
ská nákupní centra Westfield Chodov, Centrum 
Černý Most a Metropoli Zličín, je zatím optimistic-
ká: „Návštěvnost je oproti běžnému stavu před 
karanténou zhruba poloviční a odpovídá to našim 
předpokladům i zkušenostem kolegů ze zahraničí. 
K bezpečnějšímu provozu center pomáhá i fakt, že 
se zákazníci mohou rozptýlit po celém prostoru, 

Krize je příležitost,
příležitost je změna

Náš tip:
Grilovaná zelenina 

s celozrnným špaldovým 
chlebem. Ochutnejte!

NOVINKA

Nabízí se 
možnost snížit 

ztráty na 
neefektivních 
promocích.
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zatímco v minulých týdnech navštěvovali pouze 
hypermarkety, drogerie nebo lékárny.“ Bezpeč-
nostní opatření podle ní zákazníci v drtivé většině 
dodržují automaticky, na výzvy pracovníků ostrahy 
reagují rychle a s respektem. „Naše centra byla 
vzhledem k otevřeným hypermarketům, lékárnám 
či drogeriím přístupná už v minulých týdnech, 
 takže zákazníci jsou na preventivní bezpečnostní 
a hygienická pravidla často zvyklí,“ míní Petra 
Valen tová. Změna návyků spotřebitelů je zřejmá, 
potvrzují je i data společnosti Nielsen. Hygieně 
rukou se teď věnuje 81 % respondentů, 45 % zá-
kazníků sahá více po doplňcích stravy, 40 % čas-
těji uklízí a dezinfikuje své domácnosti, a 29 % 
Čechů dokonce změnilo i své návyky při praní prá-
dla, přidávají do něj například dezinfekci.

Zodpovědnost zákazníků si chválí také Ivan Jančo, 
ředitel obchodního domu IKEA Černý Most: „Zá-
kazníci se chovají zodpovědně, dodržují bezpeč-
nostní i hygienická pravidla, chodí hlavně jednot-
livci a páry. Na nákupy přicházejí připraveni, mají 
seznam věcí, v obchodním domě se nezdržují 
zbytečně.“ Spotřebitelé realizují větší nákupy, ne-
chodí pro drobnosti. I po otevření obchodních 
domů je ale podle něj patrný zvýšený zájem o on-
-line. Do čtyř obchodních domů v tuzemsku přišlo 
jen v pondělí po jejich znovuotevření přes 20 tisíc 
zákazníků.

V zahraničí vznikla řada chytrých aplikací, která 
umožní zákazníkům lépe se rozhodnout, který ob-
chod navštívit. Například Supermarket Check-In 

funguje na podobném principu jako známá navi-
gace Waze. Její úspěch závisí na rozšíření mezi 
koncovými uživateli a jejich aktivním zapojení stej-
ně jako v případě známé navigace. Díky aplikaci si 
mohou zákazníci snadno ověřit, zda je vhodné 
navštívit prodejny v jejich dosahu, jestli jsou ote-
vřené a jak velké fronty se aktuálně v obchodě 
nacházejí. Ve spolupráci s retailery by mohla do 
budoucna obsahovat i informace o aktuálním sta-
vu sortimentu.

Prostor pro plánování 
a lokální potraviny

Představa prázdných regálů v supermarketech, 
kterou si někteří zákazníci ještě před začátkem 
vyhlášení karantény dobře pamatují, by mohla mít 
jeden zajímavý důsledek na chování zákazníků. 
Zatímco si spotřebitelé v minulosti zvykli nákupy 
příliš neplánovat a kvetl impulzní prodej, s omeze-
nými možnostmi nákupu se to bez plánování ne-
obešlo. A právě plánování by mohlo zůstat zno-
vuobjevenou dovedností tuzemských zákazníků.

„Od panické fáze k uvědomělému 
nakupování.“

 První fáze byla panická, lidé se potřebovali předzásobit, zejména trvanlivými 
položkami. V této fázi se prakticky zastavily prodeje ostatního sortimentu, 
jako je sezonní zahradní zboží, spotřební produkty, ale i oděvy. Okamžitě se 
o stovky procent zvedl on-line prodej. Ve druhé fázi, které pomohlo i teplé 
počasí, se naopak zvedl sortiment zahrady. Zatímco na počátku zákazníci 
preferovali v obavách před budoucností hlavně potraviny trvanlivé, v pečivu 
téměř zásadně to balené a razantně pokleslo čerstvé zboží, situace se později 
vyrovnala. Zákazníci i díky osvětě začali opět kupovat čerstvé položky, ovoce 
a zeleninu. Pozvolna se rozjíždí i prodej oblečení, podpořili jsme jej výraznou 
promocí.

Patrik Dojčinovič, generální ředitel, Tesco Stores ČR

Náš tip:
Grilovaná zelenina 

s celozrnným špaldovým 
chlebem. Ochutnejte!

NOVINKA

inzerce
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Situace by tak mohla kopírovat asijský trend, kde 
jsou mobilní aplikace na vzestupu, a nyní se očeká-
vá jejich masivnější příchod do Evropy. Napřed bu-
dou opět ti, kteří dnes už mají připravené mobilní 
platformy, a také ti, kteří jsou technologickým mož-
nostem otevřeni. Obecně totiž kamenným obchod-
níkům chybějí digitální kompetence. Kdo s jejich 
doplněním ještě nezačal, měl by se do toho pustit.

Fungovat by rovněž mohly modely předplatného, 
které se těší velké oblibě zejména v Asii. „Jsou za-
loženy na budování přímého vztahu se zákazníky, 
jednoznačně se tu zjednodušuje řetězec logistiky,“ 
přibližuje detaily Karel Týra. Tyto modely rostou 
například v segmentu praní prádla, v tuzemsku už 

fungují u kávy a potenciál mají také u dalších ka-
tegorií, např. pet food.

Vítězové i poražení

„Když jsme chystali Rohlík Bistro, mluvili jsme 
prakticky s každým restauratérem v Čechách. 
A právě ve způsobu myšlení tu byly velké rozdíly. 
Zatímco někteří aktivně přemýšleli, jak situaci pře-
klenout, transformovat se, posunout se dál s něja-
kým novým řešením, jiní se stáhli a vyčkávali na 
státní podporu,“ přibližuje zkušenosti z trhu To-
máš Čupr, CEO, Rohlík.cz. Kdo se bojí, neměl by 

podnikat. Zatímco někteří ještě stále čekají na 
podporu od státu, Tomáš Čupr se pouští do dalších 
projektů a míří na rakouský trh, kde jen vymění 
rohlík za okurku (Gurkerl.at).

Příkladem další zajímavé spolupráce je také třeba 
ta mezi sítí prodejen Žabka a společností Bolt 
Food. Ta přišla díky uzavření restauračních provozů 
o značnou část zakázek, dokázala ale svůj byznys 
rychle transformovat a nabídnout spolupráci v do-
ručování potravin. Logické spojení pomohlo obě-
ma stranám.

Budou tu vítězové i poražení. A rozdíl mezi nimi 
vytvoří způsob, jak se ke krizi postavili. Schopnost 
reakce v dobách krize je totiž pro budoucnost fi-
rem zásadní. Ta současná ukázala, že spolupráce 
není sprosté slovo. Lidé jsou ochotni komunikovat, 
pracovat pro „vyšší“ cíle, hledat cesty ke spoluprá-
ci. Významně se tu třídí ono pomyslné zrno od 
plev. „Spolupracují lidé, kteří by si před pár měsíci 
asi ani nepodali ruku,“ shrnuje Tomáš Prouza, pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu České 
republiky. Bude skvělé, když nám to zůstane.

Zlehka roztíratelná
s lahodnou chutí másla

•  Snadno se roztírá ihned po vytažení z lednice
•  Neobsahuje umělá aromata, barviva ani konzervanty
•   Díky 82 % tuku se skvěle hodí i na pečení a vaření

82 %
tuku

Novinka
od Ramy
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TÉMA VYDÁNÍ

Přes všechny vtipy o tom, kterak je dobré se před 
virem zásobit konzervami, rýží a toaletním papí-
rem, se zákazníci nakonec se zdravým rozumem 
vrátili k čerstvým  potravinám, začali nakupovat 
kategorie ovoce i zeleniny. A nadále si budou po-
řizovat čerstvé kategorie, protože byli nuceni se ve 
větší míře věnovat vaření a pečení, a tento stav 
ještě nějaký čas potrvá. Větší prostor by mohly mít 
do budoucna i lokální potraviny. Hraje pro ně fakt, 
že jsou k dispozici i tehdy, pokud nastanou ne-
předvídatelné pohromy, jako je pandemie covid-19 
či nepravidelné dodávky ze zahraničí. Místní vý-
robci a dodavatelé tu budou stále, jejich podpora 
dává smysl a vlna solidarity, která se ve společnos-
ti strhla během pandemie, by se mohla přetrans-
formovat do filozofie podpory nákupů, které po-
máhají tam, kde je to třeba.

Krize zbourala bariéry 
v e-commerce

Internetový prodej je globální fenomén. „Korona-
virus pomohl zbourat bariéru obav z prvního ná-
kupu přes internet,“ hodnotí Pavol Zajac, client 
business partner společnosti Nielsen. I senioři mají 
nově on-line zkušenost a budou-li ji vnímat jako 
bezpečnější alternativu, budou se k ní vracet 
i v budoucnu. Strmý růst e-commerce zažily zejmé-
na země, které byly pandemií výrazně zasažené. 
Například v Itálii vzrostla meziročně e-commerce 
skoro o 180 %, o 110 % rostlo home delivery a vý-
znamně narostl systém click & collect, o 220 %.

I český trh zažil on-line boom a značně tomu na-
pomáhají aktivity, které kamenné obchodníky pro-
pojily on-line a umožnily jim nabídnout zákazní-
kům služby včetně click & collect. Situace urychlila 
rozhodování řady subjektů o e-commerce. Příkla-
dem je projekt e-shopu s potravinami spotřebních 
družstev e-coop.cz, do kterého se v pilotní fázi 
zapojilo pět spotřebních družstev.

Podle studie Nielsen Covid-19 nakupuje během 
koronavirové pandemie čtvrtina Čechů častěji on-
-line, část z nich trochu „nedobrovolně“, protože 
neměli jinou možnost. Celých 22 % plánuje po 
krizi nakupovat on-line stejně jako před krizí. Vět-
šina zákazníků do budoucna změní svůj vztah 
k on-line – ať už to bude v častější frekvenci či 
naopak, nakupování on-line bude jiné, než jak 
jsme ho znali dosud.

Zákazníci se budou 
polarizovat

Společnost Nielsen očekává, že zákazníci se budou 
polarizovat do dvou skupin. První tvoří ti, již jsou 
zabezpečeni, a finančně se jich tudíž tato situace 
tak výrazně nedotýká. Ve druhé jsou lidé, kteří ne-

měli dostatečné úspory, přišli či přijdou o práci 
a jejich ekonomická situace je a bude nejistá. „Prv-
ní skupina, která byla zvyklá si dopřávat prémiové 
zboží například v restauracích či kavárnách, si nyní 
koupí prémiové zboží domů,“ popisuje Pavol Zajac. 
A dodává, že prémiový segment, který není pří-
tomný ve všech kategoriích, nyní do určité míry 
supluje potřeby této skupiny, která si uzavřené 
restaurace vynahradila požitky tak, že nakupuje 
prémiové zboží, ať už jde o kategorii rumů nebo 
dražších čokoládových cukrovinek. Zatímco první 
skupina se bude orientovat na prémiové značky, 
i ty privátní, ta druhá bude preferovat zejména zá-
kladní potraviny a bude cenově velmi senzitivní. 
Z hlediska prodejního kanálu budou pro první sku-
pinu stále důležité hlavně hypermarkety, super-
markety a on-line, druhá bude vyhledávat zejména 
diskontní nabídku. „Druhá skupina pravděpodob-
ně zamíří také více do prodejen tradičního obcho-
du, který mají na dosah. Tito zákazníci totiž nebu-
dou ochotni kvůli úsporám za nákupy cestovat, 
k čemuž se může přidat i menší vůle cestovat za 
nákupy prostředky hromadné dopravy.

Z doporučení společnosti Nielsen vyplývá, že retai-
leři se ve spolupráci s výrobci musí zaměřit zejmé-
na na to, aby zákazníci v regálech našli výrobky ze 
všech cenových segmentů. „Očekáváme, že v ná-
sledujících měsících bude mít část obyvatelstva 
problémy s rodinným rozpočtem,“ uvádí Patrik 
Dojčinovič. Dodává, že Tesco zareagovalo sníže-
ním cen u několika stovek položek, označilo je 
modrou značkou Naše cena a zákazníky bude k to-
muto sortimentu v obchodech navigovat, aby 
v nabídce netápali.

Promoční spirála zvolnila

Pokles promočních podílů se meziročně snížil 
z průměrných 55 na 50 % a byl tažen hlavně dro-
gistickými kategoriemi. Zejména dekorativní kos-
metika zažila silný pokles. Určitý nárůst by mohly 
v budoucnu zaznamenat subkategorie, například 
oční stíny a řasenky, zatímco rtěnky zůstanou mi-
nimálně po dobu pravidelného nošení roušek 
v pozadí. V březnu se promoční podíl snížil napří-
klad u čističů (−18 %) či u mléka (−9 %), narostl 
ale třeba u minerálních vod či cukrovinek. „Zkusme 
se na zpomalení promoční spirály dívat jako na 
příležitost. Můžete snížit ztráty, které máte na 
neefektivních promocích,“ navrhuje cestu Karel 
Týra, generální ředitel společnosti Nielsen.

Pomoci mohou mobilní 
platformy

Retaileři budou muset určitě pracovat s prioritizací 
kategorií. „Napříč všemi kategoriemi čekáme urči-
té zjednodušení a posun od plošných promocí 
k cílenějšímu marketingu. Ten by měl výrazněji 
oslovit zákazníka a nabídnout mu personalizova-
nější, osobní komunikaci, pomoci tomu mohou 
zejména mobilní platformy,“ predikuje situaci na 
trhu Monika Černíková, ředitelka poradenské fir-
my BCG Praha.

TÉMA VYDÁNÍ
Krize je… změna

„Neout-
sourcujte 

IT a buďte 
připraveni 

na změny.“

V krizi přežijí silné a zdravé firmy, protože 
se posunou, protože jim to jejich mindset 
umožňuje. Zvolili jsme takový dočasný 
armádní styl řízení, který je jednodušší, 
rychlejší a flexibilnější. Zásadní pro nás 
byla vlastní IT infrastruktura a vývoj. Díky 
nim jsme mohli okamžitě reagovat a rychle 
zlepšovat služby. V praxi to vypadalo tak, 
že co se v jiných firmách dělá týdny a mě-
síce, a ještě přes externí firmy, my děláme 
i několikrát denně. Jediný důvod, proč jsme 
tam, kde jsme, je to, že máme vlastní IT.

Tomáš Čupr, CEO, Rohlík.cz

Situace urychlila 
rozhodování 

o prodeji on-line.

Zlehka roztíratelná
s lahodnou chutí másla

•  Snadno se roztírá ihned po vytažení z lednice
•  Neobsahuje umělá aromata, barviva ani konzervanty
•   Díky 82 % tuku se skvěle hodí i na pečení a vaření

82 %
tuku
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Situace by tak mohla kopírovat asijský trend, kde 
jsou mobilní aplikace na vzestupu, a nyní se očeká-
vá jejich masivnější příchod do Evropy. Napřed bu-
dou opět ti, kteří dnes už mají připravené mobilní 
platformy, a také ti, kteří jsou technologickým mož-
nostem otevřeni. Obecně totiž kamenným obchod-
níkům chybějí digitální kompetence. Kdo s jejich 
doplněním ještě nezačal, měl by se do toho pustit.

Fungovat by rovněž mohly modely předplatného, 
které se těší velké oblibě zejména v Asii. „Jsou za-
loženy na budování přímého vztahu se zákazníky, 
jednoznačně se tu zjednodušuje řetězec logistiky,“ 
přibližuje detaily Karel Týra. Tyto modely rostou 
například v segmentu praní prádla, v tuzemsku už 

fungují u kávy a potenciál mají také u dalších ka-
tegorií, např. pet food.

Vítězové i poražení

„Když jsme chystali Rohlík Bistro, mluvili jsme 
prakticky s každým restauratérem v Čechách. 
A právě ve způsobu myšlení tu byly velké rozdíly. 
Zatímco někteří aktivně přemýšleli, jak situaci pře-
klenout, transformovat se, posunout se dál s něja-
kým novým řešením, jiní se stáhli a vyčkávali na 
státní podporu,“ přibližuje zkušenosti z trhu To-
máš Čupr, CEO, Rohlík.cz. Kdo se bojí, neměl by 

podnikat. Zatímco někteří ještě stále čekají na 
podporu od státu, Tomáš Čupr se pouští do dalších 
projektů a míří na rakouský trh, kde jen vymění 
rohlík za okurku (Gurkerl.at).

Příkladem další zajímavé spolupráce je také třeba 
ta mezi sítí prodejen Žabka a společností Bolt 
Food. Ta přišla díky uzavření restauračních provozů 
o značnou část zakázek, dokázala ale svůj byznys 
rychle transformovat a nabídnout spolupráci v do-
ručování potravin. Logické spojení pomohlo obě-
ma stranám.

Budou tu vítězové i poražení. A rozdíl mezi nimi 
vytvoří způsob, jak se ke krizi postavili. Schopnost 
reakce v dobách krize je totiž pro budoucnost fi-
rem zásadní. Ta současná ukázala, že spolupráce 
není sprosté slovo. Lidé jsou ochotni komunikovat, 
pracovat pro „vyšší“ cíle, hledat cesty ke spoluprá-
ci. Významně se tu třídí ono pomyslné zrno od 
plev. „Spolupracují lidé, kteří by si před pár měsíci 
asi ani nepodali ruku,“ shrnuje Tomáš Prouza, pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu České 
republiky. Bude skvělé, když nám to zůstane.

Zlehka roztíratelná
s lahodnou chutí másla

•  Snadno se roztírá ihned po vytažení z lednice
•  Neobsahuje umělá aromata, barviva ani konzervanty
•   Díky 82 % tuku se skvěle hodí i na pečení a vaření
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Michaela Thomas, majitelka agentury Butterflies 
& Hurricanes. K výběru názvu říká: „Spojila jsem 
si nekompromisní přístup Rohlik.cz nejen ve výbě-
ru suroviny a potraviny jako takové, ale i ve výběru 
dodavatelů, přístupu k obalům a designu, který je 
co nejekologičtější.“

U tekutých výrobků bylo použito vratné sklo a vej-
ce se balí do nasávané kartonáže. Obaly pro plát-
kové sýry jsou 100% recyklovatelné a vyrobené 
z monoPET. Rohlik.cz uvádí, že se mu podařilo 
odlehčit obal až o 35 %. Spodní část fólie, která 
tvoří většinu hmotnosti obalu, je z 90 % vyrobena 
z recyklovaného PET. Sáčky na kávu se skládají 
zejména z recyklovaného papíru. Etikety jsou sa-
molepicí z ekologického materiálu ve složení 15 % 
reziduum ječmene, 40 % recyklované vlákno, 
45 % buničina ze dřeva.

Podepsali se 
nákupčí i zakladatel

S některými dodavateli měl e-shop vy-
zkoušenou dlouhodobou vzájemnou spo-
lupráci. O to byla jednodušší shoda na 
vlastní značce, to se týkalo například farmy 
Bio Vavřinec či Řeznictví a uzenářství u Do-
lejších. Zároveň byli osloveni noví dodavate-
lé, kteří sdílejí představu nabídnout zákaz-
níkům co nejvyšší kvalitu. Domluvy ohledně 
obalů probíhaly také společně s výrobci 
a dodavateli. Při výběru nejvhodnějšího oba-
lu a etiket bylo cílem spojit funkčnost, složení, 
udržitelnost a recyklovatelnost.

V marketingové kampani vystoupili nákupčí 
a pod výběr produktů se sami podepsali. A to 
včetně zakladatele Rohlik.cz Tomáše Čupra, kte-
rý k marketingové kampani říká: „Rozhodli jsme 
se dát hlavu na špalek, protože si věříme a nebo-
jíme se ani zpětné vazby od zákazníků. Osobně 
se s kolegy pod naše produkty podepisujeme 
a věříme jim natolik, že pokud nám někdo 
oznámí, že mu výrobek nechutnal, vrátíme mu 
dvojnásobek kupní ceny. To asi v českém re-
tailu ještě nebylo.“

„Když syrové 
kuře surfuje.“

Etiketu chápu nejen jako informační panel, 
ale i jako plnohodnotný estetický zážitek. 
Někdy si dokonce otevřeně dělám legraci 
z naškrobených fotek jídel běžně se vysky-
tujících na obalech jiných firem. U kuřecího 
paprikáše s vaječnými těstovinami tak 
najdete třeba syrové kuře, jež surfuje na 
paprice.

Markéta Šebková,
grafička, autorka designu obalů
jednotlivých produktů, Rohlik.cz

R ohlik.cz je český on-line super-
market, jenž doručuje jídlo ve 
městě podle časových oken, 
a to do dvou hodin od objed-
nání. Spotřebitelé zde nakoupí 

značkové produkty i potraviny od lokálních pekařů, 
řezníků, zelinářů či farmářů. Aktuálně je v sortimen-
tu přes 15 000 položek. Za projektem stojí Tomáš 
Čupr, zakladatel Slevomatu a DameJidlo.cz. A proč 
vlastní značka produktů? Na začátku byla myšlen-
ka vytvořit skupinu produktů, které budou kvalitní 
a u nichž e-shop bude garantovat „nekompromisní 
postoj k výběru potravin, dodavatelů, tiskových ma-
teriálů i obalů“.

Střídmý design podtrhuje 
ekologický přístup

Zadáním bylo vytvořit střídmý design, ze kterého 
bude patrný ekologický přístup k obalům, jedno-
duchost a minimalismus. Nejen vizuálně, ale i na-
příklad použitým počtem barev, jež zajistí snazší 
recyklaci. Nakonec vznikl koncept, kde za samot-
ným názvem vlastní značky Bez kompromisu stojí 

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 

DESIG
N

MARKETIN
G

TECHNOLOGIE

LOGISTIKA

PRŮMYSL

RETAIL

Cena: 120 Kč

Č. 107 – 4–6/2020
svetbaleni.cz

svetbaleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.czTištěný náklad: 5000 výtisků

20
LET

Slavíme

20 let
(na) trhu
Odborníci glosují 

vývoj v packagingu

str. 33

DĚKUJE

7

15.–16. 10. 2020

Praha

www.obalko.cz

8

Letos 
s novou sekcí 
Udržitelnost

4



Aktuální trendy v rámci obalů 
najdete v časopise Svět balení 
i na jeho zpravodajském webu 
www.svetbaleni.cz.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vlastní značky jsou běžné v kamenných prodejnách řetězců. Novinkou jsou však 
v internetových obchodech s potravinami. Jak na ně zareagují zákazníci, aktuálně 
zkouší on-line supermarket Rohlik.cz, který postavil vlastní brand Bez kompromisu. 
Má podtrhnout nekompromisní přístup k výběru potravin i obalů.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

Rohlik.cz
nastartoval

vlastní značku
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Michaela Thomas, majitelka agentury Butterflies 
& Hurricanes. K výběru názvu říká: „Spojila jsem 
si nekompromisní přístup Rohlik.cz nejen ve výbě-
ru suroviny a potraviny jako takové, ale i ve výběru 
dodavatelů, přístupu k obalům a designu, který je 
co nejekologičtější.“

U tekutých výrobků bylo použito vratné sklo a vej-
ce se balí do nasávané kartonáže. Obaly pro plát-
kové sýry jsou 100% recyklovatelné a vyrobené 
z monoPET. Rohlik.cz uvádí, že se mu podařilo 
odlehčit obal až o 35 %. Spodní část fólie, která 
tvoří většinu hmotnosti obalu, je z 90 % vyrobena 
z recyklovaného PET. Sáčky na kávu se skládají 
zejména z recyklovaného papíru. Etikety jsou sa-
molepicí z ekologického materiálu ve složení 15 % 
reziduum ječmene, 40 % recyklované vlákno, 
45 % buničina ze dřeva.

Podepsali se 
nákupčí i zakladatel

S některými dodavateli měl e-shop vy-
zkoušenou dlouhodobou vzájemnou spo-
lupráci. O to byla jednodušší shoda na 
vlastní značce, to se týkalo například farmy 
Bio Vavřinec či Řeznictví a uzenářství u Do-
lejších. Zároveň byli osloveni noví dodavate-
lé, kteří sdílejí představu nabídnout zákaz-
níkům co nejvyšší kvalitu. Domluvy ohledně 
obalů probíhaly také společně s výrobci 
a dodavateli. Při výběru nejvhodnějšího oba-
lu a etiket bylo cílem spojit funkčnost, složení, 
udržitelnost a recyklovatelnost.

V marketingové kampani vystoupili nákupčí 
a pod výběr produktů se sami podepsali. A to 
včetně zakladatele Rohlik.cz Tomáše Čupra, kte-
rý k marketingové kampani říká: „Rozhodli jsme 
se dát hlavu na špalek, protože si věříme a nebo-
jíme se ani zpětné vazby od zákazníků. Osobně 
se s kolegy pod naše produkty podepisujeme 
a věříme jim natolik, že pokud nám někdo 
oznámí, že mu výrobek nechutnal, vrátíme mu 
dvojnásobek kupní ceny. To asi v českém re-
tailu ještě nebylo.“

„Když syrové 
kuře surfuje.“

Etiketu chápu nejen jako informační panel, 
ale i jako plnohodnotný estetický zážitek. 
Někdy si dokonce otevřeně dělám legraci 
z naškrobených fotek jídel běžně se vysky-
tujících na obalech jiných firem. U kuřecího 
paprikáše s vaječnými těstovinami tak 
najdete třeba syrové kuře, jež surfuje na 
paprice.

Markéta Šebková,
grafička, autorka designu obalů
jednotlivých produktů, Rohlik.cz

R ohlik.cz je český on-line super-
market, jenž doručuje jídlo ve 
městě podle časových oken, 
a to do dvou hodin od objed-
nání. Spotřebitelé zde nakoupí 

značkové produkty i potraviny od lokálních pekařů, 
řezníků, zelinářů či farmářů. Aktuálně je v sortimen-
tu přes 15 000 položek. Za projektem stojí Tomáš 
Čupr, zakladatel Slevomatu a DameJidlo.cz. A proč 
vlastní značka produktů? Na začátku byla myšlen-
ka vytvořit skupinu produktů, které budou kvalitní 
a u nichž e-shop bude garantovat „nekompromisní 
postoj k výběru potravin, dodavatelů, tiskových ma-
teriálů i obalů“.

Střídmý design podtrhuje 
ekologický přístup

Zadáním bylo vytvořit střídmý design, ze kterého 
bude patrný ekologický přístup k obalům, jedno-
duchost a minimalismus. Nejen vizuálně, ale i na-
příklad použitým počtem barev, jež zajistí snazší 
recyklaci. Nakonec vznikl koncept, kde za samot-
ným názvem vlastní značky Bez kompromisu stojí 

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Aktuální trendy v rámci obalů 
najdete v časopise Svět balení 
i na jeho zpravodajském webu 
www.svetbaleni.cz.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

potom spotřebiteli na základě jeho zákaznické re-
gistrace k aktuálně kupovanému produktu doporu-
čovány další související produkty – tzv. cross-selling.

Digitál se dotkl také prodejen Vodafone. Nový kon-
cept ve spolupráci s agenturou Wellen inspirovaný 
aktuálními trendy v retailu je k vidění v OC Letňany. 
Jde o nápaditý kreativní koncept, prémiový design 
a funkční řešení v souladu s principy udržitelnosti; 
prodejna prošla kompletní digitalizací a nově nabízí 
i lokální a interaktivní prvky. Moderní technologie 
se uplatnily už při samotném vývoji návrhu. „Návrhy 
jsme Vodafonu předkládali ke konzultaci prostřed-
nictvím virtuální reality, konkrétně řešení Virtuplex. 
Zkušební prodejna Vodafone tak patří v České re-
publice k prvním, které uplatňují princip kombinací 
tří světů – physical, human a digital,“ uvádí Petr 
Šimek, managing director společnosti Wellen. Vo-
dafone se dlouhodobě zaměřuje na celé spektrum 
řešení, z nichž mnohá souvisí s domácností. Wellen 
proto netvořil jen prodejnu, ale útulný domov. Pro-
dejní zóny tak proměnil v tematické pokoje, ve kte-
rých prezentuje jednotlivé kategorie nabídky operá-
tora. Tiskové plochy nahradily digitální nosiče 
a papírové cenovky nahradila digitální verze. Nosiče 
fungují na vzdálenou správu a do konceptu jsou 
zakomponovány interaktivní prvky, například sen-
zor, který při přiblížení zákazníka mění prezentova-
ný obsah.

Místo prodeje připraví 
virtuální realita

Jak již zaznělo, virtuální realita je vhodným „partne-
rem“ přípravy ideálního zážitku pro zákazníky 
v místě prodeje. „Dokazuje, jak už nějakou dobu 
pomáhá retailu, třeba s návrhem prodejní plochy. 
To byl i příklad již zmíněné prodejny Vodafone, kte-
rou jsme ve virtuálním prostoru ‚budovali‘ od pod-
zimu a v únoru na základě toho začala fungovat 
v reálu tak, jak byla navržena,“ prozrazuje Pavel 
Novák, zakladatel Virtuplexu. Realizace ve virtuálu 
funguje tak, že tým připraví koncept, který se pře-
nese do virtuálního prostoru. Jako vstupní data mo-
hou sloužit nákresy, půdorysy či skutečný model. 
Následně do Virtuplexu vstoupí realizační tým a po-
mocí 3D brýlí si ověří, zda návrh splňuje to, co od 
něj očekávají. Další účastníci se navíc mohou do 
prostoru přihlásit vzdáleně přes internet (pro lidi 
s brýlemi se v prostoru zobrazí na obrazovce) a po-
dílet na návrhu. Tím lze ušetřit několik měsíců času 
při výrobě interiéru a jeho přestavování, posouvá-
ní apod. Je tak možné třeba ověřit i to, jakým způ-
sobem prostor působí na člověka, který má dva 
metry, a jakým třeba na dítě. V neposlední řadě se 
šetří finance a dává všem možnost ukázat prosto-
ry někomu, kdo nemá představivost. 

ential retail, tedy vzít v potaz, že zákazníci rádi in-
vestují do zážitků a zábavy, ale už méně do produk-
tů,“ prozrazuje Kamila Krulichová. Hezky se toho 
ujala například IKEA, která umožnila zákazníkům 
přespat v obchodním domě, aby si každý přes noc 
mohl dokonale zažít a vybrat svou dokonalou mat-
raci, polštář atd.

Druhým příkladem je akce firmy New Balance. Ta 
zprostředkovala zákazníkům výrobu vlastního páru 
obuvi a nechala jim volnou roku při personalizaci. 
„Nám se tyto aktuální trendy podařilo zakompono-
vat do lékárny v obchodním centru Westfield Cho-
dov, do které vás srdečně zveme. Zde jsme instalo-
vali displeje i interaktivní řešení umožňující zobrazit 
detailní informace o produktech, které zákazník 
bere do ruky,“ dodává. Toto řešení poskytuje zpět-
nou vazbu o tom, kolikrát byl který produkt ucho-
pen, v jakém čase – tedy dokonalý marketinkový 
nástroj, který sleduje chování spotřebitelů, jejich 
zájem i preference při nakupování. U pokladny jsou 

MALINKO NOVĚ
S BORŮVKOU

OSVĚŽ SI DEN

inzerce

Klíčová je 
edukace.

POZOROVATEL TRENDŮ
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„Z hlediska využití digitálních technologií v místě 
prodeje jsme stále na začátku. Hlavní příčinou je 
technická náročnost, která je spojena s propojením 
systémů používaných ve firmách a systémem insta-
lovaným v místě prodeje. Často se také stává, že 
prodejci nabízejí hardware a zákazníci si potom po 
vlastní ose řeší software, kreativu, což celý proces 
implementace komplikuje, protože potřebují pora-
denství, které by jim pomohlo se v tom více vyznat. 
A to i v případě, aby se na základě vstupních infor-
mací dozvěděli, zda mají do digitálu investovat a co 
jim to přinese,“ říká Andrea Vozníková, CMI & shop-
per leader ČR/SR společnosti Nielsen.

Pro budoucí použití digitálních technologií je tak 
podle profesionálů v oboru klíčová edukace na 
všech úrovních, a to včetně case studies, tedy reál-
ných příkladů, kde je vidět ROI (návratnost investi-
ce). Ty potom mohou pomoci v rámci přesvědčova-
cího procesu ve firmě. A v neposlední řadě je to 
proaktivita a schopnost komplexní nabídky včetně 
komunikační strategie a kreativity od dodavatelů 
digitálních realizací. V budoucnu tedy bude nutná 
synergie mezi agenturami nabízejícími tyto služby, 
které by se měly v nabídkách doplňovat. V tom 
může pomoci sekce Digitální komunikace POPAI, 
která dokáže tyto agentury propojit. „Mezi dalšími 
zdroji mohou být užitečné nejen různé webináře 
věnující se digitální komunikaci v in-store, ale také 
webové stránky dodavatelů, kteří na konkrétních 
případech ukazují řešení, a to včetně čísel informu-
jících o dopadu,“ dodává Andrea Vozníková. Akti-
vita samozřejmě musí nejprve přijít od dodavatelů 
– co nabízejí, proč to funguje apod. Mezi řešení 
s největším potenciálem v budoucnosti průzkum 
zařadil atypické displeje, mobilní aplikace a roboti-
zované prodejní asistenty.

Trendem číslo jedna 
je go green

Možnosti konkrétních digitálních řešení v praxi a in-
spiraci v in-store představila Kamila Krulichová, key 
account & project manager společnosti Dex, která 
potvrdila, že zákazníci vyžadují kompletní smart ře-
šení. Retailovým trendem číslo jedna je go green. 
Digitál musí být ekologický, šetřit papír, být ekono-
mický a tak šetřit náklady na dopravu, distribuci či 
výrobu dekorací. „Důležité je zaměřit se na experi-

V dubnu proběhla vůbec první virtuální konference asociace POPAI CE. Program nabídl 
prezentaci výsledků nového výzkumu Digitální komunikace v místě prodeje, který se 
zabýval současným a budoucím využitím digitálních technologií v retailu. Následovaly 
tři prezentace, které na konkrétních případech ukázaly, že digitální technologie není 
hudba blízké budoucnosti, ale aktuální stav.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

J aká je znalost digitálních techno-
logií na našem trhu? Jaké nástroje 
digitální in-store komunikace jsou 
využívány a proč? Jaké bariéry brání 
širšímu využití digitálních nástrojů? 

Těmito a dalšími otázkami se zabývá výzkum aso-
ciace POPAI CE a společnosti Nielsen. Povědomí 
o digitálních řešeních není v Česku příliš vysoké. 
Průzkumu se účastnili profesionálové z firem, kteří 
již mají zkušenost s použitím digitálních in-store 
nástrojů a mají poměrně dobrý přehled o různých 

Digitál není budoucnost, 

ale současnost

MALINKO NOVĚ
S BORŮVKOU

OSVĚŽ SI DEN

druzích digitálních technologií a nástrojů, jako jsou 
například LCD obrazovky, bezdrátová technologie 
Bluetooth, mobilní zařízení, QR kódy, klientská wi-
-fi, tablety, digitální projekce na podlahu nebo na 
zeď a další. Tito respondenti jsou si vědomi, že 
právě digitální technologie a komunikace má zá-
kazníkovi zpříjemnit nákupní zážitek a pomoci při 
výběru. Zároveň však zdůraznili, že plošně se digi-
tální technologie ke komunikaci ještě nevyužívají.

Jsme na začátku

Hlavním důvodem využití digitální komunikace je 
její flexibilita a efektivita, která následně i šetří ná-
klady. Respondenti průzkumu uvedli, že doba 

i spotřebitelé ji žádají čím dál více. Pokud firma 
či značka chce být in, bude muset dříve či 

později nějakou formu digitální komu-
nikace implementovat. Mezi důvody, 
které brání společnostem více využí-
vat digitální technologie, jsou přede-
vším úroveň technologií a jejich po-
užívání jako takové (kompatibilita, 
technické nároky řešení pro pro-

dejnu atd.), s tím spojené do-
stupné informace o praktic-
kém využití a výši investice 

do takového řešení.
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jim to přinese,“ říká Andrea Vozníková, CMI & shop-
per leader ČR/SR společnosti Nielsen.

Pro budoucí použití digitálních technologií je tak 
podle profesionálů v oboru klíčová edukace na 
všech úrovních, a to včetně case studies, tedy reál-
ných příkladů, kde je vidět ROI (návratnost investi-
ce). Ty potom mohou pomoci v rámci přesvědčova-
cího procesu ve firmě. A v neposlední řadě je to 
proaktivita a schopnost komplexní nabídky včetně 
komunikační strategie a kreativity od dodavatelů 
digitálních realizací. V budoucnu tedy bude nutná 
synergie mezi agenturami nabízejícími tyto služby, 
které by se měly v nabídkách doplňovat. V tom 
může pomoci sekce Digitální komunikace POPAI, 
která dokáže tyto agentury propojit. „Mezi dalšími 
zdroji mohou být užitečné nejen různé webináře 
věnující se digitální komunikaci v in-store, ale také 
webové stránky dodavatelů, kteří na konkrétních 
případech ukazují řešení, a to včetně čísel informu-
jících o dopadu,“ dodává Andrea Vozníková. Akti-
vita samozřejmě musí nejprve přijít od dodavatelů 
– co nabízejí, proč to funguje apod. Mezi řešení 
s největším potenciálem v budoucnosti průzkum 
zařadil atypické displeje, mobilní aplikace a roboti-
zované prodejní asistenty.
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je go green

Možnosti konkrétních digitálních řešení v praxi a in-
spiraci v in-store představila Kamila Krulichová, key 
account & project manager společnosti Dex, která 
potvrdila, že zákazníci vyžadují kompletní smart ře-
šení. Retailovým trendem číslo jedna je go green. 
Digitál musí být ekologický, šetřit papír, být ekono-
mický a tak šetřit náklady na dopravu, distribuci či 
výrobu dekorací. „Důležité je zaměřit se na experi-
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nástrojů a mají poměrně dobrý přehled o různých 
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

potom spotřebiteli na základě jeho zákaznické re-
gistrace k aktuálně kupovanému produktu doporu-
čovány další související produkty – tzv. cross-selling.

Digitál se dotkl také prodejen Vodafone. Nový kon-
cept ve spolupráci s agenturou Wellen inspirovaný 
aktuálními trendy v retailu je k vidění v OC Letňany. 
Jde o nápaditý kreativní koncept, prémiový design 
a funkční řešení v souladu s principy udržitelnosti; 
prodejna prošla kompletní digitalizací a nově nabízí 
i lokální a interaktivní prvky. Moderní technologie 
se uplatnily už při samotném vývoji návrhu. „Návrhy 
jsme Vodafonu předkládali ke konzultaci prostřed-
nictvím virtuální reality, konkrétně řešení Virtuplex. 
Zkušební prodejna Vodafone tak patří v České re-
publice k prvním, které uplatňují princip kombinací 
tří světů – physical, human a digital,“ uvádí Petr 
Šimek, managing director společnosti Wellen. Vo-
dafone se dlouhodobě zaměřuje na celé spektrum 
řešení, z nichž mnohá souvisí s domácností. Wellen 
proto netvořil jen prodejnu, ale útulný domov. Pro-
dejní zóny tak proměnil v tematické pokoje, ve kte-
rých prezentuje jednotlivé kategorie nabídky operá-
tora. Tiskové plochy nahradily digitální nosiče 
a papírové cenovky nahradila digitální verze. Nosiče 
fungují na vzdálenou správu a do konceptu jsou 
zakomponovány interaktivní prvky, například sen-
zor, který při přiblížení zákazníka mění prezentova-
ný obsah.

Místo prodeje připraví 
virtuální realita

Jak již zaznělo, virtuální realita je vhodným „partne-
rem“ přípravy ideálního zážitku pro zákazníky 
v místě prodeje. „Dokazuje, jak už nějakou dobu 
pomáhá retailu, třeba s návrhem prodejní plochy. 
To byl i příklad již zmíněné prodejny Vodafone, kte-
rou jsme ve virtuálním prostoru ‚budovali‘ od pod-
zimu a v únoru na základě toho začala fungovat 
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vat do lékárny v obchodním centru Westfield Cho-
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vali displeje i interaktivní řešení umožňující zobrazit 
detailní informace o produktech, které zákazník 
bere do ruky,“ dodává. Toto řešení poskytuje zpět-
nou vazbu o tom, kolikrát byl který produkt ucho-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Ani aktuální obtížné období nebrání tradičním 
obchodníkům v tom, aby nadále rozšiřovali své podnikání 
a působnost. Důkazem jsou nově otevřené prodejny, 
které určitě potěší nejen zákazníky ze severu Moravy. 
Další detaily a fotografie nových míst prodeje najdete 
na www.zboziaprodej.cz. J e opravdu na co koukat!

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



JIP Cash & Carry 
je nově v Ostravě
Nová prodejna Cash & Carry společnosti JIP východočeská byla otevřena 5. května 2020 v Os-
travě. Moderní a přitom osobitá, velkolepá a zároveň útulná, s nepřebernou, ale i přehlednou 
nabídkou. Tak by se dal stručně popsat dosud největší projekt této české rodinné firmy.

Ostravský velkoobchod nápojů a potravin, který 
JIP východočeská převzala od společnosti Ben-
star, už funguje několik desítek let. Protože se 
sortiment stále rozšiřuje, přirozeně vznikala po-
třeba růst. Proto, když přišla příležitost zvětšit 
skladové a obchodní prostory, šli její zástupci 
bez váhání do toho. Od úterý 5. května 2020 
tak mohou zákazníci z řad podnikatelů i veřej-
nosti nakupovat na prodejní ploše více než 
6000 m², tedy v současné době na vůbec nej-
větší ploše ze všech prodejen firmy, kde se spo-
juje velkoobchod a prodejna Cash & Carry. Na 
výběr je z desetitisíců položek. „Víme, že zákaz-
ník chce nakoupit kvalitně, rychle a pohodlně. 
Proto atmosféra a atraktivita prodejny musí jít 
ruku v ruce s funkčností. Všechny nové prodejny 
koncipujeme tak, aby maximálně splňovaly 

všechna tato kritéria. Nová prodejna JIP v Ost-
ravě svou prodejní plochou, šíří sortimentu, 
službami i vzhledem posune zážitek z nakupo-
vání na novou úroveň,“ komentuje marketingo-
vý ředitel Michal Lelek.
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Pramen CZ 
navazuje 
na tradici 
prodejen
Koruna
Česká síť Pramen CZ, jejíž obchody 
najdou zákazníci převážně v Čechách, se 
rozšiřuje na sever Moravy. Navazuje tu na 
tradici prodejen Koruna, které naposledy 
fungovaly pod značkou Tesco Expres. 
Jedná se o tři prodejny ve městech 
Třinec, Frýdek-Místek a Český Těšín, které 
Pramen CZ přebírá a do provozu uvádí 
během letošního května.

Pramen CZ je výhradně česká maloobchodní síť 
s více než padesátkou tradičních obchodů s po-
travinami, které zákazníci najdou zastoupené 
hlavně v Čechách, výjimkou jsou dvě prodejny 
nacházející se na jižní Moravě. Nyní k nim přibý-
vá trojice prodejen na severní Moravě, které 
Pramen CZ převzal od Tesco Express a navazuje 
jimi na předchozí činnost prodejen známých 
pod značkou Koruna. Před znovuotevřením pro-
šly provozovny velkou modernizací interiéru. 
Jsou vybaveny novým zařízením podle součas-
ných trendů. Nový koncept klade důraz na na-
bídku čerstvého sortimentu, pestrý výběr potra-
vin pro každodenní nákupy, zastoupení 
regionálních potravin a také nabídku zboží z ka-
tegorie pet food a non-food. To vše v přátel-
ském prostředí podle sloganu Pramen CZ Váš 
dobrý soused. „Jsme hrdi na to, že můžeme 
rozšířit značku Pramen CZ do tak rozmanitého 
místa, jakým je Moravskoslezský kraj, který se 
vyznačuje svou hrdostí a ctí dlouhodobě oprav-
dový patriotismus. Rádi bychom zákazníkům 
byli dobrými sousedy v každé době a společně 
podporovali českou výrobu a prodej potravin,“ 
doplňuje Ivo Pešák, ředitel maloobchodní sítě 
Pramen CZ.

LÍDR BUDOUCNOSTI
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Profesní CV Zdeňka Řiháčka 
najdete na www.zboziaprodej.cz 

Zdeněk Řiháček 
country manager CZ & SK, Procter & Gamble 

Cesta do současné pozice vedla přes Maďarsko, Švýcarsko a Slovensko a Zdeněk Řiháček 
si v rámci tohoto zahraničního trojúhelníku vyzkoušel hned sedm různorodých rolí. 
A určitě to nebudou jeho poslední, protože nemá malé cíle. Fascinuje ho řízení společností 
v době retailové revoluce a je nadšencem digitální transformace, která firmám přináší 
spoustu příležitostí. 

Pracovní 
úspěch 

„Přeshraniční spolupráce“, tedy naše současná 
československá organizace. Pracujeme jako 
jeden celistvý tým a to přináší skvělé 
obchodní výsledky. 

Tým
Skupina lidí sdílející jednu vizi 
a podobný hodnotový žebříček. 
Je základem jakéhokoli úspěchu.

Vize 
Rád bych se zdokonaloval v budování 
organizací s velkým potenciálem, 
efektivním řízení změn a globálním 
strategickém managementu.

Cíl
Když mi bylo osmnáct, chtěl jsem 
jednou řídit Škodu Octavia a vydělávat 
alespoň třicet tisíc měsíčně. Dneska 
už jsou mé cíle spíše o tom, že chci být 
dobrým vzorem pro svého syna. A to 
jak v osobním, tak i pracovním životě.

Životní 
motto 
Nemám konkrétní motto, spíše 
se snažím mít kvalitní vnitřní 
hodnotový žebříček a řídit se jím.

Co mě v práci baví
Rád řeším problémy a hodně se věnuji budo-
vání týmů a managementu jejich energie.

Peníze
Vydělávám, abych žil, 
a nežiju, abych vydělával.

Peklo 
Peklo si v podstatě každý 
vytváří ve své hlavě tím, jak 
vnímá dané situace. 

Koníček
Objevování. Ať už je to cestování (rád cestuji 
do turisticky méně rozvinutých zemí) nebo 
neustálé učení se novým věcem. A to jak 
v pracovním, tak i mimopracovním světě.

Nad čím nejčastěji 
kroutím hlavou 
Nad lidskou hloupostí a absencí 
kritického myšlení.

Co mě v poslední době 
nejvíc rozesmálo
Trpím velmi pozitivním myšlením, láskou 
k humoru, vtipnými kolegy, kamarády 
a rodinou – takže každý den mě rozesměje 
spousta věcí.

Magické číslo
Nejsem ani pověrčivý a ani kouzelník, 
takže žádné nemám.
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JSOU MEZI NIMI BUDOUCÍ VÍTĚZOVÉ?

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2020: ONLINE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 11. 6. 2020 V 16:00 

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

  PRODEJE ROSTOU!

... A TO UŽ 20 LET!

NA YOUTUBE KANÁLE ATOZ MARKETI NG!

FRED & FLO 
vatové tyčinky > TESCO 

STORES ČR

Greek style 
jogurt  > TESCO 

STORES ČR

Hotové jídla > TESCO 
STORES ČR

Starobrno Craft 
> HEINEKEN 

Smažené 
bramborové lupínky 
> TESCO STORES ČR

Plátek 
atlantského lososa 

> TESCO STORES ČR

Sýry od BioVavřinec 
> ROHLIK.CZ

Mléčné výrobky od 
BioVavřinec 
> ROHLIK.CZ

Astrid Q10 Miracle 
> SARANTIS CZECH 

REPUBLIC

Tesco Smoothie 
> TESCO STORES ČR

Tesco 100% šťava  
> TESCO STORES ČR

FINO GREEN LIFE PYTLE NA 
ODPADKY  > SARANTIS CZECH 

REPUBLIC

Tesco cereálie 
a müsli > TESCO 

STORES ČR

100 % z ovoce 
> TESCO STORES ČR

Tesco pečivo 
> TESCO STORES ČR

BILLA Ruská 
zmrzlina smetanová 

> BILLA

Tesco mražené 
ryby > TESCO 
STORES ČR

ASTRID SUN 
> SARANTIS CZECH 

REPUBLIC

0339-20_VSCZ_TEASER_05_autoinz_2x240x340_V1.indd   20339-20_VSCZ_TEASER_05_autoinz_2x240x340_V1.indd   2 22.05.2020   11:3622.05.2020   11:36

JSOU MEZI NIMI BUDOUCÍ VÍTĚZOVÉ?
NEJNOVĚJŠÍ NOMINACE!

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2020: ONLINE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 11. 6. 2020 V 16:00 

KONTAKT: JANA MEDENICA, project manager 
+420 739 571 385, volbaspotrebitelu@atozgroup.cz
www.volbaspotrebitelu.cz 

NA YOUTUBE KANÁLE ATOZ MARKETI NG!

Tesco Oplatkové trubičky 
a Máslové sušenky 

> TESCO STORES ČR

FRED & FLO 
vatové tyčinky > TESCO 

STORES ČR

Mléčná čokoláda s celými 
lískovými oříšky > TESCO 

STORES ČR

AKINU VITALITY 
superprémiové holistické 
krmivo pro psy > AKINU

Uzeniny od Řeznictví 
a uzenářství u Dolejších 

> ROHLIK.CZ

Starobrno Craft 
> HEINEKEN 

Tesco kávové 
kapsle > TESCO 

STORES ČR

Tesco hotové 
polévky > TESCO 

STORES ČR

Sýry od BioVavřinec 
> ROHLIK.CZ
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> TESCO STORES ČR

Tesco čerstvé 
saláty > TESCO 

STORES ČR

Tesco Skyr > TESCO 
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> BILLA
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BILLA Premium Kozí 
mléko nehomogeni-

zované > BILLA
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NEALKO
ZPESTŘUJÍ 
LIMITOVANÉ
EDICE

Podíl segmentů na objemu 
nákupů nealko nápojů najdete 
na www.zboziaprodej.cz

... /...

ších kategorií to jsou hlavně ledové čaje, které 
nakoupila třetina českých domácností, nebo 
energetické nápoje s jen o něco málo menším 
počtem kupujících.

Společnost St. Nicolaus – trade CZ vidí stále jas-
ný trend zejména v nápojích, které mají funkční 
benefity. „Jsou to ty, které kromě toho, že za-
hánějí žízeň, dodají ještě další přidanou hodno-
tu. To může být třeba povzbuzení bdělosti 
u energy drinků nebo doplnění minerálů u vod. 
Lze také očekávat jistou ostražitost                 při nákupu 
velkého balení nápojů. Při nákupní příležitosti 
na cestu a s sebou budou lidé pravděpodobně 
častěji volit více malých než jedno velké balení,“ 
říká obchodní ředitel společnosti Jiří Štesl. Firma 
se tak bude nadále na trhu profilovat dvěma 
minerálními vodami: Gemerkou, která má vyso-
ký obsah magnézia a vápníku, a Fatrou s tako-
vým složením minerálů, jež v trávicím traktu 
vytváří zásadité prostředí. „Je určena zejména 
pro ty, kdo se často stravují nevyváženou stra-
vou, která vytváří překyselení,“ dodává Jiří Štesl.

Limonádám vévodí coly

Druhou nejvýznamnější kategorií jsou limonády, 
které tvoří téměř pětinu (24 %) objemu prode-
je. V loňském roce za ně zákazníci zaplatili více 
než pět miliard korun a nakoupili celkem 
406 mi   lionů litrů. „Nejprodávanější jsou coly, 
následují je pomerančové a citronové příchutě,“ 

Doma 67,0 %

 U přátel / na návštěvě 30‚1 %

 V práci / ve škole 26‚4 %

 V restauraci / v hospodě 45‚5 %

Někde jinde 7‚6 %

Neuvedeno 1‚8 %

Kde pijí konzumenti nápoje s colovou příchutí

sděluje Lucia Dargajová. Tržby u limonád podle 
ní rostou, což je taženo nejen vyšší průměrnou 
cenou, ale také prodejem značkových produktů.

„Museli jsme se přizpůsobit současné situaci, 
opatřením a omezením. Více se tedy teď sou-
středíme na ty formy komunikace a marketingu, 
které se realizují v digitálním prostředí,“ vysvět-
luje Kateřina Komárková, manažerka značky 
Pepsi pro ČR a SR. Týká se to například aktuální 
kampaně k nové Pepsi Mango, do které byli ak-
tivně zapojeni i ambasadoři. Novinka doplnila 
stávající řadu ochucených bezkalorických Pepsi 
limonád s limetkou nebo višní.

Třetí příčku drží džusy

Třetí nejoblíbenější skupinou jsou džusy, za kte-
ré spotřebitelé loni utratili čtyři miliardy korun. 
„Celkem je to 152 milionů litrů džusů, kterým 
vévodí pomeranč, jablko a multivitamin. Z těch 
menšinových dlouhodobě roste příchuť anana-
su,“ přibližuje chuťové preference českých zá-
kazníků Lucia Dargajová.

„V březnu jsme v retailu evidovali poměrně vel-
ký nárůst prodejů, který v dubnu poklesl. Situa-
ce přesně kopíruje vývoj pandemie,“ potvrzuje 
Kamil Výborný, brand manažer společnosti 
Pfanner. V souhrnných číslech ale podle firmy 
segment nealko nápojů v retailu vykazuje od 
začátku roku mírný nárůst, značné propady jsou 
zejména v segmentu horeca. V obou odbyto-
vých kanálech firma očekává změnu zákaznic-
kých preferencí, které ovlivní nákupní chování, 
například omezení nákupu dražších či speciál-
ních produktů. Ovocné nápoje včetně džusů 
přitom nakoupilo podle výše zmíněného Spotře-
bitelského panelu GfK Czech 9 z 10 českých 
domácností a v kategorii nakoupily v loňském 
roce osmnáctkrát.

Do minerálních vod míří 
ovocné esence
Před a na začátku nouzového stavu zažil retail 
vlnu předzásobení, hlavně v segmentu minerál-
ních a pramenitých vod. Nyní trh klesá. „Je to 
způsobené hlavně změnou spotřebitelského 
chování. Zákazníci aktuálně preferují nákupy ve 
větších prodejnách moderního typu, realizují vět-
ší nákupy, méně často a preferují větší balení. 
Zřetelný je nárůst e-tailu,“ dokládá Andrea Bro-
žová, PR manažerka společnosti Mattoni 1873. 
Pro letošní sezonu má Mattoni připravenu novou 
příchuť Mattoni Multi – jde o kombinaci chuti 
tropického ovoce a jemně perlivé minerální vody. 
Doplní tak úspěšnou řadu mixovaných příchutí 
Mattoni Cedrata a Black. Tradiční letní limitova-
nou edicí od Mattoni bude letos v létě nealko 
verze populárního koktejlu Daiquiri s mangovou 
příchutí. „Novinkou je také minerální voda 
s jemnou osvěžující esencí ovoce, neobsahuje 
žádný cukr ani sladidla a je určena těm zákazní-
kům, kteří preferují nesladké osvěžení,“ přibližu-
je Andrea Brožová novinku s názvem Mattoni 
Esence. K dispozici bude ve třech oblíbených 
příchutích – citron, pomeranč a malina.

Balené vody nakoupilo podle Spotřebitelského 
panelu GfK Czech v únoru letošního roku 95 % 
českých domácností. Víc než 67 % výdajů smě-
řovalo na nákup vod v akci. „Podíl akčních ná-
kupů vod je v porovnání s ostatními subkatego-
riemi značně nadprůměrný,“ informuje Julia To, 
konzultantka Spotřebitelského panelu. Z men-

Zdroj: Median, MML–TGI, 19/III−19/IV


„Nejhůře je na tom eventový 
marketing.“

 Nelze říci, že by došlo k výraznému oslabení poptávky po balených 
nealkoholických nápojích. Epidemie koronaviru ale zasahuje do event 
marketingu, který u značky tvoří velkou část mixu. Každé jaro jsme 
 například podporovali řadu dětských dnů, soutěží a sportovních 
a  školních akcí. A ty se letos neuskutečnily.

Ondřej Krhánek, marketingový manažer značky Capri-Sun, Vitar

Na akční nákupy 
nealko nápojů 
směřují více 

než tři pětiny 
celkových 
výdajů.
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NEALKO
ZPESTŘUJÍ 
LIMITOVANÉ
EDICE

CS #1

Zdroj: Nielsen, 3/19–2/20

N
ejvětší část nákupů nealkoholic-
kých nápojů představují podle 
společnosti Nielsen minerální, 
stolní, pramenité a kojenecké 
vody, které v objemovém vyjád-

ření tvořily v období od března loňského roku do 
února toho letošního 62 %. 

Celkový objem prodeje za minulý rok činil skoro 
jednu miliardu litrů a čeští zákazníci za ni zapla-
tili 7‚6 miliardy korun. „Z hlediska preferencí 
platí, že více než polovinu nákupů tvoří hlavně 
minerální vody, následují stolní vody a malý seg-
ment představují kojenecké vody, které ale 
v posledním roce rostly nejdynamičtěji,“ uvádí 
Lucia Dargajová, client consultant společnosti 
Nielsen. Češi podle ní preferují jemně perlivé 
vody, následují neperlivé a v nejmenším objemu 
se nakupují perlivé varianty. Z pohledu příchutí 
i nadále platí, že většinu nákupů tvoří neochu-
cené vody (53 %). „Při výběru ochucených va-
riant převládají příchutě citronu, pomeranče 
a lesního ovoce,“ doplňuje Lucia Dargajová.

Trh s nealkoholickými nápoji zažívá, 
podobě jako řada dalších kategorií, 

proměnlivé časy. Ještě 
před plným vypuknutím 
koronavirové epidemie se 

zákazníci předzásobili 
velkými baleními 
a teď vyčkávají. 
Kategorii se ale 

v posledním roce dařilo. Svědčí o tom více 
než čtyřprocentní růst a dvacet miliard, 
které za její výrobky zákazníci utratili.
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20 mld.
korun činily tržby na 
tuzemském trhu za 
nealkoholické nápoje. 
Znamená to více než 
čtyřprocentní růst.

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

ZPESTŘUJÍ 
LIMITOVANÉ
EDICE

N
ření tvořily v období od března loňského roku do 
února toho letošního 62 %. 

Celkový objem prodeje za minulý rok činil skoro 
jednu miliardu litrů a čeští zákazníci za ni zapla-
tili 7‚6 miliardy korun. „Z hlediska preferencí 
platí, že více než polovinu nákupů tvoří hlavně 
minerální vody, následují stolní vody a malý seg-
ment představují kojenecké vody, které ale 
v posledním roce rostly nejdynamičtěji,“ uvádí 
Lucia Dargajová, client consultant společnosti 
Nielsen. Češi podle ní preferují jemně perlivé 
vody, následují neperlivé a v nejmenším objemu 
se nakupují perlivé varianty. Z pohledu příchutí 
i nadále platí, že většinu nákupů tvoří neochu-
cené vody (53 %). „Při výběru ochucených va-
riant převládají příchutě citronu, pomeranče 
a lesního ovoce,“ doplňuje Lucia Dargajová.

před plným vypuknutím 
koronavirové epidemie se 

v posledním roce dařilo. Svědčí o tom více 
než čtyřprocentní růst a dvacet miliard, 
které za její výrobky zákazníci utratili.
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Jitka Hemolová,
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

NEALKO
ZPESTŘUJÍ 
LIMITOVANÉ
EDICE

Podíl segmentů na objemu 
nákupů nealko nápojů najdete 
na www.zboziaprodej.cz

... /...

ších kategorií to jsou hlavně ledové čaje, které 
nakoupila třetina českých domácností, nebo 
energetické nápoje s jen o něco málo menším 
počtem kupujících.

Společnost St. Nicolaus – trade CZ vidí stále jas-
ný trend zejména v nápojích, které mají funkční 
benefity. „Jsou to ty, které kromě toho, že za-
hánějí žízeň, dodají ještě další přidanou hodno-
tu. To může být třeba povzbuzení bdělosti 
u energy drinků nebo doplnění minerálů u vod. 
Lze také očekávat jistou ostražitost                 při nákupu 
velkého balení nápojů. Při nákupní příležitosti 
na cestu a s sebou budou lidé pravděpodobně 
častěji volit více malých než jedno velké balení,“ 
říká obchodní ředitel společnosti Jiří Štesl. Firma 
se tak bude nadále na trhu profilovat dvěma 
minerálními vodami: Gemerkou, která má vyso-
ký obsah magnézia a vápníku, a Fatrou s tako-
vým složením minerálů, jež v trávicím traktu 
vytváří zásadité prostředí. „Je určena zejména 
pro ty, kdo se často stravují nevyváženou stra-
vou, která vytváří překyselení,“ dodává Jiří Štesl.

Limonádám vévodí coly

Druhou nejvýznamnější kategorií jsou limonády, 
které tvoří téměř pětinu (24 %) objemu prode-
je. V loňském roce za ně zákazníci zaplatili více 
než pět miliard korun a nakoupili celkem 
406 mi   lionů litrů. „Nejprodávanější jsou coly, 
následují je pomerančové a citronové příchutě,“ 

Doma 67,0 %

 U přátel / na návštěvě 30‚1 %

 V práci / ve škole 26‚4 %

 V restauraci / v hospodě 45‚5 %

Někde jinde 7‚6 %

Neuvedeno 1‚8 %

Kde pijí konzumenti nápoje s colovou příchutí

sděluje Lucia Dargajová. Tržby u limonád podle 
ní rostou, což je taženo nejen vyšší průměrnou 
cenou, ale také prodejem značkových produktů.

„Museli jsme se přizpůsobit současné situaci, 
opatřením a omezením. Více se tedy teď sou-
středíme na ty formy komunikace a marketingu, 
které se realizují v digitálním prostředí,“ vysvět-
luje Kateřina Komárková, manažerka značky 
Pepsi pro ČR a SR. Týká se to například aktuální 
kampaně k nové Pepsi Mango, do které byli ak-
tivně zapojeni i ambasadoři. Novinka doplnila 
stávající řadu ochucených bezkalorických Pepsi 
limonád s limetkou nebo višní.

Třetí příčku drží džusy

Třetí nejoblíbenější skupinou jsou džusy, za kte-
ré spotřebitelé loni utratili čtyři miliardy korun. 
„Celkem je to 152 milionů litrů džusů, kterým 
vévodí pomeranč, jablko a multivitamin. Z těch 
menšinových dlouhodobě roste příchuť anana-
su,“ přibližuje chuťové preference českých zá-
kazníků Lucia Dargajová.

„V březnu jsme v retailu evidovali poměrně vel-
ký nárůst prodejů, který v dubnu poklesl. Situa-
ce přesně kopíruje vývoj pandemie,“ potvrzuje 
Kamil Výborný, brand manažer společnosti 
Pfanner. V souhrnných číslech ale podle firmy 
segment nealko nápojů v retailu vykazuje od 
začátku roku mírný nárůst, značné propady jsou 
zejména v segmentu horeca. V obou odbyto-
vých kanálech firma očekává změnu zákaznic-
kých preferencí, které ovlivní nákupní chování, 
například omezení nákupu dražších či speciál-
ních produktů. Ovocné nápoje včetně džusů 
přitom nakoupilo podle výše zmíněného Spotře-
bitelského panelu GfK Czech 9 z 10 českých 
domácností a v kategorii nakoupily v loňském 
roce osmnáctkrát.

Do minerálních vod míří 
ovocné esence
Před a na začátku nouzového stavu zažil retail 
vlnu předzásobení, hlavně v segmentu minerál-
ních a pramenitých vod. Nyní trh klesá. „Je to 
způsobené hlavně změnou spotřebitelského 
chování. Zákazníci aktuálně preferují nákupy ve 
větších prodejnách moderního typu, realizují vět-
ší nákupy, méně často a preferují větší balení. 
Zřetelný je nárůst e-tailu,“ dokládá Andrea Bro-
žová, PR manažerka společnosti Mattoni 1873. 
Pro letošní sezonu má Mattoni připravenu novou 
příchuť Mattoni Multi – jde o kombinaci chuti 
tropického ovoce a jemně perlivé minerální vody. 
Doplní tak úspěšnou řadu mixovaných příchutí 
Mattoni Cedrata a Black. Tradiční letní limitova-
nou edicí od Mattoni bude letos v létě nealko 
verze populárního koktejlu Daiquiri s mangovou 
příchutí. „Novinkou je také minerální voda 
s jemnou osvěžující esencí ovoce, neobsahuje 
žádný cukr ani sladidla a je určena těm zákazní-
kům, kteří preferují nesladké osvěžení,“ přibližu-
je Andrea Brožová novinku s názvem Mattoni 
Esence. K dispozici bude ve třech oblíbených 
příchutích – citron, pomeranč a malina.

Balené vody nakoupilo podle Spotřebitelského 
panelu GfK Czech v únoru letošního roku 95 % 
českých domácností. Víc než 67 % výdajů smě-
řovalo na nákup vod v akci. „Podíl akčních ná-
kupů vod je v porovnání s ostatními subkatego-
riemi značně nadprůměrný,“ informuje Julia To, 
konzultantka Spotřebitelského panelu. Z men-

Zdroj: Median, MML–TGI, 19/III−19/IV


„Nejhůře je na tom eventový 
marketing.“

 Nelze říci, že by došlo k výraznému oslabení poptávky po balených 
nealkoholických nápojích. Epidemie koronaviru ale zasahuje do event 
marketingu, který u značky tvoří velkou část mixu. Každé jaro jsme 
 například podporovali řadu dětských dnů, soutěží a sportovních 
a  školních akcí. A ty se letos neuskutečnily.

Ondřej Krhánek, marketingový manažer značky Capri-Sun, Vitar

Na akční nákupy 
nealko nápojů 
směřují více 

než tři pětiny 
celkových 
výdajů.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Výrobci věří, že s teplejším počasím se situace 
zlepší a dojde k opětovnému růstu kategorie. 
„Absence letních festivalů se ale do výsledků 
určitě promítne a neočekávám, že by se čísla 
navýšila významně jinde,“ připouští Tomáš Čer-
nohlávek, obchodní zástupce společnosti Mex 
Trading. Ta letos uvedla na trh novinku v pré-
miové řadě Unico Fresco – 100% ovocně-zele-
ninovou šťávu Jugo Rojo s obsahem šťávy z mrk-
ve, červené řepy, jablek a pomerančů. 

„Nejprodávanější stálicí z našeho sortimentu 
Jumex je speciální stay cool 500ml lahev, díky 
které vydrží nápoj déle vychlazený a připravený 
ke konzumaci,“ přibližuje Tomáš Černohlávek. 
Společnost na českém trhu zastupuje francouz-
ské minerální vody Volvic, v nabídce je čistá mi-
nerální voda a minerální voda s ovocnou příchu-
tí, například citron, jahoda či maracuja. „Vždy 
je ve variantě s cukrem a bez cukru a ve třech 
velikostech balení,“ přibližuje novinky. Klasic-
kou 1‚5l láhev doplňuje litrová se sport cup víč-

kem, k dispozici je také 500ml varianta. Pro 
obchodníky firma pravidelně chystá speciální 
promoční akce na sezonní měsíce.

Nejmenší segment nově 
s tradiční značkou

Ledové čaje představují nejmenší segment, tvo-
ří necelá tři procenta z objemu prodeje nealko-
holických nápojů. Prodá se jich méně než 47 mi-
lionů litrů za zhruba 718 milionů korun. „Právě 
ledové čaje jsou jedinou nealko kategorií, kde 
výdaje v posledním roce klesly, i když o méně 
než jedno procento,“ doplňuje Lucia Dargajová. 
Do tohoto segmentu letos vstupuje společnost 
Vitar se značkou Capri-Sun. „V červnu uvádíme 
na trh 200ml novinku v oblíbené broskvové pří-
chuti Capri-Sun Ice Tea Peach,“ přibližuje On-
dřej Krhánek, marketingový manažer značky 
Capri-Sun. Značku také zatraktivní letní limito-
vaná edice obalů u oblíbených příchutí Multivi-
tamin, Pomeranč a Mystic Dragon.

Některým hráčům na trhu naopak současná si-
tuace pomáhá. „SodaStream je určený hlavně 
na přípravu nápojů v pohodlí domova, aniž by 
zákazník musel kamkoli chodit, takže je pro nás 
současná situace paradoxně přínosná,“ tvrdí 
Michal Panis, manager značky SodaStream 

v ČR. Zákazníci, kteří hledají alternativu k bale-
ným nápojům, tak mají po ruce řešení a firma 
eviduje od poloviny března zvýšené prodeje. Pro 
letošní léto je připravena edice Love Raspberry. 
„Jde o nejprodávanější výrobník perlivé vody 
SodaStream Jet, ke kterému jsme přibalili ve 
stejném malinovém designu dvě opakovaně po-
užitelné lahve a příchuť malina, která je jednou 
z nejoblíbenějších v tuzemsku a u nás patří k top 
pětce nejprodávanějších příchutí,“ přibližuje no-
vinky Michal Panis. 

Jak na recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů nealko nápojů, aby bylo 
možné je snadno vytřídit a recyklovat:

PET lahev

• recyklovatelná; problematické jsou PVC 
sleeves, pokud nejsou spotřebiteli od-
straněny

Skleněná lahev

• plně recyklovatelná; právě skleněné lahve 
na minerálky jsou nejčastějšími výrobky 
z již recyklovatelného skla

Plechovka Alu

• recyklovatelná; v ČR se odděleně sbírají 
do nádob s šedou nálepkou Kovy

Nápojové kartony

• recyklovatelné; v ČR se odděleně sbírají 
do nádob s oranžovou nálepkou Nápojo-
vé kartony

Obaly by měly být dobře vyprázdnitelné. Na 
obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, kam použitý obal odložit.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY

Situaci snad 
zlepší teplejší 

počasí.



P E V N Á  J A K O  S K Á L A

V Á P N Í K H O Ř Č Í K
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ček společnosti Unilever ČR, jsou aktuálním hi-
tem takzvané pintové, tedy kelímkové zmrzliny. 
Obvykle mají 400 či 500 ml a plní tak funkci 
domácího odpoledního dezertu.

K nabídce většího, rodinného balení přistoupila 
během koronavirové epidemie společnost Frui-
tisimo Group. „Standardně servírujeme zmrzli-
nu nejčastěji do žitného kornoutku nebo bam-
busového kelímku, vzhledem k okolnostem 
jsme vytvořili i rodinná a jednoporcová balení, 
která nabízíme jak prostřednictvím delivery, tak 
i v našich prodejnách. Prodeje jsou prozatím vy-
rovnané,“ přibližuje aktuální vývoj marketingo-
vá manažerka Veronika Janáčková.

stojí za tradiční značkou točených zmrzlin 
z Opočna. K trendovým příchutím řadí zejména 
černou zmrzlinu nebo slaný karamel, který zá-
kazníci rádi ochutnají.

Oblibu zajímavých příchutí potvrzuje také Mar-
tin Kincl, marketingový ředitel společnosti Alim-
pex Food: „V posledních letech se do popředí 
chutí ve zmrzlinách i dezertech dostalo mango, 
slaný karamel, černý kokos nebo černá zmrzlina. 
Tyto příchutě se ale prosazují hlavně díky in-
fluencerům a early adopterům, kteří, když se 
z těchto příchutí stane masovka, přeskočí zase 
na jiný trend.“ V posledních letech ovšem za-
znamenává velký trend v šíři nabízených příchu-
tí, aby měl zákazník na výběr a ten vracející se 
měl možnost i experimentovat.

Koronavirová epidemie způsobila podle Proko-
pa Volfa, vedoucího divize zmrzlin společnosti 
Bidfood Czech Republic, nárůst poptávky po 
vaničkových zmrzlinách Prima a kelímcích Pegas 
Premium a Mrož: „Jsou určeny hlavně pro do-
mácí spotřebu, kterou teď zákazníci, kteří musí 
dodržovat hygienická opatření, preferují.“ 
S uvolněním restrikcí budou konzumenti moci 
opět vyměnit roušku za nanuk na dřívku, spo-
třebu impulzních zmrzlin ale epidemie zřejmě 
výrazně ovlivnila.

Mohlo by se dařit 
multipackům

„Jsme národem malého balení, což nás dost od-
lišuje od západních trhů, kde se daří prodeji vel-
kých balení,“ uvádí Martin Kincl. Pro letošní rok, 
poznamenaný koronavirovou epidemií, očekává, 
že by se mohlo dařit multipackům, tedy velkému 
balení jednoporcových zmrzlin, které si na čes-
kém trhu teprve budují svou pozici. Podle Jana 
Diehela, manažera kategorie zmrzlinových zna-

„Zákazníci 
jsou méně 
konzerva-

tivní.“

Preference zákazníků se mění – dříve 
byli daleko více konzervativní, na prvních 
příčkách prodejnosti byla klasika typu 
vanilka či čokoláda. Dnes se dá říci, že 
tento poměr mezi klasickými zmrzlinami 
a inovacemi je téměř vyrovnaný. Naši 
zákazníci si například oblíbili kombinaci 
malin, pistácií a smetany ve zmrzlině 
Itálie, která získala i ocenění v soutěži ře-
meslných zmrzlin Gelato Festival World 
Masters.

Veronika Janáčková,
marketing manager, 
Fruitisimo Group

Podle zkušeností Františka Culka volí zákazník 
hlavně točenou zmrzlinu do kornoutu k okamži-
té konzumaci, zhruba pětina zákazníků si ale 
čerstvou zmrzlinu odnáší domů v termomiskách.

Letní sezonu osvěží 
limitované edice

Ačkoliv klasika zůstává klasikou, nabídka letních 
limitovaných edic nabídne rozmanitost chutí 
a vůní. „Ve Fruitisimo barech jsme připravili 
osvěžující ovocné sorbety, sázíme třeba na kom-
binaci kiwi a banánu ve zmrzlině Kibano a na 
Hruškový sorbet z odrůdy Williams. Nabídneme 
i limitované edice zmrzlin, o které byl velký zá-
jem na zmrzlinovém festivalu Prague Ice Cream 
Festival,“ přibližuje letní novinky Veronika Ja-
náčková.

Společnost Alimpex Food si pro letní sezonu při-
pravila řadu trendových zmrzlin, které zákazníky 
upoutají na první pohled designovými obaly. Pro 
děti je nachystaná zmrzlina ve tvaru růžového 
donutu na dřívku pod názvem Oblížek, malého 
zákazníka zaujme i Mašinárium, pytlíček zmrzlin 
ve tvaru letadel a raket. Pro dospělé je určena 
ruská zmrzlina z pravé smetany nebo zmrzlinová 
roláda na dřívku Romaneto. „Mezi největší hity 
ale patří rozšíření řady zmrzlin z řeckého jogurtu 
Zorba s příchutí lesního ovoce a nové rodinné 
balení pod názvem Filmová,“ přibližuje letní tr-
háky Martin Kincl. Filmová skrývá zmrzlinu s pří-
chutí slaného karamelu a popcornu. Její množ-
ství údajně odpovídá přesné dávce zmrzliny 
konzumované u oblíbeného filmu.

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1

Z
e zjištění společnosti Niel-
sen vyplývá, že v období 
11/2018 až 10/2019 pře-
kročily tržby za zmrzliny 
hranici čtyř miliard korun, 

což znamená 5‚9% meziroční růst. Podle Spo-
třebitelského panelu GfK Czech zmrzlinu pro 
domácní spotřebu nakoupilo v období 10/2018 
až 09/2019 téměř 90 % českých domácností. 

Na nákup kategorie se vydaly v průměru 
patnáctkrát a jejich průměrná roční útrata 
přesáhla 760 Kč. „Zmrzlina je především 

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 10/2018–9/2019

sezonní zboží. Největší nakoupené množství se 
tedy odehraje v letních měsících od června do 
srpna, kdy tvoří nákupy 45 procent ročního ob-
jemu kategorie,“ poznamenává konzultantka 
Spotřebitelského panelu Hana Paděrová.

Vítězí vanilka, 
jahoda, čokoláda 
i jednoporcovky

Výrobci se shodují na tom, že český zákazník je 
značně konzervativní. Nicméně rád vyzkouší 
novinky a limitované edice, po kterých se ale 
opět vrací k osvědčené klasice. „Více než polo-
vina českých spotřebitelů preferuje mléčné 
a krémové příchutě, čtvrtina si oblíbila ovocné 
mléčné dezerty, pak následují sorbety,“ říká 
projektový manažer značky Zmrzka Hollandia 
Milan Svejkovský. Dodává, že vítězí kusové 
zmrzliny na dřívku následované zmrzlinami 
v kornoutku. Na třetím místě jsou se čtvrtino-
vým podílem rodinná balení v kelímku. „Kromě 
vanilky, čokolády, jahody a třeba i pistácie jsou 
na vzestupu také kvalitní sorbetové zmrzliny,“ 
upozorňuje František Culek, vedoucí prodeje 
zmrzlinové sekce společnosti Bohemilk, která 

ZMRZLINOVOU 
KLASIKU 
STŘÍDÁ CHUŤ 
EXPERIMENTOVAT

Vanilka, čokoláda a jahoda je trojlístek 
nejoblíbenějších příchutí, které zákazníci opakovaně 
vyhledávají. Stále častěji jsou ale ochotni 
experimentovat a typicky impulzní kategorii 
tak výrobci obohacují novinkami a limitovanými 
edicemi. Ty lákají pozornost zejména v letních 
měsících a zákazníci jsou ochotni si za ně připlatit.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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2/5
celkových výdajů za 
zmrzliny utratí české 
domácnosti v diskontech. 
Přes čtvrtinu výdajů spolknou 
hypermarkety a necelá pětina 
připadá na supermarkety.

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY
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ček společnosti Unilever ČR, jsou aktuálním hi-
tem takzvané pintové, tedy kelímkové zmrzliny. 
Obvykle mají 400 či 500 ml a plní tak funkci 
domácího odpoledního dezertu.

K nabídce většího, rodinného balení přistoupila 
během koronavirové epidemie společnost Frui-
tisimo Group. „Standardně servírujeme zmrzli-
nu nejčastěji do žitného kornoutku nebo bam-
busového kelímku, vzhledem k okolnostem 
jsme vytvořili i rodinná a jednoporcová balení, 
která nabízíme jak prostřednictvím delivery, tak 
i v našich prodejnách. Prodeje jsou prozatím vy-
rovnané,“ přibližuje aktuální vývoj marketingo-
vá manažerka Veronika Janáčková.

stojí za tradiční značkou točených zmrzlin 
z Opočna. K trendovým příchutím řadí zejména 
černou zmrzlinu nebo slaný karamel, který zá-
kazníci rádi ochutnají.

Oblibu zajímavých příchutí potvrzuje také Mar-
tin Kincl, marketingový ředitel společnosti Alim-
pex Food: „V posledních letech se do popředí 
chutí ve zmrzlinách i dezertech dostalo mango, 
slaný karamel, černý kokos nebo černá zmrzlina. 
Tyto příchutě se ale prosazují hlavně díky in-
fluencerům a early adopterům, kteří, když se 
z těchto příchutí stane masovka, přeskočí zase 
na jiný trend.“ V posledních letech ovšem za-
znamenává velký trend v šíři nabízených příchu-
tí, aby měl zákazník na výběr a ten vracející se 
měl možnost i experimentovat.

Koronavirová epidemie způsobila podle Proko-
pa Volfa, vedoucího divize zmrzlin společnosti 
Bidfood Czech Republic, nárůst poptávky po 
vaničkových zmrzlinách Prima a kelímcích Pegas 
Premium a Mrož: „Jsou určeny hlavně pro do-
mácí spotřebu, kterou teď zákazníci, kteří musí 
dodržovat hygienická opatření, preferují.“ 
S uvolněním restrikcí budou konzumenti moci 
opět vyměnit roušku za nanuk na dřívku, spo-
třebu impulzních zmrzlin ale epidemie zřejmě 
výrazně ovlivnila.

Mohlo by se dařit 
multipackům

„Jsme národem malého balení, což nás dost od-
lišuje od západních trhů, kde se daří prodeji vel-
kých balení,“ uvádí Martin Kincl. Pro letošní rok, 
poznamenaný koronavirovou epidemií, očekává, 
že by se mohlo dařit multipackům, tedy velkému 
balení jednoporcových zmrzlin, které si na čes-
kém trhu teprve budují svou pozici. Podle Jana 
Diehela, manažera kategorie zmrzlinových zna-

„Zákazníci 
jsou méně 
konzerva-

tivní.“

Preference zákazníků se mění – dříve 
byli daleko více konzervativní, na prvních 
příčkách prodejnosti byla klasika typu 
vanilka či čokoláda. Dnes se dá říci, že 
tento poměr mezi klasickými zmrzlinami 
a inovacemi je téměř vyrovnaný. Naši 
zákazníci si například oblíbili kombinaci 
malin, pistácií a smetany ve zmrzlině 
Itálie, která získala i ocenění v soutěži ře-
meslných zmrzlin Gelato Festival World 
Masters.

Veronika Janáčková,
marketing manager, 
Fruitisimo Group

Podle zkušeností Františka Culka volí zákazník 
hlavně točenou zmrzlinu do kornoutu k okamži-
té konzumaci, zhruba pětina zákazníků si ale 
čerstvou zmrzlinu odnáší domů v termomiskách.

Letní sezonu osvěží 
limitované edice

Ačkoliv klasika zůstává klasikou, nabídka letních 
limitovaných edic nabídne rozmanitost chutí 
a vůní. „Ve Fruitisimo barech jsme připravili 
osvěžující ovocné sorbety, sázíme třeba na kom-
binaci kiwi a banánu ve zmrzlině Kibano a na 
Hruškový sorbet z odrůdy Williams. Nabídneme 
i limitované edice zmrzlin, o které byl velký zá-
jem na zmrzlinovém festivalu Prague Ice Cream 
Festival,“ přibližuje letní novinky Veronika Ja-
náčková.

Společnost Alimpex Food si pro letní sezonu při-
pravila řadu trendových zmrzlin, které zákazníky 
upoutají na první pohled designovými obaly. Pro 
děti je nachystaná zmrzlina ve tvaru růžového 
donutu na dřívku pod názvem Oblížek, malého 
zákazníka zaujme i Mašinárium, pytlíček zmrzlin 
ve tvaru letadel a raket. Pro dospělé je určena 
ruská zmrzlina z pravé smetany nebo zmrzlinová 
roláda na dřívku Romaneto. „Mezi největší hity 
ale patří rozšíření řady zmrzlin z řeckého jogurtu 
Zorba s příchutí lesního ovoce a nové rodinné 
balení pod názvem Filmová,“ přibližuje letní tr-
háky Martin Kincl. Filmová skrývá zmrzlinu s pří-
chutí slaného karamelu a popcornu. Její množ-
ství údajně odpovídá přesné dávce zmrzliny 
konzumované u oblíbeného filmu.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Smetanové kelímky 
nabídnou prémiovou 
kvalitu

Růžové Magnum Ruby, jehož poleva je vyrobe-
na z kakaových bobů Ruby, letos uvedla na trh 
společnost Unilever ČR. Novinku představuje 
rovněž italská řemeslná značka Grom, která je 
od roku 2015 součástí firmy. „Grom je původně 
retailová značka, provozuje přes šest desítek 
pravých gelaterií po celém světě, před několika 
lety začal Grom vyrábět také gelato do pint,“ 
přibližuje Jan Diehel novou značku, která se pyš-
ní vlastní organickou farmou v Itálii.

Společnost Bohemilk zařadila do novinek letoš-
ní točené zmrzliny příchutě slaného karamelu, 
sorbet s černými plody a novou řadu řemeslných 
sorbetů s vysokým obsahem ovoce. Nový pré-
miový výrobek je přichystaný i k šedesátému 
výročí zmrzliny z Opočna. „Jde o mraženou 
smetanovou zmrzlinu Milky Day, určenou pro 
maloobchodní prodej,“ přibližuje František 
Culek. Pět příchutí (jahoda/malina, pistácie, čo-
koláda, karamel a stracciatella) bude k dispozici 
v balení 120 ml s dřevěnou lžičkou a ve 460ml 
rodinném balení.

Na prémiové smetanové kelímky Pegas Pre-
mium a ovocné sorbety Mrož sází společnost 
Bidfood Czech Republic. „Řada Pegas Premium 
se vyznačuje vysokým obsahem smetany, ab-
sencí levných náhražkových rostlinných tuků, 

nízkým nášlehem a prvotřídními surovinami od 
belgické čokolády po polokandované jahody 
vybraných odrůd. Představili jsme ji ve třech pří-
chutích, a to Almond, Belgian Chocolate a Stra-
wberry shake,“ představuje benefity prémiové 
řady Prokop Volf. V řadě Mrož se objeví svěží 
jahodový, malinový a mangový sorbet.

Zmrzky Hollandia letos obohatí hlavně nové sor-
betové zmrzliny s příchutí manga a maliny. „Jde 
o kombinaci ovoce a jogurtového mraženého 
krému. Padesátimililitrová Zmrzka na dřívku ob-
sahuje 70 procent selského jogurtu Hollandia 
a je obalená sorbetem letního nebo tropického 
ovoce,“ popisuje Milan Svejkovský. K celoroční-
mu prodeji chystá firma také rodinné balení 
Hollandia Zmrzka Brownie ve 470ml kelímku.

Doba pocovidová? 
Optimismus

Chování spotřebitelů lze jen těžko predikovat. 
Výrobci jsou ale ve výhledu poměrně optimistič-
tí a věří, že si zákazníci cestu ke zmrzlinám opět 
najdou. „Zákazníci stále hledí na jasné parame-
try – pravou smetanu bez náhražkových rostlin-
ných tuků, nízký nášleh, poctivou porci ovoce, 
čokolády nebo oříšků,“ míní Prokop Volf. Podle 
Martina Kincla je ovšem zřejmé, že zákazníci 
inklinují k šetření a strach o budoucí vývoj se 
projeví na spotřebě v řadě kategorií. „Myslím, 
že v kategorii zmrzlin se ale projeví pouze 
v omezené míře. Zmrzliny si zákazník, na rozdíl 
třeba od dražšího cestování do zahraničí, určitě 
dopřeje,“ uzavírá téma Martin Kincl.       

Jak na recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při ná-
vrhu a výrobě obalů zmrzliny, aby bylo 
možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly – kelímky a vaničky

•  nejčastěji polystyren a polypropylen 
– dobře recyklovatelný jednodruhový 
 materiál

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

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitel-
né velkoformátové etikety

•  Obaly by měly být dobře vyprázdnitel-
né. Na obalech by spotřebitelům 
pomohly informace o tom, kam použitý 
obal odložit.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

„Pozvolna 
roste obli-
ba vegan-

ských i pro-
teinových 
 zmrzlin.“

Zákazníci se stále rádi vracejí k osvědče-
né klasice, jako je vanilková, čokoládová 
nebo jahodová kopečková zmrzlina. 
V segmentu nanuků je to třeba tva-
rohový Míša, který má oblibu napříč 
generacemi. Roste ale také obliba níz-
kokalorických, veganských či proteino-
vých zmrzlin. Aktuálním hitem jsou tzv. 
pintové, tedy kelímkové formáty zmrzlin, 
vhodné pro menší domácnosti.

Jan Diehel,
manažer kategorie zmrzlinových
značek, Unilever ČR

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY

Vanilková 
varianta tvoří 

více než pětinu 
objemu trhu.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Nejpoužívanější faktor 
ochrany najdete
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

Z balení zákazníci preferují větší rodinná balení 
a praktická minibalení do kabelky. Důležitou roli 
hraje forma – zda se jedná o mléko, olej či krém 
a jak snadno se aplikuje. Podle Andrey Söhne-
lové vzrůstá obliba opalovacích olejů, nejoblíbe-
nějšími přípravky ale zůstávají mléka a emulze. 

K nejprodávanějším produktům z řady značky 
Astrid Sun patří rodinné mléko na opalování 
(SPF 30) v praktickém 300ml balení s pumpič-
kou a celé portfolio dětské péče na opalování 
s vysokými ochrannými faktory. Zájem je také 
o hydratační mléka na opalování a oleje ve spre-
ji se středním a vysokým ochranným faktorem.

„Z portfolia značky Sebamed se prodávají nej-
více produkty s ochranným faktorem 50, a to 
jak pro dospělé, tak pro děti,“ dokládá Ondřej 
Šereda. Spotřebitelé preferují větší balení, tedy 
150 ml a více, z forem mají v oblibě klasická 
tělová mléka. „Zákazníci si dnes pozorně hlí-
dají složení produktů, proto je dobré do nabíd-
ky zařadit takové výrobky, které neobsahují 

deklarovanou úroveň ochrany. Ta je vnímána 
především prostřednictvím údaje o výši ochran-
ného faktoru a odolnosti vůči vodě. „Obě infor-
mace jsou pro spotřebitele velmi důležité. Zejmé-
na pokud jde o výběr sluneční péče pro děti, jsou 
spotřebitelé velmi nároční a požadují vysokou 
úroveň ochrany,“ vysvětluje Andrea Söhnelová.

Trend, který do přípravků sluneční péče míří, 
jsou speciální kosmetické ingredience, které                 
chrání pokožku před předčasným stárnutím či 
poskytují ochranu velmi citlivé pokožce.

Vylepšená konstrukce 
a povrchová úprava

Bella Perfecta Slim
oblíbené dámské 

hygienické vložky Bella 
Perfecta v nové kvalitě 

a balení

www.bella-cz.cz

kampaň
2020
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„Tržní podíl 
privátních 

značek 
roste.“

Z prodejních kanálů jsou pro opalovací 
kosmetiku nejdůležitější organiz                ované 
drogerie, kde se protočí 64‚4 procenta 
tržeb. Po nich následují hypermarkety 
s 24‚5 procenta tržeb a supermarkety 
s 11‚1 procenta. Meziročně rostou pro-
deje hlavně v organizovaných drogeriích 
a v supermarketech na úkor hypermarke-
tů. K růstu kategorie v tržbách přispívají 
i privátní značky, které meziročně vzrostly 
o pětinu. Nyní je jejich tržní podíl přes 30 
procent z celé opalovací kosmetiky.

Kateřina Panczaková,
konzultantka, Nielsen

Trendem jsou 
speciální 

kosmetické 
ingredience.

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1

P
odle Andrey Söhnelové, brand 
manažerky značky Astrid Sun 
společnosti Sarantis Czech Re-
public, jsou teď před námi stě-
žejní měsíce, z jejichž průběhu 

bude zřejmé, jak moc se situace kolem korona-
viru podepíše na letošní sezoně. Pokles nicméně 
očekává až v desítkách procent. Podobně to vidí 
také Ondřej Šereda, key account manager spo-
lečnosti Mark Distri. Předpokládá pokles prodeje 
zejména produktů s vysokým ochranným fakto-

rem. Lze se totiž domnívat, že lidé na dovole-
ných v tuzemsku oproti těm u moře nebudou 
užívat takové množství opalovacích přípravků 
a nebudou mít ani potřebu chránit se příprav-
ky s vyšším ochranným faktorem. Mnoho lidí 
přitom v tuzemsku nepoužívá žádné ochranné 
prostředky. Situaci na trhu tak může zachránit 
hlavně teplé, slunečné léto. Obchodníkům do-
poručuje zařadit do nabídky opalovací krémy 
s nižšími a středními ochrannými faktory a také 
opalovací krémy na obličej.

Zdroj: Nielsen, 3/19–2/20

Zákazníci důvěřují 
značkám

Při nákupu se spotřebitelé rozhodují racionálně. 
„Produkty sluneční péče jsou vysoce funkční zá-
ležitostí, a spotřebitelé proto upřednostňují znač-
ky a výrobky, které opravdu splní, co deklarují,“ 
je přesvědčena Andrea Söhnelová. Při rozhodo-
vání o koupi tedy hraje důležitou roli značka, 
která musí být důvěryhodná a spolehlivá a zajistit 

OPALOVACÍ
PROSTŘEDKY 
SPASÍ JEDINĚ 
SLUNCE Ačkoliv si trh s opalovacími prostředky 

v loňském roce vůbec nevedl špatně, díky 
koronavirové epidemii jej letos čeká propad. 

Úspěch celé kategorie teď závisí hlavně na příznivém počasí a komunikaci výrobců. 
Ti se musí zaměřit na to, aby motivovali zákazníky k nákupu ochranných prostředků 
i tehdy, pokud zrovna nezamíří k moři.
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83 %
objemu prodeje pří-
pravků na opalování 
tvoří balení do 200 ml.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Nejpoužívanější faktor 
ochrany najdete
na www.zboziaprodej.cz 
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Z balení zákazníci preferují větší rodinná balení 
a praktická minibalení do kabelky. Důležitou roli 
hraje forma – zda se jedná o mléko, olej či krém 
a jak snadno se aplikuje. Podle Andrey Söhne-
lové vzrůstá obliba opalovacích olejů, nejoblíbe-
nějšími přípravky ale zůstávají mléka a emulze. 

K nejprodávanějším produktům z řady značky 
Astrid Sun patří rodinné mléko na opalování 
(SPF 30) v praktickém 300ml balení s pumpič-
kou a celé portfolio dětské péče na opalování 
s vysokými ochrannými faktory. Zájem je také 
o hydratační mléka na opalování a oleje ve spre-
ji se středním a vysokým ochranným faktorem.

„Z portfolia značky Sebamed se prodávají nej-
více produkty s ochranným faktorem 50, a to 
jak pro dospělé, tak pro děti,“ dokládá Ondřej 
Šereda. Spotřebitelé preferují větší balení, tedy 
150 ml a více, z forem mají v oblibě klasická 
tělová mléka. „Zákazníci si dnes pozorně hlí-
dají složení produktů, proto je dobré do nabíd-
ky zařadit takové výrobky, které neobsahují 

deklarovanou úroveň ochrany. Ta je vnímána 
především prostřednictvím údaje o výši ochran-
ného faktoru a odolnosti vůči vodě. „Obě infor-
mace jsou pro spotřebitele velmi důležité. Zejmé-
na pokud jde o výběr sluneční péče pro děti, jsou 
spotřebitelé velmi nároční a požadují vysokou 
úroveň ochrany,“ vysvětluje Andrea Söhnelová.

Trend, který do přípravků sluneční péče míří, 
jsou speciální kosmetické ingredience, které                 
chrání pokožku před předčasným stárnutím či 
poskytují ochranu velmi citlivé pokožce.

Vylepšená konstrukce 
a povrchová úprava

Bella Perfecta Slim
oblíbené dámské 

hygienické vložky Bella 
Perfecta v nové kvalitě 

a balení

www.bella-cz.cz

a balení
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2020
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„Tržní podíl 
privátních 

značek 
roste.“

Z prodejních kanálů jsou pro opalovací 
kosmetiku nejdůležitější organiz                ované 
drogerie, kde se protočí 64‚4 procenta 
tržeb. Po nich následují hypermarkety 
s 24‚5 procenta tržeb a supermarkety 
s 11‚1 procenta. Meziročně rostou pro-
deje hlavně v organizovaných drogeriích 
a v supermarketech na úkor hypermarke-
tů. K růstu kategorie v tržbách přispívají 
i privátní značky, které meziročně vzrostly 
o pětinu. Nyní je jejich tržní podíl přes 30 
procent z celé opalovací kosmetiky.

Kateřina Panczaková,
konzultantka, Nielsen

Trendem jsou 
speciální 

kosmetické 
ingredience.
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Je skvělé mít někoho, 
kdo o vás pečuje. 
Objevte inovovanou sluneční řadu Astrid Sun

a užívejte si bezstarostný pobyt na slunci s celou rodinou.

UVA+UVB+IR+VL ochrana

Provitamin D pro vyšší odolnost pokožky před UV zářením

Klinicky testováno, minimalizuje riziko alergických reakcí

* 
Z

d
ro

j: 
A

C
 N

ie
ls

e
n

 -
 o

b
je

m
 p

ro
d

e
je

, 
m

o
d

e
rn

í 
tr

h
 

&
 o

rg
a

n
iz

o
v
a

n
é

 d
ro

g
e

ri
e

, 
le

d
e

n
–

ří
je

n
 2

0
19

 

.

.

.

Je skvělé mít někoho, 
kdo o vás pečuje. 
Objevte inovovanou sluneční řadu Astrid Sun

a užívejte si bezstarostný pobyt na slunci s celou rodinou.

UVA+UVB+IR+VL ochrana

Provitamin D pro vyšší odolnost pokožky před UV zářením

Klinicky testováno, minimalizuje riziko alergických reakcí

* 
Z

d
ro

j: 
A

C
 N

ie
ls

e
n

 -
 o

b
je

m
 p

ro
d

e
je

, 
m

o
d

e
rn

í 
tr

h
 

&
 o

rg
a

n
iz

o
v
a

n
é

 d
ro

g
e

ri
e

, 
le

d
e

n
–

ří
je

n
 2

0
19

 

.

.

.

38

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

parabeny a další tělu škodlivé chemické látky,“ 
doplňuje. A zapomínat by se nemělo ani na 
řadu přípravků po opalování, které díky růz-
ným složkám, například betakarotenu, pečují 
o pokožku a prodlužují dobu opálení. 

I tady zákazníci často sáhnou po rodinném ba-
lení. „V nabídce máme například hydratační 
mléko po opalování ve velkém, 400ml balení 
a chladivou regenerační pěnu s deseti procen-
ty D-panthenolu,“ uvádí Andrea Söhnelová. 
Inovace v portfoliu značky Astrid Sun jsou tra-
dičně velké, jen letos jde hned o šest novinek. 
„Novinky reagují na rostoucí popularitu vyšších 
ochranných faktorů, rostoucí zájem o opalova-
cí oleje, oblibu intenzivně pečujících přípravků 
se speciálními kosmetickými ingrediencemi 
a poptávku po produktech, které se snadno 
aplikují,“ přibližuje Andrea Söhnelová.

Důležitá je kompletní 
nabídka

„Největší zájem je o spreje a klasické krémy. Zá-
kazníci oceňují, že se snadno nanášejí, rychle 
vstřebávají, jsou voděodolné, případně obsahu-
jí třeba vitamin E. V na                bídce nesmějí chybět 
produkty s vyšším ochranným faktorem pro cit-
livou pokožku a také hydratační mléka po opa-
lování s dlouhým účinkem,“ přibližuje zkušenos-
ti Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl 
Česká republika. Nabídku opalovacích prostřed-
ků nabízí retailer společně s letním oblečením, 
obě kategorie se tak vhodně doplňují.

V dm drogerii markt se daří hlavně produktům 
s vyššími faktory, tedy 30 a 50, nejoblíbenější 
aplikační formou jsou spreje. Největší podíl na 
prodejích má privátní značka Sundance.

Tržní trendy kopíruje prodej prostředků sluneční 
péče u on-line retailera Alza.cz. Nejsilnějšími 
měsíci jsou květen až červenec, letos se ale ná-
kupy díky teplému počasí rozběhly už v dubnu. 
„Prodejnosti dominují opalovací krémy a oleje, 
ideálně s hydratačním složením,“ přibližuje ob-
chodní ředitel Petr Bena. Dodává, že nejrychleji 
roste kategorie přípravků po opalování. 

Letos ale rovněž očekává propad, zejména v po-
ptávce po silnějších ochranných faktorech. „Stá-
le oblíbenější jsou také ochranné přípravky na 
vlasy, které zamezují vysoušení ze sluníčka,“ 
doplňuje. V cross marketingu má Alza.cz úspěch 
se společnou nabídkou opalovacích prostředků 
s bazény, lehátky nebo sportovními outdooro-
vými věcmi. Do nabídky zařazuje také ryze pří-
rodní značky opalovací kosmetiky.

Loni rostly tržby, 
spotřeba se nemění

Za poslední rok (3/19–2/20) se v České republi-
ce na trhu hyper-, supermarketů a organizova-
ných drogerií utratilo za opalovací kosmetiku 
přes 346‚4 milionu korun, což ve spotřebě před-
stavuje 518‚5 tisíce litrů s průměrnou cenou 
668‚10 Kč/litr. Vyplývá to z výsledků monitorin-
gu trhu společnosti Nielsen. Meziročně se spo-
třeba téměř nezměnila, ale tržby narostly 
o 5‚2 %. „Z opalovací kosmetiky jsou nejvý-
znamnější kategorií přípravky na opalování, kte-
rých se v minulém roce použilo 363‚2 tisíce litrů, 
což je 70 procent objemu veškeré opalovací 
kosmetiky,“ přibližuje detaily konzultantka Ka-
teřina Panczaková.

Podle šetření Spotřebitelského panelu GfK 
Czech si prostředky na opalování koupila bě-
hem posledního kalendářního roku třetina čes-
kých domácností. Na nákup kategorie se vydaly 
v průměru dvakrát a celkem průměrná kupující 
domácnost utratila za kategorii více než 420 
korun. Opalovací mléka a další tekuté prostřed-
ky na opalování tvoří téměř dvě třetiny trhu ve 
výdajích. Následují krémy s necelou pětinou 
a opalovací oleje s méně než desetinou trhu. 
„Největší výdaje do segmentu na opalování míří 
v červnu, sezona je však delší se začátkem 

v dubnu a koncem v srpnu. Výdaje do segmen-
tu na opalování v této době tvoří necelých de-
vadesát procent z celkových ročních výdajů,“ 
komentuje Hana Paděrová, konzultantka Spo-
třebitelského panelu GfK Czech. Zářijové výdaje 
již nedosahují ani pěti procent z celoročních 
výdajů na prostředky na opalování. Sezona pro 
prostředky po opalování ale končí až v září. Nej-
důležitějším nákupním místem kategorie jsou 
přitom drogerie, kam směřuje třetina výdajů. 
Následují lékárny, hypermarkety a nákupy přes 
internet.

Jak na recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při ná-
vrhu a výrobě obalů opalovací kosmetiky, 
aby bylo možné je snadno vytřídit 
a recyklovat:

Plastové obaly

• dobře recyklovatelný je jednodruhový 
materiál, např. polyetylen a polypropylen

• problematické jsou PVC sleeves, pokud 
nejsou před vytříděním obalu odstraněny

• recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

• obtížně se zpracovávají složité obaly 
kombinující více materiálů (kompozitní 
materiály a obaly z více vrstev různých 
druhů plastů); většinou se recyklují jako 
směsné plasty, například 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.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

 Josef 
Heděnec
manažer logistiky, 
Grammer 
Automotive CZ

Okomentuje 
některá témata 
v tomto vydání 
Světa balení. Působí 
v automobilové 
branži, a tak se jeho 
glosy týkají zejména 
technických témat. 
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

„Prodej 
ovlivňuje ze-
jména teplé 
a slunečné 

počasí.“

Opalovací přípravky prezentujeme 
v layoutech v blocích podle značek. 
Druhotná umístění, která prodeje díky 
výraznějšímu zviditelnění produktů 
pozitivně ovlivňují, realizujeme zpravidla 
na začátku sezony v květnu a červnu. 
Zásadní faktor, který však ovlivňuje cho-
vání zákazníků, je vývoj počasí. Obvykle 
zákazníci nejvíce nakupují několik dnů 
před ohlášenými vysokými teplotami.

Jiří Peroutka,
manažer komunikace, 
dm drogerie markt

Každou 
druhou korunu 
na opalovací 
prostředky 

utratí zákazníci 
v akčních 
nákupech.

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY
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Je skvělé mít někoho, 
kdo o vás pečuje. 
Objevte inovovanou sluneční řadu Astrid Sun

a užívejte si bezstarostný pobyt na slunci s celou rodinou.

UVA+UVB+IR+VL ochrana

Provitamin D pro vyšší odolnost pokožky před UV zářením

Klinicky testováno, minimalizuje riziko alergických reakcí
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

KONZERVOVANÉ 
A STERILOVANÉ 
NOVINKY 
OSVĚŽUJÍ TRH

kde se cena průměrně zvýšila o 15 %, a kilo-
gram rybích konzerv stojí necelých 200 Kč. Na-
opak u kompotů průměrná cena za kilogram 
stagnuje, činí 45 Kč. „Nákup konzervovaných 
potravin vzdoruje trendům obecného rychloob-
rátkového zboží, kde se průběžně snižuje frek-
vence nákupu. Frekvence nákupu konzerv je 
dlouhodobě stabilní, domácnosti nakupují ně-
jakou konzervu v průměru jednou za tři týdny,“ 
vysvětluje Vladimíra Šebková, client relationship 

manager Spotřebitelského panelu GfK Czech. 
Nejčastěji nakupují rybí konzervy, nejméně čas-
to pak konzervovaná jídla.

Roční výdaje domácností za konzervy vzrostly 
během čtyř let o 10 %, domácnosti vydávají za 
konzervy zhruba 910 Kč ročně. V rámci subka-
tegorií jsou viditelné nejvyšší výdaje u rybích 

N
ejvíce spotřebitelů, skoro 85 %, 
nakupuje rybí konzervy, pak 
následují zeleninové konzervy, 
které kupují dvě třetiny českých 
domácností, kompoty, džemy 

a konzervovaná jídla pak kupuje více než po-
lovina českých domácností. Ani v jedné z uve-
dených kategorií v rámci období 2016 až 2019 
nedošlo k úbytku kupujících.

Nejvíce se kupují rybí 
konzervy

K vysoké penetraci konzerv v českých domác-
nostech zřejmě přispívá stabilní cena, v rozmezí 
čtyř let došlo pouze k mírnému navýšení prů-
měrné ceny konzerv o 3‚5 %. Průměrná cena se 
pohybovala v roce 2019 kolem 80 Kč/kg. Nej-
vyšší nárůst ceny zaznamenaly rybí konzervy, 

„Méně  prostoru a více  privátek.“

Častým jevem, s nímž se nyní setkáváme a snažíme se s ním vypořádat, je 
regulace této kategorie potravin obchodními řetězci. Trvanlivým a steri-
lovaným potravinám je k dispozici stále menší prodejní prostor. Dalším 
trendem, kterého si mohl všimnout i sám zákazník, je výrazný nárůst 
privátních značek, kterým je poskytován velký prodejní prostor na úkor 
značkových výrobků.

Petr Chlupáč, brand manager CZ/SK, Bonduelle

... /...
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V tomto vydání:
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NOVINKY 
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CS #2

Přes obecný příklon k vaření 
z čerstvých potravin zů-
stávají ty konzervované 
neoddělitelnou součástí 
nákupů českých domác-

ností. Alespoň jednou za 
rok nakoupí nějaký kon-

zervovaný produkt skoro 
90 procent českých domác-
ností a toto číslo je během let 
stabilní. Konzervované přitom 
neznamená méně zdravé.
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23 %
spotřebitelů konzumuje 
2×−3× měsíčně 
sterilovanou zeleninu.

 CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2:  KONZERVOVANÉ 

A STERILOVANÉ VÝROBKY

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Zdroj: Median, MML-TGI, 19/III−19/IV
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zervovaný produkt skoro 
90 procent českých domác-
ností a toto číslo je během let 
stabilní. Konzervované přitom 
neznamená méně zdravé.
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kde se cena průměrně zvýšila o 15 %, a kilo-
gram rybích konzerv stojí necelých 200 Kč. Na-
opak u kompotů průměrná cena za kilogram 
stagnuje, činí 45 Kč. „Nákup konzervovaných 
potravin vzdoruje trendům obecného rychloob-
rátkového zboží, kde se průběžně snižuje frek-
vence nákupu. Frekvence nákupu konzerv je 
dlouhodobě stabilní, domácnosti nakupují ně-
jakou konzervu v průměru jednou za tři týdny,“ 
vysvětluje Vladimíra Šebková, client relationship 

manager Spotřebitelského panelu GfK Czech. 
Nejčastěji nakupují rybí konzervy, nejméně čas-
to pak konzervovaná jídla.

Roční výdaje domácností za konzervy vzrostly 
během čtyř let o 10 %, domácnosti vydávají za 
konzervy zhruba 910 Kč ročně. V rámci subka-
tegorií jsou viditelné nejvyšší výdaje u rybích 

N
ejvíce spotřebitelů, skoro 85 %, 
nakupuje rybí konzervy, pak 
následují zeleninové konzervy, 
které kupují dvě třetiny českých 
domácností, kompoty, džemy 

a konzervovaná jídla pak kupuje více než po-
lovina českých domácností. Ani v jedné z uve-
dených kategorií v rámci období 2016 až 2019 
nedošlo k úbytku kupujících.

Nejvíce se kupují rybí 
konzervy

K vysoké penetraci konzerv v českých domác-
nostech zřejmě přispívá stabilní cena, v rozmezí 
čtyř let došlo pouze k mírnému navýšení prů-
měrné ceny konzerv o 3‚5 %. Průměrná cena se 
pohybovala v roce 2019 kolem 80 Kč/kg. Nej-
vyšší nárůst ceny zaznamenaly rybí konzervy, 

„Méně  prostoru a více  privátek.“

Častým jevem, s nímž se nyní setkáváme a snažíme se s ním vypořádat, je 
regulace této kategorie potravin obchodními řetězci. Trvanlivým a steri-
lovaným potravinám je k dispozici stále menší prodejní prostor. Dalším 
trendem, kterého si mohl všimnout i sám zákazník, je výrazný nárůst 
privátních značek, kterým je poskytován velký prodejní prostor na úkor 
značkových výrobků.

Petr Chlupáč, brand manager CZ/SK, Bonduelle
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ly součástí mnoha receptů, protože obsahují již 
zpracované potraviny, jejichž příprava by jinak 
zabrala kuchařkám mnoho drahocenného času. 
„Toto nás inspirovalo, a tak jsme zprovoznili 
nové webové stránky Franzjosefkaiser.cz s vi-
deorecepty a s postupovými fotorecepty,“ do-
dává Jana Vydrová.

Portfolio se bude dále 
rozšiřovat

Kromě edukace spotřebitelů formou stávajících, 
ale i nových receptů se pracuje také na produk-
tových novinkách. „V červnu představíme no-
vinky v rychle rostoucí kategorii instantních jídel 
v kelímcích. Chutě z Itálie, Ameriky nebo Thajska 
představí značka Vitana v kelímcích s názvem 
Streetfood cup. Předpokládáme, že to spotřebi-
telé ocení právě v letošním roce, kdy je omezené 
cestování po světě,“ prozrazuje Milan Linka. 
Značka Franz Josef Kaiser hlásí nárůst prodejů 
tuňákového steaku a kousky s chilli, s uzenou 

příchutí a ve vlastní šťávě ve 170g balení. „Z to-
hoto důvodu jsme letos rozšířili tento sortiment 
o novou bylinkovou variantu Franz Josef Kaiser 
Tuňák kousky s koprem ve 170gramovém bale-
ní,“ poukazuje Jana Vydrová. Nově se pod znač-
kou Franz Josef Kaiser objevily také Sardinky 
filety bez kůže a bez kostí. Jsou to filety ve slu-
nečnicovém oleji, s citronem, s chilli anebo v raj-
čatové omáčce se zeleninou. V roce 2019 získa-
ly ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka. 
A milovníky lososa osloví produkt Franz Josef 
Kaiser Losos bez kůže a bez kostí v gurmán-
ských omáčkách – hořčičné omáčce a v rajčato-
vé omáčce s kari.

Značka Bonduelle není jen zlatá kukuřice a hrá-
šek. „Naše produktové portfolio je široké a ra-
dost máme z růstu i dalšího sortimentu, přede-
vším luštěnin, jako je cizrna nebo čočka. I proto 
jsme v loňském roce rozšířili naši nabídku o no-
vou formu luštěnin a zeleniny, luštěninové těs-
toviny Légumio,“ sděluje Petr Chlupáč. Obsahu-
jí pouze luštěniny a zeleninu, jsou bez lepku, 
konzervantů a barviv a k dispozici jsou ve třech 

různých variantách. „Protože se snažíme jít 
s dobou, v našem portfoliu přibyla i minibalení 
Quinoa a Mix semínek s bulgurem, která jsou 
skvělá do salátů stejně tak jako naše strouhaná 
červená řepa, která se mezi lidmi těší velké 
 oblibě,“ dodává Petr Chlupáč. Novinky uvede 

rovněž značka Paté. „Na druhou polovinu roku 
připravuje kompletní designový rebranding ka-
tegorie těchto výrobků,“ informuje René Řihá-
ček. Paté nabízí jak zdravé rybí paštiky v uzaví-
ratelné krabičce s víčkem, tak oblíbené rybí 
krémy v tubě s jednoduchým servírováním bez 
nutnosti roztírání.        

Využití 
sterilovaných 

potravin je velmi 
široké.

42

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

konzerv, kde za ně domácnosti ročně vynaloží 
přes 450 Kč. Na další subkategorie pak domác-
nosti vydávají necelou polovinu této částky, nej-
méně pak na kompoty a hotová jídla, kde roční 
výdaje na nákup nedosáhly ani 200 Kč. „Nejvyš-
ší část svých výdajů za konzervy utratí domác-
nosti v hypermarketech, a to zhruba jednu tře-
tinu. V nich nakoupí konzervy více než dvě 
třetiny českých domácností,“ sděluje Vladimíra 
Šebková. Na druhém místě jsou z hlediska výda-
jů diskontní prodejny, kde domácnosti utratí 
necelou třetinu svých výdajů za konzervy. Zde je 
nakoupí dvě třetiny českých domácností. Třetí 
podle podílu na výdajích domácností jsou super-
markety, kde domácnosti ponechaly zhruba 
pětinu svých výdajů za kategorii. V supermarke-
tech nakupuje konzervy více než polovina čes-
kých domácností.

Většina prodejů zeleniny 
připadá na značkové 
výrobky

Za posledních 12 měsíců se v České republice 
spotřebovalo více než 67 tisíc tun konzervované 
zeleniny. Výrobkům z této kategorie se v České 
republice daří. Dokládají to aktuální čísla z trhu 
monitorovaného společností Nielsen. Hodnota 
prodaného zboží za poslední období (3/2019–
2/2020) vzrostla o 6‚9 % a utratilo se téměř 
3‚45 miliardy korun. Průměrná cena konzervo-
vané zeleniny vzrostla na 51‚3 Kč/kg (5‚8 %), 
přesto byl zaznamenán mírný nárůst i v proda-
ném objemu (0‚4 %) a kusech (1 %). Jednotlivé 
kategorie konzervované zeleniny jsou meziroč-
ně velice stabilní a prodané podíly se téměř ne-
mění. Největší podíl, 79‚2 %, tvoří zelenina 
konzervovaná v nálevu, následují olivy konzer-
vované s 9‚7 %, konzervované fazole  v omáčce  
(6‚5 %) a zelenina konzervovaná (4‚6 %). „Nej-
více kupovaným druhem jsou nakládané okurky 
s podílem 21‚9 procenta. Druhé je zelí s podílem 
11‚8 procenta a třetí míchaná zelenina s devíti-
procentním podílem,“ vypočítává konzultantka 
Barbora Chmelařová. Všechny typy zeleniny 
v rámci TOP 10 meziročně rostou, nejvíce řepa 
(o 13‚1 %), rajčata (o 12‚9 %) a okurky 
(o 12‚4 %). Téměř 57 % zeleniny je kupováno 
ve skle, třetinu si pak lidé koupí v plechovce 
(33‚4 %). Velikostně jsou nejprodávanější bale-
ní do 500 gramů (64‚2 %), větší balení do kilo-
gramu utrží 34‚3 % a 1‚5 % tržeb jde za kon-
zervovanou zeleninou nad kilogram.

Nejvýznamnějším prodejním kanálem pro kon-
zervovanou zeleninu stále zůstávají supermarke-
ty, v  kterých bylo v posledních dvanácti měsí-
cích realizováno bezmála 45 % hodnoty 
prodejů. Následují hypermarkety s 39‚3 % a or-
ganizované prodejny do 400 m2 s 13‚2 %. Té-
měř 65 % tržeb putuje za značkovými výrobky, 
zbývajících 35 % připadá na privátky, které však 
v hodnotě rostou rychleji (7‚7 %) než značkové 
produkty (6‚4 %). „Co se týče sezonnosti, není 
překvapením, že největší nárůst zažívá konzer-

vovaná zelenina v období Vánoc, kdy ji lidé ku-
pují především do bramborových salátů,“ uvádí 
Barbora Chmelařová. Tyto zvýšené prodeje jsou 
taženy následujícími druhy: nakládané okurky, 
míchaná zelenina, zelené olivy a hrášek.

Boduje také kvalitní 
chuť a dostupnost

Češi na začátku roku ukázali strach z koronaviru 
v obchodech, vzali je útokem a kromě těstovin, 
rýže, olejů a mouk více kupovali také konzervo-
vané a trvanlivé potraviny. „Události prvního 
čtvrtletí prudce zvýšily poptávku po tomto dru-
hu potravin. Spotřebitelé u nich oceňují zejmé-
na jejich rychlou přípravu, kvalitní chuť a do-
stupnost. V prvním čtvrtletí jsme zaznamenali 
výrazný nárůst poptávky po našich polévkách, 
hotových jídlech a omáčkách,“ deklaruje Milan 
Linka, communications consultant společnosti 
Orkla Foods Česko a Slovensko.

Spotřebitelé jsou stále více ovlivněni zdravým 
životním stylem. I proto mají tendenci více kon-
zumovat ryby. „V posledních letech pozorujeme 
zvýšený zájem o kvalitní rybí výrobky pod znač-
kou Franz Josef Kaiser. Velké oblibě se u spotře-
bitelů těší již připravené tuňákové saláty se ze-
leninou, které stačí před konzumací pouze 
otevřít a naservírovat,“ prozrazuje Jana Vydro-
vá, marketing manager společnosti Gaston. 
V současné době se na trh dostávají novinky 
řady Franz Josef Kaiser – Tuňákové saláty v pěti 
variantách – mexiko, zelenina s quinoou, s fazo-
lemi, kuskusem či těstovinami fusilli.

Vývoj trhu konzervovaných ryb a tuňáků tak má 
dlouhodobě pozitivní vývoj, což se přisuzuje 
i změně stravovacích návyků. „Hledí se čím dál 
tím více právě na zdravou výživu, trendem je 
lehká, vyvážená, chutná a zároveň rychlá strava, 
v ideálním případě ready-to-eat. Díky tomu je 
vedle tuňákových steaků stále větší zájem o seg-
ment tuňákových salátů Rio Mare Insalatissime, 
a to především o variantu s kukuřicí, s fazolemi 
a kuskusem,“ vysvětluje René Řiháček, product 
manager Rio Mare CZ/SK společnosti Bolton 
Czechia, a dodává: „Splňují nároky spotřebitele 
na zdravý snack plný přírodních ingrediencí, kte-
rý samozřejmě skvěle chutná, protože právě 
chuť je tím, za čím se náš zákazník vrací.“

Plody jsou sklízeny 
v nejvyšší zralosti

Zejména pandemie lidstvu ukázala, jak mohou 
být užitečné konzervované, a především sterilo-
vané potraviny. „Hodí se pro každou příležitost, 
jde o ideální způsob dlouhodobého uchovávání 
potravin. Již naše prababičky a babičky zavařo-
valy ovoce, zeleninu a jiné potraviny do sklenic,“ 
připomíná Petr Chlupáč, brand manager CZ/SK 
společnosti Bonduelle. V dnešní době se hodně 
hovoří o zero waste a právě toto je jedna z mož-
ností, jak snížit plýtvání potravinami. „Dává nám 
to také možnost sklízet ovoce a zeleninu v její 
nejvyšší zralosti, tudíž i nejlepší chuti. To, co se 
nespotřebuje čerstvé, lze dát do konzervy nebo 
zamrazit na později. Vezměte si, že většina té 
takzvané čerstvé zeleniny a ovoce je na cestě na 
prodejní pult dny nebo dokonce týdny,“ upozor-
ňuje Petr Chlupáč. Dozrávají ve skladech, což má 
výrazný negativní vliv na jejich kvalitu, chuť i nu-
triční hodnotu, kvůli které je nakupujeme.

„Obecně vzato, trvanlivé potraviny jsou výbor-
ným pomocníkem vždy, když potřebujeme po-
moci při přípravě jídla doma, v práci nebo na 
cestách,“ uvádí Milan Linka. Proto jsou vhodné 
nejen v krizových dobách, ale i pro řadu dalších 
případů. „Využití sterilovaných potravin je 
opravdu velmi široké. Hodí se na cesty a všude 
tam, kde není možnost čerstvé potraviny tepel-
ně zpracovat,“ prozrazuje Jana Vydrová. Napří-
klad hotové tuňákové saláty jsou vynikající jako 
lehký oběd v kanceláři, na svačinu či rychlou 
večeři. Sterilované ryby, zelenina a ovoce se sta-

Bonduelle_Vapeur_CAN_ZaP_240x170.indd   1Bonduelle_Vapeur_CAN_ZaP_240x170.indd   1 07.05.20   13:4907.05.20   13:49
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inzerce

ly součástí mnoha receptů, protože obsahují již 
zpracované potraviny, jejichž příprava by jinak 
zabrala kuchařkám mnoho drahocenného času. 
„Toto nás inspirovalo, a tak jsme zprovoznili 
nové webové stránky Franzjosefkaiser.cz s vi-
deorecepty a s postupovými fotorecepty,“ do-
dává Jana Vydrová.

Portfolio se bude dále 
rozšiřovat

Kromě edukace spotřebitelů formou stávajících, 
ale i nových receptů se pracuje také na produk-
tových novinkách. „V červnu představíme no-
vinky v rychle rostoucí kategorii instantních jídel 
v kelímcích. Chutě z Itálie, Ameriky nebo Thajska 
představí značka Vitana v kelímcích s názvem 
Streetfood cup. Předpokládáme, že to spotřebi-
telé ocení právě v letošním roce, kdy je omezené 
cestování po světě,“ prozrazuje Milan Linka. 
Značka Franz Josef Kaiser hlásí nárůst prodejů 
tuňákového steaku a kousky s chilli, s uzenou 

příchutí a ve vlastní šťávě ve 170g balení. „Z to-
hoto důvodu jsme letos rozšířili tento sortiment 
o novou bylinkovou variantu Franz Josef Kaiser 
Tuňák kousky s koprem ve 170gramovém bale-
ní,“ poukazuje Jana Vydrová. Nově se pod znač-
kou Franz Josef Kaiser objevily také Sardinky 
filety bez kůže a bez kostí. Jsou to filety ve slu-
nečnicovém oleji, s citronem, s chilli anebo v raj-
čatové omáčce se zeleninou. V roce 2019 získa-
ly ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka. 
A milovníky lososa osloví produkt Franz Josef 
Kaiser Losos bez kůže a bez kostí v gurmán-
ských omáčkách – hořčičné omáčce a v rajčato-
vé omáčce s kari.

Značka Bonduelle není jen zlatá kukuřice a hrá-
šek. „Naše produktové portfolio je široké a ra-
dost máme z růstu i dalšího sortimentu, přede-
vším luštěnin, jako je cizrna nebo čočka. I proto 
jsme v loňském roce rozšířili naši nabídku o no-
vou formu luštěnin a zeleniny, luštěninové těs-
toviny Légumio,“ sděluje Petr Chlupáč. Obsahu-
jí pouze luštěniny a zeleninu, jsou bez lepku, 
konzervantů a barviv a k dispozici jsou ve třech 

různých variantách. „Protože se snažíme jít 
s dobou, v našem portfoliu přibyla i minibalení 
Quinoa a Mix semínek s bulgurem, která jsou 
skvělá do salátů stejně tak jako naše strouhaná 
červená řepa, která se mezi lidmi těší velké 
 oblibě,“ dodává Petr Chlupáč. Novinky uvede 

rovněž značka Paté. „Na druhou polovinu roku 
připravuje kompletní designový rebranding ka-
tegorie těchto výrobků,“ informuje René Řihá-
ček. Paté nabízí jak zdravé rybí paštiky v uzaví-
ratelné krabičce s víčkem, tak oblíbené rybí 
krémy v tubě s jednoduchým servírováním bez 
nutnosti roztírání.        

Využití 
sterilovaných 

potravin je velmi 
široké.
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Ondřej Krhánek
Marketingový manažer Capri-Sun

www.vitar.cz
+420 577 644 700

Novinka Capri-Sun Ice Tea Peach 
je jako stvořená pro letní osvěže-
ní a zábavu. Obsahuje bezkofei-
nový čajový extrakt a kombinaci 
broskvové šťávy a pyré. Stejně 

jako všechny ostatní nápoje Capri-Sun neobsahuje 
sladidla, konzervanty ani umělá barviva.

Capri-Sun Ice Tea Peach je v oblíbeném 200ml ba-
lení a přidává se tak k dalším pěti druhům dostup-
ným na českém trhu (Pomeranč, Multivitamin, 
Mystic Dragon, Fun Alarm, Safari Fruits).

Novinkou letošní sezony je i limitovaná sportovní 
edice – například s fotbalistou, basketbalistou, sur-
fařem, judistou, gymnastkou a dalšími hravými 
motivy. Ty zdobí obaly tří druhů Capri-Sun: Mystic 
Dragon, Pomeranč a Multivitamin.

Capri-Sun je silná světová značka s dlouholetou 
tradicí působící po celém světě. V Česku probíhá 
výroba ve společnosti VITAR – u tradičního českého 
výrobce vitaminových doplňků a nápojů Capri-Sun. 

 Produkce běží v Tišnově nedaleko Brna na dvou 
výrobních linkách a sáčky s oblíbeným nápojem 
odtud míří nejen na český a slovenský trh, ale i do 
řady dalších evropských států.

Oblíbený Capri-Sun ve svém originálním praktickém obalu je jasnou jedničkou 
na českém trhu v kategorii nealkoholických nesycených nápojů o objemu do 0,5 litru. 
Teď přichází s atraktivními novinkami jak pro stálou nabídku, tak v limitované edici.

Capri-Sun rozšiřuje řadu svých 
produktů. Na léto si pro zákazníky 
připravil osvěžující ledový čaj 
s příchutí broskve i sportovní 
limitovanou edici.

Ideální osvěžení 
s novinkou Capri-Sun 
Ice Tea Peach

Data:

1969
Zrození Capri-Sonne

1980
Rozšíření prodeje mimo Evropu

1999
Společnost VITAR zahajuje výrobu 
Capri-Sun v ČR

2017
Globální sjednocení názvu značky 
na Capri-Sun

Hvězda
prodeje

Z obsahu...

THE TASTE OF FUN

STAY COOL!novinka

ZBOŽÍ&PRODEJ #272 5/20 80Kč Od r.1993


100%
spojuje!

zboziaprodej.cz

Čerstvé výrobky 
v dubnu výrazně 
zdražily  str.6
Krize je příležitost, 
příležitost 
je změna str. 16
Rohlik.cz má 
vlastní značku str. 20
Nizozemský Coop 
se spojil 
s konkurencí str. 12
Nealko zpestřují 
limitované 
edice str. 28

85 %
čtenářů 
z tradičního 
trhu považuje 
časopis za 
důležitý zdroj 
informací 
o novinkách

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 50 000 

maloobchodních 

profesionálů

 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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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

TUKY A MARGARÍNY

Nová Rama kostka s máslem, 82 % tuku
100 % ingrediencí přírodního původu, žádná umělá barviva, konzervanty ani aromata 
a lahodná, plná chuť díky obsahu másla. 

To jsou Rama kostka s máslem a Rama kostka s máslem a mořskou solí – dvě novinky od 
Ramy v gramáži 250 g. Největším benefitem je 82 % obsah tuku, stejně jako má klasické 
máslo. Právě díky tomu je Rama skvělá nejen ve studené kuchyni na přípravu svačin 
a snídaní, ale výborně se hodí i do teplé kuchyně na pečení i vaření. Na pánvi se díky 
bohatému složení z kvalitních rostlinných olejů nepřepaluje tak rychle jako klasické 
máslo. 10 % obsahu másla dodá lahodnou chuť. Chuť a zároveň možnost rychlého 
použití ihned po vytažení z lednice, bez čekání na změknutí, to jsou požadavky 
spotřebitelů, které nová Rama kostka bezvýhradně splňuje.

Upfield ČR, spol. s r. o.

Karla Engliše 3201/6

150 00  Praha–Smíchov   

michala.kadlecova@upfield.com

www.rama.com/cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Nový Capri-Sun Ice Tea Peach
Oblíbená značka nealko nápojů Capri-Sun vám pro letošní letní sezonu připravila osvěžující novinku. 
 Broskvový ledový čaj Capri-Sun Ice Tea Peach je skvělým doplněním pitného režimu pro jakoukoli příležitost. 
Nápoj kombinuje chuť broskvového pyré, broskvové šťávy a bezkofeinového extraktu. A stejně jako všechny 
naše ostatní nápoje Capri-Sun i nový Ice Tea Peach je bez barviv, konzervantů či sladidel.

Objem 200 ml, obvyklá regálová cena 9,90 Kč.

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385

763 02  Zlín

+420 549 121 850

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

OPALOVACÍ KOSMETIKA

Olejový zážitek plný exotiky s kokosovou vůní
ASTRID SUN Suchý olej na opalování COCONUT LOVE OF 20 s  inovativní 
sluneční technologií (UVA/UVB/IR) poskytuje pokožce širokospektrální  fotostabilní 
ochranu před škodlivými vlivy UV a infračerveného záření. 

Složení obohacené o olej z vlašských ořechů a kokosový olej podporuje 
intenzivnější opálení pokožky a poskytuje jí okamžitý chladivý 
efekt. Zanechává pokožku jemnou, super suchou na dotek a provoněnou 
 kokosovou vůní. 

Odolný proti písku. 360˚ sprejový mechanismus. Vhodný pro vegany. 150 ml

MLÉČNÉ VÝROBKY

Sýrová novinka na gril 
od ZORBY!
Překvapte rodinu či přátele tak trochu jiným gri-
lováním a užijte si společné chvíle i díky novince 
od ZORBY. Tento lahodný sýr na gril, vyrobený 
z kravského mléka podle středomořské receptury, si 
grilování vysloveně užívá, aniž by se roztekl. Podle 
původní kyperské kuchyně se používal z grilu pře-
devším na salát nebo do sendvičů v kombinaci se 
zeleninou a uzeninami. Svěží sýr do teplého letního 
dne. Doporučená maloobchodní cena je 62,90 Kč.

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9

+420 800 888 444

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz

ZMRZLINY

Pegas Premium pro milovníky skvělé zmrzliny  
Značka Prima vstupuje do kategorie prémiových 
zmrzlinových kelímků se třemi populárními pří-
chutěmi Almond, Belgian Chocolate a Strawberry 
Shake. Kelímky o objemu 460 ml se vyznačují 
nejvyšším podílem poctivé smetany na trhu při za-
chování minimálního nášlehu. Pro milovníky kvalitní 
zmrzliny jsou tak novinky Pegas Premium pravdě-
podobně nejlepší volbou roku 2020.

Bidfood Czech Republic, s. r. o.

+420 414 113 401

TĚSTOVINY

Shirataki konjak 
rýže a spaghetti 
Miyata 270 g 
Zázračné těstoviny shirataki jsou vyrobeny z kořene 
konjaku a jsou v současné době velkým hitem. Tyto 
těstoviny jsou velmi zdravé a také dietní, jelikož 
neobsahují žádné sacharidy, tuky, jsou bez lepku 
a plné vlákniny. Pomáhají při snižování cholesterolu, 
regulují hladinu cukru v krvi a pomáhají při hubnutí. 
A to nejlepší je, že jich můžete sníst jakékoliv 
množství bez ohledu na štíhlou linii. 
Firma F. W. Tandoori dodává na český trh dvě 
varianty těchto 
těstovin: spaghetti 
a rýže. 

F. W. Tandoori 

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918  

office@fwtandoori.cz

www.eshop.fwtandoori.cz

callcentrum@bidfood.cz 

www.primazmrzlina.cz

naše ostatní nápoje Capri-Sun i nový Ice Tea Peach je bez barviv, konzervantů či sladidel.

ASTRID T.M., a. s.

Žerotínova 1133/32

130 00  Praha 3

+420 222 801 700

info@astrid.cz

www.astrid.cz
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Ondřej Krhánek
Marketingový manažer Capri-Sun

www.vitar.cz
+420 577 644 700

Novinka Capri-Sun Ice Tea Peach 
je jako stvořená pro letní osvěže-
ní a zábavu. Obsahuje bezkofei-
nový čajový extrakt a kombinaci 
broskvové šťávy a pyré. Stejně 

jako všechny ostatní nápoje Capri-Sun neobsahuje 
sladidla, konzervanty ani umělá barviva.

Capri-Sun Ice Tea Peach je v oblíbeném 200ml ba-
lení a přidává se tak k dalším pěti druhům dostup-
ným na českém trhu (Pomeranč, Multivitamin, 
Mystic Dragon, Fun Alarm, Safari Fruits).

Novinkou letošní sezony je i limitovaná sportovní 
edice – například s fotbalistou, basketbalistou, sur-
fařem, judistou, gymnastkou a dalšími hravými 
motivy. Ty zdobí obaly tří druhů Capri-Sun: Mystic 
Dragon, Pomeranč a Multivitamin.

Capri-Sun je silná světová značka s dlouholetou 
tradicí působící po celém světě. V Česku probíhá 
výroba ve společnosti VITAR – u tradičního českého 
výrobce vitaminových doplňků a nápojů Capri-Sun. 

 Produkce běží v Tišnově nedaleko Brna na dvou 
výrobních linkách a sáčky s oblíbeným nápojem 
odtud míří nejen na český a slovenský trh, ale i do 
řady dalších evropských států.

Oblíbený Capri-Sun ve svém originálním praktickém obalu je jasnou jedničkou 
na českém trhu v kategorii nealkoholických nesycených nápojů o objemu do 0,5 litru. 
Teď přichází s atraktivními novinkami jak pro stálou nabídku, tak v limitované edici.

Capri-Sun rozšiřuje řadu svých 
produktů. Na léto si pro zákazníky 
připravil osvěžující ledový čaj 
s příchutí broskve i sportovní 
limitovanou edici.

Ideální osvěžení 
s novinkou Capri-Sun 
Ice Tea Peach

Data:

1969
Zrození Capri-Sonne

1980
Rozšíření prodeje mimo Evropu

1999
Společnost VITAR zahajuje výrobu 
Capri-Sun v ČR

2017
Globální sjednocení názvu značky 
na Capri-Sun

Hvězda
prodeje

Teď přichází s atraktivními novinkami jak pro stálou nabídku, tak v limitované edici.

Z obsahu...

THE TASTE OF FUN

STAY COOL!novinka

ZBOŽÍ&PRODEJ #272 5/20 80Kč Od r.1993
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zdražily  str.6
Krize je příležitost, 
příležitost 
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Rohlik.cz má 
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limitované 
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kteří se k některým novinkám staví spíše rezervo-
vaně,“ upozorňuje. Aktuálně se stále více majitelů 
obchodů pouští do přestaveb a hledají ten správný 
interiér pro 21. století. „Pokud jim to rozpočet 
umožní, je určitě dobré se hluboce zamyslet nad 
celým formátem a nákupními trendy. Úspěch celé 
proměny leží právě v novém pohledu a zkoumání 
možností, jak se adaptovat na změny v nákupním 
chování zákazníků a tím si zajistit vyšší obrat,“ po-
odkrývá Libuše Kopecká, vedoucí marketingu spo-
lečnosti Wanzl. Aby se majitel vyhnul určité „slepo-
tě“, která v rámci zajetých kolejí postihuje každého, 
je dobré hledat informace a inspiraci a seznamovat 
se s neotřelým řešením odjinud. Technologie, které 
usnadňují a zefektivňují prodej, jsou jedním ze sil-
ných trendů současnosti. On-line prodejci na nich 
staví při otevírání svých kamenných prodejen. Tra-
diční maloobchodníci si k nim cestu zatím hledají 
velmi opatrně. Přitom zefektivnění celého provozu 
a snížení nákladů, včetně personálních, může být 
jedním z velkých benefitů celé přestavby.

Plánujte rozložení zón

  Architektura a design obchodních interiérů se tak 
jako vše vyvíjejí v čase, tudíž se mění spolu s námi, 
s našimi myšlenkami a zkušenostmi. „Přestože 
existují nějaká základní pravidla, v podstatě je 
možné vše. Máme nepřeberné množství materiá-
lů, technologií, a tak nejvíce záleží na souznění 
designéra s investorem,“ domnívá se Ladislav Šen-
kyřík, jednatel společnosti CR Design. Členění in-
teriéru i jeho samotné vybavení se však vždy odví-
jí od daného sortimentu prodejce. „Pomyslné 
srdce prodejny tvoří pokladní oblast, které by se 
měla vždy věnovat velká pozornost, protože v po-
rovnání plochy a obratu tento prostor generuje 
nejvyšší obrat. Obecně lze ale říci, že dispoziční 
návrh, tedy prolínání prodejních částí a tras zákaz-
níků, se snažíme na základě dat z monitoringu 
zákazníků tvořit v duchu hesla: příjemné prostředí 
pro zákazníka, interiér zvyšující obrat pro prodej-

ce,“ uvádí Veronika Olšanská, designérka společ-
nosti MBG. Pokud to prostory prodejny dovolují, 
mělo by docházet k návrhům netradičních prvků 
v kombinaci s již zmíněnými technologiemi, díky 
nimž bude prodejna pro zákazníky atraktivnější, 
odlišná a více zapamatovatelná.

   Nesmí se zapomínat ani na další důležitou věc. Tou 
je samotné rozložení interiéru obchodu – tzv. zo-
ning, což je samostatná, komplexní a nesmírně za-
jímavá disciplína. „Profesionální zoning obchodní 

plochy vzniká na základě analýz prostoru, toku zá-
kazníků, cílů prodeje, provozu a zásobování, image 
značky, marketingu a umístění obchodu v rámci 
širších souvislostí. Design obchodu má přicházet až 
jako poslední. Správný zoning je naprosto zásadní 
jak pro bezproblémový provoz v rámci jednotky, tak 
především pro prodeje, nalákání zákazníka do jed-
notky, zvýšení nákupního košíku a nákup podporo-
vaných produktů,“ doplňuje Vlasta Šilarová, archi-
tektka a majitelka společnosti Rexy.

inzerce

46

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
. O nákupu rozhoduje

    atmosféra
O nákupu
atmosféra

O nákupu rozhoduje

atmosféra
 rozhoduje

Interiér je součástí života 
každého člověka. Útulno 
by tak mělo být nejen 
doma, ale i v prostorách 
mimo domov. Tvorba 
vhodného interiéru, 
komerční nevyjímaje, 
vyžaduje koncept, který 
může být proveden v mnoha 
variantách. Každý prostor 
je příhodné navrhnout 
s ohledem na jeho dispozice 
a prodávaný sortiment. 
Místo musí být takové, kam 
se spotřebitelé rádi vracejí, 
a hlavně kde se cítí dobře.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

 Bez ohledu na povahu podnikání je 
hlavním cílem interiéru obchodu 
vytvořit prostor, který bude dobře 
sloužit jak zaměstnancům, tak 
i zákazníkům. Důležité je zaměřit 

se na to, aby byl interiér pro všechny flexibilní a in-
spirativní. Může to být i prostor pro zaměstnance 
a zákazníky dohromady, relaxační místnost, kde si 
mohou přečíst časopis, vypít kávu či zavolat. „Když 
v rámci programu IKEA for Business plánujeme 
prostory pro kanceláře nebo pro firmy, které se 
stěhují do větších či zajímavějších prostor, často 
řešíme například zařízení recepce, které se snaží-
me vždy vymyslet zajímavě, přizpůsobit firemním 
barvám a produktům,“ říká Martina Pivsetoková, 
vedoucí IKEA for Business (IKEA Group). Každá fir-
ma má svá „poznávací znamení“ i v zařízení – to 
by se mělo promítnout v celém interiéru.

Technologie by neměly 
chybět

  Interiér by měl být navržen nadčasově. Pokud tedy 
probíhá jakákoliv rekonstrukce či obměna interiéru 
a jeho prostředí, mělo by se myslet na životnost 
změny, která by měla být alespoň na pět let, což 

je průměrná doba životnosti interiéru pro design, 
aby byl stále akceptovatelný pro zákazníky, ale 
i pro zjevnější opotřebení použitých materiálů. 
„Záleží tedy na tom, jaký produkt nebo službu 
prodejna prodává, a na základě toho se rozhod-
nout, jakým směrem jít i vůči digitálním technolo-
giím, jež by v interiéru neměly být přesycené – je 
nutné najít určitý balanc mezi užitečností a přesy-
cením,“ vysvětluje Adam Klofáč, obchodní ředitel 
společnosti Moris design. Nakupování musí být 
tedy v první řadě pro zákazníka zážitkem. „Interiér 
musí umožnit jednoduchou orientaci a obsahovat 
navigační panely a rozřazení sortimentu by mělo 
být natolik intuitivní, že de facto nepotřebujeme 
mapu ani prodavače. Technologie začínají být ne-
zbytným pomocníkem. Zvláště nové generace je 
preferují jako vhodný doplněk při nakupování,“ 
podotýká Marek Končitík, obchodní a marketin-
gový ředitel společnosti Dago.

  QR kódy, on-line soutěže či on-line rádci na moni-
torech jsou zajímavým zpestřením samotného ná-
kupního procesu. I podle Zuzany Holé, tiskové 
mluvčí společnosti Lidl Česká republika, by prodej-
na měla být vybavena všemi prostředky, díky kte-
rým bude nakupování pro zákazníky komfortní. 
„Nové technologie v tom hrají roli, ovšem nemusí 
vyhovovat všem. Jde například o starší zákazníky, 

VYBAVENÍ OBCHODU



47

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

kteří se k některým novinkám staví spíše rezervo-
vaně,“ upozorňuje. Aktuálně se stále více majitelů 
obchodů pouští do přestaveb a hledají ten správný 
interiér pro 21. století. „Pokud jim to rozpočet 
umožní, je určitě dobré se hluboce zamyslet nad 
celým formátem a nákupními trendy. Úspěch celé 
proměny leží právě v novém pohledu a zkoumání 
možností, jak se adaptovat na změny v nákupním 
chování zákazníků a tím si zajistit vyšší obrat,“ po-
odkrývá Libuše Kopecká, vedoucí marketingu spo-
lečnosti Wanzl. Aby se majitel vyhnul určité „slepo-
tě“, která v rámci zajetých kolejí postihuje každého, 
je dobré hledat informace a inspiraci a seznamovat 
se s neotřelým řešením odjinud. Technologie, které 
usnadňují a zefektivňují prodej, jsou jedním ze sil-
ných trendů současnosti. On-line prodejci na nich 
staví při otevírání svých kamenných prodejen. Tra-
diční maloobchodníci si k nim cestu zatím hledají 
velmi opatrně. Přitom zefektivnění celého provozu 
a snížení nákladů, včetně personálních, může být 
jedním z velkých benefitů celé přestavby.

Plánujte rozložení zón

  Architektura a design obchodních interiérů se tak 
jako vše vyvíjejí v čase, tudíž se mění spolu s námi, 
s našimi myšlenkami a zkušenostmi. „Přestože 
existují nějaká základní pravidla, v podstatě je 
možné vše. Máme nepřeberné množství materiá-
lů, technologií, a tak nejvíce záleží na souznění 
designéra s investorem,“ domnívá se Ladislav Šen-
kyřík, jednatel společnosti CR Design. Členění in-
teriéru i jeho samotné vybavení se však vždy odví-
jí od daného sortimentu prodejce. „Pomyslné 
srdce prodejny tvoří pokladní oblast, které by se 
měla vždy věnovat velká pozornost, protože v po-
rovnání plochy a obratu tento prostor generuje 
nejvyšší obrat. Obecně lze ale říci, že dispoziční 
návrh, tedy prolínání prodejních částí a tras zákaz-
níků, se snažíme na základě dat z monitoringu 
zákazníků tvořit v duchu hesla: příjemné prostředí 
pro zákazníka, interiér zvyšující obrat pro prodej-

ce,“ uvádí Veronika Olšanská, designérka společ-
nosti MBG. Pokud to prostory prodejny dovolují, 
mělo by docházet k návrhům netradičních prvků 
v kombinaci s již zmíněnými technologiemi, díky 
nimž bude prodejna pro zákazníky atraktivnější, 
odlišná a více zapamatovatelná.

   Nesmí se zapomínat ani na další důležitou věc. Tou 
je samotné rozložení interiéru obchodu – tzv. zo-
ning, což je samostatná, komplexní a nesmírně za-
jímavá disciplína. „Profesionální zoning obchodní 

plochy vzniká na základě analýz prostoru, toku zá-
kazníků, cílů prodeje, provozu a zásobování, image 
značky, marketingu a umístění obchodu v rámci 
širších souvislostí. Design obchodu má přicházet až 
jako poslední. Správný zoning je naprosto zásadní 
jak pro bezproblémový provoz v rámci jednotky, tak 
především pro prodeje, nalákání zákazníka do jed-
notky, zvýšení nákupního košíku a nákup podporo-
vaných produktů,“ doplňuje Vlasta Šilarová, archi-
tektka a majitelka společnosti Rexy.

inzerce
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a rekonstrukce skončí na půli cesty na dlouhou 
dobu. Jiná je situace v případě, kdy se s podniká-
ním začíná nebo je účelem jen stávajícím prosto-
rám dodat šmrnc, aby byly pro zákazníky ještě 
atraktivnější. „Nejlépe se provádí kompletní rekon-

strukce, kdy se návrhář může dokonale přizpůsobit 
firmě, jejím produktům i zákazníkům a potřebám 
zaměstnanců. Nebojte se použít nábytek a doplň-
ky z jakékoliv kategorie a vymyslet různá netradič-
ní řešení,“ poodkrývá Martina Pivsetoková. Napří-
klad kuchyňský korpus se dá využít jako prodejní 
pult nebo recepce. „Zastáváme variantu komplet-
ní proměny interiéru, vše by mělo být od počátku 
řešeno komplexně až do nejmenšího detailu,“ 
shrnuje Ladislav Šenkyřík.

I malá obměna je lepší 
než žádná

    S přestavbou by se mělo vždy začít v největší, nej-
lepší či nejobratovější prodejně kvůli rozmanitosti 
a otevření Pandořiny skříňky, kterou během ná-
vrhů a vizualizací neuvidíte. „Jen v největších po-
bočkách otevřete všechna témata a můžete je 
použít pro budoucí realizace. Na druhou stranu se 
musí logicky začít také prodejnami, které vůbec 
nefungují a měly by být okamžitě rekonstruová-
ny,“ vysvětluje Adam Klofáč.

Samozřejmě ideální je komplexní přeměna založe-
ná jak na novém vybavení regály, inovativních POS, 
interaktivních prvcích, tak také nových světlech, 
podlaze, stropech a výmalbě. „Tohle je ideál! 

Nicméně tyto investice jsou pro většinu našich 
partnerů zcela nepředstavitelné. Proto raději volí 
pozvolnou obměnu interiérového řešení, případně 
se snaží zviditelnit minimálně vybranou sekci. Kaž-
dopádně se domníváme, že je lépe udělat menší 
obměnu nežli žádnou,“ konstatuje Marek Konči-
tík. Libuše Kopecká k tomu dodává, že pro prak-
ticky a designově perfektní výsledek je ale vždy 
nutné mít od začátku jasně daný celý nový koncept 
prodejny, ke kterému chce obchodník dospět. Na 
to reaguje Edita Klembasová, marketingová spe-
cialistka firmy Feschu Lighting & Design, tím, že 
každá rekonstrukce přináší zásah do provozu (uza-
vření prodejny nebo vybraných úseků) a tím pá-
dem do zažité spokojenosti klientů.        
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Návrh rozložení interiéru je proto potřeba nepod-
cenit a vyhradit mu jak dostatek času v rámci pří-
prav, tak přizvat multidisciplinárního odborníka, 
který rozumí jak designu a technicko-stavební 
stránce, tak především retailu, jak funguje malo-
obchodní provoz, a dále pak marketingu, PR i tzv. 
shopper behaviour. Michal Přeček, creative group 
head společnosti Wellen, zmiňuje ještě jednu věc, 
se kterou je aktuálně zapotřebí počítat: „Díky sou-
časné krizi, o které nikdo neví, jak vykrystalizuje, 
bude interiér prodejen hodně skloňované téma. 
Třeba se zcela změní účel návštěvy prodejen a tím 
také prodejní koncepce. Těšíme se na to, bude to 
pro nás rozhodně zábava a příležitost uvažovat ji-
nak.“ Slova jako omnichannel a podobně se sta-
nou tvrdou realitou. Začne období, jak myslet dále.

Postupná, nebo 
komplexní přestavba?

   Přestavba obchodu či dokonce celé maloobchodní 
sítě je náročná mise pro každého prodejce, tudíž 
je potřeba vědět, proč se do takového projektu 
pustit. „Maloobchodníci si od přestavby právem 
slibují zvýšení prodejů, nalákání nových zákazníků, 
získání obchodní výhody oproti konkurenci, zlep-
šení image i podporu dalších obchodně-marketin-
gových strategií. Naším doporučením je začít 
s přestavbou, když cítíte příležitost zvýšit svůj podíl 
na trhu nebo se chcete posunout dále,“ odhaluje 
důvody Vlasta Šilarová. Je potřeba myslet také na 
dostatek zdrojů, odhodlání a v neposlední řadě 
odpovídající prostory pro obchodní jednotku. Na 
to, zda provést změnu interiéru postupně nebo 
kompletně, neexistuje jednoznačná odpověď.

„Obě varianty jsou možné, pokud je ovšem prove-
ditelný kompletní remodeling prodejny, snažíme se 
se zákazníky volit tuto možnost. Postupná promě-
na s sebou nese vždy více kompromisů. Záleží 
 ovšem také na požadavku zákazníka, co od promě-
ny očekává,“ specifikuje Veronika Olšanská. Pokud 

je prodejna již od počátku kvalitně navržena, lze 
pouze jemnými zásahy vytvořit prostor reagující na 
současné potřeby zákazníků i prodejců. A Zuzana 
Holá k tomu dodává, že tam, kde dochází k nará-
žení na prostorové a technické možnosti prodejny, 
je žádoucí právě postupná proměna. I podle ní je 
však v mnoha ohledech jednodušší komplexní pro-
měna vyřešená během jedné přestavby.

   Pokud je to tedy jen trochu možné, doporučuje se 
přece jen kompletní rekonstrukce. „Jde o investič-
ně náročnou záležitost. A aby byla co nejefektiv-
nější, musí jí být přizpůsobeny všechny technolo-
gické a dispoziční procesy, moderní prodejní vitríny 
s novou chladicí technologií, regálové vybavení 
s moderními prvky prezentace, nové pokladní ter-
minály v pokladních boxech, správné a moderní 
osvětlení zboží a nad prodejními úseky a tak dále. 
Toto nelze provést v souladu s odstupem několika 
měsíců nebo snad roků. Pak tento proces bude za 
provozu náročnou nekonečnou investicí, a to i na 
organizaci práce,“ uvádí Veronika Šataníková, jed-
natelka firmy intaPlastic.

Z praxe vyplývá, že v případě postupné rekonstruk-
ce zákazníci nakonec k těmto závěrům docházejí 
sami a pak sdělují, že volba na části byla špatná. 
Zpravidla se pak předpokládaného cíle nedosáhne 

„Funkčnost 
by měla jít 

ruku v ruce 
s formou.“

Interiér obchodu by měl být navržen tak, 
aby plnil požadavky obchodníka, zároveň 
by měl být vstřícný ve své funkčnosti nejen 
k obsluze, ale také zákazníkům. Při návrhu 
designu prodejny je dobré kromě funkč-
nosti, kterou zabezpečí logická návaznost 
úseků, technické vybavení, jako jsou vitríny, 
regály, osvětlení a podobně, zohlednit 
také formu. Materiály, barevnost, grafické 
prvky, zkrátka všechno by mělo korelovat 
s ohledem nejen na momentální trendy, ale 
také na architekturu, na oblast podnikání, 
na firemní logomanuál a podobně.

Edita Klembasová,
marketingová specialistka,
Feschu Lighting & Design

Prostor musí 
zohledňovat 

potřeby 
zákazníků 

i zaměstnanců.
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Nalákejte zákazníky
do prodejny
Nalákejte zákazníky
do prodejny
Nalákejte zákazníky

Digitální dynamický obsah okamžitě upoutá pozornost kolemjdoucích!

Novinka:

Série OMN navržená přímo pro maloobchodní výlohy a nákupní pasáže
  ULTRA-VYSOKÝ JAS - jasně čitelný obsah bez ohledu na světelné podmínky okolí, i na přímém slunci

  ŠTÍHLÉ PROVEDENÍ - design obrazovky zapadne do  každé výlohy, aniž by narušil styl dané prodejnyŠTÍHLÉ PROVEDENÍ - design obrazovky zapadne do  každé výlohy, aniž by narušil styl dané prodejnyŠTÍHLÉ PROVEDENÍ

  2 MOŽNOSTI - jednostranné/oboustranné provedení s možností sdílet různý obsah pro vnitřní a venkovní výlohu

  ENERGETICKÁ ÚSPORA i při provozu 24/7

  GARANCE KVALITY ZOBRAZENÍ díky certifikaci IP5x i ochrana proti přehřátíGARANCE KVALITY ZOBRAZENÍ díky certifikaci IP5x i ochrana proti přehřátíGARANCE KVALITY ZOBRAZENÍ

  SNADNÁ SPRÁVA OBSAHU - jednoduchý software pro správu, nastavení časování a obměnu obrazu a videa

  VZDÁLENÁ CENTRÁLNÍ SPRÁVA pro všechny panely – vše se zrychlí a zjednoduší

Více informací na www.chytredispleje.cz

  násobně větší zásah než se statickou tištěnou komunikací
  budete EKO - digitální komunikace šetří papír i CO2 na výrobu a distribuci tištěné kampaně
  experiential retail - dopřejete zákazníkovi zážitek a zábavu při nakupování

Světový leader ve vývoji profesionálních displejů a digital signage

inzerce

a rekonstrukce skončí na půli cesty na dlouhou 
dobu. Jiná je situace v případě, kdy se s podniká-
ním začíná nebo je účelem jen stávajícím prosto-
rám dodat šmrnc, aby byly pro zákazníky ještě 
atraktivnější. „Nejlépe se provádí kompletní rekon-

strukce, kdy se návrhář může dokonale přizpůsobit 
firmě, jejím produktům i zákazníkům a potřebám 
zaměstnanců. Nebojte se použít nábytek a doplň-
ky z jakékoliv kategorie a vymyslet různá netradič-
ní řešení,“ poodkrývá Martina Pivsetoková. Napří-
klad kuchyňský korpus se dá využít jako prodejní 
pult nebo recepce. „Zastáváme variantu komplet-
ní proměny interiéru, vše by mělo být od počátku 
řešeno komplexně až do nejmenšího detailu,“ 
shrnuje Ladislav Šenkyřík.

I malá obměna je lepší 
než žádná

    S přestavbou by se mělo vždy začít v největší, nej-
lepší či nejobratovější prodejně kvůli rozmanitosti 
a otevření Pandořiny skříňky, kterou během ná-
vrhů a vizualizací neuvidíte. „Jen v největších po-
bočkách otevřete všechna témata a můžete je 
použít pro budoucí realizace. Na druhou stranu se 
musí logicky začít také prodejnami, které vůbec 
nefungují a měly by být okamžitě rekonstruová-
ny,“ vysvětluje Adam Klofáč.

Samozřejmě ideální je komplexní přeměna založe-
ná jak na novém vybavení regály, inovativních POS, 
interaktivních prvcích, tak také nových světlech, 
podlaze, stropech a výmalbě. „Tohle je ideál! 

Nicméně tyto investice jsou pro většinu našich 
partnerů zcela nepředstavitelné. Proto raději volí 
pozvolnou obměnu interiérového řešení, případně 
se snaží zviditelnit minimálně vybranou sekci. Kaž-
dopádně se domníváme, že je lépe udělat menší 
obměnu nežli žádnou,“ konstatuje Marek Konči-
tík. Libuše Kopecká k tomu dodává, že pro prak-
ticky a designově perfektní výsledek je ale vždy 
nutné mít od začátku jasně daný celý nový koncept 
prodejny, ke kterému chce obchodník dospět. Na 
to reaguje Edita Klembasová, marketingová spe-
cialistka firmy Feschu Lighting & Design, tím, že 
každá rekonstrukce přináší zásah do provozu (uza-
vření prodejny nebo vybraných úseků) a tím pá-
dem do zažité spokojenosti klientů.        



TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY 
zaujmou spotřebitele 
novinkami i kvalitou 
za atraktivní cenu. 
Jejich výhodou je, že se 
nemusí chladit či mrazit 
a vydrží bez speciálních 
skladovacích podmínek 

velmi dlouho. Ale jako 
suroviny na přípravu 

tradičních příloh i dalších 
pokrmů musí být snadno 

dostupné.

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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SAMOOBSLUŽNÉ PRODEJNY BUDOUCNOSTI budou 
kromě jiného zrcadlem faktu, že spotřebitelé trpí nedostatkem 
času. V rámci zrychleného životního tempa zřejmě stále více ocení 
možnost kratší nákupní mise s jasným cílem.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ musí jít s dobou a korespondovat 
s celkovým designem prodejny. Velký rozdíl ve spotřebě může 
přinést uzavíratelný chladicí nábytek a  způsob, jakým je zboží 
uloženo. Pravidlo číslo jedna představuje pravidelná údržba.

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY 
zaujmou spotřebitele 
novinkami i kvalitou 
za atraktivní cenu. 
Jejich výhodou je, že se 
nemusí chladit či mrazit 
a vydrží bez speciálních 
skladovacích podmínek 

velmi dlouho. Ale jako 
suroviny na přípravu 

tradičních příloh i dalších 
pokrmů musí být snadno 

dostupné.

V našem dalším čísle

POSTŘEHY šéfredaktora 
zahrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ S FREDEM 
BOSCHEM, generálním 
ředitelem Coop 
Supermarkten Nederland, 
popisuje přerod „starého 
družstva“ v moderního hráče. 

LÍDR BUDOUCNOSTI
je nadšencem digitální 
transformace.

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ 
ZÁSOB zahrnuje 
plánování a řízení 
skladových procesů při 
příjmu, zaskladnění, 
vyskladnění a vychystání, 
kompletaci, přípravě 
expedice a kontrole 
nakládky, reorganizaci 
skladu a jeho fyzické 
inventuře. Základem 
maximální účinnosti je 
detailní specifikace.



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 remo-
delingu 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 pří-
ležitost načerpat informace o tom, jakým směrem se dále ubírat. 

Radek Perdykula, spolumajitel, Potraviny Večerka

První den jsme v rámci doprovodného programu velice rádi vy-
užili možnost dvou exkurzí do místních prodejen. Především se 
nám líbila pekárna. Sami totiž v obchodě provozujeme studenou 
kuchyni, a tak jsme měli možnost porovnat náš stav a inspirovat 
se u konkurence, co bychom u nás mohli zavést do praxe, a tak 
ještě zlepšit naše služby. Z programu jsme byli rádi za přednášku 
o kávě. Provozujeme pronajatý kávovar a jeho majitel s námi nyní 
chce změnit podmínky, které nejsou právě výhodné, takže řešíme, 
jak budeme postupovat dál. 

Petr Duchoň, spolumajitel, Potraviny B + L, Syrovice

Samošky jsme se účastnili poprvé a příjemně nás překvapila. 
Celá akce je úžasná. Počínaje prohlídkou prodejen přes večerní 
program po personál u stánků vystavovatelů, který byl moc pří-
jemný a vstřícný. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Zaujala nás 
také jedna informace z Antonínova pekařství. Konkrétně ta, že půl 
hodiny před zavírací dobou rozdávají k nákupu koláče, které by 
jinak zbyly, zdarma. Přijde nám to jako dobrý nápad a chceme ho 
zavést i u nás v obchodě. Určitě se chystáme příští rok přijet znovu.

Monika Šachová, zástupkyně vedoucího, Potraviny 
Flop Pavel Šach, Krásná Hora nad Vltavou

Premiéru jsem si užil v Olomouci a aktuálně jsem uvítal možnost 
být na pražském setkání. Dříve jsem se pohyboval ve větších retai-
lových řetězcích, a Samoška tak pro mě byla neznámá. Ale musím 
říci, že obě místa jsou skvělá a koncept a náplň překvapením, že 
existují takováto inspirativní setkání pro maloobchodníky. Aktuálně 
plánujeme výměnu našich chladicích zařízení, pokladních systé-
mů a dalších technologií, a tak jsme rádi, že na kongresu máme 
možnost si s jejich dodavateli o spolupráci promluvit na jednom 
místě a nemusíme je objíždět jednotlivě. 

Jiří Svoboda, ředitel maloobchodní sítě, Kubík

NE KAŽDÝ CHCE 
OBĚTOVAT CELÝ DEN, 
TO JE VŠAK CHYBA

STAŇTE SE DALŠÍM SPOKOJENÝM ÚČASTNÍKEM. 
REGISTRUJTE SE NA 25. KONGRES, KTERÝ PROBĚHNE 23.–24. 9. V PRAZE.

 www.samoska-kongres.cz/registrace

Samošku vítám. Tento koncept se mi líbí. Vždy se těším na to, jak se 
potkám s lidmi, kteří se už za dobu jejího konání stali mými známými. 
Navíc poznám nové výrobky, které míří na trh, a já mám možnost si 
je vyzkoušet a objednat mezi prvními. Program je poskládaný zají-
mavě a myslím si, že každý si z něj může vytáhnout to, co potřebuje. 
A to je i můj příklad. Aktuálně řeším systém elektronických cenovek, 
protože vnímám, že mohou ušetřit pracovní sílu, a navíc mám jistotu, 
že u zboží bude cena, která tam má být. Pokud budu živý a zdravý, 
přijdu i příště, protože na tuto akci se vždy těším.

Ladislav Chalupa, vedoucí prodejny, Obchodní dům 
Večerka, Jemnice 

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

OBCHODNÍCI, VĚDÍ PROČ 
PŘIJÍT NA SAMOŠKU:
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