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Prezentace speciálně pro profesionály z retailu a FMCG!
ÚVODNÍ ŘEČNÍCI:
POHLED NEJVĚTŠÍCH
OBALOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ
Zákazníci jsou nároční, protože jejich zákazníci mají
rovněž vysoké nároky – to je základ dodavatelského
řetězce. Co po nás ale naši zákazníci chtějí? Co očekávají? Jaká specifika má český a slovenský obalový
trh ve srovnání s trhy v jiných zemích?

LUKÁŠ MIKLOŠ, TESCO STORES
PAVEL KOMŮRKA, ORKLA

I NÁŠ OSOBNÍ OBAL PRODÁVÁ
Obal vnímáme spíš jako věc, kterou vyrábíme, nebo do které balíme
naše výrobky. Nicméně každý z nás má i svůj osobní obal, který
má velký vliv na naše vztahy se zákazníky. Mistr etikety Ladislav
Špaček nám vysvětlí jak zdokonalit náš osobní obal pro větší
úspěch v byznysu.

LADISLAV ŠPAČEK

SPOTŘEBITEL A OBAL:
PREZENTACE VÝSLEDKŮ
EXKLUZIVNÍHO PRŮZKUMU
Společnost GfK se stala partnerem výzkumu kongresu a připraví
speciální průzkum trhu týkající se vnímání zákazníka na téma
obalů a recyklace. Výsledky výzkumu na téma ZÁKAZNÍK
A OBAL následně exkluzivně přednese na kongresu OBALKO
Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director at GfK
Czech & GfK Slovakia.

JAK MŮŽE OBAL PŘISPĚT
K LEPŠÍM PRODEJŮM
Nielsen měří napříč kontinenty vliv obalů na celý výkon značky
a uděluje cenu Nielsen Design Impact Award výrobkům, jejichž
nové obaly mají zásadní vliv na prodeje. V rámci prezentace si ukážeme na konkrétních příkladech značek z FMCG trhu z jiných zemí,
jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. Zároveň si shrneme
„zlatá pravidla“ skvělého obalu.

ANDREA VOZNÍKOVÁ, NIELSEN ČR/SR

OD BRIEFU AŽ PO REALIZACI –
OŽIVENÍ SLOVENSKÉ
MINERÁLNÍ VODY
KLÁŠTORNÁ KALCIA
Strhnout pozornost na relaunch minerální vody, jejíž
výroba se obnovila po 4 letech a kterou si starší
generace pamatovali jako Kláštornou – královnu
minerálních vod, byl docela oříšek. Chtělo to
kompletní reset značky, hledání inspirace a skvělou
kombinaci nejen marketingové a PR komunikace, ale i produktového designu.
Jak se podařilo společnosti Kofola ČeskoSlovensko oživit slovenskou značku
minerální vody a uvést ji na trh v nové podobě jako Kláštornou Kalcia?

IVANA KRÁLIKOVÁ, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
MARTIN TURZÍK, FLUIDUM DESIGN

PANELOVÁ DISKUZE:
SPOTŘEBITEL A OBAL

LADISLAV CSENGERI, GFK

LEPŠÍ JÍDLO, LEPŠÍ SVĚT –
UDRŽITELNOST PODLE ROHLÍKU
Proč v Rohlíku věří této myšlence, jak je posouvá dál a jak do toho
celého zapadá téma udržitelnosti? Proč Rohlik.cz začal s vlastní
značkou „Bez kompromisu“ a s projektem „Otoč obal“? S udržitelností to totiž myslí opravdu vážně. Navíc to vše dokáže komunikovat stylem, že jeho zákazníci rádi přidají ruku k dílu.

OLIN NOVÁK, ROHLIK.CZ

Chcete se zúčastnit?

Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Pro zástupce FMCG a retailu VSTUP ZDARMA!

Jak ovlivní obal spotřebitele
a jak on ovlivní obal? Jaký
je pohled spotřebitele na
udržitelnost, třídění a recyklaci?
Jaká je změna vnímání obalu
spotřebitelem v důsledku
pandemie? Co spotřebitel
očekává od obalu? Jak výrobci
baleného zboží myslí na
spotřebitele při vývoji nových
obalů? Jaké je srovnání
českých a slovenských
spotřebitelů se spotřebiteli jinde
v Evropě a ve světě?

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY

ÚVODNÍK

V poslední době bylo a stále ještě je
slovo pomoc užíváno ve všech pádech
i tvarech. Důvody jsou velice dobře
známy nám všem. Když odhlédnu od
pomoci státu, institucí a firem směrem
k podnikatelům, živnostníkům a lidem
obecně, pomáhali a pomáháme si taky
navzájem, aspoň valná většina z nás.
Pevně věřím, že tak činíme nezištně, bez
vidiny vlastního prospěchu či výhody.
Platná pomoc je totiž nejenom vítaná
a účinná, ale také potěší a zahřeje na
těle i na duši. Ne nadarmo se třeba říká,
že člověk je zrozen k vzájemné pomoci,

 Podpora
 Nezištnost
 Snaha
že chvilka pomoci je lepší než deset dní
soucitu nebo že jedním z nejkrásnějších
zadostiučinění v životě je, že kdykoli se
upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.
S tímto povědomím jsem si během
letního volna říkal, že bych mohl taky
přispět svou troškou do mlýna pomoci. Můj plán byl jasný: během několika
dnů trávených v malé středočeské obci
budu každé ráno chodit do místního
obchůdku pro čerstvé pečivo a něco
dobrého k tomu, třeba regionální
šunku, sýr či paštiku. Zastavila mě ale
cedulka na dveřích, že v daném týdnu
prodavačka čerpá dovolenou. Na stejné
místo jsem zavítal o pár týdnů později.
Moje pomocné choutky ale hned zarazil
obecní rozhlas, který všem několikrát za
sebou oznámil, že obchod je pro nemoc
prodavačky zavřený. Přitom mě napadlo
otřepané, ale pravdivé: Kdo s čím zachází, tím také schází.

Pomoc
PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

MEZITÍM NA SLOVENSKU

PALEC NAHORU!

Všechny
názory
a podněty
jsou
vítány!

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

PALEC DOLŮ!

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

Dedinské predajne ma vždy fascinovali. Najradšej mám tie obslužné, kde pani predavačka čaká, kým sa zorientujem v ponuke a podá
mi vybraný tovar. Cítim sa trošku nepríjemne,
keď ju musím viackrát unúvať a zbytočne zdržujem ostatných čakajúcich, ktorí už presne
vedia, čo a kde sa v regáloch nachádza.
Páči sa mi aj objednávanie pečiva. Keď si ho
človek deň vopred nenahlási, ostáva mu len
dúfať, že niekto na to svoje zajtra zabudne.
Aspoň sa neplytvá! Predajne na vidieku však
ohrozuje nielen dovolenka a choroba predavačky, ale aj kúpna sila. Dúfajme, že prežijú.
TATIANA KAPITÁNOVÁ,
šéfredaktorka Tovar&Predaj,
tatiana.kapitanova@atoz.sk
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SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

P

omoc je definována
jako aktivní spoluúčast při dosahování
nějakého cíle nebo
odvracení či odstraňování nežádoucích
následků. Může jít o pomoc v nebezpečí, při různých obtížných situacích
nebo tehdy, neví-li si druhá strana
rady. Mezi její synonyma se řadí
opora, podpora, východisko, výpomoc a útočiště. Je přece více
než příjemné, když se člověku
dostane opory, když cítí podporu, když vidí východisko, když mu
život ulehčí výpomoc a když v nesnázích najde útočiště.

NAVIGACE
Setkání
Co jsme
viděli…

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

4

Za šipkou! (nebo ne)
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28
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Obchod nabízí
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Téma
vydání

Zákaznická zkušenost
je pilířem úspěchu

32

CatScan

Zdravá a vydatná snídaně se mění
Teplý pult zvyšuje obrat
Hračky spasí vánoční apetit
Mytí nádobí s účinkem a vůní

38
42
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Logistika

Budoucností
je bezkontaktní
doručení

55

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

NEZMEŠKEJTE 25. KONGRES SAMOŠKA,
TENTOKRÁT NA TÉMA

OBCHOD V NOVÉ REALITĚ
23.–24. 9. 2020 AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Jarní měsíce udělaly z obchodníků hrdiny první linie a úcta
k jejich povolání stoupla. Do popředí ještě více vystoupila důležitost
obchodů v sousedství, spolupráce s lokálními dodavateli
či součinnosti s obcemi. Jestliže představa on-line objednání zboží,
nákupu připraveného do tašky, bezkontaktních plateb a podobných
inovací byla pro řadu obchodníků v nedohlednu, ukázalo se, že kdo
chce uspět, musí „do toho šlápnout“ hned. Jaké další výzvy přinesla
obchodníkům současná situace a které nové příležitosti
se jim naskytly?
VÍCE O PROGRAMU SE DOZVÍTE NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH

23.–24. 9. 2020
AQUAPALACE HOTEL
PRAGUE
ZÚČASTNĚTE SE
JEDINEČNÉHO
KONGRESU,
KTERÝ
BRÁNÍ ZÁJMY
TRADIČNÍHO
TRHU

DOPROVODNÝ PROGRAM
17.30
ZAČÁTEK REGISTRACE
18.30
VEČERNÍ PARTY
• Do rytmu jazzové hudby vás naladí hudební
skupina Froid
• Nebude chybět prostor pro neformální setkání
maloobchodníků, zástupců centrál maloobchodních aliancí, družstev, velkoobchodů
a dodavatelů k utužení stávajících a navázání nových kontaktů
• Partneři představí na stáncích své výrobky a služby

24. ZÁŘÍ

25

23. ZÁŘÍ

PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM
08.00–09.00
REGISTRACE
08.00–16.00
PREZENTACE PARTNERŮ
• Představení výrobků a služeb partnerů
na stáncích
• Ochutnávky novinek, soutěže
o zajímavé ceny

09.00–9.30
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU,
ÚVODNÍ SLOVO

PAVEL BŘEZINA

PŘEDSEDA, ASOCIACE ČESKÉHO
TRADIČNÍHO OBCHODU (AČTO)

PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KVALITY
TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD –
CERTIFIKOVÁNO

09.30–10.15
JAK ZVLÁDAT STRES
A NÁROČNÉ SITUACE
• Jak se projevují stres a náročné situace
v našich životech?
• Dlouhodobý stres, únava, vyhoření, panika
a zhroucení
• Co nás spolehlivě přivede ke stavu
zhroucení?
• „Vnitřní baterka“ – jak ji vybít a nabít?
• Jak spojit práci a spokojený život?

RADEK PTÁČEK

KLINICKÝ PSYCHOLOG
A PROFESOR LÉKAŘSKÉ
PSYCHOLOGIE

ZLATÍ
PARTNEŘI:

STŘÍBRNÝ PARTNER:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

10.15–10.45
DOPADY KORONAKRIZE
NA EKONOMIKU
• Vliv na státní rozpočet pro letošní i příští rok
• Očekávaný vývoj ekonomiky do konce roku
2020
• Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí
s ohledem na pokračující stárnutí české
populace a trh práce

EVA ZAMRAZILOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ,
NÁRODNÍ ROZPOČTOVÁ RADA

10.45–11.15
PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.15–12.00
COVID-19 A JEHO VLIV NA ČESKÝ
MALOOBCHOD
• Jak se změnilo nákupní chování spotřebitelů
a jejich preference prodejních kanálů?
• Stabilizace trhu po prvotních panických
nákupech
• Do jaké míry byl ovlivněn tradiční trh?
• Kterých kategorií a jejich prodejů se změny
nejvíce dotkly?

LUBOMÍR MECHURA

ŘEDITEL PRO VZTAHY S ŘETĚZCI
CZ & SK / CEE, NIELSEN

KRISTÝNA
GARREISOVÁ

CLIENT CONSULTANT, NIELSEN

OBCHOD
V NOVÉ REALITĚ
12.00–13.00
OBĚD

14.30–15.30
CO BUDE PRO PODNIKATELE
ZNAMENAT STRAVENKOVÝ PAUŠÁL?
• Jak bude fungovat alternativa dosavadních stravenek?
• Co stát od zavedení očekává?
• Paušál vs. stravenky

13.00–14.30
PANELOVÁ DISKUSE:
TRADIČNÍ TRH V NOVÉ REALITĚ – NASTAL ČAS
POSUNOUT PRODEJNU O ÚROVEŇ VÝŠ
• Jaké výzvy a příležitosti přinesla obchodníkům v docházkové
vzdálenosti pandemie?
• Součinnost s obcemi
• Spolupráce s místními dodavateli
• Propojení prodejny s on-line prostředím
• Jak neztratit zákazníka?

ALENA SCHILLEROVÁ

MINISTRYNĚ FINANCÍ ČR

STANISLAV KOUBA

NÁMĚSTEK PRO DANĚ A CLA, MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

PAVEL
BŘEZINA

PŘEDSEDA,
SVAZ ČESKÝCH
A MORAVSKÝCH
SPOTŘEBNÍCH
DRUŽSTEV
(SKUPINA COOP)

GENERÁLNÍ ŘEDITEL,
ČEPOS – ČESKÁ
POTRAVINÁŘSKÁ
OBCHODNÍ

TOMÁŠ
DUBSKÝ

JOSEF
JUKL

STAROSTA,
OBEC VYSOČINA
V PARDUBICKÉM
KRAJI, ČLEN
PŘEDSEDNICTVA,
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
SAMOSPRÁV ČR

15.30
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ, TOMBOLA

PETR
MORAVA

Změna programu vyhrazena.

PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT
O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU
REGISTRUJTE SE NA:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ/REGISTRACE
REGISTROVAT SE MŮŽETE I Z MOBILU, STAČÍ NAČÍST QR KÓD

NÁRODNÍ MANAŽER
PRO KLÍČOVÉ
ZÁKAZNÍKY,
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

NA NAŠICH AKCÍCH NA PODZIM 2020 MYSLÍME NA VAŠI BEZPEČNOST

ODBORNÍ PARTNEŘI:

DEZINFEKCE

ROUŠKY

MĚŘENÍ TEPLOTY

ROZESTUPY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER:

ZÁŠTITA:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

PARTNER NÁPOJŮ:
SPECIÁLNÍ
PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ
PARTNER:
ORGANIZÁTOR:

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
BAROMETR

Čerstvé výrobky zlevnily
sledovaný spotřební koš
 V červnu a červenci 2020 se průměrná
hodnota spotřebního koše snížila o 1,9 %,
z původních 1769,90 Kč na 1737,40 Kč. Snížení cen bylo zaznamenáno u sedmi z deseti
sledovaných řetězců.
Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)
27.

28.

29.

30.

31.

Albert SM 1811,3 1740,3 1710,2 1755,3 1855,3
Albert
1767,2 1599,2 1648,2 1789,2 1681,2
HM
Billa
1854,3 1792,2 1906,3 1695,3 1824,3

Pandemie podpořila prodeje mýdla, avšak negativně
ovlivnila vývoj opalovacích přípravků
TOP 10 – VYBRANÉ LETNÍ KATEGORIE
(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)
Meziroční změna hodnoty prodeje (7/2019–6/2020 vs. 7/2018–6/2019, v %)

Zubní pasty

3

Deodoranty a antiperspiranty

-1

Sprchové gely

2

Šampony

2

Barvy na vlasy

5

1702,2 1808,2 1830,3 1912,2 1856,4

Holicí strojky a žiletky

0

Kaufland 1777,1 1848,2 1875,2 1764,2 1828,2

Tekuté a toaletní mýdla

21

Globus
Lidl

1866,8 1923,8 1980,8 1974,8 1996,8

Makro
1422,5 1441,0 1436,2 1485,4 1486,7
Penny
1745,2 1612,2 1827,3 1811,3 1719,2
Market
Tesco HM 1660,2 1550,2 1539,8 1699,8 1704,8

Ústní vody

2

Přípravky na holení

-6

Přípravky na a po opalování

-42

Tesco SM 1657,2 1565,2 1598,8 1779,8 1754,9
Vývoj cen v období 1. 6. – 2. 8. 2020
Nejvíce (135 Kč) v období červen až červenec
2020 ušetřili zákazníci za výrobky z monitorovaného košíku v prodejnách Tesco SM, což
představuje meziměsíční pokles o 7,6 %, a také
v obchodech Billa, kde došlo ke snížení celkové
hodnoty všech položek ze sledovaného košíku o 94 Kč (4,9 %). Naopak k nejvýraznějšímu
zvýšení cen došlo v prodejnách Globus, kde si
museli zákazníci ve srovnání s minulým obdobím
připlatit 118 Kč (nárůst o 6,9 %). Největší vliv
na nižší průměrnou hodnotu sledovaného koše
měly čerstvé výrobky, u nichž došlo v aktuálním
období k poklesu cen o 3 %, drogistické výrobky
a kosmetika byly v průměru levnější o 2,4 %.
Průměrná cena trvanlivých produktů a koloniálu zůstala ve srovnání s minulým měsícem na
podobné úrovni.
V rámci promoční aktivity bylo zaznamenáno
začátkem prázdnin mírné zvýšení počtu nabízených akcí o 2,3 %. Nejvýraznější nárůst akčních
nabídek bylo možné sledovat u výrobků z kategorie drogerie a kosmetika, u nichž obchodníci
nabídli o 14 % více akcí, naopak u čerstvých výrobků počet akcí poklesl o 7 %. Mimo Makro,
kde se průměrná hodnota spotřebního koše pohybovala v období červen až červenec 2020 na
úrovni 1458,30 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili v prodejnách Tesco HM (1635,20 Kč). 

1737,40 Kč
 Průměrná cena spotřebního
koše se z květnových 1769,90 Kč
snížila na 1737,40 Kč.

Zákazníci si přejí sdílené prodejny
 V posledních měsících realizovala společnost 4 P & P prostřednictvím tazatelské sítě
SmartSpotter několik průzkumů, ve kterých zjišťovala nejen změny nákupního chování v souvislosti s pandemií covid-19, ale i ostatní nové trendy v retailu.
Spotřebitelé v poslední době začali nejen více využívat služeb e-shopů, ale zároveň očekávají, že
jim maloobchodníci usnadní on-line nakupování.
Tedy snadné nalezení produktů, široký výběr,
jednoduchost nákupu a dopravu produktů až na
kuchyňskou linku. Na druhou stranu si přejí, aby
současné významné on-line obchody měly i kamenné prodejny a nejlépe celou síť. Jde o především o nákup oblečení či obuvi, kde si nakupující
mohou produkt vyzkoušet.
Trendem do budoucna budou také sdílené prodejny, kde se značky podílejí na nájmu a nemusí
si otevírat výlučně samostatný obchod. Dalším

trendem bude propojování on-line a sociálních
sítí, například nakupování přes Instagram. A jaké
trendy očekávají nakupující od kamenných obchodů? Především zážitek. Nakupování potravin
nebude jen o nákupu jídla jako komodity, ale jako
celkový zážitek. K tomu obchodníkům výrazně
pomohou technologie, rozšířená realita a umělá
inteligence, a především různá zákaznická data,
na jejichž základě mohou personalizovat nabídku. Očekává se vzestup privátních značek.
Jejich výrobky mají být stále kvalitnější, přitom
za výhodnou cenu. Na druhou stranu nakupující
budou více oceňovat produkty a značky založené
na etických principech a hodnotách. 

Jaké trendy budou spotřebitelé při nakupování preferovat
Více začnu využívat on-line obchody pro nákup potravin.

24 %

Budu využívat také nákupy přes sociální sítě (například přes Instagram).

13 %

Za 5 let se výrazně změní způsob nakupování a vzhled obchodů.

38 %

Budou přibývat technologie, které nám usnadní nakupování.

65 %

Přivítám nakupování s rozšířenou realitou či pomocí umělé inteligence.

13 %

Přivítám osobní nabídky na základě mých minulých nákupů.

21 %

Vlastní značky obchodníků budou stále kvalitnější,
a přitom za výhodnou cenu.

52 %

9
%
-1,

 V porovnání s květnem poklesla průměrná
cena spotřebního koše v období červen až červenec 2020 o 1,9 %.

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



SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

8

VE STRUČNOSTI:

Kaufland testuje
mobilní aplikaci
 Společnost Kaufland Česká republika od
srpna nabízí samoobslužné nakupování přes
mobilní aplikaci. Jde o pilotní projekt, který je
dostupný zatím ve dvou prodejnách, v Praze
na Jarově a v Olomouci. Zákazníci si zboží jednoduše sami naskenují, vloží ho do tašky
a rychle se odbaví u expresních pokladen.

SLOVO

Emco, či Kamil Demuth, zakladatel platODBORNÍKA!
formy scuk.cz. „Potravinářský průmysl zaznamenal i v České republice v posledních
letech nárůst inovativních rostlinných výrobků,
stále se však z hlediska dostupnosti a pestrosti,
chuti nebo i ceny nevyrovná nabídce dalších západních zemí,” uvádí Martin Ranninger, předseda
České veganské společnosti. 

Poctivá výroba
Globus se rozšiřuje
 Nabídku s označením Poctivá výroba
Globus doplnily hypermarkety společnosti
Globus ČR o řadu Snadné vaření. Tyto potraviny vznikají z jednotlivých surovin až po hotový produkt ve vlastních výrobách těchto
míst prodeje.

Obchodní řetězec Kaufland hledá cesty, jak vyhovět potřebám všech zákazníků a zjednodušit jejich nákup. Nakupování s novou aplikací jim proces
usnadní. „Služba K-Scan přináší spoustu výhod.
Zákazníkům šetří čas, mají neustále přehled o ceně
nákupu a zboží už nemusí z košíku vykládat na
pás. Bonusem je automaticky aplikovaná K-Card
sleva,“ popisuje tisková mluvčí Renata Maierl. Novinka bude od října k dispozici v dalších 28 obchodech.
Kromě nové aplikace mohou zákazníci již několik
měsíců ve čtyřech vybraných prodejnách, Praha
Vypich a Podbaba, Kladno a Ostrava Vítkovická,
nakupovat i bez chytrého telefonu pomocí ručního
skeneru, který je k zapůjčení u vchodu do prodejny.
Vše funguje stejně jako s mobilní aplikací. Po zaplacení zákazník skener pouze vrátí v pokladní zóně.
Ruční skenery budou od září dostupné také v prodejnách v brněnské Ponavě a v Karlových Varech.
Celou zprávu najdete
na www.zboziaprodej.cz. 

Poctivá výroba Globus je vlastnoručně vyráběnou
značkou pekařů, řezníků a kuchařů z hypermarketů společnosti Globus ČR. Všechny tyto výrobky
vznikají přímo v místech prodeje, protože součástí
každého z nich jsou řeznictví, pekárny, cukrárny
a restaurace.

Future of Food je tříměsíční program, který nabízí
podporu všem, kdo razí inovativní a udržitelnou
produkci. Pro jeho účastníky je připraven profesionální mentoring, odborné konzultace, vzdělávací
workshopy i diskusní setkání s experty z potravinářského oboru. Zájemci se potkají se zajímavými
osobnostmi z oblasti udržitelných potravin, jako je
třeba Martin Ducháček, majitel Freshbedýnek,
Otto Jiránek, generální ředitel společnosti Country
Life, Martin Jahoda, generální ředitel společnosti

NA
ISTA ALY
L
A
I
SPEC OVÉ OB
R
PAPÍ

Papírové obaly šetří
naši přírodu!
Poslední dobou slýcháme připomínky, že papír je energeticky náročný, chemicky zatěžující a tak dále. My ale
víme, že ze správných zdrojů a ve správném výrobně-spotřebitelském řetězci papír šetrný k přírodě je.
Zmiňme některé mylné, často používané „protipapírové“ argumentace. „Na papír“ se nekácejí stromy, nevyplatí se to. Strom se přednostně spotřebuje na řezivo
a až zbytky z prvovýroby se použijí na papír. Pokud by
nešly na papír, skončily by patrně ve spalovnách, stavebních deskách či jinde. Strom bychom nezachránili.

Retailer tak reaguje na aktuální změnu potřeb a životního stylu zákazníků. „Někdo se chce s přípravou jídla vypořádat rychle, jiný zase hravě, někdo
nechce mít s vařením vůbec žádnou práci, proto
jsme celou řadu rozdělili do tří skupin podle způsobu a rychlosti jejich finální přípravy: hravě,
rychle, hned,“ říká tisková mluvčí Lutfia Volfová.
Hotová jídla pod značkou Snadné vaření najdou
zákazníci v regálech všech hypermarketů. 

I vegani chtějí
akcelerovat
 Akcelerační programy už nejsou doménou jenom technologických start-upů. Pražský Impact Hub ve spolupráci s několika partnery spouští první program u nás zaměřený
na udržitelnou produkci potravin.

Zdenek
Stojánek

Action a TEDi
otevírají později
 Action a TEDi, mezinárodní řetězce diskontních prodejen s nepotravinářským zbožím, plánovaly otevřít svoje první tuzemské
obchody v dubnu a květnu. Pandemie koronaviru ale jejich expanzi zpomalila a místní
pobočky otevírají se zpožděním.
Action, mezinárodní řetězec diskontních prodejen s nepotravinářským zbožím, potvrdil, že na
tuzemský trh vstoupí v průběhu třetího čtvrtletí.

Papírna jako každý subjekt musí plnit požadavky na
kvalitu vypouštěné vody, a je tedy stejně ekologická
jako každá jiná firma, třeba ta vyrábějící plasty. Svoji
čistírnu odpadních vod obvykle využívá kumulovaně
i pro okolní obyvatelstvo. Dá se říct, že by tam stejně
stála, ať se papír vyrábí nebo ne. Energie? Největší tuzemská papírna je kupříkladu díky zpracování
procesního odpadu energeticky soběstačná, a ještě
zásobuje teplem okolí.
Papír se dá recyklovat až sedmkrát. Každá fáze se
hodí na něco. Potravinářské sáčky je lepší dělat z čisté buničiny. Vysoká kvalita = nižší gramáž = menší
spotřeba papíru. Tašky už mohou mít podíl recyklu
a stále vyhovují, kartonáž snese ještě více recyklu
a na konci řetězce zůstanou různé foukané proložky a podobně.
Neznáme žádnou studii opakovaného použití papírového obalu. Ze zkušenosti víme, že lidé tašky či
kartony opakovaně použijí na příležitostný odnos,
a nakonec v nich ještě vynesou odpad. I v supermarketech kartony od zboží z pultíků za pokladnami
spolehlivě mizí = poslouží podruhé. Nakonec skončí
ve sběru a jdou zpět do procesu.
Nezapomeňme, že skončí-li přesto papírový obal
odhozený v přírodě, neuškodí. Plast škodí desítky až
stovky let. Ano, papír například není voděodolný
a nemá smysl jít do extrému. Používejme papírové
obaly tam, kde je to vhodné.

VE TŘECH
SLOVECH:

Papíru tedy věříme! Naše výrobky v ýznamně přispívají
k ochraně přírody a těší nás, že
tento názor s námi sdílejí i naši
spokojení zákazníci.

Papír je
ekologický!

Zdenek Stojánek,
zakladatel a majitel, Litobal

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
VE STRUČNOSTI:

JEDNOU VĚTOU:

„Mnoho dá
člověku svět; ale
chce-li člověk dát
něco světu, musí
sedět na svém
malém poli a dřít
jako nádeník.“

První český obchod otevřel 27. srpna v nákupním
centru S1 Center Hradec Králové. V následujících
měsících by měly být v tuzemsku otevřena další
místa prodeje. Obdobně zaměřená síť TEDi otevřela 16. července pobočky v Prostějově a v Opavě,
další zahájila provoz 6. srpna v Mostě. Christina
Hartmann redakci časopisu Zboží&Prodej potvrdila, že všechny tři prodejny TEDi jsou si podobné
velikostí i sortimentem. „Česká republika je pro
nás mladý trh a každý zákazník je vítaný,” doplňuje. Firma informovala už dříve, že během prvního
obchodního roku by měla být do provozu uvedena
desítka prodejen.
obchody ale potvrdily svou kvalitu a flexibilitu
a v uplynulých měsících zvládly bravurně zásobovat domácnosti i společnosti veškerým poptávaným zbožím. Češi si tak během nouzového stavu
našli ještě pevnější vztah k nakupování přes internet,“ hodnotí dosavadní průběh roku výkonný
ředitel APEK Jan Vetyška. Jeho slova osvědčují statistická data, která potvrzují meziroční růst přesahující 25 %. A to je o více než 10 procentních bodů
více, než byly původní předpoklady. 

Karel Čapek,
český spisovatel,
novinář a dramatik

O plánech společnosti Action v České republice čtěte v ZaPmag 3/20 na str. 18. 

EuroOil má dvě nové
čerpací stanice
 Začátkem července zahájily provoz dvě
zcela nové čerpací stanice EuroOil na dálnici
D1 u Křenovic na 248. kilometru. Na první zákazníky čekala odměna za tankování a fotosoutěž.

E-shopy prožívají
rekordní rok

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



 Rok 2020 je kvůli koronaviru ve všech
směrech zcela jiný než jakýkoli v nedávné minulosti. To platí také pro internetové obchody, které v průběhu celé krize táhly český
maloobchod a dosáhly razantního meziročního nárůstu prodejů. Rozdíl přesahoval
výjimečných 40 % v dubnu a postupně se
ustálil až na 25 % v červnu. Přitom boom
e-commerce pokračuje i ve druhém pololetí.
Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci
(APEK) bude celoroční růst dosahovat přibližně
25 %, což vyjádřeno v obratech znamená přibližně
o 15 miliard Kč více, než se původně předpokládalo. „E-shopy a e-commerce jako celek zažily
a zažívají velmi úspěšný rok, přestože v kontextu,
který nikterak pozitivní není. Nejen české on-line

V moderních prostorách nabízí Čepro, provozovatel sítě čerpacích stanic EuroOil, vysoký standard
služeb v podobě kvalitních a spolehlivých paliv,
teplého občerstvení a příjemného posezení. „Po
pozitivních zkušenostech, které jsme za dva roky
nasbírali u Ostravy, jsme se rozhodli posílit naši
pozici na hlavním dálničním tahu České republiky.
Nové čerpací stanice u Křenovic nabídnou vše, co
současní tranzitní zákazníci vyžadují,“ uvádí Jan
Duspěva, předseda představenstva společnosti
Čepro. Čerpací stanice EuroOil jsou největší českou sítí, nyní čítají 205 poboček po celé republice.
Aktuální dění na čerpacích stanicích sleduje
www.cerpacka.cz. 

inzerce

Jak zvládat stres a náročné situace
Dlouhodobý stres, únava, vyhoření a panika –
co nás spolehlivě přivede ke stavu zhroucení?
O tom, jak se projevují stres a náročné
situace v našich životech, bude hovořit
Radek Ptáček, klinický psycholog a profesor
lékařské psychologie.
KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 6–7
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NESMÍTE CHYBĚT,
REGISTRUJTE SE VČAS:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

23.–24. 9. 2020
AQUAPALACE HOTEL
PRAGUE

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
KDO JE KDE

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

POVÝŠENÍ

 Miroslav Pácl se stal novým vedoucím
franšíz společnosti Makro Cash & Carry ČR.
Na centrálu firmy v pražských Stodůlkách se přesouvá z pozice ředitele plzeňské pobočky Makro.
Na starost má rozvoj nového konceptu maloobchodní franšízy Můj obchod. 

 Roli výkonného ředitele a předsedy
představenstva společnosti Procter & Gamble ve střední Evropě převzal Gabriel Ragy. Je
odpovědný za podnikání a provoz společnosti
v 10 zemích, jimiž jsou Polsko, ČR, SR, Maďarsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Ukrajina a pobaltské státy.
Od svého nástupu do firmy v roce 1998 buduje
svou kariéru na různých pozicích v oblastech prodeje, marketingové strategie a řízení. 

JEDNOU VĚTOU:

 Federico Giorgio Marrano je od července
ředitelem divize cukrovinek v Nestlé Česko
a Slovensko. Bude pokračovat v transformaci
a premiumizaci portfolia cukrovinek s cílem posílení jejich pozic na trhu. Předtím zastával pozici
marketingového manažera tabulkových čokolád
a dárkových produktů Nestlé pro Evropu, Blízký
východ a severní Afriku. Ve společnosti pracuje již
od roku 2002. 

 Martin Čivrný je nově manažerem udržitelnosti ve společnosti Makro Cash & Carry
ČR. Zaměří se na udržitelné směřování celé sítě
velkoobchodů v České republice s důrazem na snižování produkovaného odpadu. Jde o první takovou pozici v rámci celé skupiny Metro. 

George Bernard Shaw,
irský spisovatel,
dramatik a esejista

 Společnost Tetra Pak jmenovala Guillauma Latourretta generálním ředitelem pro region východní Evropy včetně České republiky. Daný region je v rámci firmy nově vytvořen
spojením zemí střední a jihovýchodní Evropy s cílem zvýšit produktivitu kombinací dostupných
zdrojů a talentů. Kinga Sieradzon, generální ředitelka bývalého trhu střední Evropy, převzala globální vedoucí pozici jako viceprezidentka Tetra Pak
Service Operations a přesídlí do Švédska. 

PŘÍCHODY

 Továrny společnosti Mondelēz International v České republice nově vede Emmanuel
Chilaud. Na starosti má sušenkové a oplatkové
výrobní závody v Opavě, Lovosicích a Mariánských
Lázních. Francouzský rodák v severomoravském
regionu působí už řadu let, vedl zde továrny na
výrobu počítačů a zdravotnických pomůcek. Zkušenosti má i s řízením výrobních míst ve Francii
nebo Polsku. 

Více personálních změn najdete
na www.zboziaprodej.cz



 Představenstvo e-shopu Alza.cz se rozšířilo o nového člena. Do nejužšího vedení firmy byl ve druhé polovině června jmenován
Petr Bena, ředitel oddělení Sales and Purchasing. Spolu s Tomášem Havrylukem bude zastávat
pozici místopředsedy představenstva. Předsedou
zůstává zakladatel společnosti Aleš Zavoral. 
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 Na úrovni vedení Mall Group došlo k personální změně. Společnost nově řídí board ve
složení Petr Tomášek, Pavel Knap, Jakub Střeštík,
Radko Sekerka a Jakub Havrlant (na fotografii),
který je předsedou představenstva. V novém vedení chybí dosavadní CEO Oldřich Bajer, který se
podle vyjádření firmy s akcionáři rozcházel v názoru na budoucí řízení společnosti, a proto ze skupiny odchází. 

„Svoboda
znamená
zodpovědnost.
To je důvod,
proč se jí většina
lidí bojí.“

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

AGENDA
8. 9. 2020
PRAHA

23.–24. 9. 2020
PRAHA

ČERPAČKA 2020
inspirace s vůní benzinu

JEDNOU VĚTOU:

Ralph Smart,
britský psycholog
a spisovatel

 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 poslechnout odpověď známého ambasadora elektromobility Petra Máry. Společnost Nielsen poprvé
právě tady představí přesná data o vývoji prodejů
FMCG na čerpacích stanicích. Účastníci se dozvědí,
které kategorie spotřebitelé vyhledávají, které segmenty jsou zárukou úspěchu, jak se letos změnilo
nákupní chování či jaké výzvy přinášejí rozdíly mezi
čerpačkami na dálnici a ve městech. 
www.kongrescerpacka.cz
+420 733 188 184
tatiana.dzubakova@atoz.cz

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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„Není to o počtu
lidí, s nimiž
se spojíte, je
to o kvalitě
vzájemného
působení.“

17.–18. 9. 2020
PRAHA

EASTLOG 2020
decelerace logistiky

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



 Hlavním tématem letošního logistického
kongresu Eastlog je decelerace. Pořadatelé tím
chtějí akcentovat zpomalování ekonomiky a v této
souvislosti 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, očekává se účast 500 uživatelů a poskytovatelů logistických služeb. 
www.eastlog.cz
+420 605 296 744
barbora.hrdlickova@atoz.cz

SAMOŠKA ČECHY
25. setkání tradičního
trhu
 Jarní měsíce udělaly z obchodníků hrdiny
první linie a úcta k jejich povolání vzrostla. Do popředí ještě více vystoupila důležitost obchodů
v sousedství, potravinové soběstačnosti či součinnosti s obcemi. Jestliže představa on-line objednání
zboží, připraveného nákupu do tašky, bezkontaktních plateb a podobných inovací byla pro řadu obchodníků v nedohlednu, ukázalo se, že kdo chce
uspět, musí „do toho šlápnout“ hned. Přijďte diskutovat o budoucnosti tradičního trhu! 
www.samoska-kongres.cz
+420 733 553 554
katerina.rysova@atoz.cz

1. 10. 2020
PRAHA

VYŠŠÍ PRINCIP RETAILU
prodávejme přidanou
hodnotu, ne pouze zboží
 Značky by měly přinášet něco navíc, žít něčím
navíc, dávat zákazníkům něco navíc. Vizi, důvod
existence, důvod, proč si je koupit. A právě o tom
bude odpolední seminář POPAI CE. Průřezově
představí pohledy těch, kteří chtějí svět spíše změnit a něco nového mu přinést, než ho jen zahltit
svým zbožím. Mediálním partnerem akce je časopis Zboží&Prodej. 
www.popai.cz
+420 775 989 853
dkrofianova@popai.cz

ČERPACÍ STANICE
NA ZELENÉ VLNĚ?
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8. 9. 2020

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

POTKEJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY Z ŘAD SÍTÍ ČERPACÍCH STANIC I NEZÁVISLÝCH BENZINEK!
OCHUTNÁVKA PROGRAMU:
ELEKTROMOBIL: BUDOUCNOST DOPRAVY,
NEBO NAFOUKNUTÁ BUBLINA?

EXKLUZIVNĚ: PRODEJ RYCHLOOBRÁTKOVÉHO
ZBOŽÍ NA ČERPACÍCH STANICÍCH

• Které kategorie spotřebitelé vyhledávají?
• Které segmenty jsou zárukou úspěchu?
• Jak se letos změnilo nákupní chování?
• Jaké výzvy přinášejí rozdíly mezi čerpačkami na dálnicích a ve městech?
• Společnost Nielsen poprvé představí přesná data o vývoji prodeje
rychloobrátkového zboží na čerpacích stanicích!
Pavol Zajac, client business partner, Nielsen

ČERPACÍ STANICE SE STÁVÁ SYNONYMEM KAVÁRNY
• Pravda versus mýty
• Pohled člověka, který na vlastní kůži zkoumá výhody a nevýhody užívání
elektromobilu v našich a evropských podmínkách
• Co by větší rozvoj elektromobility znamenal pro čerpací stanice?
Foto: Nathan Dumlao, Unsplash

Petr Mára, známý youtuber a ambasador nových technologií

PANELOVÁ DISKUSE: PALIVA BUDOUCNOSTI – ELEKTŘINA,
VODÍK, PLYN, NEBO STÁLE BENZIN A NAFTA?
• Vliv legislativy na směřování trhu s pohonnými hmotami
• Která alternativní paliva mají největší budoucnost?
• Očekávané změny struktury vozového parku
MODERÁTOR: Petr Füzék, viceprezident eMobility, Sygic
PANELISTÉ: Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy
pro čistou mobilitu, odbor strategie, Ministerstvo dopravy ČR
Jan Čapský, ředitel provozu čerpacích stanic CZ/SK, Shell
Jiří Hájek, ředitel a předseda představenstva,
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
Ivan Indráček, předseda představenstva,
SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR
Petr Mára, známý youtuber a ambasador nových technologií

• Na benzinku se dávno nejezdí jen pro pohonné hmoty,
Češi si ji dnes stále častěji vybírají podle úrovně nabídky kávy
• Diskuse s baristy o kávových trendech a nárocích zákazníků
• Zkušenosti provozovatele se změnou nabídky kávy
na čerpací stanici
Petr Holata a Lukáš Zugar, Spolek výběrové kávy
František Sanytrák, jednatel, ČS Sanytrák

Změna programu vyhrazena.

Kompletní program a registrace na:
www.kongrescerpacka.cz

PARTNEŘI KONGRESU:
ZLATÝ PARTNER:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNER
TŘÍDĚNÍ:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PROJEKT

ODBORNÍ
PARTNEŘI:
ORGANIZÁTOR:

STŘÍBRNÝ PARTNER:
PARTNER KÁVY:

ZÁŠTITA:

MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ
LITOMĚŘICE

NÁKUPNÍ DEN DRUŽSTVA
ESO MARKET
Výstaviště, hala H
5. 11. 2020
Pořadatel: Družstvo Eso Market
Počet vystavovatelů: zhruba 85
Doprovodný program: tombola, teplý a studený raut

PRAHA

KONGRES
SAMOŠKA
Aquapalace Hotel Prague
23.–24. 9. 2020

PRAHA

Pořadatel: Atoz Retail
Účastníci: maloobchodníci, obchodní
aliance, velkoobchody, dodavatelé,
výzkumné agentury a státní instituce
Doprovodný program: neformální večer
s rautem a živou hudbou, po celou dobu
konference stánky dodavatelů, ochutnávky

KONFERENCE
ŘETĚZCŮ COOP
Top Hotel Praha
5. 11. 2020
Pořadatel: Coop Centrum družstvo
Doprovodný program: odborná
konference řetězců Coop Tip, Tuty
a Diskont

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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ČESKÉ BUDĚJOVICE

VELETRH SPOLEČNOSTÍ
FLOSMAN A FLOP JIH
Výstaviště, Pavilon T1
21. 10. 2020
Pořadatelé: Flosman a Flop Jih
Počet vystavovatelů: bude upřesněn
Doprovodný program: bude upřesněn

Nákupy
mění

podobu

Podzim je tradičně časem setkání maloobchodních aliancí s dodavateli. Vzhledem k aktuální
situaci se ale mění pojetí těchto akcí. Nákupní den vůbec neorganizují společnosti Enapo
Obchodní, MO Partner a Pogrr.
Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

LITOMYŠL

PODZIMNÍ KONTRAKTAČNÍ DEN
Zámecký pivovar
7. 10. 2020
Pořadatel: Kubík
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: celodenní teplý a studený raut, soutěž
o ceny, motivační program pro zákazníky spojený s hodnotnými
dárky, produkty se super cenou, kuchařské vystoupení
s ochutnávkami, soutěž o nejlepší expozici dodavatele a další

DISTANČNÍ FORMA

NÁKUPNÍ VELETRH DRUŽSTVA CBA CZ
12.–31. 10. 2020
Pořadatelé: Družstvo CBA CZ a VO CBA Nuget
Počet dodavatelů: zhruba 50

15

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Doprovodný program: v daném termínu budou moci členové
družstva vybírat z veletržního katalogu, jako dárky za nákupy jim
bude vždy nabídnuto něco zdarma (karton výrobků, tankovací karty),
v tombole bude jako hlavní cena kávovar Tassimo, dále dárkové
poukazy na nákup výrobků a dárkové koše

POPRVÉ ELEKTRONICKY

6. SPOLEČNÝ NÁKUPNÍ VELETRH
MALOOBCHODNÍ SÍTĚ BALA
A MALOOBCHODNÍ SÍTĚ BRNĚNKA
15.–29. 10. 2020
Pořadatelé: Maloobchodní síť Bala, Maloobchodní síť Brněnka
Počet dodavatelů: více než 100
Program: v daném termínu budou moci členové obou sítí vybírat z nabídek
dodavatelů ve speciálním veletržním e-shopu, veletržní ceny, speciální nabídky
s přidanou hodnotou, multipacky a novinky

inzerce

Dopady koronakrize na ekonomiku
Na vliv pandemie na státní rozpočet, ale také
očekávaný vývoj ekonomiky do konce roku
nebo dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí s ohledem na pokračující stárnutí české
populace a trh práce se zaměří předsedkyně
Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.
KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 6–7

25

NESMÍTE CHYBĚT,
REGISTRUJTE SE VČAS:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

23.–24. 9. 2020
AQUAPALACE HOTEL
PRAGUE

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...
SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU
Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Co zaujalo
Christiana
v Tel Avivu

Izraelská
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KAMÍNKY Z LÁSKY

Wonkovy malé kyselé ovocné
bonbonky vzhledem připomínají
barevné kamínky. Lze si je
vychutnat kousek po kousku
nebo po celých hrstech.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

16

MOJE DOBROTA

Obchod Mi Dulce zvenku tak
nevypadá, ale vnitřní prostor
překypuje lákavými dobrotami.

NASY P MI !

RY BA BEZ TU KU

Kyselý prášek se v ústech
změní na žvýkačku. Jen
pozor na předávkování!

Švédskou rybu neboli žvýkací
bonbon ve t varu ryby původně
vyvinul švédský výrobce
cukrovinek Malaco na konci
50. let 20. století pro americký
trh. Je bez tuku a bez lepku,
v různých barvách a příchutích.

TEKUTÁ
LÍZÁTK A
Lízátka Chupa Chups
v limonádové podobě.
Třeba hroznová
příchuť rozhodně
stojí za ochutnání.

inzerce

INJ EKCE
BEZ BOLESTI

Doktor čokoláda
v plastové injekční
stříkačce určitě pobaví
i zachutná.

SEZNAMTE SE

Značka Milka dočasně
použila na obal alpské
krávy a dala jim i jména.

REGISTRUJTE
ZDARMA SVÉ
NOVINKY A DEJTE
O NICH VĚDĚT
MALOOBCHODNÍKŮM!
VSTUP PRO
ZADAVATELE

> Zviditelněte vaše novinky zcela zdarma
ZaPnovinky vám zdarma umožní prezentovat vaše nové
produkty přímo odběratelům a nákupčím.

> Usnadněte si listing
Nákupčí a majitelé obchodů chtějí mít všechny nové produkty, aby si udrželi zákazníky. Díky vaší propagaci na
ZaPnovinkách budou vědět, které produkty zalistovat do
svého sortimentu.

> Sledujte konkurenci
Novinky budou zveřejňovat i vaši
konkurenti, budete mít tedy okamžitý přehled i o jejich aktivitách.

> Měsíční newsletter

PLNĚNÁ LAH ODA

Křupavé sušenky jsou plněné jemnou
krémovou sametovou čokoládovou
Nutellou. Uzavíratelný obal pomáhá
zachování čerst vosti a vybízí
k postupnému mlsání.

STAČÍ HOR KÁ VODA
Slavné Maltesers jenom
zalijete horkou vodou
a můžete si pochutnat na
horké čokoládě. Vhodné i pro
vegetariány.

Na začátku každého měsíce zasíláme více než dvěma tisícům
nákupčích a maloobchodníků
přehled novinek.

Zapojte se i vy!
Jednoduchá registrace, která
vám nezabere ani dvě minuty
a umožní představit nové produkty stovkám nákupčích a obchodníků.

www.zapnovinky.cz

Fotoreportáž

Netradiční předávání ocenění
Vyhlášení vítězů 20. ročníku programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2020
se s ohledem na situaci s virovým onemocněním covid-19 uskutečnilo on-line. Tradiční
předávání trofejí se tak konalo netradičně – certifikáty, trofeje a diplomy jsme letos
předali vítězům osobně. Všem vítězům gratulujeme!

Kaufland Česká republika zabodoval s produkty
privátních značek u spotřebitelů ve čtyřech
kategoriích. Gratulujeme (zleva) Ivaně
Dvořákové a Adéle Petrigallové, které mají na
starost firemní komunikaci.

Společnost Gaston se stala vítězem v kategorii Rybí konzervy s praktickou novinkou Franz Josef Kaiser Tuňákový salát.
Ocenění převzala Jana Vydrová, marketingová manažerka.

Budějovický Budvar uvedl svůj první hořký ležák
– Budvar 33 – a zároveň porazil své konkurenty
v kategorii Pivo. Ocenění Volba spotřebitelů –
Nejlepší novinka 2020 převzali (zleva) Josef Kroulík,
sales manager off trade a Alžběta Eignerová, trade
marketing manager off trade.

Billa v letošním, 20. ročníku zvítězila se svými
pěti novinkami a ocenění převzaly senior brand
manažerka Eva Bezpalcová (vlevo) a brand
manažerka Veronika Mejstříková.

Společnost DF Partner se stala vítězem ve dvou
kategoriích – Autokosmetice a Vůních do auta. Sheron
Power Letní ostřikovač v kategorii Autokosmetika
zároveň zvítězil i v doprovodné mediální soutěži, a to
mezi fanoušky TEP factor Slapy! Ocenění převzala Soňa
Patáková, produktová manažerka.

Kategorie Nealkoholické pivo
opět vygenerovala mnoho
novinek. Letos čeští spotřebitelé zvolili Birell s novými
příchutěmi – Cola, Ledový čaj,
Citronáda a Bezovka. Gratulujeme Lence Trvalcové, brand
manažerce značky Birell.

Tesco Stores ČR zvítězilo dokonce v šesti kategoriích!
Diplomy a trofeje převzali (zleva): Dagmar McLin,
CE own brand marketing manager, fresh food & grocery,
Eva Šimečková, CE head of own brand & risk management,
Lukáš Drozd, CE head of fresh food sourcing, a Jana Suchá,
CZ fresh food country manager.

Společnost Tomil se stala vítězem v kategorii
Koupelová kosmetika s řadou tekutých mýdel
Authentic Toya Aroma. Ocenění převzali
(zleva) Petr Kozminský, sales manager, a Tomáš
Vychopeň, general manager.

Ocenění Volba spotřebitelů – Nejlepší
novinka 2020 získala i inovovaná řada
Ria Ultra společnosti Hartmann-Rico,
která zvítězila v kategorii Dámská
hygiena. Gratulujeme Evě Minaříkové,
produktové manažerce.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Čísla nebo písmena
 Nejenom v červnu ukončený školní rok byl po
všech směrech zvláštní a svým způsobem pro
všechny zúčastněné i jejich okolí představoval náročnou zkoušku. Zároveň byl ale také jedinečnou
příležitostí k pokroku a modernizaci stávajícího
vzdělávacího systému. S ohledem na okolnosti, za
jakých probíhalo jeho druhé pololetí, se i proto
kromě jiného rozhořela diskuse na téma hodnocení žáků a studentů. Stále rostoucí a sílící skupina
odborníků totiž usiluje o to, aby klasické, tradiční
a zavedené známky nahradila slova. Dotyčné ministerstvo k tomu uvedlo, že by uvítalo, kdyby
školy upřednostnily na vysvědčení slovní hodnocení, a to zejména u předmětů, jako je výtvarná či
hudební výchova. Rozhodnutí ale zatím nechalo
na jednotlivých školách. Učitelé se přitom spíše
přiklánějí ke známkám. Největší překážkou je
podle všeho zakořeněný pohled na známkování
jako takové a v neposlední řadě i to, že slovní
ohodnocení zabere více času. Asi ještě nějaká
voda odteče, než bude rozhodnuto o vítězství čísel
nebo písmen. Ve slovním hodnocení by se každopádně mohlo dostat i na vyzdvižení role a přispění rodičů, kterým by za to, co si s dětmi v minulých
měsících nejenom v učebnicích prošli, určitě slušelo aspoň několik slov uznání a poděkování. 

liku rozděluje čtyřbarevný semafor (bílá je dobrá…), jeden nejvyšší denní nárůst stíhá druhý (pro
okolí začínáme být podezřelí…), o víkendech naopak přicházejí znatelné poklesy (když se netestuje a na jistých místech řádně dodržují pracovní
dobu…), hlavními ohnisky jsou Moravskoslezský
kraj (horníci mají po šichtě velkou žízeň a nechtějí
ji hasit sami…) a Praha (prostě hodně obyvatel,
kteří se „míchají“ s návštěvníky…). Do toho jsou
nebo budou v kinech filmy Bourák, Šarlatán a Havel (snad jen čirá náhoda je takto načasovala…)
a zemřel Milouš Jakeš, náš bývalý nejvyšší (věřil až
do konce…). K tomu se jako na objednávku rozhořela až děsivá debata o ne/výhodách doby, kterou poslední jmenovaný zosobňoval (diskutuj, ale
zůstaň člověkem…). Takže, léto a okurková sezona? V žádném případě. 

Ne/vinné sochy

 Tak se nám v nedávné době skoro všude rozmohl takový nešvar… S trochou nadsázky, jinak to
snad ani nejde, je radno nahlížet na to, že se vlna
protestů proti přetrvávajícímu rasismu ve společnosti rozšiřuje i na snahy o hanobení nebo dokonce bourání soch a pomníků z doby minulé. Příkladem budiž „domalování“ sochy někdejšího
britského premiéra Winstona Churchilla o slova:
Byl to rasista. Socha belgického krále Leopolda II.
byla nejdříve polita červenou barvou a poškozena,
místní úřady ji následně nechaly odstranit. Panovníkovi je dávána za vinu
 V polovině července byla po
smrt milionů lidí v Kongu. Dotéměř dvaceti letech ukončena
šlo také ke stržení soch
výroba dvoukolových vozíKryštofa Kolumba nebo
tek Segway. K zásadnímu
rozhodnutí vedly hlavně
Thomase Jeffersona.
V médiích i na sociálšpatné ekonomické
ních sítích se rozvíjevýsledky. Tento osob Zadlužit se, nebo se nezadlužit?
jí někdy až divoké
ní přepravník přitom
Když přijde na rozhodování, jde
diskuse, co je a co
díky elegantnímu
vždy určitě o velké dilema pro kažnení správné, co je
designu a neobvykdého, kdo je k němu přinucen. Jsem
čirý vandalismus
lému ovládání směza opravdu důkladné zvážení všech
a co pusté přepisoru pohybu posunem
pro a proti, promyšlení jeho nutnosvání historie. Pohmotnosti působil
ti, okolností a podmínek. Bytostně
dobně zaměřené inhodně futuristicky
jsem proti jakékoliv pasti a dluh je
a mluvilo se o něm jako
ciativy se rozkročují
pro mě jejím synonymem. 
o jednom z prvků městi do literární, hudební či
filmové tvorby. Kdo ví,
ské mobility budoucnosti.
kam až to všechno povede.
Tato hybadla se uplatnila
v rozličných oblastech a oboA co člověk, to názor. Dovolím
si k tomu připojit myšlenku z jednorech, kromě jiného v turistickém
ho zahraničního komentáře: Celé dějiny
ruchu. Některé cestovní kanceláře je nalidstva jsou poskvrněny krví a hříchem. A na tento
bízely jako prostředek k rychlému přesunu během
fakt bychom neměli zapomínat, když zvažujeme
prohlídek měst. Nejenom Pražané by o nich mohušlechtilost vlastních myšlenek. 
li vyprávět… Nakonec ale nezaujaly pozici dopravního prostředku na krátké vzdálenosti a staly se
z nich spíše hračky a atrakce. V pozadí bylo také
to, že i přes samovyvažovací schopnosti docházelo ke ztrátě rovnováhy a pádům. Pozoruhodný je
i fakt, že jedním z důvodů nezájmu o vozítka této
značky byla, a to dosti paradoxně, jejich vysoká
kvalita. Segwaye byly docela spolehlivé a jejich
 Pár v nákupním centru. Ona: Tyhle boty bych
majitelé neměli důvod je nahrazovat novými mosi moc přála, miláčku. Ale zapomněla jsem si doma
dely. Dost smutný příběh, když někdo nebo něco
peněženku. On: A kolik stojí? Ona: Tři a půl tisíce.
dojede na kvalitu… 
On vytahuje peněženku, ona začíná dychtit. On:
Tady máš pade na bus a zajeď si domů pro peněženku. Já počkám dole v hospodě. 

Poznámky
z Petrova

blogu
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Pro, nebo proti?

Léto, léto mé…
 S letním počasím, prázdninami a dovolenými
je spojeno všeobecné družení se (kdy jindy?!?),
a tak přibývá nových případů koronaviru. Repub-



Vtip měsíce

Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Ach, ta kvalita
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Michael
Tauwinkl
managing director,
Trei Real Estate CZ/SK
Formát retail parků se v tuzemsku rozvíjí už
dvě desítky let a nabízí win-win strategii všem
zúčastněným, tedy majiteli, nájemci, obci či městu
a zákazníkovi. Situace kolem pandemie covid-19
navíc ukázala, že je tento formát prodejen vůči
podobným krizím rezistentní. Do budoucna tak
retail parky pravděpodobně svoji roli ještě posílí.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Retail parky
do budoucna
posílí
Pojďme se ohlédnout zpět. V čem se liší retail
parky, které vznikaly před dvěma desítkami
let, od těch nynějších?
Koncept retail parků v podobném duchu, jak je známe dnes, se začal rozvíjet o něco později než obchodní centra, až po roce 2000. Zpočátku šlo o místa s omezenou nabídkou, byla takovým doplňkem
k potravináři – velkému hypermarketu ve větším
městě. Ten fungoval nezávisle na nich, ale retail parky ho nutně potřebovaly. Postupně k nám ovšem
přicházely a na trhu se etablovaly nové řetězce, objevovaly výhody retail parku a dnes tvoří základ jeho
nabídky. V souvislosti s vývojem nákupních zvyklostí se koncept přesunul do menších měst, s menším
potravinářem nebo dokonce i bez něj. Jednotlivé
značky už jsou známé, zavedené a schopné generovat dostatečnou frekvenci zákazníků. Došlo
k symbióze mezi potravinářem a nabídkou retail
parku, vhodně se doplňují a z celkové nabídky tak
těží oba. Nájemci jsou blízko potenciálních zákazníků a dosahují atraktivních obratů za podstatně nižší náklady než v klasických obchodních centrech.

Jak moc z toho těží zákazník?
Výrazně. Spousta lidí dnes preferuje rychlý nákup
bez nutnosti dojíždění a také přehlednou a dostatečnou nabídku. Stejně tak i dobrou cenu, což je
přesně to, co retail parky poskytují. Nenajdete tu
luxusní značky, za těmi společně s očekáváním zážitku míří zákazník do velkého obchodního centra.
Během pandemie covid-19 se velmi výrazně ukázalo, že retail parky jsou jako formát naprosto životaschopné a v podobných kritických situacích
mohou fungovat a pomáhat s obslužností.

Co všechno pandemie covid-19 ukázala?
Že jsou retail centra rezistentní proti podobným
situacím a také vůči tomu, když se omezuje pohyb
nebo spotřeba obyvatel. Nájemci sdílejí pouze parkoviště, jinak má každá prodejna svůj samostatný
vchod. Díky tomu mohou snadno regulovat počet
lidí ve svých jednotkách. Mají také samostatnou
vzduchotechniku, lze snáze řešit dodržování všech
hygienických opatření. Navíc retail parky obvykle
nebývají místy, kde by se zákazníci sdružovali, trávili tu volný čas, ačkoliv i to je určitě jeden z trendů.
Ale prozatím zákazník oceňuje rychlý a účelný nákup u důvěryhodných značek. Retail parky dokáží
pokrýt velmi efektivně každodenní nákupy zákazníka, a to bez rizika cestování a potkávaní se lidí ve
společných prostorech.

Využívali zákazníci během pandemie služby,
jako je třeba click & collect?
Řada obchodů fungovala jako výdejny a sběrny
e-shopů. Je to dobrá cesta i pro další obchodníky,
kteří nejsou přímo nájemci centra. Myslím si, že
během opatření naši nájemci také získali spoustu
nových zákazníků. Ti během pandemie dávali
přednost obchodům ve své blízkosti – a park, který jim nabídne dobrou skladbu nájemců, dokáže
pokrýt kompletní běžnou spotřebu. Myslím, že situace kolem pandemie stabilizuje a zatraktivní mix
nájemců a retail parky budou v budoucnu ještě
vyhledávanější. Svou pozici na trhu tak ještě více
upevní.

Očekáváte, že se koncept retail parků ještě
více rozšíří i do menších lokalit?
Ano, ten koncept je funkční a budoucnost vidíme,
i s ohledem na vývoj let minulých, v jeho dalším
rozšířením do dalších měst a dalším zahuštění obchodní sítě. Už dnes jsme schopni vybudovat
úspěšný retail park ve městě s osmi tisíci obyvateli.
Na jaře jsme takový otevřeli v Mnichově Hradišti,

dalo by se říct, že téměř navzdory covidu-19. Ještě
před takovými deseti lety bychom potřebovali město patnáctitisícové a věřím, že se můžeme do budoucna dostat i do menších lokalit. Záleží samozřejmě na spádové oblasti či poloze na dopravní
tepně, kudy lidé dojíždějí do práce. Je tam samozřejmě řada dalších proměnných.

Čím si vysvětlujete úspěch tohoto konceptu
i v menších sídlech?
Koncept nabývá na atraktivitě. Probíhající pandemie tento trend urychlí. Už teď jsou retail parky
atraktivní i pro nájemce, kteří dříve preferovali velká nákupní centra. Se snahou o posun blíže k zákazníkovi a v neposlední řadě také o úsporu nákladů jsou tyto formáty zajímavou alternativou.

Jaká budoucnost podle vás čeká velká
nákupní centra a jaká retail parky?
Retail parky se v budoucnu vyprofilují jako místo
pro rutinní nákup spojený s možností například
click & collect. To je oblast, kterou se intenzivně
zabýváme, zatímco velká obchodní centra se posunou dále ke koncepci zážitkového nakupování.

Náš formát je
rezistentní vůči
krizi.
... /...
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etail parky se přesouvají
do stále menších lokalit.
Jejich kouzlo objevují další a další brandy, přicházejí nové koncepty a služby. A začínají se profilovat pod jednou značkou, jako například
Vendo Park.
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Michael Tauwinkl

managing director, Trei Real Estate CZ/SK

Pomohla rozvoji retail parků také příznivá
ekonomická situace a rostoucí kupní síla?
Můj oblíbený obchod:
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Kupní síla obyvatel má na tom určitě svůj podíl.
Protože jak roste spotřeba, rostou samozřejmě
i obraty obchodníků a jejich požadavky na další
rozšiřování sítě. To je zcela jistě faktor, který zahušťování obchodní sítě podmiňuje. Ale retail parky
těží převážně z dobré dostupnosti, tedy blízkosti
k zákazníkovi a rychlého nákupu. Jejich výstavba
v menších městech je právě tím přiblížením se k zákazníkovi. Řada značek, o kterých dříve lidé neměli takové povědomí nebo na českém trhu vůbec
neexistovaly, je v dnešní době velmi dobře etablovaná. Klienta dokáží přitáhnout samy a nepotřebují k tomu velké obchodní centrum. Lidé jdou cíleně
do retail parku a při rutinním nákupu s dostatečně
širokou nabídkou nemají důvod pro častou návštěvu velkého obchodního centra. Věřím, že právě to
bude přitahovat další značky.

Nepreferuji konkrétní
značku nebo řetězec.
Nakupuji podle toho, co
zrovna potřebuji.

Jak nejčastěji
nakupuji:
Zboží denní potřeby
a oblečení v kamenném
obchodě, zbytek z velké
části přes e-shop.
S kým nejraději
nakupuji:
Nejraději nakupuji sám.

Držíme se osvědčeného konceptu se zastoupením
všech hlavních odvětví, jako jsou potraviny, drogerie, obuv, sport, elektro a pet shop, případně hračky. Ty pak doplňujeme menšími a regionálními
nájemci. Stále je hlavním kotevním nájemcem obchod s potravinami a zbožím denní spotřeby, jako
je například drogerie.

Je nutné, aby byl v retail parku přítomen
řetězec s potravinami, nebo dokáže retail
park fungovat i bez něj?
V našich retail parcích je vždy silný potravinový řetězec. Nemyslím si ale, že je to dnes podmínkou.
Současní typičtí nájemci mají společně již dostatečnou atraktivitu a sílu, aby zákazníka přitáhli. Akuálně připravujeme některé projekty, kde přímá
návaznost na potravináře není, a jsem přesvědčen
o tom, že tato centra budou i tak velmi dobře fungovat.

Všeobecná snaha o zážitek se retail parků
netýká. Necítíte tlak od zákazníků?

Moje
nejoblíbenější
značka:
Značka u mě není to
nejdůležitější, rád
mám značku Apple.

Někde je ten trend silnější, otevírají se kavárny
a uvažujeme o dětských hřištích. Ale jde hlavně
o větší retailové parky ve městech bez nákupního
centra, které tak mohou částečně právě to centrum nahrazovat a uspokojit poptávku zákazníků
po nadstandardních službách.

Co mě na
nakupování ne/
baví:

Jaký jsem zákazník:
Většinou celkem
informovaný, náročný
na jednání a ochotu
prodavače.

O tom, jestli ještě je prostor
pro další růst retail parků,
se dozvíte na www.zboziaprodej.cz
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Jaká je tedy teď obvyklá skladba nájemců,
která zaručí úspěch v dané lokalitě?

V kamenném obchodě
mě baví kontakt
s prodavači, nemám
rád neprofesionální
chování.

UDĚLEJTE SI CHVILKU
NA NOVINKY ZE SVĚTA RETAILU

JE PROPOJENÉ
Zboží&Prodej už dávno není jen časopis
Zboží&Prodej přináší propojení tištěného časopisu, zpravodajského
webu www.zboziaprodej.cz, elektronického newsletteru ZaPnews a také
sociálních sítí! Čtenáři tak mohou mít k dispozici novinky z retailu
prostřednictvím média, které jim vyhovuje nejvíce.

SPOJTE SE S NÁMI

WWW.ZBOZIAPRODEJ.CZ/JAK-SE-SPOJIT

VŠE SDÍLÍ

@

zboziaprodej@atoz.cz

Sdílíme s vámi znalosti,
informace a kontakty

www.linkedin.com/showcase/zboziaprodej

Připravujeme odborné články, případové
studie, rozhovory, informujeme
o novinkách. Součástí naší práce je
všechny tyto informace sdílet s vámi,
našimi čtenáři.

facebook.com/zboziaprodej

Videa,
zajímavé
rozhovory,
personálie,
události z oboru

Kanál Atoz Retail

MŮŽETE ČÍST,
SLEDOVAT,
KOMENTOVAT
Můžete číst články i na webu,
sledovat videa, a zejména se
sami zapojovat do diskuse
a komentovat obsah na
sociálních sítích.

POZOROVATEL TRENDŮ
Koronavir zasáhl všechny oblasti podnikání a retail díky němu prošel restartem.
Prodej některých druhů zboží ve stavu nouze prakticky ustal a obchodníci se museli
vyrovnat s ekonomickými následky krize. Pandemie prověřila odolnost distribučních
kanálů i personálních zdrojů, protože prodejci byli nuceni zvládnout nápor zákazníků
i výpadky v zásobování. Jedno je ale jisté – kdo neváhal s digitalizací, získal výhodu.

Vítejte v novém

retailu
Pandemie covidu-19 změnila situaci v retailu
a ovlivnila způsob, jakým lidé žijí, nakupují a poptávají zboží i služby. Omezily se možnosti zákazníků
a ti začali k nakupování hledat jinou cestu. Našli ji
na internetu, on-line se začalo prodávat i zboží,

u kterého se podíl tohoto způsobu prodeje zvyšoval v minulých letech jen pomalu. Nejvýraznější růst
byl u potravin a drogerie. Přitom nelze očekávat, že
se někdy vše vrátí do starých kolejí. „Mnoho změn
ve spotřebitelském chování pravděpodobně přetrvá dlouho po pandemii. Lidé více uvažují o tom, co
opravdu potřebují, a také kladou větší zřetel na
zdraví a životní prostředí,“ komentuje aktuální
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Zákazníci si vytvořili nové
nákupní návyky
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ových trendů v retailu se každým
rokem objevuje mnoho. Ještě
vyšší rychlost v této oblasti však
byla zařazena následkem pandemie. Ze dne na den došlo k takovým transformacím v maloobchodě, že v řadě
případů uspíšily plány o měsíce či roky. Vítejte
v novém retailu!

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Přivítejte zákazníky s inovativní řadou vah
h
FreshWay, FreshBase a bPlus
Dokonalé řešení pro každou pokladní zónu nebo pultový prodej. Váhy METTLER TOLEDO vynikají vysokým
stupněm přesnosti, flexibility a odolnosti. Přináší pohodlí při vážení a obsluze. Váhy nejen vylepší vzhled
prodejního místa, ale díky možnosti in-store marketingu zvyší i Vaše prodeje.

www.mt.com/retail

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Maloobchod právě prochází restartem. „Digitalizace a virtualita zažívají svou renesanci, kterou
zapříčinila dočasná odstávka kamenných prodejen
ve většině segmentů,“ sděluje Marek Končitík, obchodní a marketingový ředitel společnosti Dago.
Lidé si vytvořili nové nákupní návyky a řadu těch
původních již neobnoví. „Zavřené prodejny nebo
omezení otevírací doby, komplikace s personálem
a zajištění jeho ochrany, promptní adaptace na
všechna vládní opatření, velký stres a propady tržeb. To jsou stručně zkušenosti posledních měsíců.
Maloobchodníci se museli přizpůsobit nové situaci.
Ovšem otázka je, co se stane trvalou součástí maloobchodní praxe a jak to ovlivní investiční záměry,“ reaguje Libuše Kopecká, vedoucí marketingu
společnosti Wanzl. Vzhledem k protichůdným predikcím budoucího vývoje bude rozhodující, zda se
na podzim objeví masivní druhá vlna. Žádný z pod-

„Omnichannel
je šancí
budoucnosti.“
Z důvodů opatření vlády byly postiženy
kamenné prodejny. Přišly o tržby, najednou
a nečekaně. Ty, které měly současně i možnost on-line prodeje, získaly podstatnou
konkurenční výhodu. Před retailery tak stojí
výzvy v podobě rozvoje omnichannelu,
tedy využít již rozjetý on-line a zaměřit se
na propojení on-line s off-line.
Vlasta Šilarová,
architektka a majitelka, Rexy

nikatelských subjektů nechce projít opětovným
omezením svých aktivit. Proto v případě druhé vlny
bude výhoda na straně připravených, poučených
z té první. A právě rozmanité nové trendy v retailu
jim to usnadní. Majitelé se budou na své provozovny dívat očima koronavirové doby a budou hledat
řešení, která jim pomohou udržet byznys v chodu.

Za vyšší efektivitu
Aktuálním trendem bude určitě modularita, flexibilita a obecně rychlá připravenost na veškeré podněty z vnějšku. „Například koncipovat prodejnu,
respektive její vybavení tak, aby se z ní dalo rychle
vytvořit call centrum, nebo ji přestavět podle aktuálních trendů či snadno kategorizovat zboží,“

uvádí Adam Klofáč, obchodní ředitel společnosti
Moris design. Pandemie tak zcela jistě urychlí proces, který už v české ekonomice začal s jejím zpomalováním, a tím je zaměření na vyšší efektivitu.
„Činnosti, které mohou dělat stroje, nenuťme dělat zaměstnance. Ti ať pečují o zákazníky, jsou
kreativní a vymýšlejí nová řešení. Například přijímání hotovosti, její vracení a přepočítávání s následným svozem do banky jsou mnohde nadbytečné a nákladné. Snadno je nahradí platební
terminál,“ doporučuje Tomáš Dvořáček, marketingový ředitel společnosti KB SmartPay. Podle Martina Fejtka, výkonného ředitele společnosti Feschu
Lighting & Design, je nepopíratelné, že spotřebitelé definitivně zjistili, že je možné nakupovat přes

... /...
inzerce

Pouch-up ®
NOVÉ MODERNÍ
BALENÍ
Pouch-up® je moderní forma balení vína. Jde o vakuově
uzavřený plastový vak s uzavíratelným kohoutkem.
Při odčerpání části vína se vak zmenšuje a víno nepřichází
do styku se vzduchem. Pouch-up® je ideální formou
obalu pro uchování vína.

Zakoupíte v maloobchodní síti
Hruška a u dobrých prodejců.
www.templarske-sklepy.cz
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situaci Martin Šrůma, management consultant společnosti Accenture Česká republika. Okolnosti přiměly i konzervativní zákazníky překonat zábrany
a využít služeb on-line nákupů a digitálních technologií. Překvapující bylo zejména měřítko a tempo
změn, které se komprimovaly do několika týdnů,
ačkoli za jiných podmínek by pravděpodobně trvaly roky. Otázkou zůstává, do jaké míry lidé převezmou návyky z doby pandemie a jak rychle budou společnosti reagovat na nové příležitosti.

POZOROVATEL TRENDŮ

internet a služby splňují jejich kvalitativní požadavky. „Zákazníci se budou postupně vracet do běžných prodejen, ale nikdy se již nevrátí všichni,“
dodává. Tento trend bude pokračovat. Možnosti
e-shopu, zejména v potravinách, jsou však omezené a některé služby jednoduše nelze nahradit.
I proto je důležité zaměřit se na sortiment. „Přehodnotit, co jsou klíčové položky, ty mít v prodejně
a zbytek mít v nabídce on-line. Ale umět je v prodejně představit a rychle pak dostat k zákazníkovi
v případě jeho zájmu. Ještě více bude důležitá komunikace v místě prodeje, ta musí být personalizovaná a pro zákazníka zajímavá,“ konstatuje Vlasta
Šilarová, architektka a majitelka agentury Rexy.
Velkou výzvou je nalákat lidi zpět do kamenných
prodejen a přesvědčit je, že obchod je bezpečné
místo. Oproti on-line prodejnímu kanálu je výhodou zážitek z nakupování, který je prostřednictvím
internetu těžce sdílený. „Nevnímáme současný stav
jako velkou změnu samotného retailu. Jasné však
je, že se citelně upravují návyky zákazníků, což se
promítá do návštěvnosti a také času, který v ob-
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chodě tráví. Proto by se prodejci měli naladit na
mysl a zvyky nakupujících,“ vysvětluje Dana Běloušková, country manager společnosti POS Media
Czech Republic. Petr Šimek, managing director
agentury Wellen nechce „nový normál“ zatím ještě hodnotit: „Byť se leccos nového děje, já bych
osobně ještě chvíli počkal a to, jak se pandemie
projevila v retailu, bych hodnotil až na konci roku.“

Udržitelnost dostala
nový rozměr
Začátkem, během, ale i po uvolňování opatření
bylo zajímavé sledovat, jak se všichni staví k udržitelnému rozvoji. „Udržitelnost a regionálnost
byly silné trendy, které ovšem zeslábly, když se
objevil strach. Bezpečnost a dostupnost zboží se
dostaly na první místo,“ upozorňuje Libuše Kopecká. Na udržitelnost bude mít určitě vliv Zelená
dohoda pro Evropu, tj. nová strategie růstu, kterou vyhlásila Evropská unie, aby dosáhla klimatic-

„Jde o komfort zákazníka i výhody
obchodníka.“
Dnes je již zcela běžné propojování vah a různých typů platebních terminálů,
skenerů či čteček čipů. V oblasti hardwaru ovšem představuje nový trend
propojení vah se zařízením sloužícím na automatický příjem a výdej hotovosti.
Společnost Mettler-Toledo novinku připravila ve spolupráci s firmou Albacon
Systems a v této době se už toto zařízení dostává přímo do prodejen. Díky
tomu se jednak zvyšuje komfort při obsluze zákazníka, ale mnoho výhod
řešení přináší i obchodníkovi.
Karel Glatt, obchodní zástupce, Mettler-Toledo

inzerce

ké neutrality. „Síla a míra investic, s jakou bude
unie tento plán prosazovat, může v budoucnu
zásadně ovlivnit podnikatelské prostředí i spotřebitelské chování. Obzvláště u mladších generací se udržitelnost může stát jednou z hodnot,
která bude ovlivňovat, kdy, kde a jak budou nakupovat,“ dodává Libuše Kopecká.
Regionálnost se potom po zkušenostech s pandemií stala strategickou a logistickou prioritou.
Význam dosažitelnosti zboží a krátkých dodavatelských řetězců si uvědomil celý trh včetně zákazníků. „Prosazování českého a regionálního zboží
na pultech prodejen nabere druhý dech, který
ovšem nebude o módním trendu, ale spíše o racionální volbě,“ shrnuje Libuše Kopecká. Kdo
z maloobchodníků dokáže tento proud nejlépe

Koronavirová
krize změnila
nákupní
preference
zákazníků.
uchopit a prodat ve svých prodejnách, ukáží budoucí měsíce. „Kdo je schopen vyrábět lokálně,
alespoň v Evropě, vítězí. Čím blíže, tím lépe. Najednou zjišťujeme, že není dobré mít vše z Číny
a ostatních asijských zemí. V případě takovéto
krize je najednou v kurzu lokální, regionální výroba. Češi sice stále koukají po penězích, ale v této
době byla rozhodující rychlost dodávek,“ dodává
Pavlína Straková, marketing manager společnosti
VKF Renzel ČR.

Regionálnost je propojena
s místem prodeje
Trend udržitelnosti a regionálnosti dostal nový rozměr. „V době pandemie byli nejaktivnější klienti
z řad lokálních výrobců a prodejců. Ve srovnání
s nadnárodními firmami také začali daleko dříve
oslovovat zákazníky prostřednictvím mediálních
nosičů v marketech. Spousta obchodníků přitom
stále zavádí nové eko obaly, a my se k nim pak
snažíme vybrat co nejvhodnější ekologické nosiče,“ poukazuje Dana Běloušková. Bez udržitelného

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:



O tom, co je a bude klíčové
pro obchod, čtěte
na www.zboziaprodej.cz

V době pandemie volají zákazníci po udržitelnosti,
regionálnosti, nechtějí do velkých supermarketů
a preferují nákup ve svém okolí, u sousedního farmáře, nejlépe ve venkovním prostředí. Zajímavou
možností je nabízet lokální zboží formou pojízdných obchodů. Udržitelnost se přitom skládá jak
z obnovitelných materiálů, tak i přístupu, například
ve snížení emisí za dopravu. „Příkladem, opět
z doby pandemie, je náš stojan na dezinfekci rukou
z udržitelného kartonu, vyrobený v Česku. Nebylo
nám jedno, že se za dva měsíce pandemie vyprodaly zásoby plastů v Česku na půl roku dopředu.
Spotřeba jednorázových materiálů nebo těch, co

se brzy vyhodí, enormně stoupá a málokdo při
pandemii řeší environmentální dopady. Tak jsme
přišli s řešením, které podporuje udržitelnost i regionálnost najednou,“ konkretizuje Vlasta Šilarová. Udržitelnost se stane standardem každé firmy,
nejenom retailu. „Být ohleduplný, ekologický a lidský nebude marketingová výhoda, ale kvalifikační
předpoklad. Bez něj to nepůjde. Současně se globalizovaný svět soustředí na region, lokalitu a relevantní zásah. Naše studie jasně dokládá, jak silný
mají lidé v regionech vztah k místu, kde žijí, a jak
je možné jej přetavit na marketingovou strategii,“
shrnuje Petr Šimek.
inzerce

Nalákejte zákazníky
do prodejny
Digitální dynamický obsah okamžitě upoutá pozornost kolemjdoucích!
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
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 prodejny
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 přehřátí
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

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
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rozvoje nebudeme mít smysluplnou budoucnost.
„Místní tradice a regionální specifika jsou klíčové
nejen pro cestování, ale hlavně pro místní obyvatele, které tyto zvyky vzájemně spojují a vytvářejí
vazbu na kraj, kde žijí,“ sděluje Tomáš Dvořáček.
Regionálnost je tak opět propojena s místem prodeje. „Pokud chodíme do lokálních obchodů, pak
nás v rámci nákupního rozhodování ovlivňuje vystavení produktů, a to samozřejmě nahrazuje on-line nákupy či sociální sítě,“ vysvětluje Marek
Končitík. Oblastnost je důležitá nejen z pohledu
demografie, ale také z pohledu ekonomiky, vystaveného zboží a preferencí k němu.

LÍDR BUDOUCNOSTI

Michal Perlík

category manager fresh food, Rohlík.cz
Práce v tradičních potravinářských firmách je výzva, jak se všechno naučit od A až do Z.
Určitě má ale svoje limity, na které Michal Perlík po deseti letech narazil, a rozhodl se
hledat něco dynamičtějšího, pozici, která by mu umožňovala hodně tvořit. A jak říká:
„To se mi v Rohlík.cz více než splnilo. Dá se říct, že spíš asi přeplnilo.“

Pracovní úspěch
Pohled na kategorii masa v Rohlík.cz. Jednání s farmáři je velmi
specifické a jsem vždy naštvaný, když slyším, jak prodávají živá
zvířata nebo biomléko do zahraničí nebo vybíjejí část stád. To je pro
nás nepřijatelný obraz českého zemědělství. Jsme schopni farmářům
pomoci, někde garantovat i odběr na dva roky dopředu, případně jim
pomoci s investicemi do technologií a rozvoje.

Vize

Základní kámen toho, aby se člověk do
práce těšil a nechodil tam a domů ve stresu.
V basketbalu pro mě tým představuje důvod jít
na pivo a v tenise důvod, proč se ve 40 letech
téměř každý den týrat.

Životní motto

Rohlík.cz jako první volba při nákupu
kvalitních a farmářských potravin v celém
regionu střední Evropy. Víme, že bude
potřeba vytvořit v každé zemi a někde
i v regionu každé další země vlastní unikátní
sortiment, ale know-how a přístup by měl
být zachován. Pro nás je vždy důležitější
popsat benefit a příběh potravin než ho
označit slevovou cenovkou. Chci být u toho.

Nepos… se z ničeho. Negativní
stres výkonu neprospívá ani
v práci, ani ve sportu a většina
věcí není tak horká, jak vypadají.
Třeba v Rohlík.cz pracujeme
v obrovské rychlosti a je potřeba si
některé věci tolik nepřipouštět.

Co mě v práci baví

Nad čím
kroutím hlavou

Mám možnost realizovat sny. Bez přehánění.
Spustili jsme spoustu převratných projektů,
od hotovek z top pražských restaurací po
Naše maso, The Real Meat Society, Wagyu
a Qualivo. Můžu se zabývat tím, jak sehnat
geniální kvalitu, a ne jen tím, za jakou
cenu nakoupit krkovici.

Nad naší politickou scénou. Jsem
ve fázi drobné rezignace, ale divit
se samozřejmě nepřestávám.

Peníze

Životní vzor

Co si budeme povídat…
Bez nich to nejde. Na druhou
stranu, jednou byly největším
motivem změny zaměstnání
a bylo to asi moje nejhorší
životní rozhodnutí. Jako
motivace opravdu fungují jen
krátkou dobu.

Táta. Brzy po revoluci s kamarádem založili
úspěšnou firmu, ale museli hodně let dřít tak,
jak si to už dnes málokdo dokáže představit.
Díky němu věřím, že cesta k úspěchu může
být poctivost, pracovitost a dobré vztahy.

Oblíbený vtip
Spíš mám rád bonmoty, třeba
od Winstona Churchilla.
Některé si v kanceláři věším
na zeď. Například: „Účelem
válčení není padnout za svou
zemi, ale přinutit nepřátele,
aby padli za tu svou.“

Koníček

Peklo

Drbání. Myslím, že k tomu není
co dodávat.

Sport. Od čtyř let hraji závodně tenis. Dělám rozhodčího
v basketbalu, který na nižší úrovni také ještě závodně
hraji. Jezdím na kole, běhám, hrál jsem závodně fotbal…
Prostě bez hodiny fyzické aktivity denně se mnou není
řeč ani doma, ani v práci. Je to droga a pro všechny je
lepší, když si jí každý den aspoň malou dávku dopřeji.

Magické
číslo
Nejsem pověrčivý, ale během studií
jsem měl jako většina magické
číslo 5 a na vysoké škole 4. Naštěstí
jsem tento druh magie zase tolik
neprovozoval.

Profesní CV Michala Perlíka
najdete na www.zboziaprodej.cz
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Tým
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sociálních
sítích:

Pro významný tuzemský velkoobchod je podpora tradičního
obchodu důležitá, i proto nabízí nový koncept. Kompletní
rekonstrukce a modernizace přeměnila jihočeskou prodejnu
Coop Tuty na supermarket Coop Tip. Další detaily
a fotografie jsou na www.zboziaprodej.cz.

Partner rubriky:



Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Franšíza
Můj obchod
představila
nový koncept

Prodejnu Coop Tuty nahradil
supermarket Coop Tip

Nový koncept partnerské maloobchodní
sítě Můj obchod společnosti Makro Cash &
Carry ČR nabízí širší výběr, komplexní sortiment a moderní prostory. Jak jsme už informovali, navazuje na nedávné spuštění
e-shopu pro zákazníky tohoto řetězce.

Jednota, obchodní družstvo Tábor, zrekonstruovala a zmodernizovala prodejnu Coop v Chýnově. Od 19. června 2020 je z ní supermarket
Coop Tip. Po přistavění objektu se zvětšila prodejní plocha ze 120 m² na 250 m². Obchod zároveň dostal nový kabát, to znamená fasádu,
výlohy, vstup do prodejny a hlavně nové a moderní zařízení – veškeré regály, osvětlení, podlahy, chladicí a mrazicí techniku i zázemí. S novým
vybavením přišla také nová služba v podobě
otevírací doby i v neděli. Další novinkou je prodej
výsekového masa a rozšíření sortimentu uzenin
a lahůdek, místních pekařů, větší nabídka ovoce
a zeleniny, speciální úsek nealko nápojů a piva.
Rozšířený sortiment najdou zákazníci i ve všech
ostatních kategoriích.

Klade důraz hlavně na čtyři oblasti: zajištění dodavatelského systému (v plánu je zásobovat obchodníky 40 % zboží z vlastních zdrojů), marketingová podpora (ve spádové oblasti je
distribuováno 500 až 1000 letáků, k dispozici
jsou i planogramy), e-commerce (zatím v podobě systému click & collect, do budoucna se uvažuje také o aplikaci pro mobilní telefony, on-line
nákupních seznamech či využití scan & go)
a efektivita provozu (pokladní a skladovací systém, pomoc s cash flow nebo řízení sortimentu
– zatím jde o 1800 položek, plánuje se navýšení
na 2000).
Pro velkoobchodníka je podpora nezávislého
trhu důležitá. I proto chce s novým konceptem
oslovit zhruba 100 až 120 obchodníků, nabídne
jej i další stovce prodejců ze stávajícího konceptu. Ředitel franšízové sítě Miroslav Pácl specifikuje: „Pilotní prodejna má pouhých 70 metrů
čtverečních, optimální velikost je 150 metrů
čtverečních. Plocha provozoven je ale flexibilní,
umíme všechny metráže. Půjde o řízenou expanzi v rámci třinácti obchodních středisek Makro,
přičemž je z tohoto pohledu zajímavé i okolí
Prahy.“ Aktivní akvizice, kterou bude zajišťovat
šest nových spolupracovníků, se zaměří také na
obchodníky z jiných aliancí po celé České republice. Plán předpokládá zhruba 12 akvírovaných
poboček měsíčně.

„Každý rok chceme rekonstruovat a nově vybavit dvě až tři naše prodejny. Přitom zachováváme barevnou kombinaci, image a styl našich
prodejen. Zákazníkům poskytujeme širší sortiment, především v čerstvém zboží, jako je maso,
lahůdky, zákusky a mléčné výrobky. Nabízíme
více akčních položek, každý týden vychází nový
leták s nabídkou,“ informuje Vít Sechovec, ředitel Jednoty, obchodního družstva Tábor. „Naše
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obchody zásobujeme pečivem od pekařů z blízkého okolí, jako je Adélka z Pelhřimova, Opeko
z Choustníka, táborská Domita a pekařství Cais
z Vlachova Březí, plánujeme ještě dodavatele
z Chyšek u Milevska. Zákusky bereme z cukrárny U Vaňků z Mladé Vožice a z Týna nad Vltavou. Lahůdky máme z naší vlastní výroby ve
Slapech – chlebíčky, aspiky i saláty, včetně vlašského, který je naší vlajkovou lodí. Do naší sítě
prodejen dodáváme 90 až 95 procent českých
výrobků,“ popisuje vedoucí obchodně-provozního odboru Pavel Primus.

Hodonínská Jednota
využívá in-store rádio
Síť maloobchodních prodejen Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, začala nově
využívat in-store rádio s hudební licencí od nezávislého správce autorských práv
Soundreef. Obchody díky tomu získají hudbu i obsah podle vlastní potřeby za výrazně
nižší poplatky. Dodavatelem služby je zlínská společnost IS Media.
V 67 prodejnách Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně,
byl nyní nově vybudován systém ozvučení. „Nová služba
nám nyní přináší možnost zajistit, aby se lidé u nás cítili komfortněji a podkresová hudba
jim zpříjemnila nakupování.
Navíc můžeme systém využít
pro informování zákazníků,“
uvádí ředitelka Milena Kadlecová. Dodává, že nespornou
výhodou in-store rádia od společnosti IS Media je i výrazná úspora za licencovanou hudbu. Postupně bude in-store rádio
rozšiřováno i do dalších prodejen společníků

Coop Morava, v dohledné době prodejen Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, Uherském Ostrohu a Boskovicích.
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Společnost Makro Cash & Carry ČR, která zaštiťuje maloobchodní síť Můj obchod, představila
nový koncept, jehož vzorová prodejna byla otevřena na pražském náměstí Míru.

Z prodejny Coop Tuty v jihočeském Chýnově, která patří Jednotě, obchodnímu družstvu
Tábor, je po dvouměsíční rekonstrukci a modernizaci supermarket Coop Tip.

PŘEDSTAVUJEME...

VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2020:
ALKOHOL

AUTOKOSMETIKA

BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY

ČOKOLÁDY

DÁMSKÁ HYGIENA

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

EKOLOGICKÉ OBALY

EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA PRANÍ

HOTOVÁ JÍDLA

HUMMUSY A SALÁTY

JOGURTY

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

LAHŮDKY

MASO A MASNÉ VÝROBKY

MLÉČNÉ PRODUKTY

MLÉKO A SMETANA

MOPY

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA
TESCO STORES ČR

K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC 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

PAPÍROVÝ PROGRAM

PEČIVO

PIVO

PLEŤOVÁ KOSMETIKA

POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

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

SLANÉ POCHUTINY

SUŠENKY A OPLATKY

SÝRY

TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

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

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2020:

> 103 společností
> 160 nominovaných výrobků
> 51 vítězů zvolených spotřebiteli
ORGANIZÁTOR:

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

VÝZKUMNÁ AGENTURA:

PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

REGISTRACE
PRODUKTŮ
DO 21. ROČNÍKU
ZAČÍNÁ UŽ NA

NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU
MEZI 4000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.
DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY

DĚTSKÁ KOSMETIKA

DOPLŇKY STRAVY NA IMUNITU

DŽEMY

DŽUSY A OVOCNÉ NÁPOJE

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

KÁVA

KONZERVOVANÉ POTRAVINY

KOUPELOVÁ KOSMETIKA

KRMIVA PRO KOČKY

KRMIVA PRO PSY

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

MRAŽENÉ POTRAVINY

MÜSLI A CEREÁLIE

NEALKOHOLICKÉ PIVO

OCHUCOVADLA

OŘECHY, SEMÍNKA A SUCHÉ PLODY

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

POTŘEBY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

RYBÍ KONZERVY

SÁČKY A PYTLE NA ODPAD

SLADKÉ SNACKY

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

VÍNO

VLASOVÁ KOSMETIKA

VŮNĚ DO AUTA

VYSAVAČE NA OKNA

ZMRZLINY

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

PODZIM
2020!

OLUT
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OPALOVACÍ KOSMETIKA

2020

VÍTĚZ

SLEDUJTE NÁS NA
VOLBA SPOTŘEBITELŮ #volbaspotrebitelu
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER.
www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

Vaši zákazníci nás mohou najít i na Facebooku!
ASTRID SUN
SARANTIS CZECH REPUBLIC

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

www.volbaspotrebitelu.cz
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Starejte se
o

zákaznickou
zkušenost
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inzerce

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Čeští zákazníci se prý mají z čeho těšit. Zákaznická
zkušenost se totiž v tuzemsku od roku 2017, kdy
společnost KPMG provedla její první měření, kontinuálně
zlepšuje. Loňské výsledky mimo jiné odhalily, co spojuje
i odlišuje zákazníky napříč generacemi. Dobrou zprávou
pro spotřebitele všech generací je, že firmy stále více
vnímají právě zákaznickou zkušenost jako důležitý pilíř
jejich úspěchu. A po koronavirové zkušenosti to bude
platit dvojnásob.

„Investovali
jsme i do
vztahu
s kurýry.“
Na e-shop jsme se začali dívat optikou,
jako kdybychom ho stavěli vždy pro
konkrétní skupinu zákazníků a pro každou
z nich chtěli být nejlepší volbou na trhu –
maminky, seniory, sportovce, vegetariány,
lidi řešící životní prostředí, rodiny, které
mají hluboko do kapsy, nebo foodies. Do
toho jsme, poučeni z vlastních chyb, hodně
zapracovali na komunikaci se zákazníkem, a to jak na zákaznické podpoře, tak
na sociálních sítích. Zároveň jsme hodně
investovali do vztahu s našimi kurýry, kteří
jsou pro celkový zákaznický zážitek jedni
z nejdůležitějších.
Tomáš Jeřábek,
CEO, Košík.cz

budou zákazníci nakupovat. Kromě práce na zákaznické zkušenosti je také nutné rychleji implementovat inovace, ať už půjde o služby či výrobky.

Část nakupujících zůstane
na internetu
Změnu zákaznického chování popisuje například
Radim Lunda, generální manažer obchodní sítě
Žabka: „Z čísel je jasně vidět, že zákazníci chodí
nakupovat méně často, ale dělají větší nákupy. To
nenahrává nám, ale větším obchodům. Taktéž je
vidět, že spousta zákazníků vyzkoušela on-line prodej, u kterého taky část zůstala.“ S odpovědí na to,
po čem zákazníci touží, řetězec dlouho nečekal
a zahájil spolupráci s aplikací Bolt Food. Zároveň
Radim Lunda potvrzuje, že je třeba pracovat výrazněji s cenou: „Je znát, že zákazníci začínají být více
citliví na cenu. Připravujeme proto změny v sortimentu, aby lidé našli cenově výhodné položky.“ Na
cenu se obratem zaměřili i další hráči na trhu, třeba
společnost Tesco Stores ČR připravila snížení cen
u 600 klíčových výrobků. „Ukázal se obrovský příklon k on-line nákupům, část zákazníků už u nich
zůstane. Kvůli bezpečnostním opatřením se začal
ještě více využívat bezhotovostní platební styk, narostl i počet uživatelů skenerů a nákupů pomocí
aplikace,“ vypočítává další změny v zákaznickém
chování výkonný ředitel Patrik Dojčinovič.

Měří se šest pilířů
Zkušenosti zákazníka lze popsat optikou šesti pilířů,
kterými jsou integrita, personalizace, očekávání,
řešení problémů, čas a úsilí a empatie. Právě s nimi
pracuje měřicí metoda KPMG Nunwood v každoroční studii o zákaznické zkušenosti. Loni měl sektor
maloobchodních potravinářských řetězců hned čtyři zástupce v TOP 25. Vítěz sektoru, La Formaggeria
Gran Moravia, je druhou nejvýše hodnocenou značkou v celkovém žebříčku, Košík.cz má místo dvanácté, na 19. místě je Globus a na 25. pak Lidl. Do TOP
50 se ještě vešly Rohlík.cz a Kaufland.

... /...

33

MARESI
kondenzované
mléko do kávy
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P

odle rozsáhlého výzkumu Shopper
In Change, který realizovala výzkumná a poradenská agentura
Incomind během letošního června, si budou Češi do budoucna
dávat víc pozor na své výdaje a dojde také k částečnému přehodnocení původních nákupních zvyklostí.
Někteří si určité návyky osvojené v době krize oblíbili
a plánují zůstat například u efektivnějších a cílených
nákupů. U dalších budou hrát roli ekonomické důvody či větší opatrnost při utrácení. „Zejména u starších osob také stále hrají roli obavy z návštěvy míst
s vysokou koncentrací lidí,“ uvádí ředitel společnosti
Tomáš Drtina. Přibližně tři čtvrtiny populace nepředpokládají, že by se měly v příštích měsících snižovat
jejich příjmy. Ale pouze čtvrtina nehodlá měnit svůj
objem výdajů, zatímco polovina bude ve svém utrácení opatrnější. Čtvrtina domácností očekává pokles
příjmů a odpovídajícím způsobem zřejmě sníží i své
výdaje. Pro výrobce i obchodníky to znamená především větší práci se zákaznickou zkušeností. Právě
ta totiž stojí a bude stát za rozhodnutím, co a kde

• Ikonický rakouský produkt

od roku 1955
• Vyrábí se procesem kondenzace,
tedy odpařením vody z plnotučného
alpského mléka, čímž dochází
ke zvýšení obsahu důležitých
živin. Liší se tak od smetany,
která se vyrábí přidáním tuku
• Přírodní produkt zcela
bez konzervantů
• Vhodný na přímou spotřebu,
ale i na vaření

TÉMA VYDÁNÍ
Starejte se
o zákaznickou zkušenost

Maloobchodním potravinářským řetězcům se relativně daří v personalizaci, propadají naopak
v empatii. Ta je důležitá především proto, že silný
pozitivní emoční zážitek přetrvá dlouho. A je-li firma empatická, znamená to, že dokáže společně
se svými zaměstnanci zákazníka přesvědčit, že ho
chápe a ví, jak se cítí. Pilíř personalizace zase říká,
že žádný zákazník se nechce cítit jako jeden
z mnoha. Chce mít pocit, že na něm záleží a že se
vše dělá jen pro něj. Aby se tak cítil, je důležitá
personalizace. „V praxi jde třeba o oslovování jménem, znalost preferencí člověka a pochopení jeho
specifických potřeb,“ vysvětluje Tomáš Potměšil,
head of customer center of excellence společnosti
KPMG. Dodává, že vysoké míry personalizace lze
dosáhnout v on-line i off-line prostředí, přičemž
právě personalizace nejvíce ze všech šesti pilířů
přispívá k zákaznické loajalitě.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Celkově nejvyšší váhu má ale na českém trhu pilíř
integrity, tedy důvěryhodnost značky. Mírně ovšem
klesá, což je podle tvůrců studie dobře, protože
vysoká důvěryhodnost značek a férové chování
k zákazníkům jsou na vyspělém trhu standardem,
nikoli diferencujícím faktorem. Nejvíce se ale firmy
zlepšily od roku 2017 v pilíři očekávání. „To znamená, že lépe splňují očekávání zákazníků. Zároveň je
možné, že se firmy naučily očekávání aktivně řídit,
tedy předem ho regulovat tak, aby při poskytnutí
služby nebyl zákazník zklamán a v ideálním případě
byl příjemně překvapen,“ doplňuje poradenský
partner společnosti KPMG Petr Bučík.

V koroně hrála hlavní roli
empatie a integrita
Jak ale do budoucna koronavirová zkušenost ovlivní tu zákaznickou? Lze očekávat, že se v žebříčku
bude něco výrazně měnit? „Během krize se ukázalo, že řada firem tradičního charakteru se zvládla přizpůsobit, komunikovat se zákazníkem a nabídnout mu netradiční kanály. Ty na zákaznické
zkušenosti stavěly. Hlavní roli v tom hrály dva pilíře
– empatie, tedy schopnost dívat se očima zákazníka, a integrita,“ přibližuje zkušenosti Tomáš Potměšil. Příkladem je podle něj finanční sektor, ve
kterém některé tradiční značky posílily na úkor
těch mladších. Zákazníci totiž měli potřebu se obrátit na stabilní společnost. Podobně si vedl retail,
i tam se tyto potřeby promítly do nákupního chování. „Mezi zákazníky byly v době pandemie žádané prověřené značky, které navodí pocit klidu,
v případě potravin zvaných comfort food. Takové
značky posilovaly i z hlediska loajality,“ dodává
Tomáš Potměšil.

Do budoucna by se firmy měly v komunikaci zaměřit na hodnoty, které jsou teď pro zákazníky
zásadní – bezpečí, pohoda nebo finanční zodpovědnost. Zároveň musí být schopné flexibilně reagovat na nejistou situaci svými komunikačními,
prodejními a dalšími kanály. Musejí také chytře
designovat interakce. „Podle našeho průzkumu se
dlouhodobě změní chování části zákazníků. Řada
těch, kteří si navykli během krize nově používat
on-line kanály, ať už pro nákup zboží, ale také třeba pro obsluhu bankovních účtů, je plánují používat i v budoucnu. Může jít o typy klientů, které
firmy na svých internetových stránkách nejsou
zvyklé potkávat,“ upozorňuje Tomáš Potměšil.

Mladší jsou
více zaměřeni
na čerstvost.
V rámci šesti pilířů zákaznické zkušenosti budou
muset firmy nyní zapracovat na pilíři čas a úsilí a pilíři integrita. V tom prvním jde o to dokázat zákazníkovi, že mu firma šetří čas a úsilí. Týká se to zejména digitalizace a prodeje on-line. „Nestačí totiž
jen spustit e-shop,“ vysvětluje Tomáš Potměšil. Je
třeba, aby nákup byl jednoduchý a aby se zákazník
cítil komfortně a skutečně mu to šetřilo námahu.

„Komunikujte bezpečí, pohodu
a finanční zodpovědnost.“
Velká část domácností očekává, že krize může mít negativní finanční dopad,
ale zároveň je v něčem pozitivní, zejména pokud jde o rodinnou pohodu
a zdravý životní styl. Právě na hodnoty, jako je bezpečí, pohoda a finanční
zodpovědnost by se firmy mohly v komunikaci zaměřit. Pokud dovedou vytěžit loajalitu z doby karantény a půjdou tímto směrem dál, mohou ještě posílit
a vybudovat na tom zákaznickou zkušenost. Platí totiž pořekadlo „v nouzi
poznáš přítele“ – a na tom se dá stavět i zákaznická zkušenost.
Tomáš Potměšil,
head of customer center of excellence, KPMG

Význam toho druhého poroste s tím, jak budou
lidé pociťovat dopady ekonomické krize. Důvěru
zákazníků ztratí firmy, které jim za jejich peníze
nenabídnou odpovídající hodnotu (value for money). Navíc, zejména při nákupech on-line, když je
obtížné nebo nemožné fyzicky navštívit obchod,
potřebuje zákazník zboží nebo službě věřit. Výsledkem krize by podle společnosti KPMG mělo
být podnikatelské prostředí lépe připravené na
potenciální další hospodářské výkyvy a lépe přizpůsobené moderním trendům.

Spokojený zaměstnanec
rovná se spokojený
zákazník
Nejlépe to podle výsledků průzkumu umějí v síti
prodejen La Formaggeria Gran Moravia, která patří pod křídla skupiny Brazzale. Není to první ocenění, už v roce 2016 získala cenu Nový zákaznický
zážitek v rámci ocenění Marstercard Obchodník
roku. A jak říká prezident skupiny Roberto Brazzale, filozofie obchodů je inspirována velkou tradicí
prodeje s obsluhou. Vše je promyšleno tak, aby se
zákazník ocitl v situaci maximálního pohodlí, soustředění a uvolněnosti. „Zákazník musí mít možnost brouzdat mezi spoustou nabízených výrobků
svobodně a v klidu, ponořen do vlastního světa,
do svého soukromí, schopen předem si již v obchodě vychutnat to potěšení, které mu přinese
použití nějakého výrobku nebo jejich kombinace,“
přibližuje tajemství úspěchu.
Při výběru jídla, které bude zákazník konzumovat,
mají být zapojeny všechny smysly a také intelektuální zvědavost. Z těchto důvodů se v La Formaggeria Gran Moravia vyhýbají jakýmkoliv rušivým
prvkům, jako je pouštění hudby nebo vaření jídla,
ze kterého by vznikaly různé jiné vůně. Pro doplnění celku pak slouží drobné detaily. „Prodejny
jsme zařídili elegantně, ale zároveň jednoduše,
v klidných barvách, materiálech a světle,“ dodává
Roberto Brazzale. Dobrá zákaznická zkušenost
ovšem úzce souvisí s dobrou zaměstnaneckou
zkušeností, která přirozeně tu zákaznickou zlepšuje. V La Formaggeria Gran Moravia tedy pečují o zaměstnance tak, aby byli na kontakt se zá-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

„Nakupování
má být
svátkem,
zákazníka
nerušíme.“

v Košíku poměrně rychle schopni najít tu správnou
cestu. Příkladem je zaměření na seniory nad 65 let
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P, pro které už loni
v Košíku připravili klub Plná péče dotující seniorům
základní potraviny a dopravu. Firma tak reagovala
na jejich omezené možnosti nakupovat v kamenných obchodech (třeba kvůli fyzickému handicapu), na snižující se dostupnost prodejen s potravinami v regionech a v neposlední řadě na rostoucí
životní náklady zákazníků. A i to se letos na jaře
ukázalo jako správná cesta, kdy se do výčtu výhod
on-line nákupu přidala také ochrana rizikových
skupin obyvatel. „Vsadili jsme na filozofii Jednoduše pro všechny. V kostce to znamená, že se snažíme být maximálně empatičtí ke každé cílové skupině. A to nejen v komunikaci, ale i v nastavení
služby jako takové s velkým přesahem do obchodu
a nákupu,“ dodává Tomáš Jeřábek.

Prodavači mají být aktivní, jen pokud si to
zákazník přeje a dotazuje se. V tu chvíli se
role prodavače stává rozhodující, protože
může nabídnout veškerou svou zkušenost
a kompetenci a poskytnout zákazníkovi
rady a tipy. Pro nás je vzdělávání prodavačů
ústřední, a proto děláme pravidelná školení
a studijní návštěvy v Itálii. Naší filozofií je,
že nakupování má být svátkem, má přetvořit každodenní nezbytnou činnost v co
největší potěšení.
Roberto Brazzale,
prezident, skupina Brazzale

Bez intenzivní práce se
zpětnou vazbou to nejde

E-shop s potravinami Košík.cz skončil v rámci výše
zmiňovaného průzkumu na druhé příčce (celkově
na 12. místě). Podle CEO Tomáše Jeřábka přinesl
koronavirus firmě ještě pevnější pouto se zákazníky: „Přestože naše služba nemohla být dokonalá,
omezoval se sortiment i kvalita v podobě donášky
až domů, podařilo se nám společně se zákazníky
zabojovat a nakonec celou krizí projít. Na naší straně to znamenalo celou řadu rychlých rozhodnutí
a technických úprav, ale vyplatilo se. V té nejtěžší
chvíli jsme dokázali obsloužit výrazně více zákazníků než kdykoli předtím, dokázali jsme rychle nastartovat dotované hotovky, později také rozvoz
do celého Česka. V komunikaci jsme byli otevření,
často jsme byli první, kdo přijímal opatření, a vlastně nastavovali ‚koronavirové standardy služeb’,“
vypočítává Tomáš Jeřábek.

V on-line supermarketu Rohlík.cz na to jdou mnoha způsoby, ať už jde o měření řady parametrů (od
kvality dodání přes reklamace) nebo sledování loajalitní segmentace. „V rámci ní sledujeme, jak se
vyvíjí frekvence nákupu u zákaznických skupin,“
specifikuje head of PR Zdeňka Svoboda Kuhnová.
Firma také intenzivně pracuje se zpětnou vazbou
zákazníků na sociálních sítích a zákaznické lince. Do
řízení zákaznické zkušenosti patří i pravidelné výzkumy konkrétních služeb, měření vybraných atributů v porovnání s konkurencí a také kvalitativní
průzkum ve formě focus group se zákazníky. Chcete-li svým zákazníkům rozumět, musíte je znát.
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Autenticita je prostě znát

A právě tahle zodpovědnost se podle něj ve výsledku do zákaznické zkušenosti promítla pozitivně, protože bylo jasné, že i přes překážky má firma
celou situaci pevně v ruce. V praxi se to neobešlo
bez improvizace celého týmu, který díky řízení
„z pole“ musel často přijímat rozhodnutí, která by
za normálních okolností přesahovala jeho kompetenci. Schopnost řešit potřeby zákazníka, rychle
a pružně reagovat i za poměrně nestandardních
podmínek se vyplatila. Dlouhodobě dobrou zákaznickou zkušenost podle Tomáše Jeřábka firma neudělá, pokud do své práce nedají lidé obrovský kus
vlastního přesvědčení. „Autenticita je velmi znát.
Pomáhá sjednocení vize, vyjasnění si, čemu vlastně
všichni věříme. A taky osobní zodpovědnost nás
všech, prostě chceme dělat dobrou službu a bereme si osobně, když nefunguje,“ míní.

Jak se prolínají světy off-line
a on-line, čtěte na:
www.zboziaprodej.cz

Jednoduše pro všechny
Cílem úspěchu je z jeho pohledu mít dobře nastavené procesy a pravidla, která ale ve firmě interpretují s velkým množstvím intuice a vlastního
nasazení. Hodně také pomáhá, že lidé napříč jednotlivými týmy nemají problém hledat společné
řešení v reálném čase – při řešení problémů jsou



kazníkem dobře připraveni. V komunikaci je
důležitá laskavost, srdečnost a úsměv. Navzdory
tomu, že značka obecně propaguje setkávání se
zákazníky tváří v tvář, v Olomouci už testuje rozvážku až do domu a plánuje ji případně rozšířit
i na další lokality.

inzerce

Covid-19 a jeho vliv na český maloobchod
Aktuální data, jak ovlivnila pandemie
covid-19 český maloobchod, jak se změnilo
nákupní chování spotřebitelů a do jaké míry
byl ovlivněn tradiční trh, vám představí
ředitel pro vztahy s řetězci CZ & SK /
CEE Lubomír Mechura a client consultant
Kristýna Garreisová ze společnosti Nielsen.
KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 6–7
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POZOROVATEL TRENDŮ

Retail

nové
příležitosti
nyní nabízí

Asociace POPAI CE v červnu uspořádala třetí virtuální seminář. Jeho náplní byla snaha
predikovat, jaký bude život po covidu, jaké scénáře a strategie lze předvídat a následně
aplikovat v oblasti retailu a jeho komunikace. V závěru akce nechyběl ani diskusní
panel, kde účastníci diskutovali o tom, jak důležité je spolupracovat.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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eminář POPAI CE si v červnu vzal
za cíl prostřednictvím myšlenek
moderujících (Petra Šimka, prezidenta POPAI CE a managing directora společnosti Wellen, a Daniela
Jesenského, viceprezidenta POPAI CE a managing
partnera firmy Dago) a také hostů nabídnout pohled na to, co bylo, a výhled do blízké a střednědobé budoucnosti subjektů působících v retailu
(retailerů, značkových výrobců, dodavatelů POP
komunikace, komunikačních agentur atd.). „Během posledních čtyř měsíců jsme zažili něco, co
jsme nikdy nezažili, a museli jsme se velmi rychle
naučit mnoho nových věcí, které jsme předtím neuměli nebo ani nechtěli umět. Proto jsme připravili
seminář, který informuje o tom, jak s novou situací
začít fungovat, a to i v budoucnu,“ vysvětluje Petr
Šimek. Daniel Jesenský ho doplnil tím, že náplní
akce není zaměřit se na to, co bylo, ale podívat se
dopředu, do středně dlouhodobé budoucnosti do
„nového normálu“.

Dopady mohou být
násobně horší
Pohled kreativního komunikačního odvětví a jeho
výhled do budoucna předložil Marek Slezák, v té
době prezident Asociace komunikačních agentur
(AKA). Podle něho dvě třetiny agentur AKA na
základě pandemie revidují interní procesy a jejich
obrat klesl průměrně o 20 až 30 %, což v hrubých
číslech znamená přibližně 10 milionů na agenturu.
To hlavní však přijde v souvislosti s ukončením záchranných programů vlády a po zveřejnění plánů
a rozpočtů na příští rok. Očekávané dopady mohou být násobně horší. „Dopady na výběrová
řízení a nový byznys jsou velmi individuální. Naštěstí nebyl narušen řetězec dodavatelsko-odběratelských plateb, takže většina agentur drží splatnosti a mají k tomu vůli i zdroje, aby se nikdo
nedostal do dluhové platební pasti,“ konkretizuje
Marek Slezák. Agentury zároveň investují do budoucna, zejména do technologií, které by jim pomohly podobné krize lépe zvládat. Jsou si také
vědomy toho, že propouštět kvalitní lidi, které
nešlo ještě do nedávna sehnat, je špatný postup.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Je nutné reagovat na nové
nákupní návyky a chování

rovnání s minulým rokem šly o 10 procent nahoru,“ odhaluje Karel Týra, managing director
CZ&SK společnosti Nielsen. Vliv má to, že lidé
méně chodí do obchodů, na druhou stranu za
jeden nákup utratí více peněz, a tak se velikost
nákupního košíku zvětšila o 27 %. „Je však zajímavé, že to nebylo způsobeno prvními panickými
nákupy, protože z květnových čísel vyplývá, že
čísla jsou velmi podobná jako v měsících před
tím,“ říká Karel Týra. Nákupní chování spotřebitelů se změnilo, za což mohla práce z domova či
obava o zdraví. V budoucnu se v rámci FMCG očekává změna. „Pokud se podíváme do Číny, která
je s vývojem koronavirové krize před námi, ukazuje se, že pět procent největších prodejen generuje 30 procent obratu. To se příliš nezměnilo. Co se
však změnilo, je jejich složení. Tři procenta z top
provozoven jsou jiné než v období před covidem,“
prozrazuje Karel Týra. Retail nyní nabízí nové příležitosti. Proto je vhodné monitorovat a reagovat
na trvalé změny nákupního chování, stejně tak
i realizovat změny v prodejních kanálech – provádět sortimentní změny, tedy zaměřit se na přehodnocení portfolia prodávaného zboží. Dobré je
také změnit komunikační mix a pracovat s tím, že
bude růst tlak na promoce.

Průzkum společnosti Nielsen dokládá, že pouze
13 % výrobců a prodejců se domnívá, že koronavir nebude mít dopad na společnost, ve které působí, a 20 % tvrdí, že bude spíše ku prospěchu
věci. „Necelých 70 procent respondentů však uvádí, že tato krize povede k negativním dopadům.
Na druhou stranu tržby za uplynulé měsíce v po-

O vlivu pandemie na reklamní trh pohovořil Tomáš
Hynčica, business & research director společnosti
Nielsen Admosphere. „Výdaje do televizní a internetové reklamy, ale také do tisku a rádií vykazovaly v posledních letech poměrně stabilní trend. Pandemie však na tomto poli významně zamíchala
kartami. V dubnu došlo k propadům u všech sle-

Prostřednictvím internetu se přihlásil Leo van de
Polder, global development director společnosti
Shop! Global. Hovořil o tom, jak následkem nedávných událostí dochází ke změnám v zákaznickém chování. „Až 93 procent spotřebitelů se
domnívá, že by firmy v důsledku koronaviru mohly dělat více v oblasti environmentální politiky,“
uvádí. Připomněl, že v prodejnách se čím dál tím
více prosazují různé digitální prvky pomáhající
zákazníkům zprostředkovat lepší nákupy. Do hry
vstupují digitální asistenti, rozšířená realita
a technologie tak místo prodavačů předávají
různá sdělení. „V Tokiu například funguje robot,
který se zákazníkem komunikuje a zjišťuje jeho
potřeby,“ předkládá příklad Leo van de Polder.
Dnes je proto komunikace aktuálnější než kdykoliv jindy.

Vyplatilo se opřít o silná
partnerství
Posledním řečníkem, opět připojeným prostřednictvím virtuálního prostoru, byla Dana Běloušková, country manažerka společnosti POS Media.
Navázala na předchozí přednášky a zdůraznila, že
změna i pro ně byla výrazná. „Ze dne na den přestaly chodit objednávky. V případě promoakcí
a eventů byla změna ještě razantnější, zde jsme šli
ze 100 procent na nulu. Na několik dlouhých týdnů byl tento byznys zastaven a teprve teď se
pomalu vrací k normálu. V případě merchandisingu bylo ale vše naopak. Jak zmínil kolega z Nielsenu, vlivem toho, že nákupní košíky se zvětšily,
byla i větší poptávka po merchandiserech,“ hodnotí situaci. Přitom se vyplatilo opřít se o silná
partnerství. V komunikaci o změnách se tím pádem snadněji našla různá proaktivní řešení, která
reflektovala aktuální vývoj. „V současnosti řešíme
další vývoj, respektive investice do POS materiálů
v následujících měsících,“ dodává Dana Běloušková. Zaměření na kreativitu přitom bude v budoucnu důležitější než kdykoliv jindy. V tomto roce by
podle dostupných informací neměla být pro vývoj
maloobchodu rozhodující vánoční sezona, ale
měsíc září.
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„Extrémní podmínky posunuly všechny dopředu.
Z globálního hlediska neexistuje rozdíl mezi Českem a zbytkem světa,“ dodává závěrem.

dovaných mediatypů a v květnu se propad ještě
prohloubil,“ uvádí. Změnily se také počty reklam
v televizi, přičemž sledovanost tuzemských stanic
naopak stoupla. A to navzdory absenci mistroství
světa v hokeji, které sledovanost vždy zvyšuje.
Podle indexu National Pandemic Alarm je populace v oblasti vývoje kolem pandemie poměrně optimistická. Česká republika má například ze sledovaných zemí index paniky nejnižší, což je pozitivní,
a to zejména v souvislosti s výší předpokládaných
útrat spotřebitelů. „Reklamní trh určitě zažije oživení, otázkou je, kdy k tomu dojde. Vše však samozřejmě záleží na vývoji ekonomiky a samotné
pandemie,“ dodává Tomáš Hynčica. Značky totiž
potřebují inzerovat, protože si nemohou dovolit
propad. Některé z nich si to uvědomily i při minulé ekonomické krizi, a tak se toho nebojí.

inzerce

Co bude pro podnikatele znamenat stravenkový paušál?
Stravenkový paušál umožní zaměstnavatelům
vedle závodního stravování a stravenek
poskytovat daňové zvýhodnění stravování i přímo
ve formě peněz. Jak bude alternativa dosavadních
stravenek fungovat, vám představí ministryně
financí ČR Alena Schillerová a náměstek pro daně
a cla Stanislav Kouba.
KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 6–7
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ZDRAVÁ
J
A VYDATNÁ
SNÍDANĚ SE
PROMĚŇUJE

ak vyplývá ze Spotřebitelského panelu
GfK za období od 5/2019 do 4/2020,
v běžný pracovní den snídá 9 z 10 českých domácností. Sedm z nich snídá
doma a dva pak snídají jinde (v práci,
cestou). O víkendu doma nesnídá pouze 1 %
domácností, více než 90 % si snídani o víkendu připraví doma a zbylí kupující, přibližně 5 %,
nesnídají vůbec. Do snídaňových kategorií patří
především chleby a rohlíky. Za chléb domácnosti
ročně utratí 2100 Kč a do obchodu pro něj jdou
v průměru každých pět dní. S podobnou frekvencí nakupují i rohlíky, které ale tolik nezatěžují rodinné rozpočty s celkovými výdaji 1315 Kč
ročně. Oblíbené jsou i croissanty, jež kupují tři
čtvrtiny českých domácností, cereálie kupuje
8 domácností z 10. Průměrně za jeden nákup
utratí více než 50 Kč a celkově za rok nakoupí
téměř šest kilogramů cereálií.

Typickým snídaňovým pokrmem je pečivo, které si
dopřejí všechny české domácnosti. Doplňují ho mléčné
a masné výrobky, ale čím dál častěji také zelenina
s ovocem či cereálie a müsli. Čechům přitom nejsou cizí
ani speciální snídaňové výrobky či takzvané svačinky.
Vlivem koronakrize se však stravování pro nastartování
dne poněkud
změnilo.

Stále oblíbené jsou sýry,
salámy, šunky, párky
a paštiky
Máslo si alespoň jednou za rok koupí 92 % českých domácností. Jeden kupující za něj utratí
více než 1000 Kč, přičemž nakoupí téměř 8 kg
másla. „Stejné procento domácností kupuje
vejce. Na jejich nákup se vypraví domácnosti
jednou za dva až tři týdny a utratí za ně 920
korun ročně,“ upřesňuje Kateřina Králová, konzultantka společnosti GfK Czech. Sýry jsou v nákupech českých domácností významnou položkou a podílejí se na
výdajích za FMCG více než 5 %.
Kupují je téměř všechny české domácnosti, přičemž
nejoblíbenější jsou
sýry tvrdé, kterých
průměrně do-

8,

5 kg

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

šunky koupí spotřebitelé za rok.

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 5/2019 – 4/2020

mácnost nakoupí více než 14 kg ročně, následují čerstvé (6 kg) a měkké (4‚7 kg). „Stejně
populární jsou masné výrobky, tedy salámy,
šunky, párky a paštiky,“ zdůrazňuje Kateřina
Králová. Ty domácnost v průměru nakupuje
dvakrát týdně a největšími položkami jsou šunky
a tvrdé salámy. Roční výdaje domácnosti za šunku přesahují 1550 Kč, přičemž nakoupí téměř
8‚5 kg výrobku.
Za čerstvé ovoce utratí domácnosti 4‚5 % ročního rozpočtu na FMCG, za zeleninu pak necelých 5 %. Pro čerstvé ovoce a zeleninu kupující
jdou v průměru jednou až dvakrát za týden. „Ke
snídani jsme zvyklí si dopřát i šálek teplého nápoje, nejčastěji kávy nebo čaje. Káva je na nákupním seznamu domácnosti v průměru patnáctkrát ročně a celkově za ni domácnost
utratí téměř 1600 korun,“ komentuje Kateřina
Králová. Za nákup čaje vydá domácnost v průměru výrazně méně, 650 Kč ročně. Nejoblíbe-

nější jsou ovocné (kupuje je 78 % domácností),
následují bylinné (68 %) a černé čaje (52 %). Na
nákup jogurtů si domácnosti vyčlení 1‚5 % svého ročního rozpočtu na rychloobrátkové zboží.
Během jednoho nákupu do košíku vloží 0‚6 kg
jogurtu, ročně pak nakoupí 25‚5 kg. Kromě tradičních jogurtů roste v posledních letech obliba
řeckých (kupuje je 56 % domácností) a skyrů
(33 % domácností).

Spotřebitelé začali
více péct
Změna životního stylu, kterou přinesla koronakrize, se výrazně dotkla snídaňových návyků
většiny spotřebitelů. Velká část byla nucena snídat doma, a to dokonce i ti, kteří tak běžně činí
při cestě do práce nebo v ní. Nejedna domácnost přitom přistoupila také ke změně samotné

skladby snídaně. „V souvislosti s pandemií významně rostla kategorie sušenek. Nepochybně
nejenom proto, že lidé více zůstávali pracovat
z domova, ale i proto, že se v určitém období
předzásobovali trvanlivým pečivem. Nicméně
naše sušenky BeBe Dobré ráno jsou pro řadu
spotřebitelů dlouhodobě oblíbenou snídaňovou
volbou a my stále více vidíme, že si tyto naše
produkty dopřávají s mléčným výrobkem a čerstvým ovocem,“ komentuje proměnu Gabriela
Bechynská, corporate & government affairs manager CZ/SK společnosti Mondelez Czech Republic. To potvrzuje také Iveta Barabášová, tisková mluvčí společnosti Lidl Česká republika,
s tím, že zpočátku pandemie upřednostňovali
zákazníci zejména nákupy trvanlivých potravin.
S postupným návratem dětí do škol a dospělých
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Zaplněný regál. Zaručený úspěch.
Díky širokému výběru z naší nabídky prémiových džemů poběží Váš obchod jako po másle. Není proto divu,
že rakouská rodinná společnost Darbo v roce 2019 opět zvýšila prodej v České republice. Potěšte své zákazníky
kvalitními ovocnými pochoutkami a vytěžte ze sladkého pokušení i Vy.

www.darbo.com
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do zaměstnání však už ve složení nákupů nejsou
patrná žádná specifika, což se týká také produktů ke snídani.
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Výrobci snídaňových výrobků zejména během
března zaznamenali velký nárůst poptávky.
„V přesčasech a se zvýšeným úsilím jsme pokrývali obrovskou poptávku našich odběratelů, kteří reagovali na paniku nakupujících. Dodali jsme
ohromná množství cereálií a kaší, pekařům pak
náplně a směsi pro výrobu pečiva,“ popisuje
Gabriela Salichová, ředitelka marketingu společnosti Semix Pluso. Za touto změnou byl fakt, že
lidé zůstali doma a začali ze dne na den péct
domácí pečivo. Facebook byl plný obrázků, kdo
co upekl, uvařil a jak všem chutnalo. „V našem
opavském pekařství s vlastní pekárnou klesly tržby na 40 procent, průměrně stejný pokles zaznamenali i pekaři z celého Česka, kterým dodáváme směsi na pečení. Mnoho lidí si snídaně doma
nejen peklo, ale i vařilo. Usuzujeme to z toho, že
námi dodaná množství cereálií vydržela obchodníkům více než dva měsíce, než přišla další objednávka,“ dodává Gabriela Salichová. V e-shopu přitom firma evidovala velmi výrazný nárůst
tržeb v březnu, v dubnu se již prodejní čísla vracela směrem k obvyklým hodnotám.

„Balené zboží se stalo žádaným.“
Spotřebitelé se s příchodem koronakrize začali více zajímat o posílení
organismu a imunity. Pustili se také více do dodržování správné hygieny
a vzrostla poptávka po baleném zboží a větším rodinném balení. Pro
lepší prodej doporučujeme v obchodech podporovat nabídku potravin
ke snídani vhodnými POS materiály, promo ochutnávkami a prostorem
v akčních letácích.
Michal Tkadlec, marketingový manažer, MP Krásno

využívá mouku z pšenice Harmony, která pochází z České republiky a byla vypěstována udržitelným způsobem. „Nadále platí i to, že spotřebitelé stále více chtějí vidět v produktu jeho
složky, tedy celé oříšky či kousky sušeného ovoce. U výrobků, které kupují, upřednostňují jednoduché receptury a vyšší obsah celozrnných
cereálií,“ prozrazuje Gabriela Bechynská. Na
tento trend reagují například právě sušenky
BeBe Dobré ráno Malinové s chia semínky a Borůvkové s lněnými semínky.

Zažité nákupní chování se změnilo. Mnoho lidí
se v březnu naučilo nakupovat on-line i to, co
běžně tímto způsobem nikdy nenakupovali,
a do kamenných prodejen chodili méně. „To by
vám zcela jistě potvrdili poštovní doručovatelé.
U nás ve firmě jsme toho názoru, že Češi jsou
silný národ. Věříme, že spotřebitelé opět nabudou odvahy a nákupy se vrátí do téměř stejných
kolejí,“ domnívá se Gabriela Salichová. A jedním dechem vyslovuje domněnku, že dlouhodobé nákupní chování se obecně pozvolna mění
i díky příchodu nové generace zákazníků, nikoli na základě několika měsíců obav z viru.

Trh v „novém normálu“ bude mít co nabídnout.
Určitě přetrvá trend udržitelnosti. Spotřebitele
zajímá, z jakých surovin a jakým způsobem byl
jejich produkt vyroben. Mondelez Czech Republic například pro sušenky BeBe Dobré ráno, které se pečou v továrnách v Opavě i v Lovosicích,

Pokud jde o novinky, například značka BeBe
Dobré ráno je komplexní. Obsahuje také produktové řady NaTvrdo a NaMěkko, které jsou
podle svého popisu buď tvrdé, nebo měkké, ale
i minisušenky, sušenky s náplní nebo bez náplně, a to vše s řadou nejrůznějších příchutí, například s kakaem, sušeným ovocem, kousky
čokolády či oříšky. „Portfolio pravidelně inovujeme a přinášíme na trh nové výrobky,“ uvádí
Gabriela Bechynská.
Společnost Semix Pluso si připravila hned několik inovací. Ovesný hrníček s klíčenou quinoou
je zdravý dortík, který je hotov za šest minut.
„Pro ty, kteří nemají ráno rádi sladké a jsou
v poklusu, velmi doporučuji Müsli tyčinky naslano. Mají vysoký obsah vlákniny a jsou zdrojem
bílkovin. Díky ovsu a klíčené čočce skvěle zasytí
a dodají energii na delší dobu. Jsou ideální rychlou a pohodlnou svačinou do práce, do auta, ke
sportu či na výlet. Od čtyři centimetry dlouhých
tyčinek si neušpiníte ruce ani si jimi nenadrobíte
do auta. Prozatím nabízíme příchutě rajče-bazalka a sýrové,“ poodkrývá Gabriela Salichová
a doplňuje, že se intenzivně pracuje na dalších
příchutích. Müsli tyčinky naslano přitom ovládly
kategorii Müsli a cereálie v rámci marketingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2020. Další novinku představují proteinové polévky. „Jak známo, bílkoviny je třeba stále
průběžně doplňovat stravou, tělo si netvoří zásoby. Naše proteinové polévky jsou krémové
konzistence, nezanechávají při rozmíchání hrudky ani povlak v ústech. Velmi se nám povedlo
i ochucení polévek. Nabízíme špenátovou, hrachovou či rajčatovou příchuť,“ dodává Gabriela
Salichová.

V kurzu budou
energeticky bohaté
potraviny

Nakupující
se zajímají
o složení
a hlavní nutriční
benefity
produktů.

Na cestě jsou sladké
i slané inovace

„Každopádně spotřebitelé budou více dbát na
své zdraví, budou se více zajímat o složení
a hlavní nutriční benefity, které jim potraviny
dodají pro posílení organismu. A u snídaně budou vyžadovány energeticky bohaté potraviny,
které nastartují den,“ predikuje případné změny
Michal Tkadlec, marketingový manažer společnosti MP Krásno.

Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko má
nově v nabídce kaše z řady Dej si super jídlo
značky Vitana vyrobené z kvalitních a chutných
ingrediencí, jako je ovoce, semínka a vločky.
Ke snídani jsou vhodné také párečky, šunka či
šunkové salámy. „Jako novinku jsme uvedli Šunkáček Amálka se sníženým obsahem soli a vyšším podílem masa,“ prozrazuje Michal Tkadlec.
Tyto výrobky jsou podle něho rychlé na přípravu
a výborné s celozrnným pečivem.
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Čerstvý sortiment tvoří zásadní část obratu maloobchodu. K pultům a obslužným
úsekům míří zákazníci, kteří oceňují nejen čerstvost, ale jsou lákáni rovněž vůní,
širokým sortimentem i servisem. Smyslové vnímání, haptika a vůně, stejně tak
i možnost ochutnat – to vše hraje v obchodě důležitou roli a sortiment teplého pultu
je jedním z takových lákadel. Zároveň také odlišuje kamenný obchod od on-line, kde si
právě tyto smyslové vjemy nemůže zákazník naplno vychutnat.

K

amenný obchod nabízí spojení
několika světů – čerstvých a trvanlivých potravin se světem
gastronomie. Byť jsou koncepty, které zahrnují právě gastronomii, pro obchodníky náročnější na investice
i personál, představují voňavý magnet pro zákazníky. Vůně grilovaného kuřete, teplé sekané, ale také třeba grilované zeleniny umocňuje
zážitek z návštěvy obchodu. A pokud je vše tak,
jak má být, zákazník se bude opakovaně vracet.
Jeho nákupní mise jsou různé, potřeba zajistit si
svačiny či obědy a mnohdy i večeře patří k těm,
jež stále rostou. A obchodník se nabídkou specialit z teplého pultu může výrazně odlišit od
konkurence.

prostor doplnit také přístrojem na kávu. O teplých pultech se vyplatí uvažovat i v menších provozovnách. Situaci ulehčí mobilní teplé pulty,
a není tak třeba zasahovat do prodejny stavebními úpravami většího rázu.

Moderní technologie pro
atraktivnější nabídku
„Nabídka jídel z teplého pultu musí být vždy
pestrá a motivovat zákazníka ke koupi. A to určitě nezajistí prázdný regál s oschlou sekanou,“
uvádí Václav Cimpa, oblastní ředitel prodeje pro
tradiční obchod společnosti Bidfood Czech Republic. Moderní technologie podle něj umožňu-

jí udržovat pokrmy stále svěží, eliminují se tak
ztráty a pokrmy jsou chuťově i senzoricky stále
v perfektním stavu. A vhodná úprava pokrmů,
například metoda sous-vide, která je velmi oblíbená, mezi moderní způsoby přípravy jídla patří.
Potraviny se při ní připravují ve vzduchotěsném
umělohmotném obalu ve vodní lázni s kontrolovanou teplotou nižší než bod varu, tepelná
úprava v obchodě je pak velmi snadná. „Odpadá manipulace se syrovým masem a u většiny
výrobků jsou jídla připravena do půl hodiny
v konvektomatech. A díky tomu, že se maso
nedrolí ani při přípravě, ani při porcování, nevznikají žádné významné ztráty,“ přibližuje výhody metody Václav Cimpa.

Pro obchodníky znamená umístění teplého pultu dodatečné tržby, zákazník šetří čas a získá
přidanou hodnotu. Teplé pulty obvykle navazují na sortiment lahůdkářství a vhodné je tento
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Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

hodin
může mít obchodník stále připravené
teplé pokrmy k výdeji ve vakuovacích
gastronádobách.

Zdroj: Bidfood Czech Republic



V nabídce sous-vide jsou různé masové pokrmy,
od vepřové krkovice či žeber po kolínka s kostí
i bez či různé díly z kuřat. Nechybějí ani speciality,
například jehněčí kolínko, či stále více oblíbená
trhaná masa (vepřová i hovězí) nebo rolády. „To
jsou zrovna pokrmy, které jsou v domácím prostředí náročné na přípravu, proto je zákazníci
v obchodech vítají. Šetří jim čas a jsou ochotni si
za ně připlatit,“ vysvětluje Václav Cimpa. Tajemství přípravy je v kořenicí směsi k naložení masa,
která ho dostatečně ochutí. Maso si ale udrží
svoji šťavnatost a křehkost, tedy senzorické vlastnosti, které zákazníci ocení. Firma zahájila prodej
masa sous-vide v letech 2014 a 2015, kdy bylo
vyrobeno 400 tun, v roce 2019 už to bylo 2760
tun masa. Nabídku společnost doplňuje sezonně.
Patří sem třeba svatomartinské husy, kachny
a své místo mají také pestré přílohy, ať už jsou to
brambory se slaninou, gratinované brambory
nebo oblíbené halušky, jejichž příprava je v konvektomatu velmi rychlá. Právě přílohy pro obchodníky představují sortiment s vyšší marží.
„Společně s obchodníky se snažíme najít ideální
řešení a skladbu nabídky a tu stále oživovat.
V zásadě o tom hodně rozhodnou prodejní
data,“ informuje Vítězslav Soukup, vedoucí prodeje maloobchodu – tradiční trh společnosti
Bidfood Czech Republic. Zákazníkům doporučuje poskládat sortiment tak, aby dvě třetiny
tvořila stálá nabídka nejprodávanějších a nejoblíbenějších položek a jedna třetina byla pravidelně obměňována. Potěší to pravidelně se vracející zákazníky, kteří si tak mohou vybrat
z rozmanitější nabídky.

V prodejích vede
klasika, důležité
jsou zajímavé přílohy
Trefit se do chuti zákazníka není lehké a osvědčenou celorepublikovou nabídku pak zpestřují
regionální odlišnosti, ať už jde o polévky či hlavní jídla. Základ nabídky ale zůstává stejný. K nejprodávanějšímu sortimentu podle Václava Cimpy patří hlavně sekaná, pečené či grilované kuře
a kuřecí čtvrtky nebo žebírka, oblíbené jsou i kuřecí rolády.

„Trendem
je komfort
a menší
porce.“

inzerce

Nabídka sortimentu v teplých pultech se
pozvolna mění. Zákazníci si více hlídají
svůj životní styl a jídlo musí splňovat
nejen kritéria dobrého vzhledu a chuti,
ale také výživové hodnoty. Proto se
v posledních letech daří sortimentu
různých druhů salátů, grilované zeleniny
nebo třeba i krevet. Lidé více cestují
a jejich chutě se mění. Zároveň čekají
komfortní a rychlou obsluhu a jasnou
a přehlednou nabídku. Jedno pečené
koleno a kousek sekané už v teplém
pultu určitě nestačí.

S láskou
k chuti

43

Jan Štěch,
ředitel provozu a výroby v oblasti
gastronomie, Globus ČR

„Je to individuální, záleží na zvyklostech, ale
například kuřata či sekaná a podobná jídla obecně fungují ve většině republiky,“ souhlasí Lukáš
Němčík, head of marketing & development Skupiny Coop, která teplé pulty provozuje v celé
řadě svých obchodů.

ADRIANA 2 MINUTY
Vyrobeno speciálně pro snadné
a pohodlné vaření.

Tempo, obchodní družstvo, se teplým pultům
věnuje už několik let. První otevřelo už v roce
2017, aktuálně jich má v prodejnách devět.
„Absolutně nejprodávanější položkou je stále
grilované kuře nebo jeho díly, vepřové koleno,
sekaná, rolády a přílohy, třeba brambory a halušky se zelím,“ popisuje předseda představenstva a ředitel Jan Sůra. Družstvo do nabídky
zařadilo také dražší, ale kvalitativně atraktivní
sortiment sous-vide. Ačkoli je jeho cena vyšší
a marže tak kopírují standardní průměr ostatního sortimentu, rozhodnutí nabídnout kvalitnější sortiment bylo podle Jana Sůry správné:
„Vůně je v obchodě velmi důležitá, všichni víme,
že dokáže podpořit impulzní prodej.“ Podle
zkušeností družstva a prodejních čísel je zřejmé,
že teplý pult má dokonce větší úspěch než káva.

... /...
„Rychlé řešení pro obědy i večeře.“
Teplé pulty jsou velmi oblíbené, v době oběda fungují jako varianta bufetové nabídky. V nabídce bývají polévky, hotová jídla, ale i pečená masa
a grilovaná kuřata. Pro spoustu zákazníků to ale není jen o obědech,
nabídka z teplých pultů slouží i jako rychlá večeře po pracovní době.
Lukáš Němčík, head of marketing & development, Skupina Coop

www.adriana.cz

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

O investicích do potřebného
vybavení čtěte
na www.zboziaprodej.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:
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Společnost Globus ČR se na nabídku rychlého
občerstvení specializuje ve svých obchodních
řetězcích už přes 20 let a za tu dobu se podle
Jana Štěcha, ředitele provozu a výroby v oblasti
gastronomie, zákazník velmi proměnil: „Gastronomie se posunula, hlavně za posledních pár let.
Zhruba od roku 2010 se tu rozvíjejí nové koncepty a v nabídce teplého pultu už nestačí koleno a sekaná i přesto, že to je a bude nadále
základ sortimentu, za kterým míří velká část
zákazníků.“ Zákazník chce ale čím dál tím větší
výběr a retailer musí umět vybalancovat nabídku
tak, aby byla dostatečně atraktivní pro zákazníka i pro obchod. „Nestačí nabídnout jen klobásu, nestačí jedna hořčice a jeden typ rohlíku.
Zákazník si chce vybrat, je ochoten zkoušet nové
věci. Zároveň se ale nabídka musí připravit tak,
aby dávala smysl,“ dodává Jan Štěch. Firma tak
klobásy nabízí ve více variantách – s různými
typy hořčice i s větším výběrem pečiva. Stejně
tak se podle Jana Štěcha rozšiřuje i doprovodný
způsob nabídky: „Někdo si chce dát klobásu na
tácku, ale jiný si ji chce vzít s sebou třeba do auta
– a způsob nabídky tomu musí jít naproti.“ Stejně tak jako s klobásami lze „kouzlit“ například
s nabídkou bramboráků.

Vůně svádí
k impulznímu
nákupu.
Zákazník je náročnější, chce větší komfort, jasnou strukturu nabídky, rychlé a kvalitní občerstvení. S kvalitou úzce souvisí zájem o zdravý životní styl. „Lidé si hlídají výživu a kvalitu a chtějí
menší porce,“ sděluje Jan Štěch. Suroviny, ze
kterých se pokrmy připraví, jsou tedy na vstupu
zásadní a ruku v ruce s nimi jde také příprava.
„Je třeba si dobře hlídat technologickou část,
například kontrolovat kvalitu oleje a správnou
teplotu smažení, zaměřit se také místo smažení
třeba na pečení,“ dodává Jan Štěch. Nabídku je

podle něj dobré doplnit o různé přílohy, které už
dávno nepředstavují jen opečené brambory či
dušená rýže. Atraktivní jsou směsi pečených
brambor a grilované zeleniny či pečených brambor se slaninou a cibulí. Oblíbené jsou také halušky a podle lokality a typu zákazníků se vyplatí také nabídnout další alternativy. V kombinaci
s grilovanou zeleninou to může být například
kuskus. Daří se i exotičtějším variantám pokrmů,
a to hlavně proto, že zákazníci více cestují a rádi
si pokrmy, které ochutnali v zahraničí, dopřejí
i doma. „Jsou to třeba krevety. Ještě před pěti
lety by takový sortiment nešel na odbyt, dnes
jsou v kombinaci s lehkým salátem volbou pro
spoustu zákazníků, kteří si prostě chtějí dát jen
něco lehkého,“ doplňuje Jan Štěch.

Polovinu úspěchu tvoří
personál
Pro obsluhu, která bude mít v obchodě teplý
pult na starost, je velmi důležitá zejména jednoduchost přípravy a také trocha osobní angažovanosti. „Personál vždy proškolíme a partnerům
poskytneme naše know-how, takže už na straně obchodníka potřebujeme v uvozovkách jen
personál, který práce baví a všechny činnosti

„Zákazníci si jídlo berou většinou
domů.“
Už před lety jsme v některých prodejnách zavedli grilování kuřat a umísťování celých teplých pultů v nově zrekonstruovaných obchodech je jen
logické pokračování v rozšíření nabídky. Je to služba zákazníkům, zatraktivnění prodeje i rozšíření sortimentu. A zanedbatelná není ani vůně,
podobně jako u pečiva. Přestože máme i koutek, kde si mohou zákazníci
jídlo zkonzumovat na místě, převažují ti, kteří si ho berou s sebou. Udělá
to devět z deseti zákazníků.
Jan Sůra, předseda představenstva a ředitel, Tempo, obchodní družstvo

kolem teplého pultu si vezme za své,“ deklaruje
Václav Cimpa. Dodává, že stejně jako na kterémkoli jiném místě v obchodě závisí obrat na
aktivním přístupu personálu. „Ideální je, když se
o teplý pult a nabídku v něm stará pověřený
personál s jasně definovanými pravomocemi.
Nikdo se tak nespoléhá na to, že práci udělá
někdo jiný,“ vysvětluje fungující koncept Vítězslav Soukup.

Hurá akce se
nedoporučují
„Pulty i konvektomaty jsou drahé. Počítat je třeba také s tím, že se s takovým zařízením musí
naučit pracovat personál,“ upozorňuje Jan Sůra.
Tempo, obchodní družstvo, spolupracuje na řešení teplých pultů právě se společností Bidfood
Czech Republic. Jan Sůra si chválí to, že firma se
postará nejen o zaškolení personálu, ale také
o dodávku převážné většiny sortimentu. Řadu
z pokrmů si mohou zákazníci koupit v obchodě
také jako polotovar ve spotřebitelském balení
a dopéct si jej doma, což řada z nich využívá.
Investice do potřebného zařízení pak závisí na
tom, jak velkou plochu může obchodník teplému pultu věnovat. „Ideální je vitrína o velikosti
jeden a půl metru, přičemž technologie, která je
k teplému pultu třeba, může být součástí prodejny nebo může být umístěná v zázemí,“ sděluje Václav Cimpa. Lepší je ale podle něj varianta s technologií na prodejní ploše, optimalizuje
se tak řada nutných procesů k zajištění bezpečnosti pokrmů (HACCP).
Hurá akce „pojďme to vyzkoušet“ odborníci
nedoporučují. „Lepší je vše dobře promyslet,
propočítat, určit návratnost, predikovat prodej
a obrat, pružně reagovat a obměňovat nabídku
a vyhodnocovat prodejní data,“ doporučuje
Václav Cimpa a varuje před zdánlivě jednoduchými řešeními.
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U HRAČEK
ROZHODNOU
VÁNOCE
Trh s hračkami se dynamicky mění a do klasických
her a hraček stále více a v různých podobách vstupují
technologie. I přes možné lamentování nad tím, kam ten
svět spěje, ale není cestou zákaz technologií. Dnešní
generace dětí s nimi přirozeně vyrůstá a cílem pro
výrobce je najít co nejvhodnější propojení fyzického
světa s tím digitálním. Oba budou mít i do budoucna
u dětí své místo.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

O

bdobí pandemie znamenalo
pro kategorii hraček výrazný
on-line boom. Podle Jana
Vetyšky, výkonného ředitele
Asociace pro elektronickou
komerci (APEK), zaznamenala většina jejích členů prodávajících hračky v období dubna a května
meziroční růst. „A to podle podkategorií od dvaceti do více než sta procent,“ uvádí Jan Vetyška.
Celkově tak předpokládá, že se meziročně prodeje zvýšily o 40 % v dubnu a přibližně o 25–30 %
v květnu. „Je potřeba zmínit, že ve výsledcích se
projevují u konkrétních e-shopů podkategorie
nabízeného zboží či velikost obchodů,“ doplňuje
Jan Vetyška. V uplynulých letech byl podle něj
zájem o nákup hraček ustálený: „Z našich průzkumů vyplývá, že alespoň jednou za rok zboží
z této kategorie objednalo přibližně 30 procent
nakupujících na internetu. Meziroční růst obratů
tak podle dostupných informací v podstatě kopíruje růst české e-commerce, který byl v uplynulém roce více než 15 procent.“

40

%
činil průměrný růst meziročního
obratu u většiny on-line prodejců
hraček (členů APEK) v závislosti
na jednotlivých podkategoriích
v dubnu letošního roku. V květnu
to bylo zhruba 25–30 %.
Zdroj: APEK, 2020

Příležitost pro
partnerský prodej
Přesun zákazníků do on-line jako jasný trend vnímá Martin Hadraba, business unit manager pro
segment hraček společnosti Alza.cz: „Pomohl
tomu covid, ale o jak velký přesun se jedná, budeme moci přesněji říci až s odstupem času. Lze
očekávat, že k určitému přesunu dojde trvale.“
Největší nárůsty prodejů měla Alza.cz se zavřením kamenných prodejen v polovině března,
hned první týden prodej hraček stoupl o více než
250 %. „Růst vygradoval v dubnu, kdy jsme zaznamenali růst o více než 300 procent. Nejvíce se
prodávaly puzzle a společenské hry, velmi dobře
si vedly i stavebnice Lego,“ přibližuje netradiční
situaci Martin Hadraba. Firma vidí do budoucna
příležitost v tzv. dropshipmentu. „To je obchodní
model založený na partnerském prodeji, kdy můžeme zákazníkům jednoduše nabídnout zboží
třetí strany,“ vysvětluje Martin Hadraba.

250

%

dosáhl nárůst průměrné týdenní
tržby za hračky během Vánoc
oproti zbytku roku.
Zdroj: Nielsen, Vánoce 2019
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„Jde o stále
užší cílovou
skupinu.“

Síť pomohla,
ale kámen nenahradí
„On-line prodej zásadně ovlivnil prodejce, kdo
jej neměl, je ve velkých potížích,“ přibližuje realitu na trhu Štěpánka Zoubková z oddělení prodeje a marketingu společnosti Piatnik Praha.
Zákazníci podle ní během krize hodně nakupovali edukační a didaktické hračky, kterými se
snažili částečně řešit výpadek školní docházky.
Hledali také solitérní hry, puzzle a velký růst zaznamenaly i klasické hrací karty. „Zákazníci ale
více přemýšlejí, za co své peníze utratí. Raději
koupí deskovou hru, kde se budou smát opakovaně, spíš než vydat jednorázově velkou částku
třeba na robota, který za týden bude ležet
v koutě, protože děti to samotné nebaví. Všichni doufáme, že se nám částečně povede dohnat
výpadek po krizi covid-19 během vánoční sezony,“ dodává Štěpánka Zoubková.
Je zřejmé, že e-commerce byl během pandemie
alespoň malou záchranou pro všechny. „Zaznamenali jsme například nárůst prodeje outdooro-

„Roste
zájem
o rodinné
hry a aktivní
hračky.“
Již několik let děti postupně nahrazují
běžné hračky mobilem nebo tabletem.
Vedle toho si ale rodiče uvědomují, že
je třeba hledat proti tomuto neduhu
zajímavé alternativy. To se odráží ve
stoupajícím zájmu o rodinné hry a aktivní hračky.
Miroslav Kotík,
jednatel, Efko – karton

Stále více výrobců se snaží cílit na nižší
věk dítěte, jelikož později hračku částečně nahrazují smartphony. Pár výrobců
zkouší opačnou cestu a cílí hračkami na
dospělé, ať už jsou to deskové hry, sběratelské figurky nebo třeba stavebnice.
V posledních několika měsících prodeje
částečně ovlivnily externí faktory, jako
jsou počasí a „nucené“ trávení dovolených v ČR. Oproti loňskému roku je
chladnější počasí, což nesvědčí prodejům nafukovacích hraček do vody.
Naopak se dařilo velmi dobře pískovištím, prolézačkám a všeobecně hračkám,
které zabaví děti na zahradě.
Martin Hadraba,
business unit manager
pro segment hraček, Alza.cz
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vých produktů Little Tikes,“ říká Marcela Zůčková, country manager pro Česko a Slovensko
společnosti Zapf Creation. Dodává ale, že pro
hračkářský trh platí, že největší část obratu se
tvoří v poslední čtvrtině roku, ta bude zásadní.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Také společnost Teddies zaznamenala během
uzavření obchodů prudké navýšení obratu.
„Část zaměstnanců byla doma na ošetřovném,
takže jsme paradoxně spíš nestíhali vyřizovat
zakázky. Po otevření prodejen jsme pro naše
obchodní partnery připravili varianty obchodování, které jim pomohou překonat dobu, kdy
nemohli prodávat,“ říká provozní a marketingová ředitelka Olga Slavíčková. Podobnou situaci
zažili také ve společnosti Beneš a Lát. „Pandemie nás paradoxně zasáhla v pozitivním slova
smyslu, poptávka po produktech rostla. Poklesly prodeje v kamenných prodejnách, ale tento
výpadek pokryl a významně překonal odbyt
v on-line prostředí,“ říká finanční ředitel Jan Lát.

0

Pro společnost Wormelen Group (hračkářské
řetězce Bambule, Sparkys a HM Studio) byl loňský rok úspěšný. Oproti tomu předchozímu firma zaznamenala 10% růst. Ten letošní výrazně
narušila pandemie covid-19 a propad se pravděpodobně dohnat do konce roku nepodaří. „Kamenné prodejny tvoří 90 procent celkového
obratu a dvouměsíční výpadek prodejen je velmi
výrazný,“ vysvětluje Jana Krčková. Dodává, že
aktuální situace nenasvědčuje tomu, že by se
zákazníci do kamenných prodejen hromadně
vrátili. Jde hlavně o velká obchodní centra i centra měst, kde chybějí zejména zahraniční turisté.
„I když se on-line během opatření proti pandemii znásobil, určitě nejsme ve fázi, že by mohl
nahradit prodeje v kamenných prodejnách,“ říká
Jana Krčková.

Zabodoval Igráček
s rouškou
Během uzavření obchodů museli výrobci velmi
rychle reagovat. „Zavření kamenných prodejen
z hodiny na hodinu mělo velký vliv na výpadek
tržeb, hlavně v prvních dnech, a postupně stoupající on-line prodej srovnával výpadek pouze
částečně,“ informuje Miroslav Kotík, jednatel
společnosti Efko – karton. Firma se obratem pustila do výroby speciální edice Igráčka s rouškou,
která mnohonásobně předčila optimistické očekávání a pomohla celkový výpadek tržeb významně snížit. „O tyto Igráčky byl takový zájem,

... /...

100
95
75

25
5
0

CATSCAN
CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT
PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY
NA MYTÍ NÁDOBÍ

že jsme určitou dobu nebyli schopni uspokojovat
poptávku,“ popisuje Miroslav Kotík.
Podle Štěpánky Zoubkové je důležitou proměnou na trhu změna postoje nakupujících.
„V současnosti je stále více zákazníků, kteří si
hlídají kvalitu hraček a her, jejich původ, materiál i provedení, také služby zákazníkům a dobrý
servis, který jim prodejce nabídne. Jsou to zákazníci, kteří se vracejí, i když vědí, že třeba zaplatí trochu vyšší cenu, ale mají jistotu, že jsou
hračky kvalitní s dobrým servisem prodejce,“

vysvětluje. Takové zákazníky nazývá „aktivními
rodiči“, kteří neodkládají dítě k televizi nebo
tabletu a chtějí trávit čas společně a aktivně.
„Záleží jim na tom, aby měla hra nějakou přidanou hodnotu, aby děti něco učila, nutila je přemýšlet, naučit se prohrávat, kombinovat, snažit
se najít řešení. Ale to nejdůležitější je, že to není
jen hra, je to společný zážitek,“ přibližuje Štěpánka Zoubková a odkazuje na klasiku, která se
neomrzí, třeba karetní hru Prší nebo Člověče,
nezlob se.

„Roli hraje kvalita a přidaná hodnota.“
Maminky chtějí hračky, se kterými si děti nejen hrají, ale také se díky nim
rozvíjejí a učí. Při nákupu hračky tedy sledují její přidanou hodnotu. Zájem
postupně roste i o hračky vyrobené v České republice i hračky v eko a bio
kvalitě. Na druhou stranu jsou hračky, které se nemění a budou populární,
nehledě na techniku. Panenka nebo plastová pistolka jsou stále v kurzu.
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Olga Slavíčková, provozní a marketingová ředitelka, Teddies

Recyklovatelný
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik
bodů, které doporučuje zohlednit při návrhu a výrobě obalů hraček, aby bylo možné
je snadno vytřídit a recyklovat:
Papírové obaly – krabičky
• nepapírové složky obalu by měly být co
nejjednodušeji oddělitelné; papír by neměl být laminovaný plastovými ani kovovými fóliemi
Plastové obaly – sáčky
• nejčastěji polypropylen, polyetylen – dobře
recyklovatelný jednodruhový materiál;
obaly z více materiálů, pokud jsou dobře
oddělitelné (problematické bývají velké
samolepky na sáčcích)
Kombinované obaly – blistry
• papír by neměl být laminovaný plastovými
ani kovovými fóliemi; plastové „okénko“
by mělo být co nejlépe oddělitelné
Na obalech by spotřebitelům pomohly informace o tom, jak plastovou a papírovou
složku oddělit a kam použitý obal odložit.

Aktuální trendy najdete
v časopise Svět balení
a na www.svetbaleni.cz
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Kategorie přípravků na mytí nádobí je dlouhodobě rostoucí, protože spotřebitelé se
čím dál tím více přiklánějí k mytí v myčce. V posledních měsících tomuto trendu navíc
výrazně přispěla pandemie, kdy lidé trávili hodně času vařením doma. Češi si však
také uvědomují rozdíl mezi různými produkty a vyhledávají ty kvalitnější.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P

odle dat ze Spotřebitelského panelu GfK představují prostředky
na ruční mytí nádobí třetinu trhu
ve spotřebitelských výdajích, dvě
třetiny trhu přitom již připadají
na prostředky do myček. Tradiční prostředky na
ruční mytí nádobí nakoupily v období od 4/2019
do 3/2020 bezmála tři čtvrtiny českých domácností. V průměru uskutečnily necelé čtyři nákupy
kategorie a utratily 186 Kč. Prostředky do myček
nádobí nakoupilo 42 % českých domácností, na
nákup se vydaly čtyřikrát do roka a za kategorii
utratily 685 Kč.

Privátní značky
jsou zastoupeny
podprůměrně
U prostředků do myček nádobí se rozlišují detergenty a aditiva. „Téměř 80
procent kategorie tvoří detergenty.
Detergenty do myček se nakupovaly
převážně ve formě tablet a kapslí, jen
devět procent (měřeno spotřebitelský-

1‚

98 mld.
korun utratili spotřebitelé
za prostředky na mytí nádobí
v období 6/2019 – 5/2020.

Zdroj: Nielsen
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„Spotřeba prostředků utěšeně roste.“

Pro prostředky na mytí nádobí jsou nadprůměrně důležité promoce. Na akční nákupy prostředků na ruční mytí nádobí směřovalo 55 % z celkových výdajů, u prostředků do myček to bylo
dokonce 68 % výdajů. Privátky jsou na trhu
vzhledem k rychloobrátkovému zboží naopak
zastoupeny podprůměrně. Za vlastní značky řetězců na automatické mytí nádobí utratily domácnosti 15 % z celkových výdajů za kategorii,
u prostředků na ruční mytí nádobí to bylo pouze 10 %. „Nejdůležitějším místem nákupu jsou
pro obě kategorie hypermarkety, kam směřuje
třetina výdajů na ruční mytí nádobí, a ještě
o něco více na prostředky do myček. U prostředků na ruční mytí nádobí jsou na druhé pozici
diskonty následované drogeriemi, zatímco
u prostředků do myček jsou druhé v pořadí drogerie a diskonty se značným odstupem až na
třetím místě,“ vypočítává Hana Paděrová.

Do myček se prodávají
zejména tablety
Z aktuální analýzy společnosti Nielsen vyplývá,
že v období od 6/2019 do 5/2020 dosáhly maloobchodní tržby skupiny prostředků na mytí
nádobí hodnoty více než 1‚98 miliardy korun.
V meziročním srovnání to znamená nárůst
o 9 %. Tržby za přípravky do myček nabírají na
dynamice a v meziročním srovnání rostou
o 10 %, což představuje tržby více než 1‚2 miliardy korun. Naproti tomu ve stejném období
minulého roku rostly o něco pomaleji (o 6 %),
kdy se prodeje dostaly na úroveň 1‚1 miliardy
korun. „Čeští spotřebitelé kupují do myček
hlavně tabletové přípravky, další v pořadí jsou
gelové s obsahem prášku a trojici uzavírá segment prášků,“ prozrazuje Miriam Brynzová,
konzultantka společnosti Nielsen. Z těchto tří
nejrychleji rostou právě gelové s obsahem prášku, které meziročně rostou v hodnotě o 21 %,
což představuje tržby na úrovni více než 445 milionů korun a současně jejich hodnotová významnost dosahuje podílu 36 %.
Neméně důležitá je kategorie přípravků na ruční mytí. Její tržby meziročně rostou o 7 % a dostávají se na úroveň vyšší než 737 milionů korun.
„Asi nás nepřekvapí, že v rámci této kategorie
segment tekutých přípravků představuje až
97procentní významnost prodejů. Pokud jde
o vůně, nejpopulárnější je citronová, za kterou
zákazníci utratili meziročně více než 246 milionů
korun a drží si stabilní postavení,“ komentuje
výsledky Miriam Brynzová. Další v pořadí je vůně

Z pohledu dosavadního vývoje od začátku roku se o prostředcích na mytí
nádobí bavíme jako o jedné z nejrychleji rostoucích kategorií v rámci těžké drogerie. Tento letošní trend rostoucí spotřeby je způsoben především
okolnostmi způsobenými pandemií, kdy většina lidí zůstává doma, více
uklízí a z preventivních důvodů dezinfikuje.
Aneta Jiroutová, manažerka kategorie těžké drogerie, Albert Česká republika

tea tree / mentolová a trojici top vůní uzavírá
bez extra parfemace, jejíž prodeje meziročně
výrazně rostou, a to až o 40 % a tržby přesahují 82 milionů korun.

Trh se zdvojnásobí
V období od března do května 2020 zaznamenal výrazný meziroční nárůst jak trh s přípravky
pro ruční mytí nádobí, tak s přípravky pro automatické mytí. „Tento růst souvisel s opatřeními
přijatými proti šíření koronaviru. V době karantény, kdy většina lidí zůstala doma, vzrostla totiž
i frekvence mytí nádobí,“ domnívá se Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm
drogerie markt. Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace společnosti Procter & Gamble pro střední Evropu, mu dává za pravdu a dodává, že doma nejen více jedli, ale i více dbali na
hygienu, která se stala prioritou, a tento trend

zůstane. Trh s přípravky na mytí nádobí se nejen
díky tomu stal jedním z nejrychleji rostoucích
trhů v rámci kategorie čisticích a pracích prostředků. „Segment automatického mytí rostl
díky penetraci už i před samotným obdobím
karanténních opatření a jeho růst se očekává
i v příštích letech,“ dodává Jana Očadlíková,
marketingová manažerka SK/CZ divize Laundry
and Home Care společnosti Henkel ČR.
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Zejména u produktů pro myčky lze v posledních
letech evidovat každoroční nárůst. „Ten očekáváme také v dalších letech. Trh by se do budoucna mohl i zdvojnásobit, což je podloženo podílem domácností vlastnících myčku v našem
regionu v porovnání například se západní
Evropou,“ predikuje Tereza Nejezchlebová, ma-
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mi výdaji) připadá na tekuté a gelové detergenty,
ještě slabší postavení mají detergenty práškové,“
sděluje Hana Paděrová, konzultantka společnosti GfK Czech. Aditiva, ať už sůl, leštidla, osvěžovače nebo čističe myček, tvoří ve výdajích více než
pětinu kategorie.

... /...
inzerce

2020

Pro skvělý pocit
z domova

MIKROHADŘÍK
NOVÉ GENERACE!
Vileda představuje nový hadřík z mikrovlákna vyrobený revoluční
technologií aktivní absorpce, která zajišťuje dokonalou savost
a zároveň umožňuje zachování povrchu jemného na dotyk. Materiál
nevyžaduje použití chemických prostředků, takže vám k úklidu
postačí čistá voda. Hadřík nezanecháva šmouhy a chlupy, ale
dokonale čisté a lesklé povrchy. Jednoduše se ždíme a velmi rychle
schne. Dokonale čisté povrchy jedním tahem!

CATSCAN
V tomto vydání:

CS
CS
CS
CS

#1: SNÍDANĚ
#2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
#3: HRAČKY
#4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

nažerka kategorie Home & Hygiene společnosti
Unilever pro Česko a Slovensko. Zatímco u nás
vlastní myčku kolem 35 % domácností, v západní Evropě podíl dosahuje i 70 %. „Do roku 2025
by se měl díky rostoucí penetraci trh s přípravky
do myček v Česku zvětšit o polovinu,“ dokládá
i Zdeňka Svoboda Kuhnová, mluvčí e-shopu
Rohlik.cz. „Ano, každoročně roste penetrace
myček na nádobí v domácnostech, takže zákazník si více kupuje tablety a gely do myčky na
nádobí,“ reaguje Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti Rossmann. Dodává, že
v případě ručního mytí stále jednoznačně vede
značka Jar společnosti Procter & Gamble Czech
Republic. Dominanci tohoto výrobku potvrzuje
i Petr Miklík, analytik retailových cen Kupi.cz:
„Nejčastěji promovaný prostředek na nádobí je
klasický Jar, kapsle do myčky od stejného výrobce a následují kapsle do myčky od výrobců Finish
a Somat. Tyto tři značky v podstatě ovládají kategorii s mycími prostředky.“ Zákazníci v tomto
segmentu stále více hledají nejen mycí přípravky,
ale i produkty pro péči o myčku. „Jde například
o čistič myčky nebo osvěžovač, které nabízíme
v běžné konvenční i v eko variantě,“ prozrazuje
Lucie Bieliková, marketing and sales manager
společnosti Madel CZ.
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Letí ekologický přístup
Ze sortimentu jsou standardně nejvíce prodávané tekuté prostředky na mytí nádobí. „Své místo si v domácnostech našly také ekologické

tablety do myčky a tekuté čisticí krémy pro odstranění odolnějších nečistot,“ uvádí Nikola
Marklová, marketingová manažerka společnosti Melitta ČR. Zákazníci chtějí prostředky, které
snadno odstraní mastnotu, zaschlé zbytky jídla
i skvrny od čaje a kávy. „Účinnou sílu si přejí
doplnit příjemnou vůní, jemnou péčí o pokožku
a šetrností k životnímu prostředí,“ konkretizuje
Nikola Marklová. I proto je na trhu patrná vzrůstající poptávka po ekologických produktech

Trh s přípravky
do myček
se zvětšil
o polovinu.
v recyklovaných obalech, ale i po výrobcích s netradiční vůní. „V části trhu, na kterém působíme, vidíme růst jednak za inovacemi v prémiovém konvenčním segmentu, ale co je pro nás
důležitější, roste dvojciferně i zmíněný segment
ekologických přípravků na ruční mytí nádobí.
Ten dosahuje přes 30 procent obratu kategorie
a roste rychleji v hodnotě než objemu,“ pochvaluje si Rostislav Brzobohatý, obchodní ředitel
společnosti Tierra Verde. Doplňuje, že na trhu
prosazuje True Eco přístup, který je mimo jiné
charakteristický chemickým a obalovým minimalismem, což je v kategorii úklidových prostředků včetně mytí nádobí unikátní.

Hadříky z mikrovláken
nabízejí několik výhod
V rámci mytí nádobí se segment úklidových pomocníků na českém trhu chová posledních několik let víceméně stabilně. „Dominantní skupinou v mytí nádobí, pokud jde o preferované
materiály, je sortiment polyuretanových houbiček s abrazivní vrstvou, v čele s naším nejprodejnějším výrobkem Spontex Colors 10 kusů. Dále
pak houbové utěrky vyrobené z celulózy. U této
skupiny výrobků zákazníci oceňují jejich odolnost a vysokou absorpci. U nově uvedených
produktů jsme přidali další benefity, stoprocentní biologickou odbouratelnost a antibakteriální
anebo protiplísňovou ochranu,“ prozrazuje

Recyklovatelný
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik
bodů, které doporučuje zohlednit při návrhu a výrobě obalů přípravků na mytí nádobí, aby bylo možné je snadno vytřídit
a recyklovat:
Plastové obaly
• dobře recyklovatelný je jednodruhový
materiál, např. polyetylen a polypropylen

inzerce

• problematické jsou PVC sleeves (pokud
nejsou před vytříděním obalu odstraněny)
• recyklaci komplikují i špatně oddělitelné
velkoformátové etikety
• složité obaly kombinující více materiálů se
obtížně zpracovávají (kompozitní materiály a obaly z více vrstev různých druhů
plastů); většinou se recyklují jako směsné
plasty, například na zatravňovací dlaždice
Obaly by měly být dobře vyprázdnitelné. Na
obalech by spotřebitelům pomohly podrobnější a názorné informace o tom, kam použitý obal odložit.
D
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(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?

Čtěte na str. 12

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

„V případě hadříků jde o produkty z mikrovláken, které u nás zaznamenávají každoročně velké
nárůsty. Naše hadříky z mikrovláken totiž nejenže
velmi dobře odstraní i opravdu odolné nečistoty,
ale jsou celkově trvanlivější a samozřejmě pratelné. Současně dokáží z povrchů odstraňovat až 99
procent bakterií. Naše poslední novinka hadříku
z mikrovláken Ultra Fresh je navíc speciálně ošetřena tak, že materiál omezuje růst a množení
bakterií v hadříku po jeho použití,“ uvádí Jiří Krechler, marketing manager společnosti Freuden-

berg Home and Cleaning Solutions. Souhrnně
tedy v sobě hadříky z mikrovláken kombinují
několik zajímavých témat současně. Mají výborné
čisticí vlastnosti, pomáhají mírnit dopady na životní prostředí a velmi dobře pomáhají řešit téma
zvýšené potřeby hygieny.

Zákazníci hledají
pohodlí a výkon
Jak přípravky pro ruční mytí, tak tablety do
myčky jsou však extrémně závislé na ceně a drtivá většina se prodává pouze ve velkých slevách. „Zákazník není moc věrný jedné značce,

„U zákazníků pozorujeme rostoucí zájem o produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí ať
už z hlediska složení nebo použitého obalového
materiálu, tedy zda je obal produktu z recyklovaného nebo recyklovatelného materiálu,“ doplňuje Jiří Peroutka.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

PRODUKTY PRO DĚTI

Vileda
Ultra Fresh
mikrohadřík 2 + 1 ks

BABY born Surprise – uzlíčky plné překvapení

Hadřík z mikrovláken, který obsahuje antibakteriální
složku chlorid stříbrný. Ta brání růstu bakterií a tím
i vzniku nepříjemného zápachu. Možné použít
suchý nebo navlhčený. Nepoškrábe a nezanechá
šmouhy. Tento materiál nevyžaduje použití chemických prostředků. Vykazuje velmi vysokou životnost
– je možné jej opakovaně prát v pračce. Odstraní
více než 99 % bakterií jen za pomoci vody. Tenká
mikrovlákna fyzicky
perfektně přilnou
k povrchu podlahy,
kde zachytí nečistoty a více než
99 % bakterií a odstraní je pryč bez
nutnosti použití
chemikálií. Výzkum
proveden nezávislým a akreditovaným institutem
pro mikrobiologii
a imunologii.

Freundenberg
Home and Cleaning Solutions, s. r. o.
Na Královce 31/4
101 00 Praha 10
+420 271 011 011
viledacz@fhp-ww.com
shop.vileda.cz

Děti milují překvapení a přesně to přináší novinka
BABY born Surprise od firmy Zapf Creation.
Produkty jsou baleny v uzlíčcích, které děti
postupně rozbalují a objevují překvapení uvnitř.
V sortimentu najdete uzlíčky s miminky nebo
se zvířátky. Součástí je i oblíbené kouzlení s vodou – plenka
miminek po namočení odhalí vzor a zvířátka ve vodě
mění barvu nebo celý charakter. Produkty jsou k dispozici
buď v displeji pro umístění v regále, nebo v samostojném
displeji pro vystavení na prodejní ploše.
Zapf Creation AG
Informační kancelář pro ČR a SR:
Štětkova 5, 140 00 Praha 4

+420 737 279 512
marek.sirocak@zapf-creation.cz
www.baby-born.cz

PROTEINOVÉ TYČINKY
BOMBUS PROTEIN 30 %
Zcela nová řada zdravých a velmi chutných Bombus proteinových
tyčinek. Dvouvrstvé tyčinky Bombus PROTEIN 30 % jsou
charakteristické vysokým obsahem mléčné bílkoviny, mléčnou
čokoládou a žádným přidaným cukrem. Neobsahují lepek a mají vysoký
obsah vlákniny. Jsou určeny všem, kteří chtějí doplnit energii a zdroj
bílkovin co nejchutnější a nejzdravější formou. Bombus PROTEIN 30 %
bude tou pravou volbou pro všechny, kteří se rádi odmění opravdu
dobrou svačinkou, bez zbytečných výčitek.

DMHERMES TRADE, s. r. o.
Jungmannova 2
794 01 Krnov

+420 554 611 717
info@dmhermes.cz
www.bombusenergy.cz

Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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Jarmila Jeřábková, brand activation & trade
marketing manager společnosti Mapa Spontex
CE. U těchto produktů je navíc stále patrnější
zájem spotřebitelů o kvalitnější produkty.

ale koupí si, co je právě v akci,“ míní Olga Stanley. V tomto názoru ji doplňuje Yvette Krubl,
která uvádí, že zákazníci hledají produkt
s dobrou hodnotou za danou cenu, nutně nehledají levný produkt, ale spíše pohodlí a výkon.
„Na druhou stranu v otázce úklidu domácnosti
si čeští zákazníci rádi připlatí za kvalitní výrobky,
které jim usnadní práci, ať jde o mytí různorodých povrchů nebo vytírání podlahy. Zde chci
zmínit především výrobky z mikrovlákna, protože odstraňují prach, utírají, leští, absorbují vodu
a při použití za mokra s vodou navíc čistí a odmašťují,“ uvádí Jarmila Jeřábková.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

DŽEMY A MARMELÁDY

BATERIE

Darbo malinová zavařenina
se 70 % ovoce

TOYS+
Dětský úsměv
plný energie

Prémiový výrobek obsahující 70 % ovoce od známé tyrolské firmy Darbo doplňuje stávající řadu oblíbených druhů zavařenin Darbo: brusinkovou, jahodovou,
meruňkovou a borůvkovou. K výrobě jsou použity pouze čerstvé plody nejvyšší
kvality, které se šetrně zahřívají ve speciálních vakuových kotlích, aby byly
zachovány prospěšné vitaminy a ovocné aroma. Darbo zavařeniny s vysokým
podílem ovoce bez náhražky jablečnou složkou jsou slazeny pouze třtinovým
cukrem (není použit kukuřičný sirup či glukóza) a vyráběny zcela bez použití
chemických konzervantů a barviv. Pochutnejte si na skvělé malinové zavařenině
značky Darbo.
Maresi Foodbroker, s. r. o.
Hradešínská 1932/60
+420 233 332 010

TESLA vyvinula unikátní řadu alkalických baterií
TOYS+ určených do elektronických hraček, které
vyžadují velké odběry proudu po dlouhou dobu.
V jedinečném designovém obalu baterie skrývají
dlouhotrvající kvalitu. TOYS+ zaručí, že hračky,
které stojí za těmi nejkrásnějšími dětskými úsměvy,
už nikdy neztratí svou energii.

marketing@maresi.cz
www.darbo.com
darbo_official_cz

MRAŽENÉ VÝROBKY
Kachní roláda
Kachní roláda podle francouzské receptury je vyráběna
ručně z celé vykostěné kachny a naplněna kuřecím
masem a jatýrky, sušeným špenátem a vybraným kořením
Wiberg. Jedná se o bezlepkový výrobek, který je konzervován pouze mrazem, tedy na přírodní bázi = Pure.
V měsíci říjnu 2020 budou následovat další dvě novinky –
Kuřecí roláda a Chalupářské masové šišky.
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Výrobce:
Mrazírny Plzeň-Dýšina, a. s.
Dýšina 408
330 02 Dýšina

Distributor:
Bidfood Czech Republic, s. r. o.
V růžovém údolí 553
278 01 Kralupy nad Vltavou

www.bidfood.cz

TESLA BATTERIES, a. s.
K Bílému vrchu 2912/3
Horní Počernice, 193 00 Praha 9
+420 703 470 337
info@teslabatteries.com
www.teslabatteries.com

MLÉČNÉ VÝROBKY

CUKROVINKY

Meggle Cottage
Cheese XXL

Kinder Cards – nová oplatka plná kouzel

Cottage cheese je přírodní nezrající sýr, známý
svou hrudkovitou konzistencí, která je dobře patrná
právě u Meggle. Cottage má nízký obsah tuku a vysoký obsah bílkovin. Volit můžete mezi variantami:
Přírodní; Pažitkový; Chilli; Olivy, Rajčata a Bazalka;
Light nebo Bezlaktózový pro lidi trpící intolerancí
mléčné laktózy.
Nově můžete zvolit Cottage Cheese přírodní ve
velkém XXL balení (380 g). Ideálně se hodí pro přípravu jak studených, tak teplých pokrmů nebo jako
samostatná potravina třeba pro velký hlad.
Více informací a zajímavých receptů
na www.cottage-cheese.cz / www.meggle.cz.

Co se stane, když se spojí vaše oblíbená chuť čokolády Kinder s křupavou oplatkou? Vznikne Kinder Cards!
Kombinace nejtenčí oplatky s jemnou a překvapivě krémovou náplní si nově můžete dopřát při aktivitách
s rodinou. Požitek bez kompromisů nabízí spojení dvou oplatek, ve kterých je uzavřena lahodná krémově
mléčná a kakaová náplň. Díky speciální technologii slepení se oplatka nerozpadne, náplň se lépe udrží uvnitř
a nerozteče se, což oceníte zvláště při dobrodružstvích v teplém počasí.

Ferrero Česká
Karla Engliše 6/3201
150 00 Praha 5
+420 225 020 111
www.ferrero.cz

VYBAVENÍ
Bezhotovostní platby s novou řadou
vah FresWay, FreshBay a bPlus

Meggle, s. r. o.
Psohlavců 1712/16
147 00 Praha 4 – Braník
+420 224 312 166
meggle@meggle.cz
www.meggle.cz

Že k vahám lze připojovat různá zařízení typu platebních
kartových terminálů, skenerů, čteček čipů, je v dnešní době
již naprosto běžné, ale zcela nový trend v obslužném
prodeji je propojení obchodních vah s interface zařízení
sloužící k automatickému příjmu a výdeji hotovosti.
Tento faktor přímého kontaktu s prodávajícím,
kdy se stává aktivním poradcem, je pro současného
zákazníka velmi důležitý a rozhodující pro jeho
finální nákupní rozhodnutí.
METTLER TOLEDO, s. r. o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10

Tel: +420 226 808 150
Fax: +420 226 808 170

sales.mtcz@mt.com
www.mt.com

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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Doba koronavirová s růstem e-commerce posílila zájem o doručování balíků v rámci B2C
přeprav. Přepravci zaznamenávali podstatné zvýšení obratů. V oblasti B2B sice někteří
registrovali určitý pokles v návaznosti na uzavřenou maloobchodní síť, ale ten neměl
dlouhého trvání.
Petr Neckař, petr.neckar@atoz.cz

K

oronavirus do jisté míry změnil
naše životy, což platí i o balíkovém byznysu. „Jak jsme předpokládali, s uvolněním opatření
došlo k určitému poklesu počtu
zásilek, ale zároveň vidíme, že mnoho nově nakupujících na e-shopech u tohoto způsobu pořizování
zboží zůstalo. V podstatě jsme přeskočili rok, možná i více let vývoje e-commerce v Česku,“ říká Milan
Loidl, marketingový ředitel společnosti PPL CZ. Jako
budoucnost vidí bezkontaktní doručení.

Zvýšení objemu B2C
zásilek, pozastavení B2B
V době pandemie covid-19 se zvýšil počet zásilek
v B2C nejen v České republice. „Trend zvýšení objemu zásilek u B2C jsme jasně viděli v mezinárodním
měřítku, protože řada firem využívá naši expresní
leteckou síť,“ uvádí Jakub Tomšovský, obchodní ředitel společnosti DHL Express (Czech Republic),
a dodává: „Naopak došlo k výraznému zpomalení

„Dostali jsme se na vánoční čísla.“
Koronavirová doba se výrazně projevila i v oblasti balíkových přeprav.
V poměrně krátké době jsme se v oblasti B2C přeprav neplánovaně dostali
na čísla, na která jsme zvyklí pouze ve vánoční sezoně. Tu ale očekáváme
a připravujeme se na ni dlouhodobě. Kromě více než stoprocentního růstu
počtu balíků z e-shopů jsme pochopitelně museli přijmout i řadu opatření
směřujících k maximálnímu omezení rizika nákazy. Realizovali jsme také
projekt Pod rouškou zodpovědnosti, v rámci něhož se přepravovaly roušky
zdarma od lidí dobročinným a zdravotnickým zařízením.
Milan Loidl, marketingový ředitel, PPL CZ

u obchodování mezi firmami B2B.“ V pozadí stálo
úplné uzavření nebo výrazné omezení provozu některých výrobních firem nejen v oblasti automobilového průmyslu v Česku, ale i restrikce a uzavírání
některých mezinárodních trhů, například v Itálii,
Španělsku a Indii. „Do budoucna očekáváme velmi
zajímavý vývoj v novém trendu B2B e-commerce.
Už před pandemií se pozvolna zvyšovalo obchodování firem a vytváření nových obchodních e-commerce řetězců v sektoru B2B v celé Evropě. Do budoucna může být sektor e-commerce B2B daleko
větší než B2C,“ myslí si Jakub Tomšovský.
I pro společnost GLS Česká republika letošní pandemie znamenala neočekávaný a extrémní nárůst
přepravovaných objemů, které v jejím případě
předčily i poslední předvánoční sezonu. „Doslova
ze dne na den jsme museli zmobilizovat celou přepravní síť za podmínek, kdy jsme navíc museli provádět řadu preventivních opatření na ochranu před
nákazou. Důležité bylo i rychlé převedení zákaznického servisu na převážně home office provoz, díky
kterému se naši zákazníci i příjemci balíků s námi
mohli i v největší špičce bez problémů spojit,“ konstatuje Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká
republika. „Díky silné kapacitě na home delivery
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jsme si poradili i s nuceným uzavřením výdejních
míst a všechny uvízlé zásilky jsme během dvou dnů
doručili přímo adresátům. B2B sektor byl asi nejvíce postižen v oblasti zásobování maloobchodních
prodejen, doručení do firem jako takových probíhalo jen s malými omezeními,“ doplňuje.

V krizi poklesl počet
výdejních míst
V důsledku vládních rozhodnutí docházelo ve všech
zemích, včetně České republiky, k omezení prodeje, tudíž k uzavírání některých výdejních míst, výrazně tak vzrostl podíl doručování zásilek na adresu (home delivery). „V podstatě z hodiny na hodinu
jsme museli řešit hluboký pokles počtu výdejních
míst. Například v ČR jsme jich 13. března měli 2713,
14. března už jen 1495. V prvním týdnu ve stavu
nouze jsme zaznamenali také výrazný propad tržeb. Potýkali jsme se s tím, že řada dopravců měla
logistické problémy, omezovaly se kapacity, dávaly
různé limity či se prodlužovala doba doručení zásilek,“ vzpomíná Milan Šmíd, ředitel marketingu
společnosti Packeta Group, kam patří i Zásilkovna.

E-commerce
B2B může být
daleko větší
než B2C.
Dodává, že například v Maďarsku se někteří jeho
kolegové žijící na Slovensku nedostali přes hranice
a museli více než měsíc fungovat na dálku, a to
včetně manažerů skladů a dep. „V Rumunsku došlo asi k nejtvrdším restrikcím, a to k plošnému

zákazu volného pohybu osob. Pro všechny naše
zaměstnance jsme museli denně zajišťovat povolení k cestám do kanceláří, skladů nebo dep. Navíc
došlo k úplnému zákazu vycházení po 22. hodině,
kontrolovanému policií a armádou, pod sankcí vysokých pokut a případného vězení,“ popisuje Milan Šmíd. Podotýká, že problémy nastávaly i na
hranicích, kde kvůli nejasné interpretaci ze strany
úřadů docházelo k blokování dopravců v rámci
mezinárodní dopravy a následnému zdržení. Změny během nouzového režimu přicházely v podstatě každou minutu z celé Evropy, Ruska i USA, bylo
nutné na ně velmi rychle a pružně reagovat. Ukázalo se, že trend digitalizace firem bude nadále
nabývat na významu.

Jde o řádné doložení
reklamace
S tím do jisté míry souvisí i oblast pojištění zásilek.
„Balíkové firmy poměrně jasně informují o tom, že
zásilka je standardně pojištěná na určitou částku.
Odesílající o tom ví a vcelku zde nevím o žádném
problému. Naopak mám ale zkušenosti s tím, že
při likvidaci škod narážím na to, že neexistuje řádné potvrzení o předání zásilky a pak vzniká problém s doložením řádně uplatněné reklamace,“
shrnuje Michal Láznička, jednatel společnosti
Ekonservis CZ.
Jednoznačným trendem v oblasti balíkových přeprav je i zkvalitňování služeb a zaměření na udržitelný rozvoj založený na zodpovědnosti k životnímu prostředí. Prvním předpokladem kvalitní služby
je doručení zásilky hned napoprvé na správné
místo, druhým pak volba vhodného dopravního
prostředku pro danou lokalitu. „V DHL Express
jsme si řekli, že se chceme k tématu ekologie
a zodpovědnému přístupu ke stavu životního pro-

Škodlivé emise jsou stále problematické
S nárůstem balíkové přepravy zejména v režimu B2C získává na významu otázka důsledného
plánování a vytěžování vozidel a nasazování flotil s alternativními pohony. Škodlivé emise z dopravy jsou problematické na každý pád, ale mnoho problémů působí zejména ve městech, tedy
v cílových oblastech balíkových přeprav.

„Drony
v Evropě
narážejí na
legislativu.“
DHL Express v rámci městské infrastruktury spolupracuje s místní samosprávou
a city huby, zajímá se o sdílenou ekonomiku a snaží se co nejvíce zjednodušovat
logistiku ve větších městech. Do budoucna
může být ekologické doručování jediným
způsobem doručování ve frekventovaných lokalitách ve městech. Trendem
jsou i výdejní místa, kde si zákazník může
vyzvednout svoje zásilky, například v DHL
Lockerech. Vizionářským modelem je doručování zásilek prostřednictvím dronů, které
má za sebou úspěšné testování v Číně
a Alpách. Jeho využití v Evropě je otázkou
a výzvou pro budoucnost i s ohledem na
stávající legislativu. Stejně tak DHL Inovační
centrum testuje možnosti doručení zásilky
do zavazadlového prostoru klientova auta.
Jakub Tomšovský,
obchodní ředitel,
DHL Express (Czech Republic)

středí hlásit, a vznikla tak firemní strategie skupiny
Deutsche Post DHL Group Mise 2050 Nulové emise, což znamená do budoucna snížení emisí souvisejících s logistikou na nulu. DHL Express plní své
letošní plány a dobrovolné závazky nasazením
elektrických dodávek VW e-Crafter na trasách
v Praze a Brně,“ informuje Jakub Tomšovský. Podotýká, že e-Crafter je ideální především do velkých měst, kde mají kurýři časté zastávky a přerušení jízd. Dojezd elektromobilu je až 173 kilometrů
a maximální rychlost je záměrně omezena na
90 km/hod., což je ideální k uspokojení veškerých
reálných požadavků pro každodenní provoz ve
městě. Využívány jsou i cubicycly pro doručování
například v Office Parku Chodov či cargo kola.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

„Pozitivní
byl nárůst
počtu
nových
klientů.“

Vývoj bude záviset
na spotřební náladě
Časová okna, avíza, sledování zásilky a další, to
všechno jsou trendové atributy doručení na adresu
nějaké přítomné osobě. „Stále větší část populace

si ale uvědomuje, že předání kurýrem nepotřebuje.
Zásilku si dotyčný vyzvedne buď na výdejním místě, nebo ve speciálních boxech, automatických
výdejních zařízeních, a to v čase, kdy to vyhovuje
právě jemu,“ podotýká Milan Loidl. Situace v oblasti balíkových přeprav se postupně normalizuje
na nové úrovni objemů trhu, další vývoj bude hod-

ně záviset i na stupni udržení zaměstnanosti
a spotřební náladě obyvatel. „Vstupujeme do velmi nejisté postkoronavirové epochy, nejdůležitějším faktorem úspěchu bude flexibilita,“ shrnuje
Pavel Včela.

inzerce
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Martin Šauer,
CEO, Balíkobot

Všechny informace o logistice
najdete v časopise Systémy
Logistiky i na jeho zpravodajském
webu www.systemylogistiky.cz.



V době pandemie pro nás bylo na prvním
místě zabezpečit zdraví zaměstnanců, následně jsme řešili přesun na home office a poté
zajištění stability služby. Logistika fungovala
v průběhu krize bez větších problémů. Byly
však omezovány objemy přeprav u jednotlivých dopravců, na které realizujeme datová
napojení. Důraz se kladl i na bezpečnostní
opatření – platby kartou/převodem a další.
Pozitivní pro nás byl nárůst počtu nových
klientů. V dubnu jsme zaznamenali maximum
v objemu zásilek, které přes Balíkobot prošly.
Pro představu to jsou čtyři vytištěné etikety
za sekundu, když bereme v úvahu osmihodinovou pracovní dobu.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Jste na konci
ZaPmag.
Nepřehlédli
jste něco?
ZBOŽÍ&PRODEJ #274 8/20 80 Kč Od r. 1993

POSTŘEHY šéfredaktora
shrnují Poznámky z Petrova
blogu.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:
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V našem dalším čísle

KRMIVA neustále rostou, současně
se ale mění kanály prodeje. Trh
má zájem o prémiovou kvalitu
v nabídce suchého i mokrého
krmiva a také pochoutek. Souvisí
to s trendem humanizace,
kdy lidské nároky na kvalitní
a zdravou výživu přesahují do
segmentu domácích mazlíčků.

SETKÁNÍ
S MICHAELEM
TAUWINKLEM,
managing directorem
společnosti Trei Real Estate
CZ/SK, zahrnuje i popis
cesty k úspěchu retail parků.

DALŠÍ MARKETINGOVÉ AKTIVITY E-SHOPŮ ovlivňuje
také trend zobrazovat reklamu pouze těm, kteří se zajímají o určitý
typ zboží či služby. Velkým pomocníkem je personalizovaná
reklama – mocný nástroj zlepšující relevanci reklam spotřebitelům
a zvyšující inzerentům návratnost investic.

PLATEBNÍ TERMINÁLY, SELF-SCANNING
A SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY mají slibnou budoucnost.
Lidé jsou už zvyklí na placení kartou a ve většině případů volí
bezkontaktní technologie. Retail se tomuto fenoménu přizpůsobil
a jde ještě dále.
LOGISTIKA
NÁPOJŮ
A POTRAVIN čelí
výzvám v podobě
(ne)kvality vracených
obalů, potřeby třídění
přepravek a lahví
před jejich vstupem
do výrobního procesu
a špatných možností
vytížení dopravy.
LÍDR BUDOUCNOSTI
má možnost realizovat sny.
Partnery časopisu ZaPmag jsou:

ZVEME VÁS NA 23. ROČNÍK NEJVĚTŠÍHO LOGISTICKÉHO KONGRESU V ČESKÉ REPUBLICE

17–18/09/2020
2020 O2 UNIVERSUM, PRAHA
PREZENTACE SPECIÁLNĚ PRO PROFESIONÁLY Z FMCG A RETAILU
RETAILOG

E-SHOPLOG

ŠTĚSTÍ PŘEJE FLEXIBILNÍM

JAK NA EFEKTIVNÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ
DO SKLADŮ E-SHOPŮ A DOPRAVY?

JIM WHITEHEAD, TESCO
V dnešním světě neustálých změn způsobených rychlým
technologickým pokrokem a nepředvídanými okolnostmi je
zásadní, aby byl člověk flexibilní a schopný se rychle přizpůsobit.
Jak aktivně rozvíjet svou distribuční síť a obchodní plán tak, aby
byl přizpůsobivý a flexibilní? To se dozvíte na kongresu Eastlog.

JAK ZEFEKTIVNIT SPOLUPRÁCI DODAVATELŮ S ŘETĚZCI?
PAVEL HAMPEJS, UNILEVER ČR
TOMÁŠ KUBZA, PENNY MARKET
CZECH REPUBLIC
MIROSLAV VOLESKÝ, CHEP

HANA SLEPIČKOVÁ, ALZA.CZ
Jak probíhá nábor do skladů a doprav v Alza.cz? Do čeho
investovat? Jak se připravit na sezonu a jak do ní skočit rovnýma
nohama? O své zkušenosti se podělí Hana Slepičková, HR Business
Partner pro logistiku a dopravu v Alza.cz.

CESTA Z KAMENNÉHO OBCHODU NA MULTIKANÁL BEZ ZTRÁTY
CENOVÉ DOSTUPNOSTI A UDRŽITELNOSTI
YIANNIS MITRIS,
IKEA CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, HUNGARY

Maloobchodníci se otevírají svým dodavatelům a odemykají příležitosti pro
vzájemnou součinnost. Jejich interakce se mění z boje o marže k nalezení
skutečné sdílené hodnoty. V prezentaci vám přiblížíme systém poolingu palet
jako služby, která výrazně zlepšuje strategii jejich dodavatelských řetězců.

Lidé si chtějí objednat online, aby jim někdo doručil jejich nákup
a aby byl nábytek smontován a nainstalován. Zároveň chtějí
pohodlí a dostat za své peníze velkou hodnotu. To je výzva pro společnost IKEA:
učinit svět bytového textilu dostupným, udržitelným a pohodlnějším. Stručně
řečeno, uspokojit potřeby zákazníků kdykoli a kdekoli. Jak se IKEA mění z obchodu
z cihel a malty na multikanálovou maloobchodní organizaci?

BÝT ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
A SOUČASNĚ ZLEPŠOVAT LOGISTICKOU ÚČINNOST
JE TOU SPRÁVNOU CESTOU, JAK JÍT

EXPEDIČNÍ SKLAD NA CESTĚ K ECOMMERCE 4.0 ANEB JAK
EFEKTIVNĚ VYCHYSTÁVAT OBJEDNÁVKY PRO E-SHOP

TOMÁŠ PIMPARA,
ROSSMANN CZECH REPUBLIC
STEFAN LINDH, K. HARTWALL
Přednáška bude mimo jiné hovořit o tom, jak Rossmann zlepšuje logisickou
účinnost se společností K.Hartwall (výrobky šetrné k životnímu prostředí, bez
fólie, kartonu, rychlejší manipulace v obchodech).

MATTONI 1873 – ROZVOJ SPOLEČNOSTI
POHLEDEM SUPPLY CHAINU
ROMAN DITTRICH, MATTONI 1873
MATTONI 1873 prošla řadou zásadních změn. Tyto změny ovlivnily
i oblast logistiky. Jaké požadavky klade rychlý růst společnosti na
fungování moderního logistického systému a jak flexibilní a efektivní
logistický systém i nové projekty v oblasti supply chainu mohou
přispět k realizaci rozvojových cílů společnosti?

ALEŠ ZEMÁNEK, KCK CYKLOSPORT-MODE
MICHAL PLCH, KARDEX REMSTAR
Prezentace bude ukázkou řešení vytvořeného pro
přesné a rychlé vychystávání objednávek ve společnosti KCK CYKLOSPORT-MODE. Na míru potřebám zákazníka byl zde vytvořen
komplexní vychystávací systém obsahující kromě automatizovaných skladových
systémů i systémy navádění obsluhy.

DEDOLES: PROVOZNÍ INTELIGENCE
SKLADU A MULTIKANÁLOVÁ DISTRIBUCE
JÁN CHALABALA, DEDOLES
PETER BÍLIK, ANASOFT
Případová studie řízení logistiky a zásobování v jednom
z nejrychleji mezinárodně rostoucích středoevropských
e-shopů podnikajícím v retailu, Dedoles. Po plánované prudké expanzi do 15 nových
teritorií se společnost rozhodla adaptovat také logistické procesy.

MINIPANEL: LOGISTIKA POSLEDNÍ MÍLE

AGILNÍ LOGISTIKA: SYNERGIÍ K ÚSPORÁM,
VYŠŠÍ FLEXIBILITĚ A EFEKTU MÓDNÍ SPOTŘEBY
MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING
Synergií s klienty logistických center se HOPI postupně
daří zavádět a rozšiřovat autonomní/automatické a plně
robotizované výrobní platformy v logistice. Přednáška bude
o vývoji technologických inovací v logistice, robotizaci a hledání
cest a vizí práce logistických center.

ONDŘEJ ŽÁK, MALL GROUP; DUŠAN DRÁBEK, BNP PARIBAS;
PETR HORÁK, PPL; TOMÁŠ HAŠKOVEC, SPOKOJENÝ PES
V rámci logistiky poslední míle se diskutuje o mnoha trendech. Které trendy
skutečně najdou uplatnění v praxi? Jaká inovativní řešení mají šanci na úspěch?
A jak bude vypadat development ve městech s ohledem na logistiku last mile?

CHCETE SE ZÚČASTNIT? REGISTRUJTE SE NA WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE
PRO ZÁSTUPCE FMCG A RETAILU VSTUP ZDARMA!
UNIKÁTNÍ AKCE
SKUPINY

