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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 olba všeho druhu 
je součástí života 
lidského odnepaměti. 
Výběr představuje 
přirozený  proces, 
kterým se řídí neje-

nom člověk, ale i příroda, v obou přípa-
dech s menšími či většími ne/úspěchy. 
Alternativa znamená jinou možnost, 
kterou lze uvážit, promyslet ze všech 
stran, porovnat s ostatními a potom se 
rozhodnout pro tu z pohledu jedince 
nejpříhodnější. Asi tak nějak hovoří teo-
rie, i když mnou pro tento účel poněkud 
upravená a především zjednodušená. 

K této troufalosti mě přiměla aktuální 
disputace ohledně navrhovaného 

povinného podílu českých 
potravin v obchodech. Jeho 
zastánci argumentují kromě 

jiného tím, že bychom tak 
pomohli našemu venkovu a kraji-

ně, ale i zaměstnanosti, zemědělcům 
a regionálním dodavatelům. Podle 
odpůrců by omezení nabídky vedlo ke 
snížení konkurence, zdražení a poklesu 
kvality potravin. Jiní nadhazují, že se 
jedná o nepřípustný zásah do podniká-
ní a porušení pravidel jednotného trhu 
Evropské unie. O dalším zvýšení admi-

nistrativní zátěže obchodníků i výrobců 
a dohadování o tom, co ještě je a co už 
není česká potravina, ani nemluvě. 

Dávám se do party k těm, kteří mají za 
to, že by se nemělo nic vynucovat ani 
vnucovat. Dát prostě zákazníkům na 
výběr a nechat na nich, které alternativě 
dají přednost. V zájmu podpory lokál-
ních pěstitelů, výrobců a dodavatelů 
by jim měly být všemi možnými způso-
by předkládány informace o původu, 
výhodách a kvalitě místních potravin. 
Tomuto svým způsobem vzdělávání 
a výchově k vlastenectví mohou pomo-
ci srozumitelné a působivé značky, loga, 
symboly, označení, kampaně, programy 
či projekty. Vždyť zákazník je ten, který 
volí, upřednostňuje, vybírá… Po jakém 
výrobku z nabízeného sortimentu sáhne 
do regálu a za který i rád přihodí ně-
jakou korunu navíc. Prostě a jasně, on 
je tím vyvoleným, kdo pomyslně ukáže 
prstem a rozhodne: Ty jsi moje volba!

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

U nás sa o zvyšovaní podielu slovenských 
výrobkov hovorí dlhodobo. V minulosti 
padali odvážne vyhlásenia, ktoré sľubovali 
zázračné percentá sebestačnosti. To sa 
však nestalo a záporné saldo zahraničného 
obchodu stále rastie. Ťažko sa dá zvýšiť 
ponuka, keď neexistuje výroba. Možno 
by bolo vhodné podporiť práve produkciu 
a potom hovoriť o tom, čo majú predávať 
obchodníci. A netreba zabúdať ani na spo-
trebiteľov. Za mňa môžem povedať, že rada 
nakupujem slovenské produkty, ale taktiež 
české pivo i maďarskú klobásu.

V
nom člověk, ale i příroda, v obou přípa-
dech s menšími či většími ne/úspěchy. 
Alternativa znamená jinou možnost, 
kterou lze uvážit, promyslet ze všech 
stran, porovnat s ostatními a potom se 
rozhodnout pro tu z pohledu jedince 
nejpříhodnější. Asi tak nějak hovoří teo-
rie, i když mnou pro tento účel poněkud 
upravená a především zjednodušená. 

K této troufalosti mě přiměla aktuální 
disputace ohledně navrhovaného 

pomohli našemu venkovu a kraji-
ně, ale i zaměstnanosti, zemědělcům 

a regionálním dodavatelům. Podle 
odpůrců by omezení nabídky vedlo ke 
snížení konkurence, zdražení a poklesu 
kvality potravin. Jiní nadhazují, že se 
jedná o nepřípustný zásah do podniká-
ní a porušení pravidel jednotného trhu 
Evropské unie. O dalším zvýšení admi-

Volba

 Pomoc
 Zásah
 Přednost
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Těstoviny, rýže a luštěniny 
jsou už v normálu 33 
Do impulzu proniká snacking 38
Dámská hygiena míří 
k přírodním variacím 40
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NEZMEŠKEJTE 25. KONGRES SAMOŠKA,
JEHOŽ HLAVNÍM TÉMATEM BUDE

STŘÍBRNÝ PARTNER:ZLATÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

MEDIÁLNÍ PARTNER:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

ZÁŠTITA:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

Pandemie připomenula důležitost obchodů v sousedství, 
spolupráce s lokálními dodavateli i obcemi. Jaké příležitosti odkryla? 

Přijďte diskutovat o budoucím směřování tradičního trhu! 

Registrujte se na: www.samoska-kongres.cz/registrace

OBCHOD 
V NOVÉ REALITĚ

23.–24. 9. 2020, 
TOP HOTEL PRAHA 

O ČEM SE BUDE MIMO JINÉ MLUVIT?
Aktuální data společnosti Nielsen, jak ovlivnila 
pandemie Covid-19 maloobchodní trh, jak se 
změnilo nákupní chování spotřebitelů a jejich 
preference prodejních kanálů, přinesou ředitel pro 
vztahy s řetězci CZ & SK/CEE Lubomír Mechura
a client consultant Kristýna Garreisová.

O tom, jak se vypořádat se stresovými 
a neočekávanými situacemi, jakým jsme 
byli v uplynulých měsících vystaveni, bude 
hovořit klinický psycholog a první profesor 
lékařské psychologie Radek Ptáček.

0400-20_SAMOSKA_CZ_autoinz_SMER_ZAP_1x240x340_NAHLED.indd   10400-20_SAMOSKA_CZ_autoinz_SMER_ZAP_1x240x340_NAHLED.indd   1 18.06.2020   15:2518.06.2020   15:25
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

Sledovaný spotřební 
koš výrazně zlevnil 
v Globusu
 V květnu 2020 se průměrná hodnota 
spotřebního koše snížila o 3,7 %, z původ-
ních 1835,20 Kč na 1769,90 Kč. Tento razant-
ní pokles byl způsoben snížením hodnoty 
sledovaného spotřebního koše u všech de-
seti sledovaných řetězců. 

Rekordní snížení cen zaznamenal řetězec Globus, 
kde zákazníci ve srovnání s dubnem ušetřili za 
stejné zboží z nákupního koše 242 Kč, což před-
stavuje pokles o více než 12 %. Tak zásadní rozdíl 
cen byl v rámci historie měření zaregistrován po-
prvé. Ovšem i u dalších řetězců došlo k výrazným 
propadům cen, například v Albertu SM o 7,4 % 
a v Kaufl andu o 5,4 %.

V rámci promoční aktivity došlo k růstu na-
bídky slevových akcí o 15 %. Průměrný počet 
akcí vzrostl u všech sledovaných kategorií, nej-
více tomu bylo u kategorie čerstvých výrobků 
(28 %), u trvanlivých výrobků a koloniálu nabídli 
obchodníci zákazníkům v průměru o 10 % více 
promočních nabídek, u drogerie a kosmetiky 
byl registrován nárůst o 2 %. U všech sledova-
ných kategorií došlo k poklesu průměrné ceny, 
nejvíce u čerstvých produktů, u nichž došlo po 
skokovém zdražení v posledních dvou měsících 
ke korekci cen v průměru o 6,7 %, u trvanlivých 
výrobků a koloniálu bylo zaznamenáno snížení 
cen o 3 %, nejméně zlevnily drogistické výrobky, 
o 0,2 %. Mimo Makro, kde se celková hodnota 
spotřebního koše pohybovala v květnu 2020 na 
úrovni 1485,80 Kč, zákazníci nejvýhodněji na-
koupili v prodejnách Albert HM (1694,20 Kč). 

 Meziročně rostly prodeje míchaných 
alkoholických nápojů

-3,7 %
 V porovnání s dubnem se průměrná cena 
spotřebního koše v květnu 2020 snížila o 3,7 %.

1769,90 Kč

 Průměrná cena spotřebního 
koše v květnu klesla z dubno-
vých 1835,20 Kč na 1769,90 Kč.



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

 Nákupní chování se vlivem pandemie změní
 Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru covid-19 jsou pomalu za námi. Průzkum nákup-
ního chování, který realizovala v dubnu a květnu společnost 4 P & P prostřednictvím taza-
telské sítě SmartSpotter, však ukazuje, že do stejného „normálu“ se už nevrátíme. Většina 
nakupujících se domnívá, že i po uvolnění všech opatření se jejich nákupní chování změní. 

Suché potraviny, zejména těstoviny, rýže a luště-
niny, sehrály na začátku koronakrize nemalou 
úlohu. Patřily mezi nejčastěji nakupované po-
traviny. V těchto kategoriích byly zaznamenány 
největší problémy s dostupností v době, kdy se na 
začátku koronavirového období snažili nakupující 
předzásobit.

V této době došlo také v porovnání se stejným 
obdobím loňského roku k výrazným změnám 
v nákupním rozhodování. Nakupující mnohem 
méně hleděli na složení těstovin (vaječné vs. ne-

vaječné), zaměřili se mnohem více na neplněné 
těstoviny, a dokonce změnili i preference týkají-
cí se tvaru těstovin. Tradiční kolínka a fl eky za-
znamenaly mnohem větší preference než v roce 
2019. Ve srovnání s rokem 2019 také poklesla 
důležitost cenového faktoru. Jen 16 % nakupu-
jících nakupovalo výhradně výrobky v promoci. 
Téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, 
že na akční ceny nehledí a kupuje, co potřebuje, 
bez ohledu na cenu. Nakupující také do jídelníčku 
méně zařazovali novodobé zdravé potraviny, jako 
je kuskus, pohanka, bulgur či quinoa. 

 TOP 10 – VYBRANÉ SEZONNÍ LETNÍ KATEGORIE

(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)

Meziroční změna hodnoty prodeje (5/2019–4/2020 vs. 5/2018–4/2019, v %)

 Pivo 7,8

 Džusy 3,6

Minerální vody 1,0

 Limonády 3,4

 Zmrzliny 5,7

 Energetické nápoje 10,1

 Míchané alkoholické nápoje 42,9

Ledové čaje -3,1

 Cidery 7,4

Ledové kávy 8,0

Budou se obávat špatné ekonomické situace a budou utrácet méně. 22 %

Budou chodit do obchodů méně často. 66 %

Budou dopředu více plánovat nákup. 35 %

Budou se více dívat po promočních produktech. 36 %

Budou se nyní více předzásobovat potravinami. 18 %

Nově začnou využívat on-line obchody pro nákup potravin. 8 %

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

19. 20. 21. 22.

Albert SM 1712,2 1704,2 1803,3 1720,2

Albert HM 1683,2 1705,0 1717,3 1671,2

Billa 1883,3 1894,4 1990,4 1817,3

Globus 1649,2 1597,2 1673,2 1870,2

Kaufland 1957,2 1829,2 1904,2 1790,2

Lidl 1984,8 1961,8 1986,8 1958,8

Makro 1477,6 1515,3 1484,6 1465,6
Penny 
Market 1747,2 1921,3 1912,3 1768,2

Tesco HM 1797,2 1756,2 1588,2 1743,2

Tesco SM 1866,2 1827,2 1691,2 1768,2

Vývoj cen v období 6. 5. – 2. 6. 2020

Jak budou nakupující přistupovat k nákupu 
po ukončení všech omezení
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

JEDNOU VĚTOU:

„Na cizích polích 
je úroda vždy 

o mnoho větší.“
Publius Ovidius Naso,
římský básník

Ve Zruči nad 
Sázavou bude 
nové nákupní 
centrum
 Do konce tohoto roku vyroste ve Zruči 
nad Sázavou nové retailové centrum Ze-
nexto. Jeho celkovou pronajímatelnou plo-
chu 723 metrů čtverečních si rozdělí diskontní 
prodejna Pepco a drogerie Teta, které tak 
rozšíří nákupní možnosti v tomto středočes-
kém městě. Realitní skupina Lekvi Group a deve-

loperská společnost Zenexto Holding postaví nové 
retailové centrum v původní městské zástavbě 
Zruče nad Sázavou v ulici 1. máje, která slouží pře-
vážně ke komerčním účelům. Spolu s ním zde 
vznikne devatenáct nových parkovacích stání, jež 

by měla společně se stávajícími místy vytvořit do-
statečnou parkovací kapacitu pro budoucí zákaz-
níky centra. „Po dokončení výstavby si v Zenextu 
zřídí prodejny diskont Pepco a drogerie Teta, které 
si najaly komerční prostory o velikosti 464 metrů 
čtverečních a 259 metrů čtverečních. Nové ob-
chody nabídnou rozsáhlý sortiment drogerie, kos-
metiky, sezonní výzdoby domácnosti a dalšího 
spotřebního zboží. Věříme proto, že si velmi brzy 
najdou své spokojené zákazníky,“ konstatuje řídící 
partner firmy Andrej Levin. 

Košík.cz nabízí privátní 
značky Kauflandu
 Řetězec Kaufland spojuje své síly s on-
-line supermarketem Košík.cz. V rámci spolu-
práce nabídne Košík vůbec poprvé vybrané 
produkty privátních značek tohoto retailera. 
Díky nedávnému rozšíření služeb Košíku si je 
budou moci objednat domácnosti z celé 
České republiky.

Úplně poprvé jdou do on-line prodeje potraviny 
značky K-Jarmark od prověřených českých výrob-
ců, K-Bio produkty vyráběné v souladu s pokyny 
ekologického nařízení EU bez barviv nebo umělých 

pOdíVejTe Se Na VšeChnYpOdíVejTe Se Na VšeChnYpOdíVejTe Se Na VšeChnYpOdíVejTe Se Na VšeChnY
nAše beZlePkoVé VýrObkY.nAše beZlePkoVé VýrObkY.nAše beZlePkoVé VýrObkY.

wWw.PenAm.Cz/VitAceLiawWw.PenAm.Cz/VitAceLia

K doStáNí V

inzerce
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prvé. Ovšem i u dalších řetězců došlo k výrazným 
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V rámci promoční aktivity došlo k růstu na-
bídky slevových akcí o 15 %. Průměrný počet 
akcí vzrostl u všech sledovaných kategorií, nej-
více tomu bylo u kategorie čerstvých výrobků 
(28 %), u trvanlivých výrobků a koloniálu nabídli 
obchodníci zákazníkům v průměru o 10 % více 
promočních nabídek, u drogerie a kosmetiky 
byl registrován nárůst o 2 %. U všech sledova-
ných kategorií došlo k poklesu průměrné ceny, 
nejvíce u čerstvých produktů, u nichž došlo po 
skokovém zdražení v posledních dvou měsících 
ke korekci cen v průměru o 6,7 %, u trvanlivých 
výrobků a koloniálu bylo zaznamenáno snížení 
cen o 3 %, nejméně zlevnily drogistické výrobky, 
o 0,2 %. Mimo Makro, kde se celková hodnota 
spotřebního koše pohybovala v květnu 2020 na 
úrovni 1485,80 Kč, zákazníci nejvýhodněji na-
koupili v prodejnách Albert HM (1694,20 Kč). 

 Meziročně rostly prodeje míchaných 
alkoholických nápojů

-3,7 %
 V porovnání s dubnem se průměrná cena 
spotřebního koše v květnu 2020 snížila o 3,7 %.

1769,90 Kč

 Průměrná cena spotřebního 
koše v květnu klesla z dubno-
vých 1835,20 Kč na 1769,90 Kč.



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

 Nákupní chování se vlivem pandemie změní
 Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru covid-19 jsou pomalu za námi. Průzkum nákup-
ního chování, který realizovala v dubnu a květnu společnost 4 P & P prostřednictvím taza-
telské sítě SmartSpotter, však ukazuje, že do stejného „normálu“ se už nevrátíme. Většina 
nakupujících se domnívá, že i po uvolnění všech opatření se jejich nákupní chování změní. 

Suché potraviny, zejména těstoviny, rýže a luště-
niny, sehrály na začátku koronakrize nemalou 
úlohu. Patřily mezi nejčastěji nakupované po-
traviny. V těchto kategoriích byly zaznamenány 
největší problémy s dostupností v době, kdy se na 
začátku koronavirového období snažili nakupující 
předzásobit.

V této době došlo také v porovnání se stejným 
obdobím loňského roku k výrazným změnám 
v nákupním rozhodování. Nakupující mnohem 
méně hleděli na složení těstovin (vaječné vs. ne-

vaječné), zaměřili se mnohem více na neplněné 
těstoviny, a dokonce změnili i preference týkají-
cí se tvaru těstovin. Tradiční kolínka a fl eky za-
znamenaly mnohem větší preference než v roce 
2019. Ve srovnání s rokem 2019 také poklesla 
důležitost cenového faktoru. Jen 16 % nakupu-
jících nakupovalo výhradně výrobky v promoci. 
Téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, 
že na akční ceny nehledí a kupuje, co potřebuje, 
bez ohledu na cenu. Nakupující také do jídelníčku 
méně zařazovali novodobé zdravé potraviny, jako 
je kuskus, pohanka, bulgur či quinoa. 

 TOP 10 – VYBRANÉ SEZONNÍ LETNÍ KATEGORIE

(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)

Meziroční změna hodnoty prodeje (5/2019–4/2020 vs. 5/2018–4/2019, v %)

 Pivo 7,8

 Džusy 3,6

Minerální vody 1,0

 Limonády 3,4

 Zmrzliny 5,7

 Energetické nápoje 10,1

 Míchané alkoholické nápoje 42,9

Ledové čaje -3,1

 Cidery 7,4

Ledové kávy 8,0

Budou se obávat špatné ekonomické situace a budou utrácet méně. 22 %

Budou chodit do obchodů méně často. 66 %

Budou dopředu více plánovat nákup. 35 %

Budou se více dívat po promočních produktech. 36 %

Budou se nyní více předzásobovat potravinami. 18 %

Nově začnou využívat on-line obchody pro nákup potravin. 8 %

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

19. 20. 21. 22.

Albert SM 1712,2 1704,2 1803,3 1720,2

Albert HM 1683,2 1705,0 1717,3 1671,2

Billa 1883,3 1894,4 1990,4 1817,3

Globus 1649,2 1597,2 1673,2 1870,2

Kaufland 1957,2 1829,2 1904,2 1790,2

Lidl 1984,8 1961,8 1986,8 1958,8

Makro 1477,6 1515,3 1484,6 1465,6
Penny 
Market 1747,2 1921,3 1912,3 1768,2

Tesco HM 1797,2 1756,2 1588,2 1743,2

Tesco SM 1866,2 1827,2 1691,2 1768,2

Vývoj cen v období 6. 5. – 2. 6. 2020

Jak budou nakupující přistupovat k nákupu 
po ukončení všech omezení
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příchutí, bezlepkové nebo bezlaktózové výrobky 
značky K-Free, gurmánské K-Favourites, vegeta-
riánské a veganské K-Take it Veggie, vybrané pro-
dukty pilotní značky K-Classic, české pivo Bruncvík 
nebo kosmetická řada Bevola. Kaufl and Česká re-
publika a Košík.cz počítají s tím, že nabízený sor-
timent budou postupně rozšiřovat.

V nabídce je bezmála 600 položek vybraných pro-
duktů se značkami Kauflandu. Vybrány byly tak, 
aby splňovaly filozofii Košíku „Jednoduše pro 
všechny“, tedy především vysokou kvalitu a do-
stupnou cenu. Díky nedávnému rozšíření závozové 
oblasti Košíku na celé Česko si bude moci nabídku 
retailera nechat přivézt skutečně každý. „Tímto 
krokem Kaufland vstupuje do on-line světa se 
svými vlajkovými produkty. Kaufland má široké 
portfolio vlastních značek potravin a Košík.cz zase 
silnou on-line platformu. V nadcházející spolupráci 
vidíme velkou synergii i vzhledem k našim společ-
ným hodnotám. Klademe důraz na kvalitu, čers-
tvost, příznivé ceny produktů spojené s kvalitním 
zákaznickým servisem,“ uvádí Stefan Hoppe, CEO 
společnosti Kauf land Česká republika. 

Značka Vocílka 
posiluje

  Masné výrobky privátní české značky 
Vocílka společnosti Billa jsou nyní 100% 
české. Na všech obalech zákazníci najdou 
logo Česká potravina, na masných produk-
tech značky Vocílka i logo Vyrobeno podle 
české cechovní normy.

České maso pod privátní značkou Vocílka prodává 
obchodní řetězec Billa od dubna 2011. „Značka Vo-
cílka si už při založení v roce 2011 stanovila jasný  cíl 
– navázat na tradici našich předků, zpracovávat maso 
ze špičkových českých chovů a za příznivou cenu za-
ručit zákazníkovi stoprocentní kvalitu,“ uvádí gene-
rální ředitel společnosti Billa Jaroslaw Szczypka. „Jde 
o nejúspěšnější českou privátní značku naší společ-
nosti, proto na ní Billa postavila ve spolupráci se zná-
mým šéfkuchařem Janem Punčochářem novou mar-
ketingovou kampaň,“ dodává. 

Ekosystém 
retailu během 
covidu-19

  Společnost Euromonitor International 
zveřejnila výtah ze zprávy Ekosystém retailu 
během covidu-19, který analyzuje dopady 
pandemie koronaviru na maloobchod. Retai-
leři po celém světě čelí řadě výzev a tento re-
port jim pomáhá připravit se na to, co je čeká.

Podle reportu společnosti Euromonitor Internatio-
nal se v následujícím období bude dařit prodejcům 
potravin, e-shopům, dodavatelským platformám 
a velkým potravinářským značkám, protože spo-
třebitelé si nahromadili zásoby a během uzavírek 
spoléhají na dodávky. Nejvíce postiženi budou 
specialisté na oblečení, obchodní domy, prodejci 
luxusního zboží a značky zaměřené přímo na spo-
třebitele. Ti se při nákupu základního zboží obrace-
jí na on-line kanály a jejich zbytné výdaje klesnou 
s rostoucí globální ekonomickou recesí.

Prodlužované uzavírky povedou k větší důvěře 
a využívání e-commerce, stejně tak i k omezení 
toku zákazníků v obchodech, protože spotřebitelé 
budou i nadále opatrní a budou se vyhýbat vel-
kému shlukování. Zpočátku naroste robotika 
a bezkontaktní platby s cílem pomoci omezit 
 kontakt mezi lidmi. V zájmu dalšího rozvoje se ob-
chod spojí s technologiemi. Tím se urychlí průběh 
řešení, například pronájmu IT, která mají za cíl větší 
flexibilitu. 

Podíl privátek 
na čerpacích stanicích 
roste

  Zákazníci míří na čerpací stanice kromě 
nákupu pohonných hmot stále častěji i za ob-
čerstvením. Nejrychleji rostoucími katego-
riemi nákupního košíku zde jsou nealkoho-
lické nápoje, energy drinky či pivo, mírně 
oslabily minerálky či cukrovinky, stoupá podíl 
privátních značek. „Čerpací stanice se mění 
z místa, kde se pouze tankovalo, na místo, kam si 
lidé rádi zajdou na kávu, sjednají si tu schůzku 
nebo tu pořídí rovnou celý běžný nákup,“ přibli-
žuje výsledky studie Shopper Trends Lenka Lá-
chová, client business partner oddělení retailer 
services společnosti Nielsen. Auditovaným katego-
riím, které firma monitoruje, vzrostly tržby v loň-
ském roce téměř o deset procent (9‚6 %). Celkově 

JEDNOU VĚTOU:

 „Když ukážete 
lidem problémy 
a zároveň řešení 
těchto problémů, 

budou konat.“
Bill Gates, 
spoluzakladatel a předseda 
představenstva společnosti 
Microsoft
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tvoří prodej auditovaných kategorií na čerpacích 
stanicích dvě procenta maloobchodního trhu, 
v čistě potravinových kategoriích je to 2‚6 %. Velcí 
tržní hráči investují do privátních značek, ty se ob-
jevují například v kategorii ledových káv, energy 
drinků nebo balené vody. Podíl privátních značek 
na celkových tržbách už dosahuje 1‚4 %.

Aktuální dění na čerpacích stanicích sleduje 
www.cerpacka.cz. 

Polský Lidl chystá 
on-line prodej 
potravin

  Lidl v Polsku plánuje spuštění nové služby, 
elektronický obchod s potravinami. Podle spo-
lečnosti IGD dosud nebylo sděleno žádné 
datum spuštění. Ale očekává se, že k němu 
dojde v roce 2020, přičemž zkušební fáze bude 
zahájena v krátkodobém horizontu. Některé 
podrobnosti o plánovaném  e-shopu s potravinami 
sdělila polskému odbornému časopisu Wiadomo-
sciosci Handlowe Aleksandra Robaszkiewicz, ve-
doucí korporátní komunikace tamního Lidlu: „Jedná 
se o službu click and collect, podobně jako u exis-
tujícího internetového obchodu s vínem Winnicy 
Lidla. Bude k dispozici pouze ve vybraných obcho-
dech, produkty se budou objednávat na vyhrazené 
stránce přístupné z účtu nakupujícího a k platbě 
dojde při vyzvednutí v obchodě. Po uvedení na trh 
se Polsko stane prvním trhem, na kterém retailer 
nabídne plně vlastněné řešení elektronického ob-
chodu s potravinami. 

Klasu získalo dalších 
15 výrobků

  Zájem o značku Klasa mají nejen již oce-
něné společnosti, které příslušné logo na 
řadě svých výrobků používají a pravidelně se 
ucházejí o její opětovné udělení, ale také noví 
výrobci. Mezi patnácti aktuálně oceněnými 
výrobky najdou spotřebitelé například limo-
nádu Tátův sad od Jana Abta nebo dezertní 
víno Marhulové z Vinařství Lacina. 

Značku Klasa uděluje od roku 2003 ministr země-
dělství kvalitním potravinám a produktům na tři 

roky, její administraci provádí SZIF (Státní zeměděl-
ský a intervenční fond). Spotřebitelům umožňuje 
značka lepší orientaci mezi potravinami v prodej-
nách a usnadňuje nákup kvalitních českých potra-
vin. Aktuálně je toto logo na obalech 915 produk-
tů od 223 českých a moravských výrobců. Mezi 
výrobci nově oceněných produktů jsou Bohemilk 
(Opočenský prémiový jogurt), Jan Abt (Zahradní 
limonáda Tátův sad), Uzeniny Příbram (Příbramský 
gothajský salám), Efus (jablka Fuji), Vinařství Lacina 
(víno Marhulové), Mlékárna Olešnice (sýr Rabín či 
Sedlářský sýr) nebo společnost Pajero (čevabčiči).

O dalších držitelích značky Klasa čtěte 
v ZaPmag 2/2020 na str. 7. 

Rohlík Premium 
je lepší

  On-line supermarket Rohlik.cz zdokona-
luje služby pro své věrné zákazníky. Členové 
klubu Premium nemusejí na svůj nákup čekat 
ani o minutu déle, ať už je poptávka jakkoliv 
vysoká. O Vánocích jim jsou garantována 
volná doručovací okna. Když si zákazník ob-
jedná do 17 hodin, nákup dostane zdarma 
ještě v týž den. A v případě TurboRohlíku 
třeba i do 90 minut. U něj navíc není nijak 
omezená výše objednávky, Rohlik.cz všechno 
doveze zdarma. 

„Premium je klub pro chytré lidi a milovníky skvě-
lých chutí, kteří vědí, že důležitější než sbírat body 
na pánve je užívat si kvalitní jídlo a život. Je tu pro 
všechny, kteří umějí se svým časem i penězi smys-
luplně nakládat. Jednoduše je to zhmotnění naší 
esence pomáhat lidem jíst a žít lépe,“ představuje 
nový klub Tomáš Čupr. 

JEDNOU VĚTOU:

 „Jedinec je 
pošetilý, lidstvo 

moudré.“
Edmund Burke, 
britský politik, 
politický teoretik a filozof
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příchutí, bezlepkové nebo bezlaktózové výrobky 
značky K-Free, gurmánské K-Favourites, vegeta-
riánské a veganské K-Take it Veggie, vybrané pro-
dukty pilotní značky K-Classic, české pivo Bruncvík 
nebo kosmetická řada Bevola. Kaufl and Česká re-
publika a Košík.cz počítají s tím, že nabízený sor-
timent budou postupně rozšiřovat.

V nabídce je bezmála 600 položek vybraných pro-
duktů se značkami Kauflandu. Vybrány byly tak, 
aby splňovaly filozofii Košíku „Jednoduše pro 
všechny“, tedy především vysokou kvalitu a do-
stupnou cenu. Díky nedávnému rozšíření závozové 
oblasti Košíku na celé Česko si bude moci nabídku 
retailera nechat přivézt skutečně každý. „Tímto 
krokem Kaufland vstupuje do on-line světa se 
svými vlajkovými produkty. Kaufland má široké 
portfolio vlastních značek potravin a Košík.cz zase 
silnou on-line platformu. V nadcházející spolupráci 
vidíme velkou synergii i vzhledem k našim společ-
ným hodnotám. Klademe důraz na kvalitu, čers-
tvost, příznivé ceny produktů spojené s kvalitním 
zákaznickým servisem,“ uvádí Stefan Hoppe, CEO 
společnosti Kauf land Česká republika. 

Značka Vocílka 
posiluje

  Masné výrobky privátní české značky 
Vocílka společnosti Billa jsou nyní 100% 
české. Na všech obalech zákazníci najdou 
logo Česká potravina, na masných produk-
tech značky Vocílka i logo Vyrobeno podle 
české cechovní normy.

České maso pod privátní značkou Vocílka prodává 
obchodní řetězec Billa od dubna 2011. „Značka Vo-
cílka si už při založení v roce 2011 stanovila jasný  cíl 
– navázat na tradici našich předků, zpracovávat maso 
ze špičkových českých chovů a za příznivou cenu za-
ručit zákazníkovi stoprocentní kvalitu,“ uvádí gene-
rální ředitel společnosti Billa Jaroslaw Szczypka. „Jde 
o nejúspěšnější českou privátní značku naší společ-
nosti, proto na ní Billa postavila ve spolupráci se zná-
mým šéfkuchařem Janem Punčochářem novou mar-
ketingovou kampaň,“ dodává. 

Ekosystém 
retailu během 
covidu-19

  Společnost Euromonitor International 
zveřejnila výtah ze zprávy Ekosystém retailu 
během covidu-19, který analyzuje dopady 
pandemie koronaviru na maloobchod. Retai-
leři po celém světě čelí řadě výzev a tento re-
port jim pomáhá připravit se na to, co je čeká.

Podle reportu společnosti Euromonitor Internatio-
nal se v následujícím období bude dařit prodejcům 
potravin, e-shopům, dodavatelským platformám 
a velkým potravinářským značkám, protože spo-
třebitelé si nahromadili zásoby a během uzavírek 
spoléhají na dodávky. Nejvíce postiženi budou 
specialisté na oblečení, obchodní domy, prodejci 
luxusního zboží a značky zaměřené přímo na spo-
třebitele. Ti se při nákupu základního zboží obrace-
jí na on-line kanály a jejich zbytné výdaje klesnou 
s rostoucí globální ekonomickou recesí.

Prodlužované uzavírky povedou k větší důvěře 
a využívání e-commerce, stejně tak i k omezení 
toku zákazníků v obchodech, protože spotřebitelé 
budou i nadále opatrní a budou se vyhýbat vel-
kému shlukování. Zpočátku naroste robotika 
a bezkontaktní platby s cílem pomoci omezit 
 kontakt mezi lidmi. V zájmu dalšího rozvoje se ob-
chod spojí s technologiemi. Tím se urychlí průběh 
řešení, například pronájmu IT, která mají za cíl větší 
flexibilitu. 

Podíl privátek 
na čerpacích stanicích 
roste

  Zákazníci míří na čerpací stanice kromě 
nákupu pohonných hmot stále častěji i za ob-
čerstvením. Nejrychleji rostoucími katego-
riemi nákupního košíku zde jsou nealkoho-
lické nápoje, energy drinky či pivo, mírně 
oslabily minerálky či cukrovinky, stoupá podíl 
privátních značek. „Čerpací stanice se mění 
z místa, kde se pouze tankovalo, na místo, kam si 
lidé rádi zajdou na kávu, sjednají si tu schůzku 
nebo tu pořídí rovnou celý běžný nákup,“ přibli-
žuje výsledky studie Shopper Trends Lenka Lá-
chová, client business partner oddělení retailer 
services společnosti Nielsen. Auditovaným katego-
riím, které firma monitoruje, vzrostly tržby v loň-
ském roce téměř o deset procent (9‚6 %). Celkově 

JEDNOU VĚTOU:

 „Když ukážete 
lidem problémy 
a zároveň řešení 
těchto problémů, 

budou konat.“
Bill Gates, 
spoluzakladatel a předseda 
představenstva společnosti 
Microsoft
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VE STRUČNOSTI:

JEDNOU VĚTOU:

„Na světě je dost 
místa pro věci, 
jen pro lidi ne.“

Erich Maria Remarque, 
německý spisovatel 
a dramatik

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



Hledá se česká 
biopotravina 
roku 2020

  Pro-Bio Svaz ekologického zemědělství 
vyhlašuje soutěž Česká biopotravina roku 
2020, která je určena tuzemským výrobcům 
biopotravin. Devatenáctý ročník soutěže 
ocení bioprodukty v pěti různých kategoriích. 
Uzávěrka pro podání přihlášky je 14. srpna. 
Obliba biopotravin v posledních letech prudce 
stoupá. Kromě plných regálů v obchodech a dat ze 
statistických šetření to dokazuje i soutěž Česká bi-
opotravina, kterou pořádá Pro-Bio Svaz ekologic-
kých zemědělců. Od svého vzniku v roce 2002 bylo 
v soutěži oceněno již několik desítek výrobků, které 
byly vyprodukovány v souladu s pravidly a legislati-
vou ekologického zemědělství. Přihlášky je třeba 
doručit na adresu organizátora do 14. srpna 2020, 
v případě biovín už do 3. srpna. 2020. Soutěž pro-
bíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a ústředního ředitele Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce Martina Klanici. Mediál-
ním partnerem soutěže je časopis Zboží&Prodej.

Vítěze loňského ročníku najdete v ZaPmag 
9/2019 na str. 11. 

První kvartál 
lámal rekordy

  Z aktuálního reportu kvartální studie 
Nielsen Growth Reporter, která porovnává 
dynamiku evropského maloobchodního trhu 
FMCG, vyplývá, že v prvním čtvrtletí tohoto 
roku se maloobchodní spotřeba rychloobrát-
kového zboží na celoevropské úrovni ocitla ve 
výrazných pozitivních číslech. 

„Prodaný objem rychloobrátkového zboží narostl 
v porovnání se stejným obdobím roku 2019 
o 7‚5 procenta, což je nejvýraznější nárůst za po-
slední roky. V předchozích kvartálech roku 2019 
jsme byli svědky spíše opačného trendu, kdy spo-
třeba v Evropě dokonce mírně klesala,“ vysvětluje 
evropský kontext dynamiky maloobchodního trhu 
s rychloobrátkovým zbožím Karel Týra, generální 
ředitel společnosti Nielsen CZ & SK. Tato zvýšená 
spotřeba se podle něho podepsala spolu s prů-
měrným nárůstem cen o 2‚2 % na téměř dvojci-
ferném nominálním růstu (9‚8 %), což pravděpo-
dobně zůstane ještě nějakou dobu novým 
evropským rekordem. 

Tesco odchází z Polska
  Společnost Tesco oznámila prodej svých 

aktivit v Polsku dánské maloobchodní firmě 
Salling Group. Transakce, která podléhá anti-
monopolnímu schválení, zahrnuje prodej 
301 prodejen, dvou distribučních center 
a ústředí. Ve čtvrtek 18. června oznámený prodej 
polských aktivit komentuje Dave Lewis, generální 
ředitel společnosti Tesco: „V našem podnikání ve 
střední Evropě jsme zaznamenali výrazný pokrok, 
stále však vidíme potíže na trhu v Polsku. Dnešní 
oznámení nám umožňuje zaměřit se v tomto regi-
onu na naše podnikání v České republice, Maďar-
sku a na Slovensku, kde máme silnější pozice na 
trhu s dobrými vyhlídkami na růst a dosahujeme 
marží, peněžních toků a výnosů, které jsou pro 
naší skupinu přírůstkové.“ 

Celou zprávu najdete 
na www.zboziaprodej.cz. 

Sklizeno otevírá síť 
e-shopů

  Téměř každá prodejna řetězce Sklizeno 
má nově otevřený e-shop, kde si zákazník 
vybírá ze zboží v konkrétní prodejně. Nákup 
si objedná, zaplatí a v dotyčném obchodě již 
jen vyzvedává. Z pěti prodejen navíc ve spo-
lupráci s firmou Liftago funguje i rozvoz ná-
kupů. Řetězec tím reaguje na opatření v sou-
vislosti s novým koronavirem. 

„Stávající situace klasickému nakupování příliš ne-
přeje. Trpí tím zejména naše prodejny v obchod-
ních centrech, což se dále přenáší nejen na naše 
zaměstnance, ale i dodavatele. Naším cílem proto 
bylo podpořit bezpečné nakupování v Česku a za-
jistit fungování našich prodejen. Ve velmi zrychle-
ném režimu jsme tedy z většiny našich prodejen 
Sklizeno udělali zároveň e-shopy. Prodejny zůstá-
vají prodejnami, lidé do nich stále mohou chodit 
nakupovat při dodržování standardních bezpeč-
nostních opatření, ale nově každá ze zapojených 
prodejen funguje i jako e-shop,“ vysvětluje Petr 
Borkovec, ředitel Sklizeno Foods. 
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AGENDA

17.–18. 9. 2020
PRAHA

EASTLOG 2020
decelerace logistiky

  Hlavním tématem letošního logistického kon-
gresu East log je decelerace. Pořadatelé tím chtějí 
akcentovat zpomalování ekonomiky a v této sou-
vislosti i logistických toků a procesů. Zároveň se 
však dívají do budoucnosti a příspěvky a debaty 
se ponesou v duchu očekávaného vývoje, který 
deceleraci zvrátí v akceleraci. Akce proběhne 
v novém kongresovém centru O2 universum, oče-
kává se účast 500 uživatelů a poskytovatelů logis-
tických služeb. 

www.eastlog.cz 
+420 605 296 744 
barbora.hrdlickova@atoz.cz

23.–24. 9. 2020
PRAHA

SAMOŠKA ČECHY
25. setkání tradičního 
trhu

  Jarní měsíce udělaly z obchodníků hrdiny 
první linie a úcta k jejich povolání vzrostla. Do po-
předí ještě více vystoupila důležitost obchodů 
v sousedství, potravinové soběstačnosti či součin-
nosti s obcemi. Jestliže představa on-line objednání 
zboží, připraveného nákupu do tašky, bezkontakt-
ních plateb a podobných inovací byla pro řadu ob-
chodníků v nedohlednu, ukázalo se, že kdo chce 
uspět, musí „do toho šlápnout“ hned. Přijďte dis-
kutovat o budoucnosti tradičního trhu! 

www.samoska-kongres.cz 
+420 733 553 554 
katerina.rysova@atoz.cz

8. 9. 2020
PRAHA

ČERPAČKA 2020
inspirace s vůní benzinu

  Už osmý kongres Čerpačka se uskuteční 
v Aquapalace Hotelu Prague. Jsou elektromobily 
dopravním prostředkem zítřka, nebo jen planým 
poplachem, který za pár let odezní? Přijďte si po-
slechnout odpověď známého ambasadora elektro-
mobility Petra Máry. Program se opět zaměří na 
aktuální témata, která hýbou světem čerpacích 
stanic. Jejich majitelé, nájemci a provozovatelé, 
stejně tak i zástupci centrál čerpacích stanic mají 
vstup zdarma. 

www.kongrescerpacka.cz 
+420 733 188 184 
tatiana.dzubakova@atoz.cz

14.–17. 9. 2020
BARCELONA

ALIMENTARIA 2020
potraviny, nápoje 
a stravovací služby

  Veletrh Alimentaria je nejdůležitějším španěl-
ským veletrhem zaměřeným na potravinářství 
s mezinárodním rozsahem. V roce 2018 se jej zú-
častnilo zhruba 4500 vystavovatelů ze 70 zemí, 
kteří prezentovali své produkty 150 000 návštěv-
níkům hlavě ze Španělska, Itálie, Francie, Portugal-
ska, Nizozemska a Německa. Společný pavilon 
českých firem bude s jednotnou tematikou tzv. 
Trends Food (bio a dietní potraviny, zdravá výživa, 
košer a halal). 

www.alimentaria.com 
+420 702 213 099 
jana.trnkova@czechtrade.cz 

Kalendář dalších chystaných 
retailových akcí najdete na 
www.zboziaprodej.cz/udalosti

JEDNOU VĚTOU:

„Ze všech věd, 
které člověk 
může a musí 

znát, tou hlavní 
je umět žít tak, 
aby spáchal co 
nejméně zla 
a způsobil co 
nejvíc dobra.“

Lev Nikolajevič Tolstoj, 
ruský spisovatel a filozof

10

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

JEDNOU VĚTOU:

„Na světě je dost 
místa pro věci, 
jen pro lidi ne.“

Erich Maria Remarque, 
německý spisovatel 
a dramatik

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



Hledá se česká 
biopotravina 
roku 2020

  Pro-Bio Svaz ekologického zemědělství 
vyhlašuje soutěž Česká biopotravina roku 
2020, která je určena tuzemským výrobcům 
biopotravin. Devatenáctý ročník soutěže 
ocení bioprodukty v pěti různých kategoriích. 
Uzávěrka pro podání přihlášky je 14. srpna. 
Obliba biopotravin v posledních letech prudce 
stoupá. Kromě plných regálů v obchodech a dat ze 
statistických šetření to dokazuje i soutěž Česká bi-
opotravina, kterou pořádá Pro-Bio Svaz ekologic-
kých zemědělců. Od svého vzniku v roce 2002 bylo 
v soutěži oceněno již několik desítek výrobků, které 
byly vyprodukovány v souladu s pravidly a legislati-
vou ekologického zemědělství. Přihlášky je třeba 
doručit na adresu organizátora do 14. srpna 2020, 
v případě biovín už do 3. srpna. 2020. Soutěž pro-
bíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a ústředního ředitele Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce Martina Klanici. Mediál-
ním partnerem soutěže je časopis Zboží&Prodej.

Vítěze loňského ročníku najdete v ZaPmag 
9/2019 na str. 11. 

První kvartál 
lámal rekordy

  Z aktuálního reportu kvartální studie 
Nielsen Growth Reporter, která porovnává 
dynamiku evropského maloobchodního trhu 
FMCG, vyplývá, že v prvním čtvrtletí tohoto 
roku se maloobchodní spotřeba rychloobrát-
kového zboží na celoevropské úrovni ocitla ve 
výrazných pozitivních číslech. 

„Prodaný objem rychloobrátkového zboží narostl 
v porovnání se stejným obdobím roku 2019 
o 7‚5 procenta, což je nejvýraznější nárůst za po-
slední roky. V předchozích kvartálech roku 2019 
jsme byli svědky spíše opačného trendu, kdy spo-
třeba v Evropě dokonce mírně klesala,“ vysvětluje 
evropský kontext dynamiky maloobchodního trhu 
s rychloobrátkovým zbožím Karel Týra, generální 
ředitel společnosti Nielsen CZ & SK. Tato zvýšená 
spotřeba se podle něho podepsala spolu s prů-
měrným nárůstem cen o 2‚2 % na téměř dvojci-
ferném nominálním růstu (9‚8 %), což pravděpo-
dobně zůstane ještě nějakou dobu novým 
evropským rekordem. 

Tesco odchází z Polska
  Společnost Tesco oznámila prodej svých 

aktivit v Polsku dánské maloobchodní firmě 
Salling Group. Transakce, která podléhá anti-
monopolnímu schválení, zahrnuje prodej 
301 prodejen, dvou distribučních center 
a ústředí. Ve čtvrtek 18. června oznámený prodej 
polských aktivit komentuje Dave Lewis, generální 
ředitel společnosti Tesco: „V našem podnikání ve 
střední Evropě jsme zaznamenali výrazný pokrok, 
stále však vidíme potíže na trhu v Polsku. Dnešní 
oznámení nám umožňuje zaměřit se v tomto regi-
onu na naše podnikání v České republice, Maďar-
sku a na Slovensku, kde máme silnější pozice na 
trhu s dobrými vyhlídkami na růst a dosahujeme 
marží, peněžních toků a výnosů, které jsou pro 
naší skupinu přírůstkové.“ 

Celou zprávu najdete 
na www.zboziaprodej.cz. 

Sklizeno otevírá síť 
e-shopů

  Téměř každá prodejna řetězce Sklizeno 
má nově otevřený e-shop, kde si zákazník 
vybírá ze zboží v konkrétní prodejně. Nákup 
si objedná, zaplatí a v dotyčném obchodě již 
jen vyzvedává. Z pěti prodejen navíc ve spo-
lupráci s firmou Liftago funguje i rozvoz ná-
kupů. Řetězec tím reaguje na opatření v sou-
vislosti s novým koronavirem. 

„Stávající situace klasickému nakupování příliš ne-
přeje. Trpí tím zejména naše prodejny v obchod-
ních centrech, což se dále přenáší nejen na naše 
zaměstnance, ale i dodavatele. Naším cílem proto 
bylo podpořit bezpečné nakupování v Česku a za-
jistit fungování našich prodejen. Ve velmi zrychle-
ném režimu jsme tedy z většiny našich prodejen 
Sklizeno udělali zároveň e-shopy. Prodejny zůstá-
vají prodejnami, lidé do nich stále mohou chodit 
nakupovat při dodržování standardních bezpeč-
nostních opatření, ale nově každá ze zapojených 
prodejen funguje i jako e-shop,“ vysvětluje Petr 
Borkovec, ředitel Sklizeno Foods. 
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Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

JEDNOU VĚTOU:

„Představte si 
to ticho, kdyby 

lidé říkali jen to, 
co vědí.“

Karel Čapek, český spisovatel, 
novinář a dramatik

POVÝŠENÍ

 Martin Minář je od června ve funkci sup-
ply chain directora CEE společnosti In-
tersnack. Předtím zde  pracoval jako project direc-
tor CEE / interim managing director Romania. 
Dříve byl obchodním ředitelem firmy Kofola Čes-
koSlovensko. Ve stejné funkci působil i ve společ-
nosti L’Oréal pro Českou republiku, Maďarsko 
a Slovensko. Má zkušenosti také z firmy Mondelez 
Czech Republic, kde téměř čtyři roky pracoval jako 
sales director CZ/SK. Předtím řadu let působil ve 
společnosti Plzeňský Prazdroj. 

 Společnost Vafo Praha jmenovala do po-
zice výkonného ředitele Jakuba Majera, do-
savadního obchodního ředitele. Na uvolněné 
místo nastoupil Milan Bartoš, jenž vedl oddělení 
privátních značek. Dosavadní generální ředitel 
a majitel společnosti Pavel Bouška se hodlá plně 
věnovat integraci, řízení a rozvoji firem v rámci me-
zinárodní skupiny Vafo Group. 

 On-line supermarket Rohlík prochází 
transformací na skupinové řízení svých firem. 
Tomáš Čupr se postupně přesouvá do vedení sku-
piny jako group CEO. Skupinový board doplnila 
Sonia Slavtcheva na pozici group CFO, v meziná-
rodní roli nastupuje i Daniela Razimová jako chief 
HR officer. Český Rohlik.cz bude řídit nový CEO 
Petr Pavlík. Rakouský Gurkerl.at povede Maurice 
Beurskens a vedení Rohlíku v Německu se ujme 
Erich Čomor. Řízení maďarského Kifli.hu zůstává 
v rukou Jamese McQuillana beze změny. 

 David Vejtruba je od května marketin-
govým ředitelem společnosti Savencia Fro-
mage & Dairy Czech Republic pro Českou 
a Slovenskou republiku. Přišel ze společnosti 
Solvent ČR, kde více než osm let působil jako mar-
keting director. 

 Po zhruba 17 letech působení u morav-
ských vinařů se Richard Bartošek od letošní-
ho jara ujal funkce key account directora 
společnosti United Brands. U tohoto importé-
ra a dodavatele vín a destilátů pro střední a vý-
chodní Evropu by rád využil znalosti a zkušenosti 
z dlouhodobého působení především na tradič-
ním trhu, kde bude probíhat většina jeho pracov-
ní náplně. 

 Do vedení logistického start-upu DoDo 
nastoupil Richard Vlček, a to na pozici ředite-
le strategických projektů. Prošel vedením firem 
jako The Phone House a dlouho vedl také hračkář-
ský řetězec Sparkys. Později byl jednatelem společ-
nosti Piccollo a zajišťoval i akvizici značky Loap 
řetězcem Sportisimo. 

 Právní oddělení společnosti Tesco pro 
střední Evropu nově řídí Jiří Černý. Zároveň se 
stává i členem výkonného vedení firmy. Přichází ze 
společnosti Microsoft, kde zodpovídal za řízení 
právních a korporátních záležitostí v ČR a SR. Stří-
dá Lucii Kováčovou, která se rozhodla své působe-
ní u retailera ukončit. 

PŘÍCHODY
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Poznámky 
z Petrova

 blogu

Jeden je asi málo
 V sobotu 30. 5. 2020 vyletěli do vesmíru 
američtí astronauti Robert Behnken a Douglas 
Hurley. S novou lodí Crew Dragon ukončili devíti-
letou závislost USA na ruských modulech Sojuz při 
přepravě mezi Zemí a Mezinárodní vesmírnou sta-
nicí ISS. Vzlétli poprvé právě po devíti letech od 
konce programu raketoplánů, proto také NASA 
označila tuto událost jako Launch America (Start 
Amerika). Historické na letu je i to, že do vesmíru 
dostal lidskou posádku poprvé soukromý doprav-
ce. Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patří fir-
mě SpaceX podnikatele Elona Muska. Loď je velmi 
silně automatizovaná, posádka v ní má pouze tři 
dotykové obrazovky, 38 tlačítek a jednu páčku. 
Společnost vyrobila i obleky astronautů, které za-
jišťují komunikaci, cirkulaci vzduchu, teplotu 
a tlak. Úžasné, skvělé, vynikající! Jen, stalo se tak 
v době, kdy Spojené státy ještě pořád neúměrně 
týrala nemoc covid-19 a po zbytečné smrti George 
Floyda zachvátily ulice jejich měst nepokoje, násilí 
a rabování. Tu první chorobu snad pořeší lék či 
vakcína, ta druhá je asi nevyléčitelná… 

Bez, nebo s?
 Poslední týdny a měsíce 
přinesly mnoho změn. Pod 
heslem čistota nade vše 
se naším okolím nezadr-
žitelně šíří vychytávky 
založené na nejnověj-
ších technologických 
objevech. Hotely za-
vádějí automatické 
recepce, restaurace 
umísťují na stoly QR 
kódy, přes které si zá-
kazník objedná z digi-
tálního menu a rovnou 
i zaplatí. Krok drží také 
obchodníci. E-shopy nabí-
zejí bezkontaktní výdej, re-
klamaci a poradenství, roste 
počet výdejních automatů. Kamen-
né prodejny jedou v bezkontaktních plat-
bách, samoobslužných pokladnách, skenerech či 
mobilních aplikacích. Jasně, jde hlavně o to vyva-
rovat se nutnosti sahat na potenciálně špinavé, 
rozuměj zamořené povrchy. A pro jistotu mít ne-
ustále na paměti dodržování bezpečné vzdálenos-
ti od ostatních. Dobře, ale co s ještě donedávna 
téměř vzývaným tvrzením lékařů, že člověk potře-
buje ke spokojenosti dotyky přinejmenším stejně 
jako jídlo nebo pití, že na jejich nedostatek se sice 
neumírá, ale může vést k nejrůznějším psychoso-
matickým onemocněním, a že podle výzkumů je 
stimulace centra libosti u člověka důležitější než 
příjem potravy? 

Umocněný požitek
 Aktuálně se nám tu taky rozšířila taková sta-
ronová věc pro fajnšmekry. Jmenovitě jde o auto-
kino neboli drive-in biják či promítačku na koleč-
kách. Super nápad, když ještě trvají jistá omezení. 
Velká LED obrazovka, někde je v ceně vstupenky 
i nealko pití a slaný popcorn, abyste si mohli nadro-
bit do auta. Je taky možné dorazit pár hodin před 
filmem, užít si daný prostor a občerstvit se u baru. 

Zvuk z filmu na některých místech dostanete do 
vozu prostřednictvím autorádia pomocí FM pásma, 
což má ještě zvýšit celkový požitek. Ale co dělat, 
když některé moderní káry po vypnutí motoru za 
chvíli vypnou všechno včetně rádia? Ano, znovu 
zapnout klíček, a to během filmu xkrát… Požitek 
z filmu tak umocňuje i obava z vybití autobaterie 
a nutnosti hledat řešení či pomoc. 

Nikdy nic nikdo nemá…
 V době karantény objevila celá řada z nás vý-
hody i nevýhody práce na dálku. Nejdříve se pro-
jevily její přednosti v podobě celodenní efektivity 
bez přestávek na kávu s kolegy, odpadlo dojíždění 
do práce, mohli jsme si jít během dne zaběhat 
nebo zacvičit, mnozí trávili více času s rodinou, 
prali, uklízeli, vařili… Postupem času, kdy izolace 
skončila a život pomalu, ale jistě začal zajíždět do 
léty vyježděných kolejí, se situace poněkud změ-
nila. Žádnou výjimkou nebyl a není pocit únavy či 
zklamání z toho, co se děje ve firmě, ve státě, 
v ekonomice a na celém světě. Přicházejí výtky 
směrem k nedostatkům v rámci sdílení, sounáleži-
tosti, ale i soutěživosti v týmu, množí se konflikty 

vyvěrající z nedostatečného osobního 
kontaktu, hranice mezi pracovním 

a osobním životem jsou jakoby 
rozmazané… K tomu při-

počtěme péči o děti, kte-
ré nechodily a mnohé 
ještě nechodí do školy, 
a ze všech stran se 
valící náznaky eko-
nomické krize. Do-
plňme počínající 
bolesti svalů a páte-
ře, pocit určité izola-
ce či skutečnost, že 

mnoho z nás sedí 
u počítače nad široký 

a daleký rámec běžné 
pracovní doby. K tomu ta 

šílená nejistota: co přijde 
a nepřijde, co bude a nebude. 

Jak se s tím vším popasovat, když 
vlastně pořád nikdo nic pořádně neví… 

Snad jen mít na mysli to, co už dávno trefně zpí-
vali Voskovec a Werich                : Nikdy nic nikdo nemá míti 
za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může 
státi. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, 
ono to pak dopadne docela naopak. 

Vtip měsíce
 Prosba České psychiatrické společnosti: Přá-
telé! To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, 
rostlinami nebo vybavením domácnosti, je nor-
mální. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou po-
moc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat. 
Děkujeme, vaši přetížení psychiatři. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

ře, pocit určité izola-
ce či skutečnost, že 

mnoho z nás sedí 
u počítače nad široký 

a daleký rámec běžné 
pracovní doby. K tomu ta 

šílená nejistota: co přijde 
a nepřijde, co bude a nebude. 

Jak se s tím vším popasovat, když 
vlastně pořád nikdo nic pořádně neví… 

Snad jen mít na mysli to, co už dávno trefně zpí-
vali Voskovec a Werich                : Nikdy nic nikdo nemá míti 
za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může 
státi. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, 

Prosba České psychiatrické společnosti: Přá-
telé! To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, 
rostlinami nebo vybavením domácnosti, je nor-
mální. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou po-
moc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat. 

Pro, nebo proti?
 Rouška z továrny, nebo ušitá? 
Když už, tak ta doma vyrobená. Sám 
tento aktuálně nezbytný doplněk 
spíchnout nedovedu, tak si jej hýč-
kám i jako originální dárek. A proto 
tu moji novou společnici beru všude 
s sebou, hlídám, opatruji a ošetřuji ji, 
doslova pro ni dýchám... 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

JEDNOU VĚTOU:

„Představte si 
to ticho, kdyby 

lidé říkali jen to, 
co vědí.“

Karel Čapek, český spisovatel, 
novinář a dramatik

POVÝŠENÍ

 Martin Minář je od června ve funkci sup-
ply chain directora CEE společnosti In-
tersnack. Předtím zde  pracoval jako project direc-
tor CEE / interim managing director Romania. 
Dříve byl obchodním ředitelem firmy Kofola Čes-
koSlovensko. Ve stejné funkci působil i ve společ-
nosti L’Oréal pro Českou republiku, Maďarsko 
a Slovensko. Má zkušenosti také z firmy Mondelez 
Czech Republic, kde téměř čtyři roky pracoval jako 
sales director CZ/SK. Předtím řadu let působil ve 
společnosti Plzeňský Prazdroj. 

 Společnost Vafo Praha jmenovala do po-
zice výkonného ředitele Jakuba Majera, do-
savadního obchodního ředitele. Na uvolněné 
místo nastoupil Milan Bartoš, jenž vedl oddělení 
privátních značek. Dosavadní generální ředitel 
a majitel společnosti Pavel Bouška se hodlá plně 
věnovat integraci, řízení a rozvoji firem v rámci me-
zinárodní skupiny Vafo Group. 

 On-line supermarket Rohlík prochází 
transformací na skupinové řízení svých firem. 
Tomáš Čupr se postupně přesouvá do vedení sku-
piny jako group CEO. Skupinový board doplnila 
Sonia Slavtcheva na pozici group CFO, v meziná-
rodní roli nastupuje i Daniela Razimová jako chief 
HR officer. Český Rohlik.cz bude řídit nový CEO 
Petr Pavlík. Rakouský Gurkerl.at povede Maurice 
Beurskens a vedení Rohlíku v Německu se ujme 
Erich Čomor. Řízení maďarského Kifli.hu zůstává 
v rukou Jamese McQuillana beze změny. 

 David Vejtruba je od května marketin-
govým ředitelem společnosti Savencia Fro-
mage & Dairy Czech Republic pro Českou 
a Slovenskou republiku. Přišel ze společnosti 
Solvent ČR, kde více než osm let působil jako mar-
keting director. 

 Po zhruba 17 letech působení u morav-
ských vinařů se Richard Bartošek od letošní-
ho jara ujal funkce key account directora 
společnosti United Brands. U tohoto importé-
ra a dodavatele vín a destilátů pro střední a vý-
chodní Evropu by rád využil znalosti a zkušenosti 
z dlouhodobého působení především na tradič-
ním trhu, kde bude probíhat většina jeho pracov-
ní náplně. 

 Do vedení logistického start-upu DoDo 
nastoupil Richard Vlček, a to na pozici ředite-
le strategických projektů. Prošel vedením firem 
jako The Phone House a dlouho vedl také hračkář-
ský řetězec Sparkys. Později byl jednatelem společ-
nosti Piccollo a zajišťoval i akvizici značky Loap 
řetězcem Sportisimo. 

 Právní oddělení společnosti Tesco pro 
střední Evropu nově řídí Jiří Černý. Zároveň se 
stává i členem výkonného vedení firmy. Přichází ze 
společnosti Microsoft, kde zodpovídal za řízení 
právních a korporátních záležitostí v ČR a SR. Stří-
dá Lucii Kováčovou, která se rozhodla své působe-
ní u retailera ukončit. 

PŘÍCHODY



Jarní měsíce letošního roku znamenaly pro on-line byznys iTesco.cz 
převratné období. Společnost Tesco Stores ČR řešila enormní nárůst 
poptávky a současně nedostatek personálu. Byla to důležitá zkušenost pro 
všechny strany, která naučila i konzervativní zákazníky nakupovat na 
internetu.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Patrik 
Dojčinovič
výkonný ředitel, Tesco Stores ČR
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O kamenné prodejny Patrik 
Dojčinovič určitě strach 
nemá. Koronavirová zku-
šenost ukázala, jak moc 

lidé potřebují socializaci, kterou po rozvol-
nění pravidel stvrdili fyzickým návratem do 
kamenných obchodů. Po restrukturalizaci je 
společnost Tesco Stores ČR kapitálově silná 
a do budoucna sází hlavně na omnichannel 
a nákupy on-the-go.

Ohlédněme se zpět. Na on-line trh 
s potravinami jste vstoupili jako první, 
máte za sebou necelou dekádu zkušeností. 
Jaké jsou?

Doba se rychle mění. Na začátku byli zákazníci vel-
mi nedůvěřiví, preferovali spíš tradiční způsob ná-
kupu, měli jsme malé množství objednávek, lidé se 
s novými možnostmi pomalu seznamovali, museli 
si udělat zákaznickou zkušenost. Mezitím se na on-
-line trhu rozrostla konkurence, a to nejen v potra-
vinovém retailu, ale obecně celý trh rostl, konsoli-
doval se. To čeká i segment potravin. Dnes 
obsluhujeme deset krajů, zhruba pěti milionům 
zákazníků nabízíme třináct tisíc položek. Ve střed-
ní Evropě je český trh jednoznačně nejkonkurenč-
nější jak do množství, tak i kvality hráčů.

Co se změnilo v on-line prodeji potravin 
s letošní pandemií koronaviru?

Koronavirus je katalyzátorem změn. Ze dne na den 
nám narostly objednávky o stovky procent, takže 
jsme se nedostali na hranu, ale za hranu kapacity. 
K tomu se přidal nedostatek zaměstnanců. Pickeři 
jsou často brigádníci, studenti, kterým rodiče ne-
dovolili během pandemie chodit do prostředí, kte-
ré vnímali jako rizikové. Nějakou dobu nám trvalo, 

než jsme navýšili kapacitu. Museli jsme zastropovat 
limit objednávek na kila, protože byli zákazníci, 
kteří si objednali i třísetkilový nákup a odstřihli tak 
možnost nakoupit ostatním. Během covidu vzrostl 
průměrný nákupní košík o 30 procent, byl to dů-
sledek paniky vyvolané médii. Ale na druhou stra-
nu se ukázalo, že lidé vnímají práci ve food retailu 
jako perspektivní. I když se byznys kolem zastavil, 
potraviny se musí prodávat dál, je to stabilní obor. 
Během pár týdnů jsme nabrali skoro dva tisíce no-
vých kolegů, z nich šlo přes tři stovky právě do on-
-line. A změnilo to i nakupující, kteří získali první 
zákaznickou zkušenost on-line.

Počítáte, že to tak zůstane i do budoucna?

Někteří z nich se vrátili zpět do kamenného obcho-
du, ale na on-line už zůstala vyšší poptávka – v po-
rovnání s dobou „před koronou“ zhruba o pade-
sát procent. Zákazníci nákupy v obchodech 
a on-line kombinují. Ukázalo se, že on-line a retail 
jsou v krizi nepostradatelné. Pracovali jsme s vede-
ním měst a dalšími institucemi na různých krizo-
vých scénářích, jak třeba zajistit zásobování nejpo-
stiženější skupiny obyvatel, která by v případě krize 
měla doporučeno nevycházet ven. Pracujeme na 
programu, kterému říkáme Patron. I do budoucna 
to bude zajímavá služba ve spolupráci se státními 
institucemi pro třeba sociálně slabší obyvatele.

Co je pro rozvoj food on-line z vašeho 
pohledu nejdůležitější?

Je to širokospektrální služba. Do budoucna bude-
me řešit hlavně automatizaci, protože pracovní síla 
je jednou z velkých nákladových položek. A pak je 
to otázka optimalizace transportu, protože dopra-
va je druhý největší nápor na náklady. Ve městech 
je třeba řešit eliminaci dopravy a on-line s tím může 
pomoci. A musíme vyřešit, jak zvýšit penetraci na 
co nejmenším prostoru, aby byl on-line profitabilní. 
O tom se totiž moc nemluví, ale on-line není zrov-
na extra profitabilní byznys.

Je itesco.cz profitabilní?

Ano, je. Ovšem je to dané nejen samotným mode-
lem, kdy nevychystáváme zboží z distribučních 
skladů, ale přímo z prodejní plochy hypermarketů, 
ale také automatizací, kterou jsme udělali, zopti-
malizovali jsme všechny procesy. Před rokem tvořil 
on-line asi dvě až tři procenta našeho celkového 
obratu, během koronavirové pandemie to bylo na 
úrovni pěti až šesti, teď to vidím tak k deseti pro-
centům. Z každé lokality, kde máme hypermarket, 
jsme schopni udělat.com market. Ale sledujeme 
hlavně matematiku. Není umění otevřít obchod, na 
kterém proděláte. A zásadní změnou byl pro nás 
také outsourcing naší flotily.

Je to výhodnější?

Byl to zásadní krok k profitabilitě – díky outsour-
cingu flotily jsme daleko flexibilnější. Dopravce 
může mnohem lépe než my vytížit flotilu, takže 
nám to výrazně pomohlo redukovat náklady, jsme 
efektivnější a flexibilnější. A i díky tomu jsme moh-
li otevřít další lokality.

Koronavirus 
zboural on-line 
bariéry.

... /...

Investujeme 
do digitalizace 

a on-the-go

Jarní měsíce letošního roku znamenaly pro on-line byznys iTesco.cz 
převratné období. Společnost Tesco Stores ČR řešila enormní nárůst 
poptávky a současně nedostatek personálu. Byla to důležitá zkušenost pro 
všechny strany, která naučila i konzervativní zákazníky nakupovat na 
internetu.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

výkonný ředitel, Tesco Stores ČR
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Patrik Dojčinovič
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výkonný ředitel, Tesco Stores ČR
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Zmínil jste, že trh se bude konsolidovat. 
Jak to bude podle vás vypadat?

Myslím, že přijde ještě několik nových hráčů, kteří 
v tom teď vidí příležitost. Vzniknou nové start-upy. 
A je otázka, jestli český trh uživí tři velké hráče 
a nějaké další menší nebo jestli si ten do budoucna 
zhruba odhadovaný padesátimiliardový byznys 
rozdělí třeba jen hráči dva.

Tesco je multiformátové. Co podle vás 
přinese budoucnost?

Jsou různé typy zákazníků a my razíme filozofii, že 
chceme být dostupní co největšímu počtu z nich, 
chceme pokrývat různé nákupní potřeby. Na to 
máme řadu strategií. Ale jedna zůstává stejná – na 
on-line i v obchodech máme totožné ceny, žádný 
duální pricing, jsme transparentní. Aby mohli zá-
kazníci značce důvěřovat. Na druhou stranu má 
český zákazník jednu mentální bariéru – není 
ochotný platit za dovoz zboží. Z průzkumů víme, 
že by raději zaplatil dražší zboží a dopravu měl 
zdarma. Ale my chceme mít ceny stejné, takže hle-
dáme cesty, jak to udělat jinak, jaké poskytnout 
benefity, jak motivovat k nákupu. 

Kam se zákazníci přikloní? Víc k on-line, 
ke kamenným prodejnám, nebo k úplně 
jinému formátu?

Do budoucna tu bude určitě skupina zákazníků, 
kteří budou chtít eliminovat zbytečný čas na náku-
py, protože si víc cení svého volného času. Nebude 
pro ně rozhodující jen cena, ale i kvalita, dostup-
nost služby a její konzistence. Pak jsou tu zákazní-
ci, kteří používají on-line na těžší věci. Předzásobí 
se některými kategoriemi, ale čerstvé potraviny si 
skočí koupit do nejbližšího kamenného obchodu. 
Tam to směřuje – menší lokální obchod, snadno 
dostupný pro rychlý nákup, převaha čerstvého 
zboží, méně položek na výběr. Tyhle zákazníky po-
krýváme nejen našimi express formáty, ale i Žab-
kou. A do toho tu máme novou generaci, která žije 
na sítích a pro kterou bude také do budoucna zá-
sadní komfort. Rychlá mobilní aplikace, kde si zá-
kazník snadno nakliká nebo možná i do budoucna 
namluví nákupní seznam, nemusí být velký, a ces-
tou z práce si jej v obchodě vyzvedne. Je to pro nás 
zajímavý koncept. Můžeme tak naplnit různé zá-
kaznické mise díky multiformátu, zapojili jsme do 
toho i Žabku a Bolt. A to je ta cesta do budoucna. 
Věřím, že bude akcelerovat on-the-go.



Které kategorie podle 
Patrika Dojčinoviče vytvářejí 
největší obrat na on-line, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Co mě na 
nakupování ne/baví:

Baví mě přemýšlet 
o věcech, hledat inspiraci, 

nebaví mě časová 
náročnost a logistika.

Jaký jsem zákazník:

Náročný. Ale protože 
dělám v retailu, jsem 

velmi empatický.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Hlavně v kamenném 
obchodě, ale i on-line. 
Kombinuji oba kanály.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

iPhone, Garmin, 
Tesco Finest.       

S kým nejraději 
nakupuji:

S manželkou. Je velmi 
kritická a dává mi 

pravdivou zpětnou 
vazbu.

Můj oblíbený 
obchod:

Obchodní dům KaDeWe 
v Berlíně. Je to studnice 

inspirace v trendech, 
v gastronomii, v servisu 

pro zákazníka. Je to 
fenomenální obchod.
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Na distribuční ploše 
s Patrikem Dojčinovičem:

Rychlá navigace 
Vychystání objednávky probíhá 
maximálně efektivně, pickera 
vede navigační systém.

Tady se kompletuje 
V zázemí se všechny objednávky 
kompletují k odvozu. 

Snadno a rychle 
Picker snadno a rychle 
zanese zboží do systému 
objednávky. 

Eventy bodují 
V on-line stejně jako v kamenném 
obchodě dobře fungují sezonní 
nabídky, oblíbené jsou hlavně ty 
s grilováním. Tesco k nim doporučuje 
rajčata z české produkce. 

Koupil bych si to já? 
Zboží vybírá picker podle 
zásad WIBI (Would I Buy It?). Pomáhají piktogramy 

Zboží se chystá do připravených 
beden, picker se orientuje i podle 
rozlišovacích piktogramů. Celá 
objednávka se kompletuje v zázemí. 

Promyšlené školení 
Zaučení nového pickera 
trvá jen několik dní. 

Ready to DoDo 
Připraveno k závozu. Zboží si 
co nevidět vyzvedne auto 
z flotily společnosti DoDo. 

výkonný ředitel, Tesco Stores ČR
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Zmínil jste, že trh se bude konsolidovat. 
Jak to bude podle vás vypadat?

Myslím, že přijde ještě několik nových hráčů, kteří 
v tom teď vidí příležitost. Vzniknou nové start-upy. 
A je otázka, jestli český trh uživí tři velké hráče 
a nějaké další menší nebo jestli si ten do budoucna 
zhruba odhadovaný padesátimiliardový byznys 
rozdělí třeba jen hráči dva.

Tesco je multiformátové. Co podle vás 
přinese budoucnost?

Jsou různé typy zákazníků a my razíme filozofii, že 
chceme být dostupní co největšímu počtu z nich, 
chceme pokrývat různé nákupní potřeby. Na to 
máme řadu strategií. Ale jedna zůstává stejná – na 
on-line i v obchodech máme totožné ceny, žádný 
duální pricing, jsme transparentní. Aby mohli zá-
kazníci značce důvěřovat. Na druhou stranu má 
český zákazník jednu mentální bariéru – není 
ochotný platit za dovoz zboží. Z průzkumů víme, 
že by raději zaplatil dražší zboží a dopravu měl 
zdarma. Ale my chceme mít ceny stejné, takže hle-
dáme cesty, jak to udělat jinak, jaké poskytnout 
benefity, jak motivovat k nákupu. 

Kam se zákazníci přikloní? Víc k on-line, 
ke kamenným prodejnám, nebo k úplně 
jinému formátu?

Do budoucna tu bude určitě skupina zákazníků, 
kteří budou chtít eliminovat zbytečný čas na náku-
py, protože si víc cení svého volného času. Nebude 
pro ně rozhodující jen cena, ale i kvalita, dostup-
nost služby a její konzistence. Pak jsou tu zákazní-
ci, kteří používají on-line na těžší věci. Předzásobí 
se některými kategoriemi, ale čerstvé potraviny si 
skočí koupit do nejbližšího kamenného obchodu. 
Tam to směřuje – menší lokální obchod, snadno 
dostupný pro rychlý nákup, převaha čerstvého 
zboží, méně položek na výběr. Tyhle zákazníky po-
krýváme nejen našimi express formáty, ale i Žab-
kou. A do toho tu máme novou generaci, která žije 
na sítích a pro kterou bude také do budoucna zá-
sadní komfort. Rychlá mobilní aplikace, kde si zá-
kazník snadno nakliká nebo možná i do budoucna 
namluví nákupní seznam, nemusí být velký, a ces-
tou z práce si jej v obchodě vyzvedne. Je to pro nás 
zajímavý koncept. Můžeme tak naplnit různé zá-
kaznické mise díky multiformátu, zapojili jsme do 
toho i Žabku a Bolt. A to je ta cesta do budoucna. 
Věřím, že bude akcelerovat on-the-go.



Které kategorie podle 
Patrika Dojčinoviče vytvářejí 
největší obrat na on-line, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Co mě na 
nakupování ne/baví:

Baví mě přemýšlet 
o věcech, hledat inspiraci, 

nebaví mě časová 
náročnost a logistika.

Jaký jsem zákazník:

Náročný. Ale protože 
dělám v retailu, jsem 

velmi empatický.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Hlavně v kamenném 
obchodě, ale i on-line. 
Kombinuji oba kanály.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

iPhone, Garmin, 
Tesco Finest.       

S kým nejraději 
nakupuji:

S manželkou. Je velmi 
kritická a dává mi 

pravdivou zpětnou 
vazbu.

Můj oblíbený 
obchod:

Obchodní dům KaDeWe 
v Berlíně. Je to studnice 

inspirace v trendech, 
v gastronomii, v servisu 

pro zákazníka. Je to 
fenomenální obchod.
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V ysoký podíl promočních nákupů 
má tuzemský trh už léta. „Pokud 
se podíváme zpět v čase, od krize 
v roce 2009, kdy začaly řetězce 
promovat především značkové 

výrobky, přes recesi v letech 2012 až 2013, kdy po-
díl promočních nákupů rostl i u privátních značek, 
došlo k zastavení růstu promočního podílu až v roce 
2017,“ přibližuje historický pohled na problemati-
ku Vladimíra Šebková, client relationship manager 
společnosti GfK Czech. V tomto roce podíl promoč-
ních nákupů poprvé meziročně výrazněji klesl, podle 
Vladimíry Šebkové se ale první náznaky objevily už 
v roce 2016. Jenže roky 2016 a 2017 znamenaly 
spíš oddechový čas, nikoli opravdový zlom v křivce 
podílu promocí v rámci celého rychloobrátkového 
trhu, včetně čerstvého zboží. V roce 2018 po-
díl nákupů všeho rychloobrátkového zboží 
v promoci poprvé překročil 47 % všech 
výdajů za tyto produkty. Oproti roku 
2017 se tento podíl zvýšil výrazně, 
o 1‚5 procentního bodu. Rok 2019 byl 
rokem stagnace. Změnily něco jarní 
měsíce letošního roku?

Ztráta 
zaměstnání 
přebila zdraví

„V rámci výzkumů GfK Spo-
třebitelského panelu v ob-
dobí březen–květen 2020 
můžeme konstatovat, že na 
konci května se většina do-
mácností obává spíše eko-mácností obává spíše eko-

Koronavirová pandemie se na jaře letošního roku stala katalyzátorem změn. Částečné 
omezení promočních aktivit vyvolalo otázku, zda koronavirus nepřispěje také k novému 
pojetí akčních cen, kterými je tuzemský trh pověstný. Ačkoli nikdo z nás nemá křišťálovou 
kouli (a že by se hodila), po pozvolném rozvolňování bezpečnostních opatření to vypadá, že 
se promoční spirála bude nejspíše točit bez velkých změn dál.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Promoční spirála
  se bude točit dál
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nomických problémů spojených zejména se ztrá-
tou zaměstnání, než by se obávala o své zdraví. 
Obavy o zdraví má o něco více než třetina domác-
ností a oproti situaci v březnu, před zavedením 
stavu nouze, vidíme jen mírný nárůst tohoto podí-
lu,“ přibližuje Vladimíra Šebková.

Petr Miklík, analytik retailových cen z portálu Kupi.
cz, žádné turbulentní změny neočekává: „I v době 
specifických podmínek pandemie sahaly řetězce 
po omezení akčních letáků jen výjimečně, nedošlo 
ani k žádnému zásadnímu snížení počtu slev. Po 

uvolnění opatření se lidé opět začali velmi aktivně 
zajímat o letákové slevy, naše návštěvnost byla na 
historickém maximu.“

Probíhá změna 
segmentace spotřebitelů

Z pohledu toho, jak byly domácnosti pandemií 
postiženy, lze populaci podle GfK Czech segmen-
tovat na tři skupiny. Na ty, které byly postiženy 
výrazně a tvoří zhruba 10 % českých domácností, 
na ty, které se musí financím alespoň částečně 
věnovat, těch je necelá třetina, a zbytek, skoro 
60 % českých domácností, je rezistentních. „Dob-
rou zprávou pro řetězce i výrobce je fakt, že do-
mácnosti příjmově postižené koronavirovou krizí 
mají zhruba stejný podíl na hodnotě výdajů na 
FMCG jako na celkové populaci. Tato skupina 
v rámci šetření plánuje nakupovat v příštím ob-
dobí levnější potraviny. Nicméně obecnou snahu 
ušetřit na potravinách je možné vidět u všech 

domácností,“ konstatuje Vladimíra Šebková. V čí-
selném vyjádření se hodnota nákupů v promocích 
pohybovala v období leden až duben 2020 na 
úrovni 46‚5 %, oproti stejnému období v roce 
2019 tedy poklesla o necelý procentní bod. Nej-
vyšší pokles promočního podílu zaznamenal výše 

podílu promocí v rámci celého rychloobrátkového 
trhu, včetně čerstvého zboží. V roce 2018 po-
díl nákupů všeho rychloobrátkového zboží 
v promoci poprvé překročil 47 % všech 
výdajů za tyto produkty. Oproti roku 
2017 se tento podíl zvýšil výrazně, 
o 1‚5 procentního bodu. Rok 2019 byl 
rokem stagnace. Změnily něco jarní 

ani k žádnému zásadnímu snížení počtu slev. Po 

domácností,“ konstatuje Vladimíra Šebková. V čí-
selném vyjádření se hodnota nákupů v promocích 
pohybovala v období leden až duben 2020 na 
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zmíněný spotřebitelský panel v březnu 2020, kdy 
podíl meziročně klesl skoro o dva procentní body, 
o něco méně pak v měsíci dubnu. V lednu 2020 
byl podíl nákupů v promocích naopak o více než 
jeden procentní bod vyšší než v lednu 2019 a pře-
kročil hranici 48 %.

„Pokud se zaměříme přímo na podíl promocí 
v rámci nákupů, lze konstatovat, že podíl nákupů 
v promocích se v prvních čtyřech měsících roku 
2020 meziročně snížil. Za tento výsledek mohou 
zejména domácnosti, které byly finančně krizí po-
stiženy pouze mírně, protože u nich vidíme výraz-
né meziroční snížení výdajů v rámci promocí. U ro-
din, které byly postiženy výrazně, vidíme nárůst 
podílu nákupů v promocích, a u většiny rodin pak 
podíl nákupů v promocích stagnuje,“ upozorňuje 
Vladimíra Šebková.

Úspory může přinést 
prodejna v sousedství

„Změna nákupního chování je to, co v následují-
cím období můžeme stoprocentně očekávat,“ 
konstatuje Zdeněk Skála, jednatel společnosti Ská-
la a Šulc. Akční podíl podle něj výrazně poroste 
a nákupy v akcích budou volit hlavně ti spotřebite-
lé, kteří musí nakupovat ve větších objemech 
a chtějí udržet kvalitu výrobků. Tedy mimo jiné lidé 
z větších rodin a maminky s dětmi. „Část lidí začne 
kupovat levnější náhradu za původní výrobek. To 
jsou lidé s nižšími nároky na kvalitu. Starší, ale také 
velmi mladí, kteří ještě nemají obavy o své zdraví. 
Dá se čekat, že tu svou šanci dostanou levnější 
privátní značky,“ domnívá se Zdeněk Skála. Podle 
něj také zákazníci částečně omezí nákup zbytných 

věcí, což může být široká řada kategorií – od slad-
kostí po alkoholické či nealkoholické nápoje. „Část 
lidí také v minulosti omezovala objem spotřeby 
i u základních věcí, jsou to zejména starší lidé,“ 
upozorňuje.

Úspory mohou zákazníci realizovat i preferencí 
 nákupu v prodejnách v bezprostřední blízkosti, 
což může ohrozit velkoplošné prodejny s velkou 
dojezdovou vzdáleností. „Od nákupu ve velkých 

„Neočekávám návrat k nejlevnějším 
potravinám na úkor kvality.“

 V posledních letech bylo běžné, že lidé dávali přednost kvalitnějším a často 
i dražším potravinám, které si díky akcím mohli dovolit. Pokud by výrazně 
vzrostla nezaměstnanost a snížila by se průměrná mzda, mohlo by to zname-
nat také snížení nabídky kvalitních potravin, protože cena bude pro nakupující 
důležitější než dříve. Osobně ale neočekávám takový propad ekonomiky, aby 
došlo k tak razantním změnám, že bychom se vrátili k vyhledávání těch úplně 
nejlevnějších potravin na úkor kvality.

Petr Miklík, analytik retailových cen, Kupi.cz
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Podíl nákupů 
v promocích se 

v prvních čtyřech 
měsících roku 

2020 meziročně 
snížil.
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V ysoký podíl promočních nákupů 
má tuzemský trh už léta. „Pokud 
se podíváme zpět v čase, od krize 
v roce 2009, kdy začaly řetězce 
promovat především značkové 

výrobky, přes recesi v letech 2012 až 2013, kdy po-
díl promočních nákupů rostl i u privátních značek, 
došlo k zastavení růstu promočního podílu až v roce 
2017,“ přibližuje historický pohled na problemati-
ku Vladimíra Šebková, client relationship manager 
společnosti GfK Czech. V tomto roce podíl promoč-
ních nákupů poprvé meziročně výrazněji klesl, podle 
Vladimíry Šebkové se ale první náznaky objevily už 
v roce 2016. Jenže roky 2016 a 2017 znamenaly 
spíš oddechový čas, nikoli opravdový zlom v křivce 
podílu promocí v rámci celého rychloobrátkového 
trhu, včetně čerstvého zboží. V roce 2018 po-
díl nákupů všeho rychloobrátkového zboží 
v promoci poprvé překročil 47 % všech 
výdajů za tyto produkty. Oproti roku 
2017 se tento podíl zvýšil výrazně, 
o 1‚5 procentního bodu. Rok 2019 byl 
rokem stagnace. Změnily něco jarní 
měsíce letošního roku?

Ztráta 
zaměstnání 
přebila zdraví

„V rámci výzkumů GfK Spo-
třebitelského panelu v ob-
dobí březen–květen 2020 
můžeme konstatovat, že na 
konci května se většina do-
mácností obává spíše eko-

Koronavirová pandemie se na jaře letošního roku stala katalyzátorem změn. Částečné 
omezení promočních aktivit vyvolalo otázku, zda koronavirus nepřispěje také k novému 
pojetí akčních cen, kterými je tuzemský trh pověstný. Ačkoli nikdo z nás nemá křišťálovou 
kouli (a že by se hodila), po pozvolném rozvolňování bezpečnostních opatření to vypadá, že 
se promoční spirála bude nejspíše točit bez velkých změn dál.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Promoční spirála
  se bude točit dál
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nomických problémů spojených zejména se ztrá-
tou zaměstnání, než by se obávala o své zdraví. 
Obavy o zdraví má o něco více než třetina domác-
ností a oproti situaci v březnu, před zavedením 
stavu nouze, vidíme jen mírný nárůst tohoto podí-
lu,“ přibližuje Vladimíra Šebková.

Petr Miklík, analytik retailových cen z portálu Kupi.
cz, žádné turbulentní změny neočekává: „I v době 
specifických podmínek pandemie sahaly řetězce 
po omezení akčních letáků jen výjimečně, nedošlo 
ani k žádnému zásadnímu snížení počtu slev. Po 

uvolnění opatření se lidé opět začali velmi aktivně 
zajímat o letákové slevy, naše návštěvnost byla na 
historickém maximu.“

Probíhá změna 
segmentace spotřebitelů

Z pohledu toho, jak byly domácnosti pandemií 
postiženy, lze populaci podle GfK Czech segmen-
tovat na tři skupiny. Na ty, které byly postiženy 
výrazně a tvoří zhruba 10 % českých domácností, 
na ty, které se musí financím alespoň částečně 
věnovat, těch je necelá třetina, a zbytek, skoro 
60 % českých domácností, je rezistentních. „Dob-
rou zprávou pro řetězce i výrobce je fakt, že do-
mácnosti příjmově postižené koronavirovou krizí 
mají zhruba stejný podíl na hodnotě výdajů na 
FMCG jako na celkové populaci. Tato skupina 
v rámci šetření plánuje nakupovat v příštím ob-
dobí levnější potraviny. Nicméně obecnou snahu 
ušetřit na potravinách je možné vidět u všech 

domácností,“ konstatuje Vladimíra Šebková. V čí-
selném vyjádření se hodnota nákupů v promocích 
pohybovala v období leden až duben 2020 na 
úrovni 46‚5 %, oproti stejnému období v roce 
2019 tedy poklesla o necelý procentní bod. Nej-
vyšší pokles promočního podílu zaznamenal výše 



20

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

TÉMA VYDÁNÍ

 prodejnách může zákazníky odrazovat to, že tam 
logicky nakupují méně často a pak jim prochází 
trvanlivost čerstvých potravin, které jsou pro kaž-
dodenní spotřebu zásadní,“ domnívá se Zdeněk 
Skála. Výrobci i obchodníci by podle něj neměli 
sázet na černobílé strategie a příliš obecné scéná-
ře. Je čas „sednout ke stolu“ a hledat odpovědi na 
to, jak se změny týkají jednotlivých kategorií a kon-
krétních retailových formátů, a z výsledků vytvořit 
novou „mapu“ pro rozhodování. „Změny se totiž 
budou lišit podle stylu nákupu i podle cílové sku-
piny,“ vysvětluje Zdeněk Skála. Věří, že pomocí 
takové základní mapy se potom dá dobře kvanti-
fikovat možné ohrožení, ale také potenciál k roz-
voji kategorie, značky či formátu prodejny.

Do budoucna 
pomohou data

Spíš než bychom se vymanili z promoční spirály, 
jde o to dělat do budoucna promoce chytře. 
A tady podle Ondřej Karmazína, sales effecti-

veness consultanta společnosti Nielsen, mohou 
pomoci jen data: „Umělá inteligence a big data už 
nejsou jen buzzword pojmy, přicházejí ke slovu 
více a více. Řídit běžné ceny je diky tomu relativně 
jednoduché, u promocí je ale faktorů, které do 
plánování vstupují, mnohem více a bude trvat del-
ší dobu, než se efektivita promocí výrazně navýší.“ 
Aktuálně ale je k tomu vhodná příležitost. „Teď je 
šance něco změnit – pokud budou výrobci i retai-
leři dělat chytrá rozhodnutí, mohou se zbavit ne-
výhodných promocí. Nečekejme, že podíl promocí 
spadne na polovinu. Ale pricing založený na tvr-
dých prodejních datech může do této oblasti při-
nést pozitivní vítr,“ myslí si Michal Čepek, sales 
effectiveness leader společnosti Nielsen.

Stabilně dobrá cena 
prodává mnohem víc

„Situace se stabilizuje, promoce s námi zůstanou. 
Ale zřejmě se vše nevrátí do úplně stejných kolejí,“ 
je přesvědčen Tomáš Hejkal, marketingový ředitel 

společnosti Stock Plzeň-Božkov. Promoce však po-
dle něj zůstanou důležitou podporou prodeje, navíc 
vnímá rostoucí potenciál i v oblasti e-commerce.

Odlišný pohled na promoce má Roman Mazák, 
předseda Družstva CBA CZ, který dlouhodobě 
pracuje na modelu, ve kterém promoce nehrají 
hlavní ani zásadní roli. „Běžný zákazník si zapama-
tuje 25 cen, tak proč jich mít v letáku 150? Naším 
cílem je omezit letákové akce o 80 procent a sou-
středit se na nabídku běžných férových cen u vět-
šiny zboží, ne jen u vybraných komodit, jako to 

TÉMA VYDÁNÍ
Promoční spirála…

„Největší 
změny nás 

ještě čekají.“

Máme tendenci přeceňovat krátkodobé 
změny a podceňovat dlouhodobé trendy. 
Povaha dnešní doby je divergentní, i velmi 
malé vlivy mohou trh směrovat do velmi 
odlišných drah. Zcela jistě trh čeká růst 
cen potravin, výrazný pokles spotřebitelské 
nálady a zřejmě i pokles výkonu celkové 
ekonomiky. Výrobci i obchodníci si musí 
odpovědět na řadu otázek a kvantifikovat 
možné ohrožení: Kolik procent našich zá-
kazníků má tendenci omezovat spotřebu? 
Kdo se přikloní k akcím a kdo k levnějším 
privátkám? Které kategorie budou zbytné? 
A jak moc spotřebitelé omezí cestovní 
výdaje a přejdou do nejbližších prodejen?

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc
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„Dobře prodávat se dá 
i bez letákových akcí.“

 Zkušenosti, a to nejen ty z období koronavirové pandemie, nám ukazují, že 
dobře prodávat lze i bez letákových akcí. Spíš než akční ceny volíme dobré 
běžné ceny. Letáky jsou nejen ekologickou, ale i nákladovou zátěží. Leták je 
z hlediska vlivu na obrat prodejny až na pátém místě. Když dáme komoditu 
stabilně za dobrou cenu, prodává se mnohonásobně víc, než když u stejné 
položky střídáme cyklus nízké letákové ceny a vysoké běžné ceny.

Roman Mazák, předseda, Družstvo CBA CZ
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praktikují velké řetězce,“ vysvětluje. Ze zkušeností 
družstva za poslední čtyři roky vyplývá, že pokud 
prodejna nabízí komoditu za stabilně dobrou 
cenu, prodává se mnohonásobně víc, než když 
u stejné položky prodejna střídá cyklus nízké letá-
kové ceny s vysokou běžnou cenou. Leták tak má 
podle zkušeností Družstva CBA CZ vliv na obrat 
v prodejně až jako pátý faktor. Spolehlivě jej pře-
dežene kvalitní software, který prodejnám pomá-
há snížit náklady, příjemné prostředí, široký 

a vhodně uspořádaný sortiment a dobrá běžná 
cena. „Preferujeme proto takové dodavatele, kte-
ří nám v naší cenové politice vyjdou vstříc,“ dodá-
vá Roman Mazák.

Na nejlepší cestě je třeba 
pracovat společně

Ředitel obchodu, marketingu a nákupu jihočeské 
Madety Jan Teplý dlouhodobě prosazuje cestu za-
stropování míry promocí z hlediska výše slevy. Ag-
resivní promoce podle něj konsekvenčně vedou 
k dalším nešvarům, které v konečném důsledku 
poškozují zákazníka a zdražují zboží. „I když totiž 
cena výrobku zůstane stejná, kupuje si menší 
množství. A je to i otázka dvojí kvality. Aby mohl 
výrobek zůstat ve stejné gramáži, snižuje se jeho 
vnitřní hodnota. Místo ořechů ořechová pasta, 
místo cukru glukózo-fruktózový sirup, místo másla 
ztužený tuk. Spotřebitel si pak za stejné peníze 
kupuje nižší kvalitu,“ upozorňuje na promoční ne-
švary Jan Teplý. Promoce a promoční válka podle 
něj z dlouhodobého hlediska poškozují i servisní 
úroveň v obchodech. Když se vše točí kolem pře-
ceňování zboží a levnějších nabídek, nezbývá čas 
na důležitější věci, jako je třeba školení personálu, 
čerstvost zboží či šíře nabídky.

Jiří Ritter, obchodní ředitel společnosti Nestlé Čes-
ko, vnímá efektivní promoci jako takovou, na je-
jímž konci je spokojený výrobce, obchodník i zá-
kazník – a na nejlepší cestě je třeba pracovat 
společně. „Je velmi důležité průběžně vyhodnoco-
vat efektivitu promocí a spolupracovat na zlepšo-
vání předpovědi předpokládaných prodejů. V sou-
časné době se intenzivně zabýváme nápady, jaké 
nové promoční mechaniky bychom spotřebitelům 
mohli spolu s maloobchodníky představit tak, aby 
to odpovídalo na změny v nákupním chování. Uva-
žujeme o různých doporučených promočních stra-
tegiích, u kterých by se testovaly různé cenové 
propozice, například snižování rozdílů mezi pro-
moční a nepromoční cenou, nákup více položek za 
zajímavou cenu a další promoční mechaniky, které, 
třebaže v dobách hojnosti nebyly zcela úspěšné, 
by nyní mohly začít fungovat,“ přibližuje strategii. 

Příležitost vidí také v on-line prostředí, kde lze pra-
covat i s jinými mechanikami vedoucími k větší 
personalizaci nabídky spotřebiteli, a tím i jeho vět-
ší spokojenosti. Lepší poznání spotřebitele, efek-
tivnější cílení a personalizované nabídky a promo-
ce, lepší přenos dat mezi jednotlivými hráči na 
trhu, to podle něj v budoucnu povede k zefektiv-
nění současných promočních postupů.        

„Kolo se 
bude točit 

dál.“

Neočekáváme, že by se něco zásadně 
změnilo. Řetězce budou i nadále pokra-
čovat v promocích a letákových akcích. 
Pravděpodobně se zvýší jejich frekvence 
u mainstreamových a economy produk-
tů. Je možné, že krátkodobě dojde ještě 
k posílení důležitosti letákových položek. 
Nejefektivnější promoce je dlouhodobé 
plánování a efektivní spolupráce s obchody 
a řetězci.

Tomáš Mráz,
obchodní ředitel, Plzeňský Prazdroj
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 prodejnách může zákazníky odrazovat to, že tam 
logicky nakupují méně často a pak jim prochází 
trvanlivost čerstvých potravin, které jsou pro kaž-
dodenní spotřebu zásadní,“ domnívá se Zdeněk 
Skála. Výrobci i obchodníci by podle něj neměli 
sázet na černobílé strategie a příliš obecné scéná-
ře. Je čas „sednout ke stolu“ a hledat odpovědi na 
to, jak se změny týkají jednotlivých kategorií a kon-
krétních retailových formátů, a z výsledků vytvořit 
novou „mapu“ pro rozhodování. „Změny se totiž 
budou lišit podle stylu nákupu i podle cílové sku-
piny,“ vysvětluje Zdeněk Skála. Věří, že pomocí 
takové základní mapy se potom dá dobře kvanti-
fikovat možné ohrožení, ale také potenciál k roz-
voji kategorie, značky či formátu prodejny.

Do budoucna 
pomohou data

Spíš než bychom se vymanili z promoční spirály, 
jde o to dělat do budoucna promoce chytře. 
A tady podle Ondřej Karmazína, sales effecti-

veness consultanta společnosti Nielsen, mohou 
pomoci jen data: „Umělá inteligence a big data už 
nejsou jen buzzword pojmy, přicházejí ke slovu 
více a více. Řídit běžné ceny je diky tomu relativně 
jednoduché, u promocí je ale faktorů, které do 
plánování vstupují, mnohem více a bude trvat del-
ší dobu, než se efektivita promocí výrazně navýší.“ 
Aktuálně ale je k tomu vhodná příležitost. „Teď je 
šance něco změnit – pokud budou výrobci i retai-
leři dělat chytrá rozhodnutí, mohou se zbavit ne-
výhodných promocí. Nečekejme, že podíl promocí 
spadne na polovinu. Ale pricing založený na tvr-
dých prodejních datech může do této oblasti při-
nést pozitivní vítr,“ myslí si Michal Čepek, sales 
effectiveness leader společnosti Nielsen.

Stabilně dobrá cena 
prodává mnohem víc

„Situace se stabilizuje, promoce s námi zůstanou. 
Ale zřejmě se vše nevrátí do úplně stejných kolejí,“ 
je přesvědčen Tomáš Hejkal, marketingový ředitel 

společnosti Stock Plzeň-Božkov. Promoce však po-
dle něj zůstanou důležitou podporou prodeje, navíc 
vnímá rostoucí potenciál i v oblasti e-commerce.

Odlišný pohled na promoce má Roman Mazák, 
předseda Družstva CBA CZ, který dlouhodobě 
pracuje na modelu, ve kterém promoce nehrají 
hlavní ani zásadní roli. „Běžný zákazník si zapama-
tuje 25 cen, tak proč jich mít v letáku 150? Naším 
cílem je omezit letákové akce o 80 procent a sou-
středit se na nabídku běžných férových cen u vět-
šiny zboží, ne jen u vybraných komodit, jako to 

Promoční spirála…

„Největší 
změny nás 

ještě čekají.“

Máme tendenci přeceňovat krátkodobé 
změny a podceňovat dlouhodobé trendy. 
Povaha dnešní doby je divergentní, i velmi 
malé vlivy mohou trh směrovat do velmi 
odlišných drah. Zcela jistě trh čeká růst 
cen potravin, výrazný pokles spotřebitelské 
nálady a zřejmě i pokles výkonu celkové 
ekonomiky. Výrobci i obchodníci si musí 
odpovědět na řadu otázek a kvantifikovat 
možné ohrožení: Kolik procent našich zá-
kazníků má tendenci omezovat spotřebu? 
Kdo se přikloní k akcím a kdo k levnějším 
privátkám? Které kategorie budou zbytné? 
A jak moc spotřebitelé omezí cestovní 
výdaje a přejdou do nejbližších prodejen?

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc
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„Dobře prodávat se dá 
i bez letákových akcí.“

 Zkušenosti, a to nejen ty z období koronavirové pandemie, nám ukazují, že 
dobře prodávat lze i bez letákových akcí. Spíš než akční ceny volíme dobré 
běžné ceny. Letáky jsou nejen ekologickou, ale i nákladovou zátěží. Leták je 
z hlediska vlivu na obrat prodejny až na pátém místě. Když dáme komoditu 
stabilně za dobrou cenu, prodává se mnohonásobně víc, než když u stejné 
položky střídáme cyklus nízké letákové ceny a vysoké běžné ceny.

Roman Mazák, předseda, Družstvo CBA CZ
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. zavedli, byly ochranné stěny. „Ty jsou určeny ob-

chodním řetězcům a připraveny každému na 
míru. Poslední skupinou jsou modulární stojany 
na hygienické prostředky sloužící zákazníkům 
k hygienickému očištění rukou před vstupem do 
provozovny,“ specifikuje Vojtěch Motl. V tomto 
případě je možnost si sestavu stojanu definovat 
podle potřeb. Covid-19 společnosti HL Display AB 
tak přinesl ze dne na den příležitost uvést novou 
výrobní řadu v okamžiku, kdy poptávka po jiných 
produktových řadách stagnuje.

Od vlajek k rouškám

Firma Jansen Display na tom byla velice podobně. 
U ní došlo k zastavení veškerých odběrů od stan-

dardních zákazníků, skončily promoakce 
a eventy, tudíž se přestalo tisknout. 

Došlo k ukončení výroby vlajek 
a dalších materiálů. „Na vznik-

lou situaci jsme se snažili za-
reagovat. Krok za krokem 

jsme nabídli jiný než pro 
nás obvyklý sorti-

Asociace POPAI CE uspořádala v květnu druhou virtuální konferenci, tentokrát 
s cílem podpořit dodavatele, výrobce a agentury v oblasti in-store projektů v současné 
době. Program přinesl konkrétní příběhy výrobců POP v době koronaviru. Jak museli 
reagovat na současnou nelehkou situaci a jak se s ní vypořádali, prozradili tři zástupci 
společností. Součástí akce bylo i vystoupení specialistky z oblasti práva.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

S 

vědectví a zároveň inspirace řeč-
níků byly přínosem pro všechny 
výrobce POP materiálů. Ti se jed-
nohlasně shodli na tom, že jim 
doba koronavirová hodně dala, 

a to nejen v byznysu. Jako první vystoupil Vojtěch 
Motl, country manager Czech Republic and Slo-
vakia společnosti HL Display AB. Na úvod uvedl, 
že jeho tým se s pandemií popral velmi dobře, 
a to navzdory tomu, že pracují pro nadná-
rodní společnost, která má své závody 
a kanceláře rozmístěné po celém 
světě. Tato diverzifikace s sebou 
nese klady i zápory. Kladem je 
možnost měnit výrobu podle 
potřeb a vykrývat kapacitu 
v těch státech, kde případně 
nešlo pracovat, jistým zápo-
rem potom možnost případ-
ného uzavření přeshraniční-
ho styku.

Firmy se rychle
přeorientovaly

Příležitost uvést novou 
výrobní řadu

„Na potřebu, respektive nedostatek ochranných 
pomůcek jsme zareagovali tak, že jsme spustili 
výrobu masek a ochranných štítů. Do té doby 
jsme tyto pomůcky nevyráběli, a tak jsme během 

deseti dnů vymysleli jejich design a za-
čali je ihned produkovat,“ 

uvádí. Ke konci května 
vyrobili a prodali přes 

150 tisíc těchto 
pomůcek. Dru-

hou  částí port-
folia, kterou 

EMAIL MARKETING
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lepenky, kterou lze navíc digitálně potisknout růz-
nými motivy. Po použití se zlikviduje ve sběrném 
kontejneru a recykluje,“ doplňuje Leoš Máslo.

Vládní opatření vyžadují 
pozornost

Výrobci, dodavatelé a agentury v oblasti in-store 
projektů musejí kromě změny svého výrobního 
programu zohledňovat další aspekty. Jedním 
z nich jsou právní otázky. Proto advokátka se spe-

cializací na firemní právo přiblížila nejčas-
tější právní problémy, které se jich týkají 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními. 
Prezentovala, jak je řešit a co na společ-
nosti čeká v budoucnosti. „Pro nás práv-
níky představovala pandemie a vládní 
opatření nevídanou legislativní smršť. 
Vše bylo šito horkou jehlou, z čehož 
vznikly nejasnosti, jak opatření aplikovat. 
Od začátku nouzového stavu do polovi-
ny května byla přijata více než stovka 

různých opatření a několik desítek nových 
zákonů,“ přibližuje změny Jana Horáčková, 
advokátka z advokátní kanceláře Horáček 
a partneři. Následkem koronaviru nezůstala 
snad žádná lidská oblast nedotčena. Pro 
spoustu firem to znamenalo zavřít pobočky, 
utlumit výrobu nebo ji změnit, masivně se 
rozšířil home office. „Vládou byla zavedena 
různá finanční opatření jako kurzarbeit, covi-
dové půjčky, ošetřovné či kompenzační bo-
nusy. Někdy ale firmy a živnostníci o pomoc 
nežádají z důvodu administrativy nebo nejas-
ností,“ informuje Jana Horáčková.

Situace není 
jednoduchá 
a přehledná

Aktuální novinkou v kompenzačních bonu-
sech je ten pro firmy s ručením omezeným, 

pokud bude odsouhlasen Posla-
neckou sněmovnou. Podmínky 
budou totožné jako u bonusu 
pro OSVČ. Dosáhnou na ně jed-

no- a dvoučlenné firmy a rodinné společnosti. Na-
opak vyloučeni jsou ti majitelé, kteří mají podíly 
nahrazeny kmenovými listy. „Firmy také řeší ná-
jemní vztahy. Přijatá opatření fungují na principu 
zákazu výpovědi, nikoliv odkladu nájemného. Pro-
blematické je to jak pro nájemce, tak i pronajíma-
tele. Zapomíná se totiž na to, že nájemci, kteří 
přeruší platby nájemného, musí také platit sankce 
za prodlení,“ konkretizuje Jana Horáčková. 

Nedořešených drobností je v tomto případě více. 
Podobné je to s příspěvkem na nájemné. Program 
by měl motivovat pronajímatele, aby poskytli ná-
jemcům slevy. Jen v takovém případě poskytne 
stát příspěvek na nájemné. Konkrétní podmínky se 
však v době konání konference ještě ladily. Co se 
týká budoucnosti, bezpečnostní opatření podle 
advokátky nadále zůstanou. Proto je dobré si na-
stavit procesy uvnitř firmy tak, aby zaměstnanci 
běžně mohli zůstávat i na home office jako na al-
ternativě karantény. Aktuální budou i úpravy pra-
covních smluv, změny mezd a propouštění. Větší 
pozornost bude mimo jiné věnována doložkám 
vyšší moci. V dalších měsících bude na pořadu také 
otázka náhrady škody. 

„Situace není jednoduchá a přehledná. Je možné 
žádat o ušlý zisk, ale musí se brát v potaz, jaká by 
byla situace bez nákazy. Vliv na náhradu škody 
budou také mít státní kompenzace, které už pod-
nikatelé dostali. Nejlepší by bylo, kdyby stát přijal 
zákon, který by náhradu škody řešil. Větší šance 
budou mít podnikatelé, kteří si podají dobře zpra-
covanou žádost o náhradu škody do šesti měsíců 
a budou dále čekat, co se bude dít,“ dodává Jana 
Horáčková. Docela dobře se totiž může stát, že 
pokud zákon bude přijat, bude omezen jen na ty, 
kteří si žádost podali.        

ment. Z naší standardní výroby jsme přešli k tisku 
letáků informujících o aktuálním stavu,“ prozrazu-
je Jiří Hubka, obchodní ředitel CZ & SK. Šicí dílna 
přešla od výroby vlajek k sortimentu látkových 
roušek. Začala s rouškou bez potisku i s potiskem. 
Po nařízení vlády se rozjela výroba plexisklových 
zástěn do obchodů, ale i na úřady. „Záhy jsme 
přišli na to, že problém je s jejich dezinfekcí, pro-
tože přípravky obsahující etanol mohou plexisklo 
narušit, a tak jsme místo toho začali vyrábět stěny 
skleněné,“ dodává Jiří Hubka. Došlo také ke změ-
ně klasického menuboardu na stojan s dezinfekcí. 
Zákazníci navíc požadovali takový stojan, který by 
pojmul univerzální dezinfekci, tedy nápl-
ně v různých velikostech. Aktuálně má 
firma objednávky na tyto anticovidové 
produkty do konce června.

Dělicí stěny z vlnité 
lepenky jako 
ekologické řešení

Poněkud jiným typem výroby se zabývá spo-
lečnost Thimm pack’n’display. Její POP a POS 
produkty jsou z vlnité lepenky. Po vypuknu-
tí pandemie zavedla ve výrobním závodě 
ve Všetatech dodatečná přísná hygienic-
ká opatření, která umožnila plynulý chod 
výroby – část zaměstnanců pracovala z do-
mova, externí návštěvy ve výrobě byly zakázá-
ny apod. „V případě POS materiálů jsme za-
znamenali pokles dekorativních produktů 
z důvodu zrušení konání různých akcí. Převa-
žovala výroba stojanů, do kterých se zboží 
vkládá a vystavuje. Po obalech pro potraviny 
nebo pro e-commerce poptávka naopak 
vzrostla. Jedním z projektů, který jsme v době 
koronakrize realizovali pro firmu Hahnemühle, 
výrobce papírových ochranných masek, byl áč-
kový displej z vlnité lepenky, na který se pově-
sí boxy s rouškami. Jednotlivé boxy se po vy-
prázdnění dají snadno vyměnit,“ konkretizuje 
Leoš Máslo, project manager POS & POP. Dru-
hým příkladem je dělicí stěna vyrobená 
z kombinace vlnité lepenky a omyvatel-
né fólie jako alternativa k plexisklu 
nebo skleněným stěnám. Ekolo-
gickým řešením je stěna z vlnité 

Firemní procesy 
by měly počítat 

s bezpečnostními 
kroky.
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inzerce

cializací na firemní právo přiblížila nejčas-
tější právní problémy, které se jich týkají 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními. 
Prezentovala, jak je řešit a co na společ-
nosti čeká v budoucnosti. „Pro nás práv-
níky představovala pandemie a vládní 
opatření nevídanou legislativní smršť. 
Vše bylo šito horkou jehlou, z čehož 
vznikly nejasnosti, jak opatření aplikovat. 
Od začátku nouzového stavu do polovi-
ny května byla přijata více než stovka 

různých opatření a několik desítek nových 
zákonů,“ přibližuje změny Jana Horáčková, 
advokátka z advokátní kanceláře Horáček 
a partneři. Následkem koronaviru nezůstala 
snad žádná lidská oblast nedotčena. Pro 
spoustu firem to znamenalo zavřít pobočky, 
utlumit výrobu nebo ji změnit, masivně se 
rozšířil home office. „Vládou byla zavedena 
různá finanční opatření jako kurzarbeit, covi-
dové půjčky, ošetřovné či kompenzační bo-
nusy. Někdy ale firmy a živnostníci o pomoc 
nežádají z důvodu administrativy nebo nejas-
ností,“ informuje Jana Horáčková.

Situace není 
jednoduchá 
a přehledná

Aktuální novinkou v kompenzačních bonu-
sech je ten pro firmy s ručením omezeným, 

pokud bude odsouhlasen Posla-

pojmul univerzální dezinfekci, tedy nápl-
ně v různých velikostech. Aktuálně má 
firma objednávky na tyto anticovidové 

Dělicí stěny z vlnité 

ekologické řešení

Poněkud jiným typem výroby se zabývá spo-
lečnost Thimm pack’n’display. Její POP a POS 
produkty jsou z vlnité lepenky. Po vypuknu-
tí pandemie zavedla ve výrobním závodě 
ve Všetatech dodatečná přísná hygienic-
ká opatření, která umožnila plynulý chod 
výroby – část zaměstnanců pracovala z do-
mova, externí návštěvy ve výrobě byly zakázá-
ny apod. „V případě POS materiálů jsme za-
znamenali pokles dekorativních produktů 
z důvodu zrušení konání různých akcí. Převa-
žovala výroba stojanů, do kterých se zboží 
vkládá a vystavuje. Po obalech pro potraviny 
nebo pro e-commerce poptávka naopak 
vzrostla. Jedním z projektů, který jsme v době 
koronakrize realizovali pro firmu Hahnemühle, 
výrobce papírových ochranných masek, byl áč-
kový displej z vlnité lepenky, na který se pově-
sí boxy s rouškami. Jednotlivé boxy se po vy-
prázdnění dají snadno vyměnit,“ konkretizuje 
Leoš Máslo, project manager POS & POP. Dru-
hým příkladem je dělicí stěna vyrobená 
z kombinace vlnité lepenky a omyvatel-
né fólie jako alternativa k plexisklu 
nebo skleněným stěnám. Ekolo-
gickým řešením je stěna z vlnité 
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. zavedli, byly ochranné stěny. „Ty jsou určeny ob-

chodním řetězcům a připraveny každému na 
míru. Poslední skupinou jsou modulární stojany 
na hygienické prostředky sloužící zákazníkům 
k hygienickému očištění rukou před vstupem do 
provozovny,“ specifikuje Vojtěch Motl. V tomto 
případě je možnost si sestavu stojanu definovat 
podle potřeb. Covid-19 společnosti HL Display AB 
tak přinesl ze dne na den příležitost uvést novou 
výrobní řadu v okamžiku, kdy poptávka po jiných 
produktových řadách stagnuje.

Od vlajek k rouškám

Firma Jansen Display na tom byla velice podobně. 
U ní došlo k zastavení veškerých odběrů od stan-

dardních zákazníků, skončily promoakce 
a eventy, tudíž se přestalo tisknout. 

Došlo k ukončení výroby vlajek 
a dalších materiálů. „Na vznik-

lou situaci jsme se snažili za-
reagovat. Krok za krokem 

jsme nabídli jiný než pro 
nás obvyklý sorti-

Asociace POPAI CE uspořádala v květnu druhou virtuální konferenci, tentokrát 
s cílem podpořit dodavatele, výrobce a agentury v oblasti in-store projektů v současné 
době. Program přinesl konkrétní příběhy výrobců POP v době koronaviru. Jak museli 
reagovat na současnou nelehkou situaci a jak se s ní vypořádali, prozradili tři zástupci 
společností Součástí akce bylo i vystoupení specialistky z oblasti práva.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

S vědectví a zároveň inspirace řeč-
níků byly přínosem pro všechny 
výrobce POP materiálů. Ti se jed-
nohlasně shodli na tom, že jim 
doba koronavirová hodně dala, 

a to nejen v byznysu. Jako první vystoupil Vojtěch 
Motl, country manager Czech Republic and Slo-
vakia společnosti HL Display AB. Na úvod uvedl, 
že jeho tým se s pandemií popral velmi dobře, 
a to navzdory tomu, že pracují pro nadná-
rodní společnost, která má své závody 
a kanceláře rozmístěné po celém 
světě. Tato diverzifikace s sebou 
nese klady i zápory. Kladem je 
možnost měnit výrobu podle 
potřeb a vykrývat kapacitu 
v těch státech, kde případně 
nešlo pracovat, jistým zápo-
rem potom možnost případ-
ného uzavření přeshraniční-
ho styku.

Firmy se rychle
přeorientovaly

Příležitost uvést novou 
výrobní řadu

„Na potřebu, respektive nedostatek ochranných 
pomůcek jsme zareagovali tak, že jsme spustili 
výrobu masek a ochranných štítů. Do té doby 
jsme tyto pomůcky nevyráběli, a tak jsme během 

deseti dnů vymysleli jejich design a za-
čali je ihned produkovat,“ 

uvádí. Ke konci května 
vyrobili a prodali přes 

150 tisíc těchto 
pomůcek. Dru-

hou  částí port-
folia, kterou 
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na anticovidový
byznys
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42 let

20 měst má na 
starost v ČR 
a SR

10 lidí v týmu

záliby:  knihy o cestování 
a poznávání světa, sport, 
čtyřkolka

Andrea Štěpánová
marketingová ředitelka 

společnosti 
Asko-Nábytek

Od ledna letošního roku vede marketingové 

oddělení ve společnosti Asko-Nábytek a jejím 

cílem je, aby zákazníci při výběru nábytku 

vnímali firmu jako první volbu. K cíli jí 

pomohou rozmanité zkušenosti, které 

během své dvacetileté kariéry posbírala. 

Vyzkoušela si práci v casinu, pracovala jako 

provozní hotelu, zkušenosti sbírala na straně 

agentur i v retailu, kde v pozici marketingové 

manažerky společnosti Billa strávila téměř 

deset let.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

20 let 
v marketingu

2‚5  mil. letáků 
30krát   
ročně míří 
k zákazníkům
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Chtěla být knihovni-
cí nebo zdravotní 
sestřičkou, ale sou-
hra náhod ji dovedla 
k marketingu. Roz-

hodně toho nelituje. Má ráda práci s lidmi, a i když 
je to občas náročné, výsledky stojí za to. „Marke-
ting mi umožňuje realizovat se jak kreativně, tak 
obchodně, a nakonec i manažersky,“ vysvětluje 
Andrea Štěpánová, proč ji právě tato práce, kde se 
člověk stále učí, tak láká. Skok z rychloobrátkové-
ho zboží k poněkud pomaleji se točícímu nábytku 
v sobě měl kus výzvy přejít do nekorporátního pro-
středí. „Výsledek práce je pak vysvědčením celého 
týmu – ukáže se, jak se práce vyplatila,“ dodává 

ba v odvětví vzdělávacích a školicích aktivit. Už teď 
má určitě co předávat a sdílet.

Nejen ve své práci, ale i v osobním životě se Andrea 
Štěpánová řídí hlavně logikou v kombinaci se sel-
ským rozumem. Díky tomuto spojení pak dokáže 
přetavit zdlouhavá a složitá řešení problémů do 
jasných a rychlých rozhodnutí, která splní svůj účel. 
Pro to je ale podle ní třeba nebýt sólovým hráčem, 
který nehledí vpravo ani vlevo. Všichni musí fungo-
vat jako celistvý tým, ve kterém si lidé vzájemně 
dokáží také naslouchat, učit se z chyb, inspirovat se 
k zajímavým a netradičním řešením. „Opravdu se 
vyplatí poslouchat názory ostatních, na to jsem bě-
hem svého profesního života už přišla,“ usmívá se. 

Co Andrea Štěpánová na své 
práci oceňuje, najdete
na www.zboziaprodej.cz 

Své kolegy se Andrea nebojí 
pochválit. Všichni táhnou 

za jeden provaz. 

Andrea má ambciózní cíl: když se řekne bydlení, Asko má být pro zákazníka první volbou. 

„Výsledek práce 
je vysvědčením 
celého týmu.“

s tím, že ji nejvíc těší, když je za ní její práce vidět. 
„Vždycky zbystřím, když někde vidím náš billboard 
nebo zaslechnu v rádiu naši reklamu. Hrdost ale 
přichází až později – teprve až když práce přinese 
konkrétní výsledky pro firmu. Když naše úsilí přine-
se společnosti zisky, teprve pak si můžeme říct, že 
jsme odvedli dobrou práci,“ míní. To chce samo-
zřejmě dobrý a sehraný tým, který táhne za jeden 
provaz: „Myslím, že tohle ve firmě funguje, nejen 
naše oddělení, ale vlastně všichni zaměstnanci táh-
nou za jeden provaz a je to znát.“ V pozici ma-
nažerky marketingu pracovala pro Asko-Nábytek 
už od roku 2017, práci ve firmě i své kolegy tedy 
dobře zná. Nová pozice ředitelky marketingu s se-
bou samozřejmě přináší nové výzvy.

Umění naslouchat 
a selský rozum
„Člověk má v nové pozici jistý respekt a pocit zod-
povědnosti. A to jak vůči samotné společnosti, tak 
i vůči kolegům a zaměstnancům, které nechci zkla-
mat. V zájmu mém i společnosti je poskytovat 
všem kolegům možnost rozvíjet se a dodat jim 
pocit podpory ze strany vedení firmy,“ vypočítává 
své nové závazky. Baví ji předávání zkušeností 
a znalostí, a tak je možné, že pokud v budoucnu 
nezůstane u reklamy a marketingu, potkáme ji tře-

Rychlejší doba si žádá 
akční přístup
V marketingu a retailu se Andrea Štěpánová pohy-
buje už dvě desítky let a vnímá, jak se obor dyna-
micky mění. „Doba je čím dál tím rychlejší, zákaz-
ník má mnohem vyšší nároky na to, co kupuje. 
Očekává širší nabídku sortimentu, kvalitnější zboží 
i lepší služby. A to je dobře. Pokud chceme, aby se 
nám dařilo vše naplnit, musíme jim vycházet vstříc 
a poskytovat kvalitní produkty, kvalifikované pora-
denství od prodejců i pestrou nabídku,“ je pře-
svědčena. K tomu ale patří i neustálá připravenost 
ke změnám. Ví, že když se něco podaří, je důležité 
neusnout na vavřínech a stanovovat si další, nároč-
nější cíle. Velké pokroky vnímá v e-commerce. 
 E-shop firmy se neustále vyvíjí a v podstatě jde 
o nekonečný proces. Jako absolutní prioritu ale 
vnímá hlavně rozvoj zaměstnanců. Ti se pak setká-
vají se zákazníky tváří v tvář a jsou pro ně kvalifi-
kovanými poradci. Oni jsou těmi, které si zákazník 
bude pamatovat.                                

ŽENA V RETAILU

24

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

42 let

20 měst má na 
starost v ČR 
a SR

10 lidí v týmu

záliby:  knihy o cestování 
a poznávání světa, sport, 
čtyřkolka

Andrea Štěpánová
marketingová ředitelka 

společnosti 
Asko-Nábytek

Od ledna letošního roku vede marketingové 

oddělení ve společnosti Asko-Nábytek a jejím 

cílem je, aby zákazníci při výběru nábytku 

vnímali firmu jako první volbu. K cíli jí 

pomohou rozmanité zkušenosti, které 

během své dvacetileté kariéry posbírala. 

Vyzkoušela si práci v casinu, pracovala jako 

provozní hotelu, zkušenosti sbírala na straně 

agentur i v retailu, kde v pozici marketingové 

manažerky společnosti Billa strávila téměř 

deset let.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

20 let 
v marketingu

2‚5  mil. letáků 
30krát   
ročně míří 
k zákazníkům



POZOROVATEL TRENDŮ

26

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

P roč považuji vrácení zákona o po-
vinném podílu českých potravin 
v obchodech do druhého čtení za 
prohru? Pozměňovací návrh byl 
součástí novely zákona o potravi-

nách a tabákových výrobcích, která má výrazným 
způsobem přispět k řešení otázky tzv. dvojí kvality 
a Česká republika ji potřebuje „jako sůl“. 

Fakt, že se její projednávání zastavilo kvůli zcela 
nepřipravenému a nekoncepčnímu pozměňovací-
mu návrhu, je účelovou hrou, jejímiž rukojmími se 
bohužel stávají spotře-
bitelé. Ba co víc, jde 
o ignorování jejich zá-
jmů se všemi důsledky, 
které z toho vyplývají. 
Češi sice tuzemské po-
traviny v obchodech 
vyhledávají, ale musí 
být v dostatečné kvali-
tě, množství, šíři sortimentu i ceně. Kvůli obhajobě 
zájmů vlastníků několika málo velkých zeměděl-
ských a potravinářských podniků nelze ohrozit 
zásobování Česka potravinami.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR„Bitvu sem presrál, ale dobro 
se vyspál.“ Tak zní jedna 
z nesmrtelných hlášek skvělé 
komedie Tajemství hradu 
v Karpatech. Nevím, jaké 
spaní měli poslanci poté, 
co ve středu 3. června 2020 
vrátili zákon o povinném 
podílu českých potravin 
v obchodech do druhého 
čtení, každopádně samu 
tuto skutečnost za prohru 
považuji.

   

Slibované řešení 
dvojí kvality 
se odkládá

Na vrácení novely zákona do druhého čtení vidím 
jediný pozitivní fakt. Zabránilo se přijetí legislativní 
šílenosti, podle níž měli obchodníci zajistit až 
85procentní podíl českého zboží na pultech. Soud-
ný člověk by očekával, že poslanci tento pozměňo-
vací návrh shodí ze stolu a novelu prostě přijmou. 
Nestalo se a dlouho slibované řešení dvojí kvality 

se tak i nadále odkládá 
na neurčito. Vadí to ně-
komu? Zřejmě ne.

Co na tom, jestli se po-
vinné zastoupení čes-
kých potravin v dalším 
návrhu sníží z 85 na 65 
procent… Samotnou 

podstatu problému to vůbec neřeší. Je více než 
smutné, že rozhodnutí s tak zásadním dopadem 
na občany se dělají bez konzultace se spotřebiteli 
jako takovými. A s nimi jsou v nejužším kontaktu 

Hrozí zvýšení 
cen a omezení 

rozsahu výběru.
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60 %. Ministr zemědělství sice uvádí, že je nesmys-
lem dovážet jablka z Jižní Ameriky, ale domácí 
pěstitelé ovoce a zeleniny jsou schopni zásobovat 
český trh pouze několik měsíců v roce. Důkaz? 
Opět podle Agrární komory ČR je naše soběstač-
nost u čerstvé zeleniny 30 %. Svázat zásobování 
potravinami jakýmikoli legislativními limity je proto 
nejen nekoncepční, ale i riskantní z pohledu zajiš-
tění zásobování obyvatel.

Krize typu koronavirus nebo sucho mohou způso-
bit tak velké výkyvy zemědělské produkce, že je 
bez dovozu významné části potravin neustojíme. 
A to nemluvím o zvýšení cen potravin a snížení 

rozsahu výběru, které by tento limit způsobil i bez 
ohledu na možné krizové období.

Takže propříště neuškodí vzít více „rozumu do hrsti“.                                

Partner rubriky:



právě obchodníci. Škoda jen, že ti se k informacím 
dostávají  po uze zprostředkovaně bez možnosti 
vstoupit do diskuse.

Legislativní limity jsou 
nekoncepční a riskantní

Argumentace proti přijetí návrhu je nasnadě. Čes-
ko je soběstačné pouze v několika málo potravi-
nářských komoditách, mimo jiné v pivu. Ovšem 
třeba u vepřového masa je to podle Agrární komo-
ry ČR pod 40 %, u drůbežího masa 55 %, u vajec 

inzerce

POZOROVATEL TRENDŮ
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Dobrých zpráv není nikdy dost. Na této dvoustraně narazíte hned na několik. Tradiční 
prodejny už podle všeho nejsou tak ohroženým druhem, Družstvo CBA CZ vykázalo vyšší 
obrat, síť prodejen PONT to go se rozšiřuje, rozjíždí se e-shop i franšíza v novém kabátě 
Můj obchod a řetězec Žabka plánuje výraznou expanzi. Jen tak dál a houšť!

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Žabka
expanduje
Řetězec Žabka plánuje v letošním roce ote-
vřít desítky nových prodejen. V současnosti 
provozuje 116 obchodů po celém Česku. Ten 
zatím poslední otevřela 11. června 2020 
v Dolních Břežanech u Prahy.

Družstvu CBA CZ vzrostl 
obrat o devět procent
Družstvo CBA CZ zaznamenalo v roce 2019 obrat 1‚95 miliardy korun, meziročně tak vzrostl 
o devět procent. Obrat se zvýšil také velkoobchodní společnosti CBA Nuget, a to na 1‚662 
miliardy korun, což znamenalo nárůst o osm procent. Celková výše obratu CBA se tak vloni 
navýšila o devět procent na 3‚612 miliardy korun. Pro letošek odhaduje výsledky v podobné 
výši, zejména kvůli epidemii koronaviru.

Podle předsedy Družstva CBA CZ Romana Ma-
záka splnily loňské výsledky původní očekávání: 
„Nárůst obratu jak u velkoobchodu, tak u na-
šich prodejen se pohyboval v podobných hod-
notách jako v předchozím roce, celková křivka 
tak dlouhodobě a stabilně stoupá. Důvodem je 
nejen neustále rostoucí počet prodejen v naší 
síti, ale také snaha koncentrovat se pouze na 
ekonomicky efektivní provozy.“

Družstvo v loňském roce plánovalo řadu investic 
do svých prodejen, kterých má spolu s partner-
ským Tempem, obchodním družstvem, 1121. 
Kvůli průtahům ve stavebním řízení se však tyto 

plány odložily až na jaro příštího roku. Od roku 
2021 do roku 2023 má CBA v plánu investovat 
celkem 200 milionů korun. Kvůli nečekaným 
změnám spojeným s koronavirem muselo upra-
vit výhled tržeb pro letošní rok. Podle výjimeč-
ných výsledků z ledna a února totiž očekávalo 
nárůst letošních tržeb o 15 procent. „Tento nad-
standardní obrat z prvních dvou měsíců letošní-
ho roku by měl z velké části pokrýt nečekaný 
pokles v důsledku koronaviru, který dopadl ze-
jména na velkoobchod. V letošním roce tak nově 
očekáváme výsledky na podobné úrovni jako 
vloni, náš odhad se pohybuje mezi 97 a 103 pro-
centy loňských čísel,“ uzavírá Roman Mazák.

Obchodní síť prodejen Žabka je součástí skupiny 
Tesco v České republice od dubna 2011. Obcho-
dy fungují ve formě franšízy a jsou provozovány 
nezávislými podnikateli. „Trendem poslední 
doby jsou rychlé nákupy v dobré dostupnosti 
s širokou nabídkou dalších služeb. Tato charak-
teristika bezezbytku odpovídá našim obcho-
dům. Obchody s potravinami hrají nezastupitel-
nou roli a v rozvoji maloformátových prodejen 
vidíme velký potenciál. V letošním roce plánuje-

me proto otevřít desítky nových obchodů,“ uvá-
dí Radim Lunda, generální manažer obchodní 
sítě Žabka.

Žabka se vedle expanze nových obchodů snaží 
rozšiřovat i nabídku svých služeb a tím reagovat 
na měnící se potřeby zákazníků. Na konci dubna 
vstoupila na trh on-line rozvozu potravin. Ve spo-
lupráci se společností Bolt nabízí nákup a doru-
čení potravin do 60 minut od objednání. V rámci 

pilotního spuštění je aktuálně v několika vybra-
ných obchodech zákazníkům nabízena možnost 
dodatečné služby v podobě boxu na vyzvedávání 
klíčů od pronajatých domů, bytů či osobních aut 
po dobu jejich pobytu v Praze. Box obsahuje jed-
notlivé přihrádky, do kterých si zákazníci chodí 
vyzvednout klíče, které jim tam nechává majitel 
bytu, realitní makléř či zástupce autopůjčoven. 
Cílem je nabídnout úsporu času zákazníkům 
s možností prvotního nákupu v Žabce.        

Rozvoj 
PONT to go 
koronakrize 
nezastavila
Prodejny PONT to go jsou známé především 
z vlakových nádraží. Postupně se i v Česku 
takové obchody typu convenience store sta-
ly automatickou a vyžadovanou službou. 
Současná koronakrize přirozeně ovlivnila 
počet cestujících, tedy i zákazníků této znač-
ky. Ti se však vrátí, míní majitelé společnos-
ti JPServis, která síť provozuje. Proto také 
rozvoj sítě nepozastavili a otevírají další 
prodejny.

V úterý 2. června byla uvedena do provozu již 
33. prodejna se značkou PONT to go, a to na 
autobusovém nádraží v Českém Krumlově. Ob-
chod do lokality přináší dnes již očekávaný stan-
dard, který město s významným pohybem turis-
tů jistě potřebuje. Nedaleko nádraží se také 
nachází místní nemocnice, se kterou firma ihned 
navázala spolupráci a zaměstnancům poskytuje 
slevu na nákupy. Dalšími místy, kde je koncept 
úspěšný, jsou právě zdravotnická zařízení. Ob-
chody zákazníkům nabízejí prodej zboží a slu-
žeb, které při svém cestování mohou potřebo-
vat. Kromě otevírání nových prodejen se nyní 
intenzivně pracuje na přeměně starších prode-
jen. Přestože je současná situace velmi složitá, 
síť prodejen svůj rozvoj nepozastavuje.
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Tradiční 
prodejny 
s potravinami 
nabírají 
druhý dech
Zanikání malých prodejen zpomaluje. Vý-
voj, který Asociace českého tradičního ob-
chodu (AČTO) předvídala, potvrzuje i ak-
tuální zjištění společnosti Nielsen. V roce 
2019 zaniklo 195 nezávislých prodejen 
o velikosti do 400 metrů čtverečních. To 
představuje téměř dvoutřetinový pokles 
oproti roku 2018.

Výrazně nižší počet uzavřených menších českých 
obchodů s potravinami kontrastuje s předchozí-
mi roky. V roce 2018 zaniklo 513 prodejen, o rok 
dříve dokonce 1082. Nyní se dlouhodobý trend 
mění. „Posledních pět let vysvětlujeme staros-
tům, hejtmanům i na ministerstvech význam 
a důležitost malých prodejen zejména ve ven-
kovských oblastech. A daří se nám to. V součas-
nosti už téměř polovina krajů podporuje fungo-
vání nejmenších venkovských prodejen a rovněž 
mnozí starostové si uvědomují, že mít fungující 
prodejnu je pro život v obci naprosto nezbytné,“ 
hodnotí Pavel Březina, předseda AČTO.

V roce 2017 měl nezávislý trh 13 758 prodejen 
s potravinami a smíšeným zbožím, o dva roky 
později to bylo 11 940 prodejen. Za poslední tři 
roky tak český maloobchod přišel o 1818 pro-
dejen o výměře do 400 m². Ty zajišťovaly ob-
chodní obslužnost především v menších měs-
tech a na venkově. „Nejnovější čísla ukazují, že 
se situace na českém maloobchodním trhu s po-
travinami pomalu uklidňuje. Zaniká méně ma-
lých prodejen a podobně sledujeme také značný 
pokles vzniku nových super- a hypermarketů. 
Trh se po dvou letech relativně silných poklesů 
stabilizoval, a to hlavně v nejmenším formátu 
takzvaných smíšenek do 50 metrů čtverečních,“ 
vysvětluje Lubomír Mechura, ředitel pro vztahy 
s řetězci CZ & SK/CEE společnosti Nielsen. Dů-
ležitost fungování malých prodejen v blízkosti 
bydliště jasně ukázala i koronakrize. „V době 
největší krize upřednostnilo více zákazníků než 
obvykle nakupování v menších obchodech prá-
vě v blízkosti svého domova. Uvědomili si totiž, 
jak důležitou roli pro ně hrají prodejny v místě, 
kde žijí a do kterých nemusejí dojíždět. Podpora 
lokální ekonomiky je pro budoucnost naprosto 
klíčová,“ dodává Pavel Březina.

Makro rozjíždí e-shop 
a franšízu Můj obchod 
v novém kabátě
Společnost Makro Cash & Carry ČR, která stojí za projektem nezávislých maloobchodů Můj 
Obchod, připravila pro členy této aliance možnost on-line prodeje. Současně představila nový 
koncept této sítě. Širší výběr, komplexní sortiment a moderní prostory – to vše budou nové 
pobočky nabízet.

Nový on-line projekt je zdarma pro členy aliance 
Můj obchod a funguje tak, že si zákazníci na 
internetu objednají nákup a poté si pro něj jen 
dojdou do kamenné prodejny této sítě nebo si 
jej mohou nechat od někoho přivézt. „V této 
nelehké době se snažíme přemýšlet o řešeních, 
která zjednoduší nakupování a zároveň pomo-
hou obchodníkům zlepšovat služby a podpoří 
tradiční trh. E-shop Můj obchod zatím funguje 
v testovacím provozu, ale očekáváme, že počet 
zapojených prodejen i nabídka potravin se bude 
rozšiřovat. Tímto projektem chceme pomoct na-
šim partnerům zviditelnit jejich obchod službou, 
která ulehčí nakupování koncových zákazníků. 
Do budoucna počítáme nejen s rozšířením pro-
dejen, ale také vylepšením projektu například 
o možnosti on-line plateb, donášku či rozvoz. 
Věříme, že zejména pracující lidé ocení možnost 
objednat si nákup předem a vyzvednout si jej 
například při cestě z práce,“ vysvětluje manažer-
ka korporátní komunikace Romana Nýdrle.

Majitelé členských prodejen potřebují pouze 
počítač, připojení k internetu a funkční e-mail. 
Potom stačí do intuitivního a jednoduchého 
programu zadat zboží, které chtějí na internetu 

prodávat, a jeho ceny. Jaký sortiment bude v na-
bídce daného obchodu, je pouze v kompetenci 
prodejců.

Nový koncept sítě maloobchodu Můj obchod 
nabídne širší výběr, komplexní sortiment a mo-
derní prostory. Startovní prodejna byla otevřena 
na pražském náměstí Míru, které je dobře do-
stupné po všech linkách MHD. Celý remodeling 
navazuje na spuštění e-shopu a dokončuje tak 
moderní rozšíření maloobchodní platformy za-
štítěné společností Makro Cash & Carry ČR. 
V jeho rámci byly zavedeny i zákaznicky atrak-
tivní inovace, jako je třeba dopékání pečiva 
nebo možnost koupit si kávu s sebou. „Partner-
ský projekt Můj obchod již osm let pomáhá ma-
jitelům menších prodejen komplexním balíčkem 
služeb a podpory. Aktuálně jsme se kromě spuš-
tění e-shopu rozhodli oživit především vizuální 
identitu tohoto projektu. Zmodernizovanou po-
dobu obchodů testujeme v prodejně na náměs-
tí Míru v Praze, a pokud bude tento koncept 
úspěšný, postupně jej plánujeme rozšířit,“ ko-
mentuje ředitel franšízové sítě Miroslav Pácl. 
Cílem celého projektu je podle něho rozvíjení 
spolupráce s maloobchodníky.
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Dobrých zpráv není nikdy dost. Na této dvoustraně narazíte hned na několik. Tradiční 
prodejny už podle všeho nejsou tak ohroženým druhem, Družstvo CBA CZ vykázalo vyšší 
obrat, síť prodejen PONT to go se rozšiřuje, rozjíždí se e-shop i franšíza v novém kabátě 
Můj obchod a řetězec Žabka plánuje výraznou expanzi. Jen tak dál a houšť!

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Žabka
expanduje
Řetězec Žabka plánuje v letošním roce ote-
vřít desítky nových prodejen. V současnosti 
provozuje 116 obchodů po celém Česku. Ten 
zatím poslední otevřela 11. června 2020 
v Dolních Břežanech u Prahy.

Družstvu CBA CZ vzrostl 
obrat o devět procent
Družstvo CBA CZ zaznamenalo v roce 2019 obrat 1‚95 miliardy korun, meziročně tak vzrostl 
o devět procent. Obrat se zvýšil také velkoobchodní společnosti CBA Nuget, a to na 1‚662 
miliardy korun, což znamenalo nárůst o osm procent. Celková výše obratu CBA se tak vloni 
navýšila o devět procent na 3‚612 miliardy korun. Pro letošek odhaduje výsledky v podobné 
výši, zejména kvůli epidemii koronaviru.

Podle předsedy Družstva CBA CZ Romana Ma-
záka splnily loňské výsledky původní očekávání: 
„Nárůst obratu jak u velkoobchodu, tak u na-
šich prodejen se pohyboval v podobných hod-
notách jako v předchozím roce, celková křivka 
tak dlouhodobě a stabilně stoupá. Důvodem je 
nejen neustále rostoucí počet prodejen v naší 
síti, ale také snaha koncentrovat se pouze na 
ekonomicky efektivní provozy.“

Družstvo v loňském roce plánovalo řadu investic 
do svých prodejen, kterých má spolu s partner-
ským Tempem, obchodním družstvem, 1121. 
Kvůli průtahům ve stavebním řízení se však tyto 

plány odložily až na jaro příštího roku. Od roku 
2021 do roku 2023 má CBA v plánu investovat 
celkem 200 milionů korun. Kvůli nečekaným 
změnám spojeným s koronavirem muselo upra-
vit výhled tržeb pro letošní rok. Podle výjimeč-
ných výsledků z ledna a února totiž očekávalo 
nárůst letošních tržeb o 15 procent. „Tento nad-
standardní obrat z prvních dvou měsíců letošní-
ho roku by měl z velké části pokrýt nečekaný 
pokles v důsledku koronaviru, který dopadl ze-
jména na velkoobchod. V letošním roce tak nově 
očekáváme výsledky na podobné úrovni jako 
vloni, náš odhad se pohybuje mezi 97 a 103 pro-
centy loňských čísel,“ uzavírá Roman Mazák.

Obchodní síť prodejen Žabka je součástí skupiny 
Tesco v České republice od dubna 2011. Obcho-
dy fungují ve formě franšízy a jsou provozovány 
nezávislými podnikateli. „Trendem poslední 
doby jsou rychlé nákupy v dobré dostupnosti 
s širokou nabídkou dalších služeb. Tato charak-
teristika bezezbytku odpovídá našim obcho-
dům. Obchody s potravinami hrají nezastupitel-
nou roli a v rozvoji maloformátových prodejen 
vidíme velký potenciál. V letošním roce plánuje-

me proto otevřít desítky nových obchodů,“ uvá-
dí Radim Lunda, generální manažer obchodní 
sítě Žabka.

Žabka se vedle expanze nových obchodů snaží 
rozšiřovat i nabídku svých služeb a tím reagovat 
na měnící se potřeby zákazníků. Na konci dubna 
vstoupila na trh on-line rozvozu potravin. Ve spo-
lupráci se společností Bolt nabízí nákup a doru-
čení potravin do 60 minut od objednání. V rámci 

pilotního spuštění je aktuálně v několika vybra-
ných obchodech zákazníkům nabízena možnost 
dodatečné služby v podobě boxu na vyzvedávání 
klíčů od pronajatých domů, bytů či osobních aut 
po dobu jejich pobytu v Praze. Box obsahuje jed-
notlivé přihrádky, do kterých si zákazníci chodí 
vyzvednout klíče, které jim tam nechává majitel 
bytu, realitní makléř či zástupce autopůjčoven. 
Cílem je nabídnout úsporu času zákazníkům 
s možností prvotního nákupu v Žabce.        

Rozvoj 
PONT to go 
koronakrize 
nezastavila
Prodejny PONT to go jsou známé především 
z vlakových nádraží. Postupně se i v Česku 
takové obchody typu convenience store sta-
ly automatickou a vyžadovanou službou. 
Současná koronakrize přirozeně ovlivnila 
počet cestujících, tedy i zákazníků této znač-
ky. Ti se však vrátí, míní majitelé společnos-
ti JPServis, která síť provozuje. Proto také 
rozvoj sítě nepozastavili a otevírají další 
prodejny.

V úterý 2. června byla uvedena do provozu již 
33. prodejna se značkou PONT to go, a to na 
autobusovém nádraží v Českém Krumlově. Ob-
chod do lokality přináší dnes již očekávaný stan-
dard, který město s významným pohybem turis-
tů jistě potřebuje. Nedaleko nádraží se také 
nachází místní nemocnice, se kterou firma ihned 
navázala spolupráci a zaměstnancům poskytuje 
slevu na nákupy. Dalšími místy, kde je koncept 
úspěšný, jsou právě zdravotnická zařízení. Ob-
chody zákazníkům nabízejí prodej zboží a slu-
žeb, které při svém cestování mohou potřebo-
vat. Kromě otevírání nových prodejen se nyní 
intenzivně pracuje na přeměně starších prode-
jen. Přestože je současná situace velmi složitá, 
síť prodejen svůj rozvoj nepozastavuje.
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E-COMMERCE

Většina klasických prodejen, jak je 
známe dnes, se změní. V součas-
nosti už existují plně automatické, 
které jsou vybavené nejnovějšími 
digitálními technologiemi, a tak 

v nich není potřeba ani permanentní obsluhy. 
Reálným příkladem ze zahraničí je síť obchodů 
Amazon Go. Tyto prodejny dnes už mají velikost 
běžného diskontu. V našich poměrech najdeme 
také první vlaštovky. Například Alza.cz se svými 
aktuálně třemi prodejnami budoucnosti ukazuje, 
že je to jedna ze zajímavých inovací pro maloob-
chodní trh. „V roce 2018 jsme jako první v Česku 
přišli s vlastním konceptem prodejen budoucnos-
ti. Samoobslužné prodejny jsou otevřeny nonstop 
a většinu nákupního procesu uskuteční zákazník 

Retail prochází velkými proměnami. V posledních letech se toho změnilo hodně, a to 
především vlivem nového životního stylu, rychlého vývoje na poli digitálních technologií, 
a vliv zcela jistě bude mít i doba koronavirová. Proto obchodníci po celém světě přicházejí 
s prodejnami budoucnosti či dokonce umožňují zcela samoobslužný prodej zboží.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

v aplikaci Alza.cz, ať už je doma, v práci nebo třeba 
na zahradě,“ vysvětluje Jan Moudřík, ředitel ex-
panze a facility společnosti Alza.cz.

Nové prodejny si oblíbili zákazníci všech věkových 
kategorií, nejvíce je však využívá nejmladší gene-
race, která je díky moderním technologiím a inter-
netu velmi samostatná. „Z hlediska demografické 
segmentace jsou samoobslužné prodejny lépe 
akceptovatelné mladými zákazníky a těmi, kteří 
jsou orientováni na inovace. Ideálním příkladem je 
elektronika, kdy na inovace orientovaný zákazník 
si všechny informace zjistí a porovná na webu. Do 
prodejny si produkt ‚přijde pouze vyzvednout‘ 
a při nonstop otevírací době navíc není limitován 
časem,“ uvádí Vlasta Šilarová, retail & digital archi-

tektka a majitelka agentury Dex Digi experience. 
V tomto případě hovoříme o dokonalém komfort-
ním nákupu bez omezení.

Obchody se přizpůsobují 
individuálním 
požadavkům

Samoobslužné prodejny jsou oproti těm stan-
dardním jiné. „V první řadě nabízejí nejvyšší bez-
pečnost, protože v prodejně jste sami, občas se 
tam potkáte se zákazníkem. Ale protože výdej 
objednávky probíhá v řádech desítek sekund, je 
i to málo pravděpodobné. Zákazník se obsluhuje 

Retail specialista, full-servis dodávka digitální komunikace na míru. Zajistíme návrh, hardware 
Samsung, vlastní software, kreativu i celou implementaci včetně IT helpdesk.

Napište si o komplexní digitální řešení na dex@digiexperience.cz. Více informací na www.digiexperience.cz 

Novinka:

Více informací na www.chytredispleje.cz

showroomupodobat
Prodejnase bude
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

ku mohou pohodlně vyzvednout během několika 
sekund a ušetřit čas. „Smyslem automatických vý-
dejních boxů je lepší komfort pro zákazníka a sna-
ha maximálně vyjít vstříc jeho individuálním poža-
davkům,“ vysvětluje Milan Šmíd. Pro zákazníka je 
to další prodejní kanál, kde má možnost zvolit si 
převzetí zásilky na výdejním místě – od řidiče při 
doručení na adresu anebo právě výdejní box.

Cení se bezkontaktnost

  Zatím pouze zprostředkovanou zkušenost se samo-
obslužnými prodejnami má společnost HP Tronic. 

„Sledujeme inovační koncepty především v zahra-
ničí, promýšlíme obchodní modely a řešíme dílčí 
procesy, které k vyšší míře automatizace a samo-
obslužnosti vedou,“ prozrazuje ředitel pro digitali-
zaci Martin Lysoněk. Avšak koncept plně automa-
tizované prodejny pro své prodejny Datart zatím 
neplánují. „Lze připravit řešení doslova na míru 
každému obchodníkovi. Vyrobit lze boxy v různých 
velikostech a přizpůsobit se i softwarově. Své zá-
kazníky si samoobslužné prodejny také najdou ve 

kompletně sám, v případě potřeby může využít 
pomoci videooperátora, a vše potřebné řídí počí-
tače a automatizace,“ deklaruje Jan Moudřík. 
Nakupování v těchto prodejnách je rychlé, bez 
čekání ve frontách a jsou dostupné 24/7. Díky 
snadné údržbě a minimálnímu kontaktu s lidmi 
mají co nabídnout i v současné době zvýšených 
hygienických opatření.

 Dalším příkladem je řešení společnosti Zásilkovna.
cz. „V investicích do nových technologií a infra-
struktury vidíme jeden z hlavních motorů našeho 
růstu. V letošním roce plánujeme do oblasti vývo-
je nových technologií investovat vyšší desítky mi-
lionů korun. Řada našich aktuálních projektů se 
týká robotizace a automatizace výdejních míst, kde 
vidíme velkou budoucnost. Mohu prozradit, že 
v této oblasti připravujeme jeden větší projekt,“ 
uvádí Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny 
Packeta. Několik projektů se skupině již podařilo 
zrealizovat. Zásilkovna.cz v loňském roce například 
nabídla zákazníkům automatické výdejní místo 
 Z-Bot. Od spuštění si tímto způsobem vyzvedlo 
zásilku 35 000 zákazníků. Posláním Z-Bota je na-
bídnout zákazníkům v místech s velkou koncent-
rací lidí nový typ výdejního místa, kde si svoji zásil-

Retail specialista, full-servis dodávka digitální komunikace na míru. Zajistíme návrh, hardware 
Samsung, vlastní software, kreativu i celou implementaci včetně IT helpdesk.

Napište si o komplexní digitální řešení na dex@digiexperience.cz. Více informací na www.digiexperience.cz 

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

„Selfscanningové aplikace jsou ještě 
populárnější.“

 Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje čekací dobu u po-
kladen a získal si velký počet příznivců. Trendem poslední doby jsou selfscan-
ningové mobilní aplikace, které se v době protiinfekčních opatření staly ještě 
populárnějšími. Zákazníci se totiž nemusejí dotýkat zapůjčeného skeneru. 
Úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké kvality čárových kódů. Jejímu zlepšová-
ní se maloobchodní řetězce systematicky věnují ve spolupráci se standardizační 
organizací GS1 Czech Republic.

Mikuláš Černý, marketingový manažer, GS1 Czech Republic
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Většina klasických prodejen, jak je 
známe dnes, se změní. V součas-
nosti už existují plně automatické, 
které jsou vybavené nejnovějšími 
digitálními technologiemi, a tak 

v nich není potřeba ani permanentní obsluhy. 
Reálným příkladem ze zahraničí je síť obchodů 
Amazon Go. Tyto prodejny dnes už mají velikost 
běžného diskontu. V našich poměrech najdeme 
také první vlaštovky. Například Alza.cz se svými 
aktuálně třemi prodejnami budoucnosti ukazuje, 
že je to jedna ze zajímavých inovací pro maloob-
chodní trh. „V roce 2018 jsme jako první v Česku 
přišli s vlastním konceptem prodejen budoucnos-
ti. Samoobslužné prodejny jsou otevřeny nonstop 
a většinu nákupního procesu uskuteční zákazník 

Retail prochází velkými proměnami. V posledních letech se toho změnilo hodně, a to 
především vlivem nového životního stylu, rychlého vývoje na poli digitálních technologií, 
a vliv zcela jistě bude mít i doba koronavirová. Proto obchodníci po celém světě přicházejí 
s prodejnami budoucnosti či dokonce umožňují zcela samoobslužný prodej zboží.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

v aplikaci Alza.cz, ať už je doma, v práci nebo třeba 
na zahradě,“ vysvětluje Jan Moudřík, ředitel ex-
panze a facility společnosti Alza.cz.

Nové prodejny si oblíbili zákazníci všech věkových 
kategorií, nejvíce je však využívá nejmladší gene-
race, která je díky moderním technologiím a inter-
netu velmi samostatná. „Z hlediska demografické 
segmentace jsou samoobslužné prodejny lépe 
akceptovatelné mladými zákazníky a těmi, kteří 
jsou orientováni na inovace. Ideálním příkladem je 
elektronika, kdy na inovace orientovaný zákazník 
si všechny informace zjistí a porovná na webu. Do 
prodejny si produkt ‚přijde pouze vyzvednout‘ 
a při nonstop otevírací době navíc není limitován 
časem,“ uvádí Vlasta Šilarová, retail & digital archi-

tektka a majitelka agentury Dex Digi experience. 
V tomto případě hovoříme o dokonalém komfort-
ním nákupu bez omezení.

Obchody se přizpůsobují 
individuálním 
požadavkům

Samoobslužné prodejny jsou oproti těm stan-
dardním jiné. „V první řadě nabízejí nejvyšší bez-
pečnost, protože v prodejně jste sami, občas se 
tam potkáte se zákazníkem. Ale protože výdej 
objednávky probíhá v řádech desítek sekund, je 
i to málo pravděpodobné. Zákazník se obsluhuje 

Retail specialista, full-servis dodávka digitální komunikace na míru. Zajistíme návrh, hardware 
Samsung, vlastní software, kreativu i celou implementaci včetně IT helpdesk.

Napište si o komplexní digitální řešení na dex@digiexperience.cz. Více informací na www.digiexperience.cz 

Novinka:

Více informací na www.chytredispleje.cz

showroomupodobat
Prodejnase bude
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všech segmentech, protože jim dávají flexibilitu 
a možnost bezkontaktního, tedy bezpečného 
 výdeje jejich nákupů,“ specifikuje Michaela Jánoš-
ková, business development manažerka on-line 
supermarketu Rohlik.cz. Například právě v samo-
obslužných výdejních automatech Rohlik Point si 
zákazníci mohou vyzvednout své nákupy ve třech 
časových slotech. Aktuálně toto řešení využívají 
office centra v Praze a Brně, dále domovy seniorů 
a nemocnice a chystá se pilotní provoz v rezidenč-
ní budově. Rohlik Pointy se budou dostávat více na 
veřejná místa. Aktuálně jich funguje 33.

 Také Mall.cz věří v technologie, které dělají život 
jednodušším. Proto v roce 2017 spustil chatbota 
jménem EVA (Elektronický virtuální asistent). „Zá-
kazníci si nemusí nic speciálně instalovat, jednodu-
še jí napíší na Facebook messenger. EVA je k dis-
pozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je schopná 
poradit s objednávkou nebo pomůže s reklamací. 
Umí odpovědět na ty nejčastější dotazy, jako na-
příklad jaké platební metody a služby nabízíme 
a podobně,“ prozrazuje Pavla Hobíková, tisková 
mluvčí společnosti Mall Group. Nově umí také sle-
dovat stav objednávky, a pokud zákazník shání 
například kávovar, poradí mu s jeho výběrem. Zá-
roveň mu poskytne detaily o kávovém klubu, kde 
může získat zajímavé slevy a nabídky. Vyvíjejí se 
i samotné prodejny Mall.cz. „Naše pobočky prů-
běžně modernizujeme a postupně do nich zavádí-
me elektronické cenovky. Ty nám umožňují oka-
mžitě aktualizovat ceny a informace o výrobku. 
Elektronické cenovky kolegům nejenom šetří čas 
(oni se tak mohou věnovat více zákazníkům), ale 
jsou také cestou k dlouhodobému snížení nákla-
dů,“ dodává Pavla Hobíková. Tím firma předchází 
chybovosti v cenách, ke které dochází vlivem lid-
ského faktoru.

Bez kvalitních čárových 
kódů by to nešlo

 Bezchybné fungování systému samoobslužného 
nakupování (ať již s pomocí zapůjčených terminálů 
nebo s mobilní aplikací) je závislé na vysoké úrov-
ni kvality čárových kódů označujících prodávané 
zboží. „Obtížně dekódovatelný nebo dokonce ne-
snímatelný symbol by pro zákazníka znamenal 
nepříjemnou komplikaci. Namísto úspory času, 
kterou si od řešení slibuje, by byl zdržený vyhledá-
ním pomoci personálu prodejny. Anebo by si vy-
bral podobný produkt jiné značky,“ ozřejmuje 
Mikuláš Černý, marketingový manažer společnos-
ti GS1 Czech Republic.

Osvěta mezi výrobci i pravidelné kontroly kvality 
čárových kódů výrazně pomáhají situaci zlepšit. 
Přesto je stále na trhu asi procento kódů nesníma-
telných. „Ruční zadávání nefunkčních kódů si 
v každém hypermarketu vyžádá několik hodin zby-

tečné činnosti denně. V přepočtu tak v každém 
obchodě pracuje minimálně jedna pokladna pouze 
pro manuální zadávání,“ konstatuje Mikuláš Černý. 
Navíc moderní prodejní samoobslužné koncepty, 
kdy si zákazníci sami načítají a odbavují položky na 
prodejní ploše nebo prostřednictvím selfscannin-
gu, jsou bez kvalitně provedených symbolů nemys-
litelné. Sdružení GS1 Czech Republic proto dopo-
ručuje pracovníkům grafických studií, která 
navrhují obaly produktů, aby se zúčastnili školení 
nebo webinářů 1D kódy Systému GS1. Návrhy oba-
lů je pak vhodné zaslat do GS1 Czech Republic 
k verifikaci (postačí PDF nebo sken obalu).

 Snaha o maximální 
jednoduchost a pohodlí

Nové koncepty jsou přitom dále rozvíjeny. „Naše 
prodejny trvale vylepšujeme, ale hlavně se je sna-
žíme ještě více zjednodušit. I když už to vypadá, že 

„Samo-
obslužné 

řešení dává 
smysl.“

Prodejny bez personálu nabízejí řadu 
výhod, jako je nonstop otevírací doba, 
snížené náklady na personál, nebo mohou 
pomoci vyřešit problém v případě jeho 
nedostatku. Lze je velmi dobře využít 
v segmentech, kde má zboží dlouhou 
trvanlivost, u zboží, které spotřebitelé často 
potřebují mimo otevírací dobu, anebo tam, 
kde není vyžadován personál k asistenci při 
nákupu a poradenství. Vždyť občas napří-
klad potřebujeme léky hned, bez ohledu 
na denní dobu. To je ideální prostor pro 
nonstop samoobslužná řešení.

Vlasta Šilarová,
retail & digital architektka
a majitelka, Dex Digi experience

to více nejde, vždy se najde další část procesu, 
kterou jsme schopni udělat za zákazníka,“ infor-
muje Jan Moudřík. Společně s prodejnami bu-
doucnosti buduje Alza.cz velkou síť výdejních 
 automatů, tzv. AlzaBoxů, o nichž panuje přesvěd-
čení, že budou hrát v budoucnu velkou roli v ná-
kupním procesu zákazníků. Na tomto projektu 
nově začala spolupracovat se společností Zásilkov-
na.cz. „Jako první firmě v historii nám Alza.cz po-
skytla své AlzaBoxy tak, aby měli naši zákazníci 
další novou možnost, jak si pohodlně vyzvednout 
své zásilky. První pilotní balíčky si zákazníci Zásil-
kovny mohou vyzvednout v Praze na deseti mís-
tech,“ prozrazuje Milan Šmíd. Počet propůjčených 
schránek se bude zvyšovat, postupně se plánuje 
jejich rozšíření napříč celou Českou republikou.

Jde o skutečný zážitek 
z nakupování

V budoucnu nepůjde jen o samoobslužnost. Pro-
dejny budoucnosti nabídnou provázanost s proce-
sy a možnostmi, které nabízí on-line svět, na který 
si zákazníci rychle zvykají. „Plocha prodejen se 
bude podobat více showroomu, který zákazníkům 
nabídne opravdový zážitek z nakupování. Budou 
více využívány personifikační a analytické nástroje, 
které jsou zatím běžnější na webu,“ uvádí Martin 
Lysoněk. Lidský faktor však bude stále velmi důle-
žitý a v některých směrech nenahraditelný. Datart 
dlouhodobě staví své jméno na vlastních odborní-
cích, kteří dokáží správně poradit. „V odborné péči 
budeme tedy dále spoléhat na kvalitní spolupracov-
níky, zaměříme se však na odstranění a zautoma-
tizování rutinních činností, které nemají vysokou 
přidanou hodnotu, a doplnění prodejních služeb 
o nové možnosti,“ vypichuje Martin Lysoněk. 

Také Vlasta Šilarová se domnívá, že samoobsluž-
né prodejny nevytlačí tradiční kamennou prodej-
nu s personálem: „Některé segmenty jsou orien-
tované na péči a servis o zákazníka, tedy vždy 
bude třeba lidský faktor při kontaktu se zákazní-
kem.“ Michaela Jánošková k tomu dodává, že 
vzhledem k aktuální situaci a nejisté budoucnos-
ti nabudou samoobslužné bezkontaktní výdejny 
na důležitosti. Proto se retaileři, kteří o těchto 
možnostech dříve ani neuvažovali, po nich 
 začnou více ohlížet.        

Cílem je odstranit 
a zautomatizovat 
rutinní činnosti.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

CS #1

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY JSOU 
UŽ V NORMÁLU
Přílohoviny, zejména ty trvanlivé, tedy těstoviny, rýže 
a luštěniny, se především během února a března staly 
velmi žádaným zbožím. Z důvodů obavy o dostupnost 
potravin vlivem koronakrize se jimi řada domácností 
předzásobila, a tak jejich prodeje lámaly rekordy. Jak 
však ukazují čísla a další odborné názory, stav by se 
měl vrátit do normálu, jakmile spotřebitelé zkonzumují 
zásoby. Do sortimentu přitom stále přibývají novinky, 
a tak bude opravdu z čeho vybírat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: DÁMSKÁ HYGIENA

V tomto vydání:

ASIE ve vaší kuchyni
Vonoklasy 155–156, 252 28  Černošice, 

tel.: +420 257 712 917–9, fax: +420 257 712 702, e-mail: office@fwtandoori.cz
e-shop: www.asijske-potraviny.eu

Z034-16_F.W.Tandoori_inz_240x115.indd   1 20.06.16   14:28

inzerce

T 

ěstoviny, luštěniny a rýže. Jak 
vyplývá ze Spotřebitelské-
ho panelu GfK v období od 
3/2019 do 2/2020, z těchto tří 
nejoblíbenějších přílohových jí-

del jasně dominují těstoviny, které nakoupilo 
přes 96 % českých domácností, a to čtrnáct-
krát do roka. Průměrná kupující domácnost 
za tuto kategorii utratila kolem 430 Kč při 
průměrné spotřebitelské ceně 39 Kč za kilo-
gram. Z hlediska nakoupeného množství jsou 
nejdůležitější druhy těstovin vřetena se zhruba 
čtvrtinovým podílem. Za nimi následují špage-
ty a kolínka.

... /...
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všech segmentech, protože jim dávají flexibilitu 
a možnost bezkontaktního, tedy bezpečného 
 výdeje jejich nákupů,“ specifikuje Michaela Jánoš-
ková, business development manažerka on-line 
supermarketu Rohlik.cz. Například právě v samo-
obslužných výdejních automatech Rohlik Point si 
zákazníci mohou vyzvednout své nákupy ve třech 
časových slotech. Aktuálně toto řešení využívají 
office centra v Praze a Brně, dále domovy seniorů 
a nemocnice a chystá se pilotní provoz v rezidenč-
ní budově. Rohlik Pointy se budou dostávat více na 
veřejná místa. Aktuálně jich funguje 33.

 Také Mall.cz věří v technologie, které dělají život 
jednodušším. Proto v roce 2017 spustil chatbota 
jménem EVA (Elektronický virtuální asistent). „Zá-
kazníci si nemusí nic speciálně instalovat, jednodu-
še jí napíší na Facebook messenger. EVA je k dis-
pozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je schopná 
poradit s objednávkou nebo pomůže s reklamací. 
Umí odpovědět na ty nejčastější dotazy, jako na-
příklad jaké platební metody a služby nabízíme 
a podobně,“ prozrazuje Pavla Hobíková, tisková 
mluvčí společnosti Mall Group. Nově umí také sle-
dovat stav objednávky, a pokud zákazník shání 
například kávovar, poradí mu s jeho výběrem. Zá-
roveň mu poskytne detaily o kávovém klubu, kde 
může získat zajímavé slevy a nabídky. Vyvíjejí se 
i samotné prodejny Mall.cz. „Naše pobočky prů-
běžně modernizujeme a postupně do nich zavádí-
me elektronické cenovky. Ty nám umožňují oka-
mžitě aktualizovat ceny a informace o výrobku. 
Elektronické cenovky kolegům nejenom šetří čas 
(oni se tak mohou věnovat více zákazníkům), ale 
jsou také cestou k dlouhodobému snížení nákla-
dů,“ dodává Pavla Hobíková. Tím firma předchází 
chybovosti v cenách, ke které dochází vlivem lid-
ského faktoru.

Bez kvalitních čárových 
kódů by to nešlo

 Bezchybné fungování systému samoobslužného 
nakupování (ať již s pomocí zapůjčených terminálů 
nebo s mobilní aplikací) je závislé na vysoké úrov-
ni kvality čárových kódů označujících prodávané 
zboží. „Obtížně dekódovatelný nebo dokonce ne-
snímatelný symbol by pro zákazníka znamenal 
nepříjemnou komplikaci. Namísto úspory času, 
kterou si od řešení slibuje, by byl zdržený vyhledá-
ním pomoci personálu prodejny. Anebo by si vy-
bral podobný produkt jiné značky,“ ozřejmuje 
Mikuláš Černý, marketingový manažer společnos-
ti GS1 Czech Republic.

Osvěta mezi výrobci i pravidelné kontroly kvality 
čárových kódů výrazně pomáhají situaci zlepšit. 
Přesto je stále na trhu asi procento kódů nesníma-
telných. „Ruční zadávání nefunkčních kódů si 
v každém hypermarketu vyžádá několik hodin zby-

tečné činnosti denně. V přepočtu tak v každém 
obchodě pracuje minimálně jedna pokladna pouze 
pro manuální zadávání,“ konstatuje Mikuláš Černý. 
Navíc moderní prodejní samoobslužné koncepty, 
kdy si zákazníci sami načítají a odbavují položky na 
prodejní ploše nebo prostřednictvím selfscannin-
gu, jsou bez kvalitně provedených symbolů nemys-
litelné. Sdružení GS1 Czech Republic proto dopo-
ručuje pracovníkům grafických studií, která 
navrhují obaly produktů, aby se zúčastnili školení 
nebo webinářů 1D kódy Systému GS1. Návrhy oba-
lů je pak vhodné zaslat do GS1 Czech Republic 
k verifikaci (postačí PDF nebo sken obalu).

 Snaha o maximální 
jednoduchost a pohodlí

Nové koncepty jsou přitom dále rozvíjeny. „Naše 
prodejny trvale vylepšujeme, ale hlavně se je sna-
žíme ještě více zjednodušit. I když už to vypadá, že 

„Samo-
obslužné 

řešení dává 
smysl.“

Prodejny bez personálu nabízejí řadu 
výhod, jako je nonstop otevírací doba, 
snížené náklady na personál, nebo mohou 
pomoci vyřešit problém v případě jeho 
nedostatku. Lze je velmi dobře využít 
v segmentech, kde má zboží dlouhou 
trvanlivost, u zboží, které spotřebitelé často 
potřebují mimo otevírací dobu, anebo tam, 
kde není vyžadován personál k asistenci při 
nákupu a poradenství. Vždyť občas napří-
klad potřebujeme léky hned, bez ohledu 
na denní dobu. To je ideální prostor pro 
nonstop samoobslužná řešení.

Vlasta Šilarová,
retail & digital architektka
a majitelka, Dex Digi experience

to více nejde, vždy se najde další část procesu, 
kterou jsme schopni udělat za zákazníka,“ infor-
muje Jan Moudřík. Společně s prodejnami bu-
doucnosti buduje Alza.cz velkou síť výdejních 
 automatů, tzv. AlzaBoxů, o nichž panuje přesvěd-
čení, že budou hrát v budoucnu velkou roli v ná-
kupním procesu zákazníků. Na tomto projektu 
nově začala spolupracovat se společností Zásilkov-
na.cz. „Jako první firmě v historii nám Alza.cz po-
skytla své AlzaBoxy tak, aby měli naši zákazníci 
další novou možnost, jak si pohodlně vyzvednout 
své zásilky. První pilotní balíčky si zákazníci Zásil-
kovny mohou vyzvednout v Praze na deseti mís-
tech,“ prozrazuje Milan Šmíd. Počet propůjčených 
schránek se bude zvyšovat, postupně se plánuje 
jejich rozšíření napříč celou Českou republikou.

Jde o skutečný zážitek 
z nakupování

V budoucnu nepůjde jen o samoobslužnost. Pro-
dejny budoucnosti nabídnou provázanost s proce-
sy a možnostmi, které nabízí on-line svět, na který 
si zákazníci rychle zvykají. „Plocha prodejen se 
bude podobat více showroomu, který zákazníkům 
nabídne opravdový zážitek z nakupování. Budou 
více využívány personifikační a analytické nástroje, 
které jsou zatím běžnější na webu,“ uvádí Martin 
Lysoněk. Lidský faktor však bude stále velmi důle-
žitý a v některých směrech nenahraditelný. Datart 
dlouhodobě staví své jméno na vlastních odborní-
cích, kteří dokáží správně poradit. „V odborné péči 
budeme tedy dále spoléhat na kvalitní spolupracov-
níky, zaměříme se však na odstranění a zautoma-
tizování rutinních činností, které nemají vysokou 
přidanou hodnotu, a doplnění prodejních služeb 
o nové možnosti,“ vypichuje Martin Lysoněk. 

Také Vlasta Šilarová se domnívá, že samoobsluž-
né prodejny nevytlačí tradiční kamennou prodej-
nu s personálem: „Některé segmenty jsou orien-
tované na péči a servis o zákazníka, tedy vždy 
bude třeba lidský faktor při kontaktu se zákazní-
kem.“ Michaela Jánošková k tomu dodává, že 
vzhledem k aktuální situaci a nejisté budoucnos-
ti nabudou samoobslužné bezkontaktní výdejny 
na důležitosti. Proto se retaileři, kteří o těchto 
možnostech dříve ani neuvažovali, po nich 
 začnou více ohlížet.        

Cílem je odstranit 
a zautomatizovat 
rutinní činnosti.
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CATSCAN
V tomto vydání:

těchto trvanlivých potravin v únoru 
a březnu tohoto roku, přičemž stoupl zájem 
o všechny tři tyto skupiny,“ vysvětluje Lucia Dar-
gajová, konzultantka ve společnosti Nielsen.

Více než polovinu z tržeb této skupiny tvoří těs-
toviny, jejichž roční tržby činily 1‚5 miliardy ko-
run, což je o 15 % více než rok předtím a spo-
třeba vzrostla o 9 %. „Mezi těstovinami se 
dlouhodobě největšímu zájmu těší špagety, 
následují fusilli, respektive vřetena, a trojici fa-
voritů uzavírají kolínka. Tyto tři typy těstovin 
celkově tvoří více než polovinu z objemu prode-
je těstovin,“ odhaluje Lucia Dargajová. Dlouho-

Roste význam etnických 
variant

Rýži nakoupilo skoro 9 z 10 českých domácnos-
tí, které se vydaly na nákup v průměru jednou 
za dva měsíce a za rok utratily bezmála 250 Kč. 
Jeden kilogram rýže pak domácnosti kupovaly 
v průměru za 36 Kč za kilogram. „I když v čes-
kých končinách vládne obyčejná rýže, na význa-
mu získávají etnické rýže, pod které řadíme 
thajskou, jasmínovou nebo basmati rýži,“ 
konstatuje Tomáš Zíka, konzultant společ-
nosti GfK Czech. Z uvedených tří kategorií 
nakupují tuzemské domácnosti nejméně 
luštěniny. Za poslední roční období je ale 
nakoupily téměř tři čtvrtiny českých do-
mácností. Luštěniny nakupovaly zároveň 
nejméně často, pouze jednou za čtvrtletí. 
Průměrné roční výdaje na kategorii a do-
mácnost činily kolem 115 Kč. Z hlediska 
nakoupeného množství je nejdůležitějším 
druhem luštěnin čočka, která tvoří dvě tře-
tiny kategorie, s velkým odstupem násle-
dují hrách a fazole.

Význam akčních nákupů na uve-
dených kategoriích je nižší než 
na průměru rychloobrátkové-
ho trhu, nikoli však nevý-
znamný. „Přes 44 procent 
výdajů za rýži vynaloží spotřebi-
telé u nákupů v akci. U luštěnin, kde je 
podíl akčních nákupů nejnižší, utratí kaž-
dé tři z deseti korun za akční nákup,“ vy-
počítává Tomáš Zika. Nejdůležitějším nákupním 
místem těstovin, luštěnin i rýže jsou hypermar-
kety, následují diskontní prodejny a supermar-
kety.

Špagety stále dominují
Čeští spotřebitelé utratili na moderním trhu hy-
permarketů a supermarketů za těstoviny, rýži 
a luštěniny 2‚8 miliardy korun. Údaje vyplývají 
z maloobchodního auditu společnosti Nielsen 
v období od 4/2019 do 3/2020. Meziročně do-
šlo k výraznějšímu nárůstu tržeb až o 15 %, 
zatímco roční spotřeba na úrovni 67‚2 milionu 
kilogramů stoupla o něco pomaleji, a to o 9 %. 
„Za tímto vysokým nárůstem je situace spojená 
s pandemií koronaviru a zvýšeným nákupem 

těchto trvanlivých potravin v únoru 

Roste význam etnických 

Rýži nakoupilo skoro 9 z 10 českých domácnos-
tí, které se vydaly na nákup v průměru jednou 
za dva měsíce a za rok utratily bezmála 250 Kč. 
Jeden kilogram rýže pak domácnosti kupovaly 
v průměru za 36 Kč za kilogram. „I když v čes-
kých končinách vládne obyčejná rýže, na význa-
mu získávají etnické rýže, pod které řadíme 
thajskou, jasmínovou nebo basmati rýži,“ 
konstatuje Tomáš Zíka, konzultant společ-
nosti GfK Czech. Z uvedených tří kategorií 
nakupují tuzemské domácnosti nejméně 
luštěniny. Za poslední roční období je ale 
nakoupily téměř tři čtvrtiny českých do-
mácností. Luštěniny nakupovaly zároveň 
nejméně často, pouze jednou za čtvrtletí. 
Průměrné roční výdaje na kategorii a do-
mácnost činily kolem 115 Kč. Z hlediska 
nakoupeného množství je nejdůležitějším 
druhem luštěnin čočka, která tvoří dvě tře-
tiny kategorie, s velkým odstupem násle-

Význam akčních nákupů na uve-
dených kategoriích je nižší než 
na průměru rychloobrátkové-
ho trhu, nikoli však nevý-
znamný. „Přes 44 procent 
výdajů za rýži vynaloží spotřebi-
telé u nákupů v akci. U luštěnin, kde je 
podíl akčních nákupů nejnižší, utratí kaž-
dé tři z deseti korun za akční nákup,“ vy-
počítává Tomáš Zika. Nejdůležitějším nákupním 
místem těstovin, luštěnin i rýže jsou hypermar-
kety, následují diskontní prodejny a supermar-

Zdroj: Median, MML-TGI 19/III−19/IV
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spotřebitelů jedlo 
v posledních 
12 měsících těstoviny.

CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: DÁMSKÁ HYGIENA

93‚8 %

Koronakrize 
odstartovala 
dramatické 
vykupování 

rýže, těstovin 
a luštěnin.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

jsme mu-
seli navýšit výrobní kapacity 

o 70 procent, abychom byly 
schopni uspokojit tuto enormní 

poptávku po našich výrobcích. Rádi by-
chom tímto vyjádřili velké poděkování všem 
našim zaměstnancům, kteří vyvinuli obrovské 
pracovní úsilí v průběhu tohoto nelehkého ob-
dobí,“ zdůrazňuje Miroslava Adámková, brand 
manažerka společnosti Podravka – Lagris.

To, že pandemie způsobila zásadní změnu ná-
kupního chování spotřebitelů, je nesporné. Těs-
toviny, rýže a luštěniny v tom hrály velký prim. 
„Zaznamenali jsme enormní zájem o naše pro-
dukty, zejména rýže. Přestože se kvůli uzavře-
ným restauracím přechodně snížily odběry 
gastronomických subjektů, skokově se zvýšily 
odběry v řetězcích a v on-line prodejích, největ-
ším skokanem byl Rohlik.cz,“ prozrazuje Adria-
na Matýsková, obchodní zástupkyně společnos-

dobý růst zaznamenávají i menší segmenty, jako 
jsou vermicelli (vlasové nudle, nudle) a penne. 
Za rýži utratili čeští spotřebitelé 923 milionů ko-
run, což znamená nárůst o 12 %, a spotřeba 
rostla podobným tempem jako u těstovin – 
o 8 % na celkových téměř 23 milionů kilogra-
mů. Nejdynamičtější meziroční růst zaznamena-
ly luštěniny, v tržbách až o 17 % a v objemu 
o 18 %. Ročně se nakoupilo kolem šesti milionů 
kilogramů luštěnin v hodnotě 292 milionů ko-
run. Z hlediska objemu prodeje dominuje hnědá 
čočka, následuje červená čočka a trojici favoritů 
uzavírá žlutý hrách.

Pandemie raketově 
navýšila výrobu

S ohledem na počáteční vývoj pandemie, jež 
odstartovala dramatickým vykupováním základ-
ních surovin, mezi které patří rýže, těstoviny 
a luštěniny, docházelo ke skokovému nárůstu 
objemu objednávek těchto produktů. „Nákupní 
preference v těchto kategoriích se však nezmě-
nily, tedy nejobrátkovější položky, jako je rýže 
loupaná a rýže parboiled ve formě sypané nebo 

ve varných sáčcích, udržely svoji dominanci, 
měnil se především objem nakupovaných 

výrobků. Díky ra-
pidnímu zvýše-
ní poptávek 

ti F. W. Tandoori. Zejména v březnu objednávky 
tohoto e-shopu byly čtyřikrát vyšší než obvykle. 
Největší zájem byl o basmati a jasmínovou rýži 
jak v kilogramovém, tak pětikilogramovém ba-
lení. A to i přesto, že jde o prémiovou kvalitu 
rýže a cena je vyšší než za rýži nižší kvality.

Také společnost Europasta SE potvrdila význam-
ný růst prodejů těstovin v době vypuknutí pan-
demie, a to až na dvojnásobek po dobu jedno-
ho měsíce. „Kritické bylo kumulativní množství 
poptávky v jeden čas. Na to lze reagovat bez 
předchozí přípravy velmi obtížně,“ usuzuje key 
account manager Šárka Gahutová. Nejdříve 
z regálů zmizely privátní značky těstovin, násle-
dovaly těstoviny v akci a poté ty značkové. Nej-

větší zájem byl o běžné tvary, jako jsou špage-
ty, kolínka nebo vřetena. „Po vyprodání 
skladových zásob méně obrátkových tvarů 

jsme dali ve výrobě prostor tvarům klasickým 
a výroba specialit byla upozaděna tak, abychom 
mohli uspokojit poptávku, která byla několika-
násobně vyšší než v běžném období. Nutno 
dodat, že to se nám podařilo,“ dodává.

Prodeje stouply 
o desítky procent

Na tuto běžně nevídanou situaci z počátku roku 
je zajímavý také pohled očima retailerů. „Ná-
kupní chování zákazníků se od začátku vyhláše-
ní nouzového stavu vyvíjelo. V úvodní části na-
kupovali trvanlivé potraviny, tedy mouky, čočku, 
těstoviny, nápoje a drogerii, a to bez ohledu na 
značku či cenu,“ deklaruje Renata Maierl, tisko-
vá mluvčí Kaufland Česká republika. I ona 

jsme mu-
seli navýšit výrobní kapacity 

o 70 procent, abychom byly 
schopni uspokojit tuto enormní 

poptávku po našich výrobcích. Rádi by-
chom tímto vyjádřili velké poděkování všem 
našim zaměstnancům, kteří vyvinuli obrovské 
pracovní úsilí v průběhu tohoto nelehkého ob-

dobý růst zaznamenávají i menší segmenty, jako 
jsou vermicelli (vlasové nudle, nudle) a penne. 
Za rýži utratili čeští spotřebitelé 923 milionů ko-
run, což znamená nárůst o 12 %, a spotřeba 
rostla podobným tempem jako u těstovin – 
o 8 % na celkových téměř 23 milionů kilogra-
mů. Nejdynamičtější meziroční růst zaznamena-
ly luštěniny, v tržbách až o 17 % a v objemu 
o 18 %. Ročně se nakoupilo kolem šesti milionů 
kilogramů luštěnin v hodnotě 292 milionů ko-
run. Z hlediska objemu prodeje dominuje hnědá 
čočka, následuje červená čočka a trojici favoritů 
uzavírá žlutý hrách.

Pandemie raketově 
navýšila výrobu

S ohledem na počáteční vývoj pandemie, jež 
odstartovala dramatickým vykupováním základ-
ních surovin, mezi které patří rýže, těstoviny 
a luštěniny, docházelo ke skokovému nárůstu 
objemu objednávek těchto produktů. „Nákupní 
preference v těchto kategoriích se však nezmě-
nily, tedy nejobrátkovější položky, jako je rýže 
loupaná a rýže parboiled ve formě sypané nebo 

ve varných sáčcích, udržely svoji dominanci, 
měnil se především objem nakupovaných 

výrobků. Díky ra-
pidnímu zvýše-
ní poptávek 

ti F. W. Tandoori. Zejména v březnu objednávky 
tohoto e-shopu byly čtyřikrát vyšší než obvykle. 
Největší zájem byl o basmati a jasmínovou rýži 
jak v kilogramovém, tak pětikilogramovém ba-
lení. A to i přesto, že jde o prémiovou kvalitu 
rýže a cena je vyšší než za rýži nižší kvality.

Také společnost Europasta SE potvrdila význam-
ný růst prodejů těstovin v době vypuknutí pan-
demie, a to až na dvojnásobek po dobu jedno-
ho měsíce. „Kritické bylo kumulativní množství 
poptávky v jeden čas. Na to lze reagovat bez 
předchozí přípravy velmi obtížně,“ usuzuje key 
account manager Šárka Gahutová. Nejdříve 
z regálů zmizely privátní značky těstovin, násle-
dovaly těstoviny v akci a poté ty značkové. Nej-

jsme dali ve výrobě prostor tvarům klasickým 
a výroba specialit byla upozaděna tak, abychom 
mohli uspokojit poptávku, která byla několika-
násobně vyšší než v běžném období. Nutno 
dodat, že to se nám podařilo,“ dodává.

Prodeje stouply 
o desítky procent

... /...

  „O nákup 
potravin 

on-line bude 
zájem.“

Pandemie prověřila a prohloubila důvěru 
českých spotřebitelů v e-shopy. S ome-
zením kamenných prodejen byla nucena 
velká část podnikatelů přesunout své 
aktivity do e-commerce, a tak v průběhu 
března a dubna vzniklo velké množství 
nových e-shopů. V budoucnu se proto 
dá předpokládat masivnější využívání 
on-line nákupů potravin, a to nejen jich.

Miroslava Adámková,
brand manager, Podravka – Lagris

Adriana tradizionale
těstoviny se speciálně upraveným 

povrchem určené k omáčkám

S láskou 
k chuti

www.adriana.cz

inzerce
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CATSCAN
V tomto vydání:

těchto trvanlivých potravin v únoru 
a březnu tohoto roku, přičemž stoupl zájem 
o všechny tři tyto skupiny,“ vysvětluje Lucia Dar-
gajová, konzultantka ve společnosti Nielsen.

Více než polovinu z tržeb této skupiny tvoří těs-
toviny, jejichž roční tržby činily 1‚5 miliardy ko-
run, což je o 15 % více než rok předtím a spo-
třeba vzrostla o 9 %. „Mezi těstovinami se 
dlouhodobě největšímu zájmu těší špagety, 
následují fusilli, respektive vřetena, a trojici fa-
voritů uzavírají kolínka. Tyto tři typy těstovin 
celkově tvoří více než polovinu z objemu prode-
je těstovin,“ odhaluje Lucia Dargajová. Dlouho-

Roste význam etnických 
variant

Rýži nakoupilo skoro 9 z 10 českých domácnos-
tí, které se vydaly na nákup v průměru jednou 
za dva měsíce a za rok utratily bezmála 250 Kč. 
Jeden kilogram rýže pak domácnosti kupovaly 
v průměru za 36 Kč za kilogram. „I když v čes-
kých končinách vládne obyčejná rýže, na význa-
mu získávají etnické rýže, pod které řadíme 
thajskou, jasmínovou nebo basmati rýži,“ 
konstatuje Tomáš Zíka, konzultant společ-
nosti GfK Czech. Z uvedených tří kategorií 
nakupují tuzemské domácnosti nejméně 
luštěniny. Za poslední roční období je ale 
nakoupily téměř tři čtvrtiny českých do-
mácností. Luštěniny nakupovaly zároveň 
nejméně často, pouze jednou za čtvrtletí. 
Průměrné roční výdaje na kategorii a do-
mácnost činily kolem 115 Kč. Z hlediska 
nakoupeného množství je nejdůležitějším 
druhem luštěnin čočka, která tvoří dvě tře-
tiny kategorie, s velkým odstupem násle-
dují hrách a fazole.

Význam akčních nákupů na uve-
dených kategoriích je nižší než 
na průměru rychloobrátkové-
ho trhu, nikoli však nevý-
znamný. „Přes 44 procent 
výdajů za rýži vynaloží spotřebi-
telé u nákupů v akci. U luštěnin, kde je 
podíl akčních nákupů nejnižší, utratí kaž-
dé tři z deseti korun za akční nákup,“ vy-
počítává Tomáš Zika. Nejdůležitějším nákupním 
místem těstovin, luštěnin i rýže jsou hypermar-
kety, následují diskontní prodejny a supermar-
kety.

Špagety stále dominují
Čeští spotřebitelé utratili na moderním trhu hy-
permarketů a supermarketů za těstoviny, rýži 
a luštěniny 2‚8 miliardy korun. Údaje vyplývají 
z maloobchodního auditu společnosti Nielsen 
v období od 4/2019 do 3/2020. Meziročně do-
šlo k výraznějšímu nárůstu tržeb až o 15 %, 
zatímco roční spotřeba na úrovni 67‚2 milionu 
kilogramů stoupla o něco pomaleji, a to o 9 %. 
„Za tímto vysokým nárůstem je situace spojená 
s pandemií koronaviru a zvýšeným nákupem Zdroj: Median, MML-TGI 19/III−19/IV
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spotřebitelů jedlo 
v posledních 
12 měsících těstoviny.

CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: DÁMSKÁ HYGIENA

93‚8 %

Koronakrize 
odstartovala 
dramatické 
vykupování 

rýže, těstovin 
a luštěnin.
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V tomto vydání:

 potvrzuje, že u těstovin, rýže i luštěnin se pro-
dávaly také dražší značky. Spotřebitelé tedy pří-
liš nehleděli na cenu. „Potom zákazníci začali 
nakupovat také čerstvé potraviny, jako je maso, 
mléčné výrobky či ovoce a zelenina. Až v násle-
dujících měsících uvidíme, k jakým změnám 
v nákupním chování zákazníků celá situace po-
vede,“ doplňuje.

Spotřebitele tak hodně ovlivnila potřeba zajistit 
trvanlivé suroviny pro okamžitou spotřebu i pro 
uskladnění v případě nedostatečného zásobo-
vání obchodů. Jak informuje Lutfia Volfová, tis-
ková mluvčí společnosti Globus ČR, v jejích ob-
chodech vzrostl zájem o těstoviny o 48 %, kdy 
nejprodávanější byly ty s vlastní značkou a lev-
nější druhy. Prodeje rýže stouply o 55 % a luš-
těnin dokonce o 85 %. I v obchodech společ-
nosti Makro Cash & Carry ČR docházelo 
v důsledku skokového zvýšení poptávky k vý-
padkům v sortimentu rýže, luštěnin a těstovin. 
„Kapacita výroby nebyla schopna takový nárůst 
pokrýt,“ upřesňuje Petr Dlouhý, produktový 
manažer kategorie trvanlivých potravin. Pro-
blém byl se zbožím z dovozu, došlo k oslabení 
kurzu koruny – to vše vedlo k navýšení cen hlav-
ně u rýže a luštěnin.

Budoucnost bez 
zásadních změn

Vliv pandemie byl jasný. Jaký však bude další 
vývoj tohoto trvanlivého zboží? „Po skončení 
pandemie neočekáváme žádné zásadní změny, 
ale návrat do běžného života. Výrobu jsme opět 
rozšířili na plný sortiment a poptávka je stabil-
ní,“ říká Šárka Gahutová. Určité změny je podle 

ní možné očekávat v nákupním chování zákaz-
níků: „Ty se mohou například odrazit ve zvýše-
ném zájmu o nákup potravin on-line, na který si 
v době karantény lidé zvykli. Skupina spotřebi-
telů, která byla krizí ohrožena ekonomicky, se 
může začít více orientovat na těstoviny privát-
ních značek, tedy nižší cenové skupiny.“ A za 
pravdu jí dává Petr Dlouhý, který tvrdí, že v tuto 
chvíli jde o rovnici s velkým počtem neznámých, 
tudíž je obtížné cokoliv předjímat.

Momentálně je však přece jen znát, že zákazní-
ci ještě čerpají ze zásob. „Stále hledáme zajíma-
vé a aktuální novinky i do klasického sortimentu, 
aby naše nabídka byla přitažlivá a jedinečná. 
Vzhledem k prognózám vývoje ekonomiky oče-
káváme zvýšení zájmu o levnější potraviny, pro-
to jsme se zaměřili na rychlé rozšíření této na-
bídky, především značky Dobrá kvalita,“ 
poodkrývá Lutfia Volfová. Změnu pociťuje také 
společnost F. W. Tandoori. „Zákazníci se již ne-
předzásobují, tudíž zájem stále trvá, ale je v nor-
málu. Otevírají se restaurace, proto lidé přestá-
vají postupně vařit jen doma,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Rozmanitost sortimentu 
se vyplatí
Další vývoj trhu s těmito produkty se dá pouze 
předvídat. Nelze ho odvozovat na základě vý-
sledků aktuálního zákaznického chování, které 
je dramaticky ovlivněno situací kolem pande-
mie. „Naše dlouhodobá strategie je nabídnout 
sortiment přesně podle potřeb našich klíčových 
zákaznických skupin. Zaměřujeme se na šířku 
nabídky v rámci jedné kategorie, kde se vedle 
střední cenové třídy výrobků nachází i kvalita 
a pestrost, včetně různých velikostí balení. Sa-
mozřejmostí jsou biovýrobky, bezlepkové alter-

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

Plastové obaly – sáčky

• nejčastěji polypropylen – dobře 
recyklovatelný jednodruhový materiál

• recyklaci komplikují i špatně oddělitel-
né velkoformátové etikety

Papírové obaly – sáčky a krabičky

• nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

• papír by neměl být laminovaný 
plastovými ani kovovými fóliemi

Obaly by měly být dobře vyprázdnitelné. 
Na obalech by spotřebitelům pomohly 
podrobnější a názorné 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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nativy či varianty splňující přísné nutriční hod-
noty,“ uvádí Petr Dlouhý. Podle Adriany 
Matýskové se po rozvolnění karanténních 
opatření zvyšuje zájem o těstoviny shirataki, 
které díky své nízké energetické hodnotě láka-
jí především zákazníky s cílem co nejrychleji 
zhubnout.

V dnešní době lze pořídit rozmanité druhy luš-
těnin, stejně jako nejrůznější produkty z nich 
vytvořené, což mimo jiné reflektuje stále rostou-
cí poptávku po rostlinné stravě. „Pokud by spo-
třebitelé hledali nějakou novou formu, v jaké 
luštěniny ochutnat, mohou vyzkoušet novinku 
Légumio od Bonduelle, což jsou luštěniny a ze-

lenina zpracovaná do formy těstovin. Penne 
z červené čočky a mrkve, Fusilli z cizrny a kuku-
řice i Rigatoni z hrachu a cukety jsou potom 
bohatým zdrojem bílkovin a vlákniny, přirozeně 
bez lepku, neobsahují konzervanty a barviva,“ 
doporučuje Lucia Cangárová, trade marketing 
manager CZ/SK společnosti Bonduelle. Tuto for-
mu luštěnin ocení zákazníci zajímající se o zdra-
vý životní styl i maminky dětí, které těstoviny 
milují, ale luštěniny často odmítají.

Hvězdnými produkty společnosti Podravka – Lag-
ris zůstávají rýže loupaná a rýže parboiled, které 
se používají jako tradiční příloha. Oblíbené jsou 
také rýže řady premium, ať už je to rýže basmati 
nebo jasmínová. „V rámci připravovaných mar-
ketingových aktivit se i nadále budeme snažit 
naše zákazníky edukovat o šíři použití jednotli-
vých druhů rýže s důrazem právě na ty pré miové. 
Již několik let zaznamenáváme také nárůst v ka-
tegorii racionální výživy, kde je patrný zájem ze-
jména o výrobky, jako je pohanka, jáhly nebo 
sója,“ poukazuje Miroslava Adámková. To sou-
visí s rostoucím zájmem o zdravý životní styl.        
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CATSCAN
V tomto vydání:

 potvrzuje, že u těstovin, rýže i luštěnin se pro-
dávaly také dražší značky. Spotřebitelé tedy pří-
liš nehleděli na cenu. „Potom zákazníci začali 
nakupovat také čerstvé potraviny, jako je maso, 
mléčné výrobky či ovoce a zelenina. Až v násle-
dujících měsících uvidíme, k jakým změnám 
v nákupním chování zákazníků celá situace po-
vede,“ doplňuje.

Spotřebitele tak hodně ovlivnila potřeba zajistit 
trvanlivé suroviny pro okamžitou spotřebu i pro 
uskladnění v případě nedostatečného zásobo-
vání obchodů. Jak informuje Lutfia Volfová, tis-
ková mluvčí společnosti Globus ČR, v jejích ob-
chodech vzrostl zájem o těstoviny o 48 %, kdy 
nejprodávanější byly ty s vlastní značkou a lev-
nější druhy. Prodeje rýže stouply o 55 % a luš-
těnin dokonce o 85 %. I v obchodech společ-
nosti Makro Cash & Carry ČR docházelo 
v důsledku skokového zvýšení poptávky k vý-
padkům v sortimentu rýže, luštěnin a těstovin. 
„Kapacita výroby nebyla schopna takový nárůst 
pokrýt,“ upřesňuje Petr Dlouhý, produktový 
manažer kategorie trvanlivých potravin. Pro-
blém byl se zbožím z dovozu, došlo k oslabení 
kurzu koruny – to vše vedlo k navýšení cen hlav-
ně u rýže a luštěnin.

Budoucnost bez 
zásadních změn

Vliv pandemie byl jasný. Jaký však bude další 
vývoj tohoto trvanlivého zboží? „Po skončení 
pandemie neočekáváme žádné zásadní změny, 
ale návrat do běžného života. Výrobu jsme opět 
rozšířili na plný sortiment a poptávka je stabil-
ní,“ říká Šárka Gahutová. Určité změny je podle 

ní možné očekávat v nákupním chování zákaz-
níků: „Ty se mohou například odrazit ve zvýše-
ném zájmu o nákup potravin on-line, na který si 
v době karantény lidé zvykli. Skupina spotřebi-
telů, která byla krizí ohrožena ekonomicky, se 
může začít více orientovat na těstoviny privát-
ních značek, tedy nižší cenové skupiny.“ A za 
pravdu jí dává Petr Dlouhý, který tvrdí, že v tuto 
chvíli jde o rovnici s velkým počtem neznámých, 
tudíž je obtížné cokoliv předjímat.

Momentálně je však přece jen znát, že zákazní-
ci ještě čerpají ze zásob. „Stále hledáme zajíma-
vé a aktuální novinky i do klasického sortimentu, 
aby naše nabídka byla přitažlivá a jedinečná. 
Vzhledem k prognózám vývoje ekonomiky oče-
káváme zvýšení zájmu o levnější potraviny, pro-
to jsme se zaměřili na rychlé rozšíření této na-
bídky, především značky Dobrá kvalita,“ 
poodkrývá Lutfia Volfová. Změnu pociťuje také 
společnost F. W. Tandoori. „Zákazníci se již ne-
předzásobují, tudíž zájem stále trvá, ale je v nor-
málu. Otevírají se restaurace, proto lidé přestá-
vají postupně vařit jen doma,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Rozmanitost sortimentu 
se vyplatí
Další vývoj trhu s těmito produkty se dá pouze 
předvídat. Nelze ho odvozovat na základě vý-
sledků aktuálního zákaznického chování, které 
je dramaticky ovlivněno situací kolem pande-
mie. „Naše dlouhodobá strategie je nabídnout 
sortiment přesně podle potřeb našich klíčových 
zákaznických skupin. Zaměřujeme se na šířku 
nabídky v rámci jedné kategorie, kde se vedle 
střední cenové třídy výrobků nachází i kvalita 
a pestrost, včetně různých velikostí balení. Sa-
mozřejmostí jsou biovýrobky, bezlepkové alter-

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

Plastové obaly – sáčky

• nejčastěji polypropylen – dobře 
recyklovatelný jednodruhový materiál

• recyklaci komplikují i špatně oddělitel-
né velkoformátové etikety

Papírové obaly – sáčky a krabičky

• nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

• papír by neměl být laminovaný 
plastovými ani kovovými fóliemi

Obaly by měly být dobře vyprázdnitelné. 
Na obalech by spotřebitelům pomohly 
podrobnější a názorné 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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CATSCAN
V tomto vydání:

CS #2

V
rámci impulzních nákupů 
spotřebitelé nejčastěji sahají 
po sladkostech a snacku. Ta-
kovým typem jsou například 
také bonbony nebo čokolá-
dové tyčinky. I proto se toto 
zboží v hojné míře nachází 
v blízkosti pokladní zóny, kde 

jsou po ruce při čekání v řadě 
na placení.

Trh impulzního zboží je aktuálně 
velmi ovlivněn pandemií covid-19, 

která znamenala změnu nákupních 
zvyklostí. „Reálně došlo ke snížení 

frekvence návštěvy ob-
chodů a vyšší 

Zdroj: Nielsen

hodnotě nákupních košíků, což znamenalo 
méně příležitostí k oslovení spotřebitele impulz-
ními produkty a s tím spojený pokles prodejů. 
Některé z kategorií v porovnání s loňským rokem 
zaznamenaly pokles až 50 procent,“ poodkrývá 
aktuální změny Radek Klouček, trade marketing 
manager CR/SR společnosti Perfetti Van Melle 
Czech Republic. Na to reaguje Gabriela Bechyn-
ská, corporate & government affairs manager 
CZ/SK společnosti Mondelez Czech Republic, 
slovy, že tato kategorie je nyní vzhledem k sou-
časné pandemii dynamicky proměnlivá a spotře-
bitelskou poptávku lze daleko hůře předvídat. 
Sušenky a trvanlivé pečivo ale podle ní mají sta-
bilní prodeje.

Pandemie změnila 
poptávku

Vývoj nákupního chování zákazníků je tedy ak-
tuálně trochu nejasný. „Zatím zůstává setrvač-
nost toho, že jen třetina zákazníků má připra-

DO IMPULZU
PRONIKÁ 
SNACKING

Podle průzkumů je hlavním důvodem 
koupě zboží především náhlé 
uvědomění. Zákazník si při pohledu 

na zboží uvědomí, že ho vlastně 
potřebuje. Na to vsází kategorie 
impulzního zboží. Proto jsou 

důležité různé promoční akce, atraktivní obal a nezbytnost 
pravidelně umístit produkty za zvýhodněnou cenu do 
akčních zón.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

2,3 mld. Kč
utratili spotřebitelé za čokoládové tyčinky 
v období 4/2019–3/2020.

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: DÁMSKÁ HYGIENA

V
rámci impulzních nákupů 
spotřebitelé nejčastěji sahají 
po sladkostech a snacku. Ta-
kovým typem jsou například 
také bonbony nebo čokolá-
dové tyčinky. I proto se toto 
zboží v hojné míře nachází 
v blízkosti pokladní zóny, kde 

jsou po ruce při čekání v řadě 
na placení.

Trh impulzního zboží je aktuálně 
velmi ovlivněn pandemií covid-19, 

která znamenala změnu nákupních 
zvyklostí. „Reálně došlo ke snížení 

frekvence návštěvy ob-
chodů a vyšší 

SNACKING impulzního zboží. Proto jsou 
důležité různé promoční akce, atraktivní obal a nezbytnost 

pravidelně umístit produkty za zvýhodněnou cenu do 
akčních zón.
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sítích:Jaké impulzní novinky 
obohacují trh, čtěte na 
www.zboziaprodej.cz 

Trh s tímto zbožím stále není nasycený. „Je to 
vidět z reakcí na naprosté novinky, které vytvá-
řejí trendy, jako je bio, fair trade, raw, vegan či 
protein, i na uvádění novinek tradičními českými 
značkami. Obě cesty jsou správné, pokud zvolí-
te vhodný formát, cenu a komunikačně zacílíte 
na takového spotřebitele, který má o produkt 
právě zájem,“ usuzuje Robert Kičina. 

U impulzního zboží se stále více polarizují dva 
světy – tradice a neotřelá novinka. Dále se dá 
očekávat, že se bude také víc hledět na přida-
nou hodnotu a plošněji se sníží ochota k výdeji 
vyšších částek, což bude mít vliv na výkon pré-
miového segmentu. Podle Pavla Vojty v katego-
rii cukrovinek i nadále roste promoční podíl, 
zároveň se ale navyšuje průměrná cena, což je 
dáno tím, že se zákazníci postupně přesouvají 
k prémiovým výrobkům, a ty začínají více využí-
vat cenových akci k dalšímu růstu. „S impulzní-
mi produkty je však důležité pracovat nejen 
v pokladní zóně, ale také v rámci prodejní plo-
chy, jelikož potřebujete nakupujícího oslovit 
dříve, než si do košíku vloží plánovaný produkt 
nebo značku,“ radí Radek Klouček. Velmi důle-
žité je tak druhotné vystavení, které musí být na 
správném místě, musí nakupujícího zaujmout 
jakýmkoliv způsobem, ať už se jedná o světlo, 
tvar nebo barevnost, a komunikovat sdělení, 
které ho přiměje k nákupu.

vený nákupní seznam. To znamená, že většina 
se rozhoduje bezprostředně na prodejní ploše. 
To se ovšem během času s předpokládaným 
nástupem nezaměstnanosti a zhoršením eko-
nomické situace rodin může změnit ve pro-
spěch větší připravenosti a racionality nákupů,“ 
sděluje Daniel Hartl, marketingový manažer 
Druchemy, družstva pro chemickou výrobu 
a služby. Jasný výhled do budoucna tedy zatím 
není možný. „Současná situace je velmi odlišná 
od té běžné. Pro naši kategorii znamená im-
pulzní zboží produkty, na které člověk obvykle 
při nákupu dopředu nemyslí a koupí je opravdu 
až na základě různých pobídek přímo v obcho-
dě. Ty jsou většinou spojené s reálným umístě-
ním v prodejně,“ konkretizuje Robert Kičina, 
manažer pro korporátní komunikaci společnos-
ti Nestlé Česko. A protože se nyní právě od 
tohoto umístění upouštělo a místo dostaly ko-
moditní kategorie, po kterých byla velká po-
ptávka, jen pomalu se vše vrací k normálu a čela 
kategorií a akční zóny znovu zaplňují právě tyto 
produkty.

Klíčové je vystavení 
a nabídka

I přes aktuální změny se za impulzní zboží stále 
považují produkty, pro které zákazník nechodí 
cíleně a pořizuje si je spontánně. „Tomu podři-
zujeme jejich umístění a prezentaci. Nejčastěji 
bývají umístěny u pokladen, ale také v jiných 
místech prodejní plochy,“ prozrazuje Zuzana 
Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl Česká re-
publika. Skladba tohoto zboží se musí průběžně 
měnit. Tradičně jsou zastoupeny žvýkačky, 
ostatní zboží vychází z potřeb, ale také chutí 
zákazníků. „Jako dobrý příklad poslouží nabíd-
ka různých balení ořechů, které jsme do této 
zóny zařadili s ohledem na to, že čím dál více 
zákazníků dbá na zdravý životní styl,“ uvádí 
Zuzana Holá. Podle Pavla Vojty, marketingové-
ho manažera společnosti Storck Česká republi-
ka, zůstává u impulzního zboží klíčové vystavení 
v prodejně a nabídka, která je atraktivní cenou 
nebo tím, že se jedná o novinku.

Zásadní roli hraje
obal i cena

Nákupní chování spotřebitelů se však mění nejen 
v prodejně. „Toho jsme si vědomi a vidíme jasné 
trendy, kdy se spotřebitelé kloní k on-line naku-
pování. Víme, že napojení na vlastní e-commer-
ce platformu by bylo ideální, ale o tomto řešení 
neuvažujeme. Proto připravujeme promoaktivi-
ty, které budou využívat už zaběhlých e-com-
merce partnerů. V rámci kategorie slaného snac-
kingu tyto aktivity nejsou zatím standardní, 
a proto chceme vybrat značky a produkty, jež 
budou pro spotřebitele, kteří tyto služby využí-
vají, relevantní. Bavíme se o značkách Chio He-
roes a Nutline,“ informuje Helena Veselá, mar-
ketingová manažerka společnosti Intersnack. 
Podstatné pro impulzní kategorii zůstává vysta-
vení v obchodě a celková viditelnost položek. 
„Výhodné je, když je zboží z této kategorie vy-
stavené v první třetině obchodu,“ zmiňuje Gab-
riela Bechynská. Radek Klouček doplňuje, že 
obecně je pro tento druh zboží největším téma-
tem rozšiřování různých typů samoobslužných 
pokladen, které doprovází zmenšování prostoru 
v pokladních zónách, jež jsou pro impulzní pro-
dukty jedním z klíčových prodejních míst.

Nicméně důležitá je také cena. Pokud je přízni-
vá či akční, většina zákazníků je ochotna o pro-
duktu pouvažovat, zaměnit svůj původní výběr, 
nebo si jej dokonce koupit navíc. „Semix ale 
sází především na kvalitu a zdravotní benefity. 
Většina našich výrobků se může pyšnit zdravot-
ním tvrzením, a spotřebitel tak vidí, že kupuje 
výrobek, který mu přinese prospěch. To je vý-
znamné hlavně v této době, kdy jsou na zdraví 
a podporu imunity kladeny vyšší nároky než 
dříve,“ vzkazuje Gabriela Salichová, ředitelka 
marketingu společnosti Semix Pluso, a doplňu-
je, že velký vliv pochopitelně má atraktivní obal. 
„Jelikož jsme firma plná vlastenců, věříme, že 
i to, že jde o české výrobky vyrobené českými 
lidmi téměř výhradně z českých surovin, má svůj 
vliv,“ dodává.                                

„O úspěchu rozhoduje prezentace 
a umístění.“

 Podpora impulzního rozhodnutí na prodejní ploše je kombinace již vytvo-
řené pozitivní paměťové stopy v mysli zákazníka a současně atraktivního 
umístění a designu prodeje. Je to tedy stále práce s mediální prezentací 
značky jakéhokoli typu podle volby zadavatele a práce s prodejním umís-
těním, aby byla interiorizace značky produktu komplexní.

Daniel Hartl,
marketingový manažer, Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
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V
rámci impulzních nákupů 
spotřebitelé nejčastěji sahají 
po sladkostech a snacku. Ta-
kovým typem jsou například 
také bonbony nebo čokolá-
dové tyčinky. I proto se toto 
zboží v hojné míře nachází 
v blízkosti pokladní zóny, kde 

jsou po ruce při čekání v řadě 
na placení.

Trh impulzního zboží je aktuálně 
velmi ovlivněn pandemií covid-19, 

která znamenala změnu nákupních 
zvyklostí. „Reálně došlo ke snížení 

frekvence návštěvy ob-
chodů a vyšší 

Zdroj: Nielsen

hodnotě nákupních košíků, což znamenalo 
méně příležitostí k oslovení spotřebitele impulz-
ními produkty a s tím spojený pokles prodejů. 
Některé z kategorií v porovnání s loňským rokem 
zaznamenaly pokles až 50 procent,“ poodkrývá 
aktuální změny Radek Klouček, trade marketing 
manager CR/SR společnosti Perfetti Van Melle 
Czech Republic. Na to reaguje Gabriela Bechyn-
ská, corporate & government affairs manager 
CZ/SK společnosti Mondelez Czech Republic, 
slovy, že tato kategorie je nyní vzhledem k sou-
časné pandemii dynamicky proměnlivá a spotře-
bitelskou poptávku lze daleko hůře předvídat. 
Sušenky a trvanlivé pečivo ale podle ní mají sta-
bilní prodeje.

Pandemie změnila 
poptávku

Vývoj nákupního chování zákazníků je tedy ak-
tuálně trochu nejasný. „Zatím zůstává setrvač-
nost toho, že jen třetina zákazníků má připra-

DO IMPULZU
PRONIKÁ 
SNACKING

Podle průzkumů je hlavním důvodem 
koupě zboží především náhlé 
uvědomění. Zákazník si při pohledu 

na zboží uvědomí, že ho vlastně 
potřebuje. Na to vsází kategorie 
impulzního zboží. Proto jsou 

důležité různé promoční akce, atraktivní obal a nezbytnost 
pravidelně umístit produkty za zvýhodněnou cenu do 
akčních zón.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

2,3 mld. Kč
utratili spotřebitelé za čokoládové tyčinky 
v období 4/2019–3/2020.
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DÁMSKÁ 
HYGIENA MÍŘÍ 
K PŘÍRODNÍM 
VARIACÍM Ačkoli kategorii dámské hygieny 

jednoznačně dominují klasické 
vložky, roste obliba slipových, které 

ženy využívají i mimo menstruační cyklus. Spotřebitelky pro ně nejčastěji míří do 
hypermarketů, roste i on-line. Ke slovu se dostávají inovace, které cílí na ty ženy, 
pro které je důležité přírodní složení či přidané pečující látky na přírodní bázi.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

Z drogerií do 
hypermarketů a on-line

Jana Rázgová, group brand manažerka značky 
Veltie společnosti Freudenberg Home and Clea-
ning Solutions, uvádí, že trh dámské hygieny 
zaznamenal především v posledních měsících 
poměrně turbulentní vývoj: „Podle dat z moni-
toringu poklesl obrat v drogistických řetězcích, 
spotřebitelky změnily své nákupní chování a ná-
kupy prostředků intimní hygieny realizovaly hlav-
ně v hypermarketech a on-line.“ Dodává, že 
teprve vývoj v dalších měsících ukáže, v jaké míře 
se zákaznice do drogistických prodejen vrátí.

Pokud se na data podíváme z dlouhodobého 
pohledu, v preferencích nákupních míst nedo-
chází k velkým změnám – největší část svých 
výdajů, více než jednu třetinu, do dámské hy-
gieny nechají české domácnosti v hypermarke-
tech. „Kategorii tu v roce 2019 nakoupilo nece-
lých 30 procent českých domácností, což 
znamená dlouhodobý pokles o pět procentních 

Zdroj: Nielsen (Maloobchodní prodejny s potravinami 
a smíšeným zbožím a drogerie, bez Makra), 4/19–3/20

N
ejvýznamnějším segmentem 
kategorie dámské hygieny zů-
stávají vložky, podle aktuálních 
dat společnosti Nielsen do nich 
české ženy investují víc než po-

lovinu svých výdajů (52 %), tampony pak tvoří 
28 % výdajů a pětinu výdajů spolknou slipové 
vložky. Pokud bychom se na jednotlivé segmen-
ty podívali optikou průměrných cen, tamponům 
dominují ty na úrovni 2‚88 Kč za kus, následují 
vložky s 2‚77 Kč za kus a nejnižší úroveň mají 
slipové vložky s 1‚03 Kč za kus. Všechny tři seg-
menty zaznamenaly ve sledovaném období od 
dubna loňského roku do března 2020 nárůst 
průměrné ceny, která táhla také růst tržeb.

Roste význam větších 
balení

„Pokud se podíváme na velikost balení, tak 
u vložek a tamponů převládá počet 11 až 
      20 kusů v balení, ty tvoří víc než polovinu tržeb,“ 
specifikuje client consultant Lucia Dargajová. 
Druhým nejprodávanějším balením u vložek je 
nejmenší formát do deseti kusů, zatímco u tam-
ponů jsou to největší balení s počtem víc než 
31 kusů a jejich významnost roste. „Česká repub-
lika je proti zemím směrem na západ specifická. 
Zatímco tady převládá prodej spíše menších ba-
lení, v západních zemích vítězí takzvané jumbo 
packy. Svůj nákup tam plánují dopředu a před-
zásobí se většími baleními,“ srovnává Daniel Va-
něk, key account manager společnosti Fide.

„Co se týče slipových vložek, ty jsou naopak 
preferované ve velkých baleních o více než jed-
natřiceti kusech a představují víc než dvě třetiny 
tržeb daného segmentu,“ dodává Lucia Darga-
jová. Je to dáno zejména tím, že slipové vložky 
si ženy zvykly používat nejen během slabší či 
doznívající menstruace, ale prakticky pro každo-
denní hygienu, využívají je rovněž ženy, které 
trpí výtoky. „Jejich obliba roste hlavně v letních 
měsících. Nejsou vidět a díky jejich tvaru a slo-
žení jsou vhodné i pro letní oblečení,“ doplňuje 
Daniel Vaněk.

Podíl jednotlivých 
segmentů 

dámské hygieny 
na tržbách

Vložky 52 %

Tampony 28 %

Slipové vložky 20 %

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 2019

Víc než1/3
výdajů domácností 
za dámské hygienické 
potřeby zůstala 
v hypermarketech.

„Důležité 
je pohodlí 

pro  aktivní 
 životní styl.“

Hlavní trendy v dámské hygieně zahrnují 
péči o vlastní zdraví, prevenci, svěží 
pocit a pohodlí i při aktivním stylu 
života. Dámská intimní hygiena se stala 
automatickou součástí každodenního 
rituálu stejně jako třeba odličování. Ženy 
si vybírají nejen podle kvality, ale také 
podle toho, jak výrobky splňují jejich 
individuální potřeby a jak praktické je 
jejich použití.

Barbora Nováková,
brand manažerka značky Chilly, 
Bolton Czechia

bodů od roku 2016,“ přibližuje pohled na data 
Vladimíra Šebková, client relationship manager 
Spotřebitelského panelu GfK Czech. Doplňuje, 
že druhým místem, kde domácnosti za dámskou 
hygienu utrácejí, jsou drogerie a lékárny, kde 
utratí necelou třetinu svých výdajů. Počet kupu-
jících domácností je v tomto prodejním kanálu 
o něco nižší než v hypermarketech, kategorii 
v nich nakupuje zhruba čtvrtina českých domác-
ností. I drogerie a lékárny tedy zaznamenaly 
podle výše zmíněného spotřebitelského panelu 
z dlouhodobého pohledu úbytek kupujících. 
„Supermarkety a diskontní prodejny mají na vý-
dajích za dámskou hygienu zhruba desetipro-
centní podíl. U diskontních prodejen je podíl 
dlouhodobě stabilní, u supermarketů mírně 
stoupá,“ dokládá Vladimíra Šebková. A doplňu-
je, že to i přesto, že počet kupujících mírně klesá 
pod 15 %, stejně tak je pokles kupujících vidět 
i u diskontních prodejen, kde se drží nad 15 %.

Kupující utratily v roce 2019 za kategorii dám-
ské hygieny ročně zhruba 470 korun, což je 
o deset procent vyšší výdaj, než tomu bylo 
v roce 2018. „Při dlouhodobém pohledu je vý-
daj jen o necelá tři procenta vyšší než v roce 
2016,“ komentuje čísla z dlouhodobého pohle-
du Vladimíra Šebková. Nejvyšší výdaje mají ku-
pující klasických dámských vložek, které utratí 
za rok za danou kategorii 370 korun, kupující 
tamponů nechají v obchodech více než 260 ko-
run a kupující slipových vložek utratí o něco více 
než 210 korun. „U kupujících slipových vložek 
jsou roční výdaje na kategorii o více než pětinu 
vyšší než v roce 2016, u dalších dvou kategorií 
je nárůst výrazně nižší,“ doplňuje přehled Vladi-
míra Šebková.

470 Kč
utratily domácnosti za 
kategorii dámská hygiena.

Kategorii 
obohacují bio 

a eko výrobky.
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Inovace volí udržitelnou 
cestu

Rostoucí zájem spotřebitelek o trvalou udržitel-
nost a výrobky, které jsou šetrné k přírodě, mo-
tivují výrobce k inovacím, které jejich rostoucí 
zájem, přání i potřeby naplní. Jednodušeji řeče-
no: ženy považují výkonné technologie, jež od-
vádějí vlhkost, chrání pokožku a udržují ji v čis-
totě, za samozřejmost a část spotřebitelek 
očekává, že si produkty tyto vlastnosti uchovají 
i ve své ekologičtější variantě. Společnost Hart-
mann – Rico například uvádí na trh tampony Ria 
Organic, a jak říká produktová manažerka znač-
ky Eva Minaříková, firma tak reaguje právě na 
velmi silný trend a poptávku po přírodních pro-
duktech: „Nabízíme alternativu k tradičním 
tamponům pro cílovou skupinu žen a dívek, 
které přemýšlejí o trvalé udržitelnosti a chtějí 
produkty, jež jsou šetrné k tělu i přírodě.“

Do kategorie dámské hygieny vstupují rovněž 
výrobky, které by mohly v budoucnu hrát větší 
roli, zvlášť u spotřebitelek, jež se brání nákupu 
jednorázových pomůcek. Patří mezi ně napří-
klad menstruační kalíšky, které jsou ekologickou 
variantou k vložkám a tamponům. Z průzkumu 
Market & Media & Lifestyle – TGI agentury Me-
dian ze třetího a čtvrtého kvartálu roku 2019 
vyplývá, že menstruační kalíšek používá už 
6‚7 % z těch, které ženské hygienické potřeby, 
včetně vložek, tamponů a slipových vložek po-
užily v posledních dvanácti měsících. Ženy ob-
vykle kombinují jednotlivé varianty potřeb, men-
struační vložky tak podle výše zmíněného 

průzkumu používalo 71‚4 %, slipové vložky 
55‚6 % a tampony 49‚7 % respondentek.

Další variantu pro ekologicky smýšlející spotře-
bitelky představují menstruační kalhotky. Ty 
jsou ušité ze speciálních high-tech materiálů 
a nanovláken a vzhledově se neliší od klasického 
spodního prádla. Díky vrstvě z nanovláken jsou 
velmi tenké, ale zároveň savé, nanovlákna také 
zabraňují množení bakterií a poskytují tak že-
nám potřebný komfort. Na tuzemském trhu je 
už přes rok nabízí například český start-up pod 
značkou Snuggs. Spotřebitelky může sice odra-
dit jejich vysoká pořizovací cena, svoji cílovou 
skupinu si ale produkt určitě najde.

Vůně, které nedráždí 
citlivou pokožku

I do klasického sortimentu menstruačních vlo-
žek ale vstupují inovace, které spotřebitelky oce-
ní, například vůně. Společnost Fide uvedla na trh 
ultratenkou menstruační vložku s vůní aloe vera 
Carin Ultra Wings Aloe Vera. „Podnět k zařaze-
ní právě této položky do stávajícího sortimentu 
daly samy spotřebitelky, a to na základě poptáv-
ky po této vůni i na poli dámské hygieny. Spo-
třebitelky si tuto vůni velmi oblíbily a opakovaně 
se dotazovaly, zda budeme s touto vůní vyrábět 

i ultratenké vložky určené pro menstruační cyk-
lus,“ přibližuje novinku Daniel Vaněk. Parfémo-
vané dámské hygienické vložky mohou být 
hrozbou pro citlivou pokožku některých žen. 
Společnost Fide ale produkty inovovala tak, aby 
je mohly bez problémů používat všechny ženy. 
„Parfém je umístěn na spodní straně vložky, 
takže nedochází ke kontaktu parfému s intim-
ními partiemi těla a mohou jej používat i ženy 
s citlivou pokožkou,“ vysvětluje Daniel Vaněk. 
Firma Fide se průběžně zaměřuje na technolo-
gické vylepšení produktů tak, aby ženám výrob-
ky poskytovaly maximální komfort. Jde přede-
vším o to, aby vložky byly vysoce absorpční 
a ženy je mohly beze strachu používat i během 
spánku. „Díky vlastnímu vývoji se nám daří při-
cházet s důležitými novinkami, ať už jsou to 
například menstruační vložky s probiotickou 
kulturou, které nabízíme v rámci našich značek 
Micci, Oasis a Carin ProBiotic, nebo menstruač-
ní vložky s aktivním molekulárním kyslíkem, do-
stupné pro značku Oasis a Carin Antiseptic. 
Aktivní kyslík v produktech se stará o šetrnou 
dezinfekci a omezuje nepříjemný zápach 
 neutralizací aromatických sloučenin,“ popisuje 
Daniel Vaněk inovace z dílny společnosti Fide.

Potřeby musí být 
praktické

Podle Barbory Novákové, brand manažerky 
značky Chilly, kterou na českém trhu distribuuje 
společnost Bolton Czechia, jsou hlavními trendy 
v dámské intimní hygieně prevence, péče o zdra-
ví a preference takových výrobků, které odpoví-
dají aktivnímu stylu života, přinášejí pohodlí 
a svěží pocit. „Prevence je už přirozenou součás-
tí životního stylu a ženy dávají přednost výrob-
kům, které jsou kvalitní, splňují jejich individuál-
ní potřeby, ale také jsou praktické,“ vysvětluje. 
Kvalitu výrobků zaručuje klinické testování. Ros-
toucí oblibě se tak podle ní těší intimní ubrousky 

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

Plastové obaly – sáčky

• nejčastěji polyetylen – dobře recyklova-
telný jednodruhový materiál

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitel-
né velkoformátové etikety

Papírové obaly – krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný 
plastovými ani kovovými fóliemi

Na obalech by spotřebitelům pomohly 
podrobnější a názorné informace o tom, 
kam použitý obal odložit.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Chilly Intima Pocket, dostupné ve verzích Fresh, 
Delicate a Antibacterial, které si díky praktické-
mu uzavíratelnému balení zachovávají svěžest 
a vlhkost. Praktičnost pro cesty či do fitness cen-
tra nabízí značka v 50ml balení intimního gelu 
Chilly Fresh. Pro letošní letní sezonu připravila 
společnost limitovanou edici, která pro větší 
atraktivitu a lepší viditelnost v regále využívá ko-
munikaci přímo na obalu. Jak říká Barbora No-
váková, spotřebitelkám pomohou při výběru 
jednoslovné charakteristiky, např. ochrana, hyd-
ratace, jemnost, svěžest a prevence. Na obalu je 
také umístěn QR kód, jehož prostřednictvím se 
mohou ženy zapojit do spotřebitelské soutěže, 
která kampaň bude provázet společně s komu-
nikací v on-line kanálech a v televizi.

Funguje internet, 
kontroverze a šeptanda

Televizní reklama je v komunikaci stále domi-
nantní. Jak ale uvádí Jana Rázgová, její význam 

klesá ve prospěch on-line kanálů: „Značka Ko-
tex míří hlavně na dívky a mladé ženy, takže on-
-line, především bannerová a video reklama jsou 
pro nás hlavním komunikačním kanálem.“

Značka Ria často promlouvá ke svým zákazni-
cím prostřednictvím tabuizovaných témat, kte-
rá se úspěšně snaží bořit. Zatímco v loňském 
roce se kampaní MENstruace: I kluků se to týká 

pokusila o detabuizaci menstruace očima mužů 
a celkovou edukaci o menstruaci, letos se pouš-
tí do intimních otázek sebepřijetí v kampani 
Sliby mojí vagíně. Dobrá značka se ale nakonec 
chválí sama. „Na základě našich zkušeností je 
nejlepší prezentací loajální a spokojená spotře-
bitelka,“ míní Daniel Vaněk. Značky Micci, 
Oasis a Carin tak hodně sázejí na tzv. word of 
mouth.                                

„Dámská hygiena rostla téměř 
ve všech  sledovaných segmentech.“

Spotřeba produktů dámské hygieny stoupla od dubna 2019 do března 
letošního roku o jedno a půl procenta. Růst zaznamenaly téměř všechny 
sledované segmenty – vložky a tampony, výjimku tvoří mírný pokles u sli-
pových vložek. Tržby v této kategorii meziročně rostou rychleji, o čtyři 
a půl procenta, nejdynamičtější růst zaznamenaly vložky.

Lucia Dargajová, client consultant, Nielsen

„Vím o nich jen já, nikdo jiný.“

Skvělá ochrana
při úniku moči

Naše nejlepší ochrana a komfort
díky technologii MOTIONFIT™

MOTIONFIT ™

přizpůsobí se
vašim pohybům
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CATSCAN
V tomto vydání:

Inovace volí udržitelnou 
cestu

Rostoucí zájem spotřebitelek o trvalou udržitel-
nost a výrobky, které jsou šetrné k přírodě, mo-
tivují výrobce k inovacím, které jejich rostoucí 
zájem, přání i potřeby naplní. Jednodušeji řeče-
no: ženy považují výkonné technologie, jež od-
vádějí vlhkost, chrání pokožku a udržují ji v čis-
totě, za samozřejmost a část spotřebitelek 
očekává, že si produkty tyto vlastnosti uchovají 
i ve své ekologičtější variantě. Společnost Hart-
mann – Rico například uvádí na trh tampony Ria 
Organic, a jak říká produktová manažerka znač-
ky Eva Minaříková, firma tak reaguje právě na 
velmi silný trend a poptávku po přírodních pro-
duktech: „Nabízíme alternativu k tradičním 
tamponům pro cílovou skupinu žen a dívek, 
které přemýšlejí o trvalé udržitelnosti a chtějí 
produkty, jež jsou šetrné k tělu i přírodě.“

Do kategorie dámské hygieny vstupují rovněž 
výrobky, které by mohly v budoucnu hrát větší 
roli, zvlášť u spotřebitelek, jež se brání nákupu 
jednorázových pomůcek. Patří mezi ně napří-
klad menstruační kalíšky, které jsou ekologickou 
variantou k vložkám a tamponům. Z průzkumu 
Market & Media & Lifestyle – TGI agentury Me-
dian ze třetího a čtvrtého kvartálu roku 2019 
vyplývá, že menstruační kalíšek používá už 
6‚7 % z těch, které ženské hygienické potřeby, 
včetně vložek, tamponů a slipových vložek po-
užily v posledních dvanácti měsících. Ženy ob-
vykle kombinují jednotlivé varianty potřeb, men-
struační vložky tak podle výše zmíněného 

průzkumu používalo 71‚4 %, slipové vložky 
55‚6 % a tampony 49‚7 % respondentek.

Další variantu pro ekologicky smýšlející spotře-
bitelky představují menstruační kalhotky. Ty 
jsou ušité ze speciálních high-tech materiálů 
a nanovláken a vzhledově se neliší od klasického 
spodního prádla. Díky vrstvě z nanovláken jsou 
velmi tenké, ale zároveň savé, nanovlákna také 
zabraňují množení bakterií a poskytují tak že-
nám potřebný komfort. Na tuzemském trhu je 
už přes rok nabízí například český start-up pod 
značkou Snuggs. Spotřebitelky může sice odra-
dit jejich vysoká pořizovací cena, svoji cílovou 
skupinu si ale produkt určitě najde.

Vůně, které nedráždí 
citlivou pokožku

I do klasického sortimentu menstruačních vlo-
žek ale vstupují inovace, které spotřebitelky oce-
ní, například vůně. Společnost Fide uvedla na trh 
ultratenkou menstruační vložku s vůní aloe vera 
Carin Ultra Wings Aloe Vera. „Podnět k zařaze-
ní právě této položky do stávajícího sortimentu 
daly samy spotřebitelky, a to na základě poptáv-
ky po této vůni i na poli dámské hygieny. Spo-
třebitelky si tuto vůni velmi oblíbily a opakovaně 
se dotazovaly, zda budeme s touto vůní vyrábět 

i ultratenké vložky určené pro menstruační cyk-
lus,“ přibližuje novinku Daniel Vaněk. Parfémo-
vané dámské hygienické vložky mohou být 
hrozbou pro citlivou pokožku některých žen. 
Společnost Fide ale produkty inovovala tak, aby 
je mohly bez problémů používat všechny ženy. 
„Parfém je umístěn na spodní straně vložky, 
takže nedochází ke kontaktu parfému s intim-
ními partiemi těla a mohou jej používat i ženy 
s citlivou pokožkou,“ vysvětluje Daniel Vaněk. 
Firma Fide se průběžně zaměřuje na technolo-
gické vylepšení produktů tak, aby ženám výrob-
ky poskytovaly maximální komfort. Jde přede-
vším o to, aby vložky byly vysoce absorpční 
a ženy je mohly beze strachu používat i během 
spánku. „Díky vlastnímu vývoji se nám daří při-
cházet s důležitými novinkami, ať už jsou to 
například menstruační vložky s probiotickou 
kulturou, které nabízíme v rámci našich značek 
Micci, Oasis a Carin ProBiotic, nebo menstruač-
ní vložky s aktivním molekulárním kyslíkem, do-
stupné pro značku Oasis a Carin Antiseptic. 
Aktivní kyslík v produktech se stará o šetrnou 
dezinfekci a omezuje nepříjemný zápach 
 neutralizací aromatických sloučenin,“ popisuje 
Daniel Vaněk inovace z dílny společnosti Fide.

Potřeby musí být 
praktické

Podle Barbory Novákové, brand manažerky 
značky Chilly, kterou na českém trhu distribuuje 
společnost Bolton Czechia, jsou hlavními trendy 
v dámské intimní hygieně prevence, péče o zdra-
ví a preference takových výrobků, které odpoví-
dají aktivnímu stylu života, přinášejí pohodlí 
a svěží pocit. „Prevence je už přirozenou součás-
tí životního stylu a ženy dávají přednost výrob-
kům, které jsou kvalitní, splňují jejich individuál-
ní potřeby, ale také jsou praktické,“ vysvětluje. 
Kvalitu výrobků zaručuje klinické testování. Ros-
toucí oblibě se tak podle ní těší intimní ubrousky 

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

Plastové obaly – sáčky

• nejčastěji polyetylen – dobře recyklova-
telný jednodruhový materiál

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitel-
né velkoformátové etikety

Papírové obaly – krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný 
plastovými ani kovovými fóliemi

Na obalech by spotřebitelům pomohly 
podrobnější a názorné informace o tom, 
kam použitý obal odložit.

(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

POCHUTINY

Hořčice Avokádo: PLNOTUČNÁ a KREMŽSKÁ
Pro milovníky tradice, vysoké kvality a dokonalé chuti značka 
Avokádo připravila dva všemi oblíbené druhy hořčice. Plno-
tučná je výjimečná svojí velmi hladkou konzistencí a lahodnou 
chutí. Perfektně se hodí k jemným uzeninám nebo k pečeným 
masům, do omáček a salátových zálivek. Sladce pikantní 
hořčici kremžskou, s jemně kořeněnou příchutí, je ideální 
kombinovat s masitými pokrmy nebo uzeninami, je skvělá 
pro přípravu marinád. Oba výrobky jsou
bez přídavku konzervantů.

VYBAVENÍ OBCHODU

Online systém monitorování teplot 
a automatizace HACCP reportů 
Plně autonomní bezdrátový systém čidel s minimální 
10letou životností baterií, který v reálném čase automaticky 
zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím nábytku, archivuje 
HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

V souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI.

VYBAVENÍ OBCHODU

Mendos XU – Úzká 
přístěnná vitrína 
za rozumnou cenu
• Úzká přístěnná vitrína vhodná i do malých 

a stísněných prostor

• Nadstandardní prezentační plocha vašich 
výrobků

• Široká nabídka délkových modulů, konfigurací 
a volitelného příslušenství

• Dostupné i ve variantě s otočnými dveřmi 
(MenEco)

• Možnost seskupení zády k sobě

Carrier chladicí technika, s. r. o.

Líbalova 2348/1

149 00  Praha 4 – Chodov

+420 281 095 111

info@carrier-cht.cz

www.carrier-cht.cz

CIDERY

Osvěžte se novým 
Somersby Sparkling Spritz!
V tomto roce přichází Budějovický Budvar na trh s další novinkou  z portfolia Somersby,  
Sparkling Spritz. Tato příchuť je v poslední době oblíbená hlavně u mladé generace. 
Budějovický Budvar tak přichází  s variantou, která nejen rozšíří celé portfolio značky 
Somersby na českém trhu, ale dopřeje příznivcům značky Somersby mnohem 
širší výběr. Zákazníci si mohou dopřát tuto variantu v oblíbeném plechovkovém 
i lahvovém formátu o objemu 0,33 l. Po celé republice je dostupná 
v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách od května 
letošního roku.

PÉČE O RTY

Jelení lůj ŽUŽU
Tradiční česká značka Jelení lůj přináší na trh novinku – pomádu na rty s příchutí 
žužu bonbonů. Znáte vůni a chuť žužu? Tak právě pro vás je určen jedinečný Jelení 
lůj Žužu. Pro holčičky v designu s módním jednorožcem. 

Receptura je bez minerálních olejů, lehce oslazená a s tónující perletí. Regeneruje, 
zvláčňuje a chrání rty před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud pro své rty 
hledáte přirozenou ochranu, výrobky značky Jelení lůj jsou pro vás tou správnou 
volbou. Aplikujte na rty podle potřeby. Vhodné pro každodenní použití.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Budějovický Budvar, n. p.

Karolíny Světlé 4

370 21  České Budějovice

Tel.: +420 387 705 111

Fax: +420 387 311 135

www.budejovickybudvar.cz

OPLATKY

Manner Schoko 
brownie 400 g
Manner rozšiřuje svůj sortiment o Manner Schoko 
brownie. Dortíčky Manner nyní jako moderní 
čokoládové brownies s křupavou oplatkou
s 84 % krémové náplně, které optimálně doplňují 
sortiment oblíbených klasických oříškových 
dortíčků Manner. Manner čokoládové brownies 
obsahují kakao z kakaových bobů z domácí 
pražírny s certifikátem UTZ.

Josef Manner, s. r. o. 

Olomoucká 40

618 00  Brno

+420 548 140 226

office@cz.manner.com

www.manner.com

Integrated Retail Solutions s.r.o.

Autorizovaný distributor:

Fri-Service Czech, s. r. o.

+420 735 170 685

ondrej.kudrnac@friservice.cz

www.synstores.com

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.avokado.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

bezdrátové 
čidlo

 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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POCHUTINY

Hořčice Avokádo: PLNOTUČNÁ a KREMŽSKÁ
Pro milovníky tradice, vysoké kvality a dokonalé chuti značka 
Avokádo připravila dva všemi oblíbené druhy hořčice. Plno-
tučná je výjimečná svojí velmi hladkou konzistencí a lahodnou 
chutí. Perfektně se hodí k jemným uzeninám nebo k pečeným 
masům, do omáček a salátových zálivek. Sladce pikantní 
hořčici kremžskou, s jemně kořeněnou příchutí, je ideální 
kombinovat s masitými pokrmy nebo uzeninami, je skvělá 
pro přípravu marinád. Oba výrobky jsou
bez přídavku konzervantů.

VYBAVENÍ OBCHODU

Online systém monitorování teplot 
a automatizace HACCP reportů 
Plně autonomní bezdrátový systém čidel s minimální 
10letou životností baterií, který v reálném čase automaticky 
zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím nábytku, archivuje 
HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

V souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI.

VYBAVENÍ OBCHODU

Mendos XU – Úzká 
přístěnná vitrína 
za rozumnou cenu
• Úzká přístěnná vitrína vhodná i do malých 

a stísněných prostor

• Nadstandardní prezentační plocha vašich 
výrobků

• Široká nabídka délkových modulů, konfigurací 
a volitelného příslušenství

• Dostupné i ve variantě s otočnými dveřmi 
(MenEco)

• Možnost seskupení zády k sobě

Carrier chladicí technika, s. r. o.

Líbalova 2348/1

149 00  Praha 4 – Chodov

+420 281 095 111

info@carrier-cht.cz

www.carrier-cht.cz

CIDERY

Osvěžte se novým 
Somersby Sparkling Spritz!
V tomto roce přichází Budějovický Budvar na trh s další novinkou  z portfolia Somersby,  
Sparkling Spritz. Tato příchuť je v poslední době oblíbená hlavně u mladé generace. 
Budějovický Budvar tak přichází  s variantou, která nejen rozšíří celé portfolio značky 
Somersby na českém trhu, ale dopřeje příznivcům značky Somersby mnohem 
širší výběr. Zákazníci si mohou dopřát tuto variantu v oblíbeném plechovkovém 
i lahvovém formátu o objemu 0,33 l. Po celé republice je dostupná 
v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách od května 
letošního roku.

PÉČE O RTY

Jelení lůj ŽUŽU
Tradiční česká značka Jelení lůj přináší na trh novinku – pomádu na rty s příchutí 
žužu bonbonů. Znáte vůni a chuť žužu? Tak právě pro vás je určen jedinečný Jelení 
lůj Žužu. Pro holčičky v designu s módním jednorožcem. 

Receptura je bez minerálních olejů, lehce oslazená a s tónující perletí. Regeneruje, 
zvláčňuje a chrání rty před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud pro své rty 
hledáte přirozenou ochranu, výrobky značky Jelení lůj jsou pro vás tou správnou 
volbou. Aplikujte na rty podle potřeby. Vhodné pro každodenní použití.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Budějovický Budvar, n. p.

Karolíny Světlé 4

370 21  České Budějovice

Tel.: +420 387 705 111

Fax: +420 387 311 135

www.budejovickybudvar.cz
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Obaloví profíci se 

sejdou na největší 

obalové akci 

letošního roku!

Je tento obal 
recyklovatelný?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Téma 8. ročníku kongresu: 
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0332-20_OBALKO_autoinz_SB_3x240x340_V2_NAHLED.indd   10332-20_OBALKO_autoinz_SB_3x240x340_V2_NAHLED.indd   1 20.05.2020   10:2720.05.2020   10:27

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

44

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

POCHUTINY

Hořčice Avokádo: PLNOTUČNÁ a KREMŽSKÁ
Pro milovníky tradice, vysoké kvality a dokonalé chuti značka 
Avokádo připravila dva všemi oblíbené druhy hořčice. Plno-
tučná je výjimečná svojí velmi hladkou konzistencí a lahodnou 
chutí. Perfektně se hodí k jemným uzeninám nebo k pečeným 
masům, do omáček a salátových zálivek. Sladce pikantní 
hořčici kremžskou, s jemně kořeněnou příchutí, je ideální 
kombinovat s masitými pokrmy nebo uzeninami, je skvělá 
pro přípravu marinád. Oba výrobky jsou
bez přídavku konzervantů.

VYBAVENÍ OBCHODU

Online systém monitorování teplot 
a automatizace HACCP reportů 
Plně autonomní bezdrátový systém čidel s minimální 
10letou životností baterií, který v reálném čase automaticky 
zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím nábytku, archivuje 
HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

V souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI.

VYBAVENÍ OBCHODU

Mendos XU – Úzká 
přístěnná vitrína 
za rozumnou cenu
• Úzká přístěnná vitrína vhodná i do malých 

a stísněných prostor

• Nadstandardní prezentační plocha vašich 
výrobků

• Široká nabídka délkových modulů, konfigurací 
a volitelného příslušenství

• Dostupné i ve variantě s otočnými dveřmi 
(MenEco)

• Možnost seskupení zády k sobě

Carrier chladicí technika, s. r. o.

Líbalova 2348/1

149 00  Praha 4 – Chodov

+420 281 095 111

info@carrier-cht.cz

www.carrier-cht.cz

CIDERY

Osvěžte se novým 
Somersby Sparkling Spritz!
V tomto roce přichází Budějovický Budvar na trh s další novinkou  z portfolia Somersby,  
Sparkling Spritz. Tato příchuť je v poslední době oblíbená hlavně u mladé generace. 
Budějovický Budvar tak přichází  s variantou, která nejen rozšíří celé portfolio značky 
Somersby na českém trhu, ale dopřeje příznivcům značky Somersby mnohem 
širší výběr. Zákazníci si mohou dopřát tuto variantu v oblíbeném plechovkovém 
i lahvovém formátu o objemu 0,33 l. Po celé republice je dostupná 
v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách od května 
letošního roku.

PÉČE O RTY

Jelení lůj ŽUŽU
Tradiční česká značka Jelení lůj přináší na trh novinku – pomádu na rty s příchutí 
žužu bonbonů. Znáte vůni a chuť žužu? Tak právě pro vás je určen jedinečný Jelení 
lůj Žužu. Pro holčičky v designu s módním jednorožcem. 

Receptura je bez minerálních olejů, lehce oslazená a s tónující perletí. Regeneruje, 
zvláčňuje a chrání rty před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud pro své rty 
hledáte přirozenou ochranu, výrobky značky Jelení lůj jsou pro vás tou správnou 
volbou. Aplikujte na rty podle potřeby. Vhodné pro každodenní použití.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Budějovický Budvar, n. p.

Karolíny Světlé 4

370 21  České Budějovice

Tel.: +420 387 705 111

Fax: +420 387 311 135

www.budejovickybudvar.cz

OPLATKY

Manner Schoko 
brownie 400 g
Manner rozšiřuje svůj sortiment o Manner Schoko 
brownie. Dortíčky Manner nyní jako moderní 
čokoládové brownies s křupavou oplatkou
s 84 % krémové náplně, které optimálně doplňují 
sortiment oblíbených klasických oříškových 
dortíčků Manner. Manner čokoládové brownies 
obsahují kakao z kakaových bobů z domácí 
pražírny s certifikátem UTZ.

Josef Manner, s. r. o. 

Olomoucká 40

618 00  Brno

+420 548 140 226

office@cz.manner.com

www.manner.com

Integrated Retail Solutions s.r.o.

Autorizovaný distributor:

Fri-Service Czech, s. r. o.

+420 735 170 685

ondrej.kudrnac@friservice.cz

www.synstores.com

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.avokado.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

bezdrátové 
čidlo

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

44

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

POCHUTINY

Hořčice Avokádo: PLNOTUČNÁ a KREMŽSKÁ
Pro milovníky tradice, vysoké kvality a dokonalé chuti značka 
Avokádo připravila dva všemi oblíbené druhy hořčice. Plno-
tučná je výjimečná svojí velmi hladkou konzistencí a lahodnou 
chutí. Perfektně se hodí k jemným uzeninám nebo k pečeným 
masům, do omáček a salátových zálivek. Sladce pikantní 
hořčici kremžskou, s jemně kořeněnou příchutí, je ideální 
kombinovat s masitými pokrmy nebo uzeninami, je skvělá 
pro přípravu marinád. Oba výrobky jsou
bez přídavku konzervantů.

VYBAVENÍ OBCHODU

Online systém monitorování teplot 
a automatizace HACCP reportů 
Plně autonomní bezdrátový systém čidel s minimální 
10letou životností baterií, který v reálném čase automaticky 
zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím nábytku, archivuje 
HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

V souladu s EN 12830:2018, testováno ČMI.

VYBAVENÍ OBCHODU

Mendos XU – Úzká 
přístěnná vitrína 
za rozumnou cenu
• Úzká přístěnná vitrína vhodná i do malých 

a stísněných prostor

• Nadstandardní prezentační plocha vašich 
výrobků

• Široká nabídka délkových modulů, konfigurací 
a volitelného příslušenství

• Dostupné i ve variantě s otočnými dveřmi 
(MenEco)

• Možnost seskupení zády k sobě

Carrier chladicí technika, s. r. o.

Líbalova 2348/1

149 00  Praha 4 – Chodov

+420 281 095 111

info@carrier-cht.cz

www.carrier-cht.cz

CIDERY

Osvěžte se novým 
Somersby Sparkling Spritz!
V tomto roce přichází Budějovický Budvar na trh s další novinkou  z portfolia Somersby,  
Sparkling Spritz. Tato příchuť je v poslední době oblíbená hlavně u mladé generace. 
Budějovický Budvar tak přichází  s variantou, která nejen rozšíří celé portfolio značky 
Somersby na českém trhu, ale dopřeje příznivcům značky Somersby mnohem 
širší výběr. Zákazníci si mohou dopřát tuto variantu v oblíbeném plechovkovém 
i lahvovém formátu o objemu 0,33 l. Po celé republice je dostupná 
v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách od května 
letošního roku.

PÉČE O RTY

Jelení lůj ŽUŽU
Tradiční česká značka Jelení lůj přináší na trh novinku – pomádu na rty s příchutí 
žužu bonbonů. Znáte vůni a chuť žužu? Tak právě pro vás je určen jedinečný Jelení 
lůj Žužu. Pro holčičky v designu s módním jednorožcem. 

Receptura je bez minerálních olejů, lehce oslazená a s tónující perletí. Regeneruje, 
zvláčňuje a chrání rty před nepříznivými povětrnostními vlivy. Pokud pro své rty 
hledáte přirozenou ochranu, výrobky značky Jelení lůj jsou pro vás tou správnou 
volbou. Aplikujte na rty podle potřeby. Vhodné pro každodenní použití.

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

Budějovický Budvar, n. p.

Karolíny Světlé 4

370 21  České Budějovice

Tel.: +420 387 705 111

Fax: +420 387 311 135

www.budejovickybudvar.cz

OPLATKY

Manner Schoko 
brownie 400 g
Manner rozšiřuje svůj sortiment o Manner Schoko 
brownie. Dortíčky Manner nyní jako moderní 
čokoládové brownies s křupavou oplatkou
s 84 % krémové náplně, které optimálně doplňují 
sortiment oblíbených klasických oříškových 
dortíčků Manner. Manner čokoládové brownies 
obsahují kakao z kakaových bobů z domácí 
pražírny s certifikátem UTZ.

Josef Manner, s. r. o. 

Olomoucká 40

618 00  Brno

+420 548 140 226

office@cz.manner.com

www.manner.com

Integrated Retail Solutions s.r.o.

Autorizovaný distributor:

Fri-Service Czech, s. r. o.

+420 735 170 685

ondrej.kudrnac@friservice.cz

www.synstores.com

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.avokado.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

bezdrátové 
čidlo



46

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

VYBAVENÍ OBCHODU

Z dostupných informací vyplývá, že letošní léto bude opět teplé a suché. Především 
vysoké teploty znamenají vždy zvýšené nároky na chladicí techniku. Ta totiž musí trvale 
dokázat uchovat potraviny na požadované úrovni. Není totiž nic horšího, než když je 
dodržen celý teplotní řetězec a prodejna, respektive její chladicí nábytek, nepracuje 
správně. Kromě funkčnosti jsou na něj dnes kladeny i další nároky.

Carrier chladicí technika CZ s.r.o.
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, Tel.: +420 281 095 111
Další informace o našich řešeních: www.carrier-refrigeration.cz ©

 C
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20

Vysoce účinné komerční chlazení, přirozeně

Plánování projektů

Instalace, servis 
a vzdálený monitoring

Stylové a pozornost 
poutající pulty

CO2

Flexibilní plug-in ná-
bytky s vestavěným 

agregátem

R290

Udržitelná zařízení 
s přírodním chladivem CO2

CO2

Vysoce účinné 
chladicí nábytky

CO2ODBORNÍCI NA HORKÉ TÉMA CHLAZENÍ
Společnost Carrier Commercial Refrigeration je předním dodavatelem 
vysoce účinných chladicích systémů a služeb dodávaných na klíč do odvětví 
maloobchodního prodeje potravin. 

Systémový nábytek i nábytek do zásuvky. Pulty a mrazicí skříně. Systémy
a řízení. Bez ohledu na formát prodejny nebo speciální požadavky nabízí 
společnost Carrier Commercial Refrigeration pestrou paletu produktů, aby 
prodejnám zajistila chlazení, nízké náklady za energii a atraktivní vystavení 
produktů za účelem maximalizace prodeje.

Společnost Carrier zajišťuje kdekoli ve vašich prodejnách instalaci, servis 
a podporu, které potřebujete, abyste se mohli těšit z optimálního výkonu – 
od prvního dne po celou dobu živostnosti.

O chlazení
autonomní

technologie
 se stará
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

 Uchladicího zařízení jde zejména 
o design a nově také o auto-
nomní řízení. Vzhled je dnes pro 
realizaci moderního obchodu, 
kde by se zákazníci cítili dobře, 

a hlavně se do něj rádi vraceli, nesmírně důležitý. 
Proto i mrazáky, chladicí boxy a vitríny musí být 
v duchu místa prodeje a ladit s celým konceptem. 
To mimo jiné znamená, že pokud v prodejně do-
minuje dřevo, měla by i chladicí technika tento 
design přebírat. „Aktuálním trendem u chladicího 
zařízení je antracitová barva, tedy RAL 7024, kte-
rá vizuálně zvýrazňuje samotné prodejní produkty 
v zařízeních,“ deklaruje Ondřej Kudrnáč, obchodní 
manažer společnosti Fri-Service Czech. Vždy však 
záleží na celkovém konceptu prodejní jednotky, 
jaká barevnost a materiály se použijí.

Legislativa stupňuje tlak 
na ochranu životního 
prostředí

 Protože léta jsou stále delší a průměrné teploty rok 
od roku rostou, je aktuální problém číslo jedna 

technologicky zastaralý a dnešním potřebám již 
nevyhovující chladicí nábytek. Nejde jen o jeho 
nečekanou a nikdy se nehodící možnou výpověď 
ze služby, musí také splňovat jisté normy. „Ze stra-
ny Evropské unie je jednoznačná snaha o regulaci 
syntetických chladiv, která mají negativní dopad na 
životní prostředí. V souvislosti s touto regulací ve-
šlo v platnost nařízení Evropského parlamentu 
a rady Evropské unie číslo 517/2014 ze dne 
16. dubna 2014, které jednoznačně určuje použí-
vání a recyklaci chladiv v nově instalovaných tech-
nologických zařízeních,“ připomíná Svatopluk Bať-
ka, maintenance and utilities manažer obchodů 
Albert. Od 1. 1. 2020 tak nelze uvádět do provozu 
technologie s chladivy, jejichž GWP (Global War-
ming Potential) je vyšší než 2500. Od 1. 1. 2022 
potom nelze uvádět do provozu technologie 
s chladivy, jejichž GWP je vyšší než 150. Lze před-
pokládat, že přístup Evropské unie bude nadále 
stupňován až do úplného zákazu používání synte-
tických chladiv.

  „Starší typy chladicích technologií však stále obsa-
hují již zakázané chladivo R404a a R507. Jejich 
provozovatelé tak musejí řešit výměnu stávajícího 
chladiva za nové, legislativně schválené, případně 

technologii vyměnit za novou,“ uvádí Ondřej 
Kudrnáč. Díky tomuto zákazu musí obchodníci 
přemýšlet nad tzv. retrofitem (výměnou stávajícího 
chladiva, případně ventilů, za nové, legislativně 
vhodné chladivo, např. R448A). „Dalšími možnost-
mi jsou ekologicky i finančně přívětivé glykolové 
chladicí systémy, vhodné zejména pro menší 
a střední prodejny,“ dodává Ondřej Kudrnáč. Trh 
s chladicím zařízením se také potýká s rostoucí ce-
nou syntetických chladiv s vysokým GWP. „Tento 
ukazatel značí míru šetrnosti k životnímu prostředí 
z hlediska globálního oteplování, které způsobují 
chladiva používaná v chladírenských technologiích. 
V našem řetězci se snažíme využívat nové techno-
logie a spolupracovat s výrobci, kteří razí odklon 
od chemických chladicích látek k čistě přírodním, 
jež mají velmi malý přímý vliv na změnu klimatu,“ 
informuje Svatopluk Baťka.

Carrier chladicí technika CZ s.r.o.
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, Tel.: +420 281 095 111
Další informace o našich řešeních: www.carrier-refrigeration.cz ©
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R290
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ODBORNÍCI NA HORKÉ TÉMA CHLAZENÍ
Společnost Carrier Commercial Refrigeration je předním dodavatelem 
vysoce účinných chladicích systémů a služeb dodávaných na klíč do odvětví 
maloobchodního prodeje potravin. 

Systémový nábytek i nábytek do zásuvky. Pulty a mrazicí skříně. Systémy
a řízení. Bez ohledu na formát prodejny nebo speciální požadavky nabízí 
společnost Carrier Commercial Refrigeration pestrou paletu produktů, aby 
prodejnám zajistila chlazení, nízké náklady za energii a atraktivní vystavení 
produktů za účelem maximalizace prodeje.

Společnost Carrier zajišťuje kdekoli ve vašich prodejnách instalaci, servis 
a podporu, které potřebujete, abyste se mohli těšit z optimálního výkonu – 
od prvního dne po celou dobu živostnosti.

inzerce

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Z dostupných informací vyplývá, že letošní léto bude opět teplé a suché. Především 
vysoké teploty znamenají vždy zvýšené nároky na chladicí techniku. Ta totiž musí trvale 
dokázat uchovat potraviny na požadované úrovni. Není totiž nic horšího, než když je 
dodržen celý teplotní řetězec a prodejna, respektive její chladicí nábytek, nepracuje 
správně. Kromě funkčnosti jsou na něj dnes kladeny i další nároky.

Carrier chladicí technika CZ s.r.o.
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 – Chodov, Tel.: +420 281 095 111
Další informace o našich řešeních: www.carrier-refrigeration.cz ©
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Společnost Carrier Commercial Refrigeration je předním dodavatelem 
vysoce účinných chladicích systémů a služeb dodávaných na klíč do odvětví 
maloobchodního prodeje potravin. 

Systémový nábytek i nábytek do zásuvky. Pulty a mrazicí skříně. Systémy
a řízení. Bez ohledu na formát prodejny nebo speciální požadavky nabízí 
společnost Carrier Commercial Refrigeration pestrou paletu produktů, aby 
prodejnám zajistila chlazení, nízké náklady za energii a atraktivní vystavení 
produktů za účelem maximalizace prodeje.

Společnost Carrier zajišťuje kdekoli ve vašich prodejnách instalaci, servis 
a podporu, které potřebujete, abyste se mohli těšit z optimálního výkonu – 
od prvního dne po celou dobu živostnosti.

O chlazení
autonomní

technologie
 se stará
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Výměnou lze snížit účet 
za elektřinu

 V případě nového chladicího zařízení nejde jen 
o životní prostředí, ale také o energetickou nároč-
nost. Nové jednotky dokáží uspořit množství fi-
nančních prostředků ve výdajích za elektřinu. 
A nejde jen o použité nové technologie poháně-
jící chladicí mechanismus, ale také o promyšlený 
a inovovaný systém chlazení, a to včetně možnos-
ti mít vitríny otevřené nebo uzavíratelné. „V na-
šich nově rekonstruovaných a remodelovaných 
prodejnách umísťujeme nové kvalitní vitríny 
s dveřmi, kde je úspora v průměru 30 procent 
proti otevřeným vitrínám a prezentace výrobků 
mnohem přehlednější. Co se týká obslužného 
úseku, přešli jsme z oblých vitrín na moderní hra-
natý design. Tak, abychom splňovali poslední 
trendy moderního obchodu a dali našim zákazní-
kům a personálu jen to nejlepší,“ vysvětluje Jan 
Sůra, předseda představenstva a ředitel Tempa, 
obchodního družstva. Chladicí boxy a mrazáky 
sice lze kupovat jako typizované produkty, ale 
trendem je dnes jejich tvorba přesně podle poža-
davků obchodníků.

Na problém 
upozorní SMS

 To, co chladicí nábytek udržuje v kondici, jsou 
technologie. „Technologické inovace nám umož-
ňují optimalizovat monitoring a údržbu zařízení 
a zároveň snižovat náklady a tím také omezovat 
prostoje, a to jak plánované, tak i neplánované. 
Například náš projekt Zero od italského výrobce 
Criocabin, jehož zastupujeme, nabízí prediktivní 
údržbu, což je proces, který umožňuje předvídat 
požadavky na údržbu chladicích vitrín,“ prozrazu-
je Veronika Šataníková, obchodní ředitelka společ-
nosti intaPlastic. Díky použitým kondenzátorům 
vybaveným samočisticím systémem spolu s novou 

řídicí jednotkou Criocabin Easy Touch Control 
a WOW Remote Control se data z každé vitríny 
shromažďují v systému a každá sebemenší změna 
nebo nesoulad jsou detekovány senzory, jež tyto 
informace odesílají servisní firmě. Ta vyhodnotí 
poškození či potřebu údržby a řadu potíží dokáže 
prostřednictvím aplikace Nucleus odstranit na dál-
ku bez nutnosti výjezdu servisního technika.

  S monitoringem chlazení mají zkušenosti v Tempu, 
obchodním družstvu. „Co se týká monitoringu, 
popřípadě hlídání teplot a poruch pomocí SMS 
upozornění, tuto technologii využíváme ve velkých 
prodejnách typu Terno. Věřím, že se nám vzhle-
dem k množství prodávaného chlazeného a mra-
ženého zboží vyplatí. V menších prodejnách tuto 
otázku řešíme flexibilní servisní sítí techniků, kteří 
dělají průběžné kontroly stavu chladicí a mrazicí 
techniky v prodejnách,“ informuje Jan Sůra. Vý-
robci chladírenských technologií včetně výrobců 
chladicího nábytku se odklánějí od chemických 
chladiv a směřují k vývoji nových technologií, kte-
ré využívají čistě přírodní chladiva, např. CO

2
 

(R744), propan (R290), propylen (R1270) či isobu-
tan (R600a). „Od roku 2019 je v hypermarketech 
Albert standardem použití technologie chlazení 
s přírodním chladivem R744 s GWP 1. Na tuto 
technologii plánujeme postupně přejít v celém na-
šem portfoliu. V oblasti chladicího nábytku použí-
váme typy s izolačními dvojskly, které zabraňují 
úniku chladu a přispívají tak k efektivnějšímu cho-
du celé technologie,“ vysvětluje Svatopluk Baťka.

Glykolový systém uchová 
potraviny v kondici

  Asi nejlepší obrázek o možnostech chlazení v pro-
dejně si lze udělat přímo v ní. „Proto bych vás rád 
pozval do naší nově remodelované prodejny v Bo-
laticích, kde máme všechny prvky moderního ob-
chodu, a to včetně chladicí techniky. Zde je vidět, 
kam a jak chceme posouvat naše prodejny a co 
jsme schopni udělat, aby náš zákazník byl spoko-
jený a vracel se do našich prodejen,“ prozrazuje 

Jan Sůra. Novinek v chladicím nábytku jednotlivých 
firem je hodně. „Ráda bych znovu vyzdvihla námi 
nabízený Zero projekt, který je na evropském trhu 
ojedinělý. Z hlediska chladicí technologie bych po-
tom uvedla u našich novinek G-Concept, který 
vyjadřuje ve svém názvu chladicí glykolový systém, 
díky kterému zboží vystavené ve vitríně neosychá 
a neztrácí na hmotnosti,“ vypichuje Veronika Ša-
taníková. Díky optimální vlhkosti ve vitríně (85 %), 
která je o 30 % vyšší než v klasické ventilované 
verzi vitríny, a vhodně nastavené teplotě si zboží 
zachovává veškeré své vlastnosti (hmotnost a bar-
vu). Z provozního hlediska pak není nutné každý 
večer zboží z vitríny schovávat do boxu a ráno opět 
vykládat.

 Žhavou novinkou v případě firmy Fri-Service 
Czech je systém bezdrátových čidel pro monito-
ring teplot a automatický zápis HACCP reportů 
Synstores. „Plně autonomní bezdrátový systém 
čidel s minimální desetiletou životností baterií, 
který v reálném čase automaticky zobrazuje tep-
loty v chladicím a mrazicím nábytku, archivuje 
HACCP reporty, zasílá teplotní alarmy a upozor-
nění na otevřené dveře. Zákazník tak díky aplika-
ci v mobilu nebo počítači získá přístup ke všem 
klíčovým hodnotám a zároveň ke všem zápisům 
HACCP, které se automaticky ukládají do archivu 
v aplikaci,“ pochvaluje si Ondřej Kudrnáč. Takto 
jsou všechny HACCP hodnoty kdykoliv on-line 
dostupné pro personál prodejny, quality manage-
ment a kontrolní orgány SZPI.        

     „Prosazují se 
alternativní 

chladiva.“

V oblasti schválených chladiv, jejich cen 
a doby používání je v dnešní době složité 
se orientovat. Každopádně je cílem dodá-
vat chladicí zařízení s co nejnižší hodnotou 
GWP. Proto se stále více prosazují alterna-
tivní způsoby chlazení, jako je CO

2
 nebo 

MPG, tedy monopropylenglykol. Doporu-
čujeme také R290, což je ta nejekologič-
tější a nejekonomičtější varianta způsobu 
chlazení, přestože na toto chladivo existuje 
řada názorů.

Veronika Šataníková,
obchodní ředitelka, intaPlastic

Prediktivní 
údržba eliminuje 
výjezdy servisních 

techniků.



SYNSTORES / HRS   
Online HACCP Reporting System

www.synstores.com

ONLINE SYSTÉM  
MONITOROVÁNÍ TEPLOT 

A AUTOMATIZACE HACCP 
REPORTŮ 

SNADNÁ INSTALACE 
JEDNODUŠE
ONLINE & WIRELESS

Plně  autonomní bezdrátový systém čidel, který v reálném 
čase měří a zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím 
nábytku, automaticky archivuje HACCP reporty

Čidla v dvouminutových intervalech odesíla-
jí údaje do systému a pomocí gra� ckého roz-
hraní aplikace zobrazuje uživateli (například 
manažerovi prodejny) aktuální teploty, průbě-
hy teplot, otvírání, zavírání dveří v chladicích 
a mrazicích boxech. 

Záznamy z čidel se automaticky, bezdrátově 
přenáší gateway na server a odtud do jakéhoko-
li zařízení připojeného k internetu přes aplikaci 
Synstores HRS.  Údaje se ukládají na server do 
podoby denních HACCP reportů. Reporty jsou 
uživateli okamžitě k dispozici ve formě  pdf  
souborů, které  lze  jedním kliknutím stáhnout.  

• Jednoduchá montáž a výměna
• Jednoduchá aplikace
• Automatické zasílání teplotních alarmů
• Hlídání otevřených dveří v chladicích nebo mrazicích boxech
• Bez nutnosti dodatečné kalibrace
• V souladu s EN 12830:2018
• Testováno ČMI
• Atest pro styk s potravinou
• Minimální životnost baterie 10 let

Distributor:  Fri-Service Czech s.r.o.  tel.: +420 735 170 685                                          

Písmo google Open Sans
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans 

bezdrátové čidlo
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Výměnou lze snížit účet 
za elektřinu

 V případě nového chladicího zařízení nejde jen 
o životní prostředí, ale také o energetickou nároč-
nost. Nové jednotky dokáží uspořit množství fi-
nančních prostředků ve výdajích za elektřinu. 
A nejde jen o použité nové technologie poháně-
jící chladicí mechanismus, ale také o promyšlený 
a inovovaný systém chlazení, a to včetně možnos-
ti mít vitríny otevřené nebo uzavíratelné. „V na-
šich nově rekonstruovaných a remodelovaných 
prodejnách umísťujeme nové kvalitní vitríny 
s dveřmi, kde je úspora v průměru 30 procent 
proti otevřeným vitrínám a prezentace výrobků 
mnohem přehlednější. Co se týká obslužného 
úseku, přešli jsme z oblých vitrín na moderní hra-
natý design. Tak, abychom splňovali poslední 
trendy moderního obchodu a dali našim zákazní-
kům a personálu jen to nejlepší,“ vysvětluje Jan 
Sůra, předseda představenstva a ředitel Tempa, 
obchodního družstva. Chladicí boxy a mrazáky 
sice lze kupovat jako typizované produkty, ale 
trendem je dnes jejich tvorba přesně podle poža-
davků obchodníků.

Na problém 
upozorní SMS

 To, co chladicí nábytek udržuje v kondici, jsou 
technologie. „Technologické inovace nám umož-
ňují optimalizovat monitoring a údržbu zařízení 
a zároveň snižovat náklady a tím také omezovat 
prostoje, a to jak plánované, tak i neplánované. 
Například náš projekt Zero od italského výrobce 
Criocabin, jehož zastupujeme, nabízí prediktivní 
údržbu, což je proces, který umožňuje předvídat 
požadavky na údržbu chladicích vitrín,“ prozrazu-
je Veronika Šataníková, obchodní ředitelka společ-
nosti intaPlastic. Díky použitým kondenzátorům 
vybaveným samočisticím systémem spolu s novou 

řídicí jednotkou Criocabin Easy Touch Control 
a WOW Remote Control se data z každé vitríny 
shromažďují v systému a každá sebemenší změna 
nebo nesoulad jsou detekovány senzory, jež tyto 
informace odesílají servisní firmě. Ta vyhodnotí 
poškození či potřebu údržby a řadu potíží dokáže 
prostřednictvím aplikace Nucleus odstranit na dál-
ku bez nutnosti výjezdu servisního technika.

  S monitoringem chlazení mají zkušenosti v Tempu, 
obchodním družstvu. „Co se týká monitoringu, 
popřípadě hlídání teplot a poruch pomocí SMS 
upozornění, tuto technologii využíváme ve velkých 
prodejnách typu Terno. Věřím, že se nám vzhle-
dem k množství prodávaného chlazeného a mra-
ženého zboží vyplatí. V menších prodejnách tuto 
otázku řešíme flexibilní servisní sítí techniků, kteří 
dělají průběžné kontroly stavu chladicí a mrazicí 
techniky v prodejnách,“ informuje Jan Sůra. Vý-
robci chladírenských technologií včetně výrobců 
chladicího nábytku se odklánějí od chemických 
chladiv a směřují k vývoji nových technologií, kte-
ré využívají čistě přírodní chladiva, např. CO

2
 

(R744), propan (R290), propylen (R1270) či isobu-
tan (R600a). „Od roku 2019 je v hypermarketech 
Albert standardem použití technologie chlazení 
s přírodním chladivem R744 s GWP 1. Na tuto 
technologii plánujeme postupně přejít v celém na-
šem portfoliu. V oblasti chladicího nábytku použí-
váme typy s izolačními dvojskly, které zabraňují 
úniku chladu a přispívají tak k efektivnějšímu cho-
du celé technologie,“ vysvětluje Svatopluk Baťka.

Glykolový systém uchová 
potraviny v kondici

  Asi nejlepší obrázek o možnostech chlazení v pro-
dejně si lze udělat přímo v ní. „Proto bych vás rád 
pozval do naší nově remodelované prodejny v Bo-
laticích, kde máme všechny prvky moderního ob-
chodu, a to včetně chladicí techniky. Zde je vidět, 
kam a jak chceme posouvat naše prodejny a co 
jsme schopni udělat, aby náš zákazník byl spoko-
jený a vracel se do našich prodejen,“ prozrazuje 

Jan Sůra. Novinek v chladicím nábytku jednotlivých 
firem je hodně. „Ráda bych znovu vyzdvihla námi 
nabízený Zero projekt, který je na evropském trhu 
ojedinělý. Z hlediska chladicí technologie bych po-
tom uvedla u našich novinek G-Concept, který 
vyjadřuje ve svém názvu chladicí glykolový systém, 
díky kterému zboží vystavené ve vitríně neosychá 
a neztrácí na hmotnosti,“ vypichuje Veronika Ša-
taníková. Díky optimální vlhkosti ve vitríně (85 %), 
která je o 30 % vyšší než v klasické ventilované 
verzi vitríny, a vhodně nastavené teplotě si zboží 
zachovává veškeré své vlastnosti (hmotnost a bar-
vu). Z provozního hlediska pak není nutné každý 
večer zboží z vitríny schovávat do boxu a ráno opět 
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     „Prosazují se 
alternativní 

chladiva.“

V oblasti schválených chladiv, jejich cen 
a doby používání je v dnešní době složité 
se orientovat. Každopádně je cílem dodá-
vat chladicí zařízení s co nejnižší hodnotou 
GWP. Proto se stále více prosazují alterna-
tivní způsoby chlazení, jako je CO

2
 nebo 

MPG, tedy monopropylenglykol. Doporu-
čujeme také R290, což je ta nejekologič-
tější a nejekonomičtější varianta způsobu 
chlazení, přestože na toto chladivo existuje 
řada názorů.

Veronika Šataníková,
obchodní ředitelka, intaPlastic

Prediktivní 
údržba eliminuje 
výjezdy servisních 

techniků.



SNÍDANĚ jsou slané i sladké, 
studené i teplé, klasické 
i zdravé, často s kávou či čajem. 
Spotřebitelé si je vychutnají hlavně 
o víkendu, kdy mají na jejich 
přípravu více času než v pracovním 
týdnu. Výrobci a obchodníci jim 
vycházejí maximálně vstříc co 
nejpestřejší nabídkou. 

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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PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ reflektují požadavek 
zákazníků dopřát si klid od domácích prací. Trh s výrobky na ruční 
mytí tak stále klesá, zatímco ten na mytí automatické, tedy do 
myček, roste. A každá další inovace přináší spotřebiteli o něco větší 
komfort a úsporu času.

NOVÉ TRENDY V RETAILU nutí kamenné obchody změnit 
přístup, motivovat zákazníky k tomu, aby se vraceli, edukovat je 
a nabízet přidanou hodnotu. Prodejny se mění v tržiště, přednost 
dostává čerstvé zboží, zavádějí se nové technologie, které 
umocňují nákupní zážitek, a boduje osobní přístup. 

SNÍDANĚ
studené i teplé, klasické 
i zdravé, často s kávou či čajem. 
Spotřebitelé si je vychutnají hlavně 
o víkendu, kdy mají na jejich 
přípravu více času než v pracovním 
týdnu. Výrobci a obchodníci jim 
vycházejí maximálně vstříc co 
nejpestřejší nabídkou. 

V našem dalším čísle

POSTŘEHY šéfredaktora 
tvoří Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ S PATRIKEM 
DOJČINOVIČEM,
výkonným ředitelem 
společnosti Tesco Stores 
ČR, je nejenom o sázce 
na omnichannel a nákupy 
on-the-go.

ŽENA V RETAILU
se realizuje kreativně, 
obchodně i manažersky.

BALÍKOVÁ 
PŘEPRAVA je 
pod tlakem nejenom 
na kvalitu, ale i na 
rychlost a přesnost 
informací, které jsou 
k dispozici v reálném 
čase. Nezbytností 
je komunikace 
s příjemcem, což se týká 
hlavně trhu B2C. Ten se 
rozvíjí takovým tempem, 
že je motorem rozvoje 
balíkových služeb.



A VÍTĚZI JSOU...

Ohlédnutí za vyhlášením 
výsledků letošního ročníku 
marketingového programu, 

který už 20 let pomáhá 
zvyšovat prodeje nových 
výrobků na českém trhu.
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NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA    ATOZ MARKETING
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

Nalézt nás vaši spotřebitelé 
mohou i na Facebooku.

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

www.volbaspotrebitelu.cz

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY DĚTSKÁ KOSMETIKA DOPLŇKY STRAVY NA IMUNITU DŽEMY DŽUSY A OVOCNÉ NÁPOJE

KÁVA KONZERVOVANÉ POTRAVINY KOUPELOVÁ KOSMETIKA KRMIVA PRO KOČKY KRMIVA PRO PSY

MRAŽENÉ POTRAVINY MÜSLI A CEREÁLIE NEALKOHOLICKÉ PIVO OCHUCOVADLA OŘECHY, SEMÍNKA A SUCHÉ PLODY

POTŘEBY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY POTŘEBY PRO DOMÁCNOST RYBÍ KONZERVY SÁČKY A PYTLE NA ODPAD SLADKÉ SNACKY

VÍNO VLASOVÁ KOSMETIKA VŮNĚ DO AUTA VYSAVAČE NA OKNA ZMRZLINY

OPALOVACÍ KOSMETIKA

AMYLON PROTEIN PUDING 
AMYLON

FRED & FLO VATOVÉ TYČINKY 
TESCO STORES ČR

PANGAMIN PŘÍRODNÍ B KOMPLEX 
RAPETO

RELAX 100% Z OVOCE 
MASPEX CZECH

TESCO 100% ŠŤÁVA 
TESCO STORES ČR

JACOBS CAPPUCCINO 
JACOBS DOUWE EGBERTS

KARLOVA KORUNA ČESKÉ ŠVESTKY 
PENNY MARKET

AUTHENTIC TOYA AROMA TEKUTÁ MÝDLA 
TOMIL

SHELMA – NOVÁ ZNAČKA SUPERPRÉMIOVÝCH 
GRANULÍ PRO KOČKY 
PARTNER IN PET FOOD

BRIT FUNCTIONAL SNACKS 
VAFO PRAHA

TESCO MRAŽENÉ RYBY 
TESCO STORES ČR

SEMIX MÜSLI TYČINKY NASLANO 
RAJČE A BAZALKA 
SEMIX

BIRELL COLA, BEZOVKA, CITRONÁDA 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

BILLA PREMIUM PESTO GENOVESE 
BILLA

NATURALIA 
PENNY MARKET

MAGIC LITTER BENTONITE ULTRA WHITE 
MAGIC PEARLS

VILEDA MAGNUM SUŠÁK NA PRÁDLO 24M 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁKOVÝ SALÁT 
GASTON

FINO GREEN LIFE PYTLE NA ODPADKY  
SARANTIS CZECH REPUBLIC

KNOPPERS NUTBAR 
STORCK ČESKÁ REPUBLIKA

BOHEMIA SEKT ICE 
BOHEMIA SEKT

NATURE BOX 
HENKEL ČR

SHERON TALISMAN 
DF PARTNER

VYSAVAČ NA OKNA A KOUPELNY NEMO 
LEIFHEIT

BILLA RUSKÁ ZMRZLINA SMETANOVÁ 
BILLA

ASTRID SUN 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

VÍTĚZ

AB
SOLUTNÍ

2020

VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2020:
PŘEDSTAVUJEME...

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2020:
>  103 společností
>  160 nominovaných výrobků
>  51 vítězů zvolených spotřebiteli

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČOKOLÁDY DÁMSKÁ HYGIENA

EKOLOGICKÉ OBALY EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA PRANÍ HOTOVÁ JÍDLA HUMMUSY A SALÁTY JOGURTY

LAHŮDKY MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ PRODUKTY MLÉKO A SMETANA MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

SLANÉ POCHUTINY SUŠENKY A OPLATKY SÝRY TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

JACK DANIEL‘S TENNESSEE APPLE 
BROWN-FORMAN CZECHIA

SHERON POWER LETNÍ OSTŘIKOVAČ 
DF PARTNER

FREE JOGURT BÍLÝ S BIFIDOKULTUROU 
BILLA

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  
BILLA

RIA ULTRA 
HARTMANN-RICO

NEKONEČNÝ SÁČEK 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY 
FOSFA

HOTOVÁ JÍDLA
TESCO STORES ČR

TESCO ČERSTVÉ SALÁTY 
TESCO STORES ČR

K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA 
TESCO STORES ČR

UZENÁ MASA 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

BONI MLÉKO 1,5% 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
HARMONY 
SHP BOHEMIA

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ – CHLEBY
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

ASTRID Q10 MIRACLE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DEDRA HOUBIČKA NA MYTÍ NÁDOBÍ
VAŠE DEDRA

KARLOVA KORUNA SLANÉ SNACKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SUŠENKY A OPLATKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

BILLA PREMIUM TĚSTOVINY 
BILLA

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  RIA ULTRA 

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY HOTOVÁ JÍDLA K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
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K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
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DF PARTNER
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VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2020:
PŘEDSTAVUJEME...

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2020:
>  103 společností
>  160 nominovaných výrobků
>  51 vítězů zvolených spotřebiteli

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČOKOLÁDY DÁMSKÁ HYGIENA

EKOLOGICKÉ OBALY EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA PRANÍ HOTOVÁ JÍDLA HUMMUSY A SALÁTY JOGURTY

LAHŮDKY MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ PRODUKTY MLÉKO A SMETANA MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

SLANÉ POCHUTINY SUŠENKY A OPLATKY SÝRY TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

JACK DANIEL‘S TENNESSEE APPLE 
BROWN-FORMAN CZECHIA

SHERON POWER LETNÍ OSTŘIKOVAČ 
DF PARTNER

FREE JOGURT BÍLÝ S BIFIDOKULTUROU 
BILLA

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  
BILLA

RIA ULTRA 
HARTMANN-RICO

NEKONEČNÝ SÁČEK 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY 
FOSFA

HOTOVÁ JÍDLA
TESCO STORES ČR

TESCO ČERSTVÉ SALÁTY 
TESCO STORES ČR

K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA 
TESCO STORES ČR

UZENÁ MASA 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

BONI MLÉKO 1,5% 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
HARMONY 
SHP BOHEMIA

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ – CHLEBY
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

ASTRID Q10 MIRACLE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DEDRA HOUBIČKA NA MYTÍ NÁDOBÍ
VAŠE DEDRA

KARLOVA KORUNA SLANÉ SNACKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SUŠENKY A OPLATKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

BILLA PREMIUM TĚSTOVINY 
BILLA

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum: Odlište se od 

konkurence a využijte logo ve své marketingové komunikaci. Inspirujte 

se ostatními vítězi!

Zúročte své vítězství!

NASAĎTE LOGO JAKO 
SOUČÁST OUTDOOROVÉ 
KAMPANĚ

KOMUNIKUJTE LOGO V RÁMCI 
LETÁKŮ A V TIŠTĚNÉ INZERCI

VYUŽIJTE 
LOGO 

V ON-LINE 
KOMUNIKACI

PUSŤTE LOGO TAKÉ 
DO TELEVIZE
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Vedle hlavní soutěže byly vyhlášeny i výsledky doprovodných 

soutěží, organizovaných ve spolupráci s mediálními partnery programu. 

Zvolit svoji nejlepší novinku tak mohli jak čtenáři tištěných médií, tak 

posluchači oblíbených rádiových stanic či uživatelé internetových portálů.

Doprovodné soutěže

Souhlasíte s volbou spotřebitelů? Nebo máte jiné favority? 
Sdílejte svůj názor na našem facebookovém profilu!
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 FACEBOOK
VOLBA SPOTŘEBITELŮ

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

 TEPFACTOR

SHERON POWER LETNÍ 
OSTŘIKOVAČ
DF PARTNER

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK

BABINET.CZ

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO
FREUDENBERG HOME
AND CLEANING

FREKVENCE 1

VYSAVAČ NA OKNA 
A KOUPELNY NEMO
LEIFHEIT

 CITY DIGITAL MEDIA

ZMRZLINY POLÁRKA
ALIMPEX FOOD

VYSAVAČ NA OKNA VILEDA ULTRAMAT XL TURBO
ZMRZLINY POLÁRKA

 JENŽENY.CZ

ASTRID SUN
SARANTIS 
CZECH REPUBLIC

 GURMET

MLÉČNÉ VÝROBKY 
OD BIOVAVŘINEC
ROHLIK.CZ

EVROPA 2

STAROBRNO CRAFT
HEINEKEN 
ČESKÁ REPUBLIKA

MLÉČNÉ VÝROBKY 
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J ubilejní, 20. ročník programu Vol-
ba spotřebitele – Nejlepší novinka 
určil vítěze v celkem jednapadesá-
ti kategoriích. Projekt dlouhodo-
bě umožňuje maloobchodníkům 

zalistovat zajímavé novinky na trhu a nakupu-
jícím nabízí snazší orientaci v záplavě nových 
produktů. Motivace spotřebitelů k nákupu 
vítězných novinek se průběžně zvyšuje, nezá-
visle na jeho znalosti je logo programu mo-
tivací ke koupi pro více než polovinu z nich 
(53 %) a třetina zákazníků je ochotna si za 
takový výrobek připlatit. I proto více než tři 
čtvrtiny obchodníků oceněné výrobky s logem 
programu do svých obchodů rádo zalistují. 
Každým rokem volí čtyři tisíce spotřebitelů 
v průzkumu realizovaném společností Nielsen 
výrobky, které jsou jejich srdci nejbližší. A kaž-
dý rok zasedne také odborná porota, složená 
ze zástupců maloobchodu, marketingu, od-
borných médií i zástupců výrobců obalů, aby 
vybrané novinky zhodnotila z pohledu své od-
bornosti. Zaměřují se na skutečné inovace na 
trhu, atraktivitu výrobku v konkurenčním pro-
středí, obalovou inovaci i příležitost pro komu-
nikaci výrobků v obchodě. Nechybí ani pohled 
směrem k trvalé udržitelnosti. Které výrobky 
zaujaly porotu v letošním, trochu netradičním 
hlasování z prostředí home office nejvíce? 

Zaujalo šampaňské 
i kočkolit
Celkově nejvíce hlasů získal první Bohemia 
Sekt podávaný na ledu – Bohemia Sekt Ice 
v kategorii Víno. „Zaujme atraktivním bale-
ním a zajímavým konceptem,“ říká jednatel 
společnosti inpublic group Richard Prajsler. 
Právě atraktivní obal dokáže v regále zau-
jmout pozornost zákazníků, a jak doplňuje 

Daniel Jesenský, managing partner společ-
nosti Dago, jde o důležitou výhodu: „V regá-
lech je čím dál více zboží a je třeba se snažit, 
aby to nové vyniklo.“ V tradičně sladké kate-
gorii müsli tyčinek neunikla pozornosti poroty 
novinka od společnosti Semix Pluso, Müsli 
tyčinka naslano rajče a bazalka. První slané 

müsli ocenil Roman Panc z mediální společ-
nosti Mafra: „Je to skvělý nápad udělat slané 
müsli tyčinky. Zajímavá inovace, už teď se 
těším, až si je přibalím na cesty na kolo nebo 
golf.“ I v kategoriích určených pro domácí 
mazlíčky nebyl o inovace nouze, Daniela Je-
senského například zaujal Kočkolit Magic 
Litter: „Je to dobrá kombinace ekologie a vy-
soké míry přidané užitné hodnoty. Atraktivní 
balení, které upoutá pozornost. Je funkčnější, 
přírodnější, ekologický a voňavý. Co více se dá 
na kočkolitu ještě vylepšit?“ Porota také po-
chválila Plzeňský Prazdroj za novinky značky 
Birell, zejména variantu Cola. Je to lákavá 
a originální kombinace Birellu a kolového oříš-
ku. Navíc se zdravými ingrediencemi, zdařilým 
obalem, který navazuje na předchozí úspěšné 
mixy Birellu. A nechybí dominantní a vlivná 
komunikační kampaň, která může po vyzkou-
šení motivovat zákazníky k plánovaným náku-
pům,“ myslí si Daniel Jesenský.

Privátky opět bodují 

Celkem ve 21 kategoriích, tedy více než v jed-
né třetině, obsadily místa vítězů privátní znač-
ky maloobchodních řetězců. „Počet nomino-
vaných a vítězných privátních značek opět 
vzrostl. Jako by vlastní značky dotahovaly ty 
tradiční, minimálně povědomím a pestrostí 
nabídky, povedenými obaly, ale určitě i kvali-
tou, která se pomalu, ovšem jistě dere před 

cenu,“ naznačuje pozadí úspěchu privátních 
značek Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu 
Zboží&Prodej. Už v předchozích ročnících pri-
vátní značky bodovaly. V tom letošním obsa-
dily i kategorie, které dosud patřily tradičním 
značkám, například v kategorii zmrzlin. Po-
zornost si získaly také ekologické inovace, 
které v kategorii Ekologické obaly představila 
společnost Kaufland Česká republika. Její 
100% polyesterový nEKOnečný sáček je po-
užitelný opakovaně na ovoce a zeleninu a ob-
sahuje speciální etiketu na nalepení cenovky 
u váhy. Nejvíce vítězných privátních značek 
má společnost Penny Market Česká republi-
ka, konkrétně šest. Její výrobky oslovily spo-
třebitele v kategoriích slaných pochutin, suše-
nek či sýrů. Po pěti vítězstvích si odnesly 
společnosti Tesco Stores ČR a Billa. Ta u spo-
třebitelů bodovala zejména výrobky ze své 
prémiové privátní značky. O vítězství méně si 
odnesla společnost Kaufland Česká republi-
ka, které dali zákazníci svůj hlas v mléčných 
kategoriích i v kategorii Maso. Společnost 
Albert Česká republika si odnesla jedno vítěz-
ství v kategorii Pečivo za výrobkovou řadu 
Albertovo pekařství, kde bodoval ručně vyrá-
běný Mistrovský chléb. 

Inovacím 
dominuje zájem 

o ekologii 
a udržitelnost. 

„Trendy 
a kategorie 
se zelenají.“ 

Ke klasickým potravinovým 
kategoriím letos přibylo několik 
novinek, například Eko obaly, 
Eko prací prostředky na praní či 
Bezlaktózové potraviny. Reagujeme 
tak na rostoucí zájem spotřebitelů 
o ekologická témata a udržitelnost. 

Lukáš Matějka,
marketing group manažer,
Atoz Marketing

 „Cením si 
všech udrži-

telných a eko 
inovací.“ 

Zaujal mě Budvar 33. Je to změna 
portfolia firmy, odklon od klasic-
ké produkce piv Budvar s nízkým 
stupněm hořkosti a povedlo se. 
Dobré jsou také všechny udržitelné 
a eko inovace, třeba stoprocentně 
odbouratelné vatové tyčinky Fred 
& Flo. Takové produkty je třeba 
podporovat. 

Jiří Štorch,
předseda představenstva,
Družstvo Eso Market

„Novinky musí v regále vyniknout.“ 

Úroveň přihlášených produktů je letos velmi slušná, obecně se 
rok od roku v inovacích projevuje trend zdraví, ekologie, udrži-
telnosti a funkčnosti. Letos stála za povšimnutí obecně vysoká 
úroveň obalů u přihlášených inovací – v regálech je čím dál více 
zboží a je třeba se snažit, aby to nové vyniklo. 

Daniel Jesenský,managing partner, Dago 
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Reportáž

Už dvě desítky let marketingový program Volba 

spotřebitele – Nejlepší novinka monitoruje, oceňuje 

a podporuje nové a inovované výrobky nebo 

výrobkové řady uvedené na český rychloobrátkový 

trh. Letos se ocenění od čtyř tisíc respondentů 

v tuzemsku dočkaly výrobky v jednapadesáti 

kategoriích a odborná porota neměla lehké 

rozhodování. I proto, že se letos kvůli koronavirové 

pandemii poprvé k hlasování sešla jen on-line. 

POROTA 
OCENILA 
ZASLOUŽENÉ 
INOVACE    

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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J ubilejní, 20. ročník programu Vol-
ba spotřebitele – Nejlepší novinka 
určil vítěze v celkem jednapadesá-
ti kategoriích. Projekt dlouhodo-
bě umožňuje maloobchodníkům 

zalistovat zajímavé novinky na trhu a nakupu-
jícím nabízí snazší orientaci v záplavě nových 
produktů. Motivace spotřebitelů k nákupu 
vítězných novinek se průběžně zvyšuje, nezá-
visle na jeho znalosti je logo programu mo-
tivací ke koupi pro více než polovinu z nich 
(53 %) a třetina zákazníků je ochotna si za 
takový výrobek připlatit. I proto více než tři 
čtvrtiny obchodníků oceněné výrobky s logem 
programu do svých obchodů rádo zalistují. 
Každým rokem volí čtyři tisíce spotřebitelů 
v průzkumu realizovaném společností Nielsen 
výrobky, které jsou jejich srdci nejbližší. A kaž-
dý rok zasedne také odborná porota, složená 
ze zástupců maloobchodu, marketingu, od-
borných médií i zástupců výrobců obalů, aby 
vybrané novinky zhodnotila z pohledu své od-
bornosti. Zaměřují se na skutečné inovace na 
trhu, atraktivitu výrobku v konkurenčním pro-
středí, obalovou inovaci i příležitost pro komu-
nikaci výrobků v obchodě. Nechybí ani pohled 
směrem k trvalé udržitelnosti. Které výrobky 
zaujaly porotu v letošním, trochu netradičním 
hlasování z prostředí home office nejvíce? 

Zaujalo šampaňské 
i kočkolit
Celkově nejvíce hlasů získal první Bohemia 
Sekt podávaný na ledu – Bohemia Sekt Ice 
v kategorii Víno. „Zaujme atraktivním bale-
ním a zajímavým konceptem,“ říká jednatel 
společnosti inpublic group Richard Prajsler. 
Právě atraktivní obal dokáže v regále zau-
jmout pozornost zákazníků, a jak doplňuje 

Daniel Jesenský, managing partner společ-
nosti Dago, jde o důležitou výhodu: „V regá-
lech je čím dál více zboží a je třeba se snažit, 
aby to nové vyniklo.“ V tradičně sladké kate-
gorii müsli tyčinek neunikla pozornosti poroty 
novinka od společnosti Semix Pluso, Müsli 
tyčinka naslano rajče a bazalka. První slané 

müsli ocenil Roman Panc z mediální společ-
nosti Mafra: „Je to skvělý nápad udělat slané 
müsli tyčinky. Zajímavá inovace, už teď se 
těším, až si je přibalím na cesty na kolo nebo 
golf.“ I v kategoriích určených pro domácí 
mazlíčky nebyl o inovace nouze, Daniela Je-
senského například zaujal Kočkolit Magic 
Litter: „Je to dobrá kombinace ekologie a vy-
soké míry přidané užitné hodnoty. Atraktivní 
balení, které upoutá pozornost. Je funkčnější, 
přírodnější, ekologický a voňavý. Co více se dá 
na kočkolitu ještě vylepšit?“ Porota také po-
chválila Plzeňský Prazdroj za novinky značky 
Birell, zejména variantu Cola. Je to lákavá 
a originální kombinace Birellu a kolového oříš-
ku. Navíc se zdravými ingrediencemi, zdařilým 
obalem, který navazuje na předchozí úspěšné 
mixy Birellu. A nechybí dominantní a vlivná 
komunikační kampaň, která může po vyzkou-
šení motivovat zákazníky k plánovaným náku-
pům,“ myslí si Daniel Jesenský.

Privátky opět bodují 

Celkem ve 21 kategoriích, tedy více než v jed-
né třetině, obsadily místa vítězů privátní znač-
ky maloobchodních řetězců. „Počet nomino-
vaných a vítězných privátních značek opět 
vzrostl. Jako by vlastní značky dotahovaly ty 
tradiční, minimálně povědomím a pestrostí 
nabídky, povedenými obaly, ale určitě i kvali-
tou, která se pomalu, ovšem jistě dere před 

cenu,“ naznačuje pozadí úspěchu privátních 
značek Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu 
Zboží&Prodej. Už v předchozích ročnících pri-
vátní značky bodovaly. V tom letošním obsa-
dily i kategorie, které dosud patřily tradičním 
značkám, například v kategorii zmrzlin. Po-
zornost si získaly také ekologické inovace, 
které v kategorii Ekologické obaly představila 
společnost Kaufland Česká republika. Její 
100% polyesterový nEKOnečný sáček je po-
užitelný opakovaně na ovoce a zeleninu a ob-
sahuje speciální etiketu na nalepení cenovky 
u váhy. Nejvíce vítězných privátních značek 
má společnost Penny Market Česká republi-
ka, konkrétně šest. Její výrobky oslovily spo-
třebitele v kategoriích slaných pochutin, suše-
nek či sýrů. Po pěti vítězstvích si odnesly 
společnosti Tesco Stores ČR a Billa. Ta u spo-
třebitelů bodovala zejména výrobky ze své 
prémiové privátní značky. O vítězství méně si 
odnesla společnost Kaufland Česká republi-
ka, které dali zákazníci svůj hlas v mléčných 
kategoriích i v kategorii Maso. Společnost 
Albert Česká republika si odnesla jedno vítěz-
ství v kategorii Pečivo za výrobkovou řadu 
Albertovo pekařství, kde bodoval ručně vyrá-
běný Mistrovský chléb. 

Inovacím 
dominuje zájem 

o ekologii 
a udržitelnost. 

„Trendy 
a kategorie 
se zelenají.“ 

Ke klasickým potravinovým 
kategoriím letos přibylo několik 
novinek, například Eko obaly, 
Eko prací prostředky na praní či 
Bezlaktózové potraviny. Reagujeme 
tak na rostoucí zájem spotřebitelů 
o ekologická témata a udržitelnost. 

Lukáš Matějka,
marketing group manažer,
Atoz Marketing

 „Cením si 
všech udrži-

telných a eko 
inovací.“ 

Zaujal mě Budvar 33. Je to změna 
portfolia firmy, odklon od klasic-
ké produkce piv Budvar s nízkým 
stupněm hořkosti a povedlo se. 
Dobré jsou také všechny udržitelné 
a eko inovace, třeba stoprocentně 
odbouratelné vatové tyčinky Fred 
& Flo. Takové produkty je třeba 
podporovat. 

Jiří Štorch,
předseda představenstva,
Družstvo Eso Market

„Novinky musí v regále vyniknout.“ 

Úroveň přihlášených produktů je letos velmi slušná, obecně se 
rok od roku v inovacích projevuje trend zdraví, ekologie, udrži-
telnosti a funkčnosti. Letos stála za povšimnutí obecně vysoká 
úroveň obalů u přihlášených inovací – v regálech je čím dál více 
zboží a je třeba se snažit, aby to nové vyniklo. 

Daniel Jesenský,managing partner, Dago 

Odborná porota
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Už dvě desítky let marketingový program Volba 

spotřebitele – Nejlepší novinka monitoruje, oceňuje 

a podporuje nové a inovované výrobky nebo 

výrobkové řady uvedené na český rychloobrátkový 

trh. Letos se ocenění od čtyř tisíc respondentů 

v tuzemsku dočkaly výrobky v jednapadesáti 

kategoriích a odborná porota neměla lehké 

rozhodování. I proto, že se letos kvůli koronavirové 

pandemii poprvé k hlasování sešla jen on-line. 

POROTA 
OCENILA 
ZASLOUŽENÉ 
INOVACE    

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

0407-20_VSCZ_do_ZAP_51-66_PRILOHA_240x340_ALL_TISK.indd   570407-20_VSCZ_do_ZAP_51-66_PRILOHA_240x340_ALL_TISK.indd   57 19.06.2020   16:0219.06.2020   16:02

57

VOLBA SPOTŘEBITELŮ

S
P

O
JU

JE
, 
O

V
L
IV

Ň
U

JE
, 
V

T
A

H
U

JE
..

.

J ubilejní, 20. ročník programu Vol-
ba spotřebitele – Nejlepší novinka 
určil vítěze v celkem jednapadesá-
ti kategoriích. Projekt dlouhodo-
bě umožňuje maloobchodníkům 

zalistovat zajímavé novinky na trhu a nakupu-
jícím nabízí snazší orientaci v záplavě nových 
produktů. Motivace spotřebitelů k nákupu 
vítězných novinek se průběžně zvyšuje, nezá-
visle na jeho znalosti je logo programu mo-
tivací ke koupi pro více než polovinu z nich 
(53 %) a třetina zákazníků je ochotna si za 
takový výrobek připlatit. I proto více než tři 
čtvrtiny obchodníků oceněné výrobky s logem 
programu do svých obchodů rádo zalistují. 
Každým rokem volí čtyři tisíce spotřebitelů 
v průzkumu realizovaném společností Nielsen 
výrobky, které jsou jejich srdci nejbližší. A kaž-
dý rok zasedne také odborná porota, složená 
ze zástupců maloobchodu, marketingu, od-
borných médií i zástupců výrobců obalů, aby 
vybrané novinky zhodnotila z pohledu své od-
bornosti. Zaměřují se na skutečné inovace na 
trhu, atraktivitu výrobku v konkurenčním pro-
středí, obalovou inovaci i příležitost pro komu-
nikaci výrobků v obchodě. Nechybí ani pohled 
směrem k trvalé udržitelnosti. Které výrobky 
zaujaly porotu v letošním, trochu netradičním 
hlasování z prostředí home office nejvíce? 

Zaujalo šampaňské 
i kočkolit
Celkově nejvíce hlasů získal první Bohemia 
Sekt podávaný na ledu – Bohemia Sekt Ice 
v kategorii Víno. „Zaujme atraktivním bale-
ním a zajímavým konceptem,“ říká jednatel 
společnosti inpublic group Richard Prajsler. 
Právě atraktivní obal dokáže v regále zau-
jmout pozornost zákazníků, a jak doplňuje 

Daniel Jesenský, managing partner společ-
nosti Dago, jde o důležitou výhodu: „V regá-
lech je čím dál více zboží a je třeba se snažit, 
aby to nové vyniklo.“ V tradičně sladké kate-
gorii müsli tyčinek neunikla pozornosti poroty 
novinka od společnosti Semix Pluso, Müsli 
tyčinka naslano rajče a bazalka. První slané 

müsli ocenil Roman Panc z mediální společ-
nosti Mafra: „Je to skvělý nápad udělat slané 
müsli tyčinky. Zajímavá inovace, už teď se 
těším, až si je přibalím na cesty na kolo nebo 
golf.“ I v kategoriích určených pro domácí 
mazlíčky nebyl o inovace nouze, Daniela Je-
senského například zaujal Kočkolit Magic 
Litter: „Je to dobrá kombinace ekologie a vy-
soké míry přidané užitné hodnoty. Atraktivní 
balení, které upoutá pozornost. Je funkčnější, 
přírodnější, ekologický a voňavý. Co více se dá 
na kočkolitu ještě vylepšit?“ Porota také po-
chválila Plzeňský Prazdroj za novinky značky 
Birell, zejména variantu Cola. Je to lákavá 
a originální kombinace Birellu a kolového oříš-
ku. Navíc se zdravými ingrediencemi, zdařilým 
obalem, který navazuje na předchozí úspěšné 
mixy Birellu. A nechybí dominantní a vlivná 
komunikační kampaň, která může po vyzkou-
šení motivovat zákazníky k plánovaným náku-
pům,“ myslí si Daniel Jesenský.

Privátky opět bodují 

Celkem ve 21 kategoriích, tedy více než v jed-
né třetině, obsadily místa vítězů privátní znač-
ky maloobchodních řetězců. „Počet nomino-
vaných a vítězných privátních značek opět 
vzrostl. Jako by vlastní značky dotahovaly ty 
tradiční, minimálně povědomím a pestrostí 
nabídky, povedenými obaly, ale určitě i kvali-
tou, která se pomalu, ovšem jistě dere před 

cenu,“ naznačuje pozadí úspěchu privátních 
značek Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu 
Zboží&Prodej. Už v předchozích ročnících pri-
vátní značky bodovaly. V tom letošním obsa-
dily i kategorie, které dosud patřily tradičním 
značkám, například v kategorii zmrzlin. Po-
zornost si získaly také ekologické inovace, 
které v kategorii Ekologické obaly představila 
společnost Kaufland Česká republika. Její 
100% polyesterový nEKOnečný sáček je po-
užitelný opakovaně na ovoce a zeleninu a ob-
sahuje speciální etiketu na nalepení cenovky 
u váhy. Nejvíce vítězných privátních značek 
má společnost Penny Market Česká republi-
ka, konkrétně šest. Její výrobky oslovily spo-
třebitele v kategoriích slaných pochutin, suše-
nek či sýrů. Po pěti vítězstvích si odnesly 
společnosti Tesco Stores ČR a Billa. Ta u spo-
třebitelů bodovala zejména výrobky ze své 
prémiové privátní značky. O vítězství méně si 
odnesla společnost Kaufland Česká republi-
ka, které dali zákazníci svůj hlas v mléčných 
kategoriích i v kategorii Maso. Společnost 
Albert Česká republika si odnesla jedno vítěz-
ství v kategorii Pečivo za výrobkovou řadu 
Albertovo pekařství, kde bodoval ručně vyrá-
běný Mistrovský chléb. 

Inovacím 
dominuje zájem 

o ekologii 
a udržitelnost. 

„Trendy 
a kategorie 
se zelenají.“ 

Ke klasickým potravinovým 
kategoriím letos přibylo několik 
novinek, například Eko obaly, 
Eko prací prostředky na praní či 
Bezlaktózové potraviny. Reagujeme 
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VOLBA SPOTŘEBITELŮ

Reportáž

Už dvě desítky let marketingový program Volba 

spotřebitele – Nejlepší novinka monitoruje, oceňuje 

a podporuje nové a inovované výrobky nebo 

výrobkové řady uvedené na český rychloobrátkový 

trh. Letos se ocenění od čtyř tisíc respondentů 

v tuzemsku dočkaly výrobky v jednapadesáti 

kategoriích a odborná porota neměla lehké 

rozhodování. I proto, že se letos kvůli koronavirové 

pandemii poprvé k hlasování sešla jen on-line. 

POROTA 
OCENILA 
ZASLOUŽENÉ 
INOVACE    

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

ASTRID T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32,130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 801 700
E-mail: info@astrid.cz

NÁZEV ZNAČKY: ASTRID SUN 
Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
Instagram: www.instagram.com/Astrid_czsk
Web: www.astrid.cz 

ASTRID SUN 
Přípravky na opalování ASTRID SUN s inovativní sluneční technologií (UVA/UVB/IR/VL) spolehlivě ochrání pokožku před škodlivými 
vlivy UVA a UVB záření, infračerveného záření i viditelného světla. Jejich složení poskytuje aktivní antioxidační ochranu, pomáhá 
posilovat přirozenou obranyschopnost pokožky, chrání ji před předčasným stárnutím a zanechává ji jemnou a hydratovanou. 

NOVINKY A DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA:

ABSOLUTNÍ ABSOLUTNÍ 
VÍTĚZVÍTĚZ
Zvolen 4000 spotřebiteli absolutním vítězem a zároveň 
je vítězem v kategorii OPALOVACÍ KOSMETIKA*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
77 % lidí oceňuje hlavně funkčnost. 
„Používáme Astrid s vysokým faktorem již řadu let, 
jsme velmi spokojeni!“
„Kvalitní značka, po namazání jsem se nikdy nespálila.“
„Osvědčená kvalita vhodná na cesty.“

OCHRANA PŘED NEJŠIRŠÍM SPEKTREM 
SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

ASTRID SUN 
Rodinné mléko 

na opalování, OF 50+, 
250 ml, 349,90 CZK

ASTRID SUN DETOX 
Pleťový krém na 

opalování, OF 30, 
50 ml, 149,90 CZK

ASTRID SUN Hydratační 
mléko na opalování
 easy spray SPORT, 

OF 30, 150 ml, 199,90 CZK

ASTRID SUN 
Suchý olej na opalování 

easy spray, OF 20, 
150 ml, 199,90 CZK

ASTRID SUN Ledově 
chladivý Gel 

po opalování, 200 ml, 
129,90 CZK

ASTRID Hedvábná 
samoopalovací pěna, 
150 ml, 129,90 CZK
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

ZALISTUJTE EKOLOGICKOU NOVINKU! 
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY! 
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 801 700
E-mail: cz/sk-info@sarantisgroup.com

NÁZEV ZNAČKY: FINO GREEN LIFE 
Web: www.fino.eu/cs/
Facebook: www.facebook.com/FINOCZSK
Instagram: www.instagram.com/finoczsk

FINO GREEN LIFE PYTLE 
NA ODPADKY
Kvalitní pytle na odpadky vyrobené s 97% 
podílem recyklovaného materiálu. Praktický 
zavazovací mechanismus „Easy Pack“ pro 
snadnou manipulaci, třívrstvá technologie 
zaručující nepropustnost, odolnost a pevnost. 
Obal vyrobený z certifikovaných zdrojů FCS.

NEVYTVÁŘÍME NOVÝ ODPAD, 
PODPORUJEME RECYKLACI.

VARIANTY:
FINO GREEN LIFE 35 L
FINO GREEN LIFE 60 L

MALOOBCHODNÍ DOPORUČENÁ CENA:
54,90 Kč ZA 35 L / 22 KS
64,90 Kč ZA 60 L / 18 KS

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
SÁČKY A PYTLE NA ODPAD*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Jsou extra pevné.“
„Mám je nejradši.“
„Snadná manipulace.“
„Jsou skvělé jak velikostí, tak silou.“
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ASTRID SUN 
Suchý olej na opalování 

easy spray, OF 20, 
150 ml, 199,90 CZK

ASTRID SUN Ledově 
chladivý Gel 

po opalování, 200 ml, 
129,90 CZK

ASTRID Hedvábná 
samoopalovací pěna, 
150 ml, 129,90 CZK

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

ZALISTUJTE EKOLOGICKOU NOVINKU! 
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ ZÁSOBY! 
GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

Sarantis Czech Republic, s.r.o.
Žerotínova 1133/32
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 801 700
E-mail: cz/sk-info@sarantisgroup.com

NÁZEV ZNAČKY: FINO GREEN LIFE 
Web: www.fino.eu/cs/
Facebook: www.facebook.com/FINOCZSK
Instagram: www.instagram.com/finoczsk

FINO GREEN LIFE PYTLE 
NA ODPADKY
Kvalitní pytle na odpadky vyrobené s 97% 
podílem recyklovaného materiálu. Praktický 
zavazovací mechanismus „Easy Pack“ pro 
snadnou manipulaci, třívrstvá technologie 
zaručující nepropustnost, odolnost a pevnost. 
Obal vyrobený z certifikovaných zdrojů FCS.

NEVYTVÁŘÍME NOVÝ ODPAD, 
PODPORUJEME RECYKLACI.

VARIANTY:
FINO GREEN LIFE 35 L
FINO GREEN LIFE 60 L

MALOOBCHODNÍ DOPORUČENÁ CENA:
54,90 Kč ZA 35 L / 22 KS
64,90 Kč ZA 60 L / 18 KS

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
SÁČKY A PYTLE NA ODPAD*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Jsou extra pevné.“
„Mám je nejradši.“
„Snadná manipulace.“
„Jsou skvělé jak velikostí, tak silou.“
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Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Používám je často.“ 
„Ria má produkty na všechny fáze cyklu, 
a to cenově dostupné.“
„Ráda používám výrobky této firmy.“
„Jsou příjemné na dotek, dobře sají.“

HARTMANN-RICO a. s. 
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
Infolinka: +420 800 100 150
E-mail: info@hartmann.cz

NÁZEV ZNAČKY: 
RIA ULTRA 
Web: www.riavlozky.cz
Facebook: www.facebook.cz/riacesko
Instagram: www.instagram.cz/ria_cz

RIA ULTRA 
Pouze 2 mm tenká ultra vložka, která díky 
unikátnímu savému jádru promění tekutinu 
v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu 
nikdy nepropustí. Varianta Odour neutraliser 
navíc disponuje unikátní schopností pohlcovat 
zápach a zaručí tak maximální diskrétnost.

VARIANTY:
Ria ultra normal 11, Ria ultra normal plus 10, 
Ria ultra normal plus waterlily 10, Ria ultra 
normal plus odour neutraliser 10, Ria ultra 
super plus 9, Ria ultra night 8, Ria ultra 
normal 22, Ria ultra normal plus 20, 
Ria ultra normal plus waterlily 20, 
Ria ultra normal plus odour neutraliser 20, 
Ria ultra super plus 18, Ria ultra night 16

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 
34,90 Kč ZA SINGLE BALENÍ
64,90 Kč ZA DUOPACK

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
DÁMSKÁ HYGIENA*

NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM 
UCELENOU ŘADU SPOLEHLIVÉ INTIMNÍ HYGIENY

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

ASTRID T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3
Tel.: + 420 222 801 700
E-mail: info@astrid.cz

NÁZEV ZNAČKY: ASTRID
Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
Instagram: www.instagram.com/Astrid_czsk
Web: www.astrid.cz

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PLEŤOVÁ KOSMETIKA*

ASTRID Q10 MIRACLE
Denní a noční krémy Astrid Q10 MIRACLE v sobě 
obsahují miliony mikroperel koenzymu Q10, které 
se snadno vstřebávají a dodávají pleti zářivou 
mladistvost a hebkost. Krémy redukují jemné 
vrásky a oddalují vznik nových.

VARIANTY:
ASTRID Q10 MIRACLE 
DENNÍ KRÉM PROTI VRÁSKÁM S UV FILTRY 50 ml
ASTRID Q10 MIRACLE 
NOČNÍ KRÉM PROTI VRÁSKÁM 50 ml

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 149,90 KČ

UŽÍVEJTE SI NÁDHERNĚ HEBKOU 
A VYŽIVENOU POKOŽKU

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Noční i denní krém opravdu fungují. Dobře roztíratelné.“
„Krémy Astrid jsou velmi příjemné na používání.“
„Mám s tímto produktem dobré zkušenosti.“
„Večer se namažu a ráno jsem hned o pět let mladší.“
„Nezanechává mastný pocit.“

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.
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 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Používám je často.“ 
„Ria má produkty na všechny fáze cyklu, 
a to cenově dostupné.“
„Ráda používám výrobky této firmy.“
„Jsou příjemné na dotek, dobře sají.“

HARTMANN-RICO a. s. 
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
Infolinka: +420 800 100 150
E-mail: info@hartmann.cz

NÁZEV ZNAČKY: 
RIA ULTRA 
Web: www.riavlozky.cz
Facebook: www.facebook.cz/riacesko
Instagram: www.instagram.cz/ria_cz

RIA ULTRA 
Pouze 2 mm tenká ultra vložka, která díky 
unikátnímu savému jádru promění tekutinu 
v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu 
nikdy nepropustí. Varianta Odour neutraliser 
navíc disponuje unikátní schopností pohlcovat 
zápach a zaručí tak maximální diskrétnost.

VARIANTY:
Ria ultra normal 11, Ria ultra normal plus 10, 
Ria ultra normal plus waterlily 10, Ria ultra 
normal plus odour neutraliser 10, Ria ultra 
super plus 9, Ria ultra night 8, Ria ultra 
normal 22, Ria ultra normal plus 20, 
Ria ultra normal plus waterlily 20, 
Ria ultra normal plus odour neutraliser 20, 
Ria ultra super plus 18, Ria ultra night 16

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 
34,90 Kč ZA SINGLE BALENÍ
64,90 Kč ZA DUOPACK

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
DÁMSKÁ HYGIENA*

NABÍDNĚTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM 
UCELENOU ŘADU SPOLEHLIVÉ INTIMNÍ HYGIENY

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

ASTRID T.M., a.s.
Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3
Tel.: + 420 222 801 700
E-mail: info@astrid.cz

NÁZEV ZNAČKY: ASTRID
Facebook: www.facebook.com/Astridczsk
Instagram: www.instagram.com/Astrid_czsk
Web: www.astrid.cz

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PLEŤOVÁ KOSMETIKA*

ASTRID Q10 MIRACLE
Denní a noční krémy Astrid Q10 MIRACLE v sobě 
obsahují miliony mikroperel koenzymu Q10, které 
se snadno vstřebávají a dodávají pleti zářivou 
mladistvost a hebkost. Krémy redukují jemné 
vrásky a oddalují vznik nových.

VARIANTY:
ASTRID Q10 MIRACLE 
DENNÍ KRÉM PROTI VRÁSKÁM S UV FILTRY 50 ml
ASTRID Q10 MIRACLE 
NOČNÍ KRÉM PROTI VRÁSKÁM 50 ml

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 149,90 KČ

UŽÍVEJTE SI NÁDHERNĚ HEBKOU 
A VYŽIVENOU POKOŽKU

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Noční i denní krém opravdu fungují. Dobře roztíratelné.“
„Krémy Astrid jsou velmi příjemné na používání.“
„Mám s tímto produktem dobré zkušenosti.“
„Večer se namažu a ráno jsem hned o pět let mladší.“
„Nezanechává mastný pocit.“

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.
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POKUD CHCETE PRODÁVAT 
KVALITNÍ MASITÉ POCHOUTKY, 
TAK BRIT FUNCTIONAL SNACKS! 

VAFO PRAHA s.r.o.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany
Tel.: +420 257 952 141, +420 211 151 353
E-mail: objednavky@vafo.cz

NÁZEV ZNAČKY: 
BRIT FUNCTIONAL SNACKS 
Web: www.krmivo-brit.cz
Facebook: brit
Instagram: britpetfood

BRIT FUNCTIONAL SNACKS
Pamlsky Brit Functional Snacks jsou funkční, 
poloměkké a zdraví prospěšné masité pochoutky. 
Obsahují unikátní druhy proteinů, které byly 
v jednotlivých 10 recepturách voleny s ohledem na 
jejich zdravotní účinky a jsou kombinovány s dalšími 
zdraví prospěšnými dary přírody. Neobsahují 
obiloviny ani brambory. Každá receptura obsahuje 
funkční složky – výtažek z cukrového melounu, který 
poskytuje tělu vysoce účinnou ochranu proti volným 
radikálům, fulvinové kyseliny podporující trávení 
a imunitu, dýni bohatou na vlákninu, kolagen na 
klouby a chrupavky a prebiotika. Pamlsky jsou vhodné 
i pro psy, kteří to mají se stravou složitější vzhledem 
k věku, potravinové intoleranci nebo chronickému 
onemocnění. Funkční pamlsky mohou být podávány 
v kombinaci se speciální klinickou dietou dle funkce 
a potřeby. Pomáhají řešit různé náhlé i dlouhodobější 
potřeby organismu spojené s věkem, růstem, 
celkovou kondicí či zvýšenou aktivitou.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 79 Kč

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
KRMIVA PRO PSY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Kompletní kvalitní krmivo.“
„Vynikající kvalita za skvělou cenu.“
„Celá naše smečka je s nimi velmi spokojena.“
„Brit – osvědčená značka!“
„Tohle můj pes miluje.“

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.
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* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK
Budějovický Budvar představuje svůj první hořký 
ležák - Budvar 33. Díky českému chmelu Agnus, 
který patří mezi nejvíce hořké odrůdy vůbec, 
obsahuje tento ležák právě 33 jednotek hořkosti 
a vděčí mu tak za své jméno. Budvar 33 je 
zajímavý i sladem Crystal Light, který se používá 
především do svrchně kvašených piv a dodává 
tomuto pivu zajímavou barvu a příjemnou 
chuťovou uhlazenost.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 21,90 Kč
DOSTUPNÝ VE SKLE NEBO PLECHU

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PIVO*

Až 78 % respondentů vybralo Budvar 33 
právě pro jeho chuť a 65 % respondentů ocenilo kvalitu výrobku. 

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Překvapilo kvalitou a chutí.“
„Kupuji novinku dva týdny a naprostá spokojenost v chuti.“

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR n. p.
K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 387 705 199
E-mail:  alzbeta.eignerova@budvar.cz

NÁZEV ZNAČKY: BUDVAR 33 
Na trhu od: 2020 
Web: www.budvar.cz/budvar33
Facebook: www.facebook.com/BudejovickyBudvar
Instagram: www.instagram.cz/budejovickybudvar

ZALISTUJTE PIVNÍ NOVINKU! 
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ 
ZÁSOBY! GARANTOVANÉ PRODEJE!!!

POKUD CHCETE PRODÁVAT 
KVALITNÍ MASITÉ POCHOUTKY, 
TAK BRIT FUNCTIONAL SNACKS! 
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Obsahují unikátní druhy proteinů, které byly 
v jednotlivých 10 recepturách voleny s ohledem na 
jejich zdravotní účinky a jsou kombinovány s dalšími 
zdraví prospěšnými dary přírody. Neobsahují 
obiloviny ani brambory. Každá receptura obsahuje 
funkční složky – výtažek z cukrového melounu, který 
poskytuje tělu vysoce účinnou ochranu proti volným 
radikálům, fulvinové kyseliny podporující trávení 
a imunitu, dýni bohatou na vlákninu, kolagen na 
klouby a chrupavky a prebiotika. Pamlsky jsou vhodné 
i pro psy, kteří to mají se stravou složitější vzhledem 
k věku, potravinové intoleranci nebo chronickému 
onemocnění. Funkční pamlsky mohou být podávány 
v kombinaci se speciální klinickou dietou dle funkce 
a potřeby. Pomáhají řešit různé náhlé i dlouhodobější 
potřeby organismu spojené s věkem, růstem, 
celkovou kondicí či zvýšenou aktivitou.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 79 Kč

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
KRMIVA PRO PSY*

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Kompletní kvalitní krmivo.“
„Vynikající kvalita za skvělou cenu.“
„Celá naše smečka je s nimi velmi spokojena.“
„Brit – osvědčená značka!“
„Tohle můj pes miluje.“

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU

* Zvoleno reprezentativním vzorkem 4000 českých spotřebitelů, výzkum provedla agentura Nielsen. Citace výroků o vítězném výrobku pocházejí ze zmíněného výzkumu.

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK
Budějovický Budvar představuje svůj první hořký 
ležák - Budvar 33. Díky českému chmelu Agnus, 
který patří mezi nejvíce hořké odrůdy vůbec, 
obsahuje tento ležák právě 33 jednotek hořkosti 
a vděčí mu tak za své jméno. Budvar 33 je 
zajímavý i sladem Crystal Light, který se používá 
především do svrchně kvašených piv a dodává 
tomuto pivu zajímavou barvu a příjemnou 
chuťovou uhlazenost.

DOPORUČENÁ MALOOBCHODNÍ CENA: 21,90 Kč
DOSTUPNÝ VE SKLE NEBO PLECHU

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategorii 
PIVO*

Až 78 % respondentů vybralo Budvar 33 
právě pro jeho chuť a 65 % respondentů ocenilo kvalitu výrobku. 

NÁZORY RESPONDENTŮ:
„Překvapilo kvalitou a chutí.“
„Kupuji novinku dva týdny a naprostá spokojenost v chuti.“

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR n. p.
K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 387 705 199
E-mail:  alzbeta.eignerova@budvar.cz

NÁZEV ZNAČKY: BUDVAR 33 
Na trhu od: 2020 
Web: www.budvar.cz/budvar33
Facebook: www.facebook.com/BudejovickyBudvar
Instagram: www.instagram.cz/budejovickybudvar

ZALISTUJTE PIVNÍ NOVINKU! 
PAMATUJTE NA DOSTATEČNÉ 
ZÁSOBY! GARANTOVANÉ PRODEJE!!!
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POKUD CHCETE PRODÁVAT 
KVALITNÍ MASITÉ POCHOUTKY, 
TAK BRIT FUNCTIONAL SNACKS! 

VAFO PRAHA s.r.o.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany
Tel.: +420 257 952 141, +420 211 151 353
E-mail: objednavky@vafo.cz

NÁZEV ZNAČKY: 
BRIT FUNCTIONAL SNACKS 
Web: www.krmivo-brit.cz
Facebook: brit
Instagram: britpetfood
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SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU
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obsahuje tento ležák právě 33 jednotek hořkosti 
a vděčí mu tak za své jméno. Budvar 33 je 
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Česká republika
Tel.: +420 387 705 199
E-mail:  alzbeta.eignerova@budvar.cz
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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA BODUJE 
U SPOTŘEBITELŮ HNED V NĚKOLIKA KATEGORIÍCH!

K-JARMARK JOGURTY
Všechny produkty jsou výhradně od českých výrobců, se kterými Kaufland 
dlouhodobě spolupracuje. Kvalita i smetanová chuť jsou zaručeny. 

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE: 150 g, 500 g, 1 kg; CENY OD 8,90 Kč / 150 g

K-JARMARK PODMÁSLÍ, KEFÍROVÁ A ACIDOFILNÍ MLÉKA
Tyto zakysané výrobky jsou bohaté na živiny a obsahují vápník, bílkoviny, vitaminy D, 
A a B2. Vítězem se stalo osvěžující kefírové mléko s příchutí meruňky, jahody nebo 
višně. Nejlepší novinkou 2020 je také K-Jarmark acidofilní mléko a podmáslí.

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE: 500 ml, 1000 ml
CENY OD 11,90 Kč / 500 ml (ACIDOFILNÍ MLÉKO)
CENY OD 14,90 Kč / 500 ml (PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO)

K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA 
Tato uzená masa K-mistrů od fochu vyrábí Kaufland ve svém vlastním 
masozávodě v Modleticích u Prahy. Obsahují více než 90 % masa. Jsou 
vyrobena podle Českých cechovních norem a uzená na bukových štěpkách. 

CENY OD 89,90 Kč / 1 kg

NEKONEČNÝ SÁČEK 
Sáček pro opakované použití je k dispozici ve všech prodejnách Kaufland 
v úseku ovoce, zeleniny. V horní části je opatřen štítkem pro nalepení 
etikety a lze ho prát v pračce.

CENA 29,90 Kč / V 1 BALENÍ 2 KS SÁČKU 

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategoriích 
JOGURTY, MLÉČNÉ PRODUKTY,
MASO A MASNÉ VÝROBKY, EKOLOGICKÉ OBALY

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: +420 251 051 111
Zákaznická linka: 800 165 894

ZNAČKY: 
K-JARMARK, K-MISTŘI od fochu z Modletic
Web: www.kaufland.cz
Facebook: www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika/
Instagram: www.instagram.com/kauflandcesko/

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU
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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA BODUJE 
U SPOTŘEBITELŮ HNED V NĚKOLIKA KATEGORIÍCH!

K-JARMARK JOGURTY
Všechny produkty jsou výhradně od českých výrobců, se kterými Kaufland 
dlouhodobě spolupracuje. Kvalita i smetanová chuť jsou zaručeny. 

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE: 150 g, 500 g, 1 kg; CENY OD 8,90 Kč / 150 g

K-JARMARK PODMÁSLÍ, KEFÍROVÁ A ACIDOFILNÍ MLÉKA
Tyto zakysané výrobky jsou bohaté na živiny a obsahují vápník, bílkoviny, vitaminy D, 
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višně. Nejlepší novinkou 2020 je také K-Jarmark acidofilní mléko a podmáslí.

DOSTUPNÉ GRAMÁŽE: 500 ml, 1000 ml
CENY OD 11,90 Kč / 500 ml (ACIDOFILNÍ MLÉKO)
CENY OD 14,90 Kč / 500 ml (PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO)

K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA 
Tato uzená masa K-mistrů od fochu vyrábí Kaufland ve svém vlastním 
masozávodě v Modleticích u Prahy. Obsahují více než 90 % masa. Jsou 
vyrobena podle Českých cechovních norem a uzená na bukových štěpkách. 

CENY OD 89,90 Kč / 1 kg

NEKONEČNÝ SÁČEK 
Sáček pro opakované použití je k dispozici ve všech prodejnách Kaufland 
v úseku ovoce, zeleniny. V horní části je opatřen štítkem pro nalepení 
etikety a lze ho prát v pračce.

CENA 29,90 Kč / V 1 BALENÍ 2 KS SÁČKU 

VÍTĚZ!VÍTĚZ!
Zvolen 4000 spotřebiteli v kategoriích 
JOGURTY, MLÉČNÉ PRODUKTY,
MASO A MASNÉ VÝROBKY, EKOLOGICKÉ OBALY

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA, v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: +420 251 051 111
Zákaznická linka: 800 165 894

ZNAČKY: 
K-JARMARK, K-MISTŘI od fochu z Modletic
Web: www.kaufland.cz
Facebook: www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika/
Instagram: www.instagram.com/kauflandcesko/

 www.volbaspotrebitelu.cz

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, PRODEJE ROSTOU
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ZVEME VÁS NA 21. ROČNÍK!

Oslavte s námi 21. ročník, 
k této příležitosti chystáme 
hromadu bonusů! Přihlaste 
své novinky včas, ať vám nic 
neuteče. Registrace produktů 
začíná už na podzim!

Nepromeškejte šanci dostávat 
nejčerstvější novinky a pozvánky na 
naše akce přímo do e-mailu. Přihlaste 
se k odběru newsletteru a buďte 
v obraze! www.atozregistrace.cz/
volba-spotrebitelu

NEZAPOMEŇTE NÁS 
SLEDOVAT TAKÉ NA LINKEDIN 
(ATOZ MARKETING) A VŠE SE 
DOZVÍTE Z PRVNÍ RUKY!
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NEJVĚTŠÍ LOGISTICKÁ AKCE ROKU
LETOS S HLAVNÍM TÉMATEM:

2020
DECELERACEDECELERACEDECELERACE

17–18/09/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

PROČ BY KAŽDÝ PROFESIONÁL Z FMCG A RETAILU 
MĚL NAVŠTÍVIT KONGRES EASTLOG?
 1.  Protože výroba, oběh, spotřeba a recyklace obalů jsou nedílnou součástí logistického řetězce, 

a právě na kongresu EASTLOG zazní ty nejžhavější informace o trendech v logistice a dopravě.

 2.  Protože letošním tématem je decelerace a i odborníci z FMCG a retailu jsou nuceni 

se přizpůsobit aktuálnímu zpomalení nejen logistických trhů.

 3.  Protože jedním z odpoledních workshopů je E-SHOPLOG zaměřený 

na interní postupy a distribuci zboží.

 4. Protože během odpoledního workshopu RETAILOG se dozvíte novinky z oblasti retailu a FMCG.

 5.  Protože proběhne panelová diskuze zabývající krizovým managementem a cestou 

ven z koronakrize.

 6. Protože jedním z hlavních řečníků je odborník na transformaci podnikání Sean A. Culey.

 7. Protože je to ideální místo na navázání nových obchodních vztahů.

 8. Protože se během večera najde i čas na neformální networking a zábavu.

 9. Protože se kongres koná v nových inovativních prostorách O2 Universum.

10. Protože jako uživatelé logistických služeb máte vstup zdarma.

PŘIJĎTE NA UNIKÁTNÍ LOGISTICKOU AKCI!
WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE
PRO UŽIVATELE LOGISTICKÝCH SLUŽEB JE VSTUP ZDARMA!

SKENUJTE 
A REGISTRUJTE SE PŘÍMO 

VE SVÉM MOBILU

O2 UNIVERSUM, PRAHA

DECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACEDECELERACE

O2 UNIVERSUM, PRAHA
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*–30 % cukru v porovnání s ostatními ochucenými 
mléčnými výrobky s vysokým obsahem bílkovin na trhu

Nový prémiový SKYR  
s unikátní recepturou

Čím je skyr siggi’s jedinečný?
  je vyráběn pouze z přírodních ingrediencí  je vyráběn pouze z přírodních ingrediencí

  obsahuje malé množství cukru   obsahuje malé množství cukru 

  má vysoký obsah bílkovin  má vysoký obsah bílkovin

  je opravdu hustý  je opravdu hustý

  na jeho výrobu je použito 4× více mléka než u běžného jogurtu  na jeho výrobu je použito 4× více mléka než u běžného jogurtu

  upoutá svým obalem po vzoru skandinávského designu  upoutá svým obalem po vzoru skandinávského designu

www.siggis.cz | info@siggis.cz


