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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

V incent dostal jméno 
po zabijákovi Vin-
centu Vegovi, jedné 
z hlavních postav 
kultovního filmu 
Quentina Tarantina 

Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Boží 
John Travolta si tuto roztomile zmatenou 
fiktivní figurku vystřihl s očividným 
nadšením a nepřehlédnutelným po-
těšením. Prý za svou roli dostal „pou-
hých“ 100 tisíc dolarů, ale podle všeho 
mu zachránila kariéru a další nabídky se 
potom pohybovaly i okolo 20 milionů 
dolarů. Údajně v rámci příprav natáčení 

režisér zjistil, že bydlí ve stejném bytě 
jako před lety její představitel. A jen pro 
připomínku, pokaždé, když jde filmový 
Vincent na toaletu, stane se něco špat-
ného. No, ne každému asi sedne, ale ten 
film je prostě tak ujetý, až je krásný.

Pokaždé, když jsem ve společnosti 
našeho nového člena rodiny, vyba-
vují se mi nesmrtelné scény z onoho 
oceňovaného díla. Jako několikamě-
síční štěně je nejenom roztomilost 
sama, ale taky vykazuje nepřehléd-
nutelné znaky zmatenosti, nejistoty 

a bezradnosti. Jen je nepatrný rozdíl 

v tom, že se stane něco špatného, když 
náš Vincent nejde, respektive nestihne 
jít na toaletu, rozuměj na dvorek. Jinak 
připodobnění k jeho člověčímu jmenovci 
není věcí čiré náhody. 

Jasným důkazem je i to, že v rámci krmiv 
pro domácí mazlíčky nadále přetrvává 
trend humanizace. Jinými slovy: všechno, 
co je přidáváno do lidské stravy, se s od-
stupem objevuje také v nabídce pro psy, 
kočky a spol. Hlavní roli hrají prémiové 
výrobky, pamlsky a pochoutky v podobě 
cukrovinek a slaných snacků. Ke zvířecím 
společníkům míří rovněž odměny pro 
radost. Prostě a jasně, také tito členové 
rodiny jsou řádně rozmazlováni. A po-
zor, stávají se i členy Klubu pro mazlíčky, 
a mohou tak například využívat celou 
řadu výhod. Jednou z nich je třeba 
snadné a rychlé sjednání zdravotního 
a úrazového pojištění. Cílí na ně i on-line 
výukový kurz. Takže pak už jen lekce 
čtení a psaní a je to…  

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

My máme malého papagája, ktorý sa volá 
Svätopluk Vtáčik. Spoločné črty s panov-
níkom Veľkej Moravy by som u neho síce 
nehľadala, ale musím povedať, že ma stále 
prekvapuje istou dávkou človečenstva. Okrem 
toho, že vie celkom zreteľne opakovať nie-
ktoré slová, veľmi rád sa necháva hladkať. 
Táto činnosť teda nevyvoláva radosť a poteše-
nie iba u ľudí či psov, ale aj u vtáčikov. Veľmi 
rád nastavuje malú hlavu pod prsty, aby sa 
nechal čičíkať jemnými dotykmi. Niekedy to 
prežíva tak intenzívne, že až zaspí. 

 Připodobnění
 Humanizace 
 Sounáležitost

Vincent je náš

V
Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Boží 
John Travolta si tuto roztomile zmatenou 
fiktivní figurku vystřihl 
nadšením a nepřehlédnutelným po-
těšením
hých“ 100 tisíc dolarů, ale podle všeho 
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dolarů. Údajně v rámci příprav natáčení 

režisér zjistil, že bydlí ve stejném bytě 
jako před lety její představitel. A jen pro 
připomínku, pokaždé, když jde filmový 
Vincent na toaletu, stane se něco špat-
ného. No, ne každému asi sedne, ale ten 
film je prostě tak ujetý, až je krásný.

Pokaždé, když jsem ve společnosti 
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a bezradnosti. Jen je nepatrný rozdíl 
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Setkání

Pavel Březina: 
Nemám rád populismus16

Téma 
vydání
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Barometr 6
Ve stručnosti 8
Kdo je kde 12
Agenda 13
Blog 14

Co jsme 
viděli…

Quo vadis, plasty? 24
Pozorovatel 

trendů

Lenka Vaněk: Klíčové 
slovo je pochopení 26
Tradiční obchodníci 
nezahálejí 30
E-shop podpoří
správný 
marketingový mix 32

Inspirace

Logistika

Nastupuje 
rostlinná vlna 20

Koření a ochucovadla 
prodává kvalita 
a přiměřená cena 34
Pití kávy a čaje 
zpestřují malé rituály 38
Češi na domácích 
mazlíčcích nešetří 40
Eko drogerie 
musí být vidět 44 

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Technologie 
urychlují 
a zjednodušují 
nakupování 48 Služby pro 

obchod

Merchandising 
zvyšuje efektivitu 
prodeje 50

Logistika nápojů 
a potravin se mění 52



Parenica
Jadel

Nitě
Oštěpek

www.alimpex.cz
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

Cena trvanlivých 
výrobků a koloniálu 
klesla
 V srpnu 2020 se průměrná hodnota spo-
třebního koše snížila o 1,7 %, z původních 
1737,40 Kč na 1707,80 Kč. Snížení cen bylo 
zaznamenáno u osmi z deseti sledovaných 
řetězců. 

Nejvíce v srpnu zákazníci ušetřili za výrobky z mo-
nitorovaného košíku v Albertu SM, a to 107 Kč 
(6 %), a v řetězci Billa, kde došlo ke snížení celko-
vé ceny položek ze sledovaného košíku o 74 Kč 
(4,1 %). Jedním z mála řetězců, kde si museli zá-
kazníci v srpnu za zboží ze sledovaného košíku 
naopak připlatit, byl Kaufl and, v němž celková 
částka za monitorované položky byla ve srovnání 
s minulým obdobím sice vyšší, ale pouze o 9 Kč, 
což představuje nárůst o 0,5 %. Největší vliv na 
nižší celkovou hodnotu sledovaného koše měly 
trvanlivé výrobky a koloniál, u nichž došlo v ak-
tuálním období k poklesu cen o 2,4 %. Po sko-
kovém zvýšení cen čerstvých produktů v měsících 
březen a duben 2020, klesá průměrná cena této 
sortimentní skupiny již čtvrtý měsíc po sobě, nyní 
konkrétně o dalšího 1,5 %. 

V srpnu došlo k více než 6% poklesu promoč-
ních aktivit ve srovnání s minulým obdobím, 
především díky nižší nabídce akcí na sortiment 
z kategorií čerstvého zboží a koloniálu. U obou 
skupin obchodníci nabídli zákazníkům o více než 
7 % méně akčních nabídek nežli v předcháze-
jícím období. Mimo Makro, kde byla celková 
hodnota spotřebního koše v období srpen 2020 
na úrovni 1451,50 Kč, zákazníci nejvýhodněji 
nakoupili v prodejnách Tesco HM (1614,20 Kč) 
a Tesco SM (1631 Kč). 

  Tvarohy meziročně rostly dvojciferným tempem, 
naopak müsli a cereálním tyčinkám se nedařilo

-1,7 %
 V porovnání s obdobím červen–červenec 
2020 klesla průměrná cena spotřebního koše 
v srpnu 2020 o 1,7 %.

1707,80 Kč

 Průměrná hodnota spotřeb-
ního koše poklesla z 1737,40 Kč 
v období červen–červenec 2020 
na srpnových 1707,80 Kč.



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

 Brzdou je vyšší cena a obava z nižšího účinku praní 
 Společnost 4 P & P v srpnu provedla prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpotter prů-
zkum mezi nakupujícími orientovaný na ekologické prací prostředky a navázala tak na loňský 
průzkum zaměřený na bioprostředky na mytí nádobí.

Průzkum potvrdil, že i v kategorii pracích prostřed-
ků přibývá nakupujících, kteří chtějí být šetrnější 
a ohleduplnější k přírodě. Prací prostředky kupu-
je téměř 90 % domácností. Nejoblíbenější jsou 
tekuté prací prostředky, které preferuje asi 50 % 
spotřebitelů a třetina stále dává přednost sypkým 
pracím prostředkům. 

V poslední době roste obliba kapslí či gelových 
tablet. Nemalý nárůst ale také zaznamenaly eko-
logické prací prostředky. Průzkum ukázal značný 
nárůst spotřebitelů, kteří pozitivně vnímají eko-

logické prací prostředky (přes 50 %), ale počet 
nakupujících, kteří tyto produkty kupují, je stále 
velmi malý. Jen 8 % nakoupilo v poslední době 
nějaké ekologické prací prostředky. Nejčastější 
důvod, proč je nekupují, představuje vyšší cena 
a obava z nižšího účinku praní. Mezi nakupujícími 
byly častěji maminky s dětmi a mladší generace. 
Většina nakupujících se v průzkumu kladně vy-
jádřila k možnosti bezobalového nákupu pracích 
prostředků, ale v praxi tuto službu využilo asi jen 
6 % nakupujících. 

 TOP 10 – VYBRANÉ POTRAVINOVÉ KATEGORIE

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (8/2019–7/2020 vs. 8/2018–7/2019, v %)

 Obilné snídaně 6

 Oplatky 5

 Sušenky 5

 Müsli a cereální sušenky -5

 Jogurty 4

 Jogurtové nápoje -2

 Trvanlivé mléko 6

Čerstvé mléko 8

 Tvarohy 13

 Tvarohové dezerty sladké -3

Jak nakupující vnímají ekologické prací prostředky

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

32. 33. 34. 35.

Albert SM 1698,2 1695,2 1692,2 1635,2

Albert HM 1654,2 1710,2 1622,2 1705,2

Billa 1823,3 1591,2 1817,2 1684,2

Globus 1878,2 1751,3 1803,2 1716,2

Kaufland 1687,5 1808,4 1932,5 1930,5

Lidl 1903,8 1899,8 1958,8 1937,8

Makro 1425,6 1431,6 1475,5 1473,3
Penny 
Market 1710,3 1733,3 1762,7 1778,3

Tesco HM 1582,8 1615,8 1633,8 1626,8

Tesco SM 1598,8 1631,9 1628,8 1664,5

Vývoj cen v období 5. 8. – 1. 9. 2020

Jsou šetrnější k přírodě. 59 %

Jsou výrazně dražší než běžné prostředky. 38 %

Důležitý je také ekologický obal. 3 %

Neobsahují škodlivé látky. 65 %

Mají stejné prací účinky jako běžné prostředky. 39 %

Musí mít platný eko certifikát, kterému věřím. 35 %

Nemyslím si, že jsou šetrnější k přírodě. 11 %

Nezpůsobují alergie. 57 %

Nevěřím bio/eko výrobkům. 7 %



Pro malé 

oslavy všedního dne

• Optimální doplnění klasických oříškových dortíčků Manner
• Dortíčky Manner nyní trendově jako čokoládové brownies
• Křupavá kakaová oplatka s 84% krémové náplně
• 100% certifikace UTZ, trvale udržitelné kakao z vlastní pražírny

Pro malé 

NOVINka
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Nevěřím bio/eko výrobkům. 7 %
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Plzeňský Prazdroj 
upravuje ceník
 Plzeňský Prazdroj od 1. 10. 2020 upravuje 
ceník svých produktů. Změny se dotýkají 
pouze některých balených piv, zejména le-
žáků a prémiových piv, v průměru se jedná 
o zvýšení o 3‚6 procenta. Ceny výčepních piv 
Gambrinus 10 a Radegast 10 v lahvích a ple-
chovkách zůstávají beze změny, stejně tak 
i všechny varianty nealkoholického piva Bi-
rell. Čepovaných piv v sudech a tancích se zdra-
žení netýká, jejich ceny zůstávají na úrovni roku 
2018. Firma tak pokračuje v podpoře pohostinství, 
které je jedním z nejhůře zasažených segmentů 
koronavirovou pandemií. Pivovar už během nuce-
ného zavření restaurací bezplatně vyměňoval pro-
šlé pivo, aktivně podporoval iniciativu Českého 

svazu pivovarů a sladoven Zachraň hospodu a při 
znovuotevření hospod podpořil jejich provozova-
tele zhruba milionem piv pro jejich hosty zdarma. 
Do znovunastartování celé ekonomiky a společ-
nosti po koronavirové krizi investoval Plzeňský 
Prazdroj přes 300 milionů korun. Podpořil tak 
nejen restaurace a hospody, ale i obchody, spotře-
bitele, své zaměstnance a specificky i obyvatele 
žijící v blízkosti jeho pivovarů. Poslední úpravu cen 

JEDNOU VĚTOU:

„Když 
podceňujete, 

co děláte, svět 
bude podceňovat, 

kdo jste.“
Oprah Winfrey,
americká moderátorka, 
herečka a vydavatelka

přinesl Plzeňský Prazdroj k 1. říjnu 2019, kdy zdra-
žil část sortimentu balených piv v průměru 
o 3‚6 %. Cena čepovaných piv zůstává nezměněná 
od října 2018.

O pivu jsme psali v ZaPmag 4/20 na str. 30. 

Soutěž Makro Vinař 
roku 2020 zná vítěze
 V rámci slavnostního galavečera, který 
se odehrál ve středu 19. srpna na pražském 
Žofíně, byl 18. Makro Vinařem roku České re-
publiky korunován Milan Sůkal z Nového 
Poddvorova. Ten si vedle toho odnesl také 
ocenění za nejlepšího rodinného vinaře. Od-
borná porota prestižního Klubu degustátorů slo-
žená ze světově uznávaných hodnotitelů vína, mezi 
kterými byl i Mark Savage, držitel titulu Master of 
Wine, vyhodnotila kolekci vín z tohoto vinařství 
jako nejlepší z celé finálové osmičky. „Nemohu 
tomu uvěřit, je to jako sen. Získali jsme dvě nejvyšší 
ocenění v soutěži, to je skvělá odměna za naši 
práci,“ říká Milan Sůkal. Titul Stříbrný Vinař roku 
2020 získal Miroslav Volařík z Mikulova, Bronzo-
vým Vinařem roku 2020 je Mikrosvín Mikulov. 

Hornbach nasadil 
samoobslužné 
pokladny

 Společnost Hornbach nově zavádí samo-
obslužné pokladny ve své prodejně v Praze 
– Velké Chuchli. Zákazníci si zde nyní mohou 
naskenovat až deset položek a zaplatit hotově 
nebo kartou. Pokud nakupují s aplikací Self-

inzerce
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a kontaktujte 

nás na 
sociálních 
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JEDNOU VĚTOU:

„Zisk není 
událost. 

Je to zvyk.“
Mike Michalowicz,
americký autor, 
podnikatel a lektor

-Scan, stačí jen naskenovat QR kód a zaplatit. 
Samoobslužné pokladny v projektových marketech 
Hornbach už tři měsíce fungují v prodejně na Čer-
ném Mostě, kde se těší velké oblibě. Na základě této 
zkušenosti a pozitivní odezvy bude prodejna Horn-
bach ve Velké Chuchli již druhou provozovnou, ve 
které mohou zákazníci této možnosti markování 
a platby využít. Hornbach plánuje během září a října 
vybavit samoobslužnými pokladnami všechny své 
prodejny v Praze. Samoobslužné pokladny disponují 
ručním skenerem a dotykovou obrazovkou, mani-
pulace s nimi je tak intuitivní a velmi jednoduchá. 
V případě nejasností je zákazníkům k dispozici per-
sonál prodejny, který je připraven zodpovědět pří-
padné dotazy. 

Nejmenší Lidl 
bude v Brně
 Společnost Lidl Česká republika otevře 
na náměstí Svobody v Brně svou historicky 
nejmenší prodejnu. Na 606 m² se bude nachá-
zet ve druhém podlaží obchodního centra 
Rozkvět a svým umístěním tak nabídne mož-
nost nákupu čerstvých potravin a pečiva v sa-
motném centru metropole. Vnitřní uspořádání 

prodejny je navrženo tak, aby i přes omezenou 
prodejní plochu přineslo zákazníkům komfortní 
nakupování od začátku do konce. Díky atypickému 
rozmístění regálů naleznou zákazníci široký sorti-
ment čerstvých potravin, ovoce a zeleniny, masa 
a mléčných výrobků. Prodejna bude vybavena 
vlastní pekárnou, díky které bude v nabídce vždy 
čerstvé pečivo. „Věříme, že pro zákazníky bude 
možnost nákupu v historickém centru Brna velkým 
benefitem. I přes menší prodejní plochu v naší pro-
dejně naleznou širokou škálu našich produktů 
včetně čerstvého pečiva. V neposlední řadě mohou 
využít wi-fi připojení zdarma či vyzkoušet lahod-
nou kávu z automatu vyrobeného speciálně pro 
prodejny Lidl,“ dodává mluvčí Iveta Barabášová. 
Svůj nákup tu budou moci zákazníci uskutečnit už 
letos v listopadu. Půjde o čtrnáctou prodejnu Lidl 
v jihomoravské metropoli a celkově o již 263. pro-
dejnu v České republice. 
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o zvýšení o 3‚6 procenta. Ceny výčepních piv 
Gambrinus 10 a Radegast 10 v lahvích a ple-
chovkách zůstávají beze změny, stejně tak 
i všechny varianty nealkoholického piva Bi-
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žení netýká, jejich ceny zůstávají na úrovni roku 
2018. Firma tak pokračuje v podpoře pohostinství, 
které je jedním z nejhůře zasažených segmentů 
koronavirovou pandemií. Pivovar už během nuce-
ného zavření restaurací bezplatně vyměňoval pro-
šlé pivo, aktivně podporoval iniciativu Českého 

svazu pivovarů a sladoven Zachraň hospodu a při 
znovuotevření hospod podpořil jejich provozova-
tele zhruba milionem piv pro jejich hosty zdarma. 
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Prazdroj přes 300 milionů korun. Podpořil tak 
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bude podceňovat, 

kdo jste.“
Oprah Winfrey,
americká moderátorka, 
herečka a vydavatelka

přinesl Plzeňský Prazdroj k 1. říjnu 2019, kdy zdra-
žil část sortimentu balených piv v průměru 
o 3‚6 %. Cena čepovaných piv zůstává nezměněná 
od října 2018.

O pivu jsme psali v ZaPmag 4/20 na str. 30. 

Soutěž Makro Vinař 
roku 2020 zná vítěze
 V rámci slavnostního galavečera, který 
se odehrál ve středu 19. srpna na pražském 
Žofíně, byl 18. Makro Vinařem roku České re-
publiky korunován Milan Sůkal z Nového 
Poddvorova. Ten si vedle toho odnesl také 
ocenění za nejlepšího rodinného vinaře. Od-
borná porota prestižního Klubu degustátorů slo-
žená ze světově uznávaných hodnotitelů vína, mezi 
kterými byl i Mark Savage, držitel titulu Master of 
Wine, vyhodnotila kolekci vín z tohoto vinařství 
jako nejlepší z celé finálové osmičky. „Nemohu 
tomu uvěřit, je to jako sen. Získali jsme dvě nejvyšší 
ocenění v soutěži, to je skvělá odměna za naši 
práci,“ říká Milan Sůkal. Titul Stříbrný Vinař roku 
2020 získal Miroslav Volařík z Mikulova, Bronzo-
vým Vinařem roku 2020 je Mikrosvín Mikulov. 

Hornbach nasadil 
samoobslužné 
pokladny

 Společnost Hornbach nově zavádí samo-
obslužné pokladny ve své prodejně v Praze 
– Velké Chuchli. Zákazníci si zde nyní mohou 
naskenovat až deset položek a zaplatit hotově 
nebo kartou. Pokud nakupují s aplikací Self-
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Byl otevřen první 
Amazon Fresh

  Koncem srpna zahájil provoz Amazon 
Fresh – nový obchod s potravinami, který je 
od základů navržen tak, aby nabízel bezpro-
blémové nakupování v prodejně nebo on-
-line. Na všechny zákazníky čekají trvale 
nízké ceny, členové věrnostního programu 
Prime mohou zdarma využívat doručování 
zboží ve stejný den.

První supermarket společnosti Amazon, který byl 
koncem srpna otevřen v kalifornském Woodland 
Hills na předměstí Los Angeles, poskytuje širokou 
nabídku značkových, vysoce kvalitních produktů, 
dále maso a mořské plody, stejně tak i biovýrobky 
značky 365 ze sesterského Whole Foods Marketu. 
Kuchařský tým denně připravuje řadu hotových jí-
del, jejichž základ tvoří čerstvé suroviny.

Snadnějšímu nakupování potravin přispívá chytrý 
nákupní vozík Amazon Dash Cart, který nakupu-
jícím kromě jiného umožňuje vyhnout se čekání 
u pokladny. „Nová hlasová asistentka Alexa po-
máhá zájemcům spravovat jejich nákupní seznamy 
a lépe se orientovat v uličkách obchodu,“ dodává 
Jeff Helbling, viceprezident společnosti Amazon 
Fresh Stores.

Celou zprávu a další fotografie najdete na 
www.zboziaprodej. 

Obchodní centrum 
Řepy čeká 
rekonstrukce

  Obchodní centrum Řepy v Praze 17 čeká 
zásadní rekonstrukce. Od prosince 2017 je 
stavba v portfoliu společnosti Trikaya, která 
pro ni nyní získala stavební povolení na reno-
vaci a pustí se do prvních rozsáhlejších sta-
vebních úprav od dob její kolaudace v roce 
1992. Zákazníci se tak po téměř třiceti letech 
mohou těšit na moderní centrum, které na-

JEDNOU VĚTOU:

„Cílem je odolat 
konkurenci. 

A jediná pravá 
konkurence jste 

vy sami.“
Simon Sinek,  
britsko-americký 
autor, motivační řečník 
a marketingový konzultant

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



bídne širokou škálu nových obchodů a slu-
žeb. Stavební práce začínají v září a potrvají 
do konce příštího roku.

Nové Obchodní centrum Řepy nabídne celkem 
14 500 m² pronajímatelné plochy, což je o 3400 m² 
více než nyní. Tyto prostory poslouží místním pod-
nikatelům, a to jak formou vlastního maloobchodu, 
tak i pronájmu kanceláří. „O maloobchodní i kan-
celářské prostory je obrovský zájem. Většinu ploch 
už nyní máme pronajatou. Myslíme ale i na lékaře 
z okolní rezidenční zástavby. Jejich dosavadní pro-
story totiž v mnoha ohledech nesplňují potřeby 
moderních lékařských zařízení,“ říká Alexej Veselý, 
výkonný ředitel společnosti Trikaya. 

Albert má druhou 
koncepční 
prodejnu

  Supermarket Albert na pražské Florenci 
je po Jesenici druhým obchodem modernizo-
vaným podle nového konceptu. Zákazníkům 
přináší rychlejší a pohodlnější nakupování, 
které zajišťuje skenování zboží během ná-
kupu či přehlednější prostor prodejny. 
O čerst vost ovoce a zeleniny se stará systém 
suché páry. Supermarket také nabízí možnost 
bezobalového nákupu luštěnin a suchých 
plodů do papírových sáčků či možnost občer-
stvení ve Fresh baru. Již více než čtyři desítky 
prodejen Albert prošly v letošním roce modernizací 
a další téměř dvě desítky budou ještě do konce 
roku následovat. Na zákazníky v prodejně čeká 
řada novinek, jako je třeba urychlení nákupu ske-
nováním zboží v jeho průběhu. Využívat k tomu 
mohou připravené skenery nebo vlastní mobilní 
telefony. Další inovací je chlazení ovoce a zeleniny 
suchou studenou párou, které zajistí delší čers-
tvost. Vybrané plody si pak zákazníci mohou zaba-
lit do opakovaně použitelných sáčků Frusack vyro-
bených z kukuřičného škrobu. Nechybí ani výběr 
z více než deseti druhů suchých plodů nebo luště-
nin v připravených násypnících, které je možné od-
sypat do připravených papírových pytlíků. 

Alza.cz zbrojí na Vánoce
  Společnost Alza.cz chce letos před Vá-

noci doručit ještě více objednávek ve stejný 
den. Firmě to má umožnit rozšíření sklado-

Místo 5 dodavatelů jen jeden spolehlivý?

Kvalitně, rychle a za seriózní ceny!

In-Store kampaň?

www.uwe.cz

Od grafiky, přes výrobu POP/POP až po instalaci a on-line reporting?

Ano! 
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sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

JEDNOU VĚTOU:

„To nejkrásnější 
na světě nejsou 

věci, nýbrž 
chvíle, okamžiky, 

nezachytitelné 
vteřiny.“

Karel Čapek, 
český spisovatel, 
novinář a dramatik

vých kapacit o 39 % a další posilování pře-
pravy AlzaExpres. Skladovací plochy na Slo-
vensku se v létě zdvojnásobily nejen díky 
novému logistickému centru v Senci, ale 
i díky zvýšení kapacity stávajících prostor. To 
umožní urychlení dodání zásilek na Sloven-
sku, v Maďarsku i na Moravě.

Na začátku září otevřela společnost Alza.cz nové 
logistické centrum v Senci. To umožňuje držet blíže 
zákazníkům větší skladové zásoby 3500 druhů zbo-
ží s možností osobního vyzvednutí do 45 minut od 
objednání; zejména velkých domácích spotřebičů, 
jako jsou lednice nebo pračky. Pro rychlejší a poho-
dlnější dostupnost objednávek fi rma v Senci také 
plánuje otevřít již druhý AlzaDrive na Slovensku, 
který umožní snadné vyzvednutí zboží bez vystou-
pení z automobilu. Tato možnost je zatím nabízena 
pouze v Bratislavě a pražských Horních Počernicích.

Spotřeba PHM 
klesla

  Za první pololetí 2020 klesla celková spo-
třeba pohonných hmot o devět procent. Vý-
raznější pokles zaznamenal automobilový 
benzin, za hodnocené období klesla jeho spo-
třeba o 14 % a nafta o sedm procent. Nejvý-
raznější propad poptávky byl v dubnu, kdy 
benzin klesl o 33 % a motorová nafta o 20 % 
v porovnání se stejným obdobím roku 2019. 
Po ukončení nouzového stavu a díky poma-
lému zlepšování ekonomické kondice v řadě 
odvětví se nárůst poptávky po PHM v červnu 
zvedl, oproti květnu to bylo o šest procent. 
Podle České asociace petrolejářského průmyslu 
a obchodu (ČAPPO) se letos v Česku od začátku 
ledna do konce června spotřebovalo 905 milionů 
litrů benzinu proti 1‚05 miliardy litrů benzinu ve 
stejném období loni. Spotřeba nafty meziročně 
klesla z 2‚89 miliardy litrů na 2‚69 miliardy litrů. 
Tiskový mluvčí ČAPPO Václav Loula upozorňuje na 
to, že pokles poptávky po PHM způsobil hlavně 
nouzový stav, který trval od 12. března do 
17. května: „Zhruba měsíc od 16. března do 
24. dubna byl také omezen volný pohyb osob. 
V dubnu se poptávka po pohonných hmotách v ČR 
propadla nejvýrazněji.“

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

Místo 5 dodavatelů jen jeden spolehlivý?

Kvalitně, rychle a za seriózní ceny!

In-Store kampaň?

www.uwe.cz

Od grafiky, přes výrobu POP/POP až po instalaci a on-line reporting?

Ano! 
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VE STRUČNOSTI:

Byl otevřen první 
Amazon Fresh

  Koncem srpna zahájil provoz Amazon 
Fresh – nový obchod s potravinami, který je 
od základů navržen tak, aby nabízel bezpro-
blémové nakupování v prodejně nebo on-
-line. Na všechny zákazníky čekají trvale 
nízké ceny, členové věrnostního programu 
Prime mohou zdarma využívat doručování 
zboží ve stejný den.

První supermarket společnosti Amazon, který byl 
koncem srpna otevřen v kalifornském Woodland 
Hills na předměstí Los Angeles, poskytuje širokou 
nabídku značkových, vysoce kvalitních produktů, 
dále maso a mořské plody, stejně tak i biovýrobky 
značky 365 ze sesterského Whole Foods Marketu. 
Kuchařský tým denně připravuje řadu hotových jí-
del, jejichž základ tvoří čerstvé suroviny.

Snadnějšímu nakupování potravin přispívá chytrý 
nákupní vozík Amazon Dash Cart, který nakupu-
jícím kromě jiného umožňuje vyhnout se čekání 
u pokladny. „Nová hlasová asistentka Alexa po-
máhá zájemcům spravovat jejich nákupní seznamy 
a lépe se orientovat v uličkách obchodu,“ dodává 
Jeff Helbling, viceprezident společnosti Amazon 
Fresh Stores.

Celou zprávu a další fotografie najdete na 
www.zboziaprodej. 

Obchodní centrum 
Řepy čeká 
rekonstrukce

  Obchodní centrum Řepy v Praze 17 čeká 
zásadní rekonstrukce. Od prosince 2017 je 
stavba v portfoliu společnosti Trikaya, která 
pro ni nyní získala stavební povolení na reno-
vaci a pustí se do prvních rozsáhlejších sta-
vebních úprav od dob její kolaudace v roce 
1992. Zákazníci se tak po téměř třiceti letech 
mohou těšit na moderní centrum, které na-

JEDNOU VĚTOU:

„Cílem je odolat 
konkurenci. 

A jediná pravá 
konkurence jste 

vy sami.“
Simon Sinek,  
britsko-americký 
autor, motivační řečník 
a marketingový konzultant

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



bídne širokou škálu nových obchodů a slu-
žeb. Stavební práce začínají v září a potrvají 
do konce příštího roku.

Nové Obchodní centrum Řepy nabídne celkem 
14 500 m² pronajímatelné plochy, což je o 3400 m² 
více než nyní. Tyto prostory poslouží místním pod-
nikatelům, a to jak formou vlastního maloobchodu, 
tak i pronájmu kanceláří. „O maloobchodní i kan-
celářské prostory je obrovský zájem. Většinu ploch 
už nyní máme pronajatou. Myslíme ale i na lékaře 
z okolní rezidenční zástavby. Jejich dosavadní pro-
story totiž v mnoha ohledech nesplňují potřeby 
moderních lékařských zařízení,“ říká Alexej Veselý, 
výkonný ředitel společnosti Trikaya. 

Albert má druhou 
koncepční 
prodejnu

  Supermarket Albert na pražské Florenci 
je po Jesenici druhým obchodem modernizo-
vaným podle nového konceptu. Zákazníkům 
přináší rychlejší a pohodlnější nakupování, 
které zajišťuje skenování zboží během ná-
kupu či přehlednější prostor prodejny. 
O čerst vost ovoce a zeleniny se stará systém 
suché páry. Supermarket také nabízí možnost 
bezobalového nákupu luštěnin a suchých 
plodů do papírových sáčků či možnost občer-
stvení ve Fresh baru. Již více než čtyři desítky 
prodejen Albert prošly v letošním roce modernizací 
a další téměř dvě desítky budou ještě do konce 
roku následovat. Na zákazníky v prodejně čeká 
řada novinek, jako je třeba urychlení nákupu ske-
nováním zboží v jeho průběhu. Využívat k tomu 
mohou připravené skenery nebo vlastní mobilní 
telefony. Další inovací je chlazení ovoce a zeleniny 
suchou studenou párou, které zajistí delší čers-
tvost. Vybrané plody si pak zákazníci mohou zaba-
lit do opakovaně použitelných sáčků Frusack vyro-
bených z kukuřičného škrobu. Nechybí ani výběr 
z více než deseti druhů suchých plodů nebo luště-
nin v připravených násypnících, které je možné od-
sypat do připravených papírových pytlíků. 

Alza.cz zbrojí na Vánoce
  Společnost Alza.cz chce letos před Vá-

noci doručit ještě více objednávek ve stejný 
den. Firmě to má umožnit rozšíření sklado-

Místo 5 dodavatelů jen jeden spolehlivý?

Kvalitně, rychle a za seriózní ceny!

In-Store kampaň?

www.uwe.cz

Od grafiky, přes výrobu POP/POP až po instalaci a on-line reporting?

Ano! 

Inzerat_U&WE_240x170_OK.indd   1Inzerat_U&WE_240x170_OK.indd   1 15/09/2020   07:3315/09/2020   07:33
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a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
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Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Funkce chief marketing officer se v on-li-
ne supermarketu Rohlik.cz ujímá Zlata Ulricho-
vá. Přináší s sebou dvacetileté zkušenosti z oblasti 
retailu. Pět let strávila ve společnosti Penny Market 
na pozici head of strategic marketing, předtím ved-
la marketing ve společnostech Ahold ČR a OBI Čes-
ká republika. Ve funkci střídá Jiřího Rákosníka, kte-
rý v pozici skončil v srpnu letošního roku. 

 Vedení společnosti Zoot v srpnu posílil 
Martin Vrána, který přichází z Mall Group. Je 
komerčním ředitelem pro celou Company New, 
kam nově spadá jak Zoot, tak například módní 
e-shop Different. 

 Novým generální ředitelem společnosti 
Coca-Cola HBC (CC HBC) Česko a Slovensko se 
od 1. září stává Dan Timotin. Na pozici střídá 
Marii Anargyrou-Nikolić, která po třech le-
tech převezme v pozici generální ředitelky 
vedení řecké a kyperské pobočky. Dan Timotin 
přechází do česko-slovenské pobočky z pozice ge-
nerálního ředitele CC HBC & Heineken joint ven-
ture v Severní Makedonii. Ve společnosti CC HBC 
pracuje od roku 2011. 

 Bohumil Vráblík převzal řízení společnosti 
Europasta. Jako generální ředitel bude repor-
tovat představenstvu firmy tvořenému akcio-
náři Pavlem Hrdinou, španělskou společností 
Pasta Gallo a portugalskou skupinou Cerealis.
Přichází ze společnosti Hamé, ve které pracoval té-
měř 20 let, nejdříve jako ředitel exportu, následně 
na pozici komerčního ředitele a prokuristy. Po pro-
deji firmy norské společnosti Orkla ASA zastával 
funkci commercial director international v nově vy-
tvořené společnosti Orkla Foods Česko-Slovensko, 
která vznikla spojením Hamé a Vitany.

 Svaz výrobců nealkoholických nápojů 
(SVNN) má novou výkonnou ředitelku. Stala 
se jí Veronika Jakubcová, která v této pozici 
vystřídala Vojtěcha Kolmaše. Má bohaté ma-
nažerské zkušenosti z oboru korporátní komunika-
ce a governmental affairs. V minulosti pracovala 
převážně ve velkých nadnárodních společnostech 
zaměřených na automobilový trh. 

 Ve společnosti Arcona Capital, která je 
správcem nemovitostních fondů ve střední 
a severní Evropě, je za maloobchodní portfo-
lio nově odpovědná Dana Benešová. Od srpna 
posílila tým pražské kanceláře firmy, kde řídí ma-
loobchodní portfolio v hodnotě přes 100 milionů 
eur sestávající z hypermarketů a přidružených re-
tail parků na území České republiky. 

PŘÍCHODY

EMAIL MARKETING
snadno      pohodlně      profesionálně
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než jej obnovit.“
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ňuje setkání majitelů a vedoucích lékáren, lékárníků 
a farmaceutických asistentů, managementu léká-
renských řetězců a uskupení, distributorů, výrobců, 
zástupců státních i profesních organizací. Účastníci 
se mohou těšit na zajímavý odborný program, 
jehož součástí bude i panelová diskuse na aktuální 
téma E-health v lékárenství. V programu nechybí 
ani prezentace dotýkající se každodenní práce ma-
jitele či farmaceuta v lékárně. Během kongresu 
budou účastníkům k dispozici stánky partnerů akce 
s prezentací nových produktů i služeb. 

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

27.–28. 1. 2021
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

 Kongres Obalko se v reakci na aktuální epide-
mickou situaci přesouvá na začátek roku 2021. 
Každoročně se věnuje novinkám a trendům obalo-
vého průmyslu. Celodenní kongres představuje 
ideální místo k debatě o obalovém světě, navázání 
nových obchodních kontaktů a představuje inspi-
raci pro budoucí kroky v oblasti obalových materi-
álů. Na úvod se představí hned tři zástupci hlavních 
oborů pro obalový trh – FMCG, retail a automotive: 
Pavel Komůrka (Orkla), Lukáš Mikloš (Tesco) a Jana 
Volfová (Škoda Auto). Nebudou chybět ani oblí-
bené odpolední workshopy na téma marketing & 
design, technologie & transport a nově téma udr-
žitelnost. V závěru vystoupí mistr etikety Ladislav 
Špaček. Již druhým rokem na kongresu Obalko 
proběhne i vyhlášení soutěže Obal roku 2020. Le-
tošní osmý ročník Obalko proběhne v Aquapalace 
Hotelu Prague v Čestlicích. 

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

22.–23. 10. 2020
BRATISLAVA

SLOVLOG
logistika retailu a FMCG
 Již 14. ročník kongresu Slovlog bude obsaho-
vat celodenní program konference, který bude 
zahrnovat tři specializované odpolední workshopy: 
Autolog, Retailog a Log-In. Doprovodným progra-
mem kongresu budou BizLog, pořádané speed-
-datingové schůzky; Galavečer logistických inovací 
na kterém proběhne předání Ocenění Log-In – 
ocenění těch nejlepších inovací ze slovenského 
logistického trhu za rok 2020; Logistics Business 
Mixer, stále populární neformální večerní večírek, 
a SeeLog, návštěvy logistických platforem pro 
možnost vidět logistiku v praxi. 

www.slovlog.sk 
+421 911 203 179 
terezia.radkova@atoz.sk

9.–10. 11. 2020
KOŠICE

SAMOŠKA SK
kongres na podporu 
slovenského obchodu

 Na úvod odborného programu vystoupí nej-
úspěšnější slovenská olympionička Anastasia 
Kuzmina. Hovořit bude o tom, jak vítězit v osob-
ním i profesním životě a kde hledat motivaci k je-
dinečným výkonům. Panelová diskuse se zaměří na 
zajištění dostupnosti potravin na venkově. Data 
společnosti Nielsen k tomu nabídnou pohled na 
vývoj počtu obchodů na tradičním trhu. 

www.samoska-kongres.sk  
+421 904 589 741 
katarina.bobakova@atoz.sk

12. 11. 2020
PRAHA

PHARMA PROFIT
kongres 
pro lékárenský trh
 V listopadu se v Aquapalace Hotelu Prague 
uskuteční již 12. kongres Pharma Profit, který slouží 
k podpoře tuzemského lékárenského trhu. Umož- 

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

Vylepšená konstrukce 
a povrchová úprava

Bella Perfecta Slim
oblíbené dámské 

hygienické vložky Bella 
Perfecta v nové kvalitě 

a balení

www.bella-cz.cz

a balení

kampaň
2020
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Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Funkce chief marketing officer se v on-li-
ne supermarketu Rohlik.cz ujímá Zlata Ulricho-
vá. Přináší s sebou dvacetileté zkušenosti z oblasti 
retailu. Pět let strávila ve společnosti Penny Market 
na pozici head of strategic marketing, předtím ved-
la marketing ve společnostech Ahold ČR a OBI Čes-
ká republika. Ve funkci střídá Jiřího Rákosníka, kte-
rý v pozici skončil v srpnu letošního roku. 

 Vedení společnosti Zoot v srpnu posílil 
Martin Vrána, který přichází z Mall Group. Je 
komerčním ředitelem pro celou Company New, 
kam nově spadá jak Zoot, tak například módní 
e-shop Different. 

 Novým generální ředitelem společnosti 
Coca-Cola HBC (CC HBC) Česko a Slovensko se 
od 1. září stává Dan Timotin. Na pozici střídá 
Marii Anargyrou-Nikolić, která po třech le-
tech převezme v pozici generální ředitelky 
vedení řecké a kyperské pobočky. Dan Timotin 
přechází do česko-slovenské pobočky z pozice ge-
nerálního ředitele CC HBC & Heineken joint ven-
ture v Severní Makedonii. Ve společnosti CC HBC 
pracuje od roku 2011. 

 Bohumil Vráblík převzal řízení společnosti 
Europasta. Jako generální ředitel bude repor-
tovat představenstvu firmy tvořenému akcio-
náři Pavlem Hrdinou, španělskou společností 
Pasta Gallo a portugalskou skupinou Cerealis.
Přichází ze společnosti Hamé, ve které pracoval té-
měř 20 let, nejdříve jako ředitel exportu, následně 
na pozici komerčního ředitele a prokuristy. Po pro-
deji firmy norské společnosti Orkla ASA zastával 
funkci commercial director international v nově vy-
tvořené společnosti Orkla Foods Česko-Slovensko, 
která vznikla spojením Hamé a Vitany.

 Svaz výrobců nealkoholických nápojů 
(SVNN) má novou výkonnou ředitelku. Stala 
se jí Veronika Jakubcová, která v této pozici 
vystřídala Vojtěcha Kolmaše. Má bohaté ma-
nažerské zkušenosti z oboru korporátní komunika-
ce a governmental affairs. V minulosti pracovala 
převážně ve velkých nadnárodních společnostech 
zaměřených na automobilový trh. 

 Ve společnosti Arcona Capital, která je 
správcem nemovitostních fondů ve střední 
a severní Evropě, je za maloobchodní portfo-
lio nově odpovědná Dana Benešová. Od srpna 
posílila tým pražské kanceláře firmy, kde řídí ma-
loobchodní portfolio v hodnotě přes 100 milionů 
eur sestávající z hypermarketů a přidružených re-
tail parků na území České republiky. 
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INFORMAČNÍ PASÁŽ

Poznámky 
z Petrova

 blogu

Přepisujte učebnice!
 Asi nejvyšší teplotu na Zemi v historii měření 
zaznamenalo Údolí smrti v Kalifornii. Měla vyšpl-
hat na 54,4 stupně Celsia. Pravděpodobný teplot-
ní rekord, který nyní ověřuje Americký meteorolo-
gický ústav, padl v srpnu, kdy americké západní 
pobřeží sužovala vlna extrémních veder, jež v tom-
to americkém státě vyústily například ve dvouden-
ní výpadek elektřiny kvůli extrémní spotřebě ener-
gie na klimatizace. Předchozí teplotní rekord byl 
naměřen ve stejném údolí v roce 2013. Tenkrát 
teplota dosáhla na 54 stupňů Celsia. Přitom je stá-
le velmi diskutované sto let staré měření z Údolí 
smrti, kdy teploty měly dosáhnout až na 56,6 stup-
ně. Vědci se dnes domnívají, že měření bylo chyb-
né stejně tak jako mnohé jiné extrémně vysoké 
záznamy ze stejného léta. Další teplotní rekord byl 
zaznamenán v Tunisku v roce 1931, kdy 
bylo naměřeno 55 stupňů. Historik 
meteorologie Christopher Burt 
ovšem tvrdí, že stejně jako 
další záznamy z Afriky 
z koloniální éry nejsou 
důvěryhodné. Dobře, 
ale napadne přitom 
někoho, kolik papíru 
bude zase třeba na 
nové učebnice? 

Slova, 
jenom slova
 Přibývá společností, sportovních klubů i ka-
pel, které demonstrace v USA přesvědčily ke změ-
nám názvů. Podle nedávné zprávy zpoza našich 
západních hranic se jeden významný výrobce po-
travin chystá tradiční „cikánskou omáčku“, která 
je v Evropě populární už od 19. století, přejmeno-
vat na „paprikovou omáčku v maďarském stylu“. 
Vysvětluje to možným rasistickým podtextem 
a případnou negativní interpretací. Je prý také 
pravděpodobné, že společnost reagovala na stíž-
nosti řady lidí. V mém věku jsem se už smířil s tím, 
že některé věci prostě nepochopím. Jen mě při 
četbě této a podobných zpráv o „preventivních 
opatřeních“ napadá, kam až to všechno může do-
jít. A jaký osud časem postihne třeba můj oblíbený 
zákusek odnepaměti zvaný indiánek. Mám taky 
obavy, že by se někomu kdovíproč znelíbil věneček 
a rakvička... 

Rekordní myslivci
 Čeští myslivci mají za sebou nejúspěšnější lo-
vecký rok v historii. Oproti předchozímu období, 
kdy bylo uloveno přes 137 tisíc prasat, se v posled-
ním mysliveckém roce (tj. od 1. 4. 2019 do 
31. 3. 2020) podařilo ulovit o zhruba 100 tisíc kusů 
prasat divokých více, tedy 239 818 kusů. Potvrdil 
to Český statistický úřad. Jedním z důvodů nárůstu 
lovu je i zavedení příspěvků na snižování počtu 
divočáků, které v roce 2018 zavedlo Ministerstvo 
zemědělství ČR. Myslivcům jsou tak vyplaceny dva 
tisíce korun za každé prase zastřelené nad tříletý 
průměr ulovených prasat v dané honitbě. Přispívá 
se také na pořízení a instalaci odchytového zaříze-

ní, a to částkou 16 tisíc korun na jeden lapák. A od 
září je poskytována podpora až 40 tisíc korun na 
pořízení chladicího zařízení pro uchování ulovené 
zvěře. To umožní myslivcům nabídnout zvěřinu 
k prodeji. Žil jsem dosud v hluboké nevědomosti 
o tom, na co všechno se u nás poskytují dotace. 
Ale asi v tom nejsem sám. 

JM
 Vím, že byl dlouho vážně nemocný, ale stej-
ně… Moc mě, a myslím, že snad každého z nás, 
překvapila a rozesmutnila zpráva o tom, že filmo-
vé nebe přijalo dalšího našeho skvělého režiséra. 
Říká se, že každého lze nahradit. Kousek pravdy 

na tom je, ale podle mého kolem nás 
nikdy nebyl, není a nebude tak 

úžasný obrázkový vypravěč. 
Jeho vidění, chápání a sní-

mání světa, našeho náro-
da a jeho typických 

vlastností včetně jinde 
nevídaného smyslu 
pro humor, bylo 
prostě a jasně zcela 
výjimečné. A když 
se dal dohromady 
s géniem slova Bo-
humilem Hrabalem, 

bylo vždy jasné, že 
vznikne něco, co bude 

bavit nejen naši kotlinu, 
ale i celý svět. Ten ho oce-

nil bohužel jenom jedním 
Oscarem, za tragikomické Ostře 

sledované vlaky. Knihu, která dala 
základ scénáři, jsem četl několikrát a po-

každé se nepřestávám divit, jak je vůbec možné 
tak dokonale převést písmenka na obrázky. Vy-
chrtlý a ušatý Václav Neckář v hlavní roli železni-
čářského eléva Miloše Hrmy mi je až neskutečně 
blízký a sympatický. Asi i proto, že je tolik pravdivý. 
Podobně jako Rudolf Hrušínský, který si „střihl“ 
svérázného, okouzlujícího a kochajícího se dokto-
ra Karla Skružného v nejúspěšnější české komedii 
osmdesátých let minulého století Vesničko má 
středisková. Mezi jeho už zlidověnými hláškami 
vyniká například tato: Každou hezkou chvíli by si 
měl člověk uchovat na horší časy. A já to tak mám 
a vždy budu mít s filmy Jiřího  Menzela. 

Vtip měsíce
 Doktor: Vážená paní, váš manžel potřebuje 
trochu odpočinku a klidu. Tady jsou nějaké prášky 
na spaní. Manželka: A kdy mu je mám dávat, pane 
doktore? Doktor: Ty jsou pro vás! 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Ruší se povinná maturita z ma-
tematiky. Studentům tak zůstává 
možnost vybrat si mezi cizím jazy-
kem a matematikou. Rozhodli 
o tom poslanci a schválili změnu 
zákona. Ten ještě půjde do Senátu 
a k prezidentovi. Nejsem žádný čís-
lový maniak, ale co ta naše ne/slav-
ná matematická ne/gramotnost? 

ale napadne přitom 
někoho, kolik papíru 
bude zase třeba na 
nové učebnice? 

Slova, 
jenom slova
 Přibývá společností, sportovních klubů i ka-
pel, které demonstrace v USA přesvědčily ke změ-
nám názvů. Podle nedávné zprávy zpoza našich 
západních hranic se jeden významný výrobce po-
travin chystá tradiční „cikánskou omáčku“, která 
je v Evropě populární už od 19. století, přejmeno-
vat na „paprikovou omáčku v maďarském stylu“. 
Vysvětluje to možným rasistickým podtextem 
a případnou negativní interpretací. Je prý také 
pravděpodobné, že společnost reagovala na stíž-
nosti řady lidí. V mém věku jsem se už smířil s tím, 
že některé věci prostě nepochopím. Jen mě při 
četbě této a podobných zpráv o „preventivních 
opatřeních“ napadá, kam až to všechno může do-
jít. A jaký osud časem postihne třeba můj oblíbený 
zákusek odnepaměti zvaný indiánek. Mám taky 
obavy, že by se někomu kdovíproč znelíbil věneček 
a rakvička... 

Rekordní myslivci
 Čeští myslivci mají za sebou nejúspěšnější lo-
vecký rok v historii. Oproti předchozímu období, 
kdy bylo uloveno přes 137 tisíc prasat, se v posled-
ním mysliveckém roce (tj. od 1. 4. 2019 do 
31. 3. 2020) podařilo ulovit o zhruba 100 tisíc kusů 
prasat divokých více, tedy 239 818 kusů. Potvrdil 
to Český statistický úřad. Jedním z důvodů nárůstu 
lovu je i zavedení příspěvků na snižování počtu 
divočáků, které v roce 2018 zavedlo Ministerstvo 
zemědělství ČR. Myslivcům jsou tak vyplaceny dva 
tisíce korun za každé prase zastřelené nad tříletý 
průměr ulovených prasat v dané honitbě. Přispívá 
se také na pořízení a instalaci odchytového zaříze-
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

INFORMAČNÍ PASÁŽ

Poznámky 
z Petrova

 blogu

Přepisujte učebnice!
 Asi nejvyšší teplotu na Zemi v historii měření 
zaznamenalo Údolí smrti v Kalifornii. Měla vyšpl-
hat na 54,4 stupně Celsia. Pravděpodobný teplot-
ní rekord, který nyní ověřuje Americký meteorolo-
gický ústav, padl v srpnu, kdy americké západní 
pobřeží sužovala vlna extrémních veder, jež v tom-
to americkém státě vyústily například ve dvouden-
ní výpadek elektřiny kvůli extrémní spotřebě ener-
gie na klimatizace. Předchozí teplotní rekord byl 
naměřen ve stejném údolí v roce 2013. Tenkrát 
teplota dosáhla na 54 stupňů Celsia. Přitom je stá-
le velmi diskutované sto let staré měření z Údolí 
smrti, kdy teploty měly dosáhnout až na 56,6 stup-
ně. Vědci se dnes domnívají, že měření bylo chyb-
né stejně tak jako mnohé jiné extrémně vysoké 
záznamy ze stejného léta. Další teplotní rekord byl 
zaznamenán v Tunisku v roce 1931, kdy 
bylo naměřeno 55 stupňů. Historik 
meteorologie Christopher Burt 
ovšem tvrdí, že stejně jako 
další záznamy z Afriky 
z koloniální éry nejsou 
důvěryhodné. Dobře, 
ale napadne přitom 
někoho, kolik papíru 
bude zase třeba na 
nové učebnice? 

Slova, 
jenom slova
 Přibývá společností, sportovních klubů i ka-
pel, které demonstrace v USA přesvědčily ke změ-
nám názvů. Podle nedávné zprávy zpoza našich 
západních hranic se jeden významný výrobce po-
travin chystá tradiční „cikánskou omáčku“, která 
je v Evropě populární už od 19. století, přejmeno-
vat na „paprikovou omáčku v maďarském stylu“. 
Vysvětluje to možným rasistickým podtextem 
a případnou negativní interpretací. Je prý také 
pravděpodobné, že společnost reagovala na stíž-
nosti řady lidí. V mém věku jsem se už smířil s tím, 
že některé věci prostě nepochopím. Jen mě při 
četbě této a podobných zpráv o „preventivních 
opatřeních“ napadá, kam až to všechno může do-
jít. A jaký osud časem postihne třeba můj oblíbený 
zákusek odnepaměti zvaný indiánek. Mám taky 
obavy, že by se někomu kdovíproč znelíbil věneček 
a rakvička... 

Rekordní myslivci
 Čeští myslivci mají za sebou nejúspěšnější lo-
vecký rok v historii. Oproti předchozímu období, 
kdy bylo uloveno přes 137 tisíc prasat, se v posled-
ním mysliveckém roce (tj. od 1. 4. 2019 do 
31. 3. 2020) podařilo ulovit o zhruba 100 tisíc kusů 
prasat divokých více, tedy 239 818 kusů. Potvrdil 
to Český statistický úřad. Jedním z důvodů nárůstu 
lovu je i zavedení příspěvků na snižování počtu 
divočáků, které v roce 2018 zavedlo Ministerstvo 
zemědělství ČR. Myslivcům jsou tak vyplaceny dva 
tisíce korun za každé prase zastřelené nad tříletý 
průměr ulovených prasat v dané honitbě. Přispívá 
se také na pořízení a instalaci odchytového zaříze-

ní, a to částkou 16 tisíc korun na jeden lapák. A od 
září je poskytována podpora až 40 tisíc korun na 
pořízení chladicího zařízení pro uchování ulovené 
zvěře. To umožní myslivcům nabídnout zvěřinu 
k prodeji. Žil jsem dosud v hluboké nevědomosti 
o tom, na co všechno se u nás poskytují dotace. 
Ale asi v tom nejsem sám. 

JM
 Vím, že byl dlouho vážně nemocný, ale stej-
ně… Moc mě, a myslím, že snad každého z nás, 
překvapila a rozesmutnila zpráva o tom, že filmo-
vé nebe přijalo dalšího našeho skvělého režiséra. 
Říká se, že každého lze nahradit. Kousek pravdy 

na tom je, ale podle mého kolem nás 
nikdy nebyl, není a nebude tak 

úžasný obrázkový vypravěč. 
Jeho vidění, chápání a sní-

mání světa, našeho náro-
da a jeho typických 
vlastností včetně jinde 
nevídaného smyslu 
pro humor, bylo 
prostě a jasně zcela 
výjimečné. A když 
se dal dohromady 
s géniem slova Bo-
humilem Hrabalem, 

bylo vždy jasné, že 
vznikne něco, co bude 

bavit nejen naši kotlinu, 
ale i celý svět. Ten ho oce-

nil bohužel jenom jedním 
Oscarem, za tragikomické Ostře 

sledované vlaky. Knihu, která dala 
základ scénáři, jsem četl několikrát a po-

každé se nepřestávám divit, jak je vůbec možné 
tak dokonale převést písmenka na obrázky. Vy-
chrtlý a ušatý Václav Neckář v hlavní roli železni-
čářského eléva Miloše Hrmy mi je až neskutečně 
blízký a sympatický. Asi i proto, že je tolik pravdivý. 
Podobně jako Rudolf Hrušínský, který si „střihl“ 
svérázného, okouzlujícího a kochajícího se dokto-
ra Karla Skružného v nejúspěšnější české komedii 
osmdesátých let minulého století Vesničko má 
středisková. Mezi jeho už zlidověnými hláškami 
vyniká například tato: Každou hezkou chvíli by si 
měl člověk uchovat na horší časy. A já to tak mám 
a vždy budu mít s filmy Jiřího  Menzela. 

Vtip měsíce
 Doktor: Vážená paní, váš manžel potřebuje 
trochu odpočinku a klidu. Tady jsou nějaké prášky 
na spaní. Manželka: A kdy mu je mám dávat, pane 
doktore? Doktor: Ty jsou pro vás! 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Ruší se povinná maturita z ma-
tematiky. Studentům tak zůstává 
možnost vybrat si mezi cizím jazy-
kem a matematikou. Rozhodli 
o tom poslanci a schválili změnu 
zákona. Ten ještě půjde do Senátu 
a k prezidentovi. Nejsem žádný čís-
lový maniak, ale co ta naše ne/slav-
ná matematická ne/gramotnost? 



Věří ve spolupráci. Rád dělá věci, kte-
ré mají smysl. A nebojí se jít ani pro-
ti proudu, třeba když jde o udržitelná 
řešení, která se mnohde mění spíše 
v populismus. Právě ten Pavlu Bře-
zinovi dělá těžkou hlavu a určitě se 
s ním nemíní smířit.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Pavel 
Březina
předseda představenstva, 
Skupina Coop, a předseda, AČTO
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S kupina Coop sdružuje 47 spo-
třebních družstev, která do-
hromady provozují přes 2500 
prodejen s celkovou prodejní 

plochou kolem 400 tisíc m². V loňském roce 
dosáhla obratu přes 30 miliard korun.

Zastavme se krátce u jara. Co dal a vzal 
covid-19 tradičnímu českému maloobchodu?

Ukázal spoustu zajímavých věcí. Prodejny, kterým 
se tradičně daří v centru měst, u office center nebo 
u škol, měly obrovské propady, na druhou stranu 
ale posílily menší i větší prodejny na venkově. Do-
cházková vzdálenost, na kterou sázíme, bodovala, 
lidé nejezdili do práce, do škol, zůstávali v místě 
bydliště a tam také nakupovali. Byla to pro ně bez-
pečnější varianta.

Jak se to projeví na celkovém obratu 
Skupiny Coop?

Očekávám, že za celý rok bude růst představovat 
nějakých deset procent. Některým formátům se ale 
dařilo výrazně lépe, třeba Terna rostla dvojnásob-
ným tempem. Během karantény to ovšem bylo 
náročné období, zastavily se kamiony na hranicích, 
báli jsme se zavírání prodejen, karantén zaměst-
nanců. U jednomístných prodejen by to byl oprav-
du vážný problém. A daleko větší problém před-
stavovala logistika, tam bychom neměli náhradu.

Paradoxně tedy koronavirus pomohl právě 
prodejnám na venkově.

Ano, pomohl. Problém celého venkova je totiž 
v tom, že tam lidé přirozeně nepracují. Nefunguje 
tu příliš nějaký strategický pohled na správu území, 
takže všichni odjíždějí za prací do měst, vracejí se 
pozdě, takže si ve městě nakoupí – a obchod 

a služby na venkově upadají. Potřebujeme víc pra-
covní síly na venkově, pomáhat rozvoji venkova, 
cestovního ruchu a vytvářet lokální ekonomiky. Pak 
se bude dařit i obchodům.

Obchodu na venkově teď současná situace 
může pomoci, řada firem plánuje prakticky 
nepřetržitý režim home office pro své 
zaměstnance.

To by mohla být určitá cesta. Pokud tam lidé budou 
žít, pracovat, byť ne na venkově, ale v rámci home 
office doma, tak budou chtít mít v místě i služby, 
ty základní věci, nakoupit si potraviny. Nebudete 
chtít jezdit kvůli každému nákupu do města.

Jak tedy podle vás může vypadat 
maloobchod na venkově v budoucnu?

To nevíme, testujeme řadu různých variant. Není 
totiž jisté, že právě kamenná prodejna bude bu-
doucnost. Nebo spíš jediná budoucnost. Testujeme 
on-line, chceme zkoušet chlazené výdejní boxy, 
které budou k dispozici i třetím stranám, přemýš-
líme o různých konceptech rozšíření služeb pro 
venkov. To je součástí komplexního přístupu, tzv. 
smart villages. A chytrý venkov je hlavně o lidech, 
ti pro nás budou zásadní a nejlépe asi bude fungo-
vat mix různých variant.

Jak v tom mixu variant vnímáte e-shop?

Máme pilot, který testujeme v rámci pěti družstev. 
Je to komplexní systém řešící různé formy prode-
je, pro různý sortiment, platby, musí tam být vy-
řešena řada detailů, třeba pro prodej váženého 
zboží. Platforma musí být zároveň jednoduchá, 
aby se různým možnostem přizpůsobila, musí být 
maximálně variabilní. Řešíme to i s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR v rámci celkové proble-
matiky venkova.

Proč právě s ministerstvem?

Protože on-line pro nás není pouze další prodejní 
kanál, nejde jen o další e-shop na trhu. Zákazní-
kům na venkově chceme umožnit nákup širokého 
sortimentu supermarketu, aniž by za ním museli 
do města. Místo dvaceti jogurtů v malé prodejně 
si mohou vybrat třeba ze sto dvaceti – to je pro 
tamní zákazníky velký benefit. Už z pilotu je jasný 
největší nárůst právě v malých obcích, kde on-line 
dělá až osm procent z obratu. Jde o zajímavou pří-
ležitost nejen pro rozšíření sortimentu v kategori-
ích čerstvého zboží, ale také třeba v drogerii. 
A  další prostor vidíme u sezonních výrobků, třeba 
to může být zahradní sortiment.

Nejvíc teď ale letí čerstvé zboží, 
je to taková mantra. 
Jak si tady vede tradiční maloobchod?

Čerstvé zboží je naše dominanta, navíc v něm 
máme značný podíl regionálních výrobců. Každé 
družstvo si řídí regionální nabídku samo, my v Pra-
ze nemůžeme tušit, který pekař je nejlepší v Mo-
ravském Krumlově. Družstva si sama monitorují 
situaci na trhu, kontaktují se na lokální úrovni, 
spolupracují se zemědělci a výrobci. Paradoxem 
pak ale je, že jedničkou v čerstvosti ve vnímání zá-
kazníků je pak úplně jiný řetězec. V České repub-
lice bohužel vládne populismus, nejen v politice, 
ale i v retailu. A občas už to není ani populismus, 
ale lež, kterou se obchodníci snaží lákat zákazníky, 
ačkoli realita je jiná.

Podporujeme 
krátké řetězce. 
Dává to smysl.

... /...

Nemám rád 
populismus

Věří ve spolupráci. Rád dělá věci, kte-
ré mají smysl. A nebojí se jít ani pro-
ti proudu, třeba když jde o udržitelná 
řešení, která se mnohde mění spíše 
v populismus. Právě ten Pavlu Bře-
zinovi dělá těžkou hlavu a určitě se 
s ním nemíní smířit.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

předseda představenstva, 
Skupina Coop, a předseda, AČTO
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předseda představenstva, Skupina Coop,
a předseda, AČTO

Pavel Březina
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Co tím přesně myslíte?

Tak třeba jednička na trhu v čerstvosti, to je přece 
paradox, nemyslíte? Kde je vlastně ta čerstvost? 
Ovoce a zelenina je základ, který mají prakticky 
všechny obchody, ale tím čerstvost končí. Jenže zá-
kazník věří tomu, že třeba vakuově zabalená uzeni-
na, která leží dlouhé dny v pultech, je čerstvá. Nebo 
třeba nabídka několika desítek regionálních výrob-
ků, která se doprovodí kampaní o pomoci českým 
potravinářům. Realita je ale přece jinde. V řadě ob-
chodních řetězců na moderním trhu najdete určitě 
pár věcí, které jsou regionální. Hned u vstupu do 
prodejny to mohou být bedýnky s lokální zeleninou 
a ovocem. Ale když jdete dál, už je to úplně jiný 
příběh v podobě zboží ze zahraničí. A je to logické, 
protože jde o velké řetězce s centrálním řízením a to 
má omezené možnosti, jak na celorepublikové úrov-
ni zařadit do prodeje opravdu regionální výrobky. 
Jedná se o administrativně velmi náročný proces. 
Naše nabídka regionálních výrobků a podpora re-
gionálních výrobců je ale vážně na úplně jiné úrovni, 
než o jaké mluví zahraniční řetězce.

Proč to lidé věří jim a ne vám?

Naší slabinou je komunikace. Nemáme tu miliardu, 
kterou bychom napumpovali do televizní reklamy 
a zákazníkům to pořád říkali. Víme to.

Jak to chcete řešit?

Nemůžeme investovat tolik financí do reklamy. Ale 
soustředíme se na jinou cestu, jak dát zákazníkům 
vědět, co jim nabízíme. Máme síť, která je velice 
nesourodá, máme v ní spoustu krásných, zrekon-
struovaných a moderních prodejen. Ale také ty, 
které zůstávají v minulém století – ty nám celkovou 
image bohužel zrovna nevylepšují. Cestou, kterou 
chceme jít, je velmi úzká spolupráce s autoritami.

Co si pod tím mám představit?

Starostové, hejtmani i ministerstva. Právě tito lidé 
mají vliv na své okolí, na lidi, kteří s nimi žijí. A oni 
mají tu sílu opakovaně upozorňovat a poukazovat 
na to, že je tady oblast maloobchodu, která oprav-
du pomáhá regionálnímu rozvoji. To je ta podpora 
krátkých řetězců, kterou preferuje i Evropská unie. 
To, co se tady vyrobí, vypěstuje, by se tady také 
mělo zpracovat a sníst. To je naše vize. Nechceme 
prodávat převahu zboží ze zahraničí. I když to je 
paradoxně často levnější než to lokální i přesto, že 
sem putuje tisíce kilometrů.



Jak vidí Pavel Březina 
budoucnost Coopu, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Co mě na 
nakupování baví:

Často si testuji personál 
v obchodě, detailně si 

prohlížím zboží, obdivuji 
prostředí a celkovou 

atmosféru. Všechno je 
to inspirace.

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem zvědavý. 
Obchod mě prostě 

baví.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Potraviny nakupuji 
z 90 procent já v kamenném 
obchodě. Moje manželka ale 

nakupuje téměř všechno ostatní 
on-line. Doplňujeme se. Mám svého 

oblíbeného řezníka, pro sezonní 
potraviny jezdím k farmáři 
a na ostatní využívám síť 
družstevních prodejen.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

To nejde říct plošně, 
vlastně velmi rád zkouším 

neznačkové výrobky. 
Láká mě, co v nich 
najdu. Prostě rád 

experimentuji.

Co mě na 
nakupování 

nebaví:

Čekání ve frontě. Ale 
vlastně to není tak úplně 

pravda, protože když čekám 
ve frontě, sleduji, co mají 
lidé v košíku, co si do něj 

ještě přihazují a jak 
se chovají.

Můj oblíbený 
obchod:

Kamenný obchod, kde je dobrý 
personál. Potřebuji mít kolem 

sebe v obchodě lidi. Jsem z rodiny 
zelinářů, takže ze všeho nejvíc mě 
baví nakupovat na farmách. Má to 

atmosféru a kouzlo – nakoupíte 
si čerstvé potraviny a ještě 

se dozvíte, jak ostříhat 
stromek.



NOVÝ TERMÍN: 27.–28. ledna 2021
Aquapalace Hotel Prague

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Je tento obal 
recyklovatelný?

8
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Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Pro zástupce FMCG a retailu VSTUP ZDARMA!

OBALKO mění 

termín, kvalita 
zůstává!

Všichni obaloví profesionálové na jednom místě!
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předseda představenstva, Skupina Coop,
a předseda, AČTO
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SETKÁNÍ

Co tím přesně myslíte?

Tak třeba jednička na trhu v čerstvosti, to je přece 
paradox, nemyslíte? Kde je vlastně ta čerstvost? 
Ovoce a zelenina je základ, který mají prakticky 
všechny obchody, ale tím čerstvost končí. Jenže zá-
kazník věří tomu, že třeba vakuově zabalená uzeni-
na, která leží dlouhé dny v pultech, je čerstvá. Nebo 
třeba nabídka několika desítek regionálních výrob-
ků, která se doprovodí kampaní o pomoci českým 
potravinářům. Realita je ale přece jinde. V řadě ob-
chodních řetězců na moderním trhu najdete určitě 
pár věcí, které jsou regionální. Hned u vstupu do 
prodejny to mohou být bedýnky s lokální zeleninou 
a ovocem. Ale když jdete dál, už je to úplně jiný 
příběh v podobě zboží ze zahraničí. A je to logické, 
protože jde o velké řetězce s centrálním řízením a to 
má omezené možnosti, jak na celorepublikové úrov-
ni zařadit do prodeje opravdu regionální výrobky. 
Jedná se o administrativně velmi náročný proces. 
Naše nabídka regionálních výrobků a podpora re-
gionálních výrobců je ale vážně na úplně jiné úrovni, 
než o jaké mluví zahraniční řetězce.

Proč to lidé věří jim a ne vám?

Naší slabinou je komunikace. Nemáme tu miliardu, 
kterou bychom napumpovali do televizní reklamy 
a zákazníkům to pořád říkali. Víme to.

Jak to chcete řešit?

Nemůžeme investovat tolik financí do reklamy. Ale 
soustředíme se na jinou cestu, jak dát zákazníkům 
vědět, co jim nabízíme. Máme síť, která je velice 
nesourodá, máme v ní spoustu krásných, zrekon-
struovaných a moderních prodejen. Ale také ty, 
které zůstávají v minulém století – ty nám celkovou 
image bohužel zrovna nevylepšují. Cestou, kterou 
chceme jít, je velmi úzká spolupráce s autoritami.

Co si pod tím mám představit?

Starostové, hejtmani i ministerstva. Právě tito lidé 
mají vliv na své okolí, na lidi, kteří s nimi žijí. A oni 
mají tu sílu opakovaně upozorňovat a poukazovat 
na to, že je tady oblast maloobchodu, která oprav-
du pomáhá regionálnímu rozvoji. To je ta podpora 
krátkých řetězců, kterou preferuje i Evropská unie. 
To, co se tady vyrobí, vypěstuje, by se tady také 
mělo zpracovat a sníst. To je naše vize. Nechceme 
prodávat převahu zboží ze zahraničí. I když to je 
paradoxně často levnější než to lokální i přesto, že 
sem putuje tisíce kilometrů.



Jak vidí Pavel Březina 
budoucnost Coopu, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Co mě na 
nakupování baví:

Často si testuji personál 
v obchodě, detailně si 

prohlížím zboží, obdivuji 
prostředí a celkovou 

atmosféru. Všechno je 
to inspirace.

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem zvědavý. 
Obchod mě prostě 

baví.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Potraviny nakupuji 
z 90 procent já v kamenném 
obchodě. Moje manželka ale 

nakupuje téměř všechno ostatní 
on-line. Doplňujeme se. Mám svého 

oblíbeného řezníka, pro sezonní 
potraviny jezdím k farmáři 
a na ostatní využívám síť 
družstevních prodejen.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

To nejde říct plošně, 
vlastně velmi rád zkouším 

neznačkové výrobky. 
Láká mě, co v nich 
najdu. Prostě rád 

experimentuji.

Co mě na 
nakupování 

nebaví:

Čekání ve frontě. Ale 
vlastně to není tak úplně 

pravda, protože když čekám 
ve frontě, sleduji, co mají 
lidé v košíku, co si do něj 

ještě přihazují a jak 
se chovají.

Můj oblíbený 
obchod:

Kamenný obchod, kde je dobrý 
personál. Potřebuji mít kolem 

sebe v obchodě lidi. Jsem z rodiny 
zelinářů, takže ze všeho nejvíc mě 
baví nakupovat na farmách. Má to 

atmosféru a kouzlo – nakoupíte 
si čerstvé potraviny a ještě 

se dozvíte, jak ostříhat 
stromek.



20

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

TÉMA VYDÁNÍ

Do retailu míří

rostlinná
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

S potřebitelské vnímání je rostlinným 
výrobkům nakloněno – lidé stále 
více řeší zdravý životní styl, své stra-
vovací návyky a konečně i dopad 
potravin nejen na zdraví, ale také na 

životní prostředí. Nabídka, která míří do regálů ob-
chodníků, není určena primárně jen vegetariánům 
a veganům, ale hlavně flexitariánům či reduktariá-
nům. Tedy těm zákazníkům, kteří spotřebu masa 
omezují ať už tím, že vědomě a cíleně maso z jídel-
níčku postupně vyřazují či si jednou za čas udělají 
lehčí flexi den bez masných či mléčných produktů.

Změně velí nejmladší 
generace

Průzkum, který pro Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací realizovala agentura Skála a Šulc, říká, 
že se skupinou vegetariánů, veganů či flexitariánů 
se identifikuje jen sedm procent české populace, 
přičemž zhruba desetiprocentní podíl lze vnímat 
u mladší generace Y a Z. „Na druhou stranu je 
mezi konzumenty masa sedmnáct procent lidí, 
kteří deklarují cílené omezování spotřeby masa 
a očekávají pro nejbližší budoucnost její další sni-
žování,“ uvádí jednatel Zdeněk Skála. A ještě dů-
ležitější je osobní pohled do budoucna. Celých 
20 % spotřebitelů očekává, že svou spotřebu masa 
a masných výrobků sníží. Překvapivé je, že jen 
menší část spotřebitelů chce omezit spotřebu z fi-
nančních důvodů (přitom maso patří mezi nejvý-
znamnější položky v útratách za potraviny).

Hlavním důvodem plánované změny je touha po 
zdravějším životním stylu – 68 % z těch, kteří chtě-
jí snížit spotřebu masa, uvedlo jako důvod právě 
zdraví. Je možné, že aktuální pandemie zvyšuje 
citlivost vůči zdravotním tématům i celkově. A je tu 
vidět i generační posun: celkem 27 % chce snížit 
spotřebu masa kvůli zodpovědnosti vůči životnímu 
prostředí, avšak v nejmladší generaci Z je to do-
konce 50 %. „Ve společnosti jsou tedy nastarto-
vané významné změny, jejichž trend zasahuje celé 
generace a přinese proměnu pro obchodníky i vý-
robce,“ vysvětluje Zdeněk Skála.

Podobné závěry přináší průzkum společnosti Ipsos 
ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnos-
ti. Stravu s vyloučením či omezením masa preferu-
je 10 % populace, úplně bezmasou volí čtyři pro-
centa Čechů, mezi nimiž převládají lidé do 44 let. 
Veganskou stravu nejvíce vyhledávají mladí lidé do 
35 let. Alternativním způsobům stravování jsou 
více otevření mladí lidé, a to jak v Česku, tak i ve 
světě. V evropském kontextu ale Češi patří k náro-
dům, které� jedí� vše a v jejich stravě� převládá ze-

jména maso. Celkem 90 % naší populace při kon-
zumaci neřeší, zda jde o potraviny živočišného či 
rostlinného původu. Do budoucna chce ale více 
rostlinných produktů na úkor živočišných do svého 
jídelníčku zařadit 28 % Čechů.

Velké značky pomáhají 
budovat kategorie

Potenciál a sílu oslovit širokou veřejnost alternativ-
ními produkty mají zejména velké značky a ty jsou 
v posledních letech na trhu stále aktivnější. Jde 
např. o společnosti, jako je Nestlé, které vstoupilo 
na trh se značkou Garden Gourmet, nebo Unile-
ver, jenž v květnu představil na českém trhu znač-
ku The Vegetarian Butcher. V nabídce jsou alter-
nativy burgerů, různě upravených mletých směsí, 
nugetek, nechybějí alternativy uzeniny v podobě 
grilovacího sortimentu. Vize velkých firem je totiž 
jasná – všechna masová jídla mohou mít v budouc-
nu svou vegetariánskou či veganskou podobu 
a oslovit tak nabídkou nejen samotné vegetariány 
a vegany, ale zejména širokou masu spotřebitelů, 
která si chce tu a tam dopřát lehčí dny bez živočiš-
né stravy. Výzkum společnosti Ipsos dále ukázal, 
že lidé se sice domnívají, že se zvýšila nabídka rost-
linných produktů v obchodech (68 %) a restaura-
cích (41 %), často ale nejsou spokojeni s chutí. 
Právě na té je třeba nejvíce zapracovat.

Trend rostlinné nabídky pozvolna nachází své místo 
i v řetězcích rychlého občerstvení. V poslední době 
na tuto vlnu naskočil řetězec KFC, který nabídl spo-

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

třebitelům místo masa kyperský sýr Haloumi a po-
dle prvních dat je výrobek úspěšný zejména ve 
velkých městech. Nábytkářský řetězec IKEA zase 
osvěžil nabídku klasických masových kuliček o rost-
linnou alternativu a kavárenský řetězec Starbucks 
obdržel dokonce ocenění rostlinné kavárny roku za 
nabídku káv s rostlinným mlékem. Mimochodem, 
podle serveru Rostlinně.cz se rostlinným řetězcem 
roku stal Globus. „Zájem a meziroční objem pro-
daných kusů v kategorii roste s širší nabídkou pro-
duktů i cenové dostupnosti, které se potkávají 
s preferencemi zákaznických skupin vegan, free 
from, reducers, flexitarian či ekotarian. Očekáváme 
zvýšený počet prodaných kusů, ale růst kategorie 
v hodnotě nebude úměrný, neboť na trhu přibývá 
více položek v diskontním segmentu. Bude trvat 
delší čas, než se většinový zákazník zorientuje v šíři 
nabídky a začnou vítězit položky vyšší kvality za 
férovou cenu,“ míní Lutfia Volfová z oddělení ex-
terní komunikace společnosti Globus ČR.

Na rostlinnou nabídku se chystají i další, jak potvr-
zuje Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace 
společnosti McDonald’s pro Českou republiku 
a Slovensko: „Sledujeme aktuální trendy, postupně 
jsme třeba zařadili do nabídky bezlepkovou žemli, 
burger na salátovém lůžku zcela bez žemle nebo 
kávu se sójovým či bezlaktózovým mlékem. Aktu-
álně hledáme vhodnou variantu pokrmu rostlinné-
ho původu, který bychom v budoucnu zařadili do 
nabídky také v českých restauracích McDonald’s.“

Tuzemský potravinářský průmysl je, co se týká inovací, poměrně aktivní. A v posledních 
letech je znatelný pohyb i v oblasti rostlinných výrobků (takzvaně plant based), které 
nabízejí alternativu běžnému, standardnímu stravování. Z hlediska dostupnosti, pestrosti, 
ceny, ale také chuti je ovšem v porovnání se západními trhy místní nabídka stále pozadu.
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Od masa k veganskému 
burgeru
Do ryze rostlinného segmentu s potenciálem růs-
tu vstupují také firmy, které tradičně zpracováva-
jí živočišnou surovinu. Je to třeba příklad společ-
ností Uzeniny Příbram a Olma. Tradiční 
zpracovatelé živočišné suroviny využili svého 
technologického know-how, inovativního ducha 
a pustili se do výroby rostlinných alternativ. 
„V masném průmyslu jsme už po několik genera-
cí, ale vnímáme vzestup zájmu o rostlinné výrob-
ky, a protože rádi vymýšlíme inovativní a trendy 
produkty, zkusili jsme to právě v segmentu vege-
tariánských a veganských produktů,“ přibližuje 
detaily firemní strategie Nikola Vlastníková z mar-
ketingu společnosti Uzeniny Příbram. Firma ve 
spolupráci s řetězcem Penny Market uvedla na trh 
burger a mletou směs, které mají za cíl oslovit 
širší skupinu spotřebitelů a představit jí chutné 
varianty tradičně masových pokrmů. Výroba ve-
ganských a vegetariánských produktů je striktně 
oddělena od konvenční výroby a masné a rostlin-
né výrobky se potkají až zabalené při závozu 
v prodejních vitrínách. Firma nadále pracuje na 
vývoji nových receptur, do prodeje má připravené 
veganské mleté, tyčinky na gril či vegetariánské 
varianty měkkých salámů.

Veganského burgeru se podle firmy produkuje na 
dvě tuny měsíčně. „V následujících letech počítá-
me s postupným nárůstem a rozšiřováním rostlin-

ných výrobků do standardní a stálé nabídky. Také 
předpokládáme, že dojde k ustálení a k typové 
selekci jednotlivých druhů, jelikož spotřebitel teď 
zkouší, zvláště pak z řad flexitariánů či konzumen-
tů převážně masových jídel, jestli a jaký rostlinný 
výrobek mu bude chutnat. Pro něj se pak bude 
vracet a zařazovat jej častěji do svého jídelníčku,“ 
míní Nikola Vlastníková.

Tiskový mluvčí společnosti Penny Market Tomáš 
Kubík potvrzuje, že řetězec do nabídky zařazuje 
nové rostlinné produkty, ať už jsou to alternativy, 
jako je veganský burger nebo celá řada rostlinných 
pomazánek, tofu a saláty na bázi bulguru či hum-
musu: „Tento typ sortimentu je stále velmi okrajo-
vý, vzhledem k porovnání celkových prodejů, nic-
méně segment postupně roste a my rozšiřujeme 
naši nabídku.“ Pro grilovací sezonu příštího roku 
tak zákazníci v Penny Marketech najdou nabídku 
veganských uzenin a specialit.

Mléčný sortiment 
doplňuje oves

I tradiční zpracovatel mléka, společnost Olma, zare-
agoval na rostoucí poptávku po rostlinných výrob-
cích a zdravém stravování. Jak uvádí generální ředi-
tel Martin Krystián, před více než rokem se firma 
rozhodla pro vývoj nových výrobků a do rostlinného 
segmentu vstoupila se značkou Green Day, jejíž zá-

klad tvoří fermentovaný oves. „Máme dlouholeté 
zkušenosti s výrobou čerstvých a zakysaných mléč-
ných výrobků a kromě toho také zkušenosti s výro-
bou rostlinných tuků Zlatá Haná. Při rozhodování 
o tom, jakou surovinu pro alternativu jogurtu a dal-
ších výrobků zvolit, vyhrál oves. Je to plodina, která 
je ve střední Evropě tradiční, patří do naší krajiny 
odnepaměti a byla vždy součástí našeho jídelníčku 
v řadě různých podob,“ přibližuje důvody, proč oves 
porazil tradičněji využívané suroviny, jako jsou na-
příklad sója či kokos. „Nevolíme si obvykle tu nej-
jednodušší cestu. Vývoj tak trval déle, ale víme, že 
na konci je exkluzivní produkt,“ dodává.

Pro fermentaci ovesného základu se využívají kul-
tury vhodné pro vegany, které rostou na čistě rost-
linném substrátu. Tak je vyloučena laktóza, která je 
u běžných kultur nejčastěji využívaným růstovým 
médiem. Výrobky obsahují známé kmeny jogurto-
vých kultur a probiotických kultur, které mají vliv na 
dobrou skladbu lidského mikrobiomu a navíc také 
vitaminy a vápník. Zásadní vývoj probíhal při ladění 
chuti, která je pro to, aby zákazník produkt přijal, 
naprosto klíčová. Společnost nabízí alternativu jo-
gurtu v příchuti přírodní, jahodu s citronem a man-
go a pro rostlinné drinky je kromě přírodní varianty 
připravena ještě vanilka a lesní směs. Ovesné rost-
linné drinky se objeví na trhu na konci září.

V budoucnu nabídku obohatí také proteinové vý-
robky. I tady si může být zákazník jist, že tu nedo-
chází ke křížení živočišné a rostlinné produkce. 
„Výrobní procesy jsou nastavené tak, že se mléčné 
a rostlinné výrobky nemohou potkat, to garantu-
jeme. Vychází to z našich dlouholetých zkušeností 
při zpracování konvenčního a bio mléka,“ dodává 
Martin Krystián. Anglický název Green Day firma 
nezvolila pro svoji rostlinnou produkci náhodně. 
Kromě tuzemského trhu s výrobky míří také do 
zahraničí, kde je báze potenciálních zákazníků pře-
ce jen vyšší než v tuzemsku.

Rostlinný byznys má 
podporu Evropské unie

Jak Uzeniny Příbram, tak i Olma využily možnost 
certifikovat své výrobky ochrannou známkou 
V-Label, která je pro spotřebitele jednoduchým 
a spolehlivým průvodcem při nakupování vegan-
ských či vegetariánských výrobků. V tuzemsku ji 
firmám poskytuje Česká veganská společnost. Kro-
mě certifikace získají firmy i marketingovou podpo-
ru a testovací veganskou komunitu, která aktivně 
poskytuje zpětnou vazbu. Česká veganská společ-
nost také firmám, které mají zájem o podnikání 

TÉMA VYDÁNÍ
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Konkrétní nabídku 
maloobchodních řetězců najdete 
na www.zboziaprodej.cz

v rostlinné výrobě a produkci potravin, nabízí na 
webových stránkách ke stažení manuál Future 
Foods. Začínající podnikatelé se v něm dozvědí řadu 
důležitých informací o veganském podnikání od 
jeho plánování až po možnosti financování, pozna-
jí proces při vývoji produktů, včetně všech legislativ-
ních požadavků a tvorby marketingového plánu. 
Česká veganská společnost tak naplňuje svou misi 
napomáhat snižování spotřeby živočišných produk-
tů pragmatickou cestou spolupráce a podpory firem 
tak, aby se co nejvíce rozšiřovala nabídka rostlin-
ných výrobků na tuzemském trhu.

Pražský Impact Hub zase firmám nabízí tříměsíční 
akcelerační program Future od Food, který je zamě-
řen na inovativní a udržitelnou produkci. Firmy 
v něm projdou vzdělávacími workshopy, diskusními 

setkáními s experty z potravinářského oboru i pro-
fesionálním mentoringem. Akcelerační program jde 
v duchu evropské strategie Od zemědělce ke spo-
třebiteli, ve které chce Evropská komise poskytnout 
finanční podporu ve výši nejméně sto miliard eur 
pro přechod na udržitelnější zemědělství. „Podle 
strategie má být deset miliard eur použito na bio-
hospodářství a potraviny, přičemž klíčovou oblastí 
výzkumu bude zvyšování dostupnosti a zdrojů al-
ternativních proteinů, jako jsou rostlinné, kultivova-
né či mořské proteiny a proteiny na bázi hmyzu 
a další náhražky masa,“ přibližuje předseda České 
veganské společnosti Martin Ranninger.

České inovativní firmy si díky takovým podpůrným 
programům, které nabízí třeba i agentura 
CzechTrade, nacházejí cestu nejen na pulty obcho-

dů v tuzemsku, ale také v zahraničí. Příkladem je 
společnost I love Hummus Štěpána Hodače. Ta 
svůj sortiment – cizrnové pomazánky a také korej-
skou specialitu, fermentovanou zeleninu kimči – 
zalistovala už do více než sedmi stovek obchodů 
v tuzemsku a na Slovensku. Aktuálně míří na ně-
mecký trh, kde spouští e-shop a chystá se i do 
několika tamních obchodních řetězců.         

www.popai.cz

POPAI DAY 2020
26. 11. 2020

Prestižní událost pro profesionály z retailu již po dvanácté

POPAI FÓRUM 2020 - HODINA PRAVDY
Konference bude tentokrát v rukou žen: budou nejen v roli 
moderátorek, ale také představí své myšlenky i projekty. 
Nový pohled na retail, ve kterém se propojují 3 světy: fyzický, 
lidský faktor a vyspělé technologie.

POPAI AWARDS 2020
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v retailu. 
Přehlídka nejnovějších realizací in-store komunikace, digitálních 
technologií, integrovaných in-store řešení. 

Hvězda 3D reklamy 2020
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové 
předměty dlouhodobě podporuje obor 3D reklamy a zviditelňuje 
nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2020
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů komunikace v retailu 
dle zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

SPONZOŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA 
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU 
UP BRAND ACTIVATION

inzerce

„Důležitá je použitá surovina a chuť.“

 Pro alternativní rostlinné výrobky je velmi důležitá nejen použitá surovina, ale 
také chuť, která rozhodne o tom, jestli se zákazník po vyzkoušení k výrobku 
opakovaně vrátí. Ze surovin, které se běžně při výrobě rostlinných alternativ 
využívají, jsme vybrali tu, se kterou pracuje málokdo – oves. Je to středoev-
ropská plodina, tradiční, nutričně hodnotná a splňuje to, co od ní očekáváme 
i kromě výživových vlastností, tedy udržitelnost. Výrobky jsou fermentované 
díky kulturám kvašení na rostlinné bázi a obohacujeme je o živé jogurtové 
kultury, vitaminy a vápník.

Martin Krystián, generální ředitel, Olma
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TÉMA VYDÁNÍ

Od masa k veganskému 
burgeru
Do ryze rostlinného segmentu s potenciálem růs-
tu vstupují také firmy, které tradičně zpracováva-
jí živočišnou surovinu. Je to třeba příklad společ-
ností Uzeniny Příbram a Olma. Tradiční 
zpracovatelé živočišné suroviny využili svého 
technologického know-how, inovativního ducha 
a pustili se do výroby rostlinných alternativ. 
„V masném průmyslu jsme už po několik genera-
cí, ale vnímáme vzestup zájmu o rostlinné výrob-
ky, a protože rádi vymýšlíme inovativní a trendy 
produkty, zkusili jsme to právě v segmentu vege-
tariánských a veganských produktů,“ přibližuje 
detaily firemní strategie Nikola Vlastníková z mar-
ketingu společnosti Uzeniny Příbram. Firma ve 
spolupráci s řetězcem Penny Market uvedla na trh 
burger a mletou směs, které mají za cíl oslovit 
širší skupinu spotřebitelů a představit jí chutné 
varianty tradičně masových pokrmů. Výroba ve-
ganských a vegetariánských produktů je striktně 
oddělena od konvenční výroby a masné a rostlin-
né výrobky se potkají až zabalené při závozu 
v prodejních vitrínách. Firma nadále pracuje na 
vývoji nových receptur, do prodeje má připravené 
veganské mleté, tyčinky na gril či vegetariánské 
varianty měkkých salámů.

Veganského burgeru se podle firmy produkuje na 
dvě tuny měsíčně. „V následujících letech počítá-
me s postupným nárůstem a rozšiřováním rostlin-

ných výrobků do standardní a stálé nabídky. Také 
předpokládáme, že dojde k ustálení a k typové 
selekci jednotlivých druhů, jelikož spotřebitel teď 
zkouší, zvláště pak z řad flexitariánů či konzumen-
tů převážně masových jídel, jestli a jaký rostlinný 
výrobek mu bude chutnat. Pro něj se pak bude 
vracet a zařazovat jej častěji do svého jídelníčku,“ 
míní Nikola Vlastníková.

Tiskový mluvčí společnosti Penny Market Tomáš 
Kubík potvrzuje, že řetězec do nabídky zařazuje 
nové rostlinné produkty, ať už jsou to alternativy, 
jako je veganský burger nebo celá řada rostlinných 
pomazánek, tofu a saláty na bázi bulguru či hum-
musu: „Tento typ sortimentu je stále velmi okrajo-
vý, vzhledem k porovnání celkových prodejů, nic-
méně segment postupně roste a my rozšiřujeme 
naši nabídku.“ Pro grilovací sezonu příštího roku 
tak zákazníci v Penny Marketech najdou nabídku 
veganských uzenin a specialit.

Mléčný sortiment 
doplňuje oves

I tradiční zpracovatel mléka, společnost Olma, zare-
agoval na rostoucí poptávku po rostlinných výrob-
cích a zdravém stravování. Jak uvádí generální ředi-
tel Martin Krystián, před více než rokem se firma 
rozhodla pro vývoj nových výrobků a do rostlinného 
segmentu vstoupila se značkou Green Day, jejíž zá-

klad tvoří fermentovaný oves. „Máme dlouholeté 
zkušenosti s výrobou čerstvých a zakysaných mléč-
ných výrobků a kromě toho také zkušenosti s výro-
bou rostlinných tuků Zlatá Haná. Při rozhodování 
o tom, jakou surovinu pro alternativu jogurtu a dal-
ších výrobků zvolit, vyhrál oves. Je to plodina, která 
je ve střední Evropě tradiční, patří do naší krajiny 
odnepaměti a byla vždy součástí našeho jídelníčku 
v řadě různých podob,“ přibližuje důvody, proč oves 
porazil tradičněji využívané suroviny, jako jsou na-
příklad sója či kokos. „Nevolíme si obvykle tu nej-
jednodušší cestu. Vývoj tak trval déle, ale víme, že 
na konci je exkluzivní produkt,“ dodává.

Pro fermentaci ovesného základu se využívají kul-
tury vhodné pro vegany, které rostou na čistě rost-
linném substrátu. Tak je vyloučena laktóza, která je 
u běžných kultur nejčastěji využívaným růstovým 
médiem. Výrobky obsahují známé kmeny jogurto-
vých kultur a probiotických kultur, které mají vliv na 
dobrou skladbu lidského mikrobiomu a navíc také 
vitaminy a vápník. Zásadní vývoj probíhal při ladění 
chuti, která je pro to, aby zákazník produkt přijal, 
naprosto klíčová. Společnost nabízí alternativu jo-
gurtu v příchuti přírodní, jahodu s citronem a man-
go a pro rostlinné drinky je kromě přírodní varianty 
připravena ještě vanilka a lesní směs. Ovesné rost-
linné drinky se objeví na trhu na konci září.

V budoucnu nabídku obohatí také proteinové vý-
robky. I tady si může být zákazník jist, že tu nedo-
chází ke křížení živočišné a rostlinné produkce. 
„Výrobní procesy jsou nastavené tak, že se mléčné 
a rostlinné výrobky nemohou potkat, to garantu-
jeme. Vychází to z našich dlouholetých zkušeností 
při zpracování konvenčního a bio mléka,“ dodává 
Martin Krystián. Anglický název Green Day firma 
nezvolila pro svoji rostlinnou produkci náhodně. 
Kromě tuzemského trhu s výrobky míří také do 
zahraničí, kde je báze potenciálních zákazníků pře-
ce jen vyšší než v tuzemsku.

Rostlinný byznys má 
podporu Evropské unie

Jak Uzeniny Příbram, tak i Olma využily možnost 
certifikovat své výrobky ochrannou známkou 
V-Label, která je pro spotřebitele jednoduchým 
a spolehlivým průvodcem při nakupování vegan-
ských či vegetariánských výrobků. V tuzemsku ji 
firmám poskytuje Česká veganská společnost. Kro-
mě certifikace získají firmy i marketingovou podpo-
ru a testovací veganskou komunitu, která aktivně 
poskytuje zpětnou vazbu. Česká veganská společ-
nost také firmám, které mají zájem o podnikání 
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Tomáš Prouza, prezident, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Omezování plastového odpadu je jedním ze zásadních témat 
současnosti. Moře a oceány jsou jimi zanesené čím dál větší 
měrou a prognózy nejsou právě optimistické. Pokud tedy ne-
začneme skutečně zodpovědně a co nejdříve jednat. To slovo 
zodpovědně zde v žádném případě není náhodou. Dovolím si 
připomenout, že obchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) patří v oblasti zodpověd-
ného přístupu v nakládání s plasty mezi premianty.

R etaileři, členové SOCR ČR, pat-
ří na tuzemském trhu mezi ty 
subjekty, kterým zodpovědné 
zacházení s plasty rozhodně 
není cizí a jejich aktivity patří 

k průkopnickým. Jmenujme namátkou možnost 
„načepovat si“ z tzv. plnicí stanice prací gely do 
vlastní znovupoužitelné nádobky, částečné ome-
zení plastových obalů na potravinách, zejména na 
ovoci a zelenině (třeba konkrétně na okurkách), 
nebo využívání sáčků z textilie, které neslouží pou-
ze k jednorázovému použití.  

Změna související s využitím recyklovatelných oba-
lů se přitom lépe daří u vlastních neboli privátních 
značek. Vzhledem k tomu, že ochranu životního 
prostředí má na paměti stále více obyvatel, před-
stavuje právě ekologie pro obchodníky v rámci je-
jich marketingových aktivit skutečně důležité téma. 
I proto omezení plastových obalů řeší s experty na 
danou problematiku i se samotnými dodavateli.

Většina zvolila méně 
aktivistický a více 
racionální přístup

Poslední roky byly tak trochu ve znamení experi-
mentování. Někdy to bylo ode zdi ke zdi, kdy řada 
oblastí podnikání halasně vykřikovala do světa: 
Skončili jsme s plasty! Naštěstí ale většina z nás 
zvolila trochu méně aktivistický a více racionální 
přístup. Nezapomínejme například, že obaly mno-
hé plodiny nejen chrání, ale rovněž prodlužují jejich 
čerstvost, takže ve finále vlastně omezují plýtvání. 

Mimochodem právě ovocem a zeleninou se celo-
světově plýtvá nejvíce. Pokud si jako příklad vez-
meme právě zmiňované okurky hadovky, problé-
mem je, že v Česku chybějí pěstitelé, kteří by 
řetězce dokázali podstatnou část roku zásobit 
vlastní produkcí. Proto jsou obchodníci nuceni 
okurky celoročně dovážet ze zahraničí, například 
ze Španělska, z Nizozemska, Bulharska nebo Ru-
munska. A obal se v tomto případě jeví jako ne-
zbytný, protože prodlouží jejich čerstvost až na dva 
týdny. Plastová fólie navíc zabraňuje vnější konta-
minaci, zejména té mikrobiální.

Obaly jsou prostě 
nezbytné

Situace související s koronavirovou pandemií nás 
jasně nasměrovala od „antiplastového šílení“ zpět 
k normálnímu využívání obalů. Přiznejme si, že 
obaly, a to i ty plastové, jsou prostě nezbytné. Pro-
dej do vlastních nádob, namátkou u lahůdek, se 

Upfield ČR spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha Smíchov, michala.kadlecova@upfield.com 

272_Hera_Vanoce_inz_240x170_ZboziProdej_final.indd   1 09.09.2020   8:12:17
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Ekologický je podle toho, 
jak se s ním nakládá

Transpozice evropské směrnice k jednorázovým 
plastům se protahuje a samotné Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR (MŽP ČR) neví, jak vlastně 
definovat plast. Bylo by proto zapotřebí nejprve 
stanovit, jaký typ obalu je správný a vhodný k re-
cyklaci. Teprve pak bude možné edukovat veřej-
nost i v prodejnách. V této souvislosti se hodí při-
pomenout, že samotný obal je či není ekologický 

podle toho, jak se s ním nakládá, nikoli podle po-
užitého materiálu. I proto dochází v některých ře-
tězcích k rušení papírových tašek. Navíc proti ome-
zování plastového odpadu jdou požadavky 
Ministerstva zdravotnictví ČR na poskytování sáč-
ků a jednorázových rukavic v prodejnách.

A pokud jde o návrh na povinné zálohování PET 
lahví? Určitě neuškodí připomenout, že ani samot-
né MŽP ČR aktuálně neplánuje zavést tuto povin-
nost. Podle něj by se totiž jednalo o nekoncepční 
zásah do stávajícího systému třídění odpadů, 
s čímž nelze než souhlasit. Ohledně samotné tvor-
by obalové legislativy nabízí SOCR ČR samozřejmě 
plnou součinnost se všemi zainteresovanými stra-
nami, především pak právě s MŽP ČR. 

Partner rubriky:



v současné době jeví jako velmi rizikový právě 
s ohledem na hygienické a zdravotní hledisko. 
Z toho důvodu se rozhodně nelze ztotožnit s hes-
ly typu „žádný obal dobrý obal“. Jaké jiné alterna-
tivy se k jednorázovým mikrotenovým sáčkům 
nabízejí? Kromě opakovaně použitelných textilních 
pytlíků se v prodejnách zkoušejí třeba i vratné pře-
pravky nebo dokonce banánové listy, do nichž je 
zboží dovážené z Asie zabalené. Upřímně, mož-
nosti jsou ale omezené. Nikoli obchodníci, ale po-
travinářský a obalový průmysl by proto měl vysvět-
lovat, proč jsou obaly takové, jaké jsou.
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Tomáš Prouza, prezident, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Omezování plastového odpadu je jedním ze zásadních témat 
současnosti. Moře a oceány jsou jimi zanesené čím dál větší 
měrou a prognózy nejsou právě optimistické. Pokud tedy ne-
začneme skutečně zodpovědně a co nejdříve jednat. To slovo 
zodpovědně zde v žádném případě není náhodou. Dovolím si 
připomenout, že obchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) patří v oblasti zodpověd-
ného přístupu v nakládání s plasty mezi premianty.

R etaileři, členové SOCR ČR, pat-
ří na tuzemském trhu mezi ty 
subjekty, kterým zodpovědné 
zacházení s plasty rozhodně 
není cizí a jejich aktivity patří 

k průkopnickým. Jmenujme namátkou možnost 
„načepovat si“ z tzv. plnicí stanice prací gely do 
vlastní znovupoužitelné nádobky, částečné ome-
zení plastových obalů na potravinách, zejména na 
ovoci a zelenině (třeba konkrétně na okurkách), 
nebo využívání sáčků z textilie, které neslouží pou-
ze k jednorázovému použití.  

Změna související s využitím recyklovatelných oba-
lů se přitom lépe daří u vlastních neboli privátních 
značek. Vzhledem k tomu, že ochranu životního 
prostředí má na paměti stále více obyvatel, před-
stavuje právě ekologie pro obchodníky v rámci je-
jich marketingových aktivit skutečně důležité téma. 
I proto omezení plastových obalů řeší s experty na 
danou problematiku i se samotnými dodavateli.

Většina zvolila méně 
aktivistický a více 
racionální přístup

Poslední roky byly tak trochu ve znamení experi-
mentování. Někdy to bylo ode zdi ke zdi, kdy řada 
oblastí podnikání halasně vykřikovala do světa: 
Skončili jsme s plasty! Naštěstí ale většina z nás 
zvolila trochu méně aktivistický a více racionální 
přístup. Nezapomínejme například, že obaly mno-
hé plodiny nejen chrání, ale rovněž prodlužují jejich 
čerstvost, takže ve finále vlastně omezují plýtvání. 

Mimochodem právě ovocem a zeleninou se celo-
světově plýtvá nejvíce. Pokud si jako příklad vez-
meme právě zmiňované okurky hadovky, problé-
mem je, že v Česku chybějí pěstitelé, kteří by 
řetězce dokázali podstatnou část roku zásobit 
vlastní produkcí. Proto jsou obchodníci nuceni 
okurky celoročně dovážet ze zahraničí, například 
ze Španělska, z Nizozemska, Bulharska nebo Ru-
munska. A obal se v tomto případě jeví jako ne-
zbytný, protože prodlouží jejich čerstvost až na dva 
týdny. Plastová fólie navíc zabraňuje vnější konta-
minaci, zejména té mikrobiální.

Obaly jsou prostě 
nezbytné

Situace související s koronavirovou pandemií nás 
jasně nasměrovala od „antiplastového šílení“ zpět 
k normálnímu využívání obalů. Přiznejme si, že 
obaly, a to i ty plastové, jsou prostě nezbytné. Pro-
dej do vlastních nádob, namátkou u lahůdek, se 
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37 let

3 lidé v týmu

2děti 
(7letá dvojčata)

záliby: zahrada, jachting, 
swing, design

Lenka Vaněk
vedoucí poradenství

pro spotřební zboží 
a retail a leader 
wavespace Praha, 
EY Česká republika

Není úplně obvyklé, když o vaší profesi 

rozhodne film. Lence Vaněk se ale právě 

tohle stalo. A tak místo profese v IT, kam 

původně směřovala, skončily její kroky 

v marketérských sférách. Dnes radí 

organizacím, jak se zaměřit na 

zákazníka, jak nastavit a dosáhnout 

strategických cílů a jak si je udržet 

v dlouhodobém horizontu. A to od 

inovací a procesů přes marketing až 

po řízení portfolia.

 Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

10 let v oboru 
strategického 
marketingu
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 Jitka Hemolová,
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Z a tím, že dnes se Lenka Vaněk po-
hybuje místo IT v marketingu, stojí 
Mel Gibson. „Viděla jsem film Po 
čem ženy touží a zamilovala se do 
profese marketéra,“ usmívá se. 

A tak se rozhodla jít za tím, po čem touží. Nechala 
IT, na které se zaměřovala ještě na gymnáziu, a na-
šla si specializaci marketingových komunikací na 
Univerzitě Tomáše Bati. Na marketingovou praxi 
si sáhla hned při studiu, byla součástí týmu, který 
se stará o propagaci školy, a po škole zamířila do 
rodinné firmy Vitar, kde se pustila do marketingo-
vých strategií pro doplňky stravy.

„V době mého působení společnost procházela 
naprosto klíčovou změnou, kdy řízení firmy pře-
cházelo z otce na syna a společně s ním jsme pak 

Klíčové slovo je pochopení

Postavit schopný tým, který bude táhnout za jeden 
provaz, je něco, co se Lence v průběhu času daří. 
„Tým je o lidech, kteří se vzájemně podporují a in-
spirují. A díky osobnostnímu a kompetenčnímu 
mixu pak odvádějí skvělé výsledky a ještě je to na-
plňuje a baví,“ uvádí. Cit pro sestavení dobře fun-
gujících týmů má zřejmě díky tomu, že jí není cizí 
pochopení. „To je pro mě asi to klíčové slovo. Po-
třebuji vždy pochopit, co s čím souvisí, jak se jed-
notlivé procesy ovlivňují nebo jdou někdy proti 
sobě. To je klíčová vlastnost, která mi vždy pomá-
hala posouvat se dopředu. Když pochopím, jak 
přemýšlí můj zákazník, jsem mu blíž a mohu s ním 
efektivně komunikovat a najít pro něj řešení,“ při-
bližuje Lenka Vaněk. Cestou k pochopení je dosta-



Kam se podle Lenky Vaněk 
bude ubírat spotřebitel v FMCG, 
čtěte na www.zboziaprodej.cz 

Relax Lenka Vaněk nachází 
v dobročinných aktivitách i na 

tanečních lekcích swingu.

Jejím každodenním chlebem je objevovat chytrého zákazníka budoucnosti.

„Choose to be 
happy.“

nastavovali budoucí strategii firmy,“ vysvětluje 
Lenka Vaněk. Právě ve Vitaru tak získala cenné 
zkušenosti a pevné základy pro další směřování 
právě v oblasti strategického marketingu. „Hodno-
tový rámec ve Vitaru je jednou z jejich základních 
esencí a pomohl mi pochopit, že kultivace kultury 
společnosti dokáže pomoci přestát i velmi obtížné 
chvíle, jako byla krize v roce 2008, kdy se firma 
dokázala opravdu semknout,“ vzpomíná.

Další marketingové obzory si po mateřské dovole-
né rozšířila ve společnosti Hamé. „Po akvizici skan-
dinávskou společností Orkla bylo klíčové identifi-
kovat strategii dalšího směřování. Zásadní bylo 
jasně určit silné stránky vlastněných značek a jejich 
specifickou odlišnost ve všech zemích, kde Hamé 
působí,“ shrnuje. Po třech a půl letech ale přišla 
další výzva. „Společnost EY chtěla vybudovat sil-
nou expertizu v oblasti spotřebního zboží a malo-
obchodu a já měla chuť naučit se něco nového 
mimo vody marketingového ředitele,“ popisuje 
svoji cestu do EY Česká republika. V EY má na sta-
rost nejen poradenství pro oblast spotřebního zbo-
ží a maloobchodu, ale také vede tým zkušených 
facilitátorů a projektových designérů pod EY znač-
kou wavespace. Ta pomáhá klientům kolaborační-
mi technikami rychleji dosahovat jejich cílů.

tek informací, hodně se ptát, pracovat s průzkumy 
a analýzami a snažit se neprojektovat vlastní pre-
ference do dané problematiky. V rámci pochopení 
budoucího chování zákazníků pracuje s progra-
mem EY FutureConsumer.Now, pomocí něhož 
může klientům nastavit zrcadlo, zda jejich služba 
či produkt budou relevantní i pro zákazníka bu-
doucnosti.

Pokud není karanténa a netráví tak zrovna čas na 
home office, startuje každé pracovní ráno odvo-
zem dětí do školy, odkud míří do kanceláří praž-
ského Florentina na interní stand-up. „Zhodnotíme 
s kolegy denní priority a plány a pak už se věnuji 
řadě interních schůzek s kolegy z jiných částí firmy, 
třeba s datovými analytiky. Mou nejoblíbenější pra-
covní náplní jsou klientské workshopy, kde i náš 
český EY patří do globální sítě wavespace, což je 
metodika, pomocí které prostřednictvím worksho-
pů a různých kolaboračních cvičení připravujeme 
akční plány nebo stavíme podnikové strategie či 
jiné transformační procesy se zaměřením na zákaz-
níka a spolupráci,“ shrnuje Lenka Vaněk.
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VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2020:
PŘEDSTAVUJEME...

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

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČOKOLÁDY DÁMSKÁ HYGIENA

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

LAHŮDKY MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ PRODUKTY MLÉKO A SMETANA MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

SLANÉ POCHUTINY SUŠENKY A OPLATKY SÝRY TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

JACK DANIEL‘S TENNESSEE APPLE 
BROWN-FORMAN CZECHIA

SHERON POWER LETNÍ OSTŘIKOVAČ 
DF PARTNER

FREE JOGURT BÍLÝ S BIFIDOKULTUROU 
BILLA

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  
BILLA

RIA ULTRA 
HARTMANN-RICO

NEKONEČNÝ SÁČEK 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY 
FOSFA

HOTOVÁ JÍDLA
TESCO STORES ČR

TESCO ČERSTVÉ SALÁTY 
TESCO STORES ČR

K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA 
TESCO STORES ČR

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

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
HARMONY 
SHP BOHEMIA

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ – CHLEBY
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

ASTRID Q10 MIRACLE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DEDRA HOUBIČKA NA MYTÍ NÁDOBÍ
VAŠE DEDRA

KARLOVA KORUNA SLANÉ SNACKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SUŠENKY A OPLATKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

BILLA PREMIUM TĚSTOVINY 
BILLA

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

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  RIA ULTRA 

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY HOTOVÁ JÍDLA K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO BONI MLÉKO 1,5% VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
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NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA    VOLBA SPOTŘEBITELŮ #volbaspotrebitelu
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

Vaši zákazníci nás mohou najít i na Facebooku!

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

www.volbaspotrebitelu.cz

REGISTRACE 
PRODUKTŮ 

DO 21. ROČNÍKU 
ZAČÍNÁ UŽ NA

PODZIM 
2020!

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

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

KÁVA KONZERVOVANÉ POTRAVINY KOUPELOVÁ KOSMETIKA KRMIVA PRO KOČKY KRMIVA PRO PSY

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

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

VÍNO VLASOVÁ KOSMETIKA VŮNĚ DO AUTA VYSAVAČE NA OKNA ZMRZLINY

OPALOVACÍ KOSMETIKA

AMYLON PROTEIN PUDING 
AMYLON

FRED & FLO VATOVÉ TYČINKY 
TESCO STORES ČR

PANGAMIN PŘÍRODNÍ B KOMPLEX 
RAPETO

RELAX 100% Z OVOCE 
MASPEX CZECH

TESCO 100% ŠŤÁVA 
TESCO STORES ČR

JACOBS CAPPUCCINO 
JACOBS DOUWE EGBERTS

KARLOVA KORUNA ČESKÉ ŠVESTKY 
PENNY MARKET

AUTHENTIC TOYA AROMA TEKUTÁ MÝDLA 
TOMIL

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

BRIT FUNCTIONAL SNACKS 
VAFO PRAHA

TESCO MRAŽENÉ RYBY 
TESCO STORES ČR

SEMIX MÜSLI TYČINKY NASLANO 
RAJČE A BAZALKA 
SEMIX

BIRELL COLA, BEZOVKA, CITRONÁDA 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

BILLA PREMIUM PESTO GENOVESE 
BILLA

NATURALIA 
PENNY MARKET

MAGIC LITTER BENTONITE ULTRA WHITE 
MAGIC PEARLS

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

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁKOVÝ SALÁT 
GASTON

FINO GREEN LIFE PYTLE NA ODPADKY  
SARANTIS CZECH REPUBLIC

KNOPPERS NUTBAR 
STORCK ČESKÁ REPUBLIKA

BOHEMIA SEKT ICE 
BOHEMIA SEKT

NATURE BOX 
HENKEL ČR

SHERON TALISMAN 
DF PARTNER

VYSAVAČ NA OKNA A KOUPELNY NEMO 
LEIFHEIT

BILLA RUSKÁ ZMRZLINA SMETANOVÁ 
BILLA

ASTRID SUN 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

TESCO 100% ŠŤÁVA 

BRIT FUNCTIONAL SNACKS 

TESCO MRAŽENÉ RYBY 
SEMIX MÜSLI TYČINKY NASLANO 

BIRELL COLA, BEZOVKA, CITRONÁDA BILLA PREMIUM PESTO GENOVESE NATURALIA 
PENNY MARKET
NATURALIA NATURALIA 

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁKOVÝ SALÁT FINO GREEN LIFE PYTLE NA ODPADKY  

BOHEMIA SEKT ICE NATURE BOX VYSAVAČ NA OKNA A KOUPELNY NEMO BILLA RUSKÁ ZMRZLINA SMETANOVÁ 

VÍTĚZ

AB
SOLUTNÍ

2020

ASTRID SUN 

VÍ ĚZVÍTĚZ
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ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČOKOLÁDY DÁMSKÁ HYGIENA

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

LAHŮDKY MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ PRODUKTY MLÉKO A SMETANA MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

SLANÉ POCHUTINY SUŠENKY A OPLATKY SÝRY TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

JACK DANIEL‘S TENNESSEE APPLE 
BROWN-FORMAN CZECHIA

SHERON POWER LETNÍ OSTŘIKOVAČ 
DF PARTNER

FREE JOGURT BÍLÝ S BIFIDOKULTUROU 
BILLA

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  
BILLA

RIA ULTRA 
HARTMANN-RICO

NEKONEČNÝ SÁČEK 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY 
FOSFA

HOTOVÁ JÍDLA
TESCO STORES ČR

TESCO ČERSTVÉ SALÁTY 
TESCO STORES ČR

K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA 
TESCO STORES ČR

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

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
HARMONY 
SHP BOHEMIA

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ – CHLEBY
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

ASTRID Q10 MIRACLE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DEDRA HOUBIČKA NA MYTÍ NÁDOBÍ
VAŠE DEDRA

KARLOVA KORUNA SLANÉ SNACKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SUŠENKY A OPLATKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

BILLA PREMIUM TĚSTOVINY 
BILLA

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

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  RIA ULTRA 

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY HOTOVÁ JÍDLA K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO BONI MLÉKO 1,5% VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Člen Skupiny Coop otevřel v Berouně výrazně 
zmodernizovanou prodejnu. Další důkaz toho, že tradiční 
obchodníci ani ve složité době nezahálejí a dělají maximum, 
aby v silné konkurenci uspěli. Hradec Králové hostil 
přínosné setkání tuzemských prodejců a zemědělců. 
A na světě je další bezlepkové pekařství. Další detaily 
a fotografie jsou na www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



V Hradci Králové se sešli zástupci tradičních ob-
chodníků a zemědělců. Zúčastnil se hejtman Jiří 
Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO) a členové Zemědělského svazu 
ČR. „Díky setkání jsem se ujistil v tom, že je 
důležité vytvářet a rozšiřovat regionální vnímání 
v kraji jak ve školách, tak sociálních zaříze-
ních a na dalších místech. Měli by-
chom pravidelně upozorňovat 
veřejnost, že máme své kraj-
ské regionální potraviny, je-
jichž nákupem podporujeme 
i naše zemědělce a obchodní-
ky. Jsem mile překvapen tím, ko-
lik regionálních výrobců a jejich vý-
robků se v porovnání se zahraničními 
řetězci nachází na pultech českých nezá-
vislých obchodníků. Jednoduše je potřeba, 
abychom nakupovali tam, kde žijeme,“ komen-
tuje Jiří Štěpán.

„Téma regionálních potravin je obecně populár-
ní v rámci Evropské unie, která řeší krátké po-
travní řetězce. To znamená, kde se co vypěstuje, 

mělo by 
se v zemi 

zpracovat, prodat 
i sníst. Bohužel ne všu-

de to takto funguje a to včet-
ně České republiky, která nás vnímá 

jako malé hráče a naše provozy i výrobny 
jako neefektivní s porovnáním se zahraničními 
řetězci. My jako nezávislí obchodníci nemáme 
ani pětinu trhu. Problém je v tom, že zákazník 
nás vnímá jako dražší subjekty, čímž se stále 
zlepšuje situace pro zahraniční řetězce,“ objas-
ňuje situaci z pohledu českých obchodníků 
 Pavel Březina, předseda AČTO.

V samém centru Olomouce je lidem s potravi-
novou alergií nebo intolerancí od pondělí 
17. srpna k dispozici nová pobočka sítě Smajlík. 
Kromě hanácké metropole najdou zákazníci dvě 

prodejny této značky v Brně a jednu v Ostravě. 
Spolumajitelka konceptu Ivana Vaníčková pro-
zrazuje, v čem je tato nová provozovna výjimeč-
ná: „Samozřejmě držíme standardy, které jsme 
značce Smajlík od začátku vnukli. Tedy pozitivní 
přístup k zákazníkům a bezpečné dobroty, na 
které donedávna zákazníci s bezlepkovou die-
tou mohli zapomenout. Tato provozovna v Olo-
mouci je však výjimečná především tím, že jsme 
ji jako první otevřeli společně s naším dlouhole-
tým partnerem, Pekařstvím bez lepku Kocman. 
Jde tedy o speciálku výhradně tohoto výrobce 
pečiva.“ Dodává, že sortiment doplňují lahůdky, 
zmrzlina nebo kvalitní káva. Do konce roku se 
síť rozroste o další pobočku v Praze. Koronakrize 
totiž nakupování v tomto typu obchodů podle 
vyjádření provozovatelů rozhodně nezastavila.

Prodejna Coop Hořovice, družstva, v Be-
rouně prošla významnou designovou 
i koncepční obměnou. Cílem bylo vytvořit 
nový koncept určený primárně do měst-
ského prostředí.

Ve čtvrtek 4. září proběhlo slavnostní otevření 
proměněné berounské prodejny Coop Hořovi-
ce, družstva. Přítomno bylo vedení města Be-
roun v čele se starostkou Soňou Chalupovou, 
zástupci Coop Hořovice, družstva, Svazu čes-
kých a moravských spotřebních družstev i vý-
znamných dodavatelů. Ředitelka Coop Hořovi-
ce, družstva, Lubica Černá uvádí: „Chceme 
našim zákazníkům umožnit rychlý plnosorti-
mentní nákup. Nově je v prodejně k dispozici 
i Bistro s nabídkou dobré kávy, cukrářských 
a lahůdkářských výrobků, teplého pultu a men-
ším posezením. Myslíme i na maminky s nej-
menšími, pro ně jsme připravili dětský koutek.“ 
Prodejna je v souladu se současným trendem 
prezentace zboží, kombinace tmavších barev 
a kvalitního osvětlení umožňuje skvělou vizibi-
litu zboží. Náležitá pozornost byla věnována 
zejména úseku čerstvých potravin s důrazem na 
atraktivní prezentaci čerstvého sortimentu – ob-
služného úseku, pečiva a zeleniny.

Rekonstrukce proběhla takřka od podlahy. Sa-
motnou realizací byla pověřena společnost RN 
servis EU, která zajistila uskutečnění tzv. na klíč. 
V prodejně jsou nové chladicí vitríny, regály, po-
kladní boxy, osvětlení, zařízení kavárny, teplý 
pult a další prvky. „Máme za sebou náročné 
otevření a první pozitivní ohlasy od našich zá-
kazníků. Věříme, že s tímto novým konceptem 
dokážeme uspět i v silně konkurenčním měst-
ském prostředí. Chtěla bych tímto pozvat všech-
ny k nám do Berouna, na nákup a posezení 
u dobré kávy,“ dodává Lubica Černá.

Prodejna 
Coop Tip
v Berouně má 
nový kabát

Nákup regionálních potravin
podporuje lokální ekonomiku
V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnilo setkání nezávislých domácích obchodníků 
a zemědělců. Cílem bylo prohloubit a posílit spolupráci, případně ji vytvořit tam, kde dopo-
sud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora 
lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb.

V Olomouci je další 
bezlepkové pekařství
Již přes tři roky se rozvíjí sít specializovaných maloobchodních prodejen, které se zaměřují 
na prodej čerstvého sortimentu s výhradně bezlepkovými potravinami. Prodejny nesou sym-
patickou značku Smajlík. Nyní provozovatel otevřel další provozovnu v Olomouci.

V Hradci Králové se sešli zástupci tradičních ob-
chodníků a zemědělců. Zúčastnil se hejtman Jiří 
Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO) a členové Zemědělského svazu 
ČR. „Díky setkání jsem se ujistil v tom, že je 
důležité vytvářet a rozšiřovat regionální vnímání 
v kraji jak ve školách, tak sociálních zaříze-
ních a na dalších místech. Měli by-
chom pravidelně upozorňovat 
veřejnost, že máme své kraj-
ské regionální potraviny, je-
jichž nákupem podporujeme 
i naše zemědělce a obchodní-
ky. Jsem mile překvapen tím, ko-
lik regionálních výrobců a jejich vý-
robků se v porovnání se zahraničními 
řetězci nachází na pultech českých nezá-
vislých obchodníků. Jednoduše je potřeba, 
abychom nakupovali tam, kde žijeme,“ komen-

mělo by 
se v zemi 

zpracovat, prodat 
i sníst. Bohužel ne všu-

de to takto funguje a to včet-
ně České republiky, která nás vnímá 

jako malé hráče a naše provozy i výrobny 
jako neefektivní s porovnáním se zahraničními 
řetězci. My jako nezávislí obchodníci nemáme 

sud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora 
lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb.
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Člen Skupiny Coop otevřel v Berouně výrazně 
zmodernizovanou prodejnu. Další důkaz toho, že tradiční 
obchodníci ani ve složité době nezahálejí a dělají maximum, 
aby v silné konkurenci uspěli. Hradec Králové hostil 
přínosné setkání tuzemských prodejců a zemědělců. 
A na světě je další bezlepkové pekařství. Další detaily 
a fotografie jsou na www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



V Hradci Králové se sešli zástupci tradičních ob-
chodníků a zemědělců. Zúčastnil se hejtman Jiří 
Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního 
obchodu (AČTO) a členové Zemědělského svazu 
ČR. „Díky setkání jsem se ujistil v tom, že je 
důležité vytvářet a rozšiřovat regionální vnímání 
v kraji jak ve školách, tak sociálních zaříze-
ních a na dalších místech. Měli by-
chom pravidelně upozorňovat 
veřejnost, že máme své kraj-
ské regionální potraviny, je-
jichž nákupem podporujeme 
i naše zemědělce a obchodní-
ky. Jsem mile překvapen tím, ko-
lik regionálních výrobců a jejich vý-
robků se v porovnání se zahraničními 
řetězci nachází na pultech českých nezá-
vislých obchodníků. Jednoduše je potřeba, 
abychom nakupovali tam, kde žijeme,“ komen-
tuje Jiří Štěpán.

„Téma regionálních potravin je obecně populár-
ní v rámci Evropské unie, která řeší krátké po-
travní řetězce. To znamená, kde se co vypěstuje, 

mělo by 
se v zemi 

zpracovat, prodat 
i sníst. Bohužel ne všu-

de to takto funguje a to včet-
ně České republiky, která nás vnímá 

jako malé hráče a naše provozy i výrobny 
jako neefektivní s porovnáním se zahraničními 
řetězci. My jako nezávislí obchodníci nemáme 
ani pětinu trhu. Problém je v tom, že zákazník 
nás vnímá jako dražší subjekty, čímž se stále 
zlepšuje situace pro zahraniční řetězce,“ objas-
ňuje situaci z pohledu českých obchodníků 
 Pavel Březina, předseda AČTO.

V samém centru Olomouce je lidem s potravi-
novou alergií nebo intolerancí od pondělí 
17. srpna k dispozici nová pobočka sítě Smajlík. 
Kromě hanácké metropole najdou zákazníci dvě 

prodejny této značky v Brně a jednu v Ostravě. 
Spolumajitelka konceptu Ivana Vaníčková pro-
zrazuje, v čem je tato nová provozovna výjimeč-
ná: „Samozřejmě držíme standardy, které jsme 
značce Smajlík od začátku vnukli. Tedy pozitivní 
přístup k zákazníkům a bezpečné dobroty, na 
které donedávna zákazníci s bezlepkovou die-
tou mohli zapomenout. Tato provozovna v Olo-
mouci je však výjimečná především tím, že jsme 
ji jako první otevřeli společně s naším dlouhole-
tým partnerem, Pekařstvím bez lepku Kocman. 
Jde tedy o speciálku výhradně tohoto výrobce 
pečiva.“ Dodává, že sortiment doplňují lahůdky, 
zmrzlina nebo kvalitní káva. Do konce roku se 
síť rozroste o další pobočku v Praze. Koronakrize 
totiž nakupování v tomto typu obchodů podle 
vyjádření provozovatelů rozhodně nezastavila.

Prodejna Coop Hořovice, družstva, v Be-
rouně prošla významnou designovou 
i koncepční obměnou. Cílem bylo vytvořit 
nový koncept určený primárně do měst-
ského prostředí.

Ve čtvrtek 4. září proběhlo slavnostní otevření 
proměněné berounské prodejny Coop Hořovi-
ce, družstva. Přítomno bylo vedení města Be-
roun v čele se starostkou Soňou Chalupovou, 
zástupci Coop Hořovice, družstva, Svazu čes-
kých a moravských spotřebních družstev i vý-
znamných dodavatelů. Ředitelka Coop Hořovi-
ce, družstva, Lubica Černá uvádí: „Chceme 
našim zákazníkům umožnit rychlý plnosorti-
mentní nákup. Nově je v prodejně k dispozici 
i Bistro s nabídkou dobré kávy, cukrářských 
a lahůdkářských výrobků, teplého pultu a men-
ším posezením. Myslíme i na maminky s nej-
menšími, pro ně jsme připravili dětský koutek.“ 
Prodejna je v souladu se současným trendem 
prezentace zboží, kombinace tmavších barev 
a kvalitního osvětlení umožňuje skvělou vizibi-
litu zboží. Náležitá pozornost byla věnována 
zejména úseku čerstvých potravin s důrazem na 
atraktivní prezentaci čerstvého sortimentu – ob-
služného úseku, pečiva a zeleniny.

Rekonstrukce proběhla takřka od podlahy. Sa-
motnou realizací byla pověřena společnost RN 
servis EU, která zajistila uskutečnění tzv. na klíč. 
V prodejně jsou nové chladicí vitríny, regály, po-
kladní boxy, osvětlení, zařízení kavárny, teplý 
pult a další prvky. „Máme za sebou náročné 
otevření a první pozitivní ohlasy od našich zá-
kazníků. Věříme, že s tímto novým konceptem 
dokážeme uspět i v silně konkurenčním měst-
ském prostředí. Chtěla bych tímto pozvat všech-
ny k nám do Berouna, na nákup a posezení 
u dobré kávy,“ dodává Lubica Černá.

Prodejna 
Coop Tip
v Berouně má 
nový kabát

Nákup regionálních potravin
podporuje lokální ekonomiku
V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnilo setkání nezávislých domácích obchodníků 
a zemědělců. Cílem bylo prohloubit a posílit spolupráci, případně ji vytvořit tam, kde dopo-
sud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora 
lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb.

V Olomouci je další 
bezlepkové pekařství
Již přes tři roky se rozvíjí sít specializovaných maloobchodních prodejen, které se zaměřují 
na prodej čerstvého sortimentu s výhradně bezlepkovými potravinami. Prodejny nesou sym-
patickou značku Smajlík. Nyní provozovatel otevřel další provozovnu v Olomouci.
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E-COMMERCE

I nternetové obchody pro zvýšení svých 
obratů využívají plánování a marke-
tingovou strategii. V případě, že se 
dělá jen to základní, tedy i to, co dělá 
konkurence, už nemusí stačit, a navíc 

není možné v silné konkurenci obstát. Dnes ne-
stačí pouze inzerovat v PPC systémech, používat 
reklamní pozice v sociálních sítích či produkty zalis-
tovat ve srovnávačích. Čím dál tím více platí, že po-
kud značku nikdo nezná, tyto marketingové kaná-
ly nemusí fungovat. Aby kýžený prodej fungoval, 
musí zákazník přijít do kontaktu s danou značkou 
několikrát a pokud možno na více místech.

Spustit dnes e-shop dokáže prakticky každý za několik málo minut. Základem úspěchu jsou 
však nabízené kvalitní produkty či služby. Pro podporu prodeje se potom využívá různorodý 
marketingový mix. Každý internetový obchod s ním pracuje trochu jinak. Existuje totiž 
mnoho způsobů, jak zajistit, aby prodeje byly takové, jaké si obchodník přeje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Cestu k nákupu je nutné 
usnadňovat

Pro úspěšné prodeje stále platí, že alfou a omegou 
je dodržování správného marketingového mixu, 
tedy spojení čtyř základních marketingových ná-
strojů. „V první řadě je důležité mít kvalitní pro-
dukt. Tím nemusíme rozumět jen fyzické zboží, ale 
také komoditu, kterou prodáváme, či službu, kte-
rou nabízíme. Musíme znát, jaké jsou unikátní 
vlastnosti a výhody produktu či služby, kterými se 
odlišuje od ostatních,“ deklaruje Jan Sadílek, mar-

ketingový ředitel společnosti Alza.cz. Hodně důle-
žitá je také cenotvorba. Tedy to, jak jsou produkty 
naceněné a při jaké ceně se dosahuje maximálního 
zisku.

„A než přikročíme k samotnému marketingu, mu-
síme se zabývat i umístěním. V případě e-shopu je 
to web. Máme dobrý design a uživatelský zážitek? 
Orientuje se zákazník snadno? Dokončí lehce ná-
kupní proces? Jsou dobře nastaveny transakční 
informace? To jsou jen některé důležité prvky,“ 
vypočítává Jan Sadílek. Až když jsou všechny tyto 
věci ujasněny a dobře zpracovány, lze přikročit 

mix
je správný

Nejdůležitější

marketingový

„Na vánoční 
kampani se 

pracuje skoro 
celý rok.“

 Vánoce jsou pro většinu e-shopů vrcho-
lem sezony. Naše celoroční práce tak má 
směřovat k tomuto bodu a my na tom 
pracujeme už od března. Jedná se zejména 
o plány nákupů médií. Posléze přikraču-
jeme k vymýšlení systému kampaní, jak 
budou fázovány a co budeme v kterém ob-
dobí komunikovat. V srpnu dokončujeme 
kreativu kampaní a následně se již soustře-
díme na precizní exekuci. Klíčem k úspěchu 
je nicméně maximální hladkost provozních 
oddělení, zejména logistiky a prodejní sítě. 
Bez jejich skvělého fungování by marketin-
gová práce přišla vniveč.

Jan Sadílek, 
marketingový ředitel, Alza.cz
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třebitelů upřednostňuje doporučení jiným zákaz-
níkem před reklamou. Jedno staré dobré přísloví 
hovoří o tom, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. 
V e-commerce přitom více než kde jinde platí, že 
s e-shopem, respektive se značkou, se musí ne-
ustále pracovat – modernizovat ho. „Být připraven 
na využití nových technologií, interaktivního obsa-
hu, ať to jsou 3D fotky, 360 video, VR, AR, UI, 
chatboti a tak dále. Je nezbytné s dobou držet 
krok, protože kdo zaspí, bude to těžko dohánět,“ 
deklaruje Dušan Smoljak.

A ještě jedna věc. Nové e-shopy na ni pamatují 
automaticky, ale ty starší ji stále trochu opomíjejí. 
Jde o responzibilitu webu, respektive o jeho při-
pravenost i pro návštěvy z mobilních zařízení. 
Mohlo by se zdát, že toto je již trochu otřepaná 
fráze, ale český e-commerce trh zahrnuje pořád 
velké množství e-shopů, které nemají webové 
stránky optimalizované pro přenosná zařízení. 
V reklamních systémech a analytických nástrojích 
je přitom viditelný trend rostoucích návštěv z mo-
bilních telefonů oproti desktopům. Čísla ještě po-
rostou s rozmachem 5G sítí. „V neposlední řadě je 
optimální digitalizovat veškeré procesy e-shopu 
a být připraven fungovat plně on-line, pokud by 
například přišla další vlna pandemie,“ poukazuje 
Dušan Smoljak. E-shop by neměl opomíjet ani tzv. 
eco friendly / be green přístup. Ekologie je stále 
populárnější a uživatelé internetu nejsou výjimkou.

Jak na efektivní vedení 
a správu

Internetové obchody používají různé systémy a ná-
stroje pro vedení a správu marketingových aktivit. 
„Používáme klasické nástroje, které zná asi každý 

kolega. Nástroje pro bidding, pro vyhodnocování 
kampaní, pro usnadnění tvorby produktových 
kampaní, Google Analytics a třeba nástroje pro 
sledování lifetime value našich zákazníků. Projekty 
řídíme v Asaně. Osobně miluji svůj zpátečnický 
nástroj, kterým je velká popisovací tabule v kance-
láři. Ve spojení s myšlenkovou mapou je to super 
pomocník,“ pochvaluje si Tomáš Haškovec. 
V  e-shopu Datart jsou používány všechny dostup-
né biddovací systémy, a to jak pro textové reklamy 
ve vyhledávačích, tak pro displej formáty. „Pracu-
jeme také s newslettery a sociálními sítěmi. Máme 
poměrně velkou databázi zákazníků, snažíme se 
naši komunikaci co nejlépe cílit, abychom je nespa-
movali a nabídli jim co nejrelevantnější sdělení. 
Snažíme se tedy zákazníkům zobrazovat přesně to, 
co je zajímá nebo co by pro ně mohlo být užiteč-
né,“ zmiňuje Václav Böhm.

Pro e-shop Alza.cz je základem nástroj Google 
Analytics, ve kterém sledují zejména návštěvnost 
a její zdroje, konverzní poměry kategorií, typů 
zdroje či košíku. „Pro kolekci interních dat využí-
váme on-line analytical processing. To je specifické 
uložení dat v databázi umožňující uspořádat velké 
objemy dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná 
uživatelům zabývajícím se analýzou obchodních 
trendů a výsledků. Tato data analyzujeme pomocí 
Microsoft Excelu,“ prozrazuje Jan Sadílek. Ostatní 
informace o marketingových kampaních, nákla-
dech nebo příjmech od výrobců spravují prostřed-
nictvím interního systému. Díky tomu mají v kaž-
dém okamžiku přehled o nákladech a aktivitách, 
které realizují, a v propojení znají i jejich výsledky.                                

k poslední složce, jíž je promoce. S propagací by 
tedy e-shopy měly začínat, až když mají jistotu, že 
předchozí marketingové položky jsou odladěny,“ 
zdůrazňuje Jan Sadílek. Pokud tomu tak není, je-
jich ROI (návratnost investice do reklamy) bude 
nízká, ne-li záporná, jelikož zákazník nemusí být 
spokojen s produktem, cenou nebo webem jako 
takovým.

Na další proměnu upozorňuje Václav Böhm, ma-
nažer konceptu e-commerce značky Datart: „Je 
potřeba neustále zdokonalovat vztah se zákazní-
kem, usnadňovat mu cestu k nákupu a samotný 
nákupní proces tak, aby se rád vracel. Současně 
s tím je pro nás jako multikanálového prodejce dů-
ležité funkčně propojit off-line data s on-line pro-
dejem.“ A potom je tu takzvaná fanatická důsled-
nost. „Marketing se zkrátka musí propojit se vším, 
co e-shop dělá. Jsem v hodně úzkém kontaktu 
s naší logistikou, obchodním oddělením a zákaz-
nickou péčí. Jen díky tomu máme například naše 
krabice, které vyhrávají obalářské soutěže. Použí-
váme i vlastní dopravu, kterou zvládáme téměř 15 
procent zásilek. Proto jsem rád, že v rámci vedení 
spolupracujeme opravdu na všem důležitém spo-
lečně a vše zvažujeme z pohledu zákazníka a mar-
ketingu,“ prozrazuje Tomáš Haškovec, marketin-
gový ředitel společnosti Spokojený pes. Zkrátka je 
nutné si uvědomit, že značka je vše, co ve firmě 
děláte.

E-shop musí být 
responzibilní

Začít by se mělo s nastavením a dodržováním ně-
kolika pravidel. Například automatizací všech pro-
cesů nejen z pohledu marketingu, ale i například 
v logistice, skladování a zároveň využívání automa-
tizace v reklamních systémech, to vše přinese ký-
žené ovoce. „E-shop nesmí opomenout ani péči 
o fanoušky a s tím souvisí tvorba ambasadorů 
a využívání micro influencerů,“ upozorňuje Dušan 
Smoljak, performance team leaders společnosti 
Acomware. Podle průzkumů přitom až 92 % spo-

inzerce

Jak aktivovat on-line nakupující, 
najdete na www.zboziaprodej.cz



Značka je vše, co 
ve firmě děláte.

32

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

E-COMMERCE

I nternetové obchody pro zvýšení svých 
obratů využívají plánování a marke-
tingovou strategii. V případě, že se 
dělá jen to základní, tedy i to, co dělá 
konkurence, už nemusí stačit, a navíc 

není možné v silné konkurenci obstát. Dnes ne-
stačí pouze inzerovat v PPC systémech, používat 
reklamní pozice v sociálních sítích či produkty zalis-
tovat ve srovnávačích. Čím dál tím více platí, že po-
kud značku nikdo nezná, tyto marketingové kaná-
ly nemusí fungovat. Aby kýžený prodej fungoval, 
musí zákazník přijít do kontaktu s danou značkou 
několikrát a pokud možno na více místech.

Spustit dnes e-shop dokáže prakticky každý za několik málo minut. Základem úspěchu jsou 
však nabízené kvalitní produkty či služby. Pro podporu prodeje se potom využívá různorodý 
marketingový mix. Každý internetový obchod s ním pracuje trochu jinak. Existuje totiž 
mnoho způsobů, jak zajistit, aby prodeje byly takové, jaké si obchodník přeje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Cestu k nákupu je nutné 
usnadňovat

Pro úspěšné prodeje stále platí, že alfou a omegou 
je dodržování správného marketingového mixu, 
tedy spojení čtyř základních marketingových ná-
strojů. „V první řadě je důležité mít kvalitní pro-
dukt. Tím nemusíme rozumět jen fyzické zboží, ale 
také komoditu, kterou prodáváme, či službu, kte-
rou nabízíme. Musíme znát, jaké jsou unikátní 
vlastnosti a výhody produktu či služby, kterými se 
odlišuje od ostatních,“ deklaruje Jan Sadílek, mar-

ketingový ředitel společnosti Alza.cz. Hodně důle-
žitá je také cenotvorba. Tedy to, jak jsou produkty 
naceněné a při jaké ceně se dosahuje maximálního 
zisku.

„A než přikročíme k samotnému marketingu, mu-
síme se zabývat i umístěním. V případě e-shopu je 
to web. Máme dobrý design a uživatelský zážitek? 
Orientuje se zákazník snadno? Dokončí lehce ná-
kupní proces? Jsou dobře nastaveny transakční 
informace? To jsou jen některé důležité prvky,“ 
vypočítává Jan Sadílek. Až když jsou všechny tyto 
věci ujasněny a dobře zpracovány, lze přikročit 

mix
je správný

Nejdůležitější

marketingový

„Na vánoční 
kampani se 

pracuje skoro 
celý rok.“

 Vánoce jsou pro většinu e-shopů vrcho-
lem sezony. Naše celoroční práce tak má 
směřovat k tomuto bodu a my na tom 
pracujeme už od března. Jedná se zejména 
o plány nákupů médií. Posléze přikraču-
jeme k vymýšlení systému kampaní, jak 
budou fázovány a co budeme v kterém ob-
dobí komunikovat. V srpnu dokončujeme 
kreativu kampaní a následně se již soustře-
díme na precizní exekuci. Klíčem k úspěchu 
je nicméně maximální hladkost provozních 
oddělení, zejména logistiky a prodejní sítě. 
Bez jejich skvělého fungování by marketin-
gová práce přišla vniveč.

Jan Sadílek, 
marketingový ředitel, Alza.cz



CATSCAN
V tomto vydání:

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 6/2019–5/2020

N
ení koření jako koření. „Podle 
platné vyhlášky se za koření 
považují rostliny či jejich části, 
které jednotlivě ovlivňují chuť 
a vůni. Pokud balení obsa-

huje více takových rostlin, jde o směs koření, 
a pokud se přidá ještě něco navíc, například 
sůl, vznikne kořenicí přípravek,“ upřesňuje 
názvosloví Hana Hoffmannová z neziskové or-
ganizace dTest. Doporučená maximální denní 

K přípravě jídla 
neodmyslitelně patří 
koření, ochucovadla 

a bylinky. Právě 
tyto ingredience 
dodávají masu, 

omáčkám, zelenině a dalším pokrmům tu správnou 
chuť. S příchodem teplých dní Češi hojně grilují a hojně 
tyto produkty využívají. Jejich poptávka je ale vysoká 

i v zimních měsících. Letos vlivem změny stravovacích návyků spotřebitelů tato 
kategorie zaznamenala zvýšené prodeje. A to i přesto, že došlo k meziročnímu 
desetiprocentnímu zdražení.

34

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

97 %
domácností kupuje 
jednodruhové koření 
a bylinky.

 CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

CS #1 ZELENOU MÁ
KVALITA ZA 
PŘIMĚŘENOU 
CENU

dávka soli pro dospělého jedince je šest gramů, 
přičemž Češi v průměru spořádají 13 gramů, 
což bohužel představuje jednu z nejvyšších 
hodnot spotřeby soli v Evropě. Významnou 
roli hrají tzv. skryté zdroje, tedy sůl, která je 
součástí potravinářských výrobků, nejčastěji 
směsí. „Při užívání kořenicích směsí je proto 
potřeba být opatrný s dosolováním,“ před-
kládá obchodníkům doporučující argument 
Hana Hoffmannová.

Podle dat ze Spotřebitelského panelu GfK (v ob-
dobí 6/2019–5/2020) téměř všechny české do-
mácnosti nakupují k dochucování pokrmů sůl, 
koření, kořenicí směsi a přísady. Podíl těchto 
kategorií na celkových výdajích domácností je 
0‚7 %. Až 97 % domácností nakupuje jed-
nodruhové koření a bylinky, následují kořenicí 
směsi, které si koupilo 86 % domácností, a na 
třetí příčce je sůl (kupuje 85 % domácností).

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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lých 300 korun,“ poodkrývá zvyklosti českých 
spotřebitelů Kateřina Králová, konzultantka 
společnosti GfK Czech Republic. Kořenicí a by-
linkové směsi kupují domácnosti méně často. 
Nákupy koření rostou tradičně v zimních měsí-
cích. V roce 2020 ale domácnosti zvýšily výdaje 
na nákupy koření v březnu, kdy probíhalo jejich 
předzásobení. Zároveň v prvních měsících roku 
2020 vzrostla i průměrná cena koření a přísad 
o více než 10 % meziročně (duben 2019 vs. 
duben 2020).

Podíl výdajů za privátní značky koření a přísad 
činí 17 %, což je podprůměrné v porovnání 
s celkovým podílem privátek na FMCG. Nejvyšší 
výdaje na vlastní značky řetězců jsou u soli, kde 
tvoří více než čtvrtinu výdajů. „I promoční náku-
py jsou v segmentu koření a přísad podprůměr-
né. Domácnosti utratí za produkty v promoci 26 
procent,“ upřesňuje Kateřina Králová. Největší 
podíl výdajů na akční koření a přísady je u ma-
rinád (36 %), nejnižší naopak u soli (14 %). 
Nejvíce domácností chodí pro koření a přísady 
do hypermarketů (78 %), následují diskonty 
(72 %). V hypermarketech také kupující utratí 
největší částku (téměř 300 Kč ročně). V diskon-
tech nakupují domácnosti za nejnižší průměr-
nou cenu (93 Kč/kg).

Počet akcí vzrostl 
o pětinu

V době vládních restrikcí byla nějaký čas uzavře-
na restaurační zařízení. „Z tohoto důvodu si 
zákazníci vařili především doma a nakupovali 

V prodejích bodují 
hypermarkety

Pro koření a přísady zavítají domácnosti 21krát 
ročně. Jedna domácnost utratí ročně za tyto 
výrobky 610 Kč a nakoupí jich 5 kg. Z toho nej-
větší část tvoří sůl (3‚6 kg), která je zároveň nej-
levnější s průměrnou cenou 12 Kč/kg. „Za jed-
nodruhové koření utratí domácnosti téměř 50 
procent veškerých výdajů na koření a přísady. 
V průměru koupí domácnost jednodruhové ko-
ření jednou měsíčně a ročně za něj utratí nece-

domácností kupuje 
jednodruhové koření 
a bylinky.

TABASCO®, the Diamond and Bottle Logos 
are trademarks of McIlhenny Co.

Dodejte svému 
pokrmu říz 

s omáčkami 
značky 

TABASCO® !

Tabasco Sriracha inzerát 80x255.indd   1 02.09.2020   17:40

inzerce

„Prodejům 
pomohlo 

teplé jaro.“

Pandemie změnila chování spotřebi-
telů v tom, že byli nuceni vařit si sami 
doma více, než bylo běžné. Tento fakt 
se zásadně projevil v prodejích našich 
produktů. Nahrálo tomu i teplé jaro, kdy 
vzrostl zájem o grilování. Nejvíce to bylo 
patrné u naší sladké chilli omáčky Exotic 
Food nebo asijského koření Tandoori 
Masala a Garam Masala.

Adriana Matýsková, 
obchodní zástupkyně,
F. W. Tandoori

CATSCAN
V tomto vydání:

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 6/2019–5/2020

N
ení koření jako koření. „Podle 
platné vyhlášky se za koření 
považují rostliny či jejich části, 
které jednotlivě ovlivňují chuť 
a vůni. Pokud balení obsa-

huje více takových rostlin, jde o směs koření, 
a pokud se přidá ještě něco navíc, například 
sůl, vznikne kořenicí přípravek,“ upřesňuje 
názvosloví Hana Hoffmannová z neziskové or-
ganizace dTest. Doporučená maximální denní 

K přípravě jídla 
neodmyslitelně patří 
koření, ochucovadla 

a bylinky. Právě 
tyto ingredience 
dodávají masu, 

omáčkám, zelenině a dalším pokrmům tu správnou 
chuť. S příchodem teplých dní Češi hojně grilují a hojně 
tyto produkty využívají. Jejich poptávka je ale vysoká 

i v zimních měsících. Letos vlivem změny stravovacích návyků spotřebitelů tato 
kategorie zaznamenala zvýšené prodeje. A to i přesto, že došlo k meziročnímu 
desetiprocentnímu zdražení.
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97 %
domácností kupuje 
jednodruhové koření 
a bylinky.

 CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

CS #1 ZELENOU MÁ
KVALITA ZA 
PŘIMĚŘENOU 
CENU

dávka soli pro dospělého jedince je šest gramů, 
přičemž Češi v průměru spořádají 13 gramů, 
což bohužel představuje jednu z nejvyšších 
hodnot spotřeby soli v Evropě. Významnou 
roli hrají tzv. skryté zdroje, tedy sůl, která je 
součástí potravinářských výrobků, nejčastěji 
směsí. „Při užívání kořenicích směsí je proto 
potřeba být opatrný s dosolováním,“ před-
kládá obchodníkům doporučující argument 
Hana Hoffmannová.

Podle dat ze Spotřebitelského panelu GfK (v ob-
dobí 6/2019–5/2020) téměř všechny české do-
mácnosti nakupují k dochucování pokrmů sůl, 
koření, kořenicí směsi a přísady. Podíl těchto 
kategorií na celkových výdajích domácností je 
0‚7 %. Až 97 % domácností nakupuje jed-
nodruhové koření a bylinky, následují kořenicí 
směsi, které si koupilo 86 % domácností, a na 
třetí příčce je sůl (kupuje 85 % domácností).

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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více surovin, mezi něž patří i koření a ochucova-
dla,“ sděluje Renata Maierl, tisková mluvčí spo-
lečnosti Kaufland Česká republika. I podle Petry 
Mikeskové, vedoucí marketingu společnosti 
Labeta, zaznamenala kategorie koření a ochu-
covadel stejný nárůst jako ostatní položky jejího 
sortimentu. „Během pandemie spotřebitelé rádi 
zkoušeli nové recepty a inspiraci získávali napří-
klad od různých food blogerů či známých ku-
chařů. Více kupovali nejen koření, ale i různé 
marinády či steakové omáčky, protože často 
grilovali na zahradě či jezdili na chalupu,“ uvádí 
Petra Sobotová z oddělení marketingu společ-
nosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

Podle Petra Miklíka, analytika retailových cen 
Kupi.cz, retaileři na změnu pružně zareagovali: 
„Počet akcí na koření a ochucovadla vzrostl 
o pětinu, a navíc jsou o něco levnější. Průměrná 
běžná cena klesla o korunu padesát a akční 
 dokonce o čtyři koruny.“ Z dat Kupi.cz přitom 
vyplývá, že nejčastěji je propagováno koření 
od Vitany.

Spotřebitelské návyky 
a způsoby vaření zůstaly 
beze změny

V prvním pololetí tohoto roku se Tempu, ob-
chodnímu družstvu, zvýšil prodej koření a ochu-
covadel oproti stejnému období za rok 2019 
o 20 %. „Nejsem si jistý, že by to bylo nějakými 
zásadními změnami v nabídce nebo v preferen-
cích zákazníků. Jednak se nám zejména v době 
koronavirových opatření navyšovaly tržby za 
veškeré zboží, takže logicky i koření. A navíc se 
v domácnostech vařilo více než za běžného sta-
vu, takže zákonitě se muselo i více kořenit a do-
chucovat,“ upřesňuje předseda představenstva 
a ředitel Jan Sůra.

Zajímavé je se podívat na to, zda se nějakým 
způsobem změnily zákaznické preference. 
„V této kategorii jsme během pandemie žádnou 

výraznou změnu týkající se preferencí, způsobu 
použití a podobně nezaznamenali. Spotřebitel-
ské návyky a způsoby vaření zůstaly beze změ-
ny,“ informuje Jarmila Botlíková, brand ma-
nager společnosti Podravka-Lagris. Petra 
Mikesková uvádí, že i přestože je jejich polévko-
vé koření, sójová a worcesterská omáčka bez 
lepku, tedy primárně pro celiaky, i jim se prodej 
zvýšil napříč všemi zákaznickými skupinami. 
„Také během prázdninového režimu se zákaz-
níci pro naše produkty vraceli a získávali jsme na 
ně kladná hodnocení,“ hodnotí.

Nakupující více sledují 
složení a podle toho 
vybírají

Koření, ochucovadla či univerzální dochucova-
dla jsou v české kuchyni oblíbenými prostředky 
k tomu, aby pokrmy jednoduše a rychle dostaly 
tu správnou chuť. Různé testy již mnoho let 
upozorňují na to, co obsahují. I proto se jejich 
složení proměnilo, především u směsí. Reduku-
je se sůl, glutamáty, barviva a další umělé složky. 
Spotřebitelé také více sledují složení na etike-
tách a podle toho vybírají. „Domníváme se, že 
v současné době je trendem autentičnost a kva-
lita. Tudíž se zvyšuje poptávka po našem sorti-
mentu, který tento trend splňuje,“ reaguje Ad-
riana Matýsková, obchodní zástupkyně 
společnosti F. W. Tandoori.

Většina spotřebitelů preferuje kompletní sorti-
ment na jednom místě. „Proto máme v obcho-
dech grilovací stojan, kde spotřebitelé najdou 
vše potřebné na jednom místě – koření, mariná-
dy, steakové omáčky, grilovací hořčice, dresinky 
a tak dále,“ vysvětluje Petra Sobotová. Při výbě-
ru ochucovadel a koření je pro zákazníky důle-
žitá kvalita a cena. „Tento poměr se nám dlou-
hodobě daří udržovat,“ poukazuje Renata 
Maierl. Jan Sůra k tomu dodává, že jdou cestou 
pokud možno co nejširšího výběru v co nejvyšší 
kvalitě, ale za přiměřenou cenu.

„Pro většinu českých zákazníků je velmi důležitý 
zdravý životní styl a s tím spojené i zdravé stra-
vování. Proto také naše novinky z kategorie ko-
ření a ochucovadel, které jsme za poslední dobu 
uvedli na trh pod značkou Podravka Natur, jsou 
s tímto trendem v souladu,“ vyzdvihuje Jarmila 
Botlíková. Dalším velmi důležitým faktorem 
vedle ceny, která také hraje významnou roli při 
rozhodování, je kvalita výrobků. Proto poměrně 
velká část českých zákazníků hojně využívá ná-
kupy během cenových akcí, což samozřejmě 
platí i pro segment koření a ochucovadel.

 CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE
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Základní sortiment 
doplňují novinky

Přestože prodej koření, ochucovadel a bylinek 
roste, výrobci nezahálejí. „Kromě klasické Pod-
ravky přísady do jídel, která je díky dlouhé tra-
dici a stále trvající oblibě pro svoji unikátní chuť 
de facto zažitým názvem pro všechny výrobky 
této kategorie, nabízíme zákazníkům i obdobu 
v již zmiňované Natur verzi. Připravena je z čistě 
přírodních surovin, bez éček, obsahuje devět 
druhů zeleniny, bylinky, koření a mořskou sůl,“ 
prozrazuje Jarmila Botlíková. V nabídce této 
značky jsou navíc ochucené varianty tohoto vý-
robku: Podravka Natur středomořská, chilli či 
s příchutí kuřete. U tohoto portfolia nově došlo 
k rozšíření o tekuté koření, které je rovněž vyro-
beno z přírodních surovin.

„Kromě sladké chilli omáčky Exotic Food nabí-
zíme pod stejnou značkou pálivé chilli omáčky 
Srirachu Mayo a Srirachu. Co se týče novinek, 
připravili jsme nyní hotové indické kari omáčky 
značky Patak’s,“ prozrazuje Adriana Matýsková. 
Na českém trhu jsou k dostání v pěti druzích – 
Tandoori kari omáčka, Tikka Masala kari omáč-
ka, Korma kari omáčka, Butter chicken kari 
omáčka a jemná kari omáčka.

Spotřebitelé preferují výrobky od ověřených 
značek, které znají a pravidelně je nakupují. Od 
nich pak rádi vyzkoušejí i novinky. Například 
značka Vitana pro letošní rok uvedla několik 
grilovacích novinek, kterými jsou grilovací hoř-
čice (medová, bylinková, křenová) nebo ochu-
cené dresinky (francouzský, chilli, česnekový). 

Nabídku tvoří obchodník 
s dodavateli

„Dlouhodobě spolupracujeme se dvěma nosný-
mi dodavateli koření a společně s nimi tvoříme 
nabídku pro různé typy našich prodejen. Kromě 
osvědčeného základního sortimentu spolupra-
cujeme při vybírání položek do akcí, domlouvá-
me se na ucelených tematických nabídkách – 
pečení, grilování, Vánoce, Velikonoce 
a podobně –, zkoušíme novinky či nabízíme 
nějaké bonusy pro zákazníky při nákupu kon-
krétního druhu koření nebo směsi,“ konkretizu-
je Jan Sůra. A Renata Maierl k tomu na závěr 
dodává, že jejich sortiment koření a ochucova-
del je složen ze široké nabídky brandů i vlastních 
značek v různých cenových kategoriích.        

Trendem je 
autentičnost 

a kvalita.
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více surovin, mezi něž patří i koření a ochucova-
dla,“ sděluje Renata Maierl, tisková mluvčí spo-
lečnosti Kaufland Česká republika. I podle Petry 
Mikeskové, vedoucí marketingu společnosti 
Labeta, zaznamenala kategorie koření a ochu-
covadel stejný nárůst jako ostatní položky jejího 
sortimentu. „Během pandemie spotřebitelé rádi 
zkoušeli nové recepty a inspiraci získávali napří-
klad od různých food blogerů či známých ku-
chařů. Více kupovali nejen koření, ale i různé 
marinády či steakové omáčky, protože často 
grilovali na zahradě či jezdili na chalupu,“ uvádí 
Petra Sobotová z oddělení marketingu společ-
nosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

Podle Petra Miklíka, analytika retailových cen 
Kupi.cz, retaileři na změnu pružně zareagovali: 
„Počet akcí na koření a ochucovadla vzrostl 
o pětinu, a navíc jsou o něco levnější. Průměrná 
běžná cena klesla o korunu padesát a akční 
 dokonce o čtyři koruny.“ Z dat Kupi.cz přitom 
vyplývá, že nejčastěji je propagováno koření 
od Vitany.

Spotřebitelské návyky 
a způsoby vaření zůstaly 
beze změny

V prvním pololetí tohoto roku se Tempu, ob-
chodnímu družstvu, zvýšil prodej koření a ochu-
covadel oproti stejnému období za rok 2019 
o 20 %. „Nejsem si jistý, že by to bylo nějakými 
zásadními změnami v nabídce nebo v preferen-
cích zákazníků. Jednak se nám zejména v době 
koronavirových opatření navyšovaly tržby za 
veškeré zboží, takže logicky i koření. A navíc se 
v domácnostech vařilo více než za běžného sta-
vu, takže zákonitě se muselo i více kořenit a do-
chucovat,“ upřesňuje předseda představenstva 
a ředitel Jan Sůra.

Zajímavé je se podívat na to, zda se nějakým 
způsobem změnily zákaznické preference. 
„V této kategorii jsme během pandemie žádnou 

výraznou změnu týkající se preferencí, způsobu 
použití a podobně nezaznamenali. Spotřebitel-
ské návyky a způsoby vaření zůstaly beze změ-
ny,“ informuje Jarmila Botlíková, brand ma-
nager společnosti Podravka-Lagris. Petra 
Mikesková uvádí, že i přestože je jejich polévko-
vé koření, sójová a worcesterská omáčka bez 
lepku, tedy primárně pro celiaky, i jim se prodej 
zvýšil napříč všemi zákaznickými skupinami. 
„Také během prázdninového režimu se zákaz-
níci pro naše produkty vraceli a získávali jsme na 
ně kladná hodnocení,“ hodnotí.

Nakupující více sledují 
složení a podle toho 
vybírají

Koření, ochucovadla či univerzální dochucova-
dla jsou v české kuchyni oblíbenými prostředky 
k tomu, aby pokrmy jednoduše a rychle dostaly 
tu správnou chuť. Různé testy již mnoho let 
upozorňují na to, co obsahují. I proto se jejich 
složení proměnilo, především u směsí. Reduku-
je se sůl, glutamáty, barviva a další umělé složky. 
Spotřebitelé také více sledují složení na etike-
tách a podle toho vybírají. „Domníváme se, že 
v současné době je trendem autentičnost a kva-
lita. Tudíž se zvyšuje poptávka po našem sorti-
mentu, který tento trend splňuje,“ reaguje Ad-
riana Matýsková, obchodní zástupkyně 
společnosti F. W. Tandoori.

Většina spotřebitelů preferuje kompletní sorti-
ment na jednom místě. „Proto máme v obcho-
dech grilovací stojan, kde spotřebitelé najdou 
vše potřebné na jednom místě – koření, mariná-
dy, steakové omáčky, grilovací hořčice, dresinky 
a tak dále,“ vysvětluje Petra Sobotová. Při výbě-
ru ochucovadel a koření je pro zákazníky důle-
žitá kvalita a cena. „Tento poměr se nám dlou-
hodobě daří udržovat,“ poukazuje Renata 
Maierl. Jan Sůra k tomu dodává, že jdou cestou 
pokud možno co nejširšího výběru v co nejvyšší 
kvalitě, ale za přiměřenou cenu.

„Pro většinu českých zákazníků je velmi důležitý 
zdravý životní styl a s tím spojené i zdravé stra-
vování. Proto také naše novinky z kategorie ko-
ření a ochucovadel, které jsme za poslední dobu 
uvedli na trh pod značkou Podravka Natur, jsou 
s tímto trendem v souladu,“ vyzdvihuje Jarmila 
Botlíková. Dalším velmi důležitým faktorem 
vedle ceny, která také hraje významnou roli při 
rozhodování, je kvalita výrobků. Proto poměrně 
velká část českých zákazníků hojně využívá ná-
kupy během cenových akcí, což samozřejmě 
platí i pro segment koření a ochucovadel.

 CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE
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P
odle dat ze Spotřebitelského pa-
nelu GfK Czech zaujímají čaje 
více než 27 % výdajů za teplé ná-
poje, zbylých více než 6 % připa-
dá na kakao. Při bližším pohledu 

na kávu je patrné, že domácnosti v této kategorii 
utratí třetinu svých prostředků za instantní kávu, 
o něco méně pak za kávu mletou. „Zrnková káva 
je sice až třetí největší subkategorií z hlediska vý-
dajů, ale je vidět, že v českých domácnostech zís-
kává na popularitě, jelikož jí kupují rok od roku 
více. To potvrzují i penetrační čísla, kdy je sice 
z tohoto pohledu zrnková káva menší sub-
kategorií, ale dokázala za dva roky přivést 
skoro 10 procent nových domácností,“ 
odhaluje zvyklosti spotřebitelů Tomáš 

PITÍ KÁVY
A ČAJE ZPESTŘUJÍ 
MALÉ RITUÁLY
Alespoň nějaký nápoj, jako je káva, čaj či kakao, si koupí každá česká domácnost. 
Z hlediska výdajů je nejdůležitější kategorií káva s dvoutřetinovým podílem. 
U té v případě zvyklostí došlo v posledních letech ke změně, kterou ještě umocnila 
pandemie. Přestože Češi teplé nápoje kupují především ve slevách, jsou ochotni 
připlatit si za kvalitu a vyhledávají novinky.
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Zika, konzultant společnosti GfK Czech. Celkově 
lze jakoukoli kávu najít v nákupním košíku do-
mácností více než jednou za měsíc.

Také kategorii teplých nápojů zasáhla pande-
mie. „V době karantény pochopitelně vzrostla 
spotřeba kávy v domácnostech. V souvislosti 

o něco méně pak za kávu mletou. „Zrnková káva 
je sice až třetí největší subkategorií z hlediska vý-
dajů, ale je vidět, že v českých domácnostech zís-
kává na popularitě, jelikož jí kupují rok od roku 
více. To potvrzují i penetrační čísla, kdy je sice 
z tohoto pohledu zrnková káva menší sub-
kategorií, ale dokázala za dva roky přivést 
skoro 10 procent nových domácností,“ 
odhaluje zvyklosti spotřebitelů Tomáš 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

s tím jsme zaznamenali výrazné zvýšení zájmu 
i o plnoautomatické i kapslové kávovary. Vysvět-
lujeme si to tím, že spotřebitelé si chtějí i doma 
dopřát stejnou kvalitu espressa jako v kavárně,“ 
uvádí Eva Kotýnková, corporate communica-
tions manager CZ/SK společnosti Tchibo Praha. 
Tato reakce trhu byla vzhledem k situaci přiro-
zená. Ale zatím není vůbec jasné, zda se změní 
v nějaký trend či zda byl tento přesun spotřeby 
pouze dočasný. 

Vítězily bylinky

„Období pandemie vnímáme jako období, kdy 
spotřebitelé velmi razantně změnili své nákupní 
zvyklosti a mnoho zákazníků se věnovalo hlavně 
nákupu trvanlivých potravin z obavy, co se v nej-
bližší době bude dít. Například zavřou se i ob-
chody s potravinami? Budeme pak mít co jíst? 
Sledovali jsme chování spotřebitelů a v segmen-
tu kávy byly všeobecně vyhledávány levnější 
druhy kávy,“ prozrazuje Marek Říha, sales ma-
nager pro retail společnosti J. J. Darboven. Ře-
tězec Lidl v rámci kategorie teplých nápojů ne-
evidoval výrazné změny způsobené pandemií. 
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650 Kč
utratí průměrná domácnost 
ročně za čaje.

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 7/2019–6/2020
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imunity a dýchacích cest. Velmi dobře se pro-
dávaly čaje s obsahem rakytníku, šípku či již se 
zmíněnou echinaceou.

Čekání na slevu

V letošním roce už proběhlo 2653 akcí na kávu. 
Meziročně jde tedy o nárůst počtu promocí, a to 
o 8 %. Nakupovat kávu v akci se dnes českým 
spotřebitelům vyplatí. „S vyšším počtem akcí 
sice vzrostla průměrná běžná cena o 12 korun, 
ale průměrná akční cena klesla o dvě koruny,“ 
komentuje Petr Miklík, analytik retailových cen 
Kupi.cz. Mezi nejčastěji promované typy kávy 
patří rozpustná a mletá káva a kávové kapsle. 
Nejčastěji promovanou značkou kávy je podle 
dat nákupního rádce Kupi.cz Jihlavanka Stan-
dard. Počet akcí na ni se meziročně zvýšil o dvě 
třetiny. „Díky tomuto raketovému růstu za se-
bou nechala oba konkurenty a vítěze předcho-
zích let v počtu akcí, Nescafé Classic a kapsle 
Dolce Gusto,“ uvádí Petr Miklík.

Řetězce také více promují čaje. Počet akcí na ně 
vzrostl dokonce o 16 %. Průměrná běžná i akč-
ní cena ale zůstává v meziročním srovnání téměř 
nezměněná. „Nejčastěji jsou promované čaje 
World of Fruits od Teekanne. Spolu s čaji Pick-
wick se jedná o dlouhodobě nejpropagovanější 
čaje,“ doplňuje Petr Miklík. Instantní nápoje se 
ve slevových letácích objevují méně než vloni, 
počet akcí na ně klesl o 5 %. I tyto nápoje se ale 
českým spotřebitelům vyplatí nakupovat v akci. 
„Průměrná akční cena klesla o tři koruny, prů-
měrná běžná ale u této kategorie nápojů vzrost-
la o 13 korun,“ informuje. Nejpromovanější je 
podle něj instantní kakao Granko Exclusive.

V případě teplých nápojů lze obecně říci, že na-
kupující jsou typicky ovlivňováni slevami. „Zákaz-
ník obvykle vyčkává, kdy například značka jeho 
oblíbené kávy bude ve výrazné slevě, která 
mnohdy dosahuje okolo 50 procent. Poté usku-
teční nákup, v některých případech i ve větším 
množství,“ prozrazuje Iveta Barabášová, tisková 
mluvčí společnosti Lidl Česká republika. Tento 
řetězec je proti zmíněnému trendu odolný, jeli-
kož díky privátním značkám si může zákazník 
nakoupit kvalitní zboží za výhodné ceny po celý 
rok. Podle Ondřeje Janů je potom prioritou spo-
třebitelů při výběru zboží osobní zkušenost nebo 
jde o impulzní nákup z preventivních či zdravot-
ních důvodů. „Čím dál tím větší počet zákazníků 
přitom klade důraz na skutečné složení, kvalitu 
a vlastnosti produktu, což nás moc těší. Díky 
tomu máme i výborné reakce na bio kvalitu a vy-
váženou chuť našich bylinkových čajových ex-
traktů Fluidum Té,“ zdůrazňuje Tomáš Kofroň.

Zejména v kategorii pro děti se spotřebitelé spo-
léhají na osvědčenou značku, jako je Granko. 
„Důležitá je pro ně přidaná hodnota. Tento ná-
poj se připravuje s mlékem a je zdrojem vysoce 

Prodeje se v tomto období nevymykaly normálu. 
Protože zákazníci trávili více času doma, vrátili 
se k domácímu vaření a pečení. Proto se jídlo 
a nápoje staly prostředkem, jak si čas strávený 
doma s rodinou vychutnat a pozvednout jej na 
zážitek. „Spotřebitelé znovu objevují malé ri-
tuály, kterými si zpříjemní den, například si rádi 
dopřejí šálek kakaa. Rána velké části rodin jsou 
méně hektická, zbývá čas i na přípravu horkého 
nápoje, u dětí je oblíbené kakao,“ konkretizuje 
Robert Kičina, manažer korporátní komunikace 
společnosti Nestlé Česko.

V případě čajů zákazníci více vyhledávali pro-
dukty s podporou imunitního systému. „To 
splňují naše výrobky MaxiVita Herbal Horké 
nápoje. Aktuálně je nabízíme ve třech druzích 
– echinacea, brusinka, zázvor – a jejich složení 
je kombinací extraktů a vitaminů s příchutí čer-
ného rybízu, zázvoru nebo brusinky,“ deklaru-
je Ondřej Janů, vedoucí retailového marketin-
gu společnosti Vitar. I Tomáš Kofroň, head of 
sales firmy Fluidum Té, potvrzuje nárůst prode-
jů hlavně u produktů s bylinami, které podpo-
rují přirozenou obranyschopnost. „V rámci 
pandemie se zvýšil zájem o Fluidum Té se 
zázvorem, šípkem a echinaceou,“ dodává. Ani 
Apotheke, značka čajů společnosti Mediate, 
nebyla obdobím pandemie negativně zasaže-
na, a to zejména tím, že tyto bylinné čaje jsou 
primárně prodávány v lékárnách. Naopak i zde 
byl evidentní růst prodeje čajů na podporu 

„Z práce 
a kaváren 
do domác-

ností.“

V období uzavření restaurací a ome-
zení provozu firem jsme zaznamenali 
zvýšenou poptávku po kapslových 
řešeních a zrnkové kávě. Část spotřeby, 
realizovaná dříve v práci nebo v kavárně, 
se tak přesunula do domácností. Trend 
mírného nárůstu kategorie kávy se 
během pandemie nezměnil.

Robert Kičina,
manažer korporátní komunikace,
Nestlé Česko

Preferována je 
káva ve formě 

espressa.

kvalitních proteinů, energie a vitaminů jako zi-
nek, železo a vitamin D,“ míní Robert Kičina. 
Poptávka po produktech s vyšší přidanou hod-
notou a kvalitou roste dlouhodobě. Nicméně 
pro české spotřebitele zůstává cena jedním 
z nejdůležitějších parametrů při nákupu kávy.

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

Papírové obaly – sáčky a krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastový-
mi ani kovovými fóliemi

• obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Plastové obaly – sáčky

•  nejčastěji polypropylen – dobře recyklo-
vatelný jednodruhový materiál

•  obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné (problematické bývají velké 
samolepky na sáčcích).

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit.

Skleněné nádobky

• sklo je plně recyklovatelné

•  plastové víčko – spotřebitelům by po-
mohly informace, jak oddělit další části 
víčka (většinou papírové) a vytřídit je do 
správných kontejnerů
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Ruka podaná kreativitě
Jednoduchost výroby obalů versus kreativita designérů

Čtěte na str. 28

Martin 
Kurdiovský
ředitel nákupu 
a logistiky, Vitar

V tomto čísle glosuje 
více než desítku 
témat, která se týkají 
robotizace, tisku, 
smart packagingu, 
designu nebo 
udržitelnosti. 
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Obaly „pod 
proudem“
Obal na elektrotechniku 
a elektroniku musí 
plnit svou ochrannou 
a manipulační funkci. 
Od něho samotného 
také nesmí dojít 
k ohrožení baleného 
produktu, a to nejenom 
mechanickému, 
ale ani fyzikálnímu, 
např. nesprávnou 
elektrostatickou 
úpravou.

Cena: 120 Kč

54Č. 108 – 7–9/2020

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

 Automatizace 
klade nové 
nároky 
na  palety
Kvalitně, efektivně 
a zároveň s přijatelnými 
cenovými náklady 
i udržitelným 
způsobem. To je 
základní premisa pro 
balení a distribuci zboží 
na paletách.
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Obalová akce 
roku už
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

CATSCAN
V tomto vydání:

P
odle dat ze Spotřebitelského pa-
nelu GfK Czech zaujímají čaje 
více než 27 % výdajů za teplé ná-
poje, zbylých více než 6 % připa-
dá na kakao. Při bližším pohledu 

na kávu je patrné, že domácnosti v této kategorii 
utratí třetinu svých prostředků za instantní kávu, 
o něco méně pak za kávu mletou. „Zrnková káva 
je sice až třetí největší subkategorií z hlediska vý-
dajů, ale je vidět, že v českých domácnostech zís-
kává na popularitě, jelikož jí kupují rok od roku 
více. To potvrzují i penetrační čísla, kdy je sice 
z tohoto pohledu zrnková káva menší sub-
kategorií, ale dokázala za dva roky přivést 
skoro 10 procent nových domácností,“ 
odhaluje zvyklosti spotřebitelů Tomáš 

PITÍ KÁVY
A ČAJE ZPESTŘUJÍ 
MALÉ RITUÁLY
Alespoň nějaký nápoj, jako je káva, čaj či kakao, si koupí každá česká domácnost. 
Z hlediska výdajů je nejdůležitější kategorií káva s dvoutřetinovým podílem. 
U té v případě zvyklostí došlo v posledních letech ke změně, kterou ještě umocnila 
pandemie. Přestože Češi teplé nápoje kupují především ve slevách, jsou ochotni 
připlatit si za kvalitu a vyhledávají novinky.
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Zika, konzultant společnosti GfK Czech. Celkově 
lze jakoukoli kávu najít v nákupním košíku do-
mácností více než jednou za měsíc.

Také kategorii teplých nápojů zasáhla pande-
mie. „V době karantény pochopitelně vzrostla 
spotřeba kávy v domácnostech. V souvislosti 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

s tím jsme zaznamenali výrazné zvýšení zájmu 
i o plnoautomatické i kapslové kávovary. Vysvět-
lujeme si to tím, že spotřebitelé si chtějí i doma 
dopřát stejnou kvalitu espressa jako v kavárně,“ 
uvádí Eva Kotýnková, corporate communica-
tions manager CZ/SK společnosti Tchibo Praha. 
Tato reakce trhu byla vzhledem k situaci přiro-
zená. Ale zatím není vůbec jasné, zda se změní 
v nějaký trend či zda byl tento přesun spotřeby 
pouze dočasný. 

Vítězily bylinky

„Období pandemie vnímáme jako období, kdy 
spotřebitelé velmi razantně změnili své nákupní 
zvyklosti a mnoho zákazníků se věnovalo hlavně 
nákupu trvanlivých potravin z obavy, co se v nej-
bližší době bude dít. Například zavřou se i ob-
chody s potravinami? Budeme pak mít co jíst? 
Sledovali jsme chování spotřebitelů a v segmen-
tu kávy byly všeobecně vyhledávány levnější 
druhy kávy,“ prozrazuje Marek Říha, sales ma-
nager pro retail společnosti J. J. Darboven. Ře-
tězec Lidl v rámci kategorie teplých nápojů ne-
evidoval výrazné změny způsobené pandemií. 
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650 Kč
utratí průměrná domácnost 
ročně za čaje.

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 7/2019–6/2020



CATSCAN
V tomto vydání:

K
ategorii pet food se dobře daří 
a potvrzují to výrobci i retaileři. 
Podle údajů Spotřebitelského 
panelu GfK Czech jde o zhruba 
devítimiliardový trh, který v po-

rovnání období 6/18–5/19 a 6/19–5/20 rostl ve 
výdajích kupujících krmiva o více než šest pro-
cent. Více než polovina výdajů je utracena za 
krmivo pro psy, zhruba 42 % ve výdajích spolk-
nou kočky.

Přetrvává přesun 
k prémiové třídě

Podle údajů společnosti Nielsen, která 
monitoruje realizované tržby v malo-

obchodě (bez specializovaných prode-
jen a e-shopů), jsou důležitým prodej-

ním kanálem pro kategorii pet food s více 
než 40 % hypermarkety, jejich význam-
nost pro tuto kategorii však dlouhodobě 
klesá. „Poptávka se přesouvá směrem 
k o něco menším supermarketům, které 

Pokračuje trend humanizace 
a všechno, co se promítá 
do lidské stravy, se 

s odstupem objeví i v nabídce pro domácí 
mazlíčky. Prim hrají prémiové produkty, 
pamlsky a pochoutky, které plní – vztaženo 

k „lidské“ nabídce – funkci cukrovinek a slaných snacků. Odměny 
pro radost směřují i ke zvířecím rodinným příslušníkům. Tyto 
členy rodiny si zkrátka zákazníci pořádně rozmazlují.
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ČEŠI NA DOMÁCÍCH 
MAZLÍČCÍCH 
NEŠETŘÍ

CS #3

K
ategorii pet food se dobře daří 
a potvrzují to výrobci i retaileři. 
Podle údajů Spotřebitelského 
panelu GfK Czech jde o zhruba 
devítimiliardový trh, který v po-

rovnání období 6/18–5/19 a 6/19–5/20 rostl ve 
výdajích kupujících krmiva o více než šest pro-
cent. Více než polovina výdajů je utracena za 
krmivo pro psy, zhruba 42 % ve výdajích spolk-
nou kočky.

Přetrvává přesun 
k prémiové třídě

Podle údajů společnosti Nielsen, která 
monitoruje realizované tržby v malo-

obchodě (bez specializovaných prode-
jen a e-shopů), jsou důležitým prodej-

ním kanálem pro kategorii pet food s více 
než 40 % hypermarkety, jejich význam-
nost pro tuto kategorii však dlouhodobě 
klesá. „Poptávka se přesouvá směrem 
k o něco menším supermarketům, které 

pamlsky a pochoutky, které plní – vztaženo 
k „lidské“ nabídce – funkci cukrovinek a slaných snacků. Odměny 

pro radost směřují i ke zvířecím rodinným příslušníkům. Tyto 
členy rodiny si zkrátka zákazníci pořádně rozmazlují.

NEŠETŘÍ

40 %
českých domácností nakupuje výrobky 
pro domácí mazlíčky v hypermarketech. 
Útrata za jeden nákup v tomto kanálu 
je ale podprůměrná, činí necelých 80 % 
průměrného výdaje na celém trhu.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Nejvýznamnější 
výrobci v maloobchodě 
(v abecedním pořadí):

• Mars Czech
• Nestlé Česko
• Partner in Pet Food CZ

Zdroj: Nielsen, 7/19–6/20
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Novinky v rámci
krmiv najdete 
na www.zboziaprodej.cz

... /...

„Celkově ale pet food rostl ve všech kanálech, 
na moderním trhu, tradičním i na tom speciali-
zovaném,“ říká Eva Krejčí. Doplňuje, že od dru-
hého kvartálu letošního roku růst mírně zpoma-
lil – v Česku o dvě a na Slovensku o pět procent.

Podle marketingového ředitele společnosti Part-
ner in Pet Food Europe Michala Riegela se ka-
menný, moderní i tradiční retail meziročně zved-
ne o pár jednotek procent. A stejně jako ostatní 
hráči na trhu potvrzuje, že růst je tažen hlavně 
prémiovými propozicemi a pochoutkami. „Pre-
miumizace celé pet kategorie pokračuje, spotře-
bitelé jsou stále vzdělanější a dávají přednost 
kvalitě,“ uvádí Michal Riegel. Dodává, že pre-
miumizace bude i nadále zásadním trendem, 
který v budoucnu bude trh a nabídku formovat.

On-line stoupá 
dvouciferným tempem

E-commerce je nejrychleji rostoucím kanálem. 
To je podle Evy Krejčí trend minimálně posled-
ních tří let. A nejen ona, ale i další hráči na trhu 
potvrzují, že právě jarní pandemie koronaviru 
tento vývoj ještě posílila a on-line bude růst 
i v době postkoronavirové.

Podle výše zmíněného Spotřebitelského panelu 
GfK Czech domácnosti za krmiva utratí on-line 
zhruba pětinu výdajů. „A počet kupujících do-
mácností se zvýšil na více než devět procent 

s podílem 41 procent v posledním roce dokonce 
svou důležitostí na celkovém obratu předběhly 
i hypermarkety,“ přibližuje data komerční ředi-
telka Romana Duníková. Rok od roku roste také 
důležitost drogerií, kde se však realizuje jen 
zhruba 7‚2 % tržeb kategorie.

Nejsilnějším a rovněž dlouhodobým trendem 
v kategorii pet food je stále odklon od méně 
kvalitních značek k prémiové třídě krmiv. Důvo-
dem je podle Soni Fialkové, zakladatelky e-sho-
pu SpokojenyPes.cz, jednak úbytek větších psů 
a nárůst plemen těch menších, a také rostoucí 
možnosti majitelů psů a koček. „Jednoduše ře-
čeno, jak lidé dopřávají kvalitnější stravu sobě, 
snaží se o to i u svých mazlíčků,“ vysvětluje. A to 
je zásadní vliv, který formuje celý trh.

Zvířecí člen rodiny 
si zaslouží odměnu

To, že se tomuto trhu celkově dobře daří, potvr-
zují i další firmy. „Humanizace domácích maz-
líčků představuje trend, který je na tuzemském 
i celosvětovém trhu etablován řadu let,“ míní 
Pavla Vrtišková, obchodní ředitelka společnosti 
Akinu CZ. V loňském roce firma zaznamenala 
růst hlavně v prémiovém segmentu a v po-
choutkách, které se dynamicky rozvíjejí. Chová-
ní zákazníků se ale podle společnosti liší napříč 
kanály. Na on-line je poptávka po vyšší kvalitě 
a větších baleních, v kamenných prodejnách je 
tomu naopak. „S tím, jak se celý segment při-
bližuje lidským potřebám, objevují se kromě 
témat vyšší kvality také třeba otázky udržitelnos-
ti a ekologie,“ upozorňuje Pavla Vrtišková. Ač-
koli jsou tato témata na tuzemském trhu zatím 
spíše v plenkách, firma předpokládá, že budou 
v budoucnu nabývat na významu.

Růst segmentu pochoutek potvrzuje také Eva 
Krejčí, marketingová manažerka značky Purina 
Pet Food společnosti Nestlé Česko. Dále podle 
ní roste mokré krmivo a kapsičky pro kočky, mír-
ný pokles firma zaznamenala u granulí pro psy 
v kanále hyper- a supermarketů a diskontů. 

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK Czech, 
6/2019–5/2020

výdajů na krmivo 
pro domácí 
mazlíčky utratí 
domácnosti přes 
internet.



Opravdová
pochoutka pro 
malé gurmány

Nové tyčinky s lahodnou vůníNové tyčinky s lahodnou vůní
a neodolatelnou chutí.

Bez pšenice a bez cukru.
Perfektní pro kočky s citlivým zažíváníms citlivým zažíváním. 

Bez přídavku barviv a zvýrazňovačů  a zvýrazňovačů 
chuti.

PouzePouze jeden zdroj bílkovin jeden zdroj bílkovin jeden zdroj bílkovin jeden zdroj bílkovin.

www.vitakraft.cz

inzerce

„Nejrychleji rostou pochoutky pro psy 
a kočky.“

 Zákazníci hledají kvalitní krmiva a čím dál více z nich je ochotno zaplatit 
měsíčně za prémiová krmiva i několik tisíc korun. Zájem roste především 
o prémiové pochoutky. Nejrychleji rostoucí skupinu výrobků představují 
pochoutky pro psy a kočky, které jsou nejen ideální pro jejich odměňo-
vání a rozmazlování, ale přinášejí i určité zdravotní benefity, jako je na-
příklad péče o kosti a lesklá srst. Stejně tak roste zájem o doplňky stravy 
podporující imunitu a sloužící jako prevence různých onemocnění.

Štěpánka Vílová, segment director lifestyle, Mall Group

téměř

20 %
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K
ategorii pet food se dobře daří 
a potvrzují to výrobci i retaileři. 
Podle údajů Spotřebitelského 
panelu GfK Czech jde o zhruba 
devítimiliardový trh, který v po-

rovnání období 6/18–5/19 a 6/19–5/20 rostl ve 
výdajích kupujících krmiva o více než šest pro-
cent. Více než polovina výdajů je utracena za 
krmivo pro psy, zhruba 42 % ve výdajích spolk-
nou kočky.

Přetrvává přesun 
k prémiové třídě

Podle údajů společnosti Nielsen, která 
monitoruje realizované tržby v malo-

obchodě (bez specializovaných prode-
jen a e-shopů), jsou důležitým prodej-

ním kanálem pro kategorii pet food s více 
než 40 % hypermarkety, jejich význam-
nost pro tuto kategorii však dlouhodobě 
klesá. „Poptávka se přesouvá směrem 
k o něco menším supermarketům, které 

Pokračuje trend humanizace 
a všechno, co se promítá 
do lidské stravy, se 

s odstupem objeví i v nabídce pro domácí 
mazlíčky. Prim hrají prémiové produkty, 
pamlsky a pochoutky, které plní – vztaženo 

k „lidské“ nabídce – funkci cukrovinek a slaných snacků. Odměny 
pro radost směřují i ke zvířecím rodinným příslušníkům. Tyto 
členy rodiny si zkrátka zákazníci pořádně rozmazlují.
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CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

ČEŠI NA DOMÁCÍCH 
MAZLÍČCÍCH 
NEŠETŘÍ

CS #3

40 %
českých domácností nakupuje výrobky 
pro domácí mazlíčky v hypermarketech. 
Útrata za jeden nákup v tomto kanálu 
je ale podprůměrná, činí necelých 80 % 
průměrného výdaje na celém trhu.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Nejvýznamnější 
výrobci v maloobchodě 
(v abecedním pořadí):

• Mars Czech
• Nestlé Česko
• Partner in Pet Food CZ

Zdroj: Nielsen, 7/19–6/20
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českých domácností,“ přibližuje data konzul-
tantka Spotřebitelského panelu Julia To. Zajíma-
vým údajem je hodnota průměrného nákupu. 
Ta při nákupu přes internet představuje téměř 
sedminásobek průměrného výdaje, u výdajů za 
výrobky pro psy jde skoro o osminásobek.

On-line se pro řadu společností stává do bu-
doucna kanálem s největším potenciálem růstu. 
Pet food jako kategorie bude podle společnosti 
Akinu CZ krizí postižen minimálně, firma ale 
očekává spíše změnu distribuce růstu mezi trž-
ními kanály. „Letos se tržby z kamenného retai-
lu částečně přesunuly do on-line. A i když čeká-
me, že se v dalších měsících začne situace vracet 
na podobnou úroveň jako před jarní pandemií, 
zřejmě se nedostane na úroveň stejnou,“ predi-
kuje Kateřina Miková. Předpokládá, že on-line 
bude dále strměji růst a retail zůstane zhruba na 
úrovni loňského roku či spíše lehce pod ním.

Nepanikařit 
a nepodléhat strachu

„Tento trend vypadá jako nová budoucnost roz-
ložení růstu mezi prodejními kanály,“ upozor-
ňuje Pavla Vrtišková, která také vnímá jistou 
míru opatrnosti u zákazníků. „V tuto chvíli ne-
víme, jak bude vypadat budoucnost, a určitá 

míra šetření je a bude znatelná i v pet food seg-
mentu. Očekáváme ale, že se zákaznické cho-
vání ve střednědobém horizontu vrátí zhruba na 
úroveň doby před pandemií. Je možné, že se 
sníží hodnota nákupu, a naopak se zvedne pro-
dej kusů, ale celkově očekáváme, že trend růstu 
celého segmentu bude pokračovat,“ dodává 
optimisticky. Růst očekává hlavně u prémiových 
holistických produktů a v on-line. Obchodníkům 
doporučuje nepanikařit a nepodléhat strachu. 
„Důležité je myslet v dlouhodobém horizontu, 
protože strach a z něj plynoucí krátkodobá a ne-
uvážená opatření případnou krizi maximálně 
prohloubí,“ je přesvědčena Pavla Vrtišková.

Nejen koupit, ale také 
donést až domů

Růst e-commerce je zřejmý také ze zkušeností 
nákupní galerie Mall.cz. „Obavy lidí při korona-
virové pandemii znamenaly pro on-line obchod 
nárůst ve frekvenci i nových uživatelích. Zákaz-
níci chodí nakupovat častěji a pořizují si i menší 
nákupy denní spotřeby. On-line si získal i ty spo-
třebitele, kteří se dříve e-shopům vyhýbali. Dnes 

vidíme, že se vracejí pravidelně,“ vysvětluje Ště-
pánka Vílová, segment director lifestyle společ-
nosti Mall Group. Ačkoli kamenné pet shopy 
zůstaly během vládních opatření při jarní pan-
demii otevřené, významná část zákazníků se 
přesunula do bezpečnějšího on-line prostředí. 
V Mall.cz dávají zákazníci přednost velkým ba-
lením suchých i mokrých krmiv pro kočky a psy, 
kde se díky dobré ceně předzásobí a zboží si 
nechají dovézt až k sobě domů.

Právě doplňkové služby, které kamenný obchod 
neumí nabídnout, vedou stále více zákazníků do 
on-line, což potvrzují také v Alza.cz, kde roste 
pet food dvouciferným tempem. „Zákazník vní-
má výhody on-line nákupu oproti tradičnímu 
maloobchodu, a to zejména šíří sortimentu, vět-
ší možností plateb i možností nákupu a vyzved-
nutí zboží 24/7 a ve variabilitě služeb spojených 
s dodáním,“ přibližuje detaily divizní ředitel pro-
deje Daniel Naxera. Zákazník si může vybrat 
doručení do AlzaBoxů, vyzvednout zboží v po-
bočkách či u smluvních partnerů nebo si ho ne-
chat dodat rovnou domů.

Také ve SpokojenyPes.cz dobře vědí, že zákaz-
níci oceňují služby, které jim opravdu řeší jejich 
potřeby. A k nim dodávka až do domu rozhod-
ně patří. „V Praze a okolí se nám osvědčil Rych-
lý pes. A tak i přesto, že to bude obnášet další 
sklad, chceme příští rok spustit Rychlého psa 
i v Brně,“ potvrzuje Soňa Fialková. Brněnští zá-
kazníci si tak budou moci dopřát luxus zboží 
doručeného téhož dne, kdy si zboží objednají.

Netradiční ingredience: 
hmyzí protein i konopí

Stejně jako v lidské výživě se i v té zvířecí obje-
vují i různé výživové výstřelky. „Stojí za nimi 
často spíše dobrá marketingová kampaň než 
vysoká kvalita a zdravotní benefity pro zvíře,“ 
upozorňuje Soňa Fialková. Dlouhotrvajícím tren-
dem je podle ní také hledání zdraví prospěšných 
surovin, které lze do krmiv přidat. „Hrách nebo 
rajčata dnes v krmivu nikoho nepřekvapí. Někte-
ré značky už ale přišly i s krmivy s obsahem hmy-
zího proteinu, v doplňcích pro psy se pak obje-
vuje třeba konopné CBD,“ dodává.

Podle Pavly Vrtiškové mají lehce rostoucí trend 
v doplňcích hračky pro psy a kočky. Výběr je ob-
rovský a vývoj je velmi rychlý. Kategorie podléhá 
tlaku módních trendů, materiálů i barev. Velký 
vliv tu má také sezonnost. V létě se velmi dobře 
prodávají chladicí hračky i podložky, ale také 
misky, fontány nebo psí bazény. V jarních a let-
ních měsících stoupají také prodeje antiparazitik, 
která zvířata chrání před napadením blechami, 
klíšťaty nebo komáry. Na Mall.cz se rovněž dobře 
prodávají obojky a suché šampony. „V souvislos-
ti s tím, jak čím dál více lidí cestuje se svými mi-
láčky, jsou dlouhodobě na vzestupu i přepravky 
a transportní klece,“ doplňuje Štěpánka Vílová. 
Češi podle ní na chovatelských potřebách oprav-
du nešetří a platí to napříč kategoriemi.         

Privátní 
značky mají 
třetinu trhu. 

„Rozho-
duje šíře 

sortimentu 
a služby.“

Nákupní zvyklosti se mění. Zatímco dříve 
v e-shopech převažovaly nákupy velkých 
balení za výhodnou cenu, kde zákaz-
ník profitoval z toho, že nemusel tahat 
těžké balíky domů, dnes záleží hlavně 
na šíři sortimentu. Zákazníci kromě toho 
oceňují také možnost jednoduše po-
rovnávat různé zboží, ať už na základě 
parametrů nebo recenzí – to se on-line 
dělá snáze než v kamenné prodejně.

Daniel Naxera,
divizní ředitel prodeje, 
segment pet food, Alza.cz

„Výlohu zpestří zajímavý vizuál.“

 Zákazníka je třeba zaujmout a trendem už není spousta POS materiálů, 
které propagují jednu značku. Zároveň mají POS stále velký vliv na chová-
ní nakupujících, měly by být ale udělány citlivě, kreativně a komunikovat 
to, co nakupující zajímá. Prostě méně je někdy více. Menším obchodní-
kům nabízíme řešení na míru, třeba krásnou fotografii s domácím maz-
líčkem do výlohy nebo jako průhled do obchodu. Vizuály mají minimální 
branding, často nemají žádný. Obchod takový vizuál dokáže odlišit od 
toho konkurenčního.

Eva Krejčí, marketingová ředitelka, Purina Pet Food, Nestlé Česko

CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

Doplňky 
ovlivňují sezona 
a módní trendy.



www.duveryhodneznacky.cz 

Obhájí loňští vítězové svoje prvenství?

To se dozvíme už v listopadu!

Slavnostní vyhlášení vítězů 6. ročníku 
programu se uskuteční 5. listopadu 

v Martinickém paláci na Hradčanském 
náměstí v Praze.

4000 českých spotřebitelů si 
tento rok opět zvolí značky, 

kterým nejvíce důvěřují.
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českých domácností,“ přibližuje data konzul-
tantka Spotřebitelského panelu Julia To. Zajíma-
vým údajem je hodnota průměrného nákupu. 
Ta při nákupu přes internet představuje téměř 
sedminásobek průměrného výdaje, u výdajů za 
výrobky pro psy jde skoro o osminásobek.

On-line se pro řadu společností stává do bu-
doucna kanálem s největším potenciálem růstu. 
Pet food jako kategorie bude podle společnosti 
Akinu CZ krizí postižen minimálně, firma ale 
očekává spíše změnu distribuce růstu mezi trž-
ními kanály. „Letos se tržby z kamenného retai-
lu částečně přesunuly do on-line. A i když čeká-
me, že se v dalších měsících začne situace vracet 
na podobnou úroveň jako před jarní pandemií, 
zřejmě se nedostane na úroveň stejnou,“ predi-
kuje Kateřina Miková. Předpokládá, že on-line 
bude dále strměji růst a retail zůstane zhruba na 
úrovni loňského roku či spíše lehce pod ním.

Nepanikařit 
a nepodléhat strachu

„Tento trend vypadá jako nová budoucnost roz-
ložení růstu mezi prodejními kanály,“ upozor-
ňuje Pavla Vrtišková, která také vnímá jistou 
míru opatrnosti u zákazníků. „V tuto chvíli ne-
víme, jak bude vypadat budoucnost, a určitá 

míra šetření je a bude znatelná i v pet food seg-
mentu. Očekáváme ale, že se zákaznické cho-
vání ve střednědobém horizontu vrátí zhruba na 
úroveň doby před pandemií. Je možné, že se 
sníží hodnota nákupu, a naopak se zvedne pro-
dej kusů, ale celkově očekáváme, že trend růstu 
celého segmentu bude pokračovat,“ dodává 
optimisticky. Růst očekává hlavně u prémiových 
holistických produktů a v on-line. Obchodníkům 
doporučuje nepanikařit a nepodléhat strachu. 
„Důležité je myslet v dlouhodobém horizontu, 
protože strach a z něj plynoucí krátkodobá a ne-
uvážená opatření případnou krizi maximálně 
prohloubí,“ je přesvědčena Pavla Vrtišková.

Nejen koupit, ale také 
donést až domů

Růst e-commerce je zřejmý také ze zkušeností 
nákupní galerie Mall.cz. „Obavy lidí při korona-
virové pandemii znamenaly pro on-line obchod 
nárůst ve frekvenci i nových uživatelích. Zákaz-
níci chodí nakupovat častěji a pořizují si i menší 
nákupy denní spotřeby. On-line si získal i ty spo-
třebitele, kteří se dříve e-shopům vyhýbali. Dnes 

vidíme, že se vracejí pravidelně,“ vysvětluje Ště-
pánka Vílová, segment director lifestyle společ-
nosti Mall Group. Ačkoli kamenné pet shopy 
zůstaly během vládních opatření při jarní pan-
demii otevřené, významná část zákazníků se 
přesunula do bezpečnějšího on-line prostředí. 
V Mall.cz dávají zákazníci přednost velkým ba-
lením suchých i mokrých krmiv pro kočky a psy, 
kde se díky dobré ceně předzásobí a zboží si 
nechají dovézt až k sobě domů.

Právě doplňkové služby, které kamenný obchod 
neumí nabídnout, vedou stále více zákazníků do 
on-line, což potvrzují také v Alza.cz, kde roste 
pet food dvouciferným tempem. „Zákazník vní-
má výhody on-line nákupu oproti tradičnímu 
maloobchodu, a to zejména šíří sortimentu, vět-
ší možností plateb i možností nákupu a vyzved-
nutí zboží 24/7 a ve variabilitě služeb spojených 
s dodáním,“ přibližuje detaily divizní ředitel pro-
deje Daniel Naxera. Zákazník si může vybrat 
doručení do AlzaBoxů, vyzvednout zboží v po-
bočkách či u smluvních partnerů nebo si ho ne-
chat dodat rovnou domů.

Také ve SpokojenyPes.cz dobře vědí, že zákaz-
níci oceňují služby, které jim opravdu řeší jejich 
potřeby. A k nim dodávka až do domu rozhod-
ně patří. „V Praze a okolí se nám osvědčil Rych-
lý pes. A tak i přesto, že to bude obnášet další 
sklad, chceme příští rok spustit Rychlého psa 
i v Brně,“ potvrzuje Soňa Fialková. Brněnští zá-
kazníci si tak budou moci dopřát luxus zboží 
doručeného téhož dne, kdy si zboží objednají.

Netradiční ingredience: 
hmyzí protein i konopí

Stejně jako v lidské výživě se i v té zvířecí obje-
vují i různé výživové výstřelky. „Stojí za nimi 
často spíše dobrá marketingová kampaň než 
vysoká kvalita a zdravotní benefity pro zvíře,“ 
upozorňuje Soňa Fialková. Dlouhotrvajícím tren-
dem je podle ní také hledání zdraví prospěšných 
surovin, které lze do krmiv přidat. „Hrách nebo 
rajčata dnes v krmivu nikoho nepřekvapí. Někte-
ré značky už ale přišly i s krmivy s obsahem hmy-
zího proteinu, v doplňcích pro psy se pak obje-
vuje třeba konopné CBD,“ dodává.

Podle Pavly Vrtiškové mají lehce rostoucí trend 
v doplňcích hračky pro psy a kočky. Výběr je ob-
rovský a vývoj je velmi rychlý. Kategorie podléhá 
tlaku módních trendů, materiálů i barev. Velký 
vliv tu má také sezonnost. V létě se velmi dobře 
prodávají chladicí hračky i podložky, ale také 
misky, fontány nebo psí bazény. V jarních a let-
ních měsících stoupají také prodeje antiparazitik, 
která zvířata chrání před napadením blechami, 
klíšťaty nebo komáry. Na Mall.cz se rovněž dobře 
prodávají obojky a suché šampony. „V souvislos-
ti s tím, jak čím dál více lidí cestuje se svými mi-
láčky, jsou dlouhodobě na vzestupu i přepravky 
a transportní klece,“ doplňuje Štěpánka Vílová. 
Češi podle ní na chovatelských potřebách oprav-
du nešetří a platí to napříč kategoriemi.         

Privátní 
značky mají 
třetinu trhu. 

„Rozho-
duje šíře 

sortimentu 
a služby.“

Nákupní zvyklosti se mění. Zatímco dříve 
v e-shopech převažovaly nákupy velkých 
balení za výhodnou cenu, kde zákaz-
ník profitoval z toho, že nemusel tahat 
těžké balíky domů, dnes záleží hlavně 
na šíři sortimentu. Zákazníci kromě toho 
oceňují také možnost jednoduše po-
rovnávat různé zboží, ať už na základě 
parametrů nebo recenzí – to se on-line 
dělá snáze než v kamenné prodejně.

Daniel Naxera,
divizní ředitel prodeje, 
segment pet food, Alza.cz

„Výlohu zpestří zajímavý vizuál.“

 Zákazníka je třeba zaujmout a trendem už není spousta POS materiálů, 
které propagují jednu značku. Zároveň mají POS stále velký vliv na chová-
ní nakupujících, měly by být ale udělány citlivě, kreativně a komunikovat 
to, co nakupující zajímá. Prostě méně je někdy více. Menším obchodní-
kům nabízíme řešení na míru, třeba krásnou fotografii s domácím maz-
líčkem do výlohy nebo jako průhled do obchodu. Vizuály mají minimální 
branding, často nemají žádný. Obchod takový vizuál dokáže odlišit od 
toho konkurenčního.

Eva Krejčí, marketingová ředitelka, Purina Pet Food, Nestlé Česko
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Doplňky 
ovlivňují sezona 
a módní trendy.
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V tomto vydání:

O
bchodníci potvrzují, že zákazníci 
mají o zelené kategorie zájem 
a řada z nich je aktivně vyhledá-
vá. Nejen drogistické řetězce se 
jim tak snaží vyjít vstříc s nabíd-

kou nových značek. „Pro snazší orientaci zákaz-
níků jsou produkty šetrné k životnímu prostředí 
označeny zelenou regálovou cenovkou. Ty jsme 
v prodejnách dm zavedli již v roce 2018,“ přibli-
žuje cestu, jak usnadnit zákazníkům zodpovědný 
výběr, manažer komunikace společnosti dm dro-
gerie markt Jiří Peroutka. Zákazníci si ale na eko 
nabídku zvykají a třeba v drogistickém řetězci 
Rossmann, jak potvrzuje jeho mluvčí Olga Stan-
ley, se už tyto produkty stávají součástí běžného 
sortimentu, zatímco v minulosti měly výrobky 
specifické umístění v rámci regálu a prodejny: 
„V podstatě se snažíme zákazníkům nabídnout 
ke standardnímu konvenčnímu produktu vždy 
i jeho ekologickou variantu,“ vysvětluje.

Zájem spotřebitelů o ekologické produkty je znát snad 
napříč všemi kategoriemi rychloobrátkového zboží. 
Patří mezi ně také ekologická drogerie, ať je to péče 
o tělo či o domácnost. Kromě pěsticích či čisticích a pra-
cích účinků dnes zákazníci očekávají, že budou výrobky 
rovněž šetrné k životnímu prostředí – obsahem i obalem.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O nových ekologických 
produktech čtěte
na www.zboziaprodej.cz

... /...

Covid−19 změnil 
strukturu obratu

„V souvislosti s koronavirovou situací v první 
polovině tohoto roku jsme zaznamenali výrazný 
nárůst prodejů čisticích prostředků a produktů 
určených k osobní hygieně, jako jsou tekutá 
mýdla a sprchové gely,“ přibližuje výsledky le-
tošního jara Nikola Marklová. Poptávka ze stra-
ny spotřebitelů se ale už nyní podle ní vrátila 
zpět k obvyklým prodejním výsledkům, avšak se 
stále patrným meziročním růstem.

I společnost Tierra Verde ovlivnila první vlna an-
ticovidových opatření, kdy se skokově změnila 
struktura obratu ve prospěch on-line kanálu. 
„Specializované prodejny stagnovaly až mírně 
klesaly, ale nyní už je situace stabilní, bezobalové 
prodejny a zdravé výživy se opět otočily do po-
zvolného růstu,“ popisuje situaci Rostislav Brzo-
bohatý. V průběhu podzimu a zimy se podle něj 
už pravděpodobně nebude opakovat jarní scé-
nář, kdy se lidé v panice z neznámého zásobili 
zbožím denní spotřeby. „Připravujeme se spíš na 
scénáře dočasného poklesu způsobeného nejis-
totou na trhu a dojezdem negativních makroe-
konomických efektů z jara. Ale věříme, že nebu-
de nijak výrazný. Přece jen se pohybujeme 
převážně v kategoriích, kde je poptávka méně 
citlivá na podobné externí vlivy,“ je přesvědčen 
Rostislav Brzobohatý. Bez ohledu na vnější vlivy 
firma očekává období dalšího růstu, příležitost 
vidí nejen na lokálním trhu, ale i v zahraničí.

Šetrné k přírodě 
a funkční
„Spotřebitelé očekávají od produktu kromě vy-
sokých čisticích účinků šetrnost k životnímu pro-
středí, ať už obsahem či recyklovaným a opětov-
ně recyklovatelným obalem,“ říká Nikola 
Marklová, marketingová manažerka společnosti 
Melitta ČR, která na českém trhu nabízí portfolio 
značky Frosch. S rostoucím zájmem zákazníků 
firma eviduje také zvýšenou poptávku ze strany 
obchodníků, kteří průběžně rozšiřují portfolio 
nabízeného zboží v segmentu eko drogerie. 
„Zajímavým ukazatelem zvyšujícího se zájmu 
o ekologickou drogerii je počet nových konku-
renčních eko značek, které se v poslední době 
objevují na našem trhu,“ míní Nikola Marklová.

Nové značky a rozšiřující se nabídka tak vychá-
zejí vstříc těm spotřebitelům, kteří se pozvolna 
odhodlávají k tomu, aby výrobky se sníženou 
zátěží k životnímu prostředí vyzkoušeli. Mezi 
nejčastější bariéry pro nákup totiž obvykle patří 
obava z toho, že ekologické výrobky nemají ta-
kovou účinnost jako ty konvenční. „Proto se 
snažíme produkty prezentovat v prodejnách 
hned vedle konvenčních, chemických čističů, 
kde má spotřebitel možnost snadno porovnat 
složení produktů i jejich ceny, které jsou srovna-
telné. Druhou možností umístění v prodejně 
jsou specializované regály a eko koutky určené 
přímo pro ekologický sortiment, kde produkty 
vyhledávají spotřebitelé s pozitivní zkušeností 
s eko drogerií,“ přibližuje cestu k srdci zákazní-
ka Nikola Marklová.

Míra edukace se v jednotlivých prodejních kaná-
lech výrazně liší. Podle generálního ředitele spo-
lečnosti Tierra Verde Rostislava Brzobohatého 
jsou lépe edukováni zákazníci ve specializova-
ných prodejnách, ať už jsou kamenné či on-line. 
Ti si už zvykli na nákup produktů do ekologické 
domácnosti, zatímco v konvenčních prodejních 
kanálech je třeba se zaměřit právě na produkty, 

jejichž použití je blízké běžnému sorti-
mentu. „Lidé tak nemusí zcela měnit 

svoje zvyky, čímž se snižuje jejich 
nákupní bariéra,“ vysvětluje 

Rostislav Brzobohatý. Pro-
ces přesunu spotřebitelů 
k ekologickým produk-
tům podle něj ale bude 
ve středně- a dlouho-
dobém horizontu po-
kračovat s tím, jak do 
segmentu postupně 
vstupuje mladá gene-

race, pro kterou je spo-
třeba ohleduplná k ži-

votnímu prostředí již 
přirozeným životním posto-

jem, a nepředstavuje tak nut-
nost změnit zajetý životní styl.



Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

+420 568 409 511

litobal@litobal.cz 

www.litobal.cz

Máte pocit, že 

papírové tašky 

s potiskem jsou 

přesně to, co se 

vám hodí?

Chcete nejlepší cenu? 

obraťte se na 

českého výrobce 
in

ze
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odhodlávají k tomu, aby výrobky se sníženou 
zátěží k životnímu prostředí vyzkoušeli. Mezi 
nejčastější bariéry pro nákup totiž obvykle patří 
obava z toho, že ekologické výrobky nemají ta-
kovou účinnost jako ty konvenční. „Proto se 
snažíme produkty prezentovat v prodejnách 
hned vedle konvenčních, chemických čističů, 
kde má spotřebitel možnost snadno porovnat 
složení produktů i jejich ceny, které jsou srovna-
telné. Druhou možností umístění v prodejně 
jsou specializované regály a eko koutky určené 
přímo pro ekologický sortiment, kde produkty 
vyhledávají spotřebitelé s pozitivní zkušeností 
s eko drogerií,“ přibližuje cestu k srdci zákazní-
ka Nikola Marklová.

Míra edukace se v jednotlivých prodejních kaná-
lech výrazně liší. Podle generálního ředitele spo-
lečnosti Tierra Verde Rostislava Brzobohatého 
jsou lépe edukováni zákazníci ve specializova-
ných prodejnách, ať už jsou kamenné či on-line. 
Ti si už zvykli na nákup produktů do ekologické 
domácnosti, zatímco v konvenčních prodejních 
kanálech je třeba se zaměřit právě na produkty, 

jejichž použití je blízké běžnému sorti-
mentu. „Lidé tak nemusí zcela měnit 

svoje zvyky, čímž se snižuje jejich 
nákupní bariéra,“ vysvětluje 

Rostislav Brzobohatý. Pro-

přirozeným životním posto-
jem, a nepředstavuje tak nut-
nost změnit zajetý životní styl.

„Vliv 
 prodejního 

prostředí je 
klíčový.“

Prezentace na prodejní ploše je a bude 
klíčovou součástí úspěchu kategorie 
ekologických prostředků. Je to přiroze-
ně dáno nízkým povědomím a nízkou 
znalostí tohoto segmentu mezi po-
tenciálními spotřebiteli – přestože se 
zájem o tyto produkty neustále zvyšuje, 
zákazníci se velmi málo orientují jak ve 
značkách, tak v konkrétních produktech 
– nemají dostatečné znalosti ohledně 
jejich používání a jejich odlišnost od 
konvence je někdy prodejní bariérou. Tu 
by jim měli jak výrobci, tak i obchodníci 
pomoci minimalizovat, a prodejní pro-
středí je proto jedním z důležitých míst, 
která by měla být součástí komunikač-
ního mixu.

Rostislav Brzobohatý,
generální ředitel, Tierra Verde

CATSCAN
V tomto vydání:

O
bchodníci potvrzují, že zákazníci 
mají o zelené kategorie zájem 
a řada z nich je aktivně vyhledá-
vá. Nejen drogistické řetězce se 
jim tak snaží vyjít vstříc s nabíd-

kou nových značek. „Pro snazší orientaci zákaz-
níků jsou produkty šetrné k životnímu prostředí 
označeny zelenou regálovou cenovkou. Ty jsme 
v prodejnách dm zavedli již v roce 2018,“ přibli-
žuje cestu, jak usnadnit zákazníkům zodpovědný 
výběr, manažer komunikace společnosti dm dro-
gerie markt Jiří Peroutka. Zákazníci si ale na eko 
nabídku zvykají a třeba v drogistickém řetězci 
Rossmann, jak potvrzuje jeho mluvčí Olga Stan-
ley, se už tyto produkty stávají součástí běžného 
sortimentu, zatímco v minulosti měly výrobky 
specifické umístění v rámci regálu a prodejny: 
„V podstatě se snažíme zákazníkům nabídnout 
ke standardnímu konvenčnímu produktu vždy 
i jeho ekologickou variantu,“ vysvětluje.

Zájem spotřebitelů o ekologické produkty je znát snad 
napříč všemi kategoriemi rychloobrátkového zboží. 
Patří mezi ně také ekologická drogerie, ať je to péče 
o tělo či o domácnost. Kromě pěsticích či čisticích a pra-
cích účinků dnes zákazníci očekávají, že budou výrobky 
rovněž šetrné k životnímu prostředí – obsahem i obalem.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

Daří se čisticím 
i pracím prostředkům 
a kosmetice
V žebříčku nejprodávanějších produktů značky 
Frosch jsou jak speciální čisticí prostředky, jako 
je čistič na kuchyně s přírodní sodou nebo čistič 
vodního kamene s malinovým octem, tak i uni-
verzální čističe pro všestranné použití v domác-
nosti. „V letošním roce jsme na trh uvedli tři 
z našich nejprodávanějších produktů ve velkém, 
desetilitrovém balení, které je opatřeno speciál-
ním uzávěrem pro snadné čerpání prostředků, 
takzvaný bag-in-box. Jejich výhodou pro spotře-
bitele je nejen snížení spotřeby plastů, ale také 
méně častá nutnost dokupovat nové balení,“ 
přibližuje novinku Nikola Marklová.

V minulém roce firma rozšířila portfolio značky 
Frosch o sortiment sprchových gelů pro děti 
i dospělé. „Měly velký úspěch. Potvrzuje to, že 
zájem spotřebitelů o šetrné produkty na bázi 
přírodních látek roste napříč celým trhem. Proto 
jsme se tento rok rozhodli spotřebitelům nabíd-
nout ke sprchovým gelům Frosch Senses také 
cenově výhodnější náhradní náplň, která je již 
nyní na trhu dostupná ve variantě Granátové 
jablko a v druhé polovině roku bude k dostání 
i ve variantě Aloe vera.“ Pro vánoční období 
chystá firma tři speciální dárkové sady sprcho-
vých gelů a tekutých mýdel, které budou do-
stupné ve vybraných kamenných prodejnách 
a na e-shopech.

Mezi nejprodávanější sortiment Tierra Verde pa-
tří především prostředky na praní a úklid, ale 
také kosmetika. „Specifickým hitem jsou síťovky, 
s podobnými jsme jako kluci chodili nakupovat 
do Jednoty. Dnes jsou víceméně designovou zá-
ležitostí s ekologickým benefitem,“ upozorňuje 
na dobře prodejný sortiment Rostislav Brzobo-
hatý. Hitem letošního roku se staly bioosvěžova-
če vzduchu, jejichž dosavadní prodejní data na-
značují slibnou budoucnost. Dobře se vede 
i novinkám v kosmetice – šampony, sprchový gel 
a tekutá mýdla, pro jejichž výrobu firma investo-
vala do nového kosmetického provozu, kde se 
vyrábějí produkty s evropskou certifikací Ecoga-
rantie. „Plánujeme vstupovat nejen do dalších 

velkých kosmetických kategorií, ale budeme bu-
dovat i úplně nové segmenty produktů, které 
mají potenciál vytvářet nové kategorie,“ přibli-
žuje plány Rostislav Brzobohatý.

Bezobalový přístup 
se šíří dál

Zájem roste nadále i o bezobalové nakupování, 
které se ze specializovaných prodejen pozvolna 
dostává i do masových prodejních kanálů. Tierra 
Verde odstartovala pilotní provoz tohoto prode-
je před rokem v síti dm. „Ohlas na pilotní provoz 
byl pozitivní, proto jsme se rozhodli rozšířit na-
bídku plnicích stanic do všech krajských měst,“ 
uvádí Jiří Peroutka. Právě dm drogerie markt 
přispěla k tomu, že se myšlenka bezobalového 
prodeje dostala k masové populaci. A bezoba-
lový prodej přinesla Tierra Verde v letošním roce 
i do super- a hypermarketů, prozatím rozjela 
piloty v Globusu a na Slovensku v Kauflandu 
a Bille. Cílem je bezobalový prodej od A do Z, 
tzv. True Eco zahrnující rotaci nejen spotřeb-
ních, ale i zásobovacích obalů. Nabídne eko 
produkty v místech, kde jsou lidé zvyklí je naku- povat. Firma ale nezapomíná ani na podporu 

bezobalových a specializovaných prodejen, na 
kterých vyrostla. „To jsou naši dlouholetí srdeč-
ní partneři,“ dodává Rostislav Brzobohatý.

Pro úspěšný prodej eko drogerie je klíčová vizi-
bilita a edukace. „Zatímco ve specializovaných 
prodejnách jsou oba tyto parametry přirozeně 
naplňovány, tedy setkáte se tam s lidmi, pro kte-
ré ekologie není jen živobytím, ale životním sty-
lem a smyslem života a rádi tuto svoji vášeň pře-
náší i na své zákazníky, v prostředí moderních 
prodejen tento element chybí. Tady máme my 
jako výrobci, ale i obchodníci obrovský prostor 
pro zlepšení,“ vysvětluje Rostislav Brzobohatý.

„Pomáhá 
i edukace 

zákazníků.“

Ekologické drogistické 
prostředky rostou řádově dva- až třikrát 
rychleji než běžný drogistický sortiment. 
Je to dané jednak menší počáteční bází 
a jednak zvyšující se edukací a změnami 
potřeb našich zákazníků. Očekáváme, 
že tento rostoucí trend bude přetrvávat 
i v průběhu nejbližších měsíců.

Olga Stanley,
manažerka komunikace,
Rossmann

CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

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

Plastové obaly

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

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

•  problematické bývají velké samolepky na 
sáčcích

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

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

Papírové obaly – krabičky, sáčky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit.


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

„Podíl prodeje šetrných výrobků
stále stoupá.“

 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 recyklova-
telného materiálu. Pokud jde o složení, zájem se přesouvá k produktům 
obsahujícím přírodní složky, jako je například kyselina citronová nebo 
soda. V současné době tvoří produkty šetrné k životnímu prostředí 
takřka pětinu všech prodaných produktů určených k péči o domácnost. 
Jejich podíl stále stoupá.

Jiří Peroutka, manažer komunikace, dm drogerie markt
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

CEREÁLIE

Müsli tyčinky naslano
Přicházíme se slanou variantou müsli. Devět zapékaných tyčinek 
je ideální porce. Skvěle vás zasytí, mají vysoký obsah vlákniny 
a obsahují klíčenou červenou čočku. Vyrábíme je bez použití pal-
mového tuku, z bezlepkového ovsa a čočky. Ovesné betaglukany 
umějí stimulovat náš imunitní systém, umějí snížit cholesterol 
v krvi a působí jako antioxidant.

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

KOŘENÍ

Koření NADIR – podzim ve znamení novinek 
Podzim se značkou NADIR bude bohatý na novinky. Jako první 
představujeme jednodruhovky Kmín mletý, Pepř barevný celý 
a Kurkumu mletou. Všechny jmenované výrobky jsou vhodné 
jak do tradiční české kuchyně, tak i na přípravu pokrmů 
z celého světa. Kmín mletý je díky své jemnosti mletí vhodný 
do omáček, polévek a pečiva. Pepř barevný celý má velmi 
široké využití nejen pro svou typickou chuť i vůni, ale i pro 
hezký vzhled, který jídlo krásně vizuálně doladí. Kurkumu 
ocení především milovníci orientální kuchyně.

OCHUCOVADLA

TABASCO® Sriracha omáčka 256 ml
TABASCO® Sriracha je autentická mírně pálivá thajská chilli omáčka od značky TABASCO®. 
Je mistrovskou směsí všech kořeněných, sladkých a slaných chutí jihovýchodní asijské kuchyně 
v kombinaci s dotykem klasické pikantnosti značky TABASCO®. Lze přidat do burgerů, jako 
dip k masu, na hranolky, na pizzu, do pokrmů ve wok pánvi a polévek nebo do receptu, 
který vyžaduje lahodnou kombinaci sladké chilli a česneku.

Vyzkoušejte naši jedinečnou vysoce kvalitní omáčku s mimořádně všestranným použitím, 
středním stupněm pálivosti a bohatou chutí.

Nově přichází na český trh v retailovém balení 256 ml.

+420 233 332 010

marketing@maresi.cz

www.tabasco.com

Maresi Foodbroker, s. r. o.

Hradešínská 1932/60

101 00  Praha 10 

KRMIVO

Prémiové kapsičky 
Shelma bez obilovin
V loňské m roce uvedla firma Partner in Pet Food 
na trh novou prémiovou značku krmiva pro kočky 
Shelma. Letos značka vstupuje do kategorie 
mokrých krmiv a doplňuje portfolio o lahodné 
dušené filetky v kapsičkách. Benefitem chytré 
kombinace granulí a kapsiček je především zajiš-
tění dostatečného přísunu živin i tekutin. Všechny 
receptury jsou bez obilovin, s vysokým obsahem 
produktů živočišného původu ve filetkách a se su-
perpotravinami spirulinou, rakytníkem a brusinkami 
pro zlepšení přirozené obranyschopnosti kočky.

Partner in Pet Food CZ, s. r. o.

Bucharova 1423/6

158 00  Praha 13

+420 234 111 111

info.cz@shelma.eu

www.shelma.eu

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

PAPÍROVÝ PROGRAM

Kvalita do každé rodiny
Firma MORACELL s.r.o., přichází na český trh se zcela novou řadou výrobků Velvet Classic.Tato řada zahrnuje 
3 vrstvé hygienické kapesníčky v balení 10 x 10 kusů, a 2 vrstvé kosmetické ubrousky v balení 100 a 150 kusů.
Všechny výrobky řady Classic jsou vyrobeny z té nejkvalitnější celulózy, která je na trhu k dispozici.
Hygienické kapesníčky Velvet Classic – Jedná se o extrémně měkké a jemné kapes-
níčky, nabízené v několika barevných variantách.Kapesníčky Velvet Classic vynikají svoji 
sametovou hebkostí a nepřekonatelnou savostí. 
Řada Classic dále obsahuje Kosmetické ubrousky Velvet Classic – Naše nové 
ubrousky Velvet Classic vynikají svoji sametovou jemností a hebkostí. Jsou vyro-
beny ze dvou vrstev měkkého hedvábného papíru a jsou savé a odolné.Krabičky 
ubrousků Velvet Classic jsou zcela recyklovatelné, takže přispívají k ochraně život-
ního  prostředí. 

VYBAVENÍ

Magnetický systém 
od U&WE
Nově vyvinutý magnetický reklamní systém Mag-
netic Advertising System (MAS) z dílny společnosti 
U&WE Advertising skýtá nové možnosti in-store 
prezentací a jejich operativní výměny. Na rozdíl od 
přímého tisku na magnetická média, která jsou 
obvykle tlustá, těžko potisknutelná, s omezenou ve-
likostí a kvalitou, je MAS výrazně tenčí, jemnější, 
pružnější a umožňuje tisk ve foto-kvalitě.  
Systém byl speciálně vyvinut pro rozsáhlé grafické 
systémy a umožňuje snadno změnit v obchodech 
motivy bez nákladů na re-instalaci.

U&WE Advertising, s. r. o.

F. V. Veselého 2635/15

193 00  Praha 9 - Horní Počernice

+420 255 734 394-5

obchod@uwe.cz

www.uwe.cz

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

MORACELL, s. r. o.

Průmyslová 542

664 63  Žabčice

+420 519/351 189

moracell@moracell.cz

www.moracell.cz

Tabasco.cz

@tabascocz

Je mistrovskou směsí všech kořeněných, sladkých a slaných chutí jihovýchodní asijské kuchyně 

 – Jedná se o extrémně měkké a jemné kapes-
níčky, nabízené v několika barevných variantách.Kapesníčky Velvet Classic vynikají svoji 

 – Naše nové 

beny ze dvou vrstev měkkého hedvábného papíru a jsou savé a odolné.Krabičky 
ubrousků Velvet Classic jsou zcela recyklovatelné, takže přispívají k ochraně život-
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CATSCAN
V tomto vydání:

Daří se čisticím 
i pracím prostředkům 
a kosmetice
V žebříčku nejprodávanějších produktů značky 
Frosch jsou jak speciální čisticí prostředky, jako 
je čistič na kuchyně s přírodní sodou nebo čistič 
vodního kamene s malinovým octem, tak i uni-
verzální čističe pro všestranné použití v domác-
nosti. „V letošním roce jsme na trh uvedli tři 
z našich nejprodávanějších produktů ve velkém, 
desetilitrovém balení, které je opatřeno speciál-
ním uzávěrem pro snadné čerpání prostředků, 
takzvaný bag-in-box. Jejich výhodou pro spotře-
bitele je nejen snížení spotřeby plastů, ale také 
méně častá nutnost dokupovat nové balení,“ 
přibližuje novinku Nikola Marklová.

V minulém roce firma rozšířila portfolio značky 
Frosch o sortiment sprchových gelů pro děti 
i dospělé. „Měly velký úspěch. Potvrzuje to, že 
zájem spotřebitelů o šetrné produkty na bázi 
přírodních látek roste napříč celým trhem. Proto 
jsme se tento rok rozhodli spotřebitelům nabíd-
nout ke sprchovým gelům Frosch Senses také 
cenově výhodnější náhradní náplň, která je již 
nyní na trhu dostupná ve variantě Granátové 
jablko a v druhé polovině roku bude k dostání 
i ve variantě Aloe vera.“ Pro vánoční období 
chystá firma tři speciální dárkové sady sprcho-
vých gelů a tekutých mýdel, které budou do-
stupné ve vybraných kamenných prodejnách 
a na e-shopech.

Mezi nejprodávanější sortiment Tierra Verde pa-
tří především prostředky na praní a úklid, ale 
také kosmetika. „Specifickým hitem jsou síťovky, 
s podobnými jsme jako kluci chodili nakupovat 
do Jednoty. Dnes jsou víceméně designovou zá-
ležitostí s ekologickým benefitem,“ upozorňuje 
na dobře prodejný sortiment Rostislav Brzobo-
hatý. Hitem letošního roku se staly bioosvěžova-
če vzduchu, jejichž dosavadní prodejní data na-
značují slibnou budoucnost. Dobře se vede 
i novinkám v kosmetice – šampony, sprchový gel 
a tekutá mýdla, pro jejichž výrobu firma investo-
vala do nového kosmetického provozu, kde se 
vyrábějí produkty s evropskou certifikací Ecoga-
rantie. „Plánujeme vstupovat nejen do dalších 

velkých kosmetických kategorií, ale budeme bu-
dovat i úplně nové segmenty produktů, které 
mají potenciál vytvářet nové kategorie,“ přibli-
žuje plány Rostislav Brzobohatý.

Bezobalový přístup 
se šíří dál

Zájem roste nadále i o bezobalové nakupování, 
které se ze specializovaných prodejen pozvolna 
dostává i do masových prodejních kanálů. Tierra 
Verde odstartovala pilotní provoz tohoto prode-
je před rokem v síti dm. „Ohlas na pilotní provoz 
byl pozitivní, proto jsme se rozhodli rozšířit na-
bídku plnicích stanic do všech krajských měst,“ 
uvádí Jiří Peroutka. Právě dm drogerie markt 
přispěla k tomu, že se myšlenka bezobalového 
prodeje dostala k masové populaci. A bezoba-
lový prodej přinesla Tierra Verde v letošním roce 
i do super- a hypermarketů, prozatím rozjela 
piloty v Globusu a na Slovensku v Kauflandu 
a Bille. Cílem je bezobalový prodej od A do Z, 
tzv. True Eco zahrnující rotaci nejen spotřeb-
ních, ale i zásobovacích obalů. Nabídne eko 
produkty v místech, kde jsou lidé zvyklí je naku- povat. Firma ale nezapomíná ani na podporu 

bezobalových a specializovaných prodejen, na 
kterých vyrostla. „To jsou naši dlouholetí srdeč-
ní partneři,“ dodává Rostislav Brzobohatý.

Pro úspěšný prodej eko drogerie je klíčová vizi-
bilita a edukace. „Zatímco ve specializovaných 
prodejnách jsou oba tyto parametry přirozeně 
naplňovány, tedy setkáte se tam s lidmi, pro kte-
ré ekologie není jen živobytím, ale životním sty-
lem a smyslem života a rádi tuto svoji vášeň pře-
náší i na své zákazníky, v prostředí moderních 
prodejen tento element chybí. Tady máme my 
jako výrobci, ale i obchodníci obrovský prostor 
pro zlepšení,“ vysvětluje Rostislav Brzobohatý.

„Pomáhá 
i edukace 

zákazníků.“

Ekologické drogistické 
prostředky rostou řádově dva- až třikrát 
rychleji než běžný drogistický sortiment. 
Je to dané jednak menší počáteční bází 
a jednak zvyšující se edukací a změnami 
potřeb našich zákazníků. Očekáváme, 
že tento rostoucí trend bude přetrvávat 
i v průběhu nejbližších měsíců.

Olga Stanley,
manažerka komunikace,
Rossmann

CS #1: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: KRMIVA
CS #4: EKO DROGERIE

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

Plastové obaly

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

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

•  problematické bývají velké samolepky na 
sáčcích

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

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

Papírové obaly – krabičky, sáčky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit.



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

„Podíl prodeje šetrných výrobků
stále stoupá.“

 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 recyklova-
telného materiálu. Pokud jde o složení, zájem se přesouvá k produktům 
obsahujícím přírodní složky, jako je například kyselina citronová nebo 
soda. V současné době tvoří produkty šetrné k životnímu prostředí 
takřka pětinu všech prodaných produktů určených k péči o domácnost. 
Jejich podíl stále stoupá.

Jiří Peroutka, manažer komunikace, dm drogerie markt



48

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

VYBAVENÍ OBCHODU

Nechat si namarkovat zboží pokladní, nebo použít samoobslužnou pokladnu či rovnou 
skener a načítat si zboží do platebního košíku již během nákupu? Umožnit zaplatit za 
nákup hotově nebo bezkontaktně? Mohlo by se zdát, že jde o drobnosti a volba je na 
obchodníkovi, protože zákazníci nakonec stejně využijí to, co jim nabídne. A může tomu 
tak být. Ale pokud spotřebitel nedostane možnost výběru, příště se již možná nevrátí 
anebo se ze spokojeného zákazníka stane rozladěný.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

N 

ové způsoby nákupů a ná-
sledné moderní metody pla-
teb přinášejí do maloobchodu 
změny. Od zažitého se liší, a to 
hned v několika ohledech – jak 

z hlediska pohodlnosti, tak v současné                 době i obav 
z nákazy covidem-19 a v případě bezkontaktního 
placení absencí hotovosti. Pro obchodníka, který 
nové formy poskytne, se změní hodně. Musí pro-
vést adekvátní investice, udělat technické i techno-
logické úpravy v provozovně, a také musí počítat 
s dodatečnými poplatky, administrativou či dobou, 
kdy reálným finančním obnosem disponuje.

Někde lze platit 
už jen kartou

Koronakrize výrazně přispěla k tomu, že zákazníci 
začali více využívat nové metody nakupování a pla-
cení. „Během pandemie výrazně vzrostl počet bez-
hotovostních transakcí, narostl i počet zákazníků, 
kteří využívali samoobslužné pokladny či možnost 
nákupu pomocí skeneru či mobilního telefonu. 
Část zákazníků se následně sice vrátila k tradičním 
platbám v hotovosti, ale někteří zůstali u bezhoto-
vostního placení,“ prozrazuje Václav Koukolíček, 
tiskový mluvčí společnosti Tesco Stores ČR. Jak in-
formuje Lutfia Volfová, tisková mluvčí společnosti 
Globus ČR, v jejich obchodech před koronavirem 
se skenery Scan & Go v ruce nakupovalo 25 % zá-
kazníků a nákupy činily 40 % obratu. V koronakri-
zi se obrat z nákupu skenery zvýšil o 80 %. A také 
o 400 % narostl obrat nákupů přes mobilní aplika-
ci Můj Globus. Vedle toho, že s ní ušetří čas, splňu-
je požadavky na hygienickou bezpečnost.

„Během nouzového stavu jsme zaznamenali větší 
zájem o platby u samoobslužných pokladen a zvý-
šený počet bezhotovostních plateb u obsluhova-
ných pokladen. Zákazníkům jsme také v prodej-
nách komunikovali naši radu, aby z důvodů vlastní 
bezpečnosti platili bezhotovostně kartou. Tento 
trend trvá i nyní,“ prozrazuje Jiří Mareček, ředitel 
komunikace obchodů Albert. To je také jeden 
z důvodů, proč jejich nově instalované samoob-
služné pokladny umožňují pouze platbu kartou. Ty 

jsou novým normálem

Bezhotovostní platby

a samoobslužné pokladny

přitom instalují ve vybraných prodejnách po celém 
Česku, především tam, kde to dává z hlediska zá-
kaznického chování a potřeb smysl. Aktuálně slou-
ží v téměř stovce obchodů a zákazníky jsou v da-
ných lokalitách oblíbené.

Jde o minimalizaci 
kontaktů mezi 
nakupujícím a obsluhou

V dnešní složité zdravotní a zároveň ztížené so-
ciálně-společenské době je tak vidět enormní ná-

růst plateb prostřednictvím platebních terminálů. 
S tím jsou samozřejmě přímo spojeny i technologie 
bezhotovostních plateb. „Platba klasickou kartou 
zůstává, ale stále více se rozšiřuje platba pomocí 
mobilních telefonů a chytrými hodinkami či ná-
ramky. Tento trend se přímo promítá i do dalších 
moderních technologií nákupu, jako je self-scan-
ning a samoobslužné prodejny. V návaznosti na 
provozní náklady prodejen bude tento trend jen 
sílit,“ uvádí Karel Glatt, obchodní zástupce společ-
nosti Mettler-Toledo. Podle Roberta Klímy, key 
account managera společnosti Novum Global, té-
měř všichni obchodníci zareagovali v rámci ochra-
ny spotřebitele i svého personálu před pandemií 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

zcela logicky tak, že minimalizovali jakékoli kontak-
ty mezi zákazníkem a obsluhou. Tím pádem pro-
centuálně výrazně stoupl podíl bezhotovostních 
plateb a nákupů přes samoobslužné pokladny.

Provozovatelé těchto zařízení vidí velký progres 
nových způsobů ve svých systémech, a tak umějí 
vyčíslit, jak se změnil poměr způsobu platby a po-
užívání self-scanningu a samoobslužných pokla-
den. „Bezhotovostní platba se zcela určitě zvýšila. 
Obchodníci k tomu i vybízejí. Můžeme potvrdit, že 
procento transakcí realizovaných u našich zákazní-
ků na samoobslužných zařízeních SuperSmart 
Powered by Bizerba v období pandemie se radikál-
ně zvýšilo,“ dodává Vít Peňáz, key account ma-
nager společnosti Bizerba Czech & Slovakia.

Je to prostě služba 
zákazníkovi

Velké nadnárodní řetězce bezhotovostní platby za 
zboží umožňují. Většina menších maloobchodní-
ků, včetně vietnamských, již na tuto vlnu také na-
skočila. Kde je však ještě jistá rezerva, jsou drobní 
obchodníci, a to nejen ti, kteří prodávají potraviny. 
„Myslím si, že je všeobecně známo, že bezhoto-
vostní způsob platby existuje, a jeho procento se 
navyšuje. Na druhou stranu stále je velké procento 
zákazníků, a to zejména v menších městech, kteří 
dávají přednost platbě v hotovosti, nejsou ani ma-
jiteli platebních karet. Pořízení platebního terminá-
lu a jeho provoz znamenají náklady a je pouze na 
zvážení obchodníka, zda se mu vyplatí dát zákaz-
níkovi na výběr v platbě. Stále se jedná o službu 
zákazníkovi,“ informuje Vít Peňáz.

zákazníka, doplněné zboží, případná komunikace 
se zákazníkem přímo v obchodě – o to se bude 
starat obsluha. Akt placení by měl být jednoznač-
ně na straně systému,“ dodává. Chování zákazní-
ků se změnilo a mění. „Někteří dávají přednost 
rychlému a bezkontaktnímu nakupování. Self-
-scanning a samoobslužná zařízení se stávají stan-
dardem a mají budoucnost, což se potvrdilo 
i v období karantény. Nelze ale jednoznačně stan-
dardizovat, proč, kde a kam. Každý region, každé 
město má svá specifika, kulturu a chování,“ na-
značuje Vít Peňáz. Většina zákazníků si už zvykla, 
že samoobslužné pokladny existují. To ale nezna-
mená, že je většina používá. Někteří stále dávají 
přednost osobnímu kontaktu.

Jak však vysvětluje Jiří Mareček, je nutné si uvědo-
mit, jaké jsou nové dovednosti a kvalifikace proda-
vačky a prodavače, co bude zapotřebí umět v mo-
derním, na služby orientovaném obchodě do 
budoucna a na co připravovat a vzdělávat zaměst-
nance. „Našim kolegům chceme ulehčit práci, aby 
měli více času na péči o zákazníka. Proto se ma-
nuální a mechanické úkoly snažíme nahrazovat 
robotikou. Robotizovali a elektronizovali jsme sys-
tém papírování s dodavateli při vystavování objed-
návek, přijímání zboží i faktur,“ konkretizuje. Jde 
o robotizaci, kterou zákazník nepostřehne, ale 
dodavatelé ji oceňují a kolegové nemusí tisknout 
žádné papíry, vše je prováděno elektronicky a do 
značné míry také automaticky. „Kolegům ve vy-
braných prodejnách pomáhají také elektronické 
cenovky, díky nimž nemusejí vystřihovat a rozná-
šet po prodejně desetitisíce papírových cenovek. 
Počty obchodů s těmito cenovkami pořád rozšiřu-
jeme,“ dodává Jiří Mareček.

Z pohledu Globusu je zákazníkům nutné nabíd-
nout obojí. „Každý má své preference při nákupu, 
na oblibě získávají moderní nakupovací technolo-
gie, jako jsou aplikace nebo skenery. Ale vnímá-
me, že je stálý podíl zákazníků, kteří jsou zvyklí 
na pokladny s obsluhou. Pro ty se snažíme po-
znatky a technologické novinky spojené se selfs-
canningem zakomponovat i do terminálu obsluhy 
tak, abychom pokladním ušetřili čas a práci navíc. 
Tak se mohou více věnovat zákazníkovi,“ uzavírá 
Lutfia Volfová.

Konkrétní příklady                                                                                 jednoduššího 
a snazšího nakupování najdete 
na www.zboziaprodej.cz



Vždy tak záleží na preferenci zákazníků, v řadě 
míst jsou totiž stále zvyklí platit v hotovosti. „V pří-
padě, že by narůstal počet těch, kteří by vyžado-
vali bezhotovostní platbu, obchodníci by se jistě 
přizpůsobili,“ uvádí Václav Koukolíček. Finanční 
hotovost je totiž u některých maloobchodníků brá-
na jako samozřejmost a jistý druh nezávislosti. „Je 
však patrné, že bezhotovostní platby zaznamená-
vají stále větší nárůst a oblibu. Z tohoto hlediska 
bude pro tuto skupinu obchodníků nutné se při-
způsobit dnešním trendům, protože bez zákazní-
ků, kteří mají právo volby, jak uskuteční platbu, to 
zkrátka nejde,“ míní Karel Glatt. Podle Roberta 
Klímy svoji roli hraje také určité konzervativní cho-
vání v daných městech a vesnicích, ale i zde se 
procento zvyšuje – v rámci pandemie výrazně.

Robotizace 
a automatizace postupuje

Obchody jen a pouze se samoobslužnými poklad-
nami jsou zatím, a to nejen v ČR, pohledem do 
budoucna. Ve velkých marketech se budeme se-
tkávat s oběma možnými způsoby platby, tedy 
pomocí pokladní i stroje. „Konzervativní zákazník 
velmi nerad opouští zažité návyky. A v rámci pul-
tového prodeje produktů, jako je řeznictví, malé 
prodejny potravin a další, je způsob platby vždy 
navázán na obsluhu. Ale i zde se již uplatňuje nová 
forma platby v hotovosti, a to hotovostními plateb-
ními automaty, kde obsluha do kontaktu s hoto-
vostí vůbec nepřichází. Tím se samozřejmě snižuje 
hygienické riziko kontaminace obsluhy i zákazní-
ka,“ poodkrývá Karel Glatt. Firma Mettler-Toledo 
je se svými produkty připravena uspokojit veškerou 
klientelu. Napojení jejich vah na periferie typu pla-
tebního automatu, skenerů a platebních automatů 
hotovosti je v dnešní době samozřejmostí.

Stále při                tom existuje řada zákazníků, kteří prefe-
rují osobní kontakt a vyhledávají klasické poklad-
ny. „Ideální je tak vždy mít kombinaci jak poklad-
ní, tak samoobslužné pokladny a nechat na 
zákazníkovi, aby si sám zvolil způsob, který je mu 
bližší a pohodlnější,“ vysvětluje Václav Koukolí-
ček. Jak však informuje Robert Klíma, rozhodně 
malými krůčky spějeme k tomu, že jednou to 
bude stroj. To je evoluce. „Důležité pro obchod-
níka bude, aby v prodejně byla fajn atmosféra pro 

Chování 
spotřebitelů se 
změnilo a mění.

„Technologie 
si našly své 
příznivce.“

Skenery Scan & Go i aplikace Můj Globus 
jsou u našich zákazníků velmi oblíbené 
a používání moderních technologií ne-
ustále roste. Zatímco se skenery nakupují 
spotřebitelé spíše velké rodinné nákupy, 
aplikace v mobilních telefonech používají 
zákazníci většinou k rychlému nákupu. Na 
konci obojího je pro ně fakt, že nakupují 
rovnou do tašky, nevykládají zboží na pás 
a na speciálních pokladnách jen zaplatí 
souhrnnou částku.

Lutfia Volfová,
tisková mluvčí, Globus ČR
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VYBAVENÍ OBCHODU

Nechat si namarkovat zboží pokladní, nebo použít samoobslužnou pokladnu či rovnou 
skener a načítat si zboží do platebního košíku již během nákupu? Umožnit zaplatit za 
nákup hotově nebo bezkontaktně? Mohlo by se zdát, že jde o drobnosti a volba je na 
obchodníkovi, protože zákazníci nakonec stejně využijí to, co jim nabídne. A může tomu 
tak být. Ale pokud spotřebitel nedostane možnost výběru, příště se již možná nevrátí 
anebo se ze spokojeného zákazníka stane rozladěný.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

N 

ové způsoby nákupů a ná-
sledné moderní metody pla-
teb přinášejí do maloobchodu 
změny. Od zažitého se liší, a to 
hned v několika ohledech – jak 

z hlediska pohodlnosti, tak v současné                 době i obav 
z nákazy covidem-19 a v případě bezkontaktního 
placení absencí hotovosti. Pro obchodníka, který 
nové formy poskytne, se změní hodně. Musí pro-
vést adekvátní investice, udělat technické i techno-
logické úpravy v provozovně, a také musí počítat 
s dodatečnými poplatky, administrativou či dobou, 
kdy reálným finančním obnosem disponuje.

Někde lze platit 
už jen kartou

Koronakrize výrazně přispěla k tomu, že zákazníci 
začali více využívat nové metody nakupování a pla-
cení. „Během pandemie výrazně vzrostl počet bez-
hotovostních transakcí, narostl i počet zákazníků, 
kteří využívali samoobslužné pokladny či možnost 
nákupu pomocí skeneru či mobilního telefonu. 
Část zákazníků se následně sice vrátila k tradičním 
platbám v hotovosti, ale někteří zůstali u bezhoto-
vostního placení,“ prozrazuje Václav Koukolíček, 
tiskový mluvčí společnosti Tesco Stores ČR. Jak in-
formuje Lutfia Volfová, tisková mluvčí společnosti 
Globus ČR, v jejich obchodech před koronavirem 
se skenery Scan & Go v ruce nakupovalo 25 % zá-
kazníků a nákupy činily 40 % obratu. V koronakri-
zi se obrat z nákupu skenery zvýšil o 80 %. A také 
o 400 % narostl obrat nákupů přes mobilní aplika-
ci Můj Globus. Vedle toho, že s ní ušetří čas, splňu-
je požadavky na hygienickou bezpečnost.

„Během nouzového stavu jsme zaznamenali větší 
zájem o platby u samoobslužných pokladen a zvý-
šený počet bezhotovostních plateb u obsluhova-
ných pokladen. Zákazníkům jsme také v prodej-
nách komunikovali naši radu, aby z důvodů vlastní 
bezpečnosti platili bezhotovostně kartou. Tento 
trend trvá i nyní,“ prozrazuje Jiří Mareček, ředitel 
komunikace obchodů Albert. To je také jeden 
z důvodů, proč jejich nově instalované samoob-
služné pokladny umožňují pouze platbu kartou. Ty 

jsou novým normálem

Bezhotovostní platby

a samoobslužné pokladny

přitom instalují ve vybraných prodejnách po celém 
Česku, především tam, kde to dává z hlediska zá-
kaznického chování a potřeb smysl. Aktuálně slou-
ží v téměř stovce obchodů a zákazníky jsou v da-
ných lokalitách oblíbené.

Jde o minimalizaci 
kontaktů mezi 
nakupujícím a obsluhou

V dnešní složité zdravotní a zároveň ztížené so-
ciálně-společenské době je tak vidět enormní ná-

růst plateb prostřednictvím platebních terminálů. 
S tím jsou samozřejmě přímo spojeny i technologie 
bezhotovostních plateb. „Platba klasickou kartou 
zůstává, ale stále více se rozšiřuje platba pomocí 
mobilních telefonů a chytrými hodinkami či ná-
ramky. Tento trend se přímo promítá i do dalších 
moderních technologií nákupu, jako je self-scan-
ning a samoobslužné prodejny. V návaznosti na 
provozní náklady prodejen bude tento trend jen 
sílit,“ uvádí Karel Glatt, obchodní zástupce společ-
nosti Mettler-Toledo. Podle Roberta Klímy, key 
account managera společnosti Novum Global, té-
měř všichni obchodníci zareagovali v rámci ochra-
ny spotřebitele i svého personálu před pandemií 
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SLUŽBY PRO OBCHOD

M 

erchandising je nedílnou 
součástí služeb v retailu. 
Bylo-li vlivem pandemie 
v tomto ohledu na rych-
loobrátkovém trhu něco 

významně dotčeno, tak právě merchandising. 
S postupným nástupem obav a restrikcí, kdy se 
spot                řebitelé začali předzásobovat potravinami 
všeho druhu, zela řada regálů s potravinami ze 
dne na den prázdnotou. V externích skladech bylo 
zboží naštěstí hodně, ale někdo ho po dovezení 
do obchodu musí také vystavit a třeba i vyrov-
nat do regálů. A to je práce nejen personálu, ale 
i merchandiserů. Také proto po nich začátkem 
roku byla taková sháňka. Jejich úkolem však není 
jen tato činnost.

Péče o zboží se 
přizpůsobila potřebám 
trhu

Výše uvedený obor zabývající se péčí o zboží, a to 
především v maloobchodním prodeji, ale také 
v prodejnách typu cash & carry, zahrnuje celou 
řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak pro-
dejci či specializované reklamní agentury. Člověk 
vykonávající tuto práci by měl umět komunikovat, 

prodeje

Merchandising je a bude 
i nadále jedním z největších 
faktorů ovlivňujících prodeje 
a způsob zapojení zákazníků 
do maloobchodu. To, jakým 
způsobem je merch                andising 
v prodejně prováděn, 
ovlivňuje vše od vnímání 
značky až po zkušenost 
zákazníka. Proto je důležité, 
aby obchodní iniciativy 
byly přesné a relevantní. Je 
nutné znát vkus spotřebitelů 
a vědět, jak na něj reagují 
ostatní obchodníci. Jen tak 
lze vylepšit a implementovat 
vítěznou strategii.

Zvyšte
efektivitu

mít prezentační schopnosti a být samostatný s ak-
tivním přístupem. Zpočátku bylo toto odvětví 
o doplňování zboží do regálů. Merchandiser přijel 
podle zadaného plánu do prodejny i se zbožím ve 
svém automobilu, udělal inventuru, doplnil chybě-
jící zboží, zarovnal produkty v regálech nebo na 
policích a odjel.

Problém byl v tom, že tato práce nebyla prakticky 
vůbec koordinována. Proto se merchandising změ-
nil a přizpůsobil více potřebám trhu, zákazníků, 
obchodů, na merchandisery se začaly klást větší 
požadavky a záběr péče o zboží začal být celkově 
mnohem širší. „Cílem merchandisingu je co nej-
větší viditelnost v místě prodeje. Dokáže zacílit na 
vystavení toho správného zboží na správném mís-
tě a tím docílit toho, že produkty padnou zákazní-
kovi do oka,“ dokládá Dana Běloušková, country 
manager společnosti POS Media Czech Republic. 
Merchandising tak dokáže významně pomoci zís-
kat zákazníky. „Neměnným základem je dodržení 
klasických požadavků merchandisingu, tedy mít 
v obchodě vše uspořádané, čisté, úhledné, čitelné 
a srozumitelné. Musí se přitom umět pracovat 
s přirozenou zvídavostí zákazníka a nejlépe s ak-
centem přitažlivého, neotřelého a zvědavost vzbu-
zujícího poutavého prvku či momentu,“ uvádí 
Dana Nováková, business development manager 
společnosti DaDa Promotion.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

nitoringu dat, ale i z pohledu mnohem větší 
provázanosti ve spolupráci řetězců a dodavatelů 
a merchandisingových agentur. U nás i na Sloven-
sku si v tomto řetězci aktivit stále každý hlídá svůj 
prostor a vzájemně si například nesdílí data, která 
jsou dnes pro úspěch a efektivitu klíčová,“ upozor-
ňuje František Havlík.

U prodejního místa jde přitom stále častěji o krea-
tivitu a využití nových technických možností, jak 
zboží prezentovat, u celého procesu pak o on-line 
řízení a digitalizaci. „To umožňuje poskytovat 
značkám v místě prodeje všestranné služby v mno-
hem širší míře než dříve, a hlavně efektivně sladit 
veškeré marketingové aktivity s merchandisingem 
tak, aby byl dopad všude spolehlivý. Dalším prv-
kem je maximální využití lidského potenciálu, tedy 
motivace pracovníků ke vztahu k dané značce 
a k maximální péči o místo prodeje. Ve všech těch-
to ohledech se hrdě cítíme být na špici,“ uzavírá 
David Bucháček.



O pomoci v podobě digitálních 
technologií čtěte
na www.                zboziaprodej.cz 

tehdy je lepší využít outsourcing na profesionální 
úrovni. „Přesně sem míří naše služby U&We Retail 
Service. Jsou založené na centralizované koordina-
ci všech aktivit, přímé komunikaci s odpovědnými 
manažery a perfektním reportingu. Podstatným 
prvkem je kontinuální sledování prodejního místa 
a jeho stavu. Proto je důležité, aby byl servis pra-
videlný, u nepotravinových produktů jednou až 
dvakrát týdně,“ vyzdvihuje David Bucháček.

Jak ušetřit velké peníze

Dodává, že současný trh merchandisingu je v ČR 
dost pokřivený a naprosto běžně se například fal-
šuje odpracovaný čas, stejné práce se vykazují ví-
cekrát a podobně.                 „Klienti se lákají nabídkami 
absurdní hodinové sazby, třeba 70 korun za hodi-
nu. Merchandiser také často pracuje v jednu chví-
li pro řadu značek, klidně i přímo konkurenčních. 
Loajalita ke klientovi, vztah ke značce, pro kterou 
pracuji, to je úplně pryč. Dalším nešvarem je zamě-
ření pozornosti pouze na velká a exponovaná ná-
kupní centra nebo prodejny a až nepochopitelné 
opomíjení menších regionů. Nic z toho klientům 
U&We Retail Service nehrozí. Účtujeme férové 
ceny, odpracovaný čas počítáme po minutách, naši 
dispečeři on-line kontrolují čas i kvalitu práce a pří-
padné nedostatky se vyřeší okamžitě na místě,“ 
uvádí. Díky tomu se klient vše dozvídá v reálném 
čase z reportingu a prostřednictvím řízení všech 
procesů z centrálního dispečinku není zapotřebí 
mezičlánek v podobě regionálních manažerů. Stej-
ně tak lze suplovat práci obchodních zástupců, což 
může klientům ušetřit značné peníze.

Chybí větší provázanost

Srovnávat světové a tuzemské trendy přitom úplně 
nelze. „Mohu to potvrdit z pohledu naší firmy 
4 P & P, která je součástí globální Advantage Smol-
lan Group. Trendy v západní či východní Evropě, 
ale i ve Spojených státech či Africe jsou zcela od-
lišné z pohledu zákaznického chování, dodavatel-
sko-odběratelských vztahů, způsobů sběru a mo-

Cíl: přivést nové 
spotřebitele

Umístění, vystavení a doplnění zboží je tak jedním 
ze základních aspektů úspěchu prodeje. Proto pat-
ří mezi klíčové nástroje, jak získat zákazníka. „Naše 
agentura se však snaží přinášet do merchandisingu 
zcela nový pohled. Společně s našimi analytiky 
z oddělení business inteligence, kteří se zabývají 
právě analýzou zákaznického chování a chování 
spotřebitele, tak prostřednictvím dat navrhovat 
našim klientům optimální vystavení, ideální frek-
venci návštěv merchandiserů, panel prodejen, kte-
ré navštěvovat i jak zboží umísťovat a promovat. 
To vše má s merchandisingem klientům přivést 
nové zákazníky, nové spotřebitele,“ informuje 
František Havlík, business director sales force CZ & 
SK společnosti 4 P & P. Ne každý si navíc uvědo-
muje, že retail je výkladní skříní každého výrobce. 
„Co se připomíná, to se prodává, to víme všichni. 
Pokud je výrobek lákavě vystavený, zapisuje se do 
podvědomí nás zákazníků a s větší pravděpodob-
ností ho koupíme. Pokud je i lákavě vystavený se 
sexy POS materiály, zapíše se nám silněji než ty 
ostatní,“ deklaruje Vít Krčmář, majitel agentury 
Promoteri.eu.

O prosté doplňování regálů tak skutečně nejde. 
Opravdový merchandising se již dávno posunul do 
koncepčního komplexu provázaných služeb. „Po-
kud má tento komplex fungovat, je důležitá vzá-
jemná efektivní komunikace a koordinace všech 
zainteresovaných osob. Právě toto v praxi velmi 
často chybí,“ konkretizuje David Bucháček, CEO, 
IT & marketing director společnosti U&We Adver-
tising. Značky a dodavatelé zboží často nedokážou 
tyto služby interně zajistit v dostatečné kvalitě – 

Merchandisingu 
prospívá 

systematičnost.

„Data 
přinášejí 

nové 
zákazníky.“

Nebojte se více sdílet a propojovat se 
prostřednictvím dat – prodejní, exekuční, 
podílová, exspirační, skladová, ale i dis-
tribuční – se svými dodavateli i servisními 
organizacemi, jako jsou právě specialisté 
na merchandising a shopper marketing. 
Protože jen taková propojení všech účast-
níků celého prodejního řetězce přinášejí 
větší efektivitu, vyšší prodeje a hlavně nové 
zákazníky.

František Havlík,
business director 
sales force CZ & SK, 4 P & P

„Úroveň vystavení zboží je klíčová.“

Merchandising má zásadní vliv na prodejní výsledky, zejména v součas                ném 
vysoce konkurenčním prostředí je kvalita a úroveň vystavení zboží klíčová. Čím 
víc je klasický prodej v kamenných prodejnách pod tlakem e-shopů, tím víc je 
třeba zákazníky zaujmout a poskytovat jim přidanou hodnotu.

David Bucháček, CEO, IT & marketing director, U&We Advertising

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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SLUŽBY PRO OBCHOD

M 

erchandising je nedílnou 
součástí služeb v retailu. 
Bylo-li vlivem pandemie 
v tomto ohledu na rych-
loobrátkovém trhu něco 

významně dotčeno, tak právě merchandising. 
S postupným nástupem obav a restrikcí, kdy se 
spot                řebitelé začali předzásobovat potravinami 
všeho druhu, zela řada regálů s potravinami ze 
dne na den prázdnotou. V externích skladech bylo 
zboží naštěstí hodně, ale někdo ho po dovezení 
do obchodu musí také vystavit a třeba i vyrov-
nat do regálů. A to je práce nejen personálu, ale 
i merchandiserů. Také proto po nich začátkem 
roku byla taková sháňka. Jejich úkolem však není 
jen tato činnost.

Péče o zboží se 
přizpůsobila potřebám 
trhu

Výše uvedený obor zabývající se péčí o zboží, a to 
především v maloobchodním prodeji, ale také 
v prodejnách typu cash & carry, zahrnuje celou 
řadu aktivit, které vykonávají jak výrobci, tak pro-
dejci či specializované reklamní agentury. Člověk 
vykonávající tuto práci by měl umět komunikovat, 

prodeje

Merchandising je a bude 
i nadále jedním z největších 
faktorů ovlivňujících prodeje 
a způsob zapojení zákazníků 
do maloobchodu. To, jakým 
způsobem je merch                andising 
v prodejně prováděn, 
ovlivňuje vše od vnímání 
značky až po zkušenost 
zákazníka. Proto je důležité, 
aby obchodní iniciativy 
byly přesné a relevantní. Je 
nutné znát vkus spotřebitelů 
a vědět, jak na něj reagují 
ostatní obchodníci. Jen tak 
lze vylepšit a implementovat 
vítěznou strategii.

Zvyšte
efektivitu

mít prezentační schopnosti a být samostatný s ak-
tivním přístupem. Zpočátku bylo toto odvětví 
o doplňování zboží do regálů. Merchandiser přijel 
podle zadaného plánu do prodejny i se zbožím ve 
svém automobilu, udělal inventuru, doplnil chybě-
jící zboží, zarovnal produkty v regálech nebo na 
policích a odjel.

Problém byl v tom, že tato práce nebyla prakticky 
vůbec koordinována. Proto se merchandising změ-
nil a přizpůsobil více potřebám trhu, zákazníků, 
obchodů, na merchandisery se začaly klást větší 
požadavky a záběr péče o zboží začal být celkově 
mnohem širší. „Cílem merchandisingu je co nej-
větší viditelnost v místě prodeje. Dokáže zacílit na 
vystavení toho správného zboží na správném mís-
tě a tím docílit toho, že produkty padnou zákazní-
kovi do oka,“ dokládá Dana Běloušková, country 
manager společnosti POS Media Czech Republic. 
Merchandising tak dokáže významně pomoci zís-
kat zákazníky. „Neměnným základem je dodržení 
klasických požadavků merchandisingu, tedy mít 
v obchodě vše uspořádané, čisté, úhledné, čitelné 
a srozumitelné. Musí se přitom umět pracovat 
s přirozenou zvídavostí zákazníka a nejlépe s ak-
centem přitažlivého, neotřelého a zvědavost vzbu-
zujícího poutavého prvku či momentu,“ uvádí 
Dana Nováková, business development manager 
společnosti DaDa Promotion.
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LOGISTIKA

Zatímco některé sektory 
ekonomiky se začátkem 
koronavirové krize vstoupily 
spíše do hibernace, logistika 
potravin a nápojů se bez 
přípravy a prakticky ze dne 
na den ocitla ve „vánoční“ 
sezoně. Jak firmy zásobovaly 
základními potřebami v době 
krize? A vydělají na krizi 
v dlouhodobé perspektivě 
potravinové e-shopy?

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

odběru piva. „Celková konzumace piva v České 
republice se prakticky ze dne na den snížila o té-
měř 40 procent. Postupným zaváděním prodejů 
přes okénko se odbyt našich značek v gastronomii 
vyšplhal zhruba k 15 procentům běžného obje-
mu,“ řekl v druhé polovině května Radek Fidra, 
národní manažer prodejního kanálu on-trade ve 
společnosti Pivovary Staropramen. Firma předpo-
kládá, že květnové prodeje v hospodách a restau-
racích budou na polovině oproti stavu před pan-
demií. „Propad z důvodu uzavřených hospod jsme 
také pocítili. Objednávky směřovaly spíše jen na 
distribuční centra maloobchodních řetězců,“ při-
dává svou zkušenost Jaroslav Baumann, generální 
ředitel TPL Czech, a doplňuje: „Velký pokles nastal 
v zásobování velkoobchodů, u nichž právě restau-
ratéři představují velký podíl obchodů.“

Výhodou – dá-li se to v tomto kontextu tak označit 
– logistik vázaných na potravinářství či nápojářský 
průmysl je standardně vysoké nastavení hygienic-
kých a bezpečnostních předpisů. „Jakostní postu-
py v logistických i výrobních procesech regulova-
ných odvětví jako potravinářství a nápoje, farmacie, 
kosmetika či zdravotní pomůcky, ve kterých půso-
bíme, jsou obvyklou součástí kvality procesů, co-
vid-19 je jen jedno z obdobných rizik,“ vysvětluje 
Vlastimil Braun, jednatel společnosti Compas au-
tomatizace.

Maloobchod součástí 
kritické infrastruktury

Zvláštní kapitolu v pomyslné knize o koronavirové 
pandemii by si zasloužil maloobchod. Ukázalo se, 

K oronavirová krize prověřila 
všechny oblasti hospodářství. 
Drsnou zatěžkávací zkouškou 
prošly zejména dodavatelské 
řetězce související s nápoji 

a potravinami. „Zpočátku se jednalo o extrémní 
nárůst manipulovaných a přepravovaných obje-
mů, které překonaly i vánoční období. Ve stejný 
čas jsme se zároveň potýkali s omezeními ply-
noucími z důsledné ochrany všech zaměstnanců 
a s výpadkem zahraničních kolegů,“ popisuje Jan 
Chmela, director of business analytics & acqui-
sition office společnosti Hopi Holding. Svatopluk 
Úředníček, platform manager FM Logistic, říká: 
„Na začátku platnosti restrikcí jsme registrovali ně-
kolikanásobně zvýšený počet objednávek, a nebyl 
prostor, abychom se na vzniklou situaci připravili. 
Do reálného provozu jsme museli aplikovat také 
bezpečnostní opatření, která se týkala zejména 
omezení kontaktu mezi jednotlivými směnami, 
což má v konečném důsledku negativní finanční 
dopady na společnost.“

Bezprecedentní pád 
gastronomie

Logistické providery nebo interní logistiky výrazně 
ovlivnil zejména výpadek odběru ze segmentu Ho-
ReCa. „V logistice nápojů a potravin krize nejvíce 
zasáhla právě hotely, restaurace, jídelny závodního 
stravování a jejich dodavatele. U dodavatelů, kteří 
zásobují většinově tyto provozy, poklesl obrat až 
o 80 procent,“ uvádí Pavel Bělohlávek, logistický 
manažer společnosti O.K. Trans Logistics. Obtíž-
nost situace lze demonstrovat také na příkladu 

vystřelil ke hvězdám,

on-trade padl na kolena

On-line prodej
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

„Změnili 
jsme režim 

v logistice.“

Celkově se nákupní zvyklosti vzhledem k si-
tuaci změnily a jsme v období, které je velmi 
náročné na obsluhu zákazníků i na logisti-
ku. Přibývají práce spojené s preventivními 
hygienickými opatřeními. Tato krize přinesla 
mimořádné náklady, které zahrnují ochranné 
prostředky, jako jsou roušky a hygienické 
gely, plexiskla na všech pokladnách, náklady 
na komunikaci v obchodech, jako jsou polepy 
podlah, tištění informačních cedulí a stojanů, 
ale také změněný režim v logistice a termo-
kamery v distribučních centrech.

Jiří Mareček,
ředitel komunikace, 
Albert Česká republika

Zateplení průmyslových 
hal je sexy

Str. 20

VIRUS: BRZDA PRO EKONOMIKU, 
NEBO ŠANCE PRO TRANSFORMACI? 
TÉMA KONGRESU: DECELERACE EKONOMIKY
A LOGISTIKY
17–18/09/2020 PRAHA 2020

Str. 5

Zateplení průmyslových 
Str. 48

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Z abýváte se 
energetickou 

efektivitou svých 
logistických 

provozů? 

Radomila Mikešová, 
Danone:

Dodržení časů 
vykládek 
a nakládek 
je permanentní 
výzvou

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 

7000 VÝTISKŮ

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na webu 
a sociálních sítích!  a doručeny v deklarovaném počtu.

Ročník 20 / číslo 188 / červenec–srpen 2020 / cena 133 Kč
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žijeme logistikou



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

že dodavatelské řetězce jsou dostatečně robustní, 
aby čelily masivnímu narušení. „Obchodníci s po-
travinami stáli po čas celé koronakrize v první linii 
a kolegové v prodejnách, ať už pokladní nebo pe-
kařky a pekaři, řezníci, zelináři či skladníci, pomá-
hali zásobovat obyvatelstvo potravinami. Z tohoto 
pohledu patřily obchody ke kritické infrastruktuře 
státu a hrály v krizi nezastupitelnou úlohu,“ říká 
Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Al-
bert Česká republika. Zkušenosti tohoto řetězce 
byly takové, že zkraje krize se spotřebitelé předzá-
sobili suchými potravinami. Velké nákupní objemy 
pak vystřídal útlum a poptávka v některých seg-
mentech zejména suchých potravin razantně po-
klesla. „Do prodejen také chodí méně nakupují-
cích, kteří dělají větší nákupy, jež se blíží běžnému 
víkendovému nakupování,“ dodává Jiří Mareček.

Všeobecně lze říci, že obchodní řetězce se v nové 
situaci snažily co nejrychleji zorientovat. „Naše od-
dělení supply chain managementu své procesy 
vždy přizpůsobuje novým požadavkům, ale žádné 
novinky z pohledu toku zboží nebyly potřebné,“ 
hodnotí Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti 
Kaufland Česká republika. A dodává: „Změně po-
třeb zákazníků vůči vybraným zbožovým skupinám 
jsme se flexibilně přizpůsobili.“ Podle získaných 
informací z oblasti cukrovinek – jak čokoládových, 
tak nečokoládových – došlo podle některých vý-
robců k poklesu prodeje v maloobchodech o při-
bližně 40–50 %. To lze přisuzovat nižší návštěv-
nosti obchodů, kratší době strávené na prodejní 
ploše i faktu, že spotřebitelé nakupovali spíše sor-
timent nezbytně nutný pro chod domácností. Ru-

šily se také oslavy nebo rodinná setkání, kdy cuk-
rovinky představují formu daru.

E-commerce posílí

Některé on-line obchody hlásily, že zájem nakupu-
jících rostl o stovky procent. Pavel Bělohlávek se 
domnívá, že dlouhodobá změna chování spotřebi-
telů se promítne právě v nakupování na internetu: 
„Část prodejů na internetu už jednoduše zůsta-
ne.“ „Spousta spotřebitelů dala přednost náku-
pům na e-shopu a závozu domů. Předpokládáme, 
že tento zájem trochu opadne, ale celkový trend 
se nezmění. Kdo měl vyřešený tento prodejní ka-
nál, má a stále bude mít před svojí konkurencí 
náskok,“ předpokládá Jaroslav Baumann.

Přechod od zásobování kamenných obchodů na 
fulfillment pro e-shopy samozřejmě klade velké 
požadavky na logistického providera. „V podstatě 
z týdne na týden se změnila struktura objednávek 
a složení průměrných zakázek. I do budoucna 
bude třeba být na podobné výkyvy připraven,“ 
myslí si Jaroslav Baumann. Podobný názor má 
i Svatopluk Úředníček: „Lidé, kteří před epidemií 
využívali nákupy přes internet minimálně, v době 
koronaviru začali nakupovat na internetu. Dá se 
říci, že spotřebitelé byli danou situací donuceni 
změnit své zvyklosti, co se nákupů týče, a že tento 
způsob jen tak neopustí. Obecně si myslím, že vy-
užívání e-commerce bude častější a že už se plně 
nevrátíme do stavu před krizí.“

Pravdou ovšem zůstává, že za bezprecedentním 
úspěchem e-shopů v posledních týdnech nestojí 
pouze krize. Na samotný obrovský nárůst objed-
návek by se ostatně dalo reagovat také bezradnos-
tí, výraznými chybami a zpožděními v doručení 
nebo nežádoucím poklesem servisní úrovně. Štěs-
tí přeje připraveným a e-shopová scéna – zejména 
její největší hráči – je velmi flexibilní, umí škálovat 
svou logistiku, dokáže dobře pracovat v persona-
listice a také, a to je možná nejdůležitější, kontinu-
álně investuje do dalších vylepšení.

„Nezaříznout“ investice

V již probíhající ekonomické krizi bude klíčové udr-
žet nejen zaměstnanost, ale také další hodnoty, na 
které firmy dlouhodobě sázejí. Může to být udrži-
telnost, inovativnost anebo právě investice. „Vý-
znamným trendem v potravinářském nebo nápo-
jovém průmyslu je automatizace logistiky, ať už se 
týká skladů, potrubní dopravy sypkých nebo ka-
palných materiálů, transportu po dopravnících 
s automatickými manipulacemi roboty nebo i na-
sazování autonomních vozíků s manipulačními 
roboty nebo robotickými rameny,“ připomíná 
Vlastimil Braun. Podle něj roste také význam digi-
tálních technologií pro komunikaci s uživateli – 
týká se to například instalací či zprovoznění a pro-
cesního zavedení systémů. „Poskytování služeb 
vzdáleně je dnes vlivem covidu-19 významně 
urychleno, ale tyto přístupy se uplatňují již dlouho. 
V potravinářství tyto služby využívají například naši 
zákazníci Nutrend, Nestlé, Mondelēz International, 
Hügli Food a v nápojovém průmyslu koncern Mat-
toni 1873,“ podotýká Vlastimil Braun.

V investicích – navzdory nutnosti překlenout sou-
časnou kritickou situaci – nepolevila ani společnost 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. „I když se sna-
žíme hledat rezervy v provozu, pokračujeme s vý-
stavbou moderního automatizovaného skladu 
v Praze-Kyjích. Tuto více než půlmiliardovou inves-
tici brzdit nechceme, počítáme jen s možným del-
ším časem návratnosti,“ sděluje supply chain ma-
nager CZ/SK Jan Turek. Pokud budou reakcí na 
krizi právě investice a pohled k nadějnější budouc-
nosti, potom bude možné období poklesu poměr-
ně rychle překlenout.

„Krize urychlila rozvoj on-line obchodu 
s potravinami.“

Logistika potravin je v porovnání s ostatními odvětvími relativně stabilní 
obor. V poslední době se však projevuje jedna markantní změna, která byla 
v důsledku krize významně akcelerována. Jedná se o velmi rychlý rozvoj 
on-line obchodu s potravinami. Věřím, že nákupní zvyklosti lidí, které si 
osvojili v průběhu tohoto obtížného období, přetrvají i do budoucna a dy-
namický rozvoj on-line obchodu bude i nadále pokračovat.

Jan Chmela, director of business analytics & acquisition office, Hopi Holding

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
se snaží hledat rezervy v provozu a pokračuje 
s výstavbou moderního automatizovaného 
skladu v Praze-Kyjích.
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Zatímco některé sektory 
ekonomiky se začátkem 
koronavirové krize vstoupily 
spíše do hibernace, logistika 
potravin a nápojů se bez 
přípravy a prakticky ze dne 
na den ocitla ve „vánoční“ 
sezoně. Jak firmy zásobovaly 
základními potřebami v době 
krize? A vydělají na krizi 
v dlouhodobé perspektivě 
potravinové e-shopy?

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

odběru piva. „Celková konzumace piva v České 
republice se prakticky ze dne na den snížila o té-
měř 40 procent. Postupným zaváděním prodejů 
přes okénko se odbyt našich značek v gastronomii 
vyšplhal zhruba k 15 procentům běžného obje-
mu,“ řekl v druhé polovině května Radek Fidra, 
národní manažer prodejního kanálu on-trade ve 
společnosti Pivovary Staropramen. Firma předpo-
kládá, že květnové prodeje v hospodách a restau-
racích budou na polovině oproti stavu před pan-
demií. „Propad z důvodu uzavřených hospod jsme 
také pocítili. Objednávky směřovaly spíše jen na 
distribuční centra maloobchodních řetězců,“ při-
dává svou zkušenost Jaroslav Baumann, generální 
ředitel TPL Czech, a doplňuje: „Velký pokles nastal 
v zásobování velkoobchodů, u nichž právě restau-
ratéři představují velký podíl obchodů.“

Výhodou – dá-li se to v tomto kontextu tak označit 
– logistik vázaných na potravinářství či nápojářský 
průmysl je standardně vysoké nastavení hygienic-
kých a bezpečnostních předpisů. „Jakostní postu-
py v logistických i výrobních procesech regulova-
ných odvětví jako potravinářství a nápoje, farmacie, 
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Vlastimil Braun, jednatel společnosti Compas au-
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Maloobchod součástí 
kritické infrastruktury

Zvláštní kapitolu v pomyslné knize o koronavirové 
pandemii by si zasloužil maloobchod. Ukázalo se, 

K oronavirová krize prověřila 
všechny oblasti hospodářství. 
Drsnou zatěžkávací zkouškou 
prošly zejména dodavatelské 
řetězce související s nápoji 

a potravinami. „Zpočátku se jednalo o extrémní 
nárůst manipulovaných a přepravovaných obje-
mů, které překonaly i vánoční období. Ve stejný 
čas jsme se zároveň potýkali s omezeními ply-
noucími z důsledné ochrany všech zaměstnanců 
a s výpadkem zahraničních kolegů,“ popisuje Jan 
Chmela, director of business analytics & acqui-
sition office společnosti Hopi Holding. Svatopluk 
Úředníček, platform manager FM Logistic, říká: 
„Na začátku platnosti restrikcí jsme registrovali ně-
kolikanásobně zvýšený počet objednávek, a nebyl 
prostor, abychom se na vzniklou situaci připravili. 
Do reálného provozu jsme museli aplikovat také 
bezpečnostní opatření, která se týkala zejména 
omezení kontaktu mezi jednotlivými směnami, 
což má v konečném důsledku negativní finanční 
dopady na společnost.“

Bezprecedentní pád 
gastronomie

Logistické providery nebo interní logistiky výrazně 
ovlivnil zejména výpadek odběru ze segmentu Ho-
ReCa. „V logistice nápojů a potravin krize nejvíce 
zasáhla právě hotely, restaurace, jídelny závodního 
stravování a jejich dodavatele. U dodavatelů, kteří 
zásobují většinově tyto provozy, poklesl obrat až 
o 80 procent,“ uvádí Pavel Bělohlávek, logistický 
manažer společnosti O.K. Trans Logistics. Obtíž-
nost situace lze demonstrovat také na příkladu 

vystřelil ke hvězdám,

on-trade padl na kolena
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MARKETPLACE je nový fenomén. AliExpress, Amazon, eBay 
a další značky  vsadily na tento nový koncept prodeje přes internet. 
Nenabízejí už jen svůj vlastní inventář, ale i velké množství zboží 
od dodavatelů.

VÁHOVÉ SYSTÉMY odrážejí současný trend propojení 
s moderním pokladním systémem. Dávají prakticky neomezené 
možnosti rozvoje používaných funkcí a umožňují pořídit detailní 
zpětné informace nutné pro efektivní řízení prodejního řetězce.

V našem dalším čísle

POSTŘEHY šéfredaktora 
nabízejí Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ S PAVLEM 
BŘEZINOU, předsedou 
představenstva Svazu 
českých a moravských 
spotřebních družstev 
(Skupina Coop)
a předsedou AČTO, je také 
o odvaze.  

ŽENA V RETAILU 
objevuje chytrého zákazníka 
budoucnosti.

LOGISTIKA PRO 
E-SHOPY prošla 
následkem koronakrize 
velkými změnami. 
Jarní prodeje on-line 
vystřelily o stovky 
procent a letošní 
podíl e-commerce na 
maloobchodu by měl 
dosáhnout 20 %. Jak to 
vše změní logistiku?



Petr Hříbal 
vám každé úterý 
přináší novinky 
ze světa retailu...

ZAPNEWS JE SOUČÁSTÍ 360° SVĚTA ZBOŽÍ&PRODEJ.

Načtěte QR kód 
a registrujte se 
pro pravidelné 
zasílání 
 newsletteru.

TOP ZPRÁVY TÝDNE

Každý týden se můžete těšit 
na výběr těch nejzásadnějších 
a nejzajímavějších zpráv uply-
nulých dní v retailu. Informujeme 
vás jak o dění v řetězcích a na 
tradičním trhu, tak na čerpacích 
stanicích, v nákupních centrech 
i u dodavatelů, zkrátka přinášíme 
zprávy z celé šíře retailu.

ROZHOVOR

Zboží&Prodej pravidelně přináší 
setkání se zajímavými osobnostmi 
ze světa českého i zahraničního 
retailu. Nyní vám žádné z nich 
neunikne, na rozhovor vás upo-
zorníme v newsletteru a na našem 
webu si budete moci přečíst jeho 
plnou verzi.

ZAPDATA

Těšit se můžete také na zajímavá 
čísla z nejrůznějších oblastí ob-
chodu a trhu FMCG.

Registrujte se k odběru ZaPnews na 
www.atozregistrace.cz/zapnews

LINKEDINFBE-MAIL REGISTRACE

ZBOŽÍ&PRODEJ

Posíláme pouze registrovaným odběratelům. Stačí 
zadat e-mail a už žádné vydání nezmeškáte! 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

ZaPnews vás informuje o obo-
rových akcích, které by neměly 
ve vašich kalendářích chybět. 
Kde jinde než na tuzemských, ale 
i zahraničních konferencích či ve-
letrzích navázat důležité kontakty.
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JsemJsem  
MADAMMADAM
Prodlužte si léto!

A už jste vyzkoušeliA už jste vyzkoušeli
dvojí chuť bonboniéry?dvojí chuť bonboniéry?

Třeba s klasikou v tmavé
             a světlé polevě...

... nebo exotickým pomerančem v tmavé ... nebo exotickým pomerančem v tmavé 
                      či svůdnou brusinkou v bílé polevě!                      či svůdnou brusinkou v bílé polevě!

A nyní novinkaA nyní novinka
ideální do kapsy!ideální do kapsy!
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