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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!

P rý je na všem zlém 
i něco dobré. V této 
kromě jiného až 
neúměrně a neúnos-
ně okleštěné době si 
mnozí pochvalují

třeba to, že ráno nemusí brzy vstávat, 
mohou pracovat z postele, dělat si 
přestávky podle libosti a ty vyplňovat 
cvičením nebo úklidem, trávit více času 
se svými blízkými, chodit častěji na 
procházky s domácími miláčky, vybírat si, 
kupovat a konzumovat chutnější a kvalit-
nější potraviny, věnovat se vaření a jiným, 
dosud nepoznaným aktivitám, více číst, 
hlavně dlouho odkládané knihy, zdarma 
na internetu sledovat oblíbené filmy a se-
riály, navštěvovat koncerty nebo světové 
galerie… Jiní mluví o tom, že tato kritická 
situace může být i příležitostí a šancí ke 
změnám. Nejenom ve vnímání světa, ale 
také v přístupu k němu.

Ano, něco na tom je. Ovšem v žádném 
případě nelze opomíjet, že tento čas je 
přeplněný až neuvěřitelně proměnlivou 
množinou restriktivních opatření, z nichž 
plyne a nedozírně škodí sociální izolace. 
K tomu přidejme i mnohdy nadbytečné 
strašení lidí s nenávratnými duševními 
i zdravotními důsledky A jak má člověk 

na něčem hledat klady s povědomím 
o tak rozšířeném a mnohdy zbytečném 
utrpení a umírání.

Prosím, nebrat jako znevažování. Jen mě 
při promýšlení nadpisu tohoto pojedná-
ní napadla možnost poměrně snadné 
záměny za spojení „k očkování“… To je 
ale úplně jiná kapitola, kterou bych 
kvůli její aktuální žhavosti raději nějak 
zásadněji neotevíral. Slova klasika přitom 
praví: Kočkujte se ve dne v noci, v každé 
roční době. Kdo se brání kočkování, je 
sám proti sobě… Milé, příjemné, nevin-
né, pro mnohé svým způsobem prospěš-
né a přínosné kočkování neboli škádlení, 
pošťuchování, hašteření či dovádění je 
ovšem v této neblahé době buď zcela 
upozaďováno, nebo přímo zanedbává-
no. Přitom zřejmě                 jde o jednu z mála 
možností přispívajících k tomu, jak si 
v kontextu toho, co se děje všude kolem 
nás, zachovat alespoň nějakou míru 
psychické kondice a svěžesti.

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Starať sa viac sám o seba, venovať sa záľubám 
či chodievať na prechádzky je veľmi dobrý ná-
pad. To je asi to najlepšie trávenie nechcenej 
izolácie. Z vlastnej skúsenosti však musím po-
vedať, že niekedy je opak pravdou. Keďže sa 
človek na home offi ce vlastne nikdy nemusí 
ponáhľať domov, stane sa, že sa mu pracovný 
deň pretiahne až do večera. A potom na tie 
dlho odkladané aktivity veľakrát neostane ani 
čas, ani chuť. Ale udržať sa v dobrej nálade je 
pre túto dobu veľmi dôležité. Pevné zdravie, 
duševné i fyzické!

 Dobro
 Zlo
 VýchodiskoP

třeba to, že ráno nemusí brzy vstávat, 
mohou pracovat z postele, dělat si 
přestávky podle libosti a ty vyplňovat 
cvičením nebo úklidem, trávit více času 
se svými blízkými, chodit častěji na 
procházky s domácími miláčky, vybírat si, 
kupovat a konzumovat chutnější a kvalit-
nější potraviny, věnovat se vaření a jiným, 
dosud nepoznaným aktivitám, více číst, 
hlavně dlouho odkládané knihy, zdarma 
na internetu sledovat oblíbené filmy a se-
riály, navštěvovat koncerty nebo světové 
galerie… Jiní mluví o tom, že tato kritická 
situace může být i příležitostí a šancí ke 
změnám. Nejenom ve vnímání světa, ale 
také v přístupu k němu.

Ano, něco na tom je. Ovšem v žádném 
případě 
přeplněný až neuvěřitelně proměnlivou 
množinou restriktivních opatření, z nichž 
plyne a nedozírně škodí sociální izolace. 
K tomu přidejme i mnohdy nadbytečné 
strašení lidí s nenávratnými duševními 
i zdravotními důsledky A jak má člověk 

Kočkování
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Počet promoakcí 
po lednu klesl i v únoru
 V únoru 2021 se průměrná hodnota 
spotřebního koše snížila o 0‚39 %, z původ-
ních 1 733 Kč na 1 726‚20 Kč. I přes celkový 
nepatrný rozdíl lze u jednotlivých řetězců 
sledovat výrazné cenové změny.

V únoru zákazníci nejvíce ušetřili za výrobky 
z monitorovaného košíku v prodejnách Globus, 
a to 113 Kč, což v porovnání s minulým měsícem 
představuje pokles o 6‚3 %. Již čtvrtý měsíc po 
sobě bylo zaregistrováno snížení celkové ceny 
monitorovaného zboží v prodejnách Albert HM, 
konkrétně v únoru o dalších 56 Kč (3‚3 %). Na-
opak k nejvýraznějšímu zdražení došlo v únoru 
u řetězce Tesco HM, v němž si zákazníci připlatili 
v průměru za stejný nákup 86 Kč, což představuje 
ve srovnání s lednem nárůst o 5‚4 %.

V únoru došlo k výraznějším změnám pouze u vý-
robků ze sortimentu drogerie, které se prodávaly 
v průměru o 2‚3 % levněji, což bylo způsobeno 
primárně zvýšenou nabídkou promocí v rámci 
této kategorie o téměř 13 %. U čerstvých pro-
duktů bylo v únoru naopak zaznamenáno mírné 
zvýšení cen v průměru o 0‚9 %. V únoru došlo 
k dalšímu mírnému poklesu počtu nabízených 
akcí. Ve srovnání s lednem 2021 nabídli obchod-
níci svým zákazníkům o 1‚6 % méně akčních na-
bídek. Až 4% pokles počtu akcí byl zaznamenán 
jak u kategorie fresh výrobků, tak i u trvanlivých 
produktů a koloniálu. Jedinou sortimentní skupi-
nou, kde naopak obchodníci nabídli zákazníkům 
více akcí, byla již zmíněná drogerie a kosmetika.

Mimo Makro, kde byla průměrná hodno-
ta spotřebního koše v únoru 2021 na úrovni 
1 552‚60 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Albert HM (1 643 Kč). 

V lednu meziročně nejvíce vzrostl obrat 
osobní hygieny

–0,39 %
 Oproti lednu klesla průměrná cena 
spotřebního koše v únoru 2021 o 0‚39 %.

1 726,20 Kč

 Průměrná hodnota 
spotřebního koše poklesla 
z lednových 1 733 Kč na 
1 726‚20 Kč v únoru 2021.



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

Češi více využívají samoobslužné nakupování
 V březnu letošního roku navázala společnost 4 P & P na loňský průzkum mezi nakupu-
jícími zaměřený na využívání samoobslužného nakupování a pokladen. Opět byl realizován 
prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpotter v super- a hypermarketech, drogistických ře-
tězcích a hobbymarketech.

Zatímco v únoru loňského roku byly hlavní dů-
vody pro využívání samoobslužného nakupování 
a pokladen rychlost a pohodlnost nákupu, v le-
tošním průzkumu přibylo několik dalších důleži-
tých důvodů. Téměř 40 % nakupujících zazname-
nalo možnost využití samoobslužných pokladen 
a samoobslužného nakupování i v drogistických 
řetězcích a hobbymarketech. Ty dokonce nabízejí 
kombinovanou aplikaci pro on-line nákup zboží 

s možností vyzvednutí v prodejně a samoobsluž-
ný nákup, tedy self-scan. 

Ve srovnání s předchozím rokem využívá více než 
třetina nakupujících více samoobslužné pokladny 
či samoobslužné nakupování. Jen asi 5 % využívá 
tyto technologie méně než před rokem, ale pře-
devším z důvodu, že chodí méně do kamenných 
obchodů a více využívají on-line nakupování. 

Jak se za poslední rok změnil přístup k používání 
samoobslužného nakupování

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (1/2021 vs. 1/2020, v %)

 Pivo 20‚2

 Sýry 6‚7

Tvrdý alkohol 18‚7

Víno*    12‚5

 Čokoládové cukrovinky 4‚4

 Mléko*    11‚5

Káva    9‚9

Jogurty   9‚8

 Sušenky, oplatky a perníky 2‚9

Slané pochutiny  5‚6

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (1/2021 vs. 1/2020, v %)

 Papírové produkty 3‚4

 Krmivo pro psy a kočky 11‚3

 Prací prostředky 3‚5

 Péče o zuby* 6‚1

 Čisticí prostředky 20‚1

Péče o vlasy 4‚8

Péče o dítě 21,0

 Osobní hygiena 25‚9

Péče o tělo* 10‚6

 Dětská strava 5‚1

* ČR, elektronická data moderního trhu

Samoobslužné pokladny Samoobslužný nákup pomocí 
aplikace nebo terminálu

Využívám stejně jako před rokem. 57 % 65 %

Využívám více. 36 % 31 %

Využívám méně. 7 % 4 %

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

6. 7. 8. 9.

Albert SM 1 673‚2 1 804‚2 1 728‚2 1 674‚2

Albert HM 1 577‚2 1 652‚2 1 764‚2 1 578‚2

Billa 1 816‚3 1 783‚3 1 809‚3 1 807‚3

Globus 1 570‚2 1 631‚2 1 614‚7 1 933‚2

Kaufland 1 866‚5 1 889‚5 1 780‚5 1 850‚5

Lidl 1 881‚8 1 884‚8 1 876‚8 1 859‚8

Makro 1 538‚4 1 530‚3 1 568‚7 1 573‚1

Penny 
Market 1 791‚3 1 588‚7 1 696‚2 1 754‚3

Tesco HM 1 737‚8 1 670‚8 1 647‚8 1 658‚8

Tesco SM 1 744‚8 1 799‚8 1 743‚8 1 695‚8

Vývoj cen v období 3. 2. – 2. 3. 2021
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Nielsen je nově 
NielsenIQ

 Na konci loňského roku představila spo-
lečnost Nielsen novou identitu značky – včetně 
nového názvu společnosti a loga – Niel-
senIQ. Novým CEO se přitom stal Jim Peck. Od 
letošního ledna je firma v této podobě aktivní 
také na českém a slovenském trhu.

V listopadu 2020 oznámila společnost Nielsen pod-
pis dohody, na jejímž základě Advent International, 
jeden z největších a nejzkušenějších globálních 
soukromých investorů, ve spolupráci s Jamesem 
„Jimem“ Peckem, bývalým výkonným ředitelem 
společnosti TransUnion, převzal společnost Nielsen 
Global Connect. Nielsen se tak začal připravovat 
na změnu značky jako nezávislá soukromá společ-
nost. Od 18. ledna 2021 začala fungovat pod 
novým názvem NielsenIQ a prošla kompletním 
rebrandingem s novým logem a designem. Ak-
tuálně byl novým CEO jmenován Jim Peck. Nový 
globální web společnosti NielsenIQ je nielseniq.
com s novými sociálními kanály LinkedIn, Twitter, 
Instagram a YouTube. V jejich rámci jsou k dispozici 
globální analýzy, postřehy a perspektivy spolu s in-
formacemi o řešeních, která pomáhají podnikání 
růst v dnešním dynamickém prostředí. 

Rohlik.cz představuje 
značku mléčných 
produktů Miil

 Do světa vyráží nová značka mléčných 
produktů Miil v nabídce on-line supermar-
ketu Rohlik.cz. Šetří nejen peněženku, ale 
i planetu. Cílem je totiž 100% neutralizace 
uhlíkové stopy všech produktů této značky.

Nová značka mléčných produktů Miil, které zákaz-
ník nyní pořídí jen na Rohlik.cz a brzy i na dalších 
trzích, kde on-line supermarket působí, má v na-
bídce 28 produktů. V sortimentu jsou zastoupeny 
sýry všech provedení, dále jogurty bílé, s příchutí 
i v biovariantě, nechybějí tvarohy, tradiční poma-
zánkové a zakysaná smetana. Při vzniku nové 
značky Miil hrála podstatnou roli transparentnost 
a ekologie. Rohlik.cz si stanovil jasný cíl, 100% 
neutralizace uhlíkové stopy. Proto spojil síly s or-
ganizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy 

pro každý produkt značky Miil. Údaj o výši uhlí-
kové stopy najde zákazník u každého produktu na 
webu Rohlik.cz.

Rozhovor se zástupci Rohlik.cz je v ZaPmag 
11–12/2020 i na www.zboziaprodej.cz. 

Retaileři 
otestovali všechny 
zaměstnance

 Tuzemské obchodní řetězce během jed-
noho březnového týdne zvládly otestovat 
všechny své zaměstnance na přítomnost viru 
SARS-CoV-2, kteří měli naplánovanou směnu. 
Pozitivní antigenní test mělo méně než 0‚5 % 
z nich. V některých regionech ale začíná být pro-
blém s kapacitou konfirmačních PCR testů a je 
škoda, že vláda nereagovala, když byla před tímto 
problémem varována, uvádí Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR (SOCR ČR). Zároveň obchodníci 
zaznamenali výraznou regionální nevyváženost.

„Obchody jsou místy, kde dochází přirozeně k nej-
větší koncentraci lidí, i proto bylo klíčové zvládnout 
tuto logisticky a organizačně náročnou operaci na 
nejvyšší možné úrovni. Do testování proto obchod-
níci zapojili v maximální možné míře závodní lékaře 
i najaté certifikované zdravotníky a využívali pouze 
schválené testovací sady v obchodech i distribuč-
ních centrech. Výsledky pod úrovní půl procenta 
jsou dalším důkazem, že se miliardové investice 
obchodu do všech hygienických opatření vyplácejí 
a že obchody jsou skutečně bezpečným místem 
pro zaměstnance i zákazníky,“ sděluje Tomáš 
Prouza, prezident SOCR ČR. 

Ve Zruči nad 
Sázavou se 
otevírá nové 
nákupní centrum
 Kolaudace nového obchodního centra 
Zenexto, na jehož výstavbě se podílely rea-
litní společnost Lekvi Group a developerská 
firma Zenexto Holding, proběhla ve Zruči nad 
Sázavou. O jeho celkovou pronajímatelnou 
plochu 723 m² se mezi sebou dělí diskontní 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Problém
Východisko
Rozum
Zdeněk Juračka, 
čestný předseda, AČTO

Je na tom česká 
potravina tak mizerně, 

že je nutné její další 
existenci podpořit 

zákonem?
Z historie, ale i z mé vlastní praxe je známo, že pro-
sazovat byť dobře míněná rozhodnutí či záměry 
zákonem je věc velmi ošidná a zrádná. Je to téměř 
vždy východisko z nouze, kterým většinou dává ten, 
kdo takový mechanismus u nás bohužel velmi často 
používá, najevo projev vlastní neschopnosti či nedo-
statečné politické zralosti. 

Aktuálním problémem je silné zpolitizování snahy 
o zajištění vyššího podílu prodeje českých potravin 
prostřednictvím stanovení minimálního procentního 
podílu z maloobchodního prodeje. Velmi by mě mr-
zelo, kdybych čelil obvinění, že nemám zájem rozví-
jet a případně i navyšovat prodej našich národních 
výrobků. Opak je pravdou. Kdo mě zná, ví, že jsem 
v tomto silný nacionalista. Ale i zde jsem zásadně 
proti prosazování tohoto, byť opět dobře míněného 
záměru zákonem. Ve vyspělých zemích totiž existuje 
mnoho progresivnějších modelů, jak tento fenomén 
na národních trzích prosadit. Většinou se stát, napří-
klad sousední Rakousko, soustředí na masovou sofis-
tikovanou podporu všeho národního a věnuje tomu-
to záměru mnoho marketingových aktivit a peněz. Je 
potřeba si přiznat, že důležitou roli v tomto procesu 
hraje i míra nacionalismu v jednotlivých státech, která 
je bohužel, ve srovnání opětovně třeba s Rakouskem, 
podstatně silnější než u nás. Češi naneštěstí nejsou 
tak zaníceními patrioty a při výběru zboží nejdřív 
koukají na cenu a pak na ostatní atributy. 

Navíc je bohužel třeba respektovat i rozložení sil na 
českém trhu, kde samozřejmě hraje podstatnou roli 
téměř 80% podíl zahraničních řetězců. Tento stav je 
pro mě jako tvrdého podporovatele ryze českého 
maloobchodu již dlouhou dobu noční můrou. Tako-
vá je ale realita, kterou nezměníme, spíše naopak. 
Za tohoto stavu je těžké, ne-li nemožné „násilím“, 

tedy zákonem prosadit změnu. 

Doufejme však, že i naši politi-
ci „přijdou k rozumu“ a ve svě-
tě se poučí, že razantní cesta 

v podobě zákona urči-
tě není vhodná k řeše-
ní obdobných složitých 
situací na našem trhu.

Zdeněk 
JuračkaJuračka

SPECIALISTA 

NA OBCHOD

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

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



S láskou 
k chuti

www.adriana.cz

inzerce

prodejna Pepco a drogerie Teta. Nákupní cen-
trum Zenexto s bezmála dvacítkou parkovacích 
míst se rozkládá v původní městské zástavbě Zruče 
nad Sázavou v ulici 1. máje, která slouží převážně 
ke komerčním účelům. Své prostory o velikosti 
462 m² a 258 m² si v něm pronajímají diskont 
Pepco a drogerie Teta, které nabízejí široký sorti-
ment drogerie, kosmetiky, sezonní výzdoby do-
mácnosti a dalšího spotřebního zboží. Zákazníci si 
zde budou moci brzy nakoupit také ve stánku spo-
lečnosti Tabák Valmont nebo vyzvednout zboží 
z AlzaBoxu. 

Robot pomáhá 
a zvětšuje bezpečnost 
i pohodlí

 Krize způsobená koronavirem vyústila 
v řadu inovací. Jedna z nich představuje spo-
jení japonské tvořivosti a technologie, jehož 
výsledkem je větší bezpečnost i spolehlivost. 
Do jaké míry se může uplatnit v maloobchod-
ním prodeji, ukáže probíhající pilotní projekt 
technologické firmy Telexistence a provozo-
vatele sítě convenience obchodů FamilyMart.

Společnosti FamilyMart a Telexistence (TX) ak-
tuálně testují robotický TX Model-T a rozšířenou 
pracovní platformu (AWP). Cílem je vybudovat 
nový model provozu obchodu pomocí robotů na 
dálkové ovládání. Při tomto zkušebním projektu se 
pracovník pomocí terminálu, jenž využívá virtuální 
realitu, v kanceláři TX v tokijské čtvrti Toranomon 
dálkově spojuje a ovládá Model-T instalovaný v ob-
chodě retailera, který se nachází v části Tokia 
zvané Ecomusee Town. Uvedené firmy tak usilují 
o zajištění zcela nového typu fungování obchodu, 
a to prostřednictvím dálkového ovládání a auto-
matizovaného doplňování zboží, jež vyžaduje 
velký počet pracovních hodin. V důsledku toho 
mohou obchody fungovat s menším počtem pra-
covníků a přijímat zaměstnance bez ohledu na 
polohu prodejny. 

Spotřebitelské 
chování ovlivní deset 
hlavních trendů
 V aktuální studii TOP 10 globálních spo-
třebitelských trendů 2021 představila společ-
nost pro výzkum globálního trhu Euromoni-
tor International trendy, které budou letos 
ovlivňovat chování spotřebitelů a určovat 
obchodní strategie. Každý z uvedených 
směrů vývoje vytvářela, ovlivňovala nebo 
urychlovala pandemie covidu-19. Společnost 
Euromonitor International vydala studii TOP 10 

globálních spotřebitelských trendů 2021, ve které 
detailně popisuje faktory, jež budou mít v tomto 
roce vliv na chování spotřebitelů a definování ob-
chodních strategií. „Rok 2021 bude klíčový,“ uvádí 
vedoucí oddělení životního stylu Alison Angusová, 
a dodává: „Přizpůsobení strategií těmto vznikají-
cím spotřebitelským trendům umožní společnos-
tem snášet nečekané a překonávat nepříznivé.“ 

Vítězem je 
e-commerce
 Rok 2020, výrazně ovlivněný koronaviro-
vou pandemií, nastolil zcela nové trendy 
v nákupním chování obyvatel České repub-
liky. Nové situaci se zákazníci i tuzemský re-
tail dokázali poměrně rychle přizpůsobit.

„Pandemie současně přinesla silný nárůst oblasti 
on-line prodejů, kde meziroční růst tržeb vystřelil 
o polovinu. Retail obecně dokázal v extrémně 
krátké době změnit obchodní model a z prodeje 
v kamenných obchodech se přesunout do on-line 
prostředí. Právě koronavirový stav tyto procesy bez-
pochyby akceleroval. V řadě případů se on-line ob-
chodování stane do budoucna dominantnějším, což 
ovšem neznamená, že by kamenné obchody zmi-
zely. Lidé mají rádi, když si některé zboží mohou 
prohlédnout a vyzkoušet si je,“ připomíná Tomáš 
Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR. Na základě výsledků analýzy společnosti 
NielsenIQ vzrostly tržby rychloobrátkového zboží 
(FMCG) v meziročním srovnání o více než 5 %. Lidé 
ale zároveň omezili o 10 % frekvenci nakupování, 
a naopak o 17 % navýšili průměrnou útratu v ob-
chodech na 351 Kč. Vlivem pandemické situace se 
propadla spotřebitelská důvěra Čechů. Tento pokles 
je tažen především nejistotou v zaměstnání. Do po-
předí hlavních obav se logicky dostalo zdraví a vývoj 
ekonomiky. Obavy z růstu cen potravin nicméně 
zůstaly na stejné úrovni, jako byly před pandemií. 

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Nielsen je nově 
NielsenIQ

 Na konci loňského roku představila spo-
lečnost Nielsen novou identitu značky – včetně 
nového názvu společnosti a loga – Niel-
senIQ. Novým CEO se přitom stal Jim Peck. Od 
letošního ledna je firma v této podobě aktivní 
také na českém a slovenském trhu.

V listopadu 2020 oznámila společnost Nielsen pod-
pis dohody, na jejímž základě Advent International, 
jeden z největších a nejzkušenějších globálních 
soukromých investorů, ve spolupráci s Jamesem 
„Jimem“ Peckem, bývalým výkonným ředitelem 
společnosti TransUnion, převzal společnost Nielsen 
Global Connect. Nielsen se tak začal připravovat 
na změnu značky jako nezávislá soukromá společ-
nost. Od 18. ledna 2021 začala fungovat pod 
novým názvem NielsenIQ a prošla kompletním 
rebrandingem s novým logem a designem. Ak-
tuálně byl novým CEO jmenován Jim Peck. Nový 
globální web společnosti NielsenIQ je nielseniq.
com s novými sociálními kanály LinkedIn, Twitter, 
Instagram a YouTube. V jejich rámci jsou k dispozici 
globální analýzy, postřehy a perspektivy spolu s in-
formacemi o řešeních, která pomáhají podnikání 
růst v dnešním dynamickém prostředí. 

Rohlik.cz představuje 
značku mléčných 
produktů Miil

 Do světa vyráží nová značka mléčných 
produktů Miil v nabídce on-line supermar-
ketu Rohlik.cz. Šetří nejen peněženku, ale 
i planetu. Cílem je totiž 100% neutralizace 
uhlíkové stopy všech produktů této značky.

Nová značka mléčných produktů Miil, které zákaz-
ník nyní pořídí jen na Rohlik.cz a brzy i na dalších 
trzích, kde on-line supermarket působí, má v na-
bídce 28 produktů. V sortimentu jsou zastoupeny 
sýry všech provedení, dále jogurty bílé, s příchutí 
i v biovariantě, nechybějí tvarohy, tradiční poma-
zánkové a zakysaná smetana. Při vzniku nové 
značky Miil hrála podstatnou roli transparentnost 
a ekologie. Rohlik.cz si stanovil jasný cíl, 100% 
neutralizace uhlíkové stopy. Proto spojil síly s or-
ganizací CI2, která spočítala výši uhlíkové stopy 

pro každý produkt značky Miil. Údaj o výši uhlí-
kové stopy najde zákazník u každého produktu na 
webu Rohlik.cz.

Rozhovor se zástupci Rohlik.cz je v ZaPmag 
11–12/2020 i na www.zboziaprodej.cz. 

Retaileři 
otestovali všechny 
zaměstnance

 Tuzemské obchodní řetězce během jed-
noho březnového týdne zvládly otestovat 
všechny své zaměstnance na přítomnost viru 
SARS-CoV-2, kteří měli naplánovanou směnu. 
Pozitivní antigenní test mělo méně než 0‚5 % 
z nich. V některých regionech ale začíná být pro-
blém s kapacitou konfirmačních PCR testů a je 
škoda, že vláda nereagovala, když byla před tímto 
problémem varována, uvádí Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR (SOCR ČR). Zároveň obchodníci 
zaznamenali výraznou regionální nevyváženost.

„Obchody jsou místy, kde dochází přirozeně k nej-
větší koncentraci lidí, i proto bylo klíčové zvládnout 
tuto logisticky a organizačně náročnou operaci na 
nejvyšší možné úrovni. Do testování proto obchod-
níci zapojili v maximální možné míře závodní lékaře 
i najaté certifikované zdravotníky a využívali pouze 
schválené testovací sady v obchodech i distribuč-
ních centrech. Výsledky pod úrovní půl procenta 
jsou dalším důkazem, že se miliardové investice 
obchodu do všech hygienických opatření vyplácejí 
a že obchody jsou skutečně bezpečným místem 
pro zaměstnance i zákazníky,“ sděluje Tomáš 
Prouza, prezident SOCR ČR. 

Ve Zruči nad 
Sázavou se 
otevírá nové 
nákupní centrum
 Kolaudace nového obchodního centra 
Zenexto, na jehož výstavbě se podílely rea-
litní společnost Lekvi Group a developerská 
firma Zenexto Holding, proběhla ve Zruči nad 
Sázavou. O jeho celkovou pronajímatelnou 
plochu 723 m² se mezi sebou dělí diskontní 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Problém
Východisko
Rozum
Zdeněk Juračka, 
čestný předseda, AČTO

Je na tom česká 
potravina tak mizerně, 

že je nutné její další 
existenci podpořit 

zákonem?
Z historie, ale i z mé vlastní praxe je známo, že pro-
sazovat byť dobře míněná rozhodnutí či záměry 
zákonem je věc velmi ošidná a zrádná. Je to téměř 
vždy východisko z nouze, kterým většinou dává ten, 
kdo takový mechanismus u nás bohužel velmi často 
používá, najevo projev vlastní neschopnosti či nedo-
statečné politické zralosti. 

Aktuálním problémem je silné zpolitizování snahy 
o zajištění vyššího podílu prodeje českých potravin 
prostřednictvím stanovení minimálního procentního 
podílu z maloobchodního prodeje. Velmi by mě mr-
zelo, kdybych čelil obvinění, že nemám zájem rozví-
jet a případně i navyšovat prodej našich národních 
výrobků. Opak je pravdou. Kdo mě zná, ví, že jsem 
v tomto silný nacionalista. Ale i zde jsem zásadně 
proti prosazování tohoto, byť opět dobře míněného 
záměru zákonem. Ve vyspělých zemích totiž existuje 
mnoho progresivnějších modelů, jak tento fenomén 
na národních trzích prosadit. Většinou se stát, napří-
klad sousední Rakousko, soustředí na masovou sofis-
tikovanou podporu všeho národního a věnuje tomu-
to záměru mnoho marketingových aktivit a peněz. Je 
potřeba si přiznat, že důležitou roli v tomto procesu 
hraje i míra nacionalismu v jednotlivých státech, která 
je bohužel, ve srovnání opětovně třeba s Rakouskem, 
podstatně silnější než u nás. Češi naneštěstí nejsou 
tak zaníceními patrioty a při výběru zboží nejdřív 
koukají na cenu a pak na ostatní atributy. 

Navíc je bohužel třeba respektovat i rozložení sil na 
českém trhu, kde samozřejmě hraje podstatnou roli 
téměř 80% podíl zahraničních řetězců. Tento stav je 
pro mě jako tvrdého podporovatele ryze českého 
maloobchodu již dlouhou dobu noční můrou. Tako-
vá je ale realita, kterou nezměníme, spíše naopak. 
Za tohoto stavu je těžké, ne-li nemožné „násilím“, 

tedy zákonem prosadit změnu. 

Doufejme však, že i naši politi-
ci „přijdou k rozumu“ a ve svě-
tě se poučí, že razantní cesta 

v podobě zákona urči-
tě není vhodná k řeše-
ní obdobných složitých 
situací na našem trhu.

Zdeněk 
Juračka
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Co zaujalo 
Christiana
v Tel Avivu

Izraelská
inspirace

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Pro všechny odborníky na FMCG a retail:

Tato série fotografií navazuje na předchozí 

fotoreportáž z pandemií uzavřených obchodů. 

Tentokrát jde pouze o výrobky zosobňující tzv. 

pilířovou/silnou/zastřešující značku. Tato tři 

adjektiva říkají něco o super/mega/ultra/

extra síle značky, která dokáže do nekonečna 

rozšiřovat produktovou řadu a počet jejích 

položek.

Využijte značku, investujte do jejích 

inovací, jež zahrnují čtyři P jakéhokoliv 

marketingového vzorce. Nedbejte na 

konkurenci, prostě to udělejte! ;-)

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Christian

N°36

MLSÁ CELÁ RODINA

NAMAZAT, POLÍT A UŽÍT SI TO

Pro celou rodinu je určeno 
pětisetgramové, v tomto případě 
sezonní balení 30 načechraných 
maršmelounů Melo Cakes 
na křupavé sušence a s polevou 
z mléčné čokolády Milka.

Sortiment zahrnuje i takové hity , jako 
je sladká pomazánka a burákové máslo 
m&m´s, lískooříškový krém Milka nebo 
dezertové polevy Bounty a Mars. 

Sladké plněné pečivo Pop Tarts patří mezi nejznámější americké 
snídaně. Lze konzumovat přímo po otevření z obalu, ale i ohřáté 
v mikrovlnce či toustovači. A Candy Pop popcorn je kombinací 
dvou snacků, čokoládových sušenek nebo tyčinek a popcornu.

U vchodu do obchodu 
umístěný stojan 
s lákavým designem 
zaplňuje tzv. super 
speciální nabídka 
různých produktů. 

AMERIKA K SNÍDANI A KE SVAČINĚ

KDO VEJDE, 
NEODOLÁ

JAK CHUTNAJÍ OBLÁČKY?
Na tuto otázku mají odpovědět čokoládové buchtičky 
plněné jemným krémem a obalené ve sladkém 
maršmelounu a strouhaném kokosu. Značka Hostess je 
nabízí po šesti jednotlivě zabalených kusech, opět také 
v limitované edici.

SLADKÝ ČAS
Sweetime je izraelská, tzv. nejsladší síť 
obchodů. Zaměřuje se výhradně na snacky, 
cukrovinky a nápoje ze zahraničí. Zákazníky 
pobízí, aby si během karantény, než budou 
moci zase cestovat za hranice, udělali 
sladkou pauzu a užili si exkluzivní produkty 
z celého světa. A to i prostřednictvím 
výhodných on-line objednávek.
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plněné jemným krémem a obalené ve sladkém 
maršmelounu a strouhaném kokosu. Značka Hostess je 
nabízí po šesti jednotlivě zabalených kusech, opět také 
v limitované edici.

SLADKÝ ČAS
Sweetime je izraelská, tzv. nejsladší síť 
obchodů. Zaměřuje se výhradně na snacky, 
cukrovinky a nápoje ze zahraničí. Zákazníky 
pobízí, aby si během karantény, než budou 
moci zase cestovat za hranice, udělali 
sladkou pauzu a užili si exkluzivní produkty 
z celého světa. A to i prostřednictvím 
výhodných on-line objednávek.
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KDO JE KDE
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

manažer Ivo Mrena. Bude mít na starosti značku 
Shoptet Premium pro individualizované e-shopové 
řešení, a především komunikaci na slovenském 
trhu. Uplynulé dva roky působil v digitální agentu-
ře Peppermint Digital, kde zodpovídal za digitální 
komunikaci automobilky Škoda Auto. 

 Obchod start-upového projektu Testuj.to,
který loni uzavřel akvizici s nákupním rádcem 
Heureka.cz, nově řídí Radek Černý. Má na sta-
rosti koordinaci obchodu mezi oběma firmami, 
výkonnostní kampaně pro klienty a budování re-
tenčního portfolia klientů Testuj.to. Kromě toho se 
bude podílet také na rozvoji expanze start-upu. 

 Pozici research directora v české komuni-
kační skupině Knowlimits Group od 1. března 
zastává Zdeněk Kubena. Dříve zajišťoval vý-
zkumné služby pro klienty z oblasti automotive, 
finančnictví, FMCG, retailu, fast foodu a dalších 
sektorů. Mimo jiné působil jako výzkumný ředitel 
v Omnicom Media Group, kde vedl tým marketin-
gových výzkumníků a datových specialistů. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Jakub Petřina na konci března opustí po-
zici marketingového ředitele Air Bank a od 
května bude zastávat úplně novou funkci 
chief marketing officer v Rohlík Group. Ve 
stávající funkci je od října roku 2009. Předtím pů-
sobil devět let na stejné pozici v Home Credit. 
Pracovní zkušenosti získával také v dalších fir-
mách, jako je například CK Fischer nebo Pivovary 
Staropramen. 

 Na pozici ředitele investic do skupiny 
 V-Sharp Ventures nastoupil Matej Zabadal. 
Skupina V-Sharp se soustředí na zvyšování efekti-
vity v e-commerce a její součástí je i logistický 
start-up DoDo. Matej Zabadal předtím pracoval 
jako hlavní analytik investiční skupiny DRFG. 

 Marketingový tým českého poskytova-
tele e-shopových řešení Shoptet posílil nový 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Nikdo není 
svobodnější 
a zároveň 

přísněji vázán 
než poznávající 
duch, jenž hledá 
správnou cestu.“

Karel Čapek,
český spisovatel, 
novinář a dramatik
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druhé straně může brzdit očekávaný nárůst neza-
městnanosti. Odborníci předpokládají nárůst kra-
chů firem po uplynutí moratoria na insolvence, 
které skončí v polovině roku. Zřejmě ale převáží to, 
že se opět uvolní možnost spotřeby a všichni to 
budeme moci rozjet. Tak doufejme. 

Ani za auto
 Během pandemie také podle jedné studie 
vzrostlo používání mobilních telefonů. A navíc i vaz-
ba lidí k nim, která se může přeměnit až v nomofo-
bii, čili panický strach ze ztráty či nefunkčnosti mo-
bilu. Průzkum ukázal, že na celém starém 
kontinentu vzrostlo používání mobilních telefonů 
o více než polovinu. To uvedli zejména mladí lidé 
z Itálie, Francie a Španělska. Ukázal také specifika 
některých národů. Finové například upřednostní 
mobil před automobilem, 13 % z nich by raději při-
šlo o svůj automobil než o telefon, a Holanďané 
před čokoládou. Nomofobií pak nejvíce trpí Britové 

a Španělé. Lidé, kteří si nedokáží představit od-
loučení od svého plně funkčního mobi-

lu, mají také větší potřebu být na-
blízku své nabíječce. Pokud je 

v bezpečné vzdálenosti, tak 
proč ne… 

Bacha na 
překlepy
 Doba je neje-
nom divná, ale i smut-

ná. Každá příležitost 
k úsměvu nebo zasmání 

je proto vítána. Smích asi 
zase úplně neléčí, ale určitě 

pomáhá k odreagování, k poci-
tu uvolnění a úlevy. Proto si dovo-

luji sdílet něco, co mě po dlouhé době 
zase                 rozesmálo. A věřím, že nejenom mě. V jed-
nom časopisu jsem se dočetl, že v padesátých le-
tech minulého století se tehdy vážená a uvědomě-
lá komunistka-spisovatelka Marie Pujmanová 
dostala do týmu schvalovatelů scénáře k pohádce 
Pyšná princezna. Prý se rozčílila kvůli záběru, 
v němž král Miroslav vejde do zahrady: „Soudruzi, 
takový naturalismus nemá v socialistickém filmu, 
navíc pro děti, co dělat!“ Pak třesoucím se hlasem 
přečetla: „Král Miroslav se zastaví, pozoruje hvězdy 
a ,močí’.“ Vše se hned vysvětlilo. Šlo o překlep, 
správně tam mělo být „mlčí“. 

Přání měsíce
 Aby Corona bylo zase jen pivo, aby slovo po-
zitivní byl jen pocit, aby se testy dělaly zase jen ve 
škole, aby se izolace dělala jen na domech, aby se 
maska nosila jen na karneval, abychom si odstup 
udržovali jen od zlého a ne od sebe navzájem! 
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Doma je doma, ale…
 Nedávný průzkum společnosti Mastercard 
potvrdil, co asi tušíme všichni. V této době věnu-
jeme práci průměrně 502 minut denně, přestože 
běžná pracovní doba je 480 minut. Celých 42 % 
lidí pravidelně pracuje více, než by měli, zejména 
muži a třicátníci. Čtvrtina zaměstnanců pracuje 
více než devět hodin každý den. Mění se i způsob 
práce, v době pandemie častěji přecházíme na 
home office. Čtvrtina fungujících z domu uvedla, 
že je zaměstnavatel vytěžuje více než v zaměstná-
ní. Cítí se přetíženi a zavaleni úkoly, jejichž termín 
splnění nemohou stihnout. Polovina zaměstnanců 
navíc doma nedokáže oddělit pracovní a osobní 
aktivity a pracovní závazky se jim prolínají do ce-
lého dne. Ne každé vedení firmy ale tyto problémy 
vnímá nebo aktivně řeší. Každý čtvrtý zaměstna-
nec má pocit, že se zaměstnavatel v posledním 
roce méně zajímá o to, jak zvládá každodenní ná-
por práce, v porovnání s dobou před vypuknutím 
pandemie. Každý má holt jiné starosti. 

Asi bude kam
 Podle mě nejsem sám, 
koho v posledních měsí-
cích napadlo, že by bylo 
nejlepší sebrat se a ně-
kam vypadnout, nej-
lépe hodně daleko. 
Vypadá to, že se 
něco příhodného rý-
suje. Už na rok 2027 
totiž jedna americká 
firma plánuje otevření 
prvního vesmírného 
hotelu. Prý se můžeme 
těšit na elegantní bary, 
pohodlné postele a samo 
sebou i na běžné sprchy. 
Přesto si ale podle zástupců spo-
lečnosti budeme velmi jasně uvědomo-
vat, že jsme tam nahoře. A to nejenom díky úžas-
ným panoramatům, ale i díky volnočasovým 
aktivitám, které nás utvrdí v tom, že gravitace 
v kosmu opravdu funguje jinak. Z vesmírného tu-
rismu asi brzy bude velký byznys, ona firma chce 
také vozit turisty na oběžnou dráhu, a to za čtvrt 
mi lionu dolarů. Ubytování v luxusním vesmírném 
hotelu určitě přijde na víc. Nevím, jak vy, ale já už 
spořím. 

Šetřím, šetříš, šetříme
 Když jsme u toho šetření. Loni prudce vzrost-
ly úspory domácností u tuzemských bank. Jejich 
objem meziročně vyskočil o více než dvanáct pro-
cent na rekordních 3‚06 bilionu korun. Jde o nej-
rychlejší nárůst od roku 1997, kdy jsme prodělali 
měnovou krizi. Stejně jako v minulosti i loni se na 
růstu vkladů podepsala svízelná situace, respektive 
nejistota spojená s nemocí covid-19. Lidé tak 
prostě šetřili více než obvykle. Podobně se ovšem 
chovali i v tom roce 1997, ale také v roce 2008, kdy 
vypukla celosvětová finanční krize. Na rozdíl od 
minulosti se k tomu přidala vládní opatření, která, 
jak všichni moc dobře víme, zmrazila především 
sektor služeb. Lidé proto nemohli utrácet jako v mi-
nulosti za zahraniční zájezdy, restaurace, divadla, 
kina či koncerty. Otevírání peněženek ovšem na  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Vakcíny ze západu, nebo 
z východu? V situaci, kdy jde 
o zdraví a život, by asi otázka na 
světové straně stát neměla. Nej-
důležitější je, aby splňovaly po-
žadované přísné normy bezpeč-
nosti a účinnosti. A potom, aby 
byly co možná nejrychleji do-
stupné všem, všem, všem. 

Poznámky 
z Petrova

 blogu
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manažer Ivo Mrena. Bude mít na starosti značku 
Shoptet Premium pro individualizované e-shopové 
řešení, a především komunikaci na slovenském 
trhu. Uplynulé dva roky působil v digitální agentu-
ře Peppermint Digital, kde zodpovídal za digitální 
komunikaci automobilky Škoda Auto. 

 Obchod start-upového projektu Testuj.to,
který loni uzavřel akvizici s nákupním rádcem 
Heureka.cz, nově řídí Radek Černý. Má na sta-
rosti koordinaci obchodu mezi oběma firmami, 
výkonnostní kampaně pro klienty a budování re-
tenčního portfolia klientů Testuj.to. Kromě toho se 
bude podílet také na rozvoji expanze start-upu. 

 Pozici research directora v české komuni-
kační skupině Knowlimits Group od 1. března 
zastává Zdeněk Kubena. Dříve zajišťoval vý-
zkumné služby pro klienty z oblasti automotive, 
finančnictví, FMCG, retailu, fast foodu a dalších 
sektorů. Mimo jiné působil jako výzkumný ředitel 
v Omnicom Media Group, kde vedl tým marketin-
gových výzkumníků a datových specialistů. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Jakub Petřina na konci března opustí po-
zici marketingového ředitele Air Bank a od 
května bude zastávat úplně novou funkci 
chief marketing officer v Rohlík Group. Ve 
stávající funkci je od října roku 2009. Předtím pů-
sobil devět let na stejné pozici v Home Credit. 
Pracovní zkušenosti získával také v dalších fir-
mách, jako je například CK Fischer nebo Pivovary 
Staropramen. 

 Na pozici ředitele investic do skupiny 
 V-Sharp Ventures nastoupil Matej Zabadal. 
Skupina V-Sharp se soustředí na zvyšování efekti-
vity v e-commerce a její součástí je i logistický 
start-up DoDo. Matej Zabadal předtím pracoval 
jako hlavní analytik investiční skupiny DRFG. 

 Marketingový tým českého poskytova-
tele e-shopových řešení Shoptet posílil nový 
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Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Obchodníkům děkuje za to, jak se v krizi perou s nesmyslnými vládními nařízeními 
a stále jsou ochotni spolupracovat a bavit se věcně i o tématech, kde nepanuje 
shoda. Má radost, že mezi lidmi nemizí solidarita, což potvrzuje i nedávná Sbírka 
potravin. A státu vzkazuje: Nechte to na nás.

Tomáš 
Prouza
prezident, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
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P rezident Svazu obchodu 
a ces tovního ruchu ČR (SOCR 
ČR) Tomáš Prouza věří, že 
obchodníci potřebují ke své 

práci hlavně prostor pro fungování. Rozhodo-
vání systémem brzda-plyn poškozuje nejen 
obchodníky. A on pevně doufá, že Česko se 
z krize zotaví. Pomoci by měl i Plán bezpečné-
ho fungování české ekonomiky, který s kolegy 
připravuje.

Máme skoro rok od startu pandemie. Co jste 
si z ní vzal pro další fungování maloobchodu 
v tuzemsku?

Pandemii s následky tohoto rozsahu nikdo nemohl 
očekávat. Všichni jsme se učili za pochodu bez ohle-
du na to, jestli to byl stát nebo firma. I kdybych 
nestál v čele SOCR ČR, na vaši otázku bych s čistým 
svědomím odpověděl, že mě neskutečně pozitivně 
překvapila schopnost obchodu zafungovat. Ob-
chodní řetězce byly schopny z hodiny na hodinu 
reagovat na měnící se podmínky a opatření, fungo-
vat pod neskutečným provozním a časovým tlakem. 
A za celou tu dobu zvládly bez výjimky komplet 
zásobit republiku, a přitom se nestát ohniskem ná-
kazy. Mnohdy to přitom znamenalo nedívat se 
v daný moment na náklady či zisky… Opravdu dob-
rá práce. Ale také mě potěšilo, jak rychle se doká-
zala část obchodů přeorientovat do on-line prostře-
dí. Potvrdilo to fakt, že jsme v této oblasti na špičce, 
a to mě těší. Co však zůstává obrovským problé-
mem, jsou finanční ztráty způsobené nejen pande-
mií a neobhajitelnými vládními zákazy, ale i ne-
správně nastavenými kompenzacemi.

Na podnět 63 senátorů Ústavní soud České 
republiky rozhodl, že rozhodnutí vlády 
uzavřít většinu prodejen bez řádného 
zdůvodnění bylo protiústavní. Co teď 
očekáváte, že se bude dít? Bude vláda platit 
odškodné? Jsou obchodníci připraveni jít do 
hromadných žalob na stát?

Vláda by se k tomu měla postavit čelem – a každá 
normální vláda by to udělala. Žádný obchodník 
nechce být zodpovědný za šíření koronaviru, ale 
každý z nich má právo očekávat od státu férové, 
smysluplné a transparentní rozhodování. To, že 
vláda nezvládla vyargumentovat, proč zavírá právě 
obchody, je fakt. A já k tomu dodávám, že obcho-
dy do ochrany zdraví za rok nainvestovaly celkem 
sedm miliard korun, byly schopny jít i za hranici 
státem nařízených opatření a chránit zákazníky, jak 
to jen šlo. Namísto ocenění je stát cynicky zavřel 
bez řádného vysvětlení, přestože měl dlouhodobě 
data, že rizikové prostředí je někde úplně jinde než 
v obchodech.

Stát se teď k tomu musí postavit čelem, zajistit řád-
né kompenzace, a to ve výši 100 procent způsobe-
né újmy, a vzít si ponaučení, že takto už nikdy 
rozhodovat nesmí. Navíc jde o období podzimu 
2020, kdy jsme žili v koronakrizi už více než půl 
roku. Času na zajištění procesů bylo dost a dost. 
A pokud se k tomu stát nepostaví čelem? Ano, 
čeká nás období žalob a ještě větších ztrát. Podni-
katelé musí jasně říct, že už dál nebudou trpět 
svévoli státu.

Jak velké nebezpečí podle vás plyne z ad hoc 
přijímaných změn v rámci legislativní nouze, 
jako byly třeba nedávné změny, z nichž 
pro zaměstnavatele plynou další závazky 
administrativní povahy, hlásit všechna nová 
pracovní místa nebo oznamovat nástup 
a ukončení zaměstnání na DPP a DPČ?

Důsledky nekoncepčně přijímaných změn pociťuje 
už každý z nás. Jen za posledních 14 dní vláda 
prakticky denně přijímá anebo diskutuje nová 
a nová opatření, která zasahují do života nejen 
firem, ale i občanů. Není proto divu, že se v tom 
nikdo neorientuje, že vláda ztrácí důvěru tak po-
třebnou pro zvládnutí krize. Firemní sektor má 
výhodu, že si v řadě případů může najmout práv-
níky a další odborníky, kteří tohle mohou sledovat. 
Ale jaký to má smysl? Stojí to obrovské náklady, 

firmy to zbytečně zatěžuje, vytvářejí se nová 
a nová byrokratická pravidla, která nemají žádný 
vliv na zvládnutí krize, a přitom podnikatele jen 
zatěžují. A to nemluvím o tisících malých podnika-
telů, kteří si to musí všechno sledovat sami. S vlá-
dou jsme v denním kontaktu. Spoustu věcí jsme si 
dokázali vysvětlit, nastavit, upravit. Ale spousta 
věcí se přijímá bez konzultací a z toho pak vznika-
jí největší průšvihy.

Vláda nezvládá konzistentní komunikaci 
nejen s občany, ale ani s odbornou 
veřejností. Trvá to rok. Co s tím? Půjčit jim 
někoho dobrého na komunikaci?

Chtělo by se mi říct, že nejlepší by bylo, kdyby 
vláda ústy svých členů přestala komunikovat… 
A v mých slovech je nadsázky jen trochu. Komu-
nikace je na jedné straně o obsahu, na druhé 
o formě. Ta druhá je přitom úzce spojená s emo-
cemi a důvěrou – a ty jsou většinou důležitější. Já 
se opravdu bojím, že důvěra většiny obyvatel ve 
vládu se blíží k nule. A jaký je důvod? Že lidé 
mnohdy nedodržují i smysluplná opatření jen pro-
to, že je odprezentovala osoba, které nedůvěřují. 

Překvapila 
mě schopnost 
obchodu 
zafungovat.

... /...

Úplně se tu 
rozpadl systém 

vládnutí

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Obchodníkům děkuje za to, jak se v krizi perou s nesmyslnými vládními nařízeními 
a stále jsou ochotni spolupracovat a bavit se věcně i o tématech, kde nepanuje 
shoda. Má radost, že mezi lidmi nemizí solidarita, což potvrzuje i nedávná Sbírka 
potravin. A státu vzkazuje: Nechte to na nás.

prezident, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
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A to je opravdu špatně. I proto by pro komunika-
ci pomohla personální výměna. Nechci mluvit do 
složení vlády, mluvím proto opatrně spíše o těch, 
kteří o opatřeních hovoří. Musí to být skupina dů-
věryhodných osobností, které lidi dokážou pře-
svědčit, co je správné a co nám pomůže. Obávám 
se ale, že nikoho takového už ve vládě nevidím. 
A zároveň nevěřím, že nějaký odborník na komu-
nikaci pomůže. Jak? Napíše, co má vláda říkat? To 
není podstatné. Důležité je, kdo to říká…

Adresovali jste řadu otevřených dopisů, 
přednesli spoustu opatření a návrhů… 
Není to trochu demotivační, když se stále 
vracíte „z Hradu“ s prázdnou?

Nevracím se s prázdnou. S tím nesouhlasím. Bě-
hem celého roku se nám podařilo prosadit spous-
tu dobrých a pozitivních věcí. Stali jsme se součás-
tí řady týmů, přinášíme zkušenosti z praxe a daří 
se nám v mnoha případech měnit původní rozhod-
nutí. Alespoň co se obchodu a služeb týká. Demo-
tivační je to, že když si podáte ruku s jedním mi-
nistrem, jiný to nebude respektovat. Úplně se tady 
rozpadl systém vládnutí. Takže jednu věc musíte 
řešit se třemi nebo čtyřmi ministry a často jim dělat 
facilitátora diskuse.

Když jsme spolu naposledy připravovali 
rozhovor při nástupu do vaší prezidentské 
pozice v SOCR ČR, měl jste spoustu plánů. 
Jak s nimi zamíchal covid? Co je teď těmi 
zásadními prioritami?

Covid beru jako epizodu, i když 
hodně intenzivní. Ale moje prio-
rity zůstávají. I nadále budu 
bojovat za transparentní a rov-
né podmínky pro podnikání 
v oblasti obchodu. Budu pra-
covat na reputaci  obchodu, 
podporovat vzájemnou 
spolupráci s navazující-
mi obory, jako je výroba 
potravin a zemědělství. 
I přesto, že se toto ob-
dobí jeví jako monote-
matické, i nadále probí-
hají legislativní procesy, 
kde máme co dělat s nesmysl-
  nými kvótami na potraviny nebo nárůstem 
byrokracie. Covid dal mé práci pouze další 
rozměr. Až jednou budu psát paměti, urči-
tě si na něj vzpomenu.

Jaké jsou tedy teď konkrétní plány a vize 
SOCR ČR na obnovu tuzemského 
maloobchodu, krátkodobé, střednědobé 
i dlouhodobé?

Krátkodobě nás čekají dva úkoly – dotáhnout jed-
nání o smysluplných kompenzacích, a to i vzhle-
dem k rozhodnutí Ústavního soudu České repub-
liky. Jsem si plně vědom, že státní rozpočet není 
nafukovací, ale tato společnost nesmí zapomínat 
na to, že stojí a padá na hodnotách spravedlnosti, 
transparentnosti a také solidarity. Žádná vláda si 
nesmí dovolit rozhodovat tak, že úmyslně poškodí 
jednu skupinu. Pokud se tak stane, musí nést od-
povědnost. V nejbližší době nás rovněž čeká boj 
s nesmyslností potravinových kvót. Pevně doufám, 
že poslanci pochopili, co schválili a jaké následky 
z toho vyplývají pro českého občana. Ale vzhledem 
k tomu, že tlaku podobných návrhů čelíme už tři 
roky, tak to nemusí být jednoduché. Hladoví agro-
baroni udělají vše pro to, aby ve Sněmovně Lex 
Agrofert zachránili. Střednědobě a dlouhodobě – 
na to se docela těším. Český obchod se s největší 
pravděpodobností změní. Čeká nás cesta směrem 
k on-line, nemyslím si, že bude revoluční, ale řada 
obchodníků se v tomto prostředí naučila fungovat, 
což bude mít nepochybně vliv na to, jak bude ob-
chod vypadat. A my chceme být u toho. A v nepo-
slední řadě zůstává neměnný můj cíl udržet svo-
bodné a férové podmínky podnikání pro všechny. 
Bez ohledu na horizonty.

V našem posledním rozhovoru jste zmiňoval, 
že vám chybí schopnost „se domluvit“ – 
ochota malých a velkých firem i obchodníků 
– o tom, jak je třeba budovat důvěru, znovu 
dát dohromady řekněme ten moderní 
a tradiční obchod. Jak je to teď?

Mluvíme spolu. A to je důležité. Podařilo se nám 
najít spoustu společných témat s Potravinářskou 
komorou ČR a mluvíme i o těch, kde se neshod-
neme. Podobně to platí třeba i s Ministerstvem 
zemědělství ČR nebo těmi zástupci zemědělců, 
kterým jde skutečně o kvalitní a zodpovědné ze-
mědělství, jako je Asociace soukromého zeměděl-
ství ČR nebo Pro-Bio – Svaz ekologických zeměděl-
ců. A proti těm všem stojí agresivní Agrární 
komora ČR, která má jediný zájem – navýšit zisky 
a dotace agrobaronům, ať už jde o kvóty na české 
potraviny, bojkot přísnějších pravidel péče o půdu 
nebo komplikování života malých zemědělců. 

Hlavně aby nemuseli modernizovat a investovat do 
posilování konkurenceschopnosti. Ale všechny 
tyto aktivity jdou ve skutečnosti proti zájmu jejich 
členů. Stačí se podívat třeba na růst exportu čes-
kých potravin díky spolupráci obchodních řetězců 
s potravináři. Rychle roste i objem českých potravin 
na pultech, a to přirozenou formou bez zbyteč-
ných regulací. Jen díky tomu, že rozumní lidé umě-
jí spolupracovat.

A snad ještě poslední otázka. Co vám dělá 
v posledním roce radost, profesně i lidsky?

Největší radost mám ze solidarity lidí mezi sebou. 
I když se to nezdá, tak i nadále patříme v této ob-
lasti k těm nejlepším v Evropě. Na podzim jsme se 
jen zmínili, že jsou sklady potravinových bank 

prázdné a Sbírka potravin se i přes skutečně ná-
ročné podmínky rázem stala nejúspěšnější 
v historii. Díky lidem i díky řetězcům. A podob-
ných příběhů pomoci a spolupráce mám de-
sítky, velkých i malých.                                                                                                                                



Co říká Tomáš Prouza
o plánu bezpečného 
fungování české 
ekonomiky, čtěte na 
www.zboziaprodej.cz
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se nám v mnoha případech měnit původní rozhod-
nutí. Alespoň co se obchodu a služeb týká. Demo-
tivační je to, že když si podáte ruku s jedním mi-
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lasti k těm nejlepším v Evropě. Na podzim jsme se 
jen zmínili, že jsou sklady potravinových bank 

prázdné a Sbírka potravin se i přes skutečně ná-
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84 % lidí obecně přiznává vyšší důvěru v produkty, které získají nezávislé 
spotřebitelské ocenění.*
* Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním vzorku 774 respondentů v únoru 2020.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

  PRODEJE ROSTOU

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2021: 
REGISTRUJTE SVÉ NOVINKY UŽ NYNÍ!
UZÁVĚRKA REGISTRACÍ 31. 3. 2021. 
NENECHTE KONKURENCI, ABY VÁS PŘEDBĚHLA.

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK 
KONTAKTUJTE:

JANA MEDENICA
project manager, +420 739 571 385
jana.medenica@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  

JSOU MEZI NIMI 

BUDOUCÍ VÍTĚZOVÉ?NEJNOVĚJŠÍ NOMINACE!NEJNOVĚJŠÍ NOMINACE!

Franz Josef Kaiser tuňák steak 
v olivovém oleji  > GASTON

Franz Josef Kaiser těstoviny 
semolinové > GASTON

Mucha Sekt Nealko 
> SOARE SEKT

Vileda Spin & Clean mop  
> FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

Vileda 1.2 Spray Max mop box 
> FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

Tento toaletní papír třívrstvý 
> METSA TISSUE CZECH

Vileda mikrohadřík z recyklovaných 
vláken  > FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

Harmony Eco loving  
> SHP BOHEMIA

Vileda Glitzi Always Clean viskózní 
houby > FREUDENBERG HOME 

AND CLEANING SOLUTIONS

0146-21_VSCZ_INZ_teaser_ZAP_1x240x340.indd   30146-21_VSCZ_INZ_teaser_ZAP_1x240x340.indd   3 18.03.2021   14:2718.03.2021   14:27
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A to je opravdu špatně. I proto by pro komunika-
ci pomohla personální výměna. Nechci mluvit do 
složení vlády, mluvím proto opatrně spíše o těch, 
kteří o opatřeních hovoří. Musí to být skupina dů-
věryhodných osobností, které lidi dokážou pře-
svědčit, co je správné a co nám pomůže. Obávám 
se ale, že nikoho takového už ve vládě nevidím. 
A zároveň nevěřím, že nějaký odborník na komu-
nikaci pomůže. Jak? Napíše, co má vláda říkat? To 
není podstatné. Důležité je, kdo to říká…

Adresovali jste řadu otevřených dopisů, 
přednesli spoustu opatření a návrhů… 
Není to trochu demotivační, když se stále 
vracíte „z Hradu“ s prázdnou?

Nevracím se s prázdnou. S tím nesouhlasím. Bě-
hem celého roku se nám podařilo prosadit spous-
tu dobrých a pozitivních věcí. Stali jsme se součás-
tí řady týmů, přinášíme zkušenosti z praxe a daří 
se nám v mnoha případech měnit původní rozhod-
nutí. Alespoň co se obchodu a služeb týká. Demo-
tivační je to, že když si podáte ruku s jedním mi-
nistrem, jiný to nebude respektovat. Úplně se tady 
rozpadl systém vládnutí. Takže jednu věc musíte 
řešit se třemi nebo čtyřmi ministry a často jim dělat 
facilitátora diskuse.

Když jsme spolu naposledy připravovali 
rozhovor při nástupu do vaší prezidentské 
pozice v SOCR ČR, měl jste spoustu plánů. 
Jak s nimi zamíchal covid? Co je teď těmi 
zásadními prioritami?

Covid beru jako epizodu, i když 
hodně intenzivní. Ale moje prio-
rity zůstávají. I nadále budu 
bojovat za transparentní a rov-
né podmínky pro podnikání 
v oblasti obchodu. Budu pra-
covat na reputaci  obchodu, 
podporovat vzájemnou 
spolupráci s navazující-
mi obory, jako je výroba 
potravin a zemědělství. 
I přesto, že se toto ob-
dobí jeví jako monote-
matické, i nadále probí-
hají legislativní procesy, 
kde máme co dělat s nesmysl-
  nými kvótami na potraviny nebo nárůstem 
byrokracie. Covid dal mé práci pouze další 
rozměr. Až jednou budu psát paměti, urči-
tě si na něj vzpomenu.

Jaké jsou tedy teď konkrétní plány a vize 
SOCR ČR na obnovu tuzemského 
maloobchodu, krátkodobé, střednědobé 
i dlouhodobé?

Krátkodobě nás čekají dva úkoly – dotáhnout jed-
nání o smysluplných kompenzacích, a to i vzhle-
dem k rozhodnutí Ústavního soudu České repub-
liky. Jsem si plně vědom, že státní rozpočet není 
nafukovací, ale tato společnost nesmí zapomínat 
na to, že stojí a padá na hodnotách spravedlnosti, 
transparentnosti a také solidarity. Žádná vláda si 
nesmí dovolit rozhodovat tak, že úmyslně poškodí 
jednu skupinu. Pokud se tak stane, musí nést od-
povědnost. V nejbližší době nás rovněž čeká boj 
s nesmyslností potravinových kvót. Pevně doufám, 
že poslanci pochopili, co schválili a jaké následky 
z toho vyplývají pro českého občana. Ale vzhledem 
k tomu, že tlaku podobných návrhů čelíme už tři 
roky, tak to nemusí být jednoduché. Hladoví agro-
baroni udělají vše pro to, aby ve Sněmovně Lex 
Agrofert zachránili. Střednědobě a dlouhodobě – 
na to se docela těším. Český obchod se s největší 
pravděpodobností změní. Čeká nás cesta směrem 
k on-line, nemyslím si, že bude revoluční, ale řada 
obchodníků se v tomto prostředí naučila fungovat, 
což bude mít nepochybně vliv na to, jak bude ob-
chod vypadat. A my chceme být u toho. A v nepo-
slední řadě zůstává neměnný můj cíl udržet svo-
bodné a férové podmínky podnikání pro všechny. 
Bez ohledu na horizonty.

V našem posledním rozhovoru jste zmiňoval, 
že vám chybí schopnost „se domluvit“ – 
ochota malých a velkých firem i obchodníků 
– o tom, jak je třeba budovat důvěru, znovu 
dát dohromady řekněme ten moderní 
a tradiční obchod. Jak je to teď?

Mluvíme spolu. A to je důležité. Podařilo se nám 
najít spoustu společných témat s Potravinářskou 
komorou ČR a mluvíme i o těch, kde se neshod-
neme. Podobně to platí třeba i s Ministerstvem 
zemědělství ČR nebo těmi zástupci zemědělců, 
kterým jde skutečně o kvalitní a zodpovědné ze-
mědělství, jako je Asociace soukromého zeměděl-
ství ČR nebo Pro-Bio – Svaz ekologických zeměděl-
ců. A proti těm všem stojí agresivní Agrární 
komora ČR, která má jediný zájem – navýšit zisky 
a dotace agrobaronům, ať už jde o kvóty na české 
potraviny, bojkot přísnějších pravidel péče o půdu 
nebo komplikování života malých zemědělců. 

Hlavně aby nemuseli modernizovat a investovat do 
posilování konkurenceschopnosti. Ale všechny 
tyto aktivity jdou ve skutečnosti proti zájmu jejich 
členů. Stačí se podívat třeba na růst exportu čes-
kých potravin díky spolupráci obchodních řetězců 
s potravináři. Rychle roste i objem českých potravin 
na pultech, a to přirozenou formou bez zbyteč-
ných regulací. Jen díky tomu, že rozumní lidé umě-
jí spolupracovat.

A snad ještě poslední otázka. Co vám dělá 
v posledním roce radost, profesně i lidsky?

Největší radost mám ze solidarity lidí mezi sebou. 
I když se to nezdá, tak i nadále patříme v této ob-
lasti k těm nejlepším v Evropě. Na podzim jsme se 
jen zmínili, že jsou sklady potravinových bank 

prázdné a Sbírka potravin se i přes skutečně ná-
ročné podmínky rázem stala nejúspěšnější 
v historii. Díky lidem i díky řetězcům. A podob-
ných příběhů pomoci a spolupráce mám de-
sítky, velkých i malých.                                                                                                                                



Co říká Tomáš Prouza
o plánu bezpečného 
fungování české 
ekonomiky, čtěte na 
www.zboziaprodej.cz

Mluvíme spolu. 
A to je důležité.

Největší 
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solidarity lidí 
mezi sebou.



TÉMA VYDÁNÍ

Máme tu rok s pandemií 
a s ním také pohled na to, 
jak se změnilo spotřebitelské 
chování, které změny lze 
brát jako trvalé a které 
spíše přechodné, jak 
pandemie ovlivnila tržby 
v jednotlivých formátech, 
dopadla na promoce a také 
jak se proměnila ochota 
spotřebitelů investovat do 
značkových či privátních 
výrobků. A co vlastně 
můžeme čekat letos?16
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Zákazníci
se budou chtít nechat
rozmazlovat



17

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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P odle výzkumu společnosti Niel-
senIQ rostly tržby v českém 
maloobchodě v loňském roce 
o 5‚6 %. Trh charakterizovaly 
růstové vlny a nejvíce si český 

maloobchod „užil“ v první vlně před rokem, kdy 
spotřebitelé podléhali panickým nákupům, a trž-
by tak rostly o více než pětinu (21 %). Pokud ale 
odhlédneme od panických nákupů, ve kterých se 
spotřebitelé pro svůj dobrý pocit zásobili nejrůz-
nějšími kategoriemi, převážně trvanlivého zboží, 
další měsíce přinesly zklidnění v podobě stabilizo-
vaného růstu v jednotkách procent.

Ačkoli se zraky všech upínaly zejména k vánočním 
svátkům, které představují vrchol maloobchodní 
sezony, zázrak se nekonal, a toto období tak bylo 
z hlediska růstu tržeb poměrně vlažné. Částečně 
na to měl určitě vliv i on-line kanál, ve kterém se 
spotřebitelé naučili během pandemie dobře orien-
tovat a skrze něj pořídili také převahu vánočních 
dárků. „To byla asi nejdůležitější změna, ten ma-
sivní přechod k on-line kanálům prodeje, kde nyní 
lidé kupují i to, co dříve kupovali fyzicky v obcho-
dech, což je mimochodem trend, který bude pře-
trvávat. Celých 39 procent spotřebitelů v našem 
posledním Future Consumer Indexu tvrdí, že bude 
zboží, které dříve pořizovali osobně, i nadále na-
kupovat on-line. Ukázaly to právě loňské vánoční 

svátky, kdy byla většina dárků pořizována přes in-
ternet,“ uvádí Lenka Vaněk, vedoucí poradenství 
pro spotřební zboží a retail ve společnosti EY ČR.

Léto budiž pochváleno

Loňské léto, od kterého si retail po první vlně pan-
demie leccos sliboval, nebylo z hlediska tržeb také 
nikterak zázračné, alespoň na první pohled. Tržby 
rostly podle dat NielsenIQ jen o 2‚5 %, pokud ob-
dobí srovnáme s předchozím rokem. „Pohled na 
loňské léto nám ale do určité míry umožní prediko-
vat, jak může vypadat trh v budoucnu,“ míní Michal 
Elšík, client analytics leader společnosti NielsenIQ.

Pokud se totiž na data podíváme trochu detailněji, 
lépe pochopíme, jak se čeští spotřebitelé opravdu 
chovali a pro koho bylo léto, s oním šrámkovským 
básnickým zvoláním, pochváleno. Celkově rostly 
tržby v kanálu supermarketů o čtyři procenta, ale 
pokud se na data podíváme optikou prázdnino-
vých destinací, čísla se velmi lišila. „Některé oblas-
ti, třeba Jeseníky nebo jižní Morava, tak rostly 
i dvojnásobně,“ přibližuje čísla Michal Elšík. Prázd-
ninové destinace zahrnující Krkonoše, Jeseníky, 
Beskydy, jižní Moravu a jižní Čechy tak z průměru 
vyčnívaly, přičemž nejvíce rostly Jeseníky a jižní 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Morava (v průměru o 9 %), Beskydy a jižní Čechy 
o sedm procent a Krkonoše o jedno procento pro-
ti celorepublikovému průměru.

Nejlépe se přitom dařilo následujícím kategoriím: 
rostlo ovoce a zelenina (16 % proti 9% republiko-
vému průměru), sladkosti (4% růst, zatímco celo-
republikově kategorie klesla o jedno procento) 
nebo snacky (celorepublikově rostly o pět procent, 
v prázdninových destinacích pak o devět procent). 
Úspěšné léto z hlediska rostoucích tržeb potvrdil 
v rozhovoru pro Zboží&Prodej i Roman Mazák, 
majitel a předseda Družstva CBA, jehož centrála 
sídlí v Šumperku: „Zažili jsme extrémně dobré léto, 
trvající zhruba od června do září. Bylo to dané tím, 
že lidé zůstávali doma, případně cestovali po tu-
zemsku. Navíc lidé stále preferovali nákup v men-
ších obchodech.“

Více než pětina tržeb jde 
za privátními značkami

Podíl privátních značek na celkových tržbách se zvý-
šil z předloňských 20‚9 % na loňských 21‚5 %. „Pri-
vátní značky rostly během celého roku téměř více 

inzerce

TÉMA VYDÁNÍ

Máme tu rok s pandemií 
a s ním také pohled na to, 
jak se změnilo spotřebitelské 
chování, které změny lze 
brát jako trvalé a které 
spíše přechodné, jak 
pandemie ovlivnila tržby 
v jednotlivých formátech, 
dopadla na promoce a také 
jak se proměnila ochota 
spotřebitelů investovat do 
značkových či privátních 
výrobků. A co vlastně 
můžeme čekat letos?16

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.



18

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

TÉMA VYDÁNÍ



Celý komentář Hynka Zbořila si 
přečtěte na www.zboziaprodej.cz

než dvakrát rychleji oproti značkovým výrobkům,“ 
říká Lenka Sobočan, client business partner společ-
nosti NielsenIQ. A dodává, že řetězce do svých pri-
vátních řad investují jak v potravinových, tak i non-
-food kategoriích. Privátní řady se převlékají do 
atraktivních nových obalů, živě komunikují se spo-
třebiteli a nechybí zaměření na trendy segmenty, 
jako jsou například veggie či bio výrobky. Důvodem 
obliby privátních značek mohou být obavy Čechů 
z horší ekonomické situace, která je vede k prefe-
renci levnějších výrobků. Nejvíce se privátním 
značkám dařilo v potřebách na pečení, mléčných 
produktech nebo nealkoholických nápojích. Tržby 
za značkové výrobky rostly nejvíce během první vlny 
koronaviru v tzv. panických nákupech, a to hlavně 
za alkoholické nápoje a výrobky osobní péče.

Promoce se snížily, letáky 
posilují také v on-line

Zaklínadlo tuzemského retailu, promoce a akční 
slevy, prošlo zajímavým vývojem. V meziročním 
srovnání se snížilo o jeden procentní bod na 55 % 
(stále jde o velmi vysoké číslo, pokud jej porovná-
me s rokem 2010, kdy promoce činily 39 %). 
„Promoční aktivita se ale velmi lišila v jednotli-
vých katego riích,“ nabízí pohled do akčního nitra 
 Lenka Sobočan.

Nejvíce tak do promocí investovali výrobci nealko-
holických nápojů, právě kategorie balených vod se 
o 4‚6 procentního bodu zvýšila, promoční tempo 
také zaznamenaly kategorie mléka (+2‚5 %), mléč-
ných dezertů (+2‚3 %) nebo nealkoholických ná-
pojů (+1‚2 %) a čokoládových cukrovinek (+0‚8 %). 
Promoce pak padaly v potravinových kategoriích 
nejvíce u kávy (−3‚4 %). V drogistických katego-
riích se promoce výrazněji snížily u čisticích pro-
středků do myček (−10 %), čisticích prostředků 
(−6‚1 %) a domácích čističů (−5‚6 %).

Koronakrize však podle výkonného ředitele společ-
nosti Kupi.cz Hynka Zbořila urychlila nástup nové 
éry letákových promocí. Plánování běžných nákupů 
se v poslední době stále více přesouvá na on-line, 

roste tak zájem i o on-line akční letáky. „Postupně 
si na ně zvykají i senioři, kteří dříve běžně přijímali 
spíše jen papírové varianty,“ uvádí Hynek Zbořil. 
Dodává, že už téměř každá třetí česká domácnost 
měsíčně využívá on-line letáky na webu a meziroč-
ně se zhruba o třetinu zvýšila i návštěvnost mobilní 
aplikace. „Největší skupinou uživatelů sice zůstáva-
jí ekonomicky aktivní lidé ve věku 25 až 45 let, ale 
přibylo i těch starších nad 65 let. Spotřebitelé pro-
stě obecně tráví více času plánováním nákupů, na-
příklad používáním on-line nákupního seznamu, 
kam si přidávají položky přímo z letáků,“ vysvětlu-
je Hynek Zbořil. A unikátní data z on-line letáků 
pak pomáhají firmám ke konkurenční výhodě. „Ač-
koli ještě mnohé firmy zpracovávají data z letáků 
ručně v excelu, výrobci i obchodníci dnes staví di-
gitální týmy a jsou zvyklí okamžitě vyhodnocovat 
své kampaně a sbírat data. Naši klienti jsou ale 
zvyklí vyhodnocovat data i ve svých odděleních 
nákupu, kde si jednotliví category manažeři dokáží 
vyhodnocovat data o vývoji cen, délce trvání pro-
moakcí či umístění a velikosti plochy v letácích,“ 
popisuje Hynek Zbořil. Klienti tak mají díky Kupi 
Retail Monitoru možnost získat přehled nejen o do-
sahu i zásahu, ale kdykoliv mají k dispozici srovnání 
s konkurencí a přehled o nákupním chování uživa-
telů, tedy i o nákupních preferencích, měření zhléd-
nutí stránek letáků či o kategoriích nejhledanějších 
a nejoblíbenějších položek.

Vznikají nové návyky 
a dovednosti

Maloobchod zůstává nedílnou součástí našich dní, 
alespoň ten, který ještě zůstal otevřen. Mění se 
způsoby, jakými spotřebitelé k nákupu přistupují 
a co je pro ně důležité. Nakupují méně často, ale 
v obchodech nechávají výrazně vyšší tržby. V ak-
tuální lockdownové situaci, jež se do budoucna 
bude měnit zřejmě jen zvolna, hledají zákazníci 
rychlá a snadná řešení svých každodenních problé-
mů. Lidé si musí jinak organizovat čas, ten pracov-
ní i ten, jemuž patří chvíle volnosti. Získávají nové 
návyky a učí se nové dovednosti. Středobodem, 
byť trochu vnuceným, se lidem stala domácnost 
a kuchyň. V nákupních košících tak stále častěji 
končí to, co jim ulehčí vaření (přísady na vaření 
a pečení a také vybavení do kuchyně), případně 
úplně vyřeší jejich problém (roste odbyt hotových 
jídel). Ačkoli by se dalo snadno říci, že spotřebitelé 
podléhají spíš nezdravému životnímu stylu, roste 
kategorie biopotravin, a to dvaapůlkrát rychleji než 
výrobky z konvenční produkce, stále je zájem 
o čerstvé zboží a lidé kontinuálně hledají zdraví 
prospěšné potraviny.

„Kromě toho se také samozřejmě chceme trochu 
rozmazlovat a kupujeme takové zboží, které nás 
potěší, ať už je to alkohol nebo snacky,“ připomíná 
Michal Elšík. Celková hodnota tržeb v kategorii 
alkoholu loni stoupla o 12 % na 34‚3 miliardy ko-
run a největší podíl tu mělo pivo (41 %), tvrdý al-
kohol (28 %) a ochucená piva (4 %). Největší tem-
po růstu zažily pivní mixy/radlery, které narostly 
o pětinu (21 %), a dařilo se také likérům, které 
rostly o 15 %. „Spotřebitelé nakupovali také více 
giny, které měly tempo růstu 69 procent, dařilo se 
i rumům se sedmnáctiprocentním růstem, takže to 
vypadá, že se lidé z nouze stali domácími barma-
ny,“ míní Michal Elšík. Rostou kategorie, které po-
máhají bojovat se stresem a hlavně pečovat o sebe 
sama. Zatímco se omezují nákupy vybraných dro-
gistických kategorií, více se utrácí za produkty 

Zákazníci se budou chtít 
nechat rozmazlovat

k péči o tělo. Pandemie žene spotřebitele do kou-
ta, ze kterého hledají cestu tak, jak jim situace 
umožňuje – chtějí být zdraví, cítit se dobře a bez-
pečně a do toho investují své peníze. „Důraz na 
zdraví a péči o sebe a o svoji rodinu tak zůstane 
i v tomto roce naprosto klíčový a zásadní,“ před-
povídá Lenka Sobočan.

Buďte jim 
co nejvíce nablízku

Podíváme-li se ve zkratce na predikci trendů globál-
ních agentur, jako je například společnost Euromo-
nitor, najdeme tu velmi podobná doporučení do 
budoucnosti. Investujte do hygienických standardů 
a do technologií, které umožňují bezkontaktní služ-
by (nákupy, placení). Investujte do aplikací, které 
vašim zákazníkům zpříjemní svět a usnadní život. 
Nabídněte jim výrobky, které jim umožní dobře se 
cítit a budovat svoji imunitu, pomáhejte jim ale také 
v jejich psychickém zdraví (deprese napříč populací 
bohužel neutěšeně rostou). To, co zákazníci potře-
bují cítit úplně nejvíce, je to, jak se postaráte o jejich 
bezpečnost. Zároveň se ani trochu nesnižuje zájem 
veřejnosti o udržitelnost a toto téma bude společ-
ností nadále rezonovat.

„Budoucí 
spotřebitel 

je náročnější 
než ten před-

covidový.“

Covid-19 výrazně změnil životy lidí po ce-
lém světě a s nimi změnil i jejich spotřební 
chování a preference. Byznys tak musel na 
situaci reagovat extrémně rychle a v pod-
statě ze dne na den prodělat změnu, která 
by za normálních okolností trvala klidně 
i roky. Asi nejdůležitější změnou byl masiv-
ní přechod k on-line kanálům prodeje. Bu-
doucí spotřebitel je tedy náročnější než ten 
předcovidový, klade větší důraz na bezpečí, 
zdraví a smysl toho, za co utrácí peníze. Je 
kritičtější – zajímá ho, co je pravda a kdo 
mu lže, potřebuje důvod pro to, proč by 
měl nakupovat zrovna tuto nebo onu znač-
ku. Žádá od produktů kvalitu za rozumnou 
cenu a daleko více než dřív mu také záleží 
na tom, aby firma, u které nakupuje, sdílela 
jeho vlastní pohled na svět, například skrze 
udržitelnou výrobu.

Lenka Vaněk,
vedoucí poradenství 
pro spotřební zboží a retail, EY ČR

„Distribuci 
zlepší 

geolokace 
a heatmapy.“

Plánování nákupů se v poslední době stále 
více přesouvá na on-line. S dostupnými 
daty tak lze zjistit, ve kterém koutě České 
republiky se určité on-line letáky prohlížejí 
nejvíce a kde má značka ještě rezervy. Na 
základě této znalosti je pak možné efektiv-
něji pracovat s distribucí tištěných letáků. 
Lepší plánování a logistiku podporují také 
informace o uživatelích, které napovídají, 
k jakým nákupům se lidé chystají. Vodítka 
mohou představovat přidané položky do 
nákupních seznamů nebo do kategorie 
„Oblíbené“.

Hynek Zbořil,
výkonný ředitel, 
Kupi.cz (Kupi Retail Monitor)
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než dvakrát rychleji oproti značkovým výrobkům,“ 
říká Lenka Sobočan, client business partner společ-
nosti NielsenIQ. A dodává, že řetězce do svých pri-
vátních řad investují jak v potravinových, tak i non-
-food kategoriích. Privátní řady se převlékají do 
atraktivních nových obalů, živě komunikují se spo-
třebiteli a nechybí zaměření na trendy segmenty, 
jako jsou například veggie či bio výrobky. Důvodem 
obliby privátních značek mohou být obavy Čechů 
z horší ekonomické situace, která je vede k prefe-
renci levnějších výrobků. Nejvíce se privátním 
značkám dařilo v potřebách na pečení, mléčných 
produktech nebo nealkoholických nápojích. Tržby 
za značkové výrobky rostly nejvíce během první vlny 
koronaviru v tzv. panických nákupech, a to hlavně 
za alkoholické nápoje a výrobky osobní péče.

Promoce se snížily, letáky 
posilují také v on-line

Zaklínadlo tuzemského retailu, promoce a akční 
slevy, prošlo zajímavým vývojem. V meziročním 
srovnání se snížilo o jeden procentní bod na 55 % 
(stále jde o velmi vysoké číslo, pokud jej porovná-
me s rokem 2010, kdy promoce činily 39 %). 
„Promoční aktivita se ale velmi lišila v jednotli-
vých katego riích,“ nabízí pohled do akčního nitra 
 Lenka Sobočan.

Nejvíce tak do promocí investovali výrobci nealko-
holických nápojů, právě kategorie balených vod se 
o 4‚6 procentního bodu zvýšila, promoční tempo 
také zaznamenaly kategorie mléka (+2‚5 %), mléč-
ných dezertů (+2‚3 %) nebo nealkoholických ná-
pojů (+1‚2 %) a čokoládových cukrovinek (+0‚8 %). 
Promoce pak padaly v potravinových kategoriích 
nejvíce u kávy (−3‚4 %). V drogistických katego-
riích se promoce výrazněji snížily u čisticích pro-
středků do myček (−10 %), čisticích prostředků 
(−6‚1 %) a domácích čističů (−5‚6 %).

Koronakrize však podle výkonného ředitele společ-
nosti Kupi.cz Hynka Zbořila urychlila nástup nové 
éry letákových promocí. Plánování běžných nákupů 
se v poslední době stále více přesouvá na on-line, 

roste tak zájem i o on-line akční letáky. „Postupně 
si na ně zvykají i senioři, kteří dříve běžně přijímali 
spíše jen papírové varianty,“ uvádí Hynek Zbořil. 
Dodává, že už téměř každá třetí česká domácnost 
měsíčně využívá on-line letáky na webu a meziroč-
ně se zhruba o třetinu zvýšila i návštěvnost mobilní 
aplikace. „Největší skupinou uživatelů sice zůstáva-
jí ekonomicky aktivní lidé ve věku 25 až 45 let, ale 
přibylo i těch starších nad 65 let. Spotřebitelé pro-
stě obecně tráví více času plánováním nákupů, na-
příklad používáním on-line nákupního seznamu, 
kam si přidávají položky přímo z letáků,“ vysvětlu-
je Hynek Zbořil. A unikátní data z on-line letáků 
pak pomáhají firmám ke konkurenční výhodě. „Ač-
koli ještě mnohé firmy zpracovávají data z letáků 
ručně v excelu, výrobci i obchodníci dnes staví di-
gitální týmy a jsou zvyklí okamžitě vyhodnocovat 
své kampaně a sbírat data. Naši klienti jsou ale 
zvyklí vyhodnocovat data i ve svých odděleních 
nákupu, kde si jednotliví category manažeři dokáží 
vyhodnocovat data o vývoji cen, délce trvání pro-
moakcí či umístění a velikosti plochy v letácích,“ 
popisuje Hynek Zbořil. Klienti tak mají díky Kupi 
Retail Monitoru možnost získat přehled nejen o do-
sahu i zásahu, ale kdykoliv mají k dispozici srovnání 
s konkurencí a přehled o nákupním chování uživa-
telů, tedy i o nákupních preferencích, měření zhléd-
nutí stránek letáků či o kategoriích nejhledanějších 
a nejoblíbenějších položek.

Vznikají nové návyky 
a dovednosti

Maloobchod zůstává nedílnou součástí našich dní, 
alespoň ten, který ještě zůstal otevřen. Mění se 
způsoby, jakými spotřebitelé k nákupu přistupují 
a co je pro ně důležité. Nakupují méně často, ale 
v obchodech nechávají výrazně vyšší tržby. V ak-
tuální lockdownové situaci, jež se do budoucna 
bude měnit zřejmě jen zvolna, hledají zákazníci 
rychlá a snadná řešení svých každodenních problé-
mů. Lidé si musí jinak organizovat čas, ten pracov-
ní i ten, jemuž patří chvíle volnosti. Získávají nové 
návyky a učí se nové dovednosti. Středobodem, 
byť trochu vnuceným, se lidem stala domácnost 
a kuchyň. V nákupních košících tak stále častěji 
končí to, co jim ulehčí vaření (přísady na vaření 
a pečení a také vybavení do kuchyně), případně 
úplně vyřeší jejich problém (roste odbyt hotových 
jídel). Ačkoli by se dalo snadno říci, že spotřebitelé 
podléhají spíš nezdravému životnímu stylu, roste 
kategorie biopotravin, a to dvaapůlkrát rychleji než 
výrobky z konvenční produkce, stále je zájem 
o čerstvé zboží a lidé kontinuálně hledají zdraví 
prospěšné potraviny.

„Kromě toho se také samozřejmě chceme trochu 
rozmazlovat a kupujeme takové zboží, které nás 
potěší, ať už je to alkohol nebo snacky,“ připomíná 
Michal Elšík. Celková hodnota tržeb v kategorii 
alkoholu loni stoupla o 12 % na 34‚3 miliardy ko-
run a největší podíl tu mělo pivo (41 %), tvrdý al-
kohol (28 %) a ochucená piva (4 %). Největší tem-
po růstu zažily pivní mixy/radlery, které narostly 
o pětinu (21 %), a dařilo se také likérům, které 
rostly o 15 %. „Spotřebitelé nakupovali také více 
giny, které měly tempo růstu 69 procent, dařilo se 
i rumům se sedmnáctiprocentním růstem, takže to 
vypadá, že se lidé z nouze stali domácími barma-
ny,“ míní Michal Elšík. Rostou kategorie, které po-
máhají bojovat se stresem a hlavně pečovat o sebe 
sama. Zatímco se omezují nákupy vybraných dro-
gistických kategorií, více se utrácí za produkty 

Zákazníci se budou chtít 
nechat rozmazlovat

k péči o tělo. Pandemie žene spotřebitele do kou-
ta, ze kterého hledají cestu tak, jak jim situace 
umožňuje – chtějí být zdraví, cítit se dobře a bez-
pečně a do toho investují své peníze. „Důraz na 
zdraví a péči o sebe a o svoji rodinu tak zůstane 
i v tomto roce naprosto klíčový a zásadní,“ před-
povídá Lenka Sobočan.

Buďte jim 
co nejvíce nablízku

Podíváme-li se ve zkratce na predikci trendů globál-
ních agentur, jako je například společnost Euromo-
nitor, najdeme tu velmi podobná doporučení do 
budoucnosti. Investujte do hygienických standardů 
a do technologií, které umožňují bezkontaktní služ-
by (nákupy, placení). Investujte do aplikací, které 
vašim zákazníkům zpříjemní svět a usnadní život. 
Nabídněte jim výrobky, které jim umožní dobře se 
cítit a budovat svoji imunitu, pomáhejte jim ale také 
v jejich psychickém zdraví (deprese napříč populací 
bohužel neutěšeně rostou). To, co zákazníci potře-
bují cítit úplně nejvíce, je to, jak se postaráte o jejich 
bezpečnost. Zároveň se ani trochu nesnižuje zájem 
veřejnosti o udržitelnost a toto téma bude společ-

„Budoucí 
spotřebitel 

je náročnější 
než ten před-

covidový.“

Covid-19 výrazně změnil životy lidí po ce-
lém světě a s nimi změnil i jejich spotřební 
chování a preference. Byznys tak musel na 
situaci reagovat extrémně rychle a v pod-
statě ze dne na den prodělat změnu, která 
by za normálních okolností trvala klidně 
i roky. Asi nejdůležitější změnou byl masiv-
ní přechod k on-line kanálům prodeje. Bu-
doucí spotřebitel je tedy náročnější než ten 
předcovidový, klade větší důraz na bezpečí, 
zdraví a smysl toho, za co utrácí peníze. Je 
kritičtější – zajímá ho, co je pravda a kdo 
mu lže, potřebuje důvod pro to, proč by 
měl nakupovat zrovna tuto nebo onu znač-
ku. Žádá od produktů kvalitu za rozumnou 
cenu a daleko více než dřív mu také záleží 
na tom, aby firma, u které nakupuje, sdílela 
jeho vlastní pohled na svět, například skrze 
udržitelnou výrobu.

Lenka Vaněk,
vedoucí poradenství 
pro spotřební zboží a retail, EY ČR

„Distribuci 
zlepší 

geolokace 
a heatmapy.“

Plánování nákupů se v poslední době stále 
více přesouvá na on-line. S dostupnými 
daty tak lze zjistit, ve kterém koutě České 
republiky se určité on-line letáky prohlížejí 
nejvíce a kde má značka ještě rezervy. Na 
základě této znalosti je pak možné efektiv-
něji pracovat s distribucí tištěných letáků. 
Lepší plánování a logistiku podporují také 
informace o uživatelích, které napovídají, 
k jakým nákupům se lidé chystají. Vodítka 
mohou představovat přidané položky do 
nákupních seznamů nebo do kategorie 
„Oblíbené“.

Hynek Zbořil,
výkonný ředitel, 
Kupi.cz (Kupi Retail Monitor)

DO ROKU 2021 MÍŘÍ 
SAMOŠKA 4.0

www.samoska.cz
Projekt skupiny:

Projekt Samoška zajišťuje 360° kontakt s tradičním trhem. 
Pandemie vyzvedla důležitost digitální komunikace, která 
se v tomto roce stává neodmyslitelnou součástí Samošky.

Představujeme 4 pilíře Samošky

2x ročně KONGRES:

2.–3. 6. 2021 a 3.–4. 11. 2021
2.–3. 6. 2021 a 3.–4. 11. 2021

2x ročně tištěné

OZVĚNY SAMOŠKY 

vycházejí 20. 8. 2021 a 3. 12. 2021

Celoroční ON-LINE KOMUNIKACE: ➲ zpravodajství na www.samoskaweb.cz➲ měsíční newsletter Samoška News ➲ komunita na Facebooku a LinkedIn ➲ webináře

BALÍČKY S NOVINKAMI 
pro majitele obchodů 

a nákupčí na centrálách + zpětná vazba pro dodavatele

BALÍČKY S NOVINKAMI 

 Spojte se s novou Samoškou 4.0 
a podpořte tradiční trh v ČR v roce 2021!

2x ročně tištěné
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Zákazníci Dukovan nově nakupují v rekonstruované prodejně Coop Tuty, 
kterou Coop družstvo HB otevřelo začátkem března. Ve stejném měsíci 
dokončila Jednota, obchodní družstvo Tábor, proměnu táborského obchodu 
Coop Tip na Coop Terno. A Skupina Coop kromě jiného chrání svoje 
zaměstnance a pomáhá potřebným. Další detaily a fotografie najdete na 
www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

V pondělí 1. března 2021 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná prodejna Coop Tuty 
Dukovany, která je součástí Coop družstva HB. Na prodejní ploše 162 m² nabízí sortiment 
ovoce a zeleniny, pečiva, uzenin, mléčných výrobků, nápojů, koloniálu, drogerie a další.

V Dukovanech byla po rekonstrukci otevřena 
prodejna Coop Tuty, kterou provozuje Coop 
družstvo HB. Celková investice na rekonstrukci 
prodejny se vyšplhala na částku 2 376 463 ko-
run bez DPH. Z toho investice do budovy, tedy 

stavební práce, osvětlení, podlaha, elektroinsta-
lace, nové topení a výmalba přišla na 440 tisíc 
korun bez DPH. Zde po domluvě s financováním 
částečně pomohla obec. „Investice do vybavení 
prodejny činila 1 936 463 korun bez DPH, tuto 

částku jsme financovali sami. 
Reakce zákazníků na celkovou 
rekonstrukci jsou velmi pozitiv-
ní. Pevně věříme, že všichni stá-
vající i nově získaní zákazníci 
budou v této prodejně rádi na-
kupovat a prodejna bude dlou-
há léta sloužit k jejich plné spo-
kojenosti. Naším očekáváním je 
nárůst obratu ve výši minimálně 
200 až 300 tisíc korun měsíč-
ně,“ komentuje předseda před-
stavenstva Vladimír Stehno.

Z Coop Tip je 
Coop Terno Tábor

Coop družstvo HB 
otevřelo po rekonstrukci 
                Coop Tuty Dukovany

Jednota, obchodní družstvo Tábor, se domluvila se správcem družstevního řetězce Coop 
Terno a do této sítě obchodů zařadila svou obratově největší prodejnu ve Světlogorské ulici 
v Táboře. Znovuotevření supermarketu již pod značkou Terno proběhlo 3. března 2021.

Ve středu 3. března byl místo původního Coop 
Tip Světlogorská 2767 nově otevřen supermar-
ket Coop Terno Tábor. Vít Sechovec, předseda 
představenstva Jednoty, obchodního družstva, 
při té příležitosti uvádí, co mají zákazníci čekat 
a v čem bude prodejna pod značkou Terno jiná 
než doposud: „Družstva, která provozují své ob-
chody pod značkou Coop, je sdružují do takzva-
ných řetězců a realizují pro ně společný marke-
ting, akční nabídky a podobně. Zařazení 
prodejen do těchto řetězců má svá pravidla 
a podmínky podle výkonu prodejen. Jsem velmi 
rád, že naše obratově největší prodejna již 
 splňuje podmínky pro vstup do řetězce Coop 
Terno. Jedná se o největší družstevní prodejny 
s nejširším sortimentem a nejzajímavějšími akč-
ními nabídkami. Zákazníci mohou čekat každou 
středu novou akční nabídku, která bude plná 

velmi zajímavých cenových nabídek, rozšířeného 
sortimentu, a to především českého a regionál-
ního zboží, a obohacena o nové dárky věrnost-
ního programu, upravený a zmodernizovaný in-
teriér prodejny, no prostě Terno.“

Svaz českých a moravských spotřebních 
družstev odmění každého zaměstnance 
Skupiny Coop, který se nechá očkovat pro-
ti covidu-19, částkou 500 Kč. Podporuje 
tak ochranu svých zaměstnanců a co nej-
rychlejší návrat k normálnímu životu 
v celé společnosti.

V současné situaci vidí Skupina Coop jako cestu 
k návratu do normálního stavu ochranu ve for-
mě očkování proti covidu-19. „Rozhodli jsme se 
tak přispět našim zaměstnancům a odměnit je, 
pokud se nechají očkovat. Naši zaměstnanci 
jsou od počátku epidemie v první linii a většinou 
stát přehlíží, že chodí denně do práce, zajišťují 
zásobování regionů potravinami, a přitom jsou 
v blízkém kontaktu s celou populací,“ uvádí Pa-
vel Březina, předseda představenstva Skupiny 
Coop a předseda AČTO.

I přes chaos kolem vládních opatření Skupina 
Coop již rok drží zásobování většiny České re-
publiky coby síť s největším množstvím prode-
jen. Jednotlivá družstva pak ve svých regionech 
pomáhají zásobovat nemocnice, pečovatelské 
domy či ústavy sociálních služeb. Jiní realizují 
rozvoz zboží potřebným také díky novému 
 e-shopu e-coop.cz. V jiných regionech zase 
družstva prodávají respirátory zákazníkům i za 
nižší než nákupní ceny, jen aby si je mohla do-
volit co největší část obyvatel.

Coop 
pomáhá 
a chrání
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Od nového roku došlo 
zavedením stravenkového 
paušálu k rozšíření 
možností čerpat příspěvek 
na stravu. Zaměstnanci 
i zaměstnavatelé tak nyní 
mají šanci využít nový, 
výhodnější benefit. V čem 
je stravenkový paušál 
výhodnější než papírové či 
elektronické stravenky?

Jan Hrdina, tajemník, Asociace českého tradičního obchodu

N 

ový zaměstnanecký benefit má 
celou řadu předností. Nejenže 
skýtá zajímavou alternativu pro 
ty, kteří nejsou se stravenkami 
spokojeni, ale otvírá také mož-

nost čerpat příspěvek na stravu dalšímu milionu 
zaměstnanců, kteří až dosud žádný takový benefit 
nečerpali. Zaměstnanec už nemusí hlídat, aby mu 
stravenka nepropadla, a nemusí řešit, že za běž-
ného fungování téměř třetina restaurací stravenky 
vůbec nepřijímá. Ročně přitom v ČR propadnou 
stravenky za více než 100 mil. Kč, které se stá-
vají čistým příjmem stravenkových firem. Naopak 
nyní, při dlouhodobém omezení služeb, mohou 
lidé paušál využít k nákupu potravin.

Pokud jde například o řemeslníky, kteří často mění 
místo výkonu činnosti, je pro ně mnohem praktič-
tější hotovost než stravenka, kterou mnohdy ne-
mají možnost uplatnit k nákupu teplého oběda, 
čímž se účel stravenky vytrácí. A podobné je to 
třeba i v případě zaměstnance malé prodejny 
v obci, kde často nemusí být žádné stravovací za-
řízení. Pracovník si tak za hotovost nakoupí suro-
viny a uvaří si doma.

Zaměstnanec pouze získá

Možnost zavést stravenkový paušál ocenili i za-
městnavatelé, kteří uvítali výrazné zjednodušení. 
„Stravenkový paušál jsme zavedli ihned, jak to bylo 
možné. Zaměstnanci tím pouze získají, nehrozí jim, 
že stravenky ztratí, nechtěně znehodnotí, nebo jim 
dokonce na konci roku propadnou. Paušál má při-
danou hodnotu i pro zaměstnavatele. Není s ním 
spojena výrazná administrativní zátěž, jako jsou 
objednávky, skladování, distribuce, z paušálu ne-
platíte žádnou provizi stravenkové firmě. Totéž 

zi už před pandemií, kdy se jich nejméně polovina 
utrácela v obchodě a nikoliv za teplý oběd. Navíc 
se výrazně zvedly denní limity, takže lidé mohou 
utrácet vysoké částky a stravenky určené na celý 
měsíc vyčerpat během několika málo nákupů. 
K čemu tedy mít druhou měnu ve státě, která živí 
především stravenkové firmy, když je možné přejít 
a využít méně problematický finanční benefit v po-
době paušálu,“ ptá se Pavel Březina, předseda 
Asociace českého tradičního obchodu.

Klasické stravenky, pro mnoho zaměstnavatelů 
i zaměstnanců nevýhodné, tak nalezly zajímavou 
a vítanou alternativu.

Stravenkový
paušál přináší

řadu výhod

platí i pro obchodníka, který stravenky akceptuje, 
navíc neúvěruje stravenkovou firmu, neboť mu 
jsou stravenky proplaceny 20 až 50 dní po usku-
tečnění nákupu. Z těchto i dalších důvodů zavedlo 
stravenkový paušál nejen naše družstvo, ale i já ve 
své prodejně,“ sdílí svou zkušenost Jiří Štorch, 
předseda představenstva Družstva Eso Market 
a majitel prodejny potravin ve Štětí.

Krize stravenek

Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhod-
nou na stravenkový paušál přejít, poklesne nejen 
administrativa a odpadnou náklady na poplatky 
a provize stravenkovým společnostem, ale zároveň 
jim zůstává daňové zvýhodnění. To si nyní mohou 
se stravovacím paušálem dovolit i malé firmy nebo 
živnostníci s jedním nebo dvěma zaměstnanci.

Další předností paušálu je skutečnost, že u nich 
zásadně odpadá nutnost kontroly, zda zaměstna-
nec peníze utratil za oběd v restauraci, nehledě na 
to, že ani u stravenek se nedá zcela ohlídat, zda je 
lidé opravdu utratí za stravu. „Stravenky byly v kri-

Partner 
rubriky: 
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Zákazníci Dukovan nově nakupují v rekonstruované prodejně Coop Tuty, 
kterou Coop družstvo HB otevřelo začátkem března. Ve stejném měsíci 
dokončila Jednota, obchodní družstvo Tábor, proměnu táborského obchodu 
Coop Tip na Coop Terno. A Skupina Coop kromě jiného chrání svoje 
zaměstnance a pomáhá potřebným. Další detaily a fotografie najdete na 
www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

V pondělí 1. března 2021 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná prodejna Coop Tuty 
Dukovany, která je součástí Coop družstva HB. Na prodejní ploše 162 m² nabízí sortiment 
ovoce a zeleniny, pečiva, uzenin, mléčných výrobků, nápojů, koloniálu, drogerie a další.

V Dukovanech byla po rekonstrukci otevřena 
prodejna Coop Tuty, kterou provozuje Coop 
družstvo HB. Celková investice na rekonstrukci 
prodejny se vyšplhala na částku 2 376 463 ko-
run bez DPH. Z toho investice do budovy, tedy 

stavební práce, osvětlení, podlaha, elektroinsta-
lace, nové topení a výmalba přišla na 440 tisíc 
korun bez DPH. Zde po domluvě s financováním 
částečně pomohla obec. „Investice do vybavení 
prodejny činila 1 936 463 korun bez DPH, tuto 

částku jsme financovali sami. 
Reakce zákazníků na celkovou 
rekonstrukci jsou velmi pozitiv-
ní. Pevně věříme, že všichni stá-
vající i nově získaní zákazníci 
budou v této prodejně rádi na-
kupovat a prodejna bude dlou-
há léta sloužit k jejich plné spo-
kojenosti. Naším očekáváním je 
nárůst obratu ve výši minimálně 
200 až 300 tisíc korun měsíč-
ně,“ komentuje předseda před-
stavenstva Vladimír Stehno.

Z Coop Tip je 
Coop Terno Tábor

Coop družstvo HB 
otevřelo po rekonstrukci 
                Coop Tuty Dukovany

Jednota, obchodní družstvo Tábor, se domluvila se správcem družstevního řetězce Coop 
Terno a do této sítě obchodů zařadila svou obratově největší prodejnu ve Světlogorské ulici 
v Táboře. Znovuotevření supermarketu již pod značkou Terno proběhlo 3. března 2021.

Ve středu 3. března byl místo původního Coop 
Tip Světlogorská 2767 nově otevřen supermar-
ket Coop Terno Tábor. Vít Sechovec, předseda 
představenstva Jednoty, obchodního družstva, 
při té příležitosti uvádí, co mají zákazníci čekat 
a v čem bude prodejna pod značkou Terno jiná 
než doposud: „Družstva, která provozují své ob-
chody pod značkou Coop, je sdružují do takzva-
ných řetězců a realizují pro ně společný marke-
ting, akční nabídky a podobně. Zařazení 
prodejen do těchto řetězců má svá pravidla 
a podmínky podle výkonu prodejen. Jsem velmi 
rád, že naše obratově největší prodejna již 
 splňuje podmínky pro vstup do řetězce Coop 
Terno. Jedná se o největší družstevní prodejny 
s nejširším sortimentem a nejzajímavějšími akč-
ními nabídkami. Zákazníci mohou čekat každou 
středu novou akční nabídku, která bude plná 

velmi zajímavých cenových nabídek, rozšířeného 
sortimentu, a to především českého a regionál-
ního zboží, a obohacena o nové dárky věrnost-
ního programu, upravený a zmodernizovaný in-
teriér prodejny, no prostě Terno.“

Svaz českých a moravských spotřebních 
družstev odmění každého zaměstnance 
Skupiny Coop, který se nechá očkovat pro-
ti covidu-19, částkou 500 Kč. Podporuje 
tak ochranu svých zaměstnanců a co nej-
rychlejší návrat k normálnímu životu 
v celé společnosti.

V současné situaci vidí Skupina Coop jako cestu 
k návratu do normálního stavu ochranu ve for-
mě očkování proti covidu-19. „Rozhodli jsme se 
tak přispět našim zaměstnancům a odměnit je, 
pokud se nechají očkovat. Naši zaměstnanci 
jsou od počátku epidemie v první linii a většinou 
stát přehlíží, že chodí denně do práce, zajišťují 
zásobování regionů potravinami, a přitom jsou 
v blízkém kontaktu s celou populací,“ uvádí Pa-
vel Březina, předseda představenstva Skupiny 
Coop a předseda AČTO.

I přes chaos kolem vládních opatření Skupina 
Coop již rok drží zásobování většiny České re-
publiky coby síť s největším množstvím prode-
jen. Jednotlivá družstva pak ve svých regionech 
pomáhají zásobovat nemocnice, pečovatelské 
domy či ústavy sociálních služeb. Jiní realizují 
rozvoz zboží potřebným také díky novému 
 e-shopu e-coop.cz. V jiných regionech zase 
družstva prodávají respirátory zákazníkům i za 
nižší než nákupní ceny, jen aby si je mohla do-
volit co největší část obyvatel.

Coop 
pomáhá 
a chrání
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V 

ěrnost zákazníka by měla být 
pro každého obchodníka na 
první místě. Zvyšovat loajalitu ke 
značce je důležitým cílem stra-
tegického managementu každé 

společnosti. Vlivem digitalizace se výrazně změnily 
podmínky a snížily nároky na uskutečňování cílů. 
Udržovat a rozvíjet loajalitu zákazníků je tak stále 
větší výzvou a prodejci si to musí uvědomit. Jde 
totiž o jeden z významných determinantů, který 
nabírá na důležitosti. Jediným nástrojem přitom 
není pouze věrnostní program, i když logicky patří 
k těm nejpoužívanějším.

Loajalitu lze budovat
na každé úrovni

marketingového mixu
Ač je věrnost tuzemského zákazníka hodně skloňovaným pojmem, umění efektivně ji 
využívat ke konkrétním výsledkům stále zatím není na takové úrovni, na jaké by mohlo 
být. Řada e-shopů neumí změřit, zda má loajální zákazníky. A tak si pokládá otázku, zda 
tomu skutečně tak je. K tomu, aby si je získali, potom stačí aktivovat jeden z mnoha 
dostupných nástrojů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Správný servis 
tvoří hodnoty
Ve druhé dekádě 21. století doznal maloobchod 
nebývalých změn. Starý svět rychle ustupuje no-
vým myšlenkám, zatímco spotřebitelé si stále více 
uvědomují svou sílu. Nikdy předtím neměli takový 
vliv na to, co, kde a jak kupují nebo používají, což 
zvyšuje význam zákaznické retence a loajality. 
„V éře nekonečných možností a zkracujícího se 
životního cyklu výrobků má kvalita zákaznických 
služeb a uživatelských doporučení uživatelů větší 
vliv na nákupní rozhodnutí než samotná kvalita 

produktu,“ zdůrazňuje Marek Jandejsek, projekto-
vý manažer společnosti Knowinstore. Dodává, že 
pravděpodobnost prodeje produktu či služby stá-
vajícímu zákazníkovi je 60 až 70 %, zatímco prav-
děpodobnost prodeje novému zákazníkovi je pou-
ze pět až 20 %. Přitom 77 % spotřebitelů bude 
s větší pravděpodobností nadále využívat služeb 
značky, pokud nabízí věrnostní program.

Z výše uvedených čísel vyplývá, že hodnota zákaz-
níka je přímo úměrná jeho životnosti. Retenční, 
loajalitní a CRM programy se tak logicky dostávají 
do hledáčku zájmu. „Z pohledu analytiky je loaja-
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novit si jasné argumenty, čím bude e-shop jako 
prodejce konkrétního zboží nebo služeb zajímavý. 
Ať už jde o produkty samotné, nadstandardní služ-
by či ceny anebo třeba rychlost dodání. K tomu 
může napomoci průzkum relevantních diskusí na 
sociálních sítích nebo přímo aktivní dotazování po-
tenciálních zákazníků,“ komentuje Miroslav Uďan, 
CEO společnosti Shoptet. Chybět nesmí ani analý-
za konkurence, a to především jejích nedostatků, 
ze kterých lze vytvořit vlastní konkurenční výhody.

Dárky k objednávce a benefity pro registrované 
uživatele jsou dnes už standardem a pro zákazníky 
samozřejmostí. Tímto způsobem se udržuje zá-
kazníkova bdělost, ale loajalita se tak nebuduje. 

„ Nejlépe se od konkurence odlišíte tím, že zůsta-
nete sami sebou, budete se držet své firemní DNA 
a dělat svou práci lépe než kdokoliv jiný. Udělejte 
si analýzu konkurence, určitě najdete skulinku a mi-
nimálně jednu nevyužitou příležitost,“ uvádí Peter 
Polakovič, CEO společnosti ByznysWeb. Česko je 
e-shopovou velmocí, trh je přesycen. Pořád ale mů-
žete ukázat, že vám na spokojenosti klientů záleží. 
Tím nejlepším prodejním kanálem je totiž právě 
spokojený zákazník, proto je na místě pracovat se 
stávající klientelou, ať už formou obsahového mar-
ketingu, newsletterů, nebo v běžné komunikaci se 
zákazníky. Pracovat by se mělo také s referencemi. 
Perfektní inspirace, jak se odlišit a zaujmout na so-
ciálních sítích, najdete i v knize Jak na sítě od Elišky 
Vyhnánkové a Michelle Losekoot.

lita ‚zlaté vejce‘ každého retailera, o které musí 
řádně pečovat. Přitom je nutné si uvědomit, že bez 
loajality, například formou věrnostního programu 
nebo jakéhokoliv jiného nástroje vedoucího k zá-
kaznické spokojenosti s nákupem, nemůže fungo-
vat. A je jedno, jestli je nosič takové loajality 
 plastová karta nebo aplikace,“ sděluje Marek 
 Jandejsek. Systém pro analytiku zákaznického cho-
vání je schopen rozpoznat a sledovat parametry, 
které ukážou na loajálního zákazníka od prvopo-
čátku. Dalším návazným bodem je pak správný 
servis – dobře zákazníka zobchodovat, aby se vra-
cel a zůstal nadále loajální. „Je tak více než žádou-
cí držet se hesla poznej svého zákazníka. Retailer 
by měl být schopen rozeznat vracejícího se zákaz-
níka, a to v celé síti svých provozoven v čase,“ 
 podotýká Marek Jandejsek. Toto jde perfektně 
v  e-commerce, ale nově také v kamenné prodejně.

E-shop není perpetuum 
mobile na peníze

Jednoduchost on-line prodeje využívá stále více 
firem a obchodů, proto konkurence napříč všemi 
segmenty neustále sílí. Schopnost odlišit se je tím 
pádem nejdůležitější, co e-shop k úspěšnému pod-
nikání potřebuje. „V každém případě je nutné sta-

O významu maximální 
komunikace se zákazníky
čtěte na www.zboziaprodej.cz 



„Nekopírujte 
a nenechte se 

kopírovat.“

Obecné marketingové poučky říkají, že by-
chom měli věci dělat jinak, lépe a unikátně, 
aby se to nedalo jen tak zkopírovat. Kus 
pravdy na tom rozhodně je. Proto při budo-
vání loajálnosti mějte na paměti i toto.

Tomáš Růžička,
country manager, Expandeco
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ěrnost zákazníka by měla být 
pro každého obchodníka na 
první místě. Zvyšovat loajalitu ke 
značce je důležitým cílem stra-
tegického managementu každé 

společnosti. Vlivem digitalizace se výrazně změnily 
podmínky a snížily nároky na uskutečňování cílů. 
Udržovat a rozvíjet loajalitu zákazníků je tak stále 
větší výzvou a prodejci si to musí uvědomit. Jde 
totiž o jeden z významných determinantů, který 
nabírá na důležitosti. Jediným nástrojem přitom 
není pouze věrnostní program, i když logicky patří 
k těm nejpoužívanějším.

Loajalitu lze budovat
na každé úrovni

marketingového mixu
Ač je věrnost tuzemského zákazníka hodně skloňovaným pojmem, umění efektivně ji 
využívat ke konkrétním výsledkům stále zatím není na takové úrovni, na jaké by mohlo 
být. Řada e-shopů neumí změřit, zda má loajální zákazníky. A tak si pokládá otázku, zda 
tomu skutečně tak je. K tomu, aby si je získali, potom stačí aktivovat jeden z mnoha 
dostupných nástrojů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Správný servis 
tvoří hodnoty
Ve druhé dekádě 21. století doznal maloobchod 
nebývalých změn. Starý svět rychle ustupuje no-
vým myšlenkám, zatímco spotřebitelé si stále více 
uvědomují svou sílu. Nikdy předtím neměli takový 
vliv na to, co, kde a jak kupují nebo používají, což 
zvyšuje význam zákaznické retence a loajality. 
„V éře nekonečných možností a zkracujícího se 
životního cyklu výrobků má kvalita zákaznických 
služeb a uživatelských doporučení uživatelů větší 
vliv na nákupní rozhodnutí než samotná kvalita 

produktu,“ zdůrazňuje Marek Jandejsek, projekto-
vý manažer společnosti Knowinstore. Dodává, že 
pravděpodobnost prodeje produktu či služby stá-
vajícímu zákazníkovi je 60 až 70 %, zatímco prav-
děpodobnost prodeje novému zákazníkovi je pou-
ze pět až 20 %. Přitom 77 % spotřebitelů bude 
s větší pravděpodobností nadále využívat služeb 
značky, pokud nabízí věrnostní program.

Z výše uvedených čísel vyplývá, že hodnota zákaz-
níka je přímo úměrná jeho životnosti. Retenční, 
loajalitní a CRM programy se tak logicky dostávají 
do hledáčku zájmu. „Z pohledu analytiky je loaja-
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

rogram letošního semináře PO-
PAI CE Best of in-store navázal 
na předchozí akce a nabídl pří-
ležitost seznámit se s výběrem 
nejlepších realizací, které byly 

oceněny v rámci POPAI Awards 2020. Jako vůbec 
první akce asociace se uskutečnil formou repor-
táže, což účastníkům dalo možnost nejen získat 
informace o vybraných projektech, ale také na-
hlédnout, jak konkrétně vypadaly v místě prodeje, 
navíc často i tam, kde vznikaly.

Prostor, kde se může 
cílová skupina scházet

Jako první se v inovované formě představil projekt 
The Streets, který mimo jiné získal od odborné po-
roty titul Absolutní vítěz soutěže POPAI Awards. 
Zasloužil si ho za autentický prostor pro vyznavače 
pouliční módy, který dává příležitost nejen k náku-
pu, ale i k interakci se zákazníkem. Jeho tvůrcem 
byla společnost Wellen. „Základem každého 
úspěšného projektu je tým. Tedy lidé, kteří se se-
tkají jak ze strany zadavatele, tak autora návrhu. 
Musí mít stejnou vizi a ochotu spolupracovat. Po-
kud je agentura kreativnější a bláznivější, může 
klient mnohem více riskovat a tím pádem ho posu-
nout mnohem dále,“ prozrazuje Petr Šimek, mana-
ging director společnosti Wellen. Druhým faktorem 
v tomto případě je to, že The Streets přichází z on-
-line prostředí, a proto kreativci nechtěli dopustit, 
že by vznikla jen další kamenná prodejna se zbožím 

V únoru, opět po roce, 
uspořádala asociace POPAI CE 
speciální akci, která navazovala 
na úspěchy vybraných projektů, 
jež vloni získaly ocenění POPAI 
Awards 2020 za nejlepší 
reklamní prostředky v in-store 
komunikaci. Tento ročník, co 
se týká pořádání, byl zcela jiný. 
Z důvodu vládních opatření proti 
koronakrizi se totiž účastníci 
nemohli osobně sejít, a tak 
prostor dostal speciální formát.

Oceněné projekty
určují správný směr

v regálech. Značku chtěli naopak posunout do ko-
munikačního kanálu, obchod tak musel být součás-
tí marketingového mixu brandu, ale také místem, 
kde se cílová skupina může scházet.

Všechno, co se tak děje v této prodejně, lze pře-
nášet do virtuálního prostředí a využívat například 
na sociálních sítích, pracovat s influencery a všich-
ni mohou brand dále rozvíjet. Třetím a možná nej-
důležitějším bodem je to, že vše, co se děje se 
značkou, je řízeno právě jí. Podle Petra Šimka není 
možné, aby se to dělo obráceně, tedy vymyslet 
věci, které se budou na značku teprve navazovat. 
Často totiž dochází k tomu, že značky v reklamách 
něco deklarují, ale praxe je jiná. The Streets se to 
povedlo a otevřením prodejny narostl nejen obrat, 
ale i návštěvnost na internetu. „I přestože on-line 
v dnešní době dominuje, je vhodné mít kamennou 
prodejnu, aby si zákazníci mohli přijít vše vyzkou-
šet a získali možnost prodiskutovat to s komuni-
tou,“ říká Richard Homer, creative consultant 
značky The Streets. V prodejně zákazníci mohou 
nejen nakupovat, ale také trávit volné chvíle, sou-
těžit a oficiálně být u startu prodeje nového zboží.

Klasika má stále 
co nabídnout

Druhé zastavení reportáže se odehrávalo v prosto-
rách společnosti Dago, která získala více ocenění. 
Pro ukázku byl vybrán projekt barového prostředí 
první republiky znázorněné formou dvoupaletové-

ho vystavení Republica pro společnost Stock Plzeň-
-Božkov. To si odneslo ocenění v kategorii Alkoho-
lické nápoje a tabák. „Tímto projektem jsme 
chtěli ukázat, že i tradiční POS materiály, jako jsou 
paletová vystavení bez jakýchkoliv interaktivních 
systémů, mají stále své místo na trhu,“ uvádí busi-
ness project manager Miroslav Obrátil. Tým měl za 
úkol vytvořit pro danou značku atmosféru baru 
v místě prodeje, aby zákazníka ihned zaujal 
a umožnil mu získat informace, že nová vodka se 
vyrábí z cukrové třtiny a jak by se ideálně měla 
servírovat. Z druhé strany byl promován rumový 
kávový elixír, u kterého zase nechyběla reálná ká-
vová zrna. Cílem bylo udělat hezké vystavení, kte-
ré bylo umístěno v menším počtu prodejen. Velkou 
výhodou v tomto případě nebyl omezený budget.

Výběr tentokrát nepadl na papírovou lepenku, ale 
na plast. Podle týmu Dago jde o materiál, který byl 
již delší dobu opomíjený. Nabízí pevnost, jednodu-
chou manipulaci a navíc vysokou variabilitu. Zboží 
je v řešení vystaveno kaskádovitě, a tak pojme ob-
rovskou zásobu lahví – doplňování tedy může pro-
bíhat po delší době. V rámci reportáže mohli 
účastníci nahlédnout do výrobních prostor společ-
nosti Dago, kde technici návrhům vdechují život.

V místě prodeje 
jde o zážitek 
a interakci.
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Detailní informace 
a kompletní výsledky soutěže 
POPAI Awards 2020 jsou 
na www.zboziaprodej.cz


Vyplatí se klást důraz 
na přehlednost

Ocenění za vynikající realizaci si odnesl koncept 
obchodu Sportisimo, který vytvářela společnost 
Moris design. „Potřeba redesignu našich prodejen 
vznikla před pár lety, kdy jsme si uvědomili, že je 
musíme posunout o level výše a nastavit lepší stan-
dard zákazníkům. Šlo nám především o evoluční 
kroky. V novém konceptu jsme požadovali zpře-
hlednění prodejny, jednoduchou navigaci, přidat 
na světlosti a zapojit digitální prvky,“ sděluje Lukáš 
Jagnešák, head of space management společnos-
ti Sportisimo. Realizátor měl volné ruce, jedinou 
výjimkou bylo, aby nedošlo k velké redukci stáva-
jícího sortimentu. To se podařilo a nová prodejna 
vznikla po sedmi měsících.

Nový koncept se navrhoval ve virtuální realitě. Po 
odsouhlasení a zapracování změn se projekt pře-
sunul do test-shopu. „Ve výrobě disponujeme pro-
story pro testování konceptů prodejen. K dispozici 
máme 100 čtverečních metrů a v nich jsme si vy-
robili pilotní funkční prodejnu s reálným zbožím,“ 
specifikuje Adam Klofáč, obchodní ředitel společ-
nosti Moris design. Finální vjem byl realistický, což 
je velká konkurenční výhoda a přináší možnost si 
vše vyzkoušet. Dva měsíce se přitom pracovalo jen 
na vývoji všech potřebných prvků. To vedlo k tomu, 
že při prezentaci konceptu zadavateli bylo snad-
nější obhajovat provedené změny. Velkou výho-
dou nové prodejny je i návrh modularity a variabi-
lity, a to nejen z důvodu sezonnosti, ale také 

pandemické situace, kdy je například omezen pro-
dej některého typu zboží.

Nedokonalosti 
ukáže světlo

Když přišlo zadání projektu podpořit prodeje 
smartphone Samsung Galaxy Z Flip, tak jediné, co 
bylo známo, bylo to, že půjde o nové revoluční 
véčko s krycím názvem bloom, což je anglicky 
květ. „Při asociaci různých nápadů jsme vycházeli 
pouze z této informace. Začala se rýsovat myšlen-
ka květu, kdy telefon znázorňoval pestík, který je 
nejdůležitější součástí květu a také jeho středobo-
dem a okrasné okvětní plátky tvořil obal pod tele-
fonem,“ naznačuje Marek Murdych, retail produc-
tion coordinator společnosti Cheil. A tak vznikl 
projekt skládající se z tří polokoulí. Dvě jako okvět-
ní lístky a jedna jako ochrana.

Na základě toho byla vytvořena první maketa, 
která se dále upravovala. Důležité přitom bylo 
najít firmu, jež by dokázala kreativitu zhmotnit. 
„Celý proces byl hodně o zkoušení metodou 
 pokus omyl. Nejdříve jsme si nechali vyrobit jed-
noduché formy. A protože stojánek svítí, a jsou 
tak na něm vidět drobné nedokonalosti, řada věcí 
se musela dělat několikrát jinak. Vše se však po-
dařilo,“ dodává Marek Murdych. Velké úskalí při-
tom představovalo světlo, které se v případě 
kupolovitých tvarů šíří trochu nepředvídatelně 
a zvláštně. Celkem se vyrobilo 200 kusů těchto 

piedestalů a některé byly doplněny i o samostoj-
né stojany. Projekt získal ocenění v kategorii Elek-
tronika a IT produkt.

Odlišující faktor:                 
umělá inteligence

Poslední prezentace semináře přenesla účastníky 
do světa lékárny. Projekt interaktivní gondoly pro 
diagnostiku pleti pomocí skenování obličeje 
a umělé inteligence vyhrál v kategorii Digitální ko-
munikace. „Jejím základem je umělá inteligence 
Vichy SkinConsultAI, která dokáže diagnostikovat 
pleť zákazníka a následně vytvořit speciální pro-
duktový program péče o pleť na míru,“ říká Eva 
Zajícová, marketingová a PR manažerka společnos-
ti Rexy & Dex. V praxi to vypadá tak, že zákaznice 
přijde k interaktivnímu displeji zasazenému do 
gondoly a naskenuje si obličej. Umělá inteligence 
vyhodnotí fotografii, výsledky porovná s 10 000 již 
ohodnocenými fotografiemi a navrhne odpovída-
jící přípravky péče o pleť na míru.

Cílem bylo odlišit konkrétní dermocentrum od 
těch ostatních tak, aby návštěva pro zákazníka 
byla zážitkem, a poskytnout poradentství, a to 
i bez nutnosti asistence personálu. „Největší vý-
zvou bylo najít správné lidi, kteří by provedli změny 
v aplikaci tak, aby se dala integrovat do našeho 
řešení. Naše běžné projekty jsou založené přede-
vším na interakci s produktem. Většinou jde o na-
skenování čárového kódu nebo jeho zvednutí. 
V tomto projektu byla interaktivita poháněna umě-
lou inteligencí, což bylo od našich jiných projektů 
odlišné,“ vysvětluje Marek Potoček, projektový 
manažer společnosti Rexy & Dex. Toto řešení za-
jistilo evoluci poradenství v péči o pleť v lékárnách 
PharmaCentrum, kde se nacházejí dermoporadky-
ně. „Tím, že nejsou v dermocentru po celou dobu 
otevírací doby naší lékárny, potřebovali jsme zajis-
tit erudované poradenství i v této době. To nám 
právě dodává interaktivní dermocentrum, které 
klientku provede diagnostikou a navrhne tu správ-
nou péči,“ shrnuje Matyáš Bittner, marketingový 
manažer lékáren Pharmacentrum. Klientkám se 
toto řešení líbí a vracejí se za ním. Jde tak o kon-
kurenční výhodu na trhu.

POZOROVATEL TRENDŮ
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

rogram letošního semináře PO-
PAI CE Best of in-store navázal 
na předchozí akce a nabídl pří-
ležitost seznámit se s výběrem 
nejlepších realizací, které byly 

oceněny v rámci POPAI Awards 2020. Jako vůbec 
první akce asociace se uskutečnil formou repor-
táže, což účastníkům dalo možnost nejen získat 
informace o vybraných projektech, ale také na-
hlédnout, jak konkrétně vypadaly v místě prodeje, 
navíc často i tam, kde vznikaly.

Prostor, kde se může 
cílová skupina scházet

Jako první se v inovované formě představil projekt 
The Streets, který mimo jiné získal od odborné po-
roty titul Absolutní vítěz soutěže POPAI Awards. 
Zasloužil si ho za autentický prostor pro vyznavače 
pouliční módy, který dává příležitost nejen k náku-
pu, ale i k interakci se zákazníkem. Jeho tvůrcem 
byla společnost Wellen. „Základem každého 
úspěšného projektu je tým. Tedy lidé, kteří se se-
tkají jak ze strany zadavatele, tak autora návrhu. 
Musí mít stejnou vizi a ochotu spolupracovat. Po-
kud je agentura kreativnější a bláznivější, může 
klient mnohem více riskovat a tím pádem ho posu-
nout mnohem dále,“ prozrazuje Petr Šimek, mana-
ging director společnosti Wellen. Druhým faktorem 
v tomto případě je to, že The Streets přichází z on-
-line prostředí, a proto kreativci nechtěli dopustit, 
že by vznikla jen další kamenná prodejna se zbožím 

V únoru, opět po roce, 
uspořádala asociace POPAI CE 
speciální akci, která navazovala 
na úspěchy vybraných projektů, 
jež vloni získaly ocenění POPAI 
Awards 2020 za nejlepší 
reklamní prostředky v in-store 
komunikaci. Tento ročník, co 
se týká pořádání, byl zcela jiný. 
Z důvodu vládních opatření proti 
koronakrizi se totiž účastníci 
nemohli osobně sejít, a tak 
prostor dostal speciální formát.

Oceněné projekty
určují správný směr

v regálech. Značku chtěli naopak posunout do ko-
munikačního kanálu, obchod tak musel být součás-
tí marketingového mixu brandu, ale také místem, 
kde se cílová skupina může scházet.

Všechno, co se tak děje v této prodejně, lze pře-
nášet do virtuálního prostředí a využívat například 
na sociálních sítích, pracovat s influencery a všich-
ni mohou brand dále rozvíjet. Třetím a možná nej-
důležitějším bodem je to, že vše, co se děje se 
značkou, je řízeno právě jí. Podle Petra Šimka není 
možné, aby se to dělo obráceně, tedy vymyslet 
věci, které se budou na značku teprve navazovat. 
Často totiž dochází k tomu, že značky v reklamách 
něco deklarují, ale praxe je jiná. The Streets se to 
povedlo a otevřením prodejny narostl nejen obrat, 
ale i návštěvnost na internetu. „I přestože on-line 
v dnešní době dominuje, je vhodné mít kamennou 
prodejnu, aby si zákazníci mohli přijít vše vyzkou-
šet a získali možnost prodiskutovat to s komuni-
tou,“ říká Richard Homer, creative consultant 
značky The Streets. V prodejně zákazníci mohou 
nejen nakupovat, ale také trávit volné chvíle, sou-
těžit a oficiálně být u startu prodeje nového zboží.

Klasika má stále 
co nabídnout

Druhé zastavení reportáže se odehrávalo v prosto-
rách společnosti Dago, která získala více ocenění. 
Pro ukázku byl vybrán projekt barového prostředí 
první republiky znázorněné formou dvoupaletové-

ho vystavení Republica pro společnost Stock Plzeň-
-Božkov. To si odneslo ocenění v kategorii Alkoho-
lické nápoje a tabák. „Tímto projektem jsme 
chtěli ukázat, že i tradiční POS materiály, jako jsou 
paletová vystavení bez jakýchkoliv interaktivních 
systémů, mají stále své místo na trhu,“ uvádí busi-
ness project manager Miroslav Obrátil. Tým měl za 
úkol vytvořit pro danou značku atmosféru baru 
v místě prodeje, aby zákazníka ihned zaujal 
a umožnil mu získat informace, že nová vodka se 
vyrábí z cukrové třtiny a jak by se ideálně měla 
servírovat. Z druhé strany byl promován rumový 
kávový elixír, u kterého zase nechyběla reálná ká-
vová zrna. Cílem bylo udělat hezké vystavení, kte-
ré bylo umístěno v menším počtu prodejen. Velkou 
výhodou v tomto případě nebyl omezený budget.

Výběr tentokrát nepadl na papírovou lepenku, ale 
na plast. Podle týmu Dago jde o materiál, který byl 
již delší dobu opomíjený. Nabízí pevnost, jednodu-
chou manipulaci a navíc vysokou variabilitu. Zboží 
je v řešení vystaveno kaskádovitě, a tak pojme ob-
rovskou zásobu lahví – doplňování tedy může pro-
bíhat po delší době. V rámci reportáže mohli 
účastníci nahlédnout do výrobních prostor společ-
nosti Dago, kde technici návrhům vdechují život.

V místě prodeje 
jde o zážitek 
a interakci.
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Životní motto Martina Čivrného 
najdete na www.zboziaprodej.cz 

Martin Čivrný, 
manažer udržitelnosti, Makro Cash & Carry ČR 

Téma udržitelnosti ho začalo zajímat už na studiích České zemědělské univerzity v Praze. 
A protože jen studovat mu přišlo poněkud málo, naskočil do společnosti Makro Cash & 
Carry ČR jako stážista ještě při studiích a… zůstal. Po ukončení školy se pustil do plného 
úvazku v oddělení vlastních značek a pak si na dva roky „odskočil“ do mezinárodního 
talentového programu Metro Potentials. A protože se od začátku zajímal hlavně 
o udržitelnost a CSR, po návratu na centrálu bylo jasno. „Tahle pozice dávala smysl mně 
i firmě,“ říká. 

Pracovní úspěch
Konec prodeje plastových tašek u pokladen v Makru. Stalo 
se to v červenci roku 2019 a jsem hrdý na to, že jsme 
nepodlehli společenskému tlaku, abychom je nahrazovali 
jinými jednorázovými druhy, například dalšími papírovými. 
Místo toho nabízíme dvě velikosti tašky vyrobené 
z recyklovaného PET určené k několikanásobnému 
použití, vhodné pro náš velkoobchodní koncept. 

Vize 
Přál bych si, aby za pět let bylo Makro vnímáno jako 
udržitelná firma. Naše velkoobchodní role na trhu 
je hodně specifická, odlišná od klasického retailu. 

Prostřednictvím sektoru gastronomie ovlivňujeme 
nejen provozovatele restaurací, ale i spotřebitele. 

Jako prodejce máme velkou odpovědnost za to, 
jaké produkty našim zákazníkům nabízíme, 
a naším cílem musí i nadále být kultivace 
celého potravinářského řetězce a s tím 
spojené kvality potravin.

Tým
Smysl chodit do práce. Velkoobchod je 
především o lidech. Baví mě pracovat 
v týmu lidí, kteří jdou společně 
za nějakým cílem a pak se radují 
z výsledku. Poslední dva roky jsem 
pracoval hodně samostatně, nyní si 
týmového ducha užívám.

Životní cíl
Rád bych prožil dlouhý a šťastný život 
v blízkosti přírody po boku mé rodiny 
a přátel. 

Magické číslo
Magické číslo nemám, na numerologii 
nevěřím. Mé oblíbené je ale číslo 16, 
to mám vždy na hokejovém dresu. 

Co mě v práci 
nejvíce baví

Různorodost. Každý den 
řeším něco jiného a nikdy 
se nenudím. Baví mě 
pracovat systematicky, 
krok po kroku od začátku 
do konce. Nemám rád 
chaos. 

 Koníček
Rád čtu a chodím do 

přírody. Mám rád 
dlouhé túry v horách či 
lese a několikadenní 
přechody. Jednou bych 
rád šel na opravdu 
dlouhý pěší pochod. 

Jen nevím, kdy to stihnu.

Můj vzor 
Obdivuji lidi, kteří dokážou svýma rukama tvořit osobité 
a jedinečné věci. Inspirací jsou pro mě lidé, kteří se 
dokážou rozhodnout něco změnit. Vážím si profesionálních 
sportovců a lidí v kultuře. Bez ní nejsme nic.

Peníze
Svoboda a možnost volby 

a pohybu. Chovám k nim 
respekt – vše si za ně koupit 
nelze, ale díky nim mohu 
já i ostatní lidé prožít 
příjemnější život. 



Kontakty:

Zalistujte…
zásobte se… nabídněte!

INZERTORIAL
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Marek Nepožitek
Brand Manager

www.nestle.cz
+420 800 135 135 
info@nestle.cz 

T yto dvě novinky do-
plňují kávové mixy 
NESCAFÉ 3in1 a 2in1 
o produkty s boha-
tou mléčnou pěnou. 

Přestože oba produkty spojuje mléčná 
pěna, chuťově jsou odlišné. Zatímco 
NESCAFÉ Latte je bohatý mléčný ná-
poj s jemnou chutí kávy, NESCAFÉ 
Cappuccino má o něco intenzivnější 
kávovou chuť.

Kategorie kávových mixů s pěnou, ja-
kou dělá například cappuccino nebo 
latte, je u spotřebitelů velice populární 
a podle NielsenIQ tvoří téměř polovinu 
prodaných šálků kávových mixů.

Oba produkty jsou balené v  papíro-
vých krabičkách, které jsou praktické 
na manipulaci i skladování. Každé ba-
lení obsahuje osm porcí, které jsou 
samostatně prodejné díky EAN kódům 
na jednotlivých sáčcích.

NESCAFÉ Cappuccino a NESCAFÉ Latte jsou skvělou kombinací kávy, 
mléka a cukru. Po přípravě nápoje vám na povrchu vznikne bohatá 
mléčná pěna. Díky praktickému balení v jednoporcových sáčcích je 
příprava všemi oblíbeného cappuccina nebo latte ještě jednodušší. 
Dopřejte si chvilku během vašeho dne a vychutnejte si bohatou 

kávovou chuť doplněnou mléčnou pěnou s NESCAFÉ Cappuccino, 
ať již sami nebo ve společnosti svých přátel. 

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 50 000 

maloobchodních 

profesionálů

Data:

163
milionů šálků se podle NielsenIQ prodalo za rok 2020 
v kategorii kávových mixů 

25 %
ze všech spotřebitelů kávy konzumuje kávové mi xy 
aspoň jednou týdně

79 %
spotřebitelů kávových mixů by uvítalo v nabídce 
NESCAFÉ Cappuccino a NESCAFÉ Latte

NESCAFÉ uvádí 
novou řadu kávových mixů 
s bohatou pěnou

NESCAFÉ Latte
& NESCAFÉ Cappuccino  

Hvězda
prodeje

LÍDR BUDOUCNOSTI
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Životní motto Martina Čivrného 
najdete na www.zboziaprodej.cz 

Martin Čivrný, 
manažer udržitelnosti, Makro Cash & Carry ČR 

Téma udržitelnosti ho začalo zajímat už na studiích České zemědělské univerzity v Praze. 
A protože jen studovat mu přišlo poněkud málo, naskočil do společnosti Makro Cash & 
Carry ČR jako stážista ještě při studiích a… zůstal. Po ukončení školy se pustil do plného 
úvazku v oddělení vlastních značek a pak si na dva roky „odskočil“ do mezinárodního 
talentového programu Metro Potentials. A protože se od začátku zajímal hlavně 
o udržitelnost a CSR, po návratu na centrálu bylo jasno. „Tahle pozice dávala smysl mně 
i firmě,“ říká. 

Pracovní úspěch
Konec prodeje plastových tašek u pokladen v Makru. Stalo 
se to v červenci roku 2019 a jsem hrdý na to, že jsme 
nepodlehli společenskému tlaku, abychom je nahrazovali 
jinými jednorázovými druhy, například dalšími papírovými. 
Místo toho nabízíme dvě velikosti tašky vyrobené 
z recyklovaného PET určené k několikanásobnému 
použití, vhodné pro náš velkoobchodní koncept. 

Vize 
Přál bych si, aby za pět let bylo Makro vnímáno jako 
udržitelná firma. Naše velkoobchodní role na trhu 
je hodně specifická, odlišná od klasického retailu. 

Prostřednictvím sektoru gastronomie ovlivňujeme 
nejen provozovatele restaurací, ale i spotřebitele. 

Jako prodejce máme velkou odpovědnost za to, 
jaké produkty našim zákazníkům nabízíme, 
a naším cílem musí i nadále být kultivace 
celého potravinářského řetězce a s tím 
spojené kvality potravin.

Tým
Smysl chodit do práce. Velkoobchod je 
především o lidech. Baví mě pracovat 
v týmu lidí, kteří jdou společně 
za nějakým cílem a pak se radují 
z výsledku. Poslední dva roky jsem 
pracoval hodně samostatně, nyní si 
týmového ducha užívám.

Životní cíl
Rád bych prožil dlouhý a šťastný život 
v blízkosti přírody po boku mé rodiny 
a přátel. 

Magické číslo
Magické číslo nemám, na numerologii 
nevěřím. Mé oblíbené je ale číslo 16, 
to mám vždy na hokejovém dresu. 

Co mě v práci 
nejvíce baví

Různorodost. Každý den 
řeším něco jiného a nikdy 
se nenudím. Baví mě 
pracovat systematicky, 
krok po kroku od začátku 
do konce. Nemám rád 
chaos. 

 Koníček
Rád čtu a chodím do 

přírody. Mám rád 
dlouhé túry v horách či 
lese a několikadenní 
přechody. Jednou bych 
rád šel na opravdu 
dlouhý pěší pochod. 

Jen nevím, kdy to stihnu.

Můj vzor 
Obdivuji lidi, kteří dokážou svýma rukama tvořit osobité 
a jedinečné věci. Inspirací jsou pro mě lidé, kteří se 
dokážou rozhodnout něco změnit. Vážím si profesionálních 
sportovců a lidí v kultuře. Bez ní nejsme nic.

Peníze
Svoboda a možnost volby 

a pohybu. Chovám k nim 
respekt – vše si za ně koupit 
nelze, ale díky nim mohu 
já i ostatní lidé prožít 
příjemnější život. 
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CATSCAN
V tomto vydání:

BALENÉ PEČIVO 
HRÁLO LONI PRIM
Zákazníci se v loňském roce obraceli více k balenému pečivu, kupovali základní 
položky, jako jsou chléb, rohlíky a housky a jejich pozornosti úplně unikaly cukrářské 
výrobky. Celý pekařský obor investoval hlavně do zajištění bezpečnosti zaměstnanců, 
výroby a zajištění kontinuálních dodávek pečiva ke spotřebitelům.30
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Zdroj: Svaz pekařů a cukrářů v ČR

chleba se vyrobí v ČR ročně, 
denně je to kolem milionu 
upečených kusů. Češi spotřebují 
na hlavu 40 kg chleba ročně 
a utratí za něj průměrně 1 000 Kč.

P
odle Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR si obor v pandemické situa-
ci prošel těžkou zkouškou. Jak 
uvádí jeho výkonný ředitel Jaro-
mír Dřízal, v první jarní vlně tvořil 

průměrný propad tržeb pekáren okolo 20 %, 
přičemž řada řemeslných pekáren, které záso-
bují školy, restaurace, hotely či rekreační zaříze-
ní, přišla až o polovinu svých výnosů. Na podzim 
se situace sice o něco zlepšila, snížení tržeb však 
zůstalo oproti předchozímu roku zhruba o 10 
až 15 %. Pekárny přišly celkově o zhruba čtyři 
miliardy tržeb. „Peníze teď budou chybět na in-
vestice, nové technologie, inovace sortimentu či 

Díky včasným opatřením i zodpovědnému cho-
vání všech kolegů jsme měli loni jen jeden pozi-
tivní případ,“ přibližuje strasti pandemického 
roku Petr Mlíka, projektový manažer společnos-
ti PEK Group. Výrobu podle něj pandemie příliš 
nepoznamenala, výrazně ale bylo třeba investo-
vat právě do organizace práce, dezinfekce a vy-
bavenosti ochrannými pomůckami.

Také společnost Penam investovala zejména do 
bezpečnosti zaměstnanců a kontinuity v dodáv-
kách pečiva. „Řadu věcí se nám podařilo před-
vídat, takže jsme dobře zvládli nejtěžší první 
týdny pandemie, a to i přes to, že se velmi mě-
nila poptávka po pečivu, respektive jeho dru-
zích. Z hlediska marketingu je důležité, že jsme 
zvládli držet také náš inovační plán, a na svět se 
tak dostal například i Ranní chlebík, což je chléb 
s vitaminem D, který je považován za důležitý 
i v boji s koronavirem,“ říká marketingový ředi-
tel Martin Dolský. Podle Petra Macha, jednatele 
společnosti backaldrin v Česku a na Slovensku, 
je důležité, že i přes těžkosti se obor nezastavil. 
„Náklady vzrostly, tržby klesly, museli jsme při-
jmout zvýšená hygienická a bezpečnostní opat-
ření jak pro zajištění bezpečných dodávek, tak 
pro bezpečnost zaměstnanců. Pokles prodeje 
byl patrný ve všech kategoriích mezi deseti 
a dvaceti procenty, lidé možná i méně plýtva-
jí,“ vysvětluje.

POHODOVÁ NOVINKA OD HAVLÍKŮ

RELAXUJ PO SVÉM

lepší odměňování zaměstnanců,“ míní Jaromír 
Dřízal. Vedle propadu tržeb poukazuje také na 
zvyšující se náklady, zhruba ve výši osmi procent, 
které mířily hlavně na zajištění bezinfekčnosti 
provozů, nákup roušek a respirátorů, zajišťová-
ní náhradních pracovníků do výroby, na rozvoz 
výrobků či prodavaček do firemních prodejen.

Všichni se soustředili 
hlavně na bezpečnost

„Rok byl náročný hlavně z pohledu zajištění 
bezpečnosti zaměstnanců a výroby v pekár-
nách. Zavedli jsme přísná pravidla pro pohyb lidí 

v pekárnách i mezi pekárnami, všechny 
porady se konají prostřednictvím 

videokonferencí, u někte-
rých profesí využívá-

me home office. 

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

ní, přišla až o polovinu svých výnosů. Na podzim 
se situace sice o něco zlepšila, snížení tržeb však 
zůstalo oproti předchozímu roku zhruba o 10 
až 15 %. Pekárny přišly celkově o zhruba čtyři 
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vestice, nové technologie, inovace sortimentu či 

Také společnost Penam investovala zejména do 
bezpečnosti zaměstnanců a kontinuity v dodáv-
kách pečiva. „Řadu věcí se nám podařilo před-
vídat, takže jsme dobře zvládli nejtěžší první 
týdny pandemie, a to i přes to, že se velmi mě-
nila poptávka po pečivu, respektive jeho dru-
zích. Z hlediska marketingu je důležité, že jsme 
zvládli držet také náš inovační plán, a na svět se 
tak dostal například i Ranní chlebík, což je chléb 
s vitaminem D, který je považován za důležitý 
i v boji s koronavirem,“ říká marketingový ředi-
tel Martin Dolský. Podle Petra Macha, jednatele 
společnosti backaldrin v Česku a na Slovensku, 
je důležité, že i přes těžkosti se obor nezastavil. 
„Náklady vzrostly, tržby klesly, museli jsme při-
jmout zvýšená hygienická a bezpečnostní opat-
ření jak pro zajištění bezpečných dodávek, tak 
pro bezpečnost zaměstnanců. Pokles prodeje 
byl patrný ve všech kategoriích mezi deseti 
a dvaceti procenty, lidé možná i méně plýtva-
jí,“ vysvětluje.

Všichni se soustředili 
hlavně na bezpečnost

„Rok byl náročný hlavně z pohledu zajištění 
bezpečnosti zaměstnanců a výroby v pekár-
nách. Zavedli jsme přísná pravidla pro pohyb lidí 

v pekárnách i mezi pekárnami, všechny 
porady se konají prostřednictvím 

videokonferencí, u někte-
rých profesí využívá-

me home office. 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

250 tis. t
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Tomáš Dudek z marketingu Pekárny Kabát, kte-
rá provozuje 25 prodejen zejména na území 
Prahy, hodnotí uplynulý rok jako velmi těžkou 
zkoušku. Většina prodejen společnosti se na-
chází v centru města, u obchodních center a do-
pravních uzlů, situaci tak výrazně zhoršila ome-
zená mobilita zákazníků. „Uzavřeli jsme zhruba 
osm poboček a propustili stovku zaměstnanců, 
obrat spadl o 60 procent,“ přibližuje situaci. Do 
druhé vlny pandemie vstoupila společnost lépe 
připravena, obrat ale nadále zůstal zhruba na 
polovině. „Lidé necestují do práce, nechodí do 
obchodních center a nejsou v administrativních 
budovách, na nákup pečiva se soustředí zejmé-
na v místě svého bydliště,“ dodává Tomáš Du-
dek. Všechny výdaje teď firma směřuje na to, 
aby třicetiletou pekařskou tradici zachránila.

Koronavirus ovlivnil 
strukturu trhu

I další pekařství, která jsou zaměřena na zákaz-
níky primárně v dopravních uzlech, utrpěla citel-
né ztráty. „Snížil se počet zákazníků zejména 
z řad školáků, studentů, zahraničních turistů 
nebo cestujících do práce,“ informuje Martin 
Petřík, business unit director divize Travel Food 
Services společnosti Lagardere, který má na sta-
rost koncepty pekařství Hello a Mr. Baker. V prv-
ní vlně pandemie firma řešila hlavně výpadky 
v surovinách, poté upravila sortiment tak, aby 
hladce běžela spolupráce s dodavateli a optima-
lizovalo se plánování odběru surovin.

Aktuální situaci v pekařském 
oboru popisujeme 
na www.zboziaprodej.cz

... /...



Eva Tulachová, brand & trade marketing ma-
nažerka La Lorraine Bakery Group, rovněž po-
tvrzuje, že koronavirus měl vliv na strukturu 
trhu. Prakticky všechny prodejny zaznamenaly 
pokles frekvence nákupu a nárůst velikosti 
nákupní          ho košíku. „Spotřebitelé v době karan-
ténních opatření nenakupují čerstvé pečivo tak 
jako před pandemií. Chodí méně často v týdnu 
na nákup a dávají přednost pečivu s delší trvan-
livostí. Počáteční obavy z nebaleného pečiva, 
které jsme zaznamenali v první vlně, naštěstí 
rychle pominuly,“ přibližuje aktuální situaci Eva 
Tulachová. Vzhledem k tomu, že jsou již delší 
dobu zavřené školy a část lidí pracuje trvale 
v režimu home office, omezili lidé nákupy ty-
picky snackového pečiva ať už ve slaných či 
sladkých variantách. Sladké pečivo je také na-
hrazeno částečně domácím pečením, i když již 
ne v takovém rozsahu, jako tomu bylo při prv-
ní jarní vlně. Prodeje baget a kaiserek vnímá 
firma jako stabilnější, a prodej donutů dokonce 
díky novinkám roste.

Více se peče doma, 
na dno padla cukrařina

Některé pekařské trendy nastartované ekono-
mickým růstem a vyšší koupěschopností pande-
mie přibrzdila, jiné naopak akcelerovala. „Na 
počátku první vlny lidé nakupovali do zásoby, 
jejich pozornost se soustředila hlavně na základ-
ní pekařské výrobky, výrazně opadl zájem 
o dražší výrobky jemného pečiva a cukrařina 
padla úplně na dno,“ hodnotí stav první vlny 
pandemie Jaromír Dřízal. Poplašné zprávy pak 
měly vliv na poptávku po baleném pečivu a pe-
kařům také nepomohlo to, že lidé začali více 
péct doma, což se v retailu odrazilo ve zvýšeném 
zájmu o pekařské suroviny a ingredience.

POHODOVÁ NOVINKA OD HAVLÍKŮ

RELAXUJ PO SVÉM
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RELAXUJ PO SVÉMRELAXUJ PO SVÉM
inzerce

„Balené může znamenat 
pro zákazníky bezpečné.“

 Pro řadu zákazníků je balené pečivo dlouhodobě zajímavější z pohledu 
hygieny, protože vědí, že na výrobek v podstatě nesáhla lidská ruka. Celý 
proces pečení a balení je totiž automatizovaný. Tento trend se vlivem 
okolností urychlil. Byl bych rád, kdyby daná situace urychlila i trend zdra-
vějšího stravování, protože dobrá fyzička má určitě základ ve stravě, ale 
tady tak zásadní změny bohužel nevnímám.

Martin Dolský, marketingový ředitel, Penam
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chleba se vyrobí v ČR ročně, 
denně je to kolem milionu 
upečených kusů. Češi spotřebují 
na hlavu 40 kg chleba ročně 
a utratí za něj průměrně 1 000 Kč.
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odle Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR si obor v pandemické situa-
ci prošel těžkou zkouškou. Jak 
uvádí jeho výkonný ředitel Jaro-
mír Dřízal, v první jarní vlně tvořil 

průměrný propad tržeb pekáren okolo 20 %, 
přičemž řada řemeslných pekáren, které záso-
bují školy, restaurace, hotely či rekreační zaříze-
ní, přišla až o polovinu svých výnosů. Na podzim 
se situace sice o něco zlepšila, snížení tržeb však 
zůstalo oproti předchozímu roku zhruba o 10 
až 15 %. Pekárny přišly celkově o zhruba čtyři 
miliardy tržeb. „Peníze teď budou chybět na in-
vestice, nové technologie, inovace sortimentu či 

Díky včasným opatřením i zodpovědnému cho-
vání všech kolegů jsme měli loni jen jeden pozi-
tivní případ,“ přibližuje strasti pandemického 
roku Petr Mlíka, projektový manažer společnos-
ti PEK Group. Výrobu podle něj pandemie příliš 
nepoznamenala, výrazně ale bylo třeba investo-
vat právě do organizace práce, dezinfekce a vy-
bavenosti ochrannými pomůckami.

Také společnost Penam investovala zejména do 
bezpečnosti zaměstnanců a kontinuity v dodáv-
kách pečiva. „Řadu věcí se nám podařilo před-
vídat, takže jsme dobře zvládli nejtěžší první 
týdny pandemie, a to i přes to, že se velmi mě-
nila poptávka po pečivu, respektive jeho dru-
zích. Z hlediska marketingu je důležité, že jsme 
zvládli držet také náš inovační plán, a na svět se 
tak dostal například i Ranní chlebík, což je chléb 
s vitaminem D, který je považován za důležitý 
i v boji s koronavirem,“ říká marketingový ředi-
tel Martin Dolský. Podle Petra Macha, jednatele 
společnosti backaldrin v Česku a na Slovensku, 
je důležité, že i přes těžkosti se obor nezastavil. 
„Náklady vzrostly, tržby klesly, museli jsme při-
jmout zvýšená hygienická a bezpečnostní opat-
ření jak pro zajištění bezpečných dodávek, tak 
pro bezpečnost zaměstnanců. Pokles prodeje 
byl patrný ve všech kategoriích mezi deseti 
a dvaceti procenty, lidé možná i méně plýtva-
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výrobků či prodavaček do firemních prodejen.

Všichni se soustředili 
hlavně na bezpečnost

„Rok byl náročný hlavně z pohledu zajištění 
bezpečnosti zaměstnanců a výroby v pekár-
nách. Zavedli jsme přísná pravidla pro pohyb lidí 

v pekárnách i mezi pekárnami, všechny 
porady se konají prostřednictvím 

videokonferencí, u někte-
rých profesí využívá-

me home office. 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

250 tis. t
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CATSCAN
V tomto vydání:

Nižší frekvenci nákupu zaznamenali prakticky 
všichni. „Spotřebitelé už nenakupují čerstvé 
pečivo tak jako před pandemií, chodí méně čas-
to v týdnu na nákup a dávají přednost pečivu 
s delší trvanlivostí, případně balenému pečivu,“ 
přibližuje aktuální situaci Eva Tulanová. Omeze-
ní nákupu firma vnímá také u typicky snacko-
vého pečiva ve slaných i sladkých variantách. 
„Nejhůř byla postižena cukrářská výroba. Velký 
propad měly cukrárenské výrobky a nebalené 
výrobky, které se konzumují do 24 až 48 hodin. 
S tím, jak zákazníci nakupují méně často, pre-
ferují spíše balené a trvanlivé výrobky,“ říká Petr 
Mach. Pekárny, které podle něj mají dostatek 
financí pro inovace, se zaměřují na trendy, jež 
jsou na trhu patrné kontinuálně – využití celo-
zrnných mouk a zvýšený obsah bílkovin: „Osob-
ně bych se přimlouval i za redukci soli.“ Trend 
domácího pečení vnímá, ale je přesvědčen, že 
jde o přechodný jev, kdy omezený pohyb nedá-
vá spotřebitelům jinou šanci než zkoušet domá-
cí experimentální pečení.

Čerstvé, nebo balené?

Výrobci potvrzují, že zatímco v první vlně se zá-
kazníci soustředili na balené pečivo, hlavně kvů-
li obavám z možné nákazy, kterou autority 
a průzkumy následně vyvrátily, do druhé vlny už 
vstupovali s apetitem na pečivo čerstvé. „Posíli-
li jsme výrobu baleného pečiva, ale s tím, jak 
obavy zákazníků slábly, vraceli se zpět k neba-
lenému pečivu, a nějaký zásadní nárůst prodeje 
baleného pečiva tak nenastal,“ dokládá Petr 
Mlíka. Na sortiment zejména čerstvého nebale-
ného pečiva pod značkou Naše pekárna se spo-
lečnost PEK Group letos intenzivně zaměří. „Na 
trh uvádíme novou značku a kromě atraktivního 
sortimentu základních výrobků chceme přijít 
také s novinkami s vyšší přidanou hodnotou. To 
vše za použití tradičních receptur a surovin,“ 
přibližuje detaily Petr Mlíka.

„V první vlně rostla poptávka hlavně po bale-
ných výrobcích, ale už na jejím konci a potom 
i ve vlně druhé si chtěli zákazníci dopřát čerstvé 
nebalené pečivo,“ popisuje změny v chování 
zákazníků Tomáš Dudek. Na odbyt jdou z na-
bídky firmy nejvíc Moravské koláče, chléb Kabá-
tův cvrček a tukové kroucené rohlíky.

Pekařské výrobky 
zamířily i do on-line

Fakt, že i pečivo se přesouvá na internet, potvr-
zuje Jaromír Dřízal: „Tady to byl velký skok. Pe-
kařské výrobky jsou velmi častými položkami 
on-line nákupů domácností, hlavně těch, které 
se obávají nakupovat v kamenných obchodech. 
Jestliže před třemi lety byl odhadován interne-
tový prodej chleba a pečiva na jedno procento, 
dnes může dosahovat podle našich odhadů ko-
lem tří procent. Od prodejců máme zpětnou 
vazbu, že zákazníci požadují vysokou kvalitu 
chleba či pečiva a cena není nejdůležitějším fak-
torem nákupu.“ Pandemie podle něj také ne-
měla negativní vliv na zájem o produkty zdravé 
výživy. Poptávka po tomto sortimentu rostla, 
zejména u výrobků posilujících imunitu. Z šetře-
ní Svazu pekařů a cukrářů v ČR vyplývá, že spo-
třebitelé, hlavně ve velkých městech a průmys-
lových aglomeracích, nadále preferují zdravý 
životní styl. Kvůli péči zákazníků o vlastní zdraví 
rostla poptávka po tmavém pečivu s vyšším ob-
sahem vlákniny, vícezrnném nebo celozrnném 
pečivu či po kvasovém chlebu s vyšším podílem 
žitné mouky. „Typickým zákazníkem segmentu 
zdravé výživy byly zejména ženy, studenti, rodi-
ny ve vyšší příjmové kategorii a lidé provozující 
aktivní způsob života,“ přibližuje profil zákazní-
ka zdravé výživy Jaromír Dřízal.

Přesun na on-line potvrzuje také Kateřina Villo-
vá, majitelka Pekařství Villa: „Spotřebitelé vli-
vem pandemie méně nakupovali v obchodě, 

zato jsme zaznamenali nárůst prodejů na e-sho-
pu Pekařství Villa a rovněž na on-line farmář-
ských tržištích, kde mohou zákazníci naše peči-
vo zakoupit, například na Scuk.cz.“

Chutnější, barevnější 
a originálnější chutě

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v pandemické 
situa ci není prostor pro přílišné inovace, výrobci 
se nadále snaží zaujmout zákazníky atraktivními 
novinkami. V pekařstvích Hello a Mr. Baker se 
letos soustředí hlavně na donuty. „Právě ty do-
plní naši nabídku klasických koblih. Donuty na-
bízejí různé příchutě, posypky a náplně, jsou 
barevnější a pestřejší,“ přibližuje novinky Martin 
Petřík. Prodej donutů firma zatraktivnila promo-
akcí 3 + 1 zdarma. Ve slaném sortimentu sází na 
obloženou žitnou kostku se sušenou šunkou 
a velmi dobře se daří bagetě Dřevorubec Maxim.

Navzdory koronaviru uvedla La Lorraine Bakery 
Group na trh velmi úspěšné nové portfolio do-
nutů. V něm se daří jak levnějším variantám, tak 
i prémiové řadě. „Prémiové donuty obsahují 
velmi kvalitní suroviny, jako jsou ovocné náplně 
s vysokým podílem ovoce, posypy z mrazem su-
šeného ovoce nebo polevy z pravé belgické čo-
kolády,“ přibližuje sortiment Eva Tulachová. 
Zákazníci se podle ní i v kategorii slaného pečiva 
aktivně zajímají o složení výrobků. Chtějí kvalitu 
a zajímá je zdravější pečivo, aniž by přitom sle-
vili z nároku na chutnost, nadýchanost a křupa-
vost. „Protože názory na to, co je zdravé, se 
různí, jde náš vývoj několika směry. Například 
pracujeme na novinkách z žitné nebo špaldové 
mouky nebo upravujeme stávající receptury, ze 
kterých odstraňujeme umělá barviva a aroma-
ta,“ uvádí. Firma také věří, že se vrátí trend růstu 
kategorie slaných snacků. Úspěšným příkladem 
výrobku La Lorraine v této kategorii je Snack se 
sýrem Madeland, který si i v současné době drží 
dobrou pozici na trhu.

V Penamu se letos zaměří hlavně na propagaci 
značky Odkolek a do regálů obchodů zamíří 
také řada novinek. Firma je podpoří intenzivním 
marketingovým mixem, který u jejích výrobků 
úspěšně funguje. Ani Pekařství Villa přes obtíž-
nou situaci na trhu nezastavilo svůj inovační 
program. Pro letošní rok nachystalo gurmán-
skou specialitu – speciální pekařskou edici Tak 
chutná úspěch. Jejím cílem je nabídnout nejen 
chuťový požitek, ale také jej propojit s pozitiv-
ním myšlením. Ručně vyráběné máslové sušenky 
s marcipánem jsou tak opatřeny motivačními 
a povzbudivými myšlenkami, postřehy a inspiru-
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atraktivní 
novinky.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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inzerce

jícími výroky (afirmacemi). „Udržet si pozitivní 
myšlení je pro mnohé z nás velká dřina. Věříme, 
že díky afirmacím na sušenkách pomůžeme zá-
kazníkům udržet si dobrou mysl a držet se vlast-
ních cílů,“ vysvětluje Kateřina Villová. Firma sází 
na originalitu, inovace a hravost.

Pečivo do všech koutů

Více než tisícovku druhů výrobků od mouk a kla-
sického pekařského sortimentu po trvanlivou cuk-
rařinu, lahůdky i hotová jídla vyrábí společnost 
Adélka, regionální pekárna na Vysočině. V roce 
2018 spustila projekt Adelaonline.cz, který má za 
cíl pomoci s distribucí čerstvého pečiva do malých 
obcí, ze kterých mizí malé obchody, a zhoršuje se 
tak jejich obslužnost. „Nejedná se prvoplánově 
o obchodní projekt. Chtěli jsme hlavně pomoci 
starostům obcí bez základní obslužnosti a nabíd-
nout jim možnost závozu čerstvého pečiva pro 
obyvatele obce. Věřím, že se tak podílíme na tom, 
aby se obce nevylidňovaly, aby se nadále lidé se-

tkávali, třeba když si jdou vyzvednout právě čerst-
vé pečivo,“ přibližuje smysl projektu vedoucí pro-
deje Richard Nýdrle. Obce, které už obchod 
nemají, tak mají možnost pravidelného závozu 
čerstvého pečiva, které si mohou zákazníci vy-
zvednout třeba přímo na obecním úřadě, kde je 

pro ně připravena takzvaná Pekařovna. „Máme 
17 odběrných míst a několik stovek zákazníků. 
Jsme schopni zavážet obce zhruba do 60 kilome-
trů od Pelhřimova,“ říká Richard Nýdrle. Věří, že 
projekt je životaschopný i do budoucna, odběrná 
místa stejně jako objednávky pomalu rostou. 

„Trh charakterizuje nárůst poptávky 
po balených produktech.“

 Celé koronavirové období bylo charakteristické nárůstem poptávky 
po baleném sortimentu, příklonem zákazníků k levnějším, tj. základ-
ním produktům, nižší frekvencí nákupů při jejich větším objemu, po-
klesem poptávky po dražších druzích typu jemného pečiva a hlubokým 
propadem prodeje cukrářských výrobků. Prodej sortimentu dopékané-
ho ze zmrazených polotovarů zaznamenal v počátku epidemie výrazný 
pokles, později došlo k navýšení prodeje, nikoliv však na předcovido-
vou úroveň.

Jaromír Dřízal, výkonný ředitel, Svaz pekařů a cukrářů v ČR
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CATSCAN
V tomto vydání:

Nižší frekvenci nákupu zaznamenali prakticky 
všichni. „Spotřebitelé už nenakupují čerstvé 
pečivo tak jako před pandemií, chodí méně čas-
to v týdnu na nákup a dávají přednost pečivu 
s delší trvanlivostí, případně balenému pečivu,“ 
přibližuje aktuální situaci Eva Tulanová. Omeze-
ní nákupu firma vnímá také u typicky snacko-
vého pečiva ve slaných i sladkých variantách. 
„Nejhůř byla postižena cukrářská výroba. Velký 
propad měly cukrárenské výrobky a nebalené 
výrobky, které se konzumují do 24 až 48 hodin. 
S tím, jak zákazníci nakupují méně často, pre-
ferují spíše balené a trvanlivé výrobky,“ říká Petr 
Mach. Pekárny, které podle něj mají dostatek 
financí pro inovace, se zaměřují na trendy, jež 
jsou na trhu patrné kontinuálně – využití celo-
zrnných mouk a zvýšený obsah bílkovin: „Osob-
ně bych se přimlouval i za redukci soli.“ Trend 
domácího pečení vnímá, ale je přesvědčen, že 
jde o přechodný jev, kdy omezený pohyb nedá-
vá spotřebitelům jinou šanci než zkoušet domá-
cí experimentální pečení.

Čerstvé, nebo balené?

Výrobci potvrzují, že zatímco v první vlně se zá-
kazníci soustředili na balené pečivo, hlavně kvů-
li obavám z možné nákazy, kterou autority 
a průzkumy následně vyvrátily, do druhé vlny už 
vstupovali s apetitem na pečivo čerstvé. „Posíli-
li jsme výrobu baleného pečiva, ale s tím, jak 
obavy zákazníků slábly, vraceli se zpět k neba-
lenému pečivu, a nějaký zásadní nárůst prodeje 
baleného pečiva tak nenastal,“ dokládá Petr 
Mlíka. Na sortiment zejména čerstvého nebale-
ného pečiva pod značkou Naše pekárna se spo-
lečnost PEK Group letos intenzivně zaměří. „Na 
trh uvádíme novou značku a kromě atraktivního 
sortimentu základních výrobků chceme přijít 
také s novinkami s vyšší přidanou hodnotou. To 
vše za použití tradičních receptur a surovin,“ 
přibližuje detaily Petr Mlíka.

„V první vlně rostla poptávka hlavně po bale-
ných výrobcích, ale už na jejím konci a potom 
i ve vlně druhé si chtěli zákazníci dopřát čerstvé 
nebalené pečivo,“ popisuje změny v chování 
zákazníků Tomáš Dudek. Na odbyt jdou z na-
bídky firmy nejvíc Moravské koláče, chléb Kabá-
tův cvrček a tukové kroucené rohlíky.

Pekařské výrobky 
zamířily i do on-line

Fakt, že i pečivo se přesouvá na internet, potvr-
zuje Jaromír Dřízal: „Tady to byl velký skok. Pe-
kařské výrobky jsou velmi častými položkami 
on-line nákupů domácností, hlavně těch, které 
se obávají nakupovat v kamenných obchodech. 
Jestliže před třemi lety byl odhadován interne-
tový prodej chleba a pečiva na jedno procento, 
dnes může dosahovat podle našich odhadů ko-
lem tří procent. Od prodejců máme zpětnou 
vazbu, že zákazníci požadují vysokou kvalitu 
chleba či pečiva a cena není nejdůležitějším fak-
torem nákupu.“ Pandemie podle něj také ne-
měla negativní vliv na zájem o produkty zdravé 
výživy. Poptávka po tomto sortimentu rostla, 
zejména u výrobků posilujících imunitu. Z šetře-
ní Svazu pekařů a cukrářů v ČR vyplývá, že spo-
třebitelé, hlavně ve velkých městech a průmys-
lových aglomeracích, nadále preferují zdravý 
životní styl. Kvůli péči zákazníků o vlastní zdraví 
rostla poptávka po tmavém pečivu s vyšším ob-
sahem vlákniny, vícezrnném nebo celozrnném 
pečivu či po kvasovém chlebu s vyšším podílem 
žitné mouky. „Typickým zákazníkem segmentu 
zdravé výživy byly zejména ženy, studenti, rodi-
ny ve vyšší příjmové kategorii a lidé provozující 
aktivní způsob života,“ přibližuje profil zákazní-
ka zdravé výživy Jaromír Dřízal.

Přesun na on-line potvrzuje také Kateřina Villo-
vá, majitelka Pekařství Villa: „Spotřebitelé vli-
vem pandemie méně nakupovali v obchodě, 

zato jsme zaznamenali nárůst prodejů na e-sho-
pu Pekařství Villa a rovněž na on-line farmář-
ských tržištích, kde mohou zákazníci naše peči-
vo zakoupit, například na Scuk.cz.“

Chutnější, barevnější 
a originálnější chutě

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v pandemické 
situa ci není prostor pro přílišné inovace, výrobci 
se nadále snaží zaujmout zákazníky atraktivními 
novinkami. V pekařstvích Hello a Mr. Baker se 
letos soustředí hlavně na donuty. „Právě ty do-
plní naši nabídku klasických koblih. Donuty na-
bízejí různé příchutě, posypky a náplně, jsou 
barevnější a pestřejší,“ přibližuje novinky Martin 
Petřík. Prodej donutů firma zatraktivnila promo-
akcí 3 + 1 zdarma. Ve slaném sortimentu sází na 
obloženou žitnou kostku se sušenou šunkou 
a velmi dobře se daří bagetě Dřevorubec Maxim.

Navzdory koronaviru uvedla La Lorraine Bakery 
Group na trh velmi úspěšné nové portfolio do-
nutů. V něm se daří jak levnějším variantám, tak 
i prémiové řadě. „Prémiové donuty obsahují 
velmi kvalitní suroviny, jako jsou ovocné náplně 
s vysokým podílem ovoce, posypy z mrazem su-
šeného ovoce nebo polevy z pravé belgické čo-
kolády,“ přibližuje sortiment Eva Tulachová. 
Zákazníci se podle ní i v kategorii slaného pečiva 
aktivně zajímají o složení výrobků. Chtějí kvalitu 
a zajímá je zdravější pečivo, aniž by přitom sle-
vili z nároku na chutnost, nadýchanost a křupa-
vost. „Protože názory na to, co je zdravé, se 
různí, jde náš vývoj několika směry. Například 
pracujeme na novinkách z žitné nebo špaldové 
mouky nebo upravujeme stávající receptury, ze 
kterých odstraňujeme umělá barviva a aroma-
ta,“ uvádí. Firma také věří, že se vrátí trend růstu 
kategorie slaných snacků. Úspěšným příkladem 
výrobku La Lorraine v této kategorii je Snack se 
sýrem Madeland, který si i v současné době drží 
dobrou pozici na trhu.

V Penamu se letos zaměří hlavně na propagaci 
značky Odkolek a do regálů obchodů zamíří 
také řada novinek. Firma je podpoří intenzivním 
marketingovým mixem, který u jejích výrobků 
úspěšně funguje. Ani Pekařství Villa přes obtíž-
nou situaci na trhu nezastavilo svůj inovační 
program. Pro letošní rok nachystalo gurmán-
skou specialitu – speciální pekařskou edici Tak 
chutná úspěch. Jejím cílem je nabídnout nejen 
chuťový požitek, ale také jej propojit s pozitiv-
ním myšlením. Ručně vyráběné máslové sušenky 
s marcipánem jsou tak opatřeny motivačními 
a povzbudivými myšlenkami, postřehy a inspiru-
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CS #2

J 

akýkoliv výrobek určený ke grilová-
ní si alespoň jednou za rok koupí 8 
z 10 českých domácností. Typická 
domácnost nakupuje tyto produkty 
sedmkrát za rok a ročně za ně utratí 

465 Kč. Nejintenzivnějšími kupujícími grilova-
cího sortimentu jsou rodiny s dětmi do 12 let, 
které za tyto produkty utrácejí 650 Kč ročně. 
Vyplývá to z dat společnosti GfK Czech.

České domácnosti nejčastěji nakupují výrobky 
na grilování v diskontech. Na druhém místě se 
podle počtu kupujících i frekvence nakupování 
nacházejí hypermarkety. První trojku uzavírají 
supermarkety. Tyto produkty přitom podléhají 
sezonním nákupům. 

NA GRIL S VYŠŠÍMI 
NÁROKY Grilování patří mezi oblíbené způsoby 

tepelné úpravy potravin. Není tak divu, že 
tento druh sortimentu se rozšiřuje o další 

produkty. Grilují se uzeniny, masné produkty, ryby, sýry, zelenina či ovoce. Chybět 
však nesmějí ani ochucovadla, kořenicí směsi či různé marinády a dresinky. Na výběr 
vhodných potravin spotřebitelé kladou vyšší nároky a nebojí se experimentovat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Sezona trvá od dubna 
do června

Nejdůležitějším obdobím pro jejich nákupy jsou 
měsíce duben až červen. „Během těchto tří mě-
síců za ně utratily české domácnosti až polovinu 
svých celkových ročních výdajů, přitom využíva-
jí ve zvýšené míře zvýhodněné cenové nabíd-
ky,“ uvádí konzultantka Nina Páleníková. Za 
posledních 12 měsíců směřovala ke koupi těch-
to výrobků v akci každá druhá koruna.

V rámci širokého portfolia produktů na grilování 
nakupuje nejvíce domácností koření a marinády. 
Alespoň jednou ročně si je domů z obchodu při-

nese více než polovina českých domácností. Ko-
řenicí směsi přitom převládají nad nákupy mari-
nád. Až 6 z 10 domácností si do svého 
nákupního košíku vkládá masné výrobky na gril. 
Typická česká domácnost nakupuje masné vý-
robky na gril jednou za tři měsíce a ročně za ně 
utratí 350 Kč. „Z pohledu výdajů jsou v nákupech 
nejvíce zastoupeny buřty a měkké klobásy. Podle 
počtu kupujících jsou na třetím místě v oblíbe-
nosti sýry na grilování,“ dokládá Nina Páleníková. 
V obchodě po nich sahají alespoň jednou ročně 
téměř 4 z 10 českých domácností. Typická do-
mácnost je nakupuje zpravidla jednou za čtvrtle-
tí, přičemž ročně za ně utratí přes 220 Kč. Nejví-
ce domácností oslovují k nákupu měkké plísňové 
sýry na gril typu camembert či hermelín.

VONOKLASY 155-156, 252 28  ČERNOŠICE
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O kvalitních alternativách na gril 
čtěte na www.zboziaprodej.cz 

K výraznému utlumení 
poptávky nedošlo

Pandemie měla za následek, že v roce 2020 byl 
nástup grilovací sezony pozvolnější. „Díky tomu, 
že v létě došlo k rozvolnění opatření a také že 
větší procento Čechů trávilo dovolenou v tuzem-
sku, nedošlo v kategorii výrobků určených ke 
grilování k zásadním změnám nákupního chová-
ní spotřebitelů,“ pochvaluje si Hana Olšerová, 
brand manažerka společnosti Pěkný-Unimex. 
Také podle Petry Krannichové, obchodní ředitel-
ky společnosti Rab bit, nebyla hlavní grilovací se-
zona v minulém roce nikterak ovlivněna. Otázkou 
je, jak se poptávka v této kategorii promítne le-
tos, kdy se Česko nachází stále v nouzovém stavu 
a nikdo neví, jak se bude situace s koronavirem 
vyvíjet v následujícím období. Můžeme tak jen 
doufat, že se situace s létem zlepší a všichni si 
budou moci užívat společných chvil u grilu.

Grilování je pro Čechy něco jako sport. „Griluje-
me všude a všechno. V době uzavřených restau-
rací ještě více. Grilovací sezona 2020 byla z po-
hledu objemů významná a začala hned v půlce 
března díky příjemnému počasí. V sortimentu 
uzenin se osvědčily špekáčky, které jsou stále pře-
trvávající pochoutkou,“ deklaruje Radek Stuchlík, 
ředitel společnosti Schneider Food. Dále mezi 
oblíbené patří klobásy, a to také v různých pří-
chutích, bratwursty, grilovací tyčinky, ale i různé 
mixy klobás. „V loňské grilovací sezoně jsme za-
znamenali výrazný nárůst prodejů grilovacích 
produktů, zejména na jaře a v průběhu letních 
prázdnin. Více se grilovalo nejen kvůli omezené 
možnosti cestovat, ale pomohlo příjemně teplé 
jaro,“ uvádí Alice Feixová z oddělení marketingu 
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.

... /...
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inzerce
„Díky roz-
manitosti 
 ochutnají 

všichni 
všechno.“

Kategorie grilování je velmi oblíbená. 
Spotřebitelé vybírají podle své chuti 
a velikosti grilovací party. Oblíbený 
špekáček přitom stále figuruje mezi top 
položkami. Při grilování jsou však prefe-
rovány menší kousky a rozmanitost, aby 
všichni ochutnali různé druhy. Důležité 
je ovšem vyvážit poměr ceny a kvality. 
Značka potom tolik nerozhoduje, pro-
tože položky z grilovací sezony zavádějí 
i řetězce pod svou privátní značkou.

Radek Stuchlík,
ředitel, Schneider Food
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akýkoliv výrobek určený ke grilová-
ní si alespoň jednou za rok koupí 8 
z 10 českých domácností. Typická 
domácnost nakupuje tyto produkty 
sedmkrát za rok a ročně za ně utratí 

465 Kč. Nejintenzivnějšími kupujícími grilova-
cího sortimentu jsou rodiny s dětmi do 12 let, 
které za tyto produkty utrácejí 650 Kč ročně. 
Vyplývá to z dat společnosti GfK Czech.

České domácnosti nejčastěji nakupují výrobky 
na grilování v diskontech. Na druhém místě se 
podle počtu kupujících i frekvence nakupování 
nacházejí hypermarkety. První trojku uzavírají 
supermarkety. Tyto produkty přitom podléhají 
sezonním nákupům. 

NA GRIL S VYŠŠÍMI 
NÁROKY Grilování patří mezi oblíbené způsoby 

tepelné úpravy potravin. Není tak divu, že 
tento druh sortimentu se rozšiřuje o další 

produkty. Grilují se uzeniny, masné produkty, ryby, sýry, zelenina či ovoce. Chybět 
však nesmějí ani ochucovadla, kořenicí směsi či různé marinády a dresinky. Na výběr 
vhodných potravin spotřebitelé kladou vyšší nároky a nebojí se experimentovat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Sezona trvá od dubna 
do června

Nejdůležitějším obdobím pro jejich nákupy jsou 
měsíce duben až červen. „Během těchto tří mě-
síců za ně utratily české domácnosti až polovinu 
svých celkových ročních výdajů, přitom využíva-
jí ve zvýšené míře zvýhodněné cenové nabíd-
ky,“ uvádí konzultantka Nina Páleníková. Za 
posledních 12 měsíců směřovala ke koupi těch-
to výrobků v akci každá druhá koruna.

V rámci širokého portfolia produktů na grilování 
nakupuje nejvíce domácností koření a marinády. 
Alespoň jednou ročně si je domů z obchodu při-

nese více než polovina českých domácností. Ko-
řenicí směsi přitom převládají nad nákupy mari-
nád. Až 6 z 10 domácností si do svého 
nákupního košíku vkládá masné výrobky na gril. 
Typická česká domácnost nakupuje masné vý-
robky na gril jednou za tři měsíce a ročně za ně 
utratí 350 Kč. „Z pohledu výdajů jsou v nákupech 
nejvíce zastoupeny buřty a měkké klobásy. Podle 
počtu kupujících jsou na třetím místě v oblíbe-
nosti sýry na grilování,“ dokládá Nina Páleníková. 
V obchodě po nich sahají alespoň jednou ročně 
téměř 4 z 10 českých domácností. Typická do-
mácnost je nakupuje zpravidla jednou za čtvrtle-
tí, přičemž ročně za ně utratí přes 220 Kč. Nejví-
ce domácností oslovují k nákupu měkké plísňové 
sýry na gril typu camembert či hermelín.
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V tomto vydání:

Mix prodávaných 
produktů se mění

V případě nemasných výrobků je patrný nárůst 
zájmu o konzervovanou a mraženou zeleninu. 
„Jeden z faktorů je bezpečnostní hledisko, zá-
kazníci u těchto výrobků nemají díky jasným 
hygienickým nařízením při zpracování obavy 
z kontaminace a vnímají je jako bezpečné. Zá-
roveň také víme, že velká část spotřebitelů je 
nucena pracovat a více fungovat z domova, 
včetně přípravy jídla,“ konkretizuje Petr Chlu-
páč, brand manager CZ/SK společnosti Bon-
duelle. V tomto případě spotřebitelé oceňují 

Jak na recyklovatelný obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravila společnost Eko-Kom doporučení pro konstrukci 
a design obalů v segmentu grilování, aby byla zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.

Kelímky, misky: PP

recyklovatelné: PP; transparentní bezbarvé 
a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP, OPP, 
BOPP

zhoršují recyklovatelnost: multilayery z PE; 
ostatní barvy kromě černé; EVOH do 1 % 
hmotnostního, aditiva neměnící hustotu, me-
talizace tenkou vrstvou Al; etikety a uzávěry 
z PE, HDPE, MDPE, LDPE; In-mould etikety 
z PE s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PLA, 
PS, PVC, PET, PETG; černá barva; metalizace 
silnou vrstvou Al; etikety a uzávěry z Non-PO 
materiálů, PVC, Al a jiných kovů, laminované-
ho papíru; bio/oxo degradovatelné přísady

Kelímky, misky: PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bez-
barvé; bez potisku

zhoršují recyklovatelnost: HDPE multilayery 
z dalších modifikací PE; transparentní světlé 
barvy; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
; tisk 

barvami, kromě černé; etikety a uzávěry z PE, 
HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE 
s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PP, 
HDPE s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá barva; 
metalizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP, 
nebo z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety 
pevné za mokra; bio/oxo degradovatelné 
 přísady

Tzv. sáčky

recyklovatelné: LDPE, LLDPE, HDPE; transpa-
rentní bezbarvé

zhoršují recyklovatelnost: neoddělitelné 
součásti z modifikací PE; bariéra v polymerní 
struktuře; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
 bez 

dalších povlaků; tisk barvami, kromě černé; 
etikety a uzávěry (včetně těsnicích prvků) 
z HDPE, MDPE, LDPE

obtížně recyklovatelné: multilayer PE/PP 
nebo s PLA, PS, PVC, PET, PETG; EVOH; PVC, 
PA, PVDC; aditiva zvyšující hustotu nad
1 g/cm³; bio/oxo degradovatelné přísady; me-
talizace vrstvou Al

Sklenice

recyklovatelné: standardní sodnovápenaté 
obalové sklo; nebarvené, lehké barvy, zelená, 
hnědá; co nejmenší potisk; dobře oddělitelné 
plastové a papírové etikety pevné za mokra, 
max. 50 % plochy obalu; lepidla rozpustná ve 
vodě; uzávěry snadno oddělitelné z plastů, 
železa a hliníku.

zhoršují recyklovatelnost: neprůhledné, 
metalické barvy; dobře oddělitelné neskleně-
né součásti na bázi kovů, nebo plastů (např. 
madla…); celoplošný potisk

obtížně recyklovatelné: neobalová skla, 
např. borosilikátové, olovnatý křišťál, kryolito-
vé apod.; složité konstrukce s neoddělitelnými 
neskleněnými prvky, metalizované povrchy; 
metalické barvy; neoddělitelné etikety bez 
ohledu na materiál a plochu pokrytí; lepidla 
nerozpustná ve vodě a neoddělitelná (hotmel-
ty); uzávěry neoddělitelné, lisované, ze železa, 
hliníku, plastů, keramiky a porcelánu



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

inzerce

hlavně kvalitu výrobků a úsporu času při jejich 
zpracování a vaření. „Vzhledem k tomu, jak 
moc rádi Češi grilují, nebojíme se úpadku v tom-
to odvětví a nemyslíme si, že by pandemie měla 
nějaký zásadnější vliv na tuto kratochvíli, spíše 
naopak. Očekáváme, že i nadále poroste trend 
nahrazování živočišných produktů těmi rostlin-
nými a zelenina, ať už čerstvá či konzervovaná, 
bude mít stále důležitější a větší roli, a to při 
samotném grilování i v podobě rozmanitých sa-
látů, které už se taktéž stávají nedílnou součás-
tí grilování,“ dodává. Stejně tak je vnímán ros-
toucí zájem zákazníků o alternativy masových 
burgerů v podobě vegetariánských a vegan-
ských výrobků. Všímají si toho v síti Albert.  Proto 
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MISSISSIPPI  OMÁCKY´́
´́Skvelá volba profesionálu.o

www.mississippibbq.czTo nejlepsí pro zahradní grilovacku.´́´́

inzerce

v loňském roce do prodeje zařadili několik ve-
ganských burgerů a připravují další zajímavé 
výrobky i na letošní grilovací sezonu.

Pandemie se však podepsala na uvadnutí gastro 
segmentu. „Před pandemií jsme zaznamenali 
preferenci jednodruhových koření v gastro ba-
leních, která jsou logická pro prémiové gastro. 
Celkově ale pandemie zájem utlumila. U malých 
formátů, respektive směsí koření, které jsou ob-
líbené u domácností, naopak rosteme. Trend 
sledujeme dlouhodoběji a pravděpodobně sou-
visí i s růstem biosegmentu jako takového, kte-
rý roste meziročně o 15 procent,“ prozrazuje 
Martin Novák, obchodní ředitel společnosti Son-
nentor. Dodává, že jim konkrétně tato kategorie 
za poslední tři roky vzrostla o 25 %. V loňském 
roce rostly prodeje také produktům z portfolia 
společnosti F. W. Tandoori. „Nejvíce se to pro-
jevilo v on-line kanálu. Zájem byl především 
o náš evergreen, sladkou chilli omáčku, jejíž 
prodeje v loňském roce byly rekordní. Jedno-
značně to souvisí s přesunem stravování z re-
staurace domů, kdy se doma více vaří a griluje,“ 

uvádí obchodní zástupkyně Adriana Matýsková. 
„V naší společnosti vidíme situaci tak, že oproti 
trendu spotřeby se zásadně mění mix prodej-
ních segmentů, kde silně roste on-line prodej 
s našimi značkami,“ míní Pavel Švarc, obchodní 
ředitel společnosti Drana.

Zákazníci si všímají 
autentičnosti a chuti

Protože je grilování oblíbenou součástí spole-
čenského setkávání s rodinou či přáteli, tento 
segment se neustále vyvíjí a každý rok se na 
trhu objeví něco, bez čeho se spotřebitelé bě-
hem grilování nemohou obejít. „Z posledních 
průzkumů veřejného mínění víme, že pro spo-
třebitele je dnes velmi důležitá nejen kvalita 
výrobků, ale také důvěryhodnost značky. Spo-
třebitelé kladou větší důraz na reference o spo-
lečnosti, pro generaci Z a mileniály je také dů-
ležitá společenská odpovědnost, a to zejména 
její postoje vůči přírodě a Zemi,“ informuje Petr 

Chlupáč. Petra Krannichová zdůrazňuje, že 
v současné době se řada spotřebitelů přiklání 
ke kvalitnímu masu, které si pak nakládá každý 
podle svých chutí a preferencí. Zejména u mlad-
ší a střední generace roste zájem o informace 
ohledně původu masa. „Spotřebitelé jsou sice 
historicky zvyklí na velkou značku, ale postupně 
vidíme, že se přesouvají ke kvalitě. Vnímáme to 
díky narůstající loajalitě k našim kořenicím smě-
sím, a to i u masterchefů,“ doplňuje Pavel 
Švarc. Navíc se podle něj poslední roky hodně 
hovoří o bio bez soli, ale spotřebitel skutečně 
více touží po originalitě, neodhalených nových 
chutích a skvělé kvalitě spojené se šetrností k ži-
votnímu prostředí.

Kdo si koupí maso nebo zeleninu v biokvalitě 
nebo dbá na původ surovin, má často blíže i ke 
zdravější stravě. Bio zákazníci často vyhledávají 
a umějí ocenit i další hlediska, jako je třeba pří-
mý obchod, tzv. direct trade, nebo zero waste 
obaly. Sonnentor v tomto uvažuje komplexně, 
a není to tudíž jen o biokvalitě, i když ta je zá-
sadní. Je to i o způsobu nákupu surovin (přímý 
obchod), jejich distribuci, zpracování, technolo-
giích, obalech, marketingu i prodeji. „Rádi by-
chom v tomto komplexním přístupu inspirovali 
také ostatní výrobce a jsme otevřeni sdílení na-
šeho know-how například v oblasti obalů,“ sdě-
luje Martin Novák.

                Kvůli vládním 
zákazům se vloni 

grilovalo více.36

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

Mix prodávaných 
produktů se mění

V případě nemasných výrobků je patrný nárůst 
zájmu o konzervovanou a mraženou zeleninu. 
„Jeden z faktorů je bezpečnostní hledisko, zá-
kazníci u těchto výrobků nemají díky jasným 
hygienickým nařízením při zpracování obavy 
z kontaminace a vnímají je jako bezpečné. Zá-
roveň také víme, že velká část spotřebitelů je 
nucena pracovat a více fungovat z domova, 
včetně přípravy jídla,“ konkretizuje Petr Chlu-
páč, brand manager CZ/SK společnosti Bon-
duelle. V tomto případě spotřebitelé oceňují 

Jak na recyklovatelný obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravila společnost Eko-Kom doporučení pro konstrukci 
a design obalů v segmentu grilování, aby byla zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.

Kelímky, misky: PP

recyklovatelné: PP; transparentní bezbarvé 
a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP, OPP, 
BOPP

zhoršují recyklovatelnost: multilayery z PE; 
ostatní barvy kromě černé; EVOH do 1 % 
hmotnostního, aditiva neměnící hustotu, me-
talizace tenkou vrstvou Al; etikety a uzávěry 
z PE, HDPE, MDPE, LDPE; In-mould etikety 
z PE s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PLA, 
PS, PVC, PET, PETG; černá barva; metalizace 
silnou vrstvou Al; etikety a uzávěry z Non-PO 
materiálů, PVC, Al a jiných kovů, laminované-
ho papíru; bio/oxo degradovatelné přísady

Kelímky, misky: PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bez-
barvé; bez potisku

zhoršují recyklovatelnost: HDPE multilayery 
z dalších modifikací PE; transparentní světlé 
barvy; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
; tisk 

barvami, kromě černé; etikety a uzávěry z PE, 
HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE 
s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PP, 
HDPE s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá barva; 
metalizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP, 
nebo z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety 
pevné za mokra; bio/oxo degradovatelné 
 přísady

Tzv. sáčky

recyklovatelné: LDPE, LLDPE, HDPE; transpa-
rentní bezbarvé

zhoršují recyklovatelnost: neoddělitelné 
součásti z modifikací PE; bariéra v polymerní 
struktuře; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
 bez 

dalších povlaků; tisk barvami, kromě černé; 
etikety a uzávěry (včetně těsnicích prvků) 
z HDPE, MDPE, LDPE

obtížně recyklovatelné: multilayer PE/PP 
nebo s PLA, PS, PVC, PET, PETG; EVOH; PVC, 
PA, PVDC; aditiva zvyšující hustotu nad
1 g/cm³; bio/oxo degradovatelné přísady; me-
talizace vrstvou Al

Sklenice

recyklovatelné: standardní sodnovápenaté 
obalové sklo; nebarvené, lehké barvy, zelená, 
hnědá; co nejmenší potisk; dobře oddělitelné 
plastové a papírové etikety pevné za mokra, 
max. 50 % plochy obalu; lepidla rozpustná ve 
vodě; uzávěry snadno oddělitelné z plastů, 
železa a hliníku.

zhoršují recyklovatelnost: neprůhledné, 
metalické barvy; dobře oddělitelné neskleně-
né součásti na bázi kovů, nebo plastů (např. 
madla…); celoplošný potisk

obtížně recyklovatelné: neobalová skla, 
např. borosilikátové, olovnatý křišťál, kryolito-
vé apod.; složité konstrukce s neoddělitelnými 
neskleněnými prvky, metalizované povrchy; 
metalické barvy; neoddělitelné etikety bez 
ohledu na materiál a plochu pokrytí; lepidla 
nerozpustná ve vodě a neoddělitelná (hotmel-
ty); uzávěry neoddělitelné, lisované, ze železa, 
hliníku, plastů, keramiky a porcelánu



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

inzerce

MISSISSIPPI  OMÁCKY´́
´́Skvelá volba profesionálu.o

www.mississippibbq.czTo nejlepsí pro zahradní grilovacku.´́´́

hlavně kvalitu výrobků a úsporu času při jejich 
zpracování a vaření. „Vzhledem k tomu, jak 
moc rádi Češi grilují, nebojíme se úpadku v tom-
to odvětví a nemyslíme si, že by pandemie měla 
nějaký zásadnější vliv na tuto kratochvíli, spíše 
naopak. Očekáváme, že i nadále poroste trend 
nahrazování živočišných produktů těmi rostlin-
nými a zelenina, ať už čerstvá či konzervovaná, 
bude mít stále důležitější a větší roli, a to při 
samotném grilování i v podobě rozmanitých sa-
látů, které už se taktéž stávají nedílnou součás-
tí grilování,“ dodává. Stejně tak je vnímán ros-
toucí zájem zákazníků o alternativy masových 
burgerů v podobě vegetariánských a vegan-
ských výrobků. Všímají si toho v síti Albert.  Proto 
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ENERGIE PŘETÉKÁ 
K ON-LINE 
ZÁŽITKŮM 
A OVOCI

CS #3

V
roce 2020 se v České republi-
ce v obchodech s potravinami 
a smíšeným zbožím a na ben-
zinových stanicích nakoupilo 
přes 60 milionů litrů energetic-

kých a sportovních nápojů v celkové hodnotě 
přes tři miliardy korun. Vyplývá to z dat spo-
lečnosti NielsenIQ, která kategorii na trhu mo-
nitoruje. „Spotřeba energy drinků sice rostla 
v minulých letech dvouciferným tempem a mezi 
lety 2019 a 2020 se toto tempo zpomalilo, ale 
i tak kategorie v objemu vzrostla o osm procent 
a tržby se navýšily o necelých pět procent,“ při-
bližuje čísla konzultantka Kateřina Panczaková. 

Průměrná cena za litr energetického nápoje 
přitom poklesla – zhruba o 1‚50 koruny na litr 
(51 korun za litr).

Kategorie stále roste

O energii se zákazníci připravit nechtějí. A tak 
právě energetické nápoje patří i nadále ke kate-
goriím, které si v loňském roce neodepřeli. „Ka-
tegorie stále roste, a lze tedy říci, že ji pandemie 
koronaviru nijak zvlášť nepoznamenala,“ uvádí 
Alena Kadlíčková, junior brand manažerka 

značky Tiger (Maspex Czech). Uplynulé období 
tak hodnotí pozitivně. Tiger energy drink se stal 
v počtu prodaných litrů lídrem na českém trhu 
a rostla také obliba Tiger energy drinku s ovoc-
nou složkou. „Rozhodli jsme se proto rozšířit 
sortiment naší řady ovocných příchutí a uvedli 
jsme na trh v 0‚5l balení Tiger Watermelon Ex-
plosion,“ přibližuje novinku  Alena Kadlíčková.

„Po obchodní stránce to byl nelehký rok, ale 
i tak kategorie energy drinků rostla o tři pro-
centa,“ říká Hana Walicová, brand manažerka 
společnosti Coca-Cola HBC Česko a Sloven-
sko. Trh táhnou mileniálové, kteří si konzuma-

Trh, který tradičně sázel na 
silné zážitky a promoaktivity 
spojoval hlavně s reálným světem 

adrenalinu, musel najít cestu, 
jak se svými fanoušky zůstat 
v kontaktu „na dálku“. Investice 

se tak přelévají třeba do e-sportu nebo 
do světa gamingu. 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
Data k prodejům 
této kategorie jsou 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

ci energy drinků odpustit nechtějí. Svůj díl na 
růstu mají ale také novinky, kterými výrobci trh 
zásobují. „A nejen novinky, ale také kampaně, 
které k této kategorii neodmyslitelně patří,“ je 
přesvědčena Hana Walicová. V posledním 
kvartálu tak třeba značka Monster přilákala 
zákazníky do světa gamingu ve spolupráci se 
společností Microsoft. „Letošní rok jsme od-
startovali s novinkou Monster Ultra Paradise, 
který je ochucený a je téměř bez kalorií,“ při-
bližuje novinku Hana Walicová. A co nevidět 
bude na trhu další novinka, tentokrát s džuso-
vou příchutí Monster Pacific Punch, jež navíc 
upoutá na první pohled rebelsky zpracovaným 
designem plechovky.

Čas pro inovace 
a novinky běží dál

Ačkoli se trh nachází v trochu prapodivné si-
tuaci, čas pro inovace a nové výrobky se neza-
stavil, jak potvrzují i další výrobci. „Značka 
Semtex se v posledních letech vrátila ke koře-
nům a namísto orientace na nejrůznější příchutě 

jsme se začali věnovat tomu, co je podstatou 
energy drinků – funkčnímu složení,“ přibližuje 
strategii značky její brand manažer Aleš Hladil. 
Už loni přišla značka na trh s konceptem tří ener-
gy drinků, které zákazníkům pomohou doplnit 

přesně takovou energii, kterou pro daný oka-
mžik potřebují. „Semtex High, Long a Flow od 
března doplní Semtex Focus v plechovce o obje-
mu 250 a 500 ml,“ přibližuje novinku Aleš Hla-
dil. Cíl je zřejmý, Focus má dodat spotřebiteli 
energii ve chvíli, kdy se potřebuje soustředit. 

Značka Red Bull (Red Bull Česká republika) letos 
nabídne letní a zimní edici energy drinku. Tu 
letní, s příchutí kaktusového plodu, si mohou 

„Zákazníky stále více lákají 
 ochucené varianty.“

 Spotřebitelé si stále častěji dopřávají ochucené varianty energetických 
nápojů, které jsou sice významově menší a tvoří 41 procent objemu 
energetických nápojů, ale jejich spotřeba roste rychleji než spotřeba 
těch neochucených, které tvoří 59 procent objemu. Většina tržeb pu-
tuje za značkovými energetickými nápoji, které dosahují 81 procent 
objemu. Na růstu kategorie se ovšem podílejí i privátní značky.

Kateřina Panczaková, konzultantka, NielsenIQ
Zdroj: NielsenIQ, 1/20–12/20

energetických a sportovních nápojů 
v hodnotě přes tři miliardy korun nakoupili 
Češi v obchodech s potravinami, smíšeným 
zboží a na čerpačkách.

60 mil. l

Trh táhnou 
především 

mileniálové.

Více než

„Energe-
tické drin-

ky musí 
být hlavně 

funkční.“

Kategorie energetických nápojů 
 dlouhodobě roste, i v minulém roce 
zůstala v mírném plusu. Pravda je, 
že zvýšené prodeje zaznamenaly hlavně 
privátní značky, což odpovídá tomu, 
že spotřebitelé sahali v době krize 
po značkách pohybujících se v nižší 
cenové hladině. Se značkou Semtex 
 pokračujeme v inovacích tam, kde 
nám to dává u energy drinků smysl – 
ve funkčním složení.

Aleš Hladil,
brand manažer značky Semtex, 
Kofola Československo
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V
roce 2020 se v České republi-
ce v obchodech s potravinami 
a smíšeným zbožím a na ben-
zinových stanicích nakoupilo 
přes 60 milionů litrů energetic-

kých a sportovních nápojů v celkové hodnotě 
přes tři miliardy korun. Vyplývá to z dat spo-
lečnosti NielsenIQ, která kategorii na trhu mo-
nitoruje. „Spotřeba energy drinků sice rostla 
v minulých letech dvouciferným tempem a mezi 
lety 2019 a 2020 se toto tempo zpomalilo, ale 
i tak kategorie v objemu vzrostla o osm procent 
a tržby se navýšily o necelých pět procent,“ při-
bližuje čísla konzultantka Kateřina Panczaková. 

Průměrná cena za litr energetického nápoje 
přitom poklesla – zhruba o 1‚50 koruny na litr 
(51 korun za litr).

Kategorie stále roste

O energii se zákazníci připravit nechtějí. A tak 
právě energetické nápoje patří i nadále ke kate-
goriím, které si v loňském roce neodepřeli. „Ka-
tegorie stále roste, a lze tedy říci, že ji pandemie 
koronaviru nijak zvlášť nepoznamenala,“ uvádí 
Alena Kadlíčková, junior brand manažerka 

značky Tiger (Maspex Czech). Uplynulé období 
tak hodnotí pozitivně. Tiger energy drink se stal 
v počtu prodaných litrů lídrem na českém trhu 
a rostla také obliba Tiger energy drinku s ovoc-
nou složkou. „Rozhodli jsme se proto rozšířit 
sortiment naší řady ovocných příchutí a uvedli 
jsme na trh v 0‚5l balení Tiger Watermelon Ex-
plosion,“ přibližuje novinku  Alena Kadlíčková.

„Po obchodní stránce to byl nelehký rok, ale 
i tak kategorie energy drinků rostla o tři pro-
centa,“ říká Hana Walicová, brand manažerka 
společnosti Coca-Cola HBC Česko a Sloven-
sko. Trh táhnou mileniálové, kteří si konzuma-

Trh, který tradičně sázel na 
silné zážitky a promoaktivity 
spojoval hlavně s reálným světem 

adrenalinu, musel najít cestu, 
jak se svými fanoušky zůstat 
v kontaktu „na dálku“. Investice 

se tak přelévají třeba do e-sportu nebo 
do světa gamingu. 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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 zákazníci vychutnat už od dubna. Novinky znač-
ka podpoří tradičně silnou mediální podporou 
včetně  in-store aktivit a nebude chybět ani spo-
třebitelská soutěž. Nový vzhled dostanou také 
plechovky bio limonád Organics by Red Bull.

Na oblibu ovocných příchutí vsadila už loni znač-
ka Rockstar, distribuovaná společností Mattoni 
1873. Na trh uvedla nové příchutě Baja Juiced 
Mango a Passion fruit. „Obě varianty si rychle 

našly svého spotřebitele, i když celkově nejoblí-
benějšími variantami značky je Rockstar Original 
a Rockstar Xdurance Blueberry,“ vysvětluje 
 ředitel strategického marketingu Ondřej Po-
stránský. Na druhou polovinu roku firma chystá 
nový design balení pro produkty značky Rockstar 
a do prodeje uvede i limitovanou edici, kterou 
komunikačně propojí se světem gamingu. Právě 
ten je s energy drinky nyní spojován ještě víc než 
kdy předtím.

Svět se v gaming obrací

Nemožnost fyzického kontaktu se zákazníky 
motivuje výrobce k hledání cest, jak zajistit oče-
kávané zážitky spotřebitelům trochu jinak. Na-
bízí se široká oblast e-sportu a gamingu, který 
není dotčen pandemií koronaviru tak jako svět 
reálného sportu. A zatímco dříve k zákazníkům 
mířily odměny v podobě vstupenek na atraktiv-
ní sportovní a adrenalinové události, dnes jde 
hlavně o zážitky materiální. „Zážitky jsme na-
hradili hodnotnými cenami,“ sděluje Hana Wa-
licová. S novinkou Monster Pacific Punch v no-
vém designu, který se chystá na letošní sezonu, 
se také spouští národní spotřebitelská kampaň 
#ComeWithUs, která poběží v březnu a dubnu. 
Soutěžící v ní čekají čtyři hlavní ceny z okruhu 
extrémních sportů (motokrosová motorka, sil-
niční motorka, snowboard, lyže nebo kolo).

„Se Semtexem se věnujeme hlavně odvětví 
 e-sportu, které i přes pandemii funguje naplno 
a soustavně se rozvíjí,“ uvádí Aleš Hladil. Letos 

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravi-
la společnost Eko-Kom doporučení pro kon-
strukci a design obalů v kategorii energetické 
a sportovní nápoje, aby byla zajištěna jejich 
maximální recyklovatelnost.

Nápojové plechovky Fe

recyklovatelné: feromagnetické kovy; co nej-
menší potisk; dobře oddělitelné plastové a pa-
pírové etikety pevné za mokra; lepidla ve vodě 
rozpustná; neoddělitelné i oddělitelné uzávěry 
z ocelového plechu

zhoršují recyklovatelnost: celoplošný potisk; 
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál 
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiných 
materiálů než feromagnetických

obtížně recyklovatelné: jiné než feromagne-
tické kovy; neoddělitelné nekovové a nefero-
magnetické součásti; neoddělitelné uzávěry 
z jiných materiálů než feromagnetických

Nápojové plechovky Al

recyklovatelné: hliník; co nejmenší potisk; 
dobře oddělitelné plastové a papírové etikety 
pevné za mokra; neoddělitelné i oddělitelné 
uzávěry z hliníku

zhoršují recyklovatelnost: celoplošný potisk; 
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál 
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiného 
materiálu než hliník

obtížně recyklovatelné: jiný než hliník; la-
mináty s plastem a jinými materiály; neoddě-
litelné nekovové a nehliníkové součásti; ne-

oddělitelné uzávěry z jiného materiálu než 
hliník

PET láhve

recyklovatelné: nemodifikovaný PET; 
transparentní bezbarvé a světlé barvy (modrá, 
zelená); SiO

x
 plazmový povlak, uhlíkový 

plazmový povlak, PA multilayer do 5 % hmot-
nostních bez vazby na podklad; slitina PTN; 
bez potisku či laserový tisk; etikety z PE, PP, 
OPP (s hustotou do 1 g/cm3); lepidla v zása-
dách nebo vodou rozpustná nebo v zásadách/
vodě uvolnitelná při 60–80 °C bez reaktivace; 
uzávěry PE nebo PP (s hustotou do 
1 g/cm3), včetně těsnění z PE+EVA

zhoršují recyklovatelnost: transparentní 
tmavé barvy; EVOH multilayer do 3 % hmot-
nostní bez spojovací vrstvy; PA multilayer do 
5 % hmotností se spojovací vrstvou; mono-
layer PA směs; PGA multilayer; UV stabilizáto-
ry; blokátory formaldehydu (AA); optické zjas-
ňovače; absorbéry kyslíku; minimální potisk 
(DV, DMT) doporučenými barvami; etikety 
z EPS, LDPE (vše s hustotou do 1 g/cm3); lehce 
pokovené etikety; papírové etikety pevné za 
mokra; hotmelty, lepidla pro samolepicí etike-
ty; těsnění ze silikonu s hustotou do 0‚95  g/
cm3; nebo z EPET

obtížně recyklovatelné: PC, PO, PET-G, PVC, 
PS; netransparentní, opalické, fluorescenční 
a metalické barvy; EVOH multilayer nad 3 % 
hmotnostní, EVOH ve vazbě na podklad, PA 
multilayer nad 5 % hmotnostních nebo se 
spojovací vrstvou; bio/oxo/světlem degradova-

telné přísady; nanokompozity; kovové součás-
ti, materiály s hustotou nad 1 g/cm3; jakýkoliv 
jiný přímý tisk, včetně použití metalizovaných 
barev; etikety, které brání identifikaci podkla-
dového PET (např. příliš velké, silně potištěné, 
metalizované); etikety s hustotou nad 1 g/cm3 
(PVC; PS; PET; PETG; PLA); nerozebíratelné 
nebo svařované etikety, papírové etikety ne-
pevné za mokra; lepidla v zásadách nebo vodě 
nerozpustná nebo neoddělitelná při 60–80 °C; 
uzávěry z materiálů a směsí s hustotou nad 
1 g/cm3 (např. vysoce plněný PE, kovy…); těs-
nění ze silikonu, PVC, kovů

Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů 
se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způ-
soby materiálového využití dosud obtížně 
recyklovatelných odpadů. Přestože Eko-Kom 
vynakládá značné úsilí, aby poskytované kon-
zultace, informace a doporučení byly aktuální 
a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Budete-li 
mít zájem, pracovníci autorizované obalové 
společnosti Eko-Kom vám pomohou s podrob-
nějším posouzením: vaše konkrétní obaly mo-
hou konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.



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

Jak na recyklovatelný obal

„Pro úspěch jsou důležité novinky 
i dobře zacílené kampaně.“

Ačkoli celý trh nealko nápojů klesal, kategorie energy drinků rostla. 
Spotřebu tak táhnou nejen mileniálové, kteří jsou zvyklí energy drinky 
konzumovat, ale také úspěšné novinky a dobře zpracované kampaně, 
které se v případě energy drinků točí kolem gamingu.

Hana Walicová, brand manažerka, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
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CS #4: PÁNSKÉ A DÁMSKÉ HOLENÍ
CS #5: NÁTĚROVÉ HMOTY
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

V portfoliu společnosti Mattoni 1873 jsou také 
sportovní nápoje Gatorade, kterým se násled-
kem uzavřených sportovišť a zrušených spor-
tovních závodů nedařilo nejlépe. „Aktivity jsme 
přesunuli tam, kde jsme mohli být se spotřebi-
teli v kontaktu, ať už to bylo prostřednictvím 
aktivací na tradičním trhu, čerpacích stanicích 
či v on-line prostředí na vlastním e-shopu či ve 
spolupráci s velkými e-commerce platforma-
mi,“ přibližuje detaily Ondřej Postránský. Věří, 
že se se sportovními nápoji podaří cílit i mimo 
klasická sportoviště: „Faktem je, že svým slo-
žením a funkčností mají sportovní drinky zajis-
té uplatnění i mimo posilovny a sportovní zaří-
zení, například při výletu či venkovní sportovní 
aktivitě.“ 

inzerce

„Energy 
drinkům se 
stále dobře 
daří na čer-

pačkách.“

Nákupní chování se mění, lidé méně 
často, zato více nakupují. Pandemie 
koronaviru zasáhla v kategorii energy 
drinků hlavně menší prodejce či trafiky, 
kam chodí zákazníci méně často. Da-
řilo se naopak čerpacím stanicím, kde 
prodeje výrazně neklesaly. Díky jejich 
dostupnosti byly často využívány k men-
ším nákupům. A část prodejů se také 
přesunula do on-line.

Ondřej Postránský,
ředitel strategického marketingu, 
Mattoni 1873

byli sice fanoušci ochuzeni o fyzické finálové 
turnaje v rámci Mistrovství ČR v počítačových 
hrách, celá oblast se ale přesunula na televizní 
obrazovky Prima Cool. To podle Aleše Hladila 
pozitivně ovlivnilo celkové vnímání e-sportu. 
Z převážně off-line do on-line přesedlala také 
značka Tiger. „Proběhla úspěšná kampaň Tiger 
Battles a pro letošní rok chystáme opět velkou 
kampaň hlavně v on-line prostředí,“ naznačuje 
Alena Kadlíčková.

I značka Rockstar letos propojí svou chystanou 
limitovanou edici s gamingem. „E-sport a ga-
ming jsou oblasti, které výrazně rostou a i do 
budoucna s nimi chceme značku Rockstar spo-
jovat,“ potvrzuje plány Ondřej Postránský. 
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CATSCAN
V tomto vydání:

 zákazníci vychutnat už od dubna. Novinky znač-
ka podpoří tradičně silnou mediální podporou 
včetně  in-store aktivit a nebude chybět ani spo-
třebitelská soutěž. Nový vzhled dostanou také 
plechovky bio limonád Organics by Red Bull.

Na oblibu ovocných příchutí vsadila už loni znač-
ka Rockstar, distribuovaná společností Mattoni 
1873. Na trh uvedla nové příchutě Baja Juiced 
Mango a Passion fruit. „Obě varianty si rychle 

našly svého spotřebitele, i když celkově nejoblí-
benějšími variantami značky je Rockstar Original 
a Rockstar Xdurance Blueberry,“ vysvětluje 
 ředitel strategického marketingu Ondřej Po-
stránský. Na druhou polovinu roku firma chystá 
nový design balení pro produkty značky Rockstar 
a do prodeje uvede i limitovanou edici, kterou 
komunikačně propojí se světem gamingu. Právě 
ten je s energy drinky nyní spojován ještě víc než 
kdy předtím.

Svět se v gaming obrací

Nemožnost fyzického kontaktu se zákazníky 
motivuje výrobce k hledání cest, jak zajistit oče-
kávané zážitky spotřebitelům trochu jinak. Na-
bízí se široká oblast e-sportu a gamingu, který 
není dotčen pandemií koronaviru tak jako svět 
reálného sportu. A zatímco dříve k zákazníkům 
mířily odměny v podobě vstupenek na atraktiv-
ní sportovní a adrenalinové události, dnes jde 
hlavně o zážitky materiální. „Zážitky jsme na-
hradili hodnotnými cenami,“ sděluje Hana Wa-
licová. S novinkou Monster Pacific Punch v no-
vém designu, který se chystá na letošní sezonu, 
se také spouští národní spotřebitelská kampaň 
#ComeWithUs, která poběží v březnu a dubnu. 
Soutěžící v ní čekají čtyři hlavní ceny z okruhu 
extrémních sportů (motokrosová motorka, sil-
niční motorka, snowboard, lyže nebo kolo).

„Se Semtexem se věnujeme hlavně odvětví 
 e-sportu, které i přes pandemii funguje naplno 
a soustavně se rozvíjí,“ uvádí Aleš Hladil. Letos 

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravi-
la společnost Eko-Kom doporučení pro kon-
strukci a design obalů v kategorii energetické 
a sportovní nápoje, aby byla zajištěna jejich 
maximální recyklovatelnost.

Nápojové plechovky Fe

recyklovatelné: feromagnetické kovy; co nej-
menší potisk; dobře oddělitelné plastové a pa-
pírové etikety pevné za mokra; lepidla ve vodě 
rozpustná; neoddělitelné i oddělitelné uzávěry 
z ocelového plechu

zhoršují recyklovatelnost: celoplošný potisk; 
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál 
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiných 
materiálů než feromagnetických

obtížně recyklovatelné: jiné než feromagne-
tické kovy; neoddělitelné nekovové a nefero-
magnetické součásti; neoddělitelné uzávěry 
z jiných materiálů než feromagnetických

Nápojové plechovky Al

recyklovatelné: hliník; co nejmenší potisk; 
dobře oddělitelné plastové a papírové etikety 
pevné za mokra; neoddělitelné i oddělitelné 
uzávěry z hliníku

zhoršují recyklovatelnost: celoplošný potisk; 
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál 
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiného 
materiálu než hliník

obtížně recyklovatelné: jiný než hliník; la-
mináty s plastem a jinými materiály; neoddě-
litelné nekovové a nehliníkové součásti; ne-

oddělitelné uzávěry z jiného materiálu než 
hliník

PET láhve

recyklovatelné: nemodifikovaný PET; 
transparentní bezbarvé a světlé barvy (modrá, 
zelená); SiO

x
 plazmový povlak, uhlíkový 

plazmový povlak, PA multilayer do 5 % hmot-
nostních bez vazby na podklad; slitina PTN; 
bez potisku či laserový tisk; etikety z PE, PP, 
OPP (s hustotou do 1 g/cm3); lepidla v zása-
dách nebo vodou rozpustná nebo v zásadách/
vodě uvolnitelná při 60–80 °C bez reaktivace; 
uzávěry PE nebo PP (s hustotou do 
1 g/cm3), včetně těsnění z PE+EVA

zhoršují recyklovatelnost: transparentní 
tmavé barvy; EVOH multilayer do 3 % hmot-
nostní bez spojovací vrstvy; PA multilayer do 
5 % hmotností se spojovací vrstvou; mono-
layer PA směs; PGA multilayer; UV stabilizáto-
ry; blokátory formaldehydu (AA); optické zjas-
ňovače; absorbéry kyslíku; minimální potisk 
(DV, DMT) doporučenými barvami; etikety 
z EPS, LDPE (vše s hustotou do 1 g/cm3); lehce 
pokovené etikety; papírové etikety pevné za 
mokra; hotmelty, lepidla pro samolepicí etike-
ty; těsnění ze silikonu s hustotou do 0‚95  g/
cm3; nebo z EPET

obtížně recyklovatelné: PC, PO, PET-G, PVC, 
PS; netransparentní, opalické, fluorescenční 
a metalické barvy; EVOH multilayer nad 3 % 
hmotnostní, EVOH ve vazbě na podklad, PA 
multilayer nad 5 % hmotnostních nebo se 
spojovací vrstvou; bio/oxo/světlem degradova-

telné přísady; nanokompozity; kovové součás-
ti, materiály s hustotou nad 1 g/cm3; jakýkoliv 
jiný přímý tisk, včetně použití metalizovaných 
barev; etikety, které brání identifikaci podkla-
dového PET (např. příliš velké, silně potištěné, 
metalizované); etikety s hustotou nad 1 g/cm3 
(PVC; PS; PET; PETG; PLA); nerozebíratelné 
nebo svařované etikety, papírové etikety ne-
pevné za mokra; lepidla v zásadách nebo vodě 
nerozpustná nebo neoddělitelná při 60–80 °C; 
uzávěry z materiálů a směsí s hustotou nad 
1 g/cm3 (např. vysoce plněný PE, kovy…); těs-
nění ze silikonu, PVC, kovů

Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů 
se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způ-
soby materiálového využití dosud obtížně 
recyklovatelných odpadů. Přestože Eko-Kom 
vynakládá značné úsilí, aby poskytované kon-
zultace, informace a doporučení byly aktuální 
a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Budete-li 
mít zájem, pracovníci autorizované obalové 
společnosti Eko-Kom vám pomohou s podrob-
nějším posouzením: vaše konkrétní obaly mo-
hou konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.



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

Jak na recyklovatelný obal

„Pro úspěch jsou důležité novinky 
i dobře zacílené kampaně.“

Ačkoli celý trh nealko nápojů klesal, kategorie energy drinků rostla. 
Spotřebu tak táhnou nejen mileniálové, kteří jsou zvyklí energy drinky 
konzumovat, ale také úspěšné novinky a dobře zpracované kampaně, 
které se v případě energy drinků točí kolem gamingu.

Hana Walicová, brand manažerka, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
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CS #3: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #4: PÁNSKÉ A DÁMSKÉ HOLENÍ
CS #5: NÁTĚROVÉ HMOTY



CATSCAN
V tomto vydání:

HOLENÍ STÁLE
OVLIVŇUJÍ MÓDNÍ 
TRENDY

CS #4

Na to, jak se daří kategorii dámského 
a pánského holení, má vliv řada faktorů. 
Ať už jde o sezonnost, kdy je v letních 

měsících v kurzu zejména dámské holení, nebo módní trendy, které mužům do jisté 
míry určují, zda být hladce oholen či mít několikadenní strniště je aktuálně „in“.
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Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 
GfK Czech, 1/20–12/20

spotřebitelů, kteří 
kupují holicí potřeby, 
sáhne po strojcích 
na holení a žiletky 
a utratí za ně téměř 
300 Kč. Na nákup 
se vydají v průměru 
dvakrát do roka.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 

70 %

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

CS #1: PEČIVO
CS #2: GRILOVÁNÍ
CS #3: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #4: PÁNSKÉ A DÁMSKÉ HOLENÍ
CS #5: NÁTĚROVÉ HMOTY

V
ýrobkům z kategorie holení, do 
kterých společnost NielsenIQ 
řadí holicí strojky a žiletky, se 
v České republice dařilo o něco 
méně než před rokem. Doklá-

dají to aktuální čísla z trhu, kdy hodnota proda-
ného zboží v meziročním porovnání roků 2019 
a 2020 klesla o 5‚2 %. „V roce 2019 přitom 
trh mírně rostl o 0‚4 procenta,“ přibližuje rozdíl 
Barbora Chmelařová, konzultantka klientské-
ho oddělení společnosti NielsenIQ. Dodává, že 
za rok 2020 utratili Češi za kategorii bezmála 
853 mi lionů korun. S poklesem hodnoty celého 
trhu jde ruku v ruce i pokles prodaných balení 
(–7‚6 %) a také zvýšená cena za balení (+2‚7 %).

„V posledních letech jsme viděli pokles v prode-
jích pánského holení, které jsme připisovali mód-
ním trendům, kdy stále více mužů dávalo před-
nost několikadenním strništím či vousům,“ uvádí 
Pavla Hobíková, tisková mluvčí společnosti Mall 
Group. Do aktuálních prodejů se podle ní nyní 
promítla vládní opatření a dlouhodobé uzavření 
holičství a barbershopů, a tak roste zájem třeba 
o různé zastřihovače. Pokles kategorie holení je 
podle dat NielsenIQ tažen právě pánskými výrob-
ky (−8‚0 %), naopak dámská holítka mírně ros-
tou (+0‚2 %). „Jedním z důvodů, proč muži po 
žiletkách sahají méně často, může být i pravidel-
ný home office,“ míní Barbora Chmelařová.



43

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O pronikání přírody 
do této kategorie čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

ka. Depilačním páskům na obličej a tělo se 
u Rossmanna také daří, z klasických depilačních 
potřeb pak podle Olgy Stanley dávají zákazníci 
přednost klasickým gelům a pěnám na holení.

Podle Jiřího Peroutky jsou zákaznice více zamě-
řené na vůni, barvu a vzhled výrobků, zatímco 
muži upřednostňují spíše praktičnost a jedno-
duchost, a to jak v provedení, tak i používání. 

„To, co obě skupiny spojuje, je snaha co nejvíce 
zamezit podráždění pokožky. Inovace nejsou 
v této oblasti revoluční. Nejvíce se výrobci zamě-
řují na použití nových materiálů, pečujících slo-
žek a rozšíření nabídky prémiových produktů, 
které zprostředkují uživatelům lepší výsledky, 
méně podráždění a příjemný zážitek,“ shrnuje 
Jiří Peroutka.



... /...

Holit, nebo neholit?

Módní trendy ovlivňují sortiment holicích potřeb 
značnou měrou. „Poslední dobou se vrací trend 
neoholených podpaží a intimních partií, v Česku 
se ale stále holí přibližně 70 procent žen,“ infor-
muje Olga Stanley, manažerka komunikace sítě 
drogerií Rossmann. U mladých mužů jsou zase 
stále více oblíbené knírky a plnovousy, pro něž 
firmy nabízejí širokou řadu péče. Pouze hladce 
oholená tvář tak patří spíše minulosti.

Odklon od každodenního holení do hladka vní-
mají také ve společnosti dm drogerii markt. 
Podle manažera komunikace Jiřího Peroutky po-
užívají ženy v průměru dvě až tři různé metody 
na odstraňování chloupků a ty kombinují podle 
místa použití. „Mezi nejčastěji upravované části 
těla patří podpaží, oblast bikin a nohy. Ovšem 
nejprodávanějšími položkami v počtu kusů jsou 
depilační pásky na obličej,“ deklaruje Jiří Perout-

inzerce

„Pánský segment je stabilnější, 
u žen dominuje sezonnost.“

Nepozorujeme velký rozdíl mezi muži a ženami, obě skupiny upřed-
nostňují systémové holení před jednorázovými holítky a preferují známé 
značky. Kategorie dámského holení sezonně roste od jara do podzimu, 
to pánské je stabilnější. Roste ale na Vánoce, kdy jsou produkty na holení 
oblíbenými vánočními dárky.

Daniel Naxera, divizní ředitel nákupu a prodeje, Alza.cz

CATSCAN
V tomto vydání:

HOLENÍ STÁLE
OVLIVŇUJÍ MÓDNÍ 
TRENDY

CS #4

Na to, jak se daří kategorii dámského 
a pánského holení, má vliv řada faktorů. 
Ať už jde o sezonnost, kdy je v letních 

měsících v kurzu zejména dámské holení, nebo módní trendy, které mužům do jisté 
míry určují, zda být hladce oholen či mít několikadenní strniště je aktuálně „in“.
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Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 
GfK Czech, 1/20–12/20

spotřebitelů, kteří 
kupují holicí potřeby, 
sáhne po strojcích 
na holení a žiletky 
a utratí za ně téměř 
300 Kč. Na nákup 
se vydají v průměru 
dvakrát do roka.

70 %

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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CS #4: PÁNSKÉ A DÁMSKÉ HOLENÍ
CS #5: NÁTĚROVÉ HMOTY

V
ýrobkům z kategorie holení, do 
kterých společnost NielsenIQ 
řadí holicí strojky a žiletky, se 
v České republice dařilo o něco 
méně než před rokem. Doklá-

dají to aktuální čísla z trhu, kdy hodnota proda-
ného zboží v meziročním porovnání roků 2019 
a 2020 klesla o 5‚2 %. „V roce 2019 přitom 
trh mírně rostl o 0‚4 procenta,“ přibližuje rozdíl 
Barbora Chmelařová, konzultantka klientské-
ho oddělení společnosti NielsenIQ. Dodává, že 
za rok 2020 utratili Češi za kategorii bezmála 
853 mi lionů korun. S poklesem hodnoty celého 
trhu jde ruku v ruce i pokles prodaných balení 
(–7‚6 %) a také zvýšená cena za balení (+2‚7 %).

„V posledních letech jsme viděli pokles v prode-
jích pánského holení, které jsme připisovali mód-
ním trendům, kdy stále více mužů dávalo před-
nost několikadenním strništím či vousům,“ uvádí 
Pavla Hobíková, tisková mluvčí společnosti Mall 
Group. Do aktuálních prodejů se podle ní nyní 
promítla vládní opatření a dlouhodobé uzavření 
holičství a barbershopů, a tak roste zájem třeba 
o různé zastřihovače. Pokles kategorie holení je 
podle dat NielsenIQ tažen právě pánskými výrob-
ky (−8‚0 %), naopak dámská holítka mírně ros-
tou (+0‚2 %). „Jedním z důvodů, proč muži po 
žiletkách sahají méně často, může být i pravidel-
ný home office,“ míní Barbora Chmelařová.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Muži celoročně, 
ženy hlavně v létě

Z dat společnosti NielsenIQ vyplývá, že zatímco 
pro muže jsou hlavní sezonou Vánoce, kdy se 
různá holítka prodávají jako součást vánočních 
balíčků, u žen je sezona jasně spojena s letními 
měsíci. V těch ženy za tuto kategorii utrácejí nej-
více. „Jednotlivé typy holicích strojků a žiletek 
jsou meziročně velice stabilní a prodané podíly 
se téměř nemění,“ přibližuje detaily Barbora 
Chmelařová. Hlavním zákazníkem jsou v případě 
holicích strojků a žiletek muži, na které v hodno-
tě připadá 64‚1 % nákupů (546‚3 mil. Kč). Muži 
nejčastěji kupují tradiční žiletky (62 %), zatímco 
ženy nakupují jednorázová holítka (51 %).

Stabilitu v nákupech pánského holení potvrzují 
také obchodníci a o novinky tu není nouze. Na-
příklad v drogeriích Rossmann pro muže letos 
připravili prémiovou řadu holicích strojků. „Star-
ší muži ocení tradiční strojky s žiletkami, pro 
mladší muže máme připraveny přípravky na sty-
ling vousů a také moderní zastřihovač,“ přibli-
žuje Olga Stanley. Pro ženy obohatí nabídku 
epilační voskové pásky na obočí, sortiment se 
rozšíří i o další jednorázová holítka ve větším 
a cenově výhodnějším balení. K nejoblíbenějším 
produktům na holení patří pěny a gely na citli-
vou pokožku. Na odbyt jdou ale také vody po 
holení, kde dominují zavedené značky.

Systémové holení 
nabízí větší benefity

Zákazníci společnosti Alza.cz sáhnou podle její-
ho divizního ředitele nákupu a prodeje Daniela 
Naxery nejčastěji po systémovém holení. „Vidí-
me jednoznačně trend silnějšího růstu produktů 

v kategorii péče o vousy. Nicméně růst pozoru-
jeme i v kategorii holicích strojků a žiletek, což 
může být způsobeno přesunem nakupujících 
z kamenných obchodů,“ přibližuje. Dodává, že 
relativní stagnaci po dynamickém růstu v roce 
2019 naopak zaznamenala kategorie epilace.

S tím souhlasí také Jan Dozbaba, key account 
manager společnosti Bic Slovakia: „Téměř všech-
ny druhy epilace rostou dvojciferným tempem.“ 
Ženy pak stále ještě upřednostňují jednorázové 
holicí strojky se třemi břity a výhodnou cenou či 
množstvím. „Oproti tomu pánové preferují holicí 
strojky systémové a elektrické s různými techno-
logickými vychytávkami,“ dodává. Spotřebitelé 
podle něj stále výrazněji hledí na kvalitnější jed-
norázová holítka a také ekologii a udržitelnost. 
Zájem je o recyklované i recyklovatelné produkty, 
ať už výrobky samotné nebo jejich obaly. 

Na základě tohoto trendu firma rozšířila své 
portfolio o ekologické systémové pánské a dám-
ské holicí strojky v recyklovatelných obalech. 
„Rukojeti jsou vyrobeny až z 90 procent 
z recyklovaného plastu a jsou dále recyklovatel-
né,“ představuje novinku Jan Dozbaba. A d                opl-
ňuje, že společnost se zabývá i otázkou dlouho-
dobé udržitelnosti, tedy aby výrobky s jednou 
hlavicí vydržely co nejvíce opakovaných holení: 
„U některých strojků je to až pětadvacetkrát, 
dobrým příkladem je strojek Flex 3 Hybrid se 
čtyřmi náhradními hlavicemi.“

I společnost Mall Group sleduje větší zájem 
o systémové holení s více náhradami než o jed-
norázová holítka, a to u mužů i u žen. „U mužů 
je ten rozdíl větší, ale i ženy volí raději systémo-
vé holení. To už není jen sezonní záležitost, je 
to součást každodenní hygieny,“ míní Pavla 
Hobíková. U mužů i žen pak v nákupních koší-
cích převládají holicí gely nad pěnami. U depi-
lačních produktů patří prvenství depilačním 
krémům, jejichž výhodou je fakt, že jsou určené 
pro různé typy pokožky a také různé části těla. 
„Prostředky na odstraňování chloupků z oblasti 
podpaží nebo třísel mají jiné složení než ty urče-
né pro chloupky na tváři. Depilační systémy jsou 
pak více spojovány s letní plavkovou sezonou,“ 
doplňuje Pavla Hobíková.

A také v dm drogerii markt sledují přechod zá-
kazníků od jednorázového k systémovému ho-
lení. Podle Jiřího Peroutky u dámského holení 
zůstává podíl mezi depilací a klasickým mokrým 
holením stejný. Vyšší zájem firma sleduje u sys-
témových strojků a náhradních hlavic, které při-
nášejí ženám při holení větší komfort a omezují 
podráždění pokožky. Obdobný trend je podle 
něj patrný také u mužského holení.

V síti drogerií Rossmann ale stále evidují zájem 
hlavně o klasická jednorázová holítka. „Ačkoli 
v dámském sortimentu nabízíme nové systémo-
vé strojky, ženy tíhnou k těm jednorázovým,“ 
dokládá Olga Stanley. Ta jsou sice levnější, ale 
kvalitu systémových strojků nepředčí. Muži jsou 
podle ní stále věrni klasickým žiletkám. Na paty 
jim ale začínají šlapat elektrické holicí strojky, 
které dokážou zastřihnout vousy do požadova-
né délky.

V oblibě jsou gely

Komu se příliš holit nechce, využije jinou cestu. 
Jana Štěpánková, obchodní ředitelka společnos-
ti Ryor, vyzdvihuje stále rostoucí zájem o pro-
dukt Zpomalovač růstu chloupků: „Zpomalí růst 
a zároveň činí chloupky jemnějšími a světlejšími. 
Zájem prudce roste u žen, které jej používají 
hlavně na ruce a na tmavé chloupky v obličeji.“ 
Různé gely, pěny nebo krémy na holení české 
domácnosti podle Spotřebitelského panelu GfK 
nakupují v průměru jednou za pět měsíců, při-
čemž utratí za rok zhruba 140 korun. Téměř 
60 % výdajů tvoří gelové přípravky. Promoční 
nákupy přípravků na holení dosahují zhruba 
42 procent. Domácnosti utratily nejvíce na po-
třeby na holení v drogeriích a hypermarketech, 
které spolu tvoří více než 60% podíl na výdajích. 

Přípravky po holení nakupují české domácnosti 
v průměru dvakrát do roka a utratí za ně zhruba 
250 korun. V jejich rámci jednoznačně dominu-
jí vody po holení, s odstupem následují balzámy 
po holení. Na nákupy v akci domácnosti utratí 
44 % ze svých výdajů na přípravky po holení. 
Více než polovinu výdajů na přípravky po holení 
kupující domácnosti utratí v drogeriích.

„Muži  utratí 
za holicí 

strojky a ži-
letky více 
než ženy.“

Muži ročně utratí za holicí strojky 
a žiletky více než ženy, a to o téměř 
240 mi    lionů korun. Nejvýznamnějším 
prodejním kanálem zůstávají organizova-
né drogerie, v roce 2020 se tu uskuteč-
nilo téměř 53 procent hodnoty prodejů. 
Po nich následují hyper- a supermarkety 
s 28‚3procentní, respektive 13procentní 
významností.

Barbora Chmelařová,
konzultantka klientského servisu, 
NielsenIQ

„Strniště 
je v módě, 
muži si ale 

už neholí 
jen vousy.“

V pánském holení sledujeme již delší 
dobu odklon od pravidelného holení 
do hladka. Počet mužů, kteří se holí, je 
zhruba stejný, ale holí se méně často. 
Trendem jsou zastřihovače vousů, které 
zanechávají mužům na tváři neformální 
strniště. Čím mladší věková skupina, tím 
více dochází k odstraňování ochlupení 
i z ostatních částí těla než jen tváře. 
Žádané jsou také produkty z kategorie 
péče o plnovous.

Jiří Peroutka,
manažer komunikace, 
dm drogerie markt

Jde o součást 
každodenní 

hygieny.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

NÁTĚROVÉ 
HMOTY ZAŽILY 
BOOM

CS #5

R
ok 2020 znamenal 
pro trh s nátěrovými 
hmotami pozitivní 
vývoj jak v proda-
ném množství, tak 

v tržbách. Celkově rostl téměř 
o 2 % v objemu a díky vyšší prů-
měrné ceně se dostal téměř do 
7% růstu v hodnotě. Největší 
zásluhu na tom měly přede-
vším nátěry na ochranu dřeva, 
konkrétně lazury, které rostly 
o 13 % množstvím i hod-
notou. „Staly se tak druhou 
nejdynamičtější skupinou ba-
rev. Ještě rychleji rostly ole-
je na dřevo, které ale svým 
podílem na trhu tvoří méně 
než dvě procenta, proto je 
ovlivnění trhu spíše symbo-

lické,“ specifikuje David 
Kajtman, konzultant 
společnosti GfK Czech. 
Nátěry, které se dají vy-

užít na ochranu dřeva i kovů, a také krycí barvy 
přidaly meziročně 7 % v hodnotě a udržely si 
svůj téměř 17% podíl na trhu.

Prodej krycích barev 
táhly otevřené hobby 
markety

Největší skupina disperzních barev sice rostla 
pomaleji než celý trh, ale v hodnotě stále tvoří 
více než 44% podíl. V prodaném množství se 
v roce 2020 přehoupla pouze o 0‚4 %, ale vyš-
ší průměrná cena způsobila růst v hodnotě 
o více než 3‚5 %. Během první poloviny roku 
neklesly nárůsty v hodnotě pod 8 %, přičemž 
největší zaznamenaly disperzní barvy v období 
od května do června, kde si meziročně v obratu 
polepšily o více než 12 %. „Naopak druhá po-
lovina roku se nesla spíše v negativním vývoji. 
Mírný růst byl zaznamenán pouze mezi zářím 
a říjnem,“ uvádí David Kajtman. Průměrná cena 
za litr překonala hranici 60 Kč. Prodej lazur vy-
kázal třetinový nárůst v období prvního lock-
downu na jaře 2020. Téměř 32% růst v hodno-
tě v období března a dubna znamená, že 
spotřebitelé využili čas strávený doma na dohá-
nění restů, které odkládali. V podobném tempu 
pokračovaly i prodeje v květnu a červnu, nicmé-
ně druhá polovina roku už nepřinesla velké roz-
díly od předchozího roku a oscilovala mezi –1‚5 
a +3 %. Průměrná cena se zvýšila jen nepatrně, 
konkrétně o 0‚7 %.

Oživit, recyklovat nebo vdechnout nový život. 
Svět je plný barev a spotřebitelé po něm touží 
i u sebe doma. Žádají barvy, které nejen v současné 
době potěší jejich smysly. Loňský rok byl rokem 
malování a natírání. Důvodem bylo, jak jinak, 
razantní omezení běžného života. Objemy, tržby, 
ale i zisky tak výrobcům a prodejcům v tomto 
segmentu dělaly radost. V letošním roce to zatím 
vypadá na podobnou situaci.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

... /...
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činil růst průměrné 
ceny krycích barev.4,6 %
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Muži celoročně, 
ženy hlavně v létě

Z dat společnosti NielsenIQ vyplývá, že zatímco 
pro muže jsou hlavní sezonou Vánoce, kdy se 
různá holítka prodávají jako součást vánočních 
balíčků, u žen je sezona jasně spojena s letními 
měsíci. V těch ženy za tuto kategorii utrácejí nej-
více. „Jednotlivé typy holicích strojků a žiletek 
jsou meziročně velice stabilní a prodané podíly 
se téměř nemění,“ přibližuje detaily Barbora 
Chmelařová. Hlavním zákazníkem jsou v případě 
holicích strojků a žiletek muži, na které v hodno-
tě připadá 64‚1 % nákupů (546‚3 mil. Kč). Muži 
nejčastěji kupují tradiční žiletky (62 %), zatímco 
ženy nakupují jednorázová holítka (51 %).

Stabilitu v nákupech pánského holení potvrzují 
také obchodníci a o novinky tu není nouze. Na-
příklad v drogeriích Rossmann pro muže letos 
připravili prémiovou řadu holicích strojků. „Star-
ší muži ocení tradiční strojky s žiletkami, pro 
mladší muže máme připraveny přípravky na sty-
ling vousů a také moderní zastřihovač,“ přibli-
žuje Olga Stanley. Pro ženy obohatí nabídku 
epilační voskové pásky na obočí, sortiment se 
rozšíří i o další jednorázová holítka ve větším 
a cenově výhodnějším balení. K nejoblíbenějším 
produktům na holení patří pěny a gely na citli-
vou pokožku. Na odbyt jdou ale také vody po 
holení, kde dominují zavedené značky.

Systémové holení 
nabízí větší benefity

Zákazníci společnosti Alza.cz sáhnou podle její-
ho divizního ředitele nákupu a prodeje Daniela 
Naxery nejčastěji po systémovém holení. „Vidí-
me jednoznačně trend silnějšího růstu produktů 

v kategorii péče o vousy. Nicméně růst pozoru-
jeme i v kategorii holicích strojků a žiletek, což 
může být způsobeno přesunem nakupujících 
z kamenných obchodů,“ přibližuje. Dodává, že 
relativní stagnaci po dynamickém růstu v roce 
2019 naopak zaznamenala kategorie epilace.

S tím souhlasí také Jan Dozbaba, key account 
manager společnosti Bic Slovakia: „Téměř všech-
ny druhy epilace rostou dvojciferným tempem.“ 
Ženy pak stále ještě upřednostňují jednorázové 
holicí strojky se třemi břity a výhodnou cenou či 
množstvím. „Oproti tomu pánové preferují holicí 
strojky systémové a elektrické s různými techno-
logickými vychytávkami,“ dodává. Spotřebitelé 
podle něj stále výrazněji hledí na kvalitnější jed-
norázová holítka a také ekologii a udržitelnost. 
Zájem je o recyklované i recyklovatelné produkty, 
ať už výrobky samotné nebo jejich obaly. 

Na základě tohoto trendu firma rozšířila své 
portfolio o ekologické systémové pánské a dám-
ské holicí strojky v recyklovatelných obalech. 
„Rukojeti jsou vyrobeny až z 90 procent 
z recyklovaného plastu a jsou dále recyklovatel-
né,“ představuje novinku Jan Dozbaba. A d                opl-
ňuje, že společnost se zabývá i otázkou dlouho-
dobé udržitelnosti, tedy aby výrobky s jednou 
hlavicí vydržely co nejvíce opakovaných holení: 
„U některých strojků je to až pětadvacetkrát, 
dobrým příkladem je strojek Flex 3 Hybrid se 
čtyřmi náhradními hlavicemi.“

I společnost Mall Group sleduje větší zájem 
o systémové holení s více náhradami než o jed-
norázová holítka, a to u mužů i u žen. „U mužů 
je ten rozdíl větší, ale i ženy volí raději systémo-
vé holení. To už není jen sezonní záležitost, je 
to součást každodenní hygieny,“ míní Pavla 
Hobíková. U mužů i žen pak v nákupních koší-
cích převládají holicí gely nad pěnami. U depi-
lačních produktů patří prvenství depilačním 
krémům, jejichž výhodou je fakt, že jsou určené 
pro různé typy pokožky a také různé části těla. 
„Prostředky na odstraňování chloupků z oblasti 
podpaží nebo třísel mají jiné složení než ty urče-
né pro chloupky na tváři. Depilační systémy jsou 
pak více spojovány s letní plavkovou sezonou,“ 
doplňuje Pavla Hobíková.

A také v dm drogerii markt sledují přechod zá-
kazníků od jednorázového k systémovému ho-
lení. Podle Jiřího Peroutky u dámského holení 
zůstává podíl mezi depilací a klasickým mokrým 
holením stejný. Vyšší zájem firma sleduje u sys-
témových strojků a náhradních hlavic, které při-
nášejí ženám při holení větší komfort a omezují 
podráždění pokožky. Obdobný trend je podle 
něj patrný také u mužského holení.

V síti drogerií Rossmann ale stále evidují zájem 
hlavně o klasická jednorázová holítka. „Ačkoli 
v dámském sortimentu nabízíme nové systémo-
vé strojky, ženy tíhnou k těm jednorázovým,“ 
dokládá Olga Stanley. Ta jsou sice levnější, ale 
kvalitu systémových strojků nepředčí. Muži jsou 
podle ní stále věrni klasickým žiletkám. Na paty 
jim ale začínají šlapat elektrické holicí strojky, 
které dokážou zastřihnout vousy do požadova-
né délky.

V oblibě jsou gely

Komu se příliš holit nechce, využije jinou cestu. 
Jana Štěpánková, obchodní ředitelka společnos-
ti Ryor, vyzdvihuje stále rostoucí zájem o pro-
dukt Zpomalovač růstu chloupků: „Zpomalí růst 
a zároveň činí chloupky jemnějšími a světlejšími. 
Zájem prudce roste u žen, které jej používají 
hlavně na ruce a na tmavé chloupky v obličeji.“ 
Různé gely, pěny nebo krémy na holení české 
domácnosti podle Spotřebitelského panelu GfK 
nakupují v průměru jednou za pět měsíců, při-
čemž utratí za rok zhruba 140 korun. Téměř 
60 % výdajů tvoří gelové přípravky. Promoční 
nákupy přípravků na holení dosahují zhruba 
42 procent. Domácnosti utratily nejvíce na po-
třeby na holení v drogeriích a hypermarketech, 
které spolu tvoří více než 60% podíl na výdajích. 

Přípravky po holení nakupují české domácnosti 
v průměru dvakrát do roka a utratí za ně zhruba 
250 korun. V jejich rámci jednoznačně dominu-
jí vody po holení, s odstupem následují balzámy 
po holení. Na nákupy v akci domácnosti utratí 
44 % ze svých výdajů na přípravky po holení. 
Více než polovinu výdajů na přípravky po holení 
kupující domácnosti utratí v drogeriích.

„Muži  utratí 
za holicí 

strojky a ži-
letky více 
než ženy.“

Muži ročně utratí za holicí strojky 
a žiletky více než ženy, a to o téměř 
240 mi    lionů korun. Nejvýznamnějším 
prodejním kanálem zůstávají organizova-
né drogerie, v roce 2020 se tu uskuteč-
nilo téměř 53 procent hodnoty prodejů. 
Po nich následují hyper- a supermarkety 
s 28‚3procentní, respektive 13procentní 
významností.

Barbora Chmelařová,
konzultantka klientského servisu, 
NielsenIQ

„Strniště 
je v módě, 
muži si ale 

už neholí 
jen vousy.“

V pánském holení sledujeme již delší 
dobu odklon od pravidelného holení 
do hladka. Počet mužů, kteří se holí, je 
zhruba stejný, ale holí se méně často. 
Trendem jsou zastřihovače vousů, které 
zanechávají mužům na tváři neformální 
strniště. Čím mladší věková skupina, tím 
více dochází k odstraňování ochlupení 
i z ostatních částí těla než jen tváře. 
Žádané jsou také produkty z kategorie 
péče o plnovous.

Jiří Peroutka,
manažer komunikace, 
dm drogerie markt

Jde o součást 
každodenní 

hygieny.
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Krycí barvy kopírovaly vývoj celého trhu, ale do 
negativního vývoje se dostaly pouze v období 
mezi červencem a srpnem. V nejsilnějších měsí-
cích (v květnu a červnu) rostly téměř 22% tem-
pem. Průměrná cena krycích barev vzrostla 
o 4‚6 % a dostala se nad hodnotu 284 korun za 
litr. „Díky otevřeným hobby marketům na jaře 
zaznamenal tento prodejní kanál s nátěrovými 
hmotami značný růst,“ deklaruje David Kajtman. 
Korekce vývoje přišla s koncem roku, kdy vláda 
rozhodla o druhém uzavření obchodů. Podíl 
hobby marketů na trhu tak v roce 2020 v hod-
notovém vyjádření činil 26‚5 % oproti 73‚5 % 
ve prospěch specialistů na barvy. V prodaném 
množství byl dokonce podíl 30 : 70. Z toho lze 
vyvodit, že v hobby marketech se prodávaly spí-
še levnější produkty než u specialistů. Konkrétně 
se průměrná cena v hobby marketech snížila o tři 
koruny na 91 korun za litr, naopak u specialistů 
vzrostla na 109 korun za litr.

Omezení trvají, 
natírat se bude dál

Zatímco mnoho firem v Česku se dostalo kvůli 
koronavirové krizi do hospodářských problémů, 
výrobci barev naopak hlásí rostoucí obrat. „Dů-
vodem je zvýšená poptávka ze strany kutilů, 
majitelů restaurací, kadeřnictví a dalších zákaz-
níků. Prodeje našeho sortimentu skokově 
vzrostly celkově o 12 procent, hobby sortiment 
dokonce o třetinu, pokud hodnotíme období od 
začátku března do konce května loňského roku. 
Patříme mezi firmy, kterým karanténa z ob-
chodního hlediska pomohla, protože spotřebi-
telé v karanténě využili čas na opravy a renova-
ce svých obydlí nebo podnikatelských prostor,“ 
říká Jiří Sokol, jednatel firmy Het. Výrobci před-
pokládali, že kvůli omezením a karanténě pro-
dej barev vzroste, protože se zákazníci pustí do 
odkládaných obnov interiérů, ale tak velký zá-
jem čekal asi málokdo. Pro výrobce proto bylo 
klíčové udržet kompletní výrobní kapacitu, aby 
dokázali pokrýt zvýšenou poptávku. „Zvýšením 
prodejů v Česku se nám podařilo částečně do-
rovnat propad exportu našich produktů na Slo-
vensko, do Maďarska či Německa. Do růstu 
obratu se výrazně promítla poptávka po předem 
namíchaných barevných nátěrech do interiéru 
a spotřebitelé kupovali ve zvýšené míře také la-
zury. Prodeje hobby sortimentu nám vyskočily 
o třetinu,“ prozrazuje Jiří Sokol.

Kvůli vládním restrikcím a omezení volnočaso-
vých aktivit také společnost Akzo Nobel Coating 
v posledních měsících vnímá zvýšenou poptávku 
po nátěrových hmotách. „Bylo tomu tak přede-
vším v první vlně koronakrize. Stejně tak, jako to 
bylo viditelné v hobby marketech, které po svém 
otevření praskaly ve švech. Boom zažívaly napří-
klad lazury, ale zvýšená poptávka se vztahovala 
průřezově na všechny kategorie barev. Vzhle-
dem k tomu, že vládní omezení trvají a nezdá se, 
že by v brzké době došlo k rapidnímu rozvolnění, 
odhadujeme opět zvýšený nárůst poptávky s pří-

chodem jara,“ dokládá senior category manager 
Martin Brodský. Pandemie měla vliv také na vý-
kyvy cen surovin, a to především na jaře 2020. 
„Šlo například o prudké zdražení technického 
lihu a v průběhu celého roku i nárůst cen a ne-
spolehlivé dodací lhůty například u některých 
uzávěrů, které se dovážejí především z Číny,“ 
popisuje Martin Pirek, manažer marketingu Se-
verochemy, družstva pro chemickou výrobu.

Stále je preferovaná 
jednoduchost aplikace

Loňský rok byl z hlediska prodejů nátěrových 
hmot úspěšný také pro Detechu, chemické vý-
robní družstvo. „Značná část spotřebitelů vlast-
ní nemovitost na venkově. Chataři a chalupáři 
tak renovovali nátěry svých chatiček, roubenek, 
dřevěných zahradních domků nebo pergol,“ 
míní produktová manažerka Monika Muchová. 
Spotřebitelé měli více času i na budování nové-
ho. Natíraly se betonové podlahy v garážích či 
se po zimě renovovaly betonové bazény. Zájem 
byl i o barvy na kov. Před létem se hojně natíra-
ly plechové střešní krytiny a starší okapy a ploty. 
„Rovněž se stále ve velké míře staví, trend no-
vostaveb obložených dřevem trvá. I proto jsme 
v loňském roce zaznamenali enormní nárůst 
poptávky po naší osvědčené lazuře na dřevo 
Karbolineum extra 3 v 1. Ta je rovněž oblíbená 

jako nátěr pro údržbu památek, zejména pro 
nátěry šindelových střech hradů a zámků,“ in-
formuje Monika Muchová. Dodává, že díky pan-
demii zaznamenali zvýšený počet žádostí o radu 
s výběrem vhodného nátěru.

Zákazníci byli mnohdy z důvodu uzavření pro-
dejen s barvami odkázáni pouze sami na sebe, 
což se projevilo prudkým nárůstem návštěvnos-
ti webových stránek s pracovními postupy. „Na-
opak řemeslníci takový nárůst nezaznamenali. 
Hlavním důvodem mohly být obavy zákazníků 
z nakažení covidem-19. Vzhledem k omezení 
prodeje některých kamenných obchodů a kutil-
ských sítí prudce narostl v segmentu barev, laků 

Nejoblíbenější 
odstíny barev 
mezi spotřebiteli

Interiérové bravy: bílá, béžová, šedá – 
stříbrná, zelená

Fasádní barvy: bílá, šedá – stříbrná, 
béžová a hnědá

Barvy ve spreji: černá, šedá – stříbrná, 
bílá, červená

Zdroj: Zboží.cz, 2021
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

družstvo, pozoruje zájem o tzv. zdravější barvy. 
Zákazníci u vodou ředitelných materiálů oceňu-
jí jejich pružnost, možnost čistit nářadí vodou 
namísto ředidla, ale také rychlejší schnutí. Díky 
rychlejšímu schnutí lze například zvládnout za 
den dva až tři nátěry, což u rozpouštědlových 
barev není možné.

Pokud jde o další trendy, v segmentu privátních 
značek je trh už přesycený. „Místo toho, aby 
vznikaly nové, některé značky dokonce končí,“ 
poodkrývá Dariusz Jakubowicz. Naopak co v pri-
vátkách dále mírně roste, je výroba ředidel 
a technických kapalin. Vzhled obalů se mění 
s ohledem na rostoucí kvalitu marketingových 
týmů a možnosti výrobců obalů i technologií 
obalového designu. „Největší proklientskou 
změnou posledních let je úprava receptur barev 
tak, aby je bylo možné všechny tónovat na tóno-
vacích strojích a tím uspokojit všechny požadav-
ky klientů bez nutnosti zvyšovat skladové zásoby 
readymixů,“ zmiňuje Dariusz Jakubowicz.

Syntetické varianty 
neustupují

Nákup barev do značné míry stále ovlivňuje po-
časí. „Když se nedá dělat venku, prodávají se 
malířské barvy nebo ty na interiérové podlahy ať 
už betonové, nebo dřevěné,“ konstatuje Monika 
Muchová. Jakmile se oteplí a jaro zaklepe na dve-
ře, okamžitě stoupá chuť pracovat venku a více 
se prodávají barvy na venkovní dřevo a kov. 
„U našich zákazníků evidujeme sofistikovanější 
produktový výběr a jejich rostoucí zájem o pré-
miové produkty,“ říká Martin Brodský. Více se 
zajímají o to, jakou má produkt vydatnost (tedy 
kolik metrů čtverečních vymalují z daného bale-
ní), míru krytí a jestli je například omyvatelný.

Spotřebitelské preference jsou trvale stabilní 
u malířských barev, povrchových úprav dřeva 
i univerzálních barev na dřevo, kov a beton. „Za-
jímavou položkou jsou syntetické barvy na kov 
a dřevo, kterým se před 20 roky prognózoval 
postupný zánik. Ve skutečnosti i přes všechny 
úpravy s ohledem na životní prostředí a výrazně 
vyšší cenu mají stále mírně rostoucí trend,“ zdů-
razňuje Dariusz Jakubowicz. To by vysvětlovalo, 
proč v Severochemě, družstvu pro chemickou 
výrobu, v poslední době zaznamenali zvýšený 
zájem o klasické ředidlo S 6006. „Z technických 
kapalin byl výrazný nárůst prodejů technického 
lihu. Nikoliv však pro ředění lihových barev, ale 
pro výrobu dezinfekce,“ dodává s úsměvem 
Martin Pirek.        

a jejich příslušenství podíl on-line nákupů. Po-
ptávka byla natolik odlišná a nárůst tak význam-
ný, že jsme z kapacitních důvodů museli krátko-
době razantně zúžit sortiment naší nabídky,“ 
doplňuje Dariusz Jakubowicz, generální ředitel 
společnosti Barvy a laky Hostivař. Situace se 
o prázdninách postupně klidnila, ale stále je po-
zorovatelná tendence zákazníků preferovat jed-
noduchost v aplikaci barvy a možnost vidět na 
sítích a webu pracovní návody k těmto barvám.

Vodou ředitelné barvy 
nabízejí rychlejší schnutí

Obor nátěrových hmot je velmi konzervativní. 
„Nicméně pozorovatelné jsou technologické 
změny ve zjednodušování aplikačních postupů 
a formulování variant 2 v 1 a 3 v 1, kdy je celý 
nátěr vytvořen z jedné plechovky,“ prozrazuje 
Dariusz Jakubowicz. Jeho slova potvrzuje Martin 
Brodský a dodává, že cílem je vyvíjet stále odol-
nější materiály, které by spotřebitelům usnadni-
ly aplikaci. Tak, jak jde vývoj neustále dopředu, 
se například podařilo zdokonalit vodou ředitel-
né nátěry do té míry, že v mnoha parametrech 
už předčí ty rozpouštědlové. „Dlouhodobě se 
snažíme nahrazovat rozpouštědlové nátěry vo-
dou ředitelnými s ohledem na šetření životního 
prostředí a také pro větší komfort spotřebitelů,“ 
vysvětluje. Rovněž Detecha, chemické výrobní 

Detecha 
Karbolineum® extra

Poctivá 
česká 
lazura

∙ Dřevostavby 
∙ altány ∙ ploty 
∙ pergoly

Použití | Exteriér

Tenkovrstvá lazura s vysokým 
penetračním účinkem pro nátěry 
dřevěných povrchů v exteriéru. 
Spolehlivě chrání dřevo a zvýrazní 
jeho přirozenou krásu. 

ZNÁTE
ZTV

Na produkty 
Karbolineum® extra 
bude v měsíci dubnu probíhat 
reklamní kampaň napříč 
různými mediálními kanályin

ze
rc

e

 Prudce rostly 
on-line prodeje 

nátěrových 
hmot.

Barvy roku najdete 
na www.zboziaprodej.cz 
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Krycí barvy kopírovaly vývoj celého trhu, ale do 
negativního vývoje se dostaly pouze v období 
mezi červencem a srpnem. V nejsilnějších měsí-
cích (v květnu a červnu) rostly téměř 22% tem-
pem. Průměrná cena krycích barev vzrostla 
o 4‚6 % a dostala se nad hodnotu 284 korun za 
litr. „Díky otevřeným hobby marketům na jaře 
zaznamenal tento prodejní kanál s nátěrovými 
hmotami značný růst,“ deklaruje David Kajtman. 
Korekce vývoje přišla s koncem roku, kdy vláda 
rozhodla o druhém uzavření obchodů. Podíl 
hobby marketů na trhu tak v roce 2020 v hod-
notovém vyjádření činil 26‚5 % oproti 73‚5 % 
ve prospěch specialistů na barvy. V prodaném 
množství byl dokonce podíl 30 : 70. Z toho lze 
vyvodit, že v hobby marketech se prodávaly spí-
še levnější produkty než u specialistů. Konkrétně 
se průměrná cena v hobby marketech snížila o tři 
koruny na 91 korun za litr, naopak u specialistů 
vzrostla na 109 korun za litr.

Omezení trvají, 
natírat se bude dál

Zatímco mnoho firem v Česku se dostalo kvůli 
koronavirové krizi do hospodářských problémů, 
výrobci barev naopak hlásí rostoucí obrat. „Dů-
vodem je zvýšená poptávka ze strany kutilů, 
majitelů restaurací, kadeřnictví a dalších zákaz-
níků. Prodeje našeho sortimentu skokově 
vzrostly celkově o 12 procent, hobby sortiment 
dokonce o třetinu, pokud hodnotíme období od 
začátku března do konce května loňského roku. 
Patříme mezi firmy, kterým karanténa z ob-
chodního hlediska pomohla, protože spotřebi-
telé v karanténě využili čas na opravy a renova-
ce svých obydlí nebo podnikatelských prostor,“ 
říká Jiří Sokol, jednatel firmy Het. Výrobci před-
pokládali, že kvůli omezením a karanténě pro-
dej barev vzroste, protože se zákazníci pustí do 
odkládaných obnov interiérů, ale tak velký zá-
jem čekal asi málokdo. Pro výrobce proto bylo 
klíčové udržet kompletní výrobní kapacitu, aby 
dokázali pokrýt zvýšenou poptávku. „Zvýšením 
prodejů v Česku se nám podařilo částečně do-
rovnat propad exportu našich produktů na Slo-
vensko, do Maďarska či Německa. Do růstu 
obratu se výrazně promítla poptávka po předem 
namíchaných barevných nátěrech do interiéru 
a spotřebitelé kupovali ve zvýšené míře také la-
zury. Prodeje hobby sortimentu nám vyskočily 
o třetinu,“ prozrazuje Jiří Sokol.

Kvůli vládním restrikcím a omezení volnočaso-
vých aktivit také společnost Akzo Nobel Coating 
v posledních měsících vnímá zvýšenou poptávku 
po nátěrových hmotách. „Bylo tomu tak přede-
vším v první vlně koronakrize. Stejně tak, jako to 
bylo viditelné v hobby marketech, které po svém 
otevření praskaly ve švech. Boom zažívaly napří-
klad lazury, ale zvýšená poptávka se vztahovala 
průřezově na všechny kategorie barev. Vzhle-
dem k tomu, že vládní omezení trvají a nezdá se, 
že by v brzké době došlo k rapidnímu rozvolnění, 
odhadujeme opět zvýšený nárůst poptávky s pří-

chodem jara,“ dokládá senior category manager 
Martin Brodský. Pandemie měla vliv také na vý-
kyvy cen surovin, a to především na jaře 2020. 
„Šlo například o prudké zdražení technického 
lihu a v průběhu celého roku i nárůst cen a ne-
spolehlivé dodací lhůty například u některých 
uzávěrů, které se dovážejí především z Číny,“ 
popisuje Martin Pirek, manažer marketingu Se-
verochemy, družstva pro chemickou výrobu.

Stále je preferovaná 
jednoduchost aplikace

Loňský rok byl z hlediska prodejů nátěrových 
hmot úspěšný také pro Detechu, chemické vý-
robní družstvo. „Značná část spotřebitelů vlast-
ní nemovitost na venkově. Chataři a chalupáři 
tak renovovali nátěry svých chatiček, roubenek, 
dřevěných zahradních domků nebo pergol,“ 
míní produktová manažerka Monika Muchová. 
Spotřebitelé měli více času i na budování nové-
ho. Natíraly se betonové podlahy v garážích či 
se po zimě renovovaly betonové bazény. Zájem 
byl i o barvy na kov. Před létem se hojně natíra-
ly plechové střešní krytiny a starší okapy a ploty. 
„Rovněž se stále ve velké míře staví, trend no-
vostaveb obložených dřevem trvá. I proto jsme 
v loňském roce zaznamenali enormní nárůst 
poptávky po naší osvědčené lazuře na dřevo 
Karbolineum extra 3 v 1. Ta je rovněž oblíbená 

jako nátěr pro údržbu památek, zejména pro 
nátěry šindelových střech hradů a zámků,“ in-
formuje Monika Muchová. Dodává, že díky pan-
demii zaznamenali zvýšený počet žádostí o radu 
s výběrem vhodného nátěru.

Zákazníci byli mnohdy z důvodu uzavření pro-
dejen s barvami odkázáni pouze sami na sebe, 
což se projevilo prudkým nárůstem návštěvnos-
ti webových stránek s pracovními postupy. „Na-
opak řemeslníci takový nárůst nezaznamenali. 
Hlavním důvodem mohly být obavy zákazníků 
z nakažení covidem-19. Vzhledem k omezení 
prodeje některých kamenných obchodů a kutil-
ských sítí prudce narostl v segmentu barev, laků 

Nejoblíbenější 
odstíny barev 
mezi spotřebiteli

Interiérové bravy: bílá, béžová, šedá – 
stříbrná, zelená

Fasádní barvy: bílá, šedá – stříbrná, 
béžová a hnědá

Barvy ve spreji: černá, šedá – stříbrná, 
bílá, červená

Zdroj: Zboží.cz, 2021

CS #1: PEČIVO
CS #2: GRILOVÁNÍ
CS #3: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #4: PÁNSKÉ A DÁMSKÉ HOLENÍ
CS #5: NÁTĚROVÉ HMOTY
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

NEALKO

Red Bull 
Summer edition 
Cactus fruit 250 ml
Nejlépe chutná vychlazený. Red Bull Summer 
edition s příchutí plodu kaktusu. Připraveni na léto?

Red Bull Česká republika, s.r.o.

Nad Paťankou 10

160 00  Praha 6

+420 233 091 331

info.cz@redbull.com

www.redbull.com

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Sidolux premium floor care vinyl, 
linoleum Marseille soap
750 + 250 ml 
SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE je speciální prostředek na mytí podlah 
vinylových, linolea, dlažby, keramických obkladů včetně jiných povrchů 
vyrobených z těchto materiálů. Výjimečná receptura prostředku garantuje 
mycí schopnosti a zabraňuje vzniku šmouh. Intenzivní vůně marseillského mýdla 
provoní interiér a přinese vám výjimečný pocit čistoty a luxusu
ve vaší domácnosti.

Lakma Česká republika, s. r. o.

Malé náměstí 14/30

500 03  Hradec Králové

+420 777 354 601

ales.paral@lakma.com

PEČIVO

Vypečená a křupavá 
novinka z pekárny 
Odkolek
Křupavý, do medové barvy vypečený a přitom stále 
vláčný, tak by se dala jednoduše popsat novinka 
z pekárny Odkolek – chléb Vypečený. Řemeslný, 
volně kynutý kváskový chléb s vysokým obsahem 
žitné mouky byl uveden na trh ve dvou variantách. 
S obsahem 44 % žitné mouky je typický jednou 
dlouhou podélnou prasklinou na kůrce bochníku, 
chléb se třemi příčnými prasklinami má obsah 
29 % žitné mouky. Vypečená novinka se opravdu 
povedla, což se potvrdilo i v soutěži Svazu pekařů 
a cukrářů Chléb roku 2020; Odkolek Vypečený 
obsadil druhé místo v kategorii Chléb bez hranic.

United Bakeries a.s.

Pekařská 1/598

155 00  Praha 5

info@united-bakeries.cz

www.odkolek.cz

REVITALIZUJE TĚLO A MYSL.

TVOJE KŘÍÍÍDLA 
NA LÉTO.

S PŘÍCHUTÍ KAKTUSU.

KOŘENÍ

Bylinky NADIR 
Značka Nadir rozšířila svůj sortiment o další 
výrobky, v dnešní době tolik oblíbené bylinky. 
Novinky Bazalku drhnutou, Tymián drhnutý 
a Petrželovou nať sušenou uvítají hlavně milovníci 
středomořské kuchyně, ale nejen jí. Intenzivní 
vůně a výrazná chuť těchto bylinek ideálně 
dochutí jídla, jako je pizza, těstoviny, mletá 
masa, ryby, drůbež, polévky, omáčky, zeleninové 
pokrmy nebo paštiky.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

SLANÉ POCHUTINY

Novinka ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem 
Křupavé chipsy s příchutí rajčat a oregana vyrobené 
ve spolupráci s Čerstvě utrženo obsahují až 53 % rajčat. 
Čerstvě utržená rajčata vypěstovaná na Moravě propůjčují 
chipsům jejich výjimečnou chuť i barvu. Nenajdete v nich žádná 
umělá barviva ani dochucovadla. Neobsahují konzervanty, 
pšeničnou mouku, palmový olej či GMO. Chipsy si uchovávají 
veškeré nutriční hodnoty ze zpracované zeleniny, a proto jsou 
plné minerálů a vlákniny. V jednom 40g balení pečené varianty 
ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem je pouze 1 g tuku.

KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY

Bílý zázvor Daruma 200 g 
Firma F.W. Tandoori  rozšiřuje produkty japonské kuchyně o nakládaný 
bílý zázvor značky Daruma. Bílý zázvor se používá k neutralizaci chuti 
mezi jednotlivými chody sushi. Nově bude k dostání v maloobchodní síti 
a také na firemním e-shopu. Oproti růžovému zázvoru je jemnější. 

F.W. Tandoori 

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

Novinka ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem 

chipsům jejich výjimečnou chuť i barvu. Nenajdete v nich žádná 

pšeničnou mouku, palmový olej či GMO. Chipsy si uchovávají 
veškeré nutriční hodnoty ze zpracované zeleniny, a proto jsou 
plné minerálů a vlákniny. V jednom 40g balení pečené varianty 

Výhradní distributor pro ČR: 

New Delespine s.r.o.

Dělnická 213/12

170 00  Praha 7

info@enjoychips.com

www.enjoychips.cz
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PAPÍROVÝ PROGRAM

Stepácká grilovačka vás zbaví mastnoty 
a oleje dřív, než řeknete grilování
Naše extra savá utěrka vás uchvátí svojí schopností nasát vše, co vás zdržuje od vychutnání gastronomického 
nebe v ústech, a to nejen při grilování. Mastný plech 
od pečeného kuřete? Kleště plné oleje? Špinavý 
rošt? Mastné ruce? Nenechte se odtrhnout od 
prožitků! Rychle a jednoduše utřete vše, co vás roz-
ptyluje. Utěrku je možné namočit ve vodě a vysušit 
bez ztráty užitných vlastností, pevnost za mokra je 
nesrovnatelně vyšší než u běžných papírových utě-
rek. Jsme český výrobce a role nás baví!

KÁVA

NESCAFÉ Latte & NESCAFÉ Cappuccino
NESCAFÉ Cappuccino a NESCAFÉ Latte jsou skvělou 
kombinací kávy, mléka a cukru. Po přípravě nápoje vám na 
povrchu vznikne bohatá mléčná pěna. Díky praktickému 
balení v jednoporcových sáčcích je příprava všemi oblíbeného 
cappuccina nebo latte ještě jednodušší. Dopřejte si chvilku 
během vašeho dne a vychutnejte si bohatou kávovou chuť 
doplněnou mléčnou pěnou s NESCAFÉ Cappuccino, ať již 
sami nebo ve společnosti svých přátel.

ZMRZLINY

Smetanové nanuky 
Krajanka
Značka Polárka přichází se skvělou novinkou 
na letošní léto – smetanovými nanuky Krajanka. 
Nové nanuky spojují nejoblíbenější poctivou 
zakysanou smetanu a křupavou mléčnou čokoládu. 
K dostání budou ve dvou příchutích: s vaječným 
likérem nebo neodolatelná čokoládová. 

ALIMPEX FOOD a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

+420 800 888 444

alimpex@alimpex.cz

www.zmrzlinypolarka.cz

www.zmrzlinyalimpex.cz

PÁNSKÉ HOLENÍ

Flex 3 Hybrid 1 + 4 ks
Dosáhněte extra hladkého oholení se sadou pánských holicích strojků BIC Hybrid 
3 Flex s vyměnitelnou hlavicí. Tento holicí strojek se třemi pohyblivými titanovými 
břity vyrobenými pomocí nanotechnologie kopíruje každou konturu vaší tváře 
pro dokonale jemné oholení. Rukojeť vyrobena z 90 % recyklovatelného plastu 
a ohebná hlavice poskytuje skvělou kontrolu během holení, zatímco zvlhčující 
proužek usnadňuje klouzání po pokožce. Toto recyklovatelné balení obsahuje 
jednu rukojeť a čtyři hlavice pro ještě větší pohodlí při holení. Možnost koupě 
náhradních hlavic.

K dostání ve všech drogeriích v ČR.

OCHUCOVADLA

Mississippi omáčky 
– burger a potatoes
Výborné pro grilovací sezonu.

Mississippi burger omáčka
Studená omáčka s cibulí. Jemná, delikátně krémové 
konzistence s křupavými kousky cibule a s báječnou 
chutí.
Je vynikající pro přípravu hamburgerů, zároveň 
ideální ke všem druhům masa.

Mississippi potatoes omáčka
Jemně kořeněná, s cibulkou a příchutí rozmarýnu.
Skvělá volba k hranolkům, opečeným bramborům, 
ale i do zeleninových salátů.

STYKRA, s. r. o.

Na Šafránce 19

101 00  Praha 10

+420 777 540 028

info@stykra.cz

www.mississippibbq.cz

KRMIVA

Pure Stick
Neodolatelná vůně, čistá chuť. Pure Stick jsou tyčinky 
pro kočky ve dvou příchutích s treskou z udržitelného 
rybolovu nebo kuřetem. 100% podíl ryby nebo kuřete 
v obsahu masa. Receptura je přirozeně bez pšenice, cukru, 
barviv a umělých ochucovadel. Ideální pro kočky s citlivým 
zažíváním. Každá tyčinka má naznačené drážky pro snadné 
porcování a je balena jednotlivě pro uchování maximální 
čerstvosti a aroma. Tyčinky Pure Stick byly vyrobeny 
v Německu. Velký požitek pro mlsné kočičí jazýčky. 

Nestlé Česko, s. r. o.

Mezi Vodami 2035/31

143 20  Praha 4

+420 800 135 135

info@nestle.cz

www.nestle.cz

BIC Slovakia, s. r. o.

Priemyselná 1

926 01  Sereď

+420 724 123 805

jan.dozbaba@bicworld.com

www.bicworld.com

Vitakraft CHOVEX, s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

+420 558 412 611

sekretariat@vitakraft.cz

www.vitakraft.cz

STEPA s. r. o.

Sázavská 995

Lanškroun

+420 465 323 935

info.stepa@stepa.cz 

www.stepa.cz
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

NEALKO

Red Bull 
Summer edition 
Cactus fruit 250 ml
Nejlépe chutná vychlazený. Red Bull Summer 
edition s příchutí plodu kaktusu. Připraveni na léto?

Red Bull Česká republika, s.r.o.

Nad Paťankou 10

160 00  Praha 6

+420 233 091 331

info.cz@redbull.com

www.redbull.com

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Sidolux premium floor care vinyl, 
linoleum Marseille soap
750 + 250 ml 
SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE je speciální prostředek na mytí podlah 
vinylových, linolea, dlažby, keramických obkladů včetně jiných povrchů 
vyrobených z těchto materiálů. Výjimečná receptura prostředku garantuje 
mycí schopnosti a zabraňuje vzniku šmouh. Intenzivní vůně marseillského mýdla 
provoní interiér a přinese vám výjimečný pocit čistoty a luxusu
ve vaší domácnosti.

Lakma Česká republika, s. r. o.

Malé náměstí 14/30

500 03  Hradec Králové

+420 777 354 601

ales.paral@lakma.com

PEČIVO

Vypečená a křupavá 
novinka z pekárny 
Odkolek
Křupavý, do medové barvy vypečený a přitom stále 
vláčný, tak by se dala jednoduše popsat novinka 
z pekárny Odkolek – chléb Vypečený. Řemeslný, 
volně kynutý kváskový chléb s vysokým obsahem 
žitné mouky byl uveden na trh ve dvou variantách. 
S obsahem 44 % žitné mouky je typický jednou 
dlouhou podélnou prasklinou na kůrce bochníku, 
chléb se třemi příčnými prasklinami má obsah 
29 % žitné mouky. Vypečená novinka se opravdu 
povedla, což se potvrdilo i v soutěži Svazu pekařů 
a cukrářů Chléb roku 2020; Odkolek Vypečený 
obsadil druhé místo v kategorii Chléb bez hranic.

United Bakeries a.s.

Pekařská 1/598

155 00  Praha 5

info@united-bakeries.cz

www.odkolek.cz

REVITALIZUJE TĚLO A MYSL.

TVOJE KŘÍÍÍDLA 
NA LÉTO.

S PŘÍCHUTÍ KAKTUSU.

KOŘENÍ

Bylinky NADIR 
Značka Nadir rozšířila svůj sortiment o další 
výrobky, v dnešní době tolik oblíbené bylinky. 
Novinky Bazalku drhnutou, Tymián drhnutý 
a Petrželovou nať sušenou uvítají hlavně milovníci 
středomořské kuchyně, ale nejen jí. Intenzivní 
vůně a výrazná chuť těchto bylinek ideálně 
dochutí jídla, jako je pizza, těstoviny, mletá 
masa, ryby, drůbež, polévky, omáčky, zeleninové 
pokrmy nebo paštiky.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

SLANÉ POCHUTINY

Novinka ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem 
Křupavé chipsy s příchutí rajčat a oregana vyrobené 
ve spolupráci s Čerstvě utrženo obsahují až 53 % rajčat. 
Čerstvě utržená rajčata vypěstovaná na Moravě propůjčují 
chipsům jejich výjimečnou chuť i barvu. Nenajdete v nich žádná 
umělá barviva ani dochucovadla. Neobsahují konzervanty, 
pšeničnou mouku, palmový olej či GMO. Chipsy si uchovávají 
veškeré nutriční hodnoty ze zpracované zeleniny, a proto jsou 
plné minerálů a vlákniny. V jednom 40g balení pečené varianty 
ENJOY CHIPS s rajčaty a oreganem je pouze 1 g tuku.

KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY

Bílý zázvor Daruma 200 g 
Firma F.W. Tandoori  rozšiřuje produkty japonské kuchyně o nakládaný 
bílý zázvor značky Daruma. Bílý zázvor se používá k neutralizaci chuti 
mezi jednotlivými chody sushi. Nově bude k dostání v maloobchodní síti 
a také na firemním e-shopu. Oproti růžovému zázvoru je jemnější. 

F.W. Tandoori 

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

Výhradní distributor pro ČR: 

New Delespine s.r.o.

Dělnická 213/12

170 00  Praha 7

info@enjoychips.com

www.enjoychips.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

Nákup zpravidla končí průchodem pokladní zónou 
a následnou platbou. Snahou každého maloobchodníka by 
mělo být, aby zákazníci odcházeli spokojeni a s pocitem, 
že se chtějí opět vrátit. Důležitým prvkem, který k tomu 
přispívá, jsou pokladny a pokladní systémy. Ty dnes totiž 
kromě platby nabízejí další užitečné vlastnosti, a navíc 
poskytují bezobslužnost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

I 

deální pokladní zóna by měla zákazní-
kům umožnit rychlé, bezpečné a bez-
problémové odbavení bez zbytečného 
čekání ve frontě. „Proto je pro ni důle-
žité nejen její samotné rozvržení, tedy 

velikost, dostatečný prostor pro manipulaci, umís-
tění doplňkového prodeje či váhy, ale málokdo si 
uvědomuje, že také rozmístění a typ pokladen,“ 
deklaruje Dana Bratánková, manažerka korporátní 
komunikace společnosti Billa ČR. Jde o prvky, kte-
ré přispívají k pohodlnému a plynulému odbavení 
zákazníka. Významný vliv na její efektivitu mají be-
zesporu nové technologie, jako jsou samoobslužné 
pokladny či mobilní aplikace. „V našich prodejnách 
dosahujeme vysoké efektivity právě kombinací kla-
sických pokladen a hotovostních a bezhotovost-
ních samoobslužných pokladen,“ dodává Dana 
Bratánková. Do budoucna má být pokladní systém 
tohoto řetězce doplněn také o mobilní aplikaci.

Pandemie se promítá do celé řady oblastí retailu 
a pokladny nejsou výjimkou. Proto zákazníci ve 
výrazně větší míře platí bezkontaktně. „Vzrůstá 
také obliba alternativních způsobů placení, napří-
klad prostřednictvím samoobslužných pokladen. 
V současné době testujeme samoobslužné poklad-
ny v několika našich prodejnách. Prozatím se 
osvědčily velmi dobře,“ prozrazuje Tomáš Kubík, 
tiskový mluvčí společnosti Penny Market.

Systém zajišťuje 
řízení prodeje

Moderní pokladna nebo pokladní systém musí ná-
sledovat aktuální trendy. Měly by mít líbivý, ergo-
nomický vzhled, škálovatelný výkon, dlouhou život-
nost se zajištěnou technickou podporou. „Na 
pokladnu se dnes přenáší řada funkcí, proto je 
důležité její propojení s e-shopem, možnost zpra-
cování objednávek, vyzvedávání zboží, napojení na 
věrnostní systém a možnost interakce se zákazní-
kem. Výše uvedené s sebou nese potřebu používá-
ní moderních prvků, jako jsou kamery, 2D a RFID 
snímače nebo integrace mobilních aplikací, ať už za 
účelem identifikace zákazníka, realizace platby 
nebo uplatnění bodů,“ vyjmenovává Jindřich Koči-
ca, key account manager společnosti Diebold Nix-
dorf. Každý podnikatelský subjekt se snaží optima-
lizovat své procesy, mít dostatek informací o tom, 
jak se zákazníci chovají a co a v jaké korelaci naku-
pují. A zdrojem těchto informací bývá hlavně tech-
nologie pokladny. „Začínající nebo malý obchod 
provozovaný přímo majiteli má samozřejmě jiné 
požadavky než subjekt s několika provozovnami. 
Avšak nasazení uzavřeného systému v začátcích – 
bez možnosti škálovatelnosti a softwarové propo-
jitelnosti s dalšími systémy – bude dříve nebo poz-
ději znamenat vysoké náklady,“ podotýká Ján 
Bartík, marketing and business development spo-
lečnosti Bizerba Czech & Slovakia.

   Moderní pokladna 

je zdrojem
důležitých informací
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Digitalizace a schopnost analýzy big dat je feno-
mén, který může posunout retail do stavu masové 
individualizace nabídky šité na míru konkrétnímu 
zákazníkovi. Ovšem pokud jsou splněny tři faktory 
– dostupnost dat, ochota a schopnost je zpracovat 
a využít. „Zde se domníváme, že se nachází hlavní 
slabina klasického retailu v porovnání s e-commer-
ce. V případě menších specializovaných prodejen 
jsou pokladny bodem, který může doplnit komfort 
nákupu. Představte si, že v prodejně masa dosta-
nete na účtence recept vhodný pro přípravu jídla 
ze zakoupených surovin,“ sděluje Ján Bartík. Even-
tuálně může pokladní systém upozornit na to, že 
v nákupu chybí něco, co spotřebitel v běžné frek-
venci nakupuje.

Periferie rozšiřují 
záběr a možnosti

Pokladny se staly velmi sofistikovanými a díky stá-
le dokonalejšímu softwaru jsou nejen místem, kde 
zákazník ukončuje svůj nákup, ale i informačním 
centrem pro jeho další nákupní rozhodnutí. „Ať již 
to je například displeji, kde on-line probíhá kom-
pletace nákupu, nebo i reklamou, která je na zá-
kazníka cílena právě prostřednictvím tohoto zaří-
zení. Připojení všech možných periferií je 
v současnosti již nutností a povinností, ať se jedná 
o platební kartové terminály, skenery zákaznických 
karet, platební automaty na hotovost, velké zákaz-
nické displeje či další,“ uvádí Karel Glatt, obchod-
ní zástupce společnosti Mettler-Toledo. Všechny 
tyto trendy se běžně realizují a společně s dodava-
teli v případě pokladních zón plní i nejnáročnější 
přání maloobchodníků.

„Podle našeho názoru by navíc v ideálním případě 
měla být pokladna bezobslužná, ale spolehlivá 
v markování zboží. Úhrada nákupu pak bezkon-
taktní prostřednictvím platební karty či mobilní 
aplikace. Současné technologie by tuto vizi již na-
plnily, ale problém jejich zavedení je v nákladech. 
Zejména v oblasti prodeje potravin je jakýkoli další 
náklad spojený s jeho prodejem téměř nereálný, ať 
už se to týká RFID čipů na obalech potravin či za-
pojení chytrého kamerového systému,“ míní Ra-
dek Nachtmann, ředitel společnosti P.V.A. systems. 
Nejbližší budoucnost tak firma vidí spíše ve využi-
tí kombinace samoobslužných pokladních míst 
a self-scanningu. „V této oblasti jde o vizi. Díky ní 
budou pokladny schopné rozpoznat a automatic-
ky namarkovat artikly bez čárového kódu, tedy 
například nebalené ovoce, zeleninu či pečivo,“ 
doplňuje Tomáš Myler, mluvčí společnosti Lidl Čes-
ká republika. Ideální pokladní systém by tedy měl 
být uživatelsky jednoduchý, pravidelně aktualizo-
vaný a měl by nabízet funkce, které automatizací 
a digitalizací usnadní různé procesy v podnikání. 
„Žijeme v 21. století, tak proč dělat věci metodou 

Bezobslužnost 
se rozšiřuje

V maloobchodě se už dávno zabydlely bezobsluž-
né pokladny a jejich popularita ještě s aktuální si-
tuací narostla. „Zákazníci, kteří nakupují málo 
položek, zpravidla vždy upřednostní samoobsluž-
né pokladny. V návaznosti na tento trend jsme 
proto během pandemie zrychlili instalaci samoob-
služných pokladen v prodejnách, kde jsme zazna-
menávali velký nápor,“ informuje Dana Bratánko-
vá. To potvrzuje také Jakub Jeřábek, vedoucí 
obchodně-projektového oddělení společnosti 
Novum Global. Dodává, že při platbách jsou zá-
kazníky preferovány ty bezkontaktní. „Pozorujeme 
významný nárůst ve využití samoobslužných po-
kladních systémů, ať už jde o běžné samoobslužné 
pokladny nebo systémy self-scanningu, kdy si zá-
kazník sám skenuje svůj nákup mobilním zařízením 
a vyřídí odbavení u pokladny,“ reaguje Jindřich 
Kočica. Tyto systémy umožňují obchodníkovi nyní, 
v době mnoha omezení, zajistit plně funkční po-
kladní zónu s minimálními požadavky na personál 
a zároveň zákazníkovi poskytnout komfortní 
a bezpečné nakupování s očekávanou mírou sou-
kromí. Možnosti samoobslužné pokladny jsou blíz-
ké tradiční pokladně, obecně významně vzrostly 
platby kartou či jiným bezhotovostním platidlem.

Podíváme-li se detailněji na běžnou pokladní zónu, 
bez ohledu na to, zda jde o klasické pokladny s ob-
sluhou, samoodbavovací pokladny nebo řešení 
typu scan-and-go, téměř vždy u nich bude dochá-
zet ke koncentraci zákazníků, kteří buď budou če-
kat v řadě na vyložení zboží, jeho namarkování, 
zaplacení, eventuálně nějakou kontrolu v případě 
samoobslužných řešení. „Trend, který byl akcelero-
vaný i díky pandemii, směřuje k co nejrychlejšímu 
odbavení s co nejnižší interakcí s ostatními spotře-
biteli, bezkontaktními platbami a podobně,“ dopl-
ňuje Ján Bartík. Vliv pandemie se propsal také do 
klasických pokladen, a to instalací plexiskel.        

tužka a papír, když s pokladním systémem je to 
otázka několika kliknutí,“ upozorňuje Petr Menc-
lík, ředitel společnosti Dotykačka.

Přivítejte nové zákazníky

Také dodavatelé pokladen a pokladních systémů 
pocítili, jak se v rámci pandemické situace změnily 
návyky zákazníků. „V obslužných pokladních úse-
cích se začaly ve velké míře využívat bezhotovost-
ní platby, dále se čím dál více rozšiřují platební 
automaty hotovosti přímo napojené na pokladny 
a váhopokladny. V neposlední řadě je velmi patrný 
nástup samoobslužných pokladen a s tím spoje-
ných systémů self scanningu ve středních a velkých 
marketech,“ shrnuje Karel Glatt. Z pohledu společ-
nosti P.V.A. systems je patrný zejména nárůst 
úhrad paragonů bezhotovostními metodami, což 
má pravděpodobně důvod ve zvýšení hygienic-
kých opatření provozovatelů prodejen. Další trend, 
jehož urychlený rozvoj je spojen s pandemií, před-
stavuje prodej zboží (tedy i potravin) prostřednic-
tvím e-shopů.

Koronakrize tak posunula využívání pokladních 
systémů i dalších moderních technologií o mílové 
kroky dopředu. To se ukázalo už na jaře, kdy svůj 
byznys mnohem rychleji restartovaly podniky, kte-
ré využívají chytrý pokladní systém a dokážou tře-
ba prostřednictvím sociálních sítí komunikovat se 
zákazníky. „Logicky výrazně stouplo využití bez-
kontaktních plateb, on-line objednávek, rezervač-
ních a věrnostních systémů. Na straně provozova-
telů je zase ohromnou výhodou dokonalý přehled 
o tržbách, nákladech, skladových zásobách i vý-
konnosti jednotlivých směn. Podklady pro účetnic-
tví lze získat během několika vteřin a vše se dá 
dělat i vzdáleně,“ komentuje změny Petr Menclík. 
Také se potvrdilo, že pokladní systém může dokon-
ce přivádět i nové zákazníky. Dotykačka spustila 
bezplatný objednávkový portál Vyzvednisi.cz, jenž 
je přímo propojený s pokladním systémem. Podni-
ky, které ho využily a dobře odkomunikovaly smě-
rem k zákazníkům, získávají během lockdownu jen 
touto cestou i desítky objednávek denně.

O propojení systému s e-shopem 
čtěte na www.zboziaprodej.cz


Lze sledovat 
významný 

nárůst využití 
samoobslužných 

pokladních 
systémů.

    „Pokladny 
musí 

především 
fungovat.“

Ideální pokladna by měla pracovat tak, 
že o ní spotřebitel ani neví, a přitom je 
z hlediska skladové evidence velmi přesná. 
Technologie v rámci takové pokladny bu-
dou v budoucnu hrát zcela zásadní roli.

Jakub Jeřábek,
vedoucí obchodně-projektového
oddělení, Novum Global
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VYBAVENÍ OBCHODU

Nákup zpravidla končí průchodem pokladní zónou 
a následnou platbou. Snahou každého maloobchodníka by 
mělo být, aby zákazníci odcházeli spokojeni a s pocitem, 
že se chtějí opět vrátit. Důležitým prvkem, který k tomu 
přispívá, jsou pokladny a pokladní systémy. Ty dnes totiž 
kromě platby nabízejí další užitečné vlastnosti, a navíc 
poskytují bezobslužnost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

I 

deální pokladní zóna by měla zákazní-
kům umožnit rychlé, bezpečné a bez-
problémové odbavení bez zbytečného 
čekání ve frontě. „Proto je pro ni důle-
žité nejen její samotné rozvržení, tedy 

velikost, dostatečný prostor pro manipulaci, umís-
tění doplňkového prodeje či váhy, ale málokdo si 
uvědomuje, že také rozmístění a typ pokladen,“ 
deklaruje Dana Bratánková, manažerka korporátní 
komunikace společnosti Billa ČR. Jde o prvky, kte-
ré přispívají k pohodlnému a plynulému odbavení 
zákazníka. Významný vliv na její efektivitu mají be-
zesporu nové technologie, jako jsou samoobslužné 
pokladny či mobilní aplikace. „V našich prodejnách 
dosahujeme vysoké efektivity právě kombinací kla-
sických pokladen a hotovostních a bezhotovost-
ních samoobslužných pokladen,“ dodává Dana 
Bratánková. Do budoucna má být pokladní systém 
tohoto řetězce doplněn také o mobilní aplikaci.

Pandemie se promítá do celé řady oblastí retailu 
a pokladny nejsou výjimkou. Proto zákazníci ve 
výrazně větší míře platí bezkontaktně. „Vzrůstá 
také obliba alternativních způsobů placení, napří-
klad prostřednictvím samoobslužných pokladen. 
V současné době testujeme samoobslužné poklad-
ny v několika našich prodejnách. Prozatím se 
osvědčily velmi dobře,“ prozrazuje Tomáš Kubík, 
tiskový mluvčí společnosti Penny Market.

Systém zajišťuje 
řízení prodeje

Moderní pokladna nebo pokladní systém musí ná-
sledovat aktuální trendy. Měly by mít líbivý, ergo-
nomický vzhled, škálovatelný výkon, dlouhou život-
nost se zajištěnou technickou podporou. „Na 
pokladnu se dnes přenáší řada funkcí, proto je 
důležité její propojení s e-shopem, možnost zpra-
cování objednávek, vyzvedávání zboží, napojení na 
věrnostní systém a možnost interakce se zákazní-
kem. Výše uvedené s sebou nese potřebu používá-
ní moderních prvků, jako jsou kamery, 2D a RFID 
snímače nebo integrace mobilních aplikací, ať už za 
účelem identifikace zákazníka, realizace platby 
nebo uplatnění bodů,“ vyjmenovává Jindřich Koči-
ca, key account manager společnosti Diebold Nix-
dorf. Každý podnikatelský subjekt se snaží optima-
lizovat své procesy, mít dostatek informací o tom, 
jak se zákazníci chovají a co a v jaké korelaci naku-
pují. A zdrojem těchto informací bývá hlavně tech-
nologie pokladny. „Začínající nebo malý obchod 
provozovaný přímo majiteli má samozřejmě jiné 
požadavky než subjekt s několika provozovnami. 
Avšak nasazení uzavřeného systému v začátcích – 
bez možnosti škálovatelnosti a softwarové propo-
jitelnosti s dalšími systémy – bude dříve nebo poz-
ději znamenat vysoké náklady,“ podotýká Ján 
Bartík, marketing and business development spo-
lečnosti Bizerba Czech & Slovakia.

   Moderní pokladna 

je zdrojem
důležitých informací
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SLUŽBY PRO OBCHOD

 S 

oučasná pandemická situace má 
nemalý vliv na POS a POP materiály. 
„Potýkáme se s novým fenoménem, 
kdy většina zadavatelů sedí doma 
a řeší pouze nejnutnější pracovní 

věci. Zatímco v minulosti marketing proaktivně vy-
víjel nové projekty, byl inspirátorem v oboru, snažil 
se firmě zvedat viditelnost, v tuto chvíli se bojí coko-
li rozhodnout či vymyslet. Změna strategie spočívá 
i v tom, že dnes je kladen důraz na úspory v mar-
ketingu víc než na zvýraznění a podporu vlastních 
produktů,“ hodnotí aktuální stav Marek Končitík, 
obchodní ředitel společnosti Dago. Je přitom nutné 
si uvědomit, že nemalý vliv v tomto mají i zadava-
telé, kteří se bojí o místa, a tak nechtějí udělat chy-
bu. „Potvrzuji. Obrovský dopad vnímáme i v našem 
byznysu. V retailu došlo k omezení většiny aktivit. 
Byli jsme nuceni redukovat výrobu a distribuci větši-
ny POS a POP materiálů,“ dodává s povzdychem Vít 
Krčmář, jednatel společnosti Promoteri.eu.

Z realizace je událost 
v prodejně

Většina zadavatelů je tak se svými aktivitami opa-
trná. Pokud se ale rozhodnou a udělají zajímavý 
projekt, snaží se daleko víc než dřív o jeho stopro-
centní realizaci a chtějí od něj více než jen vystave-
ní produktu. „U zadavatelů tak vnímáme tlak 
nejen na provedení a umístění materiálů v prodej-
nách, ale čím dál více chtějí znát i doplňkové infor-
mace z prodejen, nebo dokonce zaznamenáváme 
poptávku po službě prezentace novinek přímo od 
našeho pracovníka na místě. Z realizace POS ma-
teriálu se tak stává událost v prodejně a přináší 
firmám i jiný než propagační efekt,“ uvádí Martin 
Žikovský, production director of retail service spo-
lečnosti U & We Advertising. Zadavatelé chtějí za-
kázku sledovat on-line, nad vším mít kontrolu, a to 
nejlépe v celém průběhu procesu, tedy od výroby 
přes dopravu, realizaci, kontrolu vystavení až po 
precizní vyhodnocení kampaní. Často se stává, že 
reporting a možnost on-line kontroly realizace hra-
jí klíčovou roli.

Zboží vyžaduje péči

POS a POP média tak byla ovlivněna jako celý svět. 
Je důležité si uvědomit, že tyto navigační a nákupně 

podporující materiály jsou pro zákazníky, jejichž 
chování není stejné jako před pandemií, velmi důle-
žité. „Pokud POS a POP materiály pomohou k lepší 
orientaci a edukaci zákazníků v prodejnách a efek-
tivnějšímu nakupování a navedou zákazníky k nej-
lepším nabídkám a produktům, mohou tak zlepšit 
zákaznickou zkušenost a dojem, že je o dané pro-
dukty pečováno. To má pozitivní vliv jak na nárůst 
prodejů, tak i na povědomí o značce,“ vysvětluje 
Martin Oščádal, media planning managera CZ & SK 
společnosti dunnhumby media. Pavel Krása, busi-
ness unit leader společnosti Astron print, potvrzuje, 
že změna se odehrála, ale je nutné rozlišovat. Podle 
něj jsou odvětví a produkty, které pandemie ni-
kterak zásadně neovlivnila. A do toho boduje 
 e-commerce, která získává na důležitosti, a penetra-
ce on-line retailu tak obecně poměrně rychle roste.

Úkol: zaujmout zákazníka

V době, kdy jsou v případě kamenných obchodů 
otevřeny jen ty se základními potřebami, vidí 
spousta spotřebitelů nakupování jako jediný způ-
sob sociální interakce. „A právě toho by měli ob-

chodníci využít. I když zákazníci chodí do obchodů 
pro sociální zážitek, tráví nákupem a výběrem zbo-
ží čím dál méně času, a to zejména kvůli zdravot-
ním rizikům,“ zdůrazňuje Alena Durnová, marke-
tingová manažerka společnosti POS Media Czech 
Republic. Už před pandemií bylo hlavním úkolem 
POP především zaujmout a přimět zákazníka, aby 
si daný výrobek koupil. To teď bude muset fungo-
vat ještě více. „Pozorujeme, že značky mají stále 
velký zájem komunikovat v rámci in-store, přišly 
totiž o jiné možnosti propagace, například promo, 
eventy či roadshow. Potenciál je velký, jen se musí 
správně využít a propojit s ostatními komunikační-
mi kanály,“ dodává Alena Durnová.

Zadavatelé ve světle nového normálu budou chtít 
více zviditelnit svůj produkt, a tak vznikne větší tlak 
na inovace. „Jednoznačně se nesmějí bát nových 
směrů, tím lze využít vlastní náskok oproti konku-
renci. Snažíme se vytvářet obchod jako příběh 
a zadavatele ukázat jako rádce při výběru zboží, 
což se nám daří. Typický příklad je třeba koncept 
Super zoo, který splňuje dnešní trendy v oblasti pet 
food,“ vzkazuje Adam Klofáč, obchodní ředitel 
společnosti Moris design. Každý velký hráč se tak 
snaží ve své kategorii využít kterékoliv příležitosti 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

In-store komunikace
musí ladit s dobou

 Retail svírá celosvětová pandemie. A nějakou dobu ještě bude. Existují obory, jako 
je FMCG a další, které z důvodu nařízení vlády nebyly ovlivněny, a dokonce nejsou 
postiženy nebo se jim při srovnání s předcovidovým obdobím obratově daří i více. 
Děje se tak ale na úkor mnohde dlouhodobě uzavřené konkurence. Komunikace v místě 
prodeje je však stále součástí obchodů a musí se přizpůsobit aktuální nelehké situaci.
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stoly, grily a podobně. „Dodavatelé se snaží přiblí-
žit spotřebiteli například představu dokonalé dovo-
lené či pohody. Apelují na emoce. Častěji se obje-
vují teatralizace, které nutí spotřebitele projít 
různými druhy bran a koberců komunikujících 
značky mimo regál,“ poodkrývá Tomáš Kropáč. 
Podle Pavla Krásy jdou v papírových a kartonových 
materiálech vpřed jednoznačně digitální technolo-
gie, přičemž trendy jsou ty, které používají 3D, LED, 
holografii a tak dále. Náklady se snižují a variují. „Je 
to tak, technologie do přípravy POS promlouvají 
neustále. Zadavatelé chtějí to nejlepší vystavení pro 
svůj produkt – a samozřejmě v předem definované 
cenové hladině,“ reaguje Marek Končitík.

Trendem je však také ekologický materiál a tisk, 
dálková správa s LCD či prémiové kartony. Mezi 
materiály, které nabývají na síle, jsou plast a karton 
z důvodu nižší cenové relace, která je v období 
pandemie rozhodující. Například společnost Mars 
se snaží zodpovědně přistupovat k životnímu pro-
středí, proto i při výrobě POS materiálů klade velký 
důraz na udržitelnost. „U nás poptávka kvůli krizi 
klesla a souvisí to s tím, že firmy šetří a nechce se 
jim do složitějších a pracnějších projektů. Tam, kde 
bylo navázáno na již schválený budget, se projekty 
eko vystavení dodělávají, ale nových zadání s dů-
razem na ekologii je bohužel méně,“ dokládá Mar-
tin Žikovský. V souvislosti s tím se neustále zvyšuje 
třeba používání displejů, které se dají použít opa-
kovaně, v průběhu více kampaní s tím, že se vymě-
ní pouze některé jejich části.

„Největší novinkou jsou synchronizované systémy 
displejů, které umožní pouštět přímo na vystavení 
videa, měnící se ceny, animace, a to na několika 
displejích zároveň na celé ploše stojanů,“ podotý-
ká Vít Krčmář. Jde o nový tahák působící pozitivně 
na mysl zákazníků. Díky on-line technologiím lze 
se zákazníky komunikovat nejen v místě prodeje, 
ale zároveň je možné se připomenout i u nich 
doma a nabídnout další produkty nebo služby. „To 
přináší nesporné výhody nejen pro prodejce, ale 
i pro zákazníka. Takové propojení můžeme vidět 
na konceptu obchodu Sportisimo v pražském Pal-
ladiu,“ poukazuje Adam Klofáč.

S ohledem na vývoj situace (změna nákupního 
chování a rostoucí význam on-line) budou stále 
důležitější on-site a off-site kampaně. Možnosti 
pro klienty v této oblasti se výrazně rozšíří během 
následujících měsíců. „Nesmí se zapomenout ani 
na plánování kampaní založených na zákaznic-
kých a prodejních datech a na následném vyhod-
nocení kampaně, ideálně pomocí těchto dat, aby 
se dosáhlo co nejvyšší efektivity při implementaci 
médií,“ sděluje Martin Oščádal. Ve vyhodnocení 
nemusí hrát hlavní roli vždy celkový obrat či ná-
růst. Často je to také dosah kampaně, počty zá-
kazníků a podíl nových, dopad na konkurenci či 
kategorii a další faktory přispívající k naplnění 
širší strategie.

zvu k akci a časově omezenou výhodu. „A pak ji 
opakovat a opakovat do doby, než zákazník na-
koupí. Poslední výzkumy přitom ukazují, že počet 
pro aktivaci zákazníka se zvedl na 16 opakování,“ 
prozrazuje Vít Krčmář. „Zadavatelé díky našim do-
poručením více promýšlejí navázání produktů na 
své kampaně a POP prostředky berou jako součást 
celkové strategie. Pomocí analýzy, která je součás-
tí našich služeb, jsme schopni přesně oslovit cílo-
vou skupinu,“ míní Adam Klofáč.

Na základě toho lze docílit, že tato posila bude 
prodávat, podporovat a zvyšovat prodej daného 
výrobku. „Vizuální stránka je samozřejmě také vel-
mi důležitá, POS a POP musí zaujmout a přesvěd-
čit zákazníka, aby dal výrobku šanci, případně mu 
také poskytnout základní informace o výrobku 
samotném a jeho výhodách. Funkcionalita jako 
taková by však měla být na prvním místě,“ dopl-
ňuje Alena Durnová. S příchodem nových trendů 
a zapojováním digitální a virtuální reality se nabí-
zejí nové možnosti propagace. I zde by však mělo 
platit, že méně znamená více – POP a POS mate-
riály musí prodávat především zboží, ne sebe. Kaž-
dý produkt se chová jinak, a to dokonce i v jednot-
livých typech trhu. „Obecně by se dalo říci, že POS 
by měl být v souladu s celým marketingovým mi-
xem výrobku, měl by reflektovat předem defino-
vaný cíl podlinkové reklamy a samozřejmě musí být 
rentabilní,“ reaguje Marek Končitík. Kampaně by 
měly být vytvořeny tak, aby primárně reflektovaly 
prodejní cíle a sekundárně i ty marketingové. Čas 
od času se ale priority obrátí.

Vystavení obohacují 
technologie

Aktuálně se v této oblasti hojně využívají různé ma-
teriály a způsoby, jak zaujmout. POS a POP pro-
středky tak svítí, blikají, voní a kartonové stojany 
dnes lze poskládat v okamžiku. Mezi regály a ulič-
kami se objevují výrazné dřevěné doplňky, barové 

k vystavení svého zboží. „Nedomníváme se však, 
že by pandemie měla mít vliv na počty či kombi-
nace POS a POP. Za nás maloobchod funguje 
 prakticky bez omezení,“ uvádí Tomáš Kropáč, 
business unit manager pro merchandising společ-
nosti  4 P & P. Tato nová situace tak může dát vy-
niknout novým a neotřelým projektům, jen se na 
ně musí společnosti připravit.

Prodávat, podporovat 
a zvyšovat odbyt 

Předpokladem správného fungování POS a POP 
materiálu je funkčnost. „Také musí zaujmout, 
ideál ně na první pohled. Pak už je to jen otázka 
poměru mezi kvalitou, cenou a výkonem,“ dekla-
ruje Pavel Krása. Pokud jde o vzhled či layout, ide-
ální POS materiál by měl být jednoduchý s jasným, 
přímým a krátkým textem. „Z grafického hlediska 
by měl být co nejpoutavější, aby spotřebitele zau-
jal,“ informuje Anca Taran, senior activation ma-
nager pro segment cukrovinek společnosti Mars 
pro střední Evropu. Podpora by přitom měla být 
aktuální k akci či sezoně a měla by mít jasnou vý-

Na prvním místě 
by měla být 

funkcionalita.

 „Ideál 
nenaštve 

a nadchne.“

Ideální POP materiál je takový, který zajistí 
impulzní nákup nebo navýšení spotřebního 
koše. Měl by být nový, jiný, stále se měnící 
a nestereotypní. Ideální POS je potom 
takové místo pro vystavení, které spotřebi-
tele v cestě za zbožím nenaštve a zároveň 
jej nadchne.

Tomáš Kropáč,
usiness unit manager 
pro merchandising, 4 P & P
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SLUŽBY PRO OBCHOD

 S 

oučasná pandemická situace má 
nemalý vliv na POS a POP materiály. 
„Potýkáme se s novým fenoménem, 
kdy většina zadavatelů sedí doma 
a řeší pouze nejnutnější pracovní 

věci. Zatímco v minulosti marketing proaktivně vy-
víjel nové projekty, byl inspirátorem v oboru, snažil 
se firmě zvedat viditelnost, v tuto chvíli se bojí coko-
li rozhodnout či vymyslet. Změna strategie spočívá 
i v tom, že dnes je kladen důraz na úspory v mar-
ketingu víc než na zvýraznění a podporu vlastních 
produktů,“ hodnotí aktuální stav Marek Končitík, 
obchodní ředitel společnosti Dago. Je přitom nutné 
si uvědomit, že nemalý vliv v tomto mají i zadava-
telé, kteří se bojí o místa, a tak nechtějí udělat chy-
bu. „Potvrzuji. Obrovský dopad vnímáme i v našem 
byznysu. V retailu došlo k omezení většiny aktivit. 
Byli jsme nuceni redukovat výrobu a distribuci větši-
ny POS a POP materiálů,“ dodává s povzdychem Vít 
Krčmář, jednatel společnosti Promoteri.eu.

Z realizace je událost 
v prodejně

Většina zadavatelů je tak se svými aktivitami opa-
trná. Pokud se ale rozhodnou a udělají zajímavý 
projekt, snaží se daleko víc než dřív o jeho stopro-
centní realizaci a chtějí od něj více než jen vystave-
ní produktu. „U zadavatelů tak vnímáme tlak 
nejen na provedení a umístění materiálů v prodej-
nách, ale čím dál více chtějí znát i doplňkové infor-
mace z prodejen, nebo dokonce zaznamenáváme 
poptávku po službě prezentace novinek přímo od 
našeho pracovníka na místě. Z realizace POS ma-
teriálu se tak stává událost v prodejně a přináší 
firmám i jiný než propagační efekt,“ uvádí Martin 
Žikovský, production director of retail service spo-
lečnosti U & We Advertising. Zadavatelé chtějí za-
kázku sledovat on-line, nad vším mít kontrolu, a to 
nejlépe v celém průběhu procesu, tedy od výroby 
přes dopravu, realizaci, kontrolu vystavení až po 
precizní vyhodnocení kampaní. Často se stává, že 
reporting a možnost on-line kontroly realizace hra-
jí klíčovou roli.

Zboží vyžaduje péči

POS a POP média tak byla ovlivněna jako celý svět. 
Je důležité si uvědomit, že tyto navigační a nákupně 

podporující materiály jsou pro zákazníky, jejichž 
chování není stejné jako před pandemií, velmi důle-
žité. „Pokud POS a POP materiály pomohou k lepší 
orientaci a edukaci zákazníků v prodejnách a efek-
tivnějšímu nakupování a navedou zákazníky k nej-
lepším nabídkám a produktům, mohou tak zlepšit 
zákaznickou zkušenost a dojem, že je o dané pro-
dukty pečováno. To má pozitivní vliv jak na nárůst 
prodejů, tak i na povědomí o značce,“ vysvětluje 
Martin Oščádal, media planning managera CZ & SK 
společnosti dunnhumby media. Pavel Krása, busi-
ness unit leader společnosti Astron print, potvrzuje, 
že změna se odehrála, ale je nutné rozlišovat. Podle 
něj jsou odvětví a produkty, které pandemie ni-
kterak zásadně neovlivnila. A do toho boduje 
 e-commerce, která získává na důležitosti, a penetra-
ce on-line retailu tak obecně poměrně rychle roste.

Úkol: zaujmout zákazníka

V době, kdy jsou v případě kamenných obchodů 
otevřeny jen ty se základními potřebami, vidí 
spousta spotřebitelů nakupování jako jediný způ-
sob sociální interakce. „A právě toho by měli ob-

chodníci využít. I když zákazníci chodí do obchodů 
pro sociální zážitek, tráví nákupem a výběrem zbo-
ží čím dál méně času, a to zejména kvůli zdravot-
ním rizikům,“ zdůrazňuje Alena Durnová, marke-
tingová manažerka společnosti POS Media Czech 
Republic. Už před pandemií bylo hlavním úkolem 
POP především zaujmout a přimět zákazníka, aby 
si daný výrobek koupil. To teď bude muset fungo-
vat ještě více. „Pozorujeme, že značky mají stále 
velký zájem komunikovat v rámci in-store, přišly 
totiž o jiné možnosti propagace, například promo, 
eventy či roadshow. Potenciál je velký, jen se musí 
správně využít a propojit s ostatními komunikační-
mi kanály,“ dodává Alena Durnová.

Zadavatelé ve světle nového normálu budou chtít 
více zviditelnit svůj produkt, a tak vznikne větší tlak 
na inovace. „Jednoznačně se nesmějí bát nových 
směrů, tím lze využít vlastní náskok oproti konku-
renci. Snažíme se vytvářet obchod jako příběh 
a zadavatele ukázat jako rádce při výběru zboží, 
což se nám daří. Typický příklad je třeba koncept 
Super zoo, který splňuje dnešní trendy v oblasti pet 
food,“ vzkazuje Adam Klofáč, obchodní ředitel 
společnosti Moris design. Každý velký hráč se tak 
snaží ve své kategorii využít kterékoliv příležitosti 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

In-store komunikace
musí ladit s dobou

 Retail svírá celosvětová pandemie. A nějakou dobu ještě bude. Existují obory, jako 
je FMCG a další, které z důvodu nařízení vlády nebyly ovlivněny, a dokonce nejsou 
postiženy nebo se jim při srovnání s předcovidovým obdobím obratově daří i více. 
Děje se tak ale na úkor mnohde dlouhodobě uzavřené konkurence. Komunikace v místě 
prodeje je však stále součástí obchodů a musí se přizpůsobit aktuální nelehké situaci.
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E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY dlouhodobě ovládá 
on-line platba kartou. Je to prověřená technologie, kterou 
uživatelé znají a důvěřují ji. Na druhém místě jsou on-line bankovní 
tlačítka a klasické bankovní převody, do popředí se dostávají 
i odložené platby.

STŘECHY 
A PODLAHY 
SKLADŮ –  
KONTROLA, 
ÚDRŽBA 
A ÚPRAVY. Efektivita 
a udržitelnost jsou ve 
skladových provozech 
klíčovými „příkazy dne“. 
Týká se to i střech a podlah 
skladů, kde by se neměla 
podcenit údržba, kontrola 
ani případné opravy.

PIVO je tuzemským fenoménem. Mezi aktuálně největší trendy v rámci této 
kategorie patří regionální piva, respektive prodej produkce lokálních pivovarů jako 
zpestření sortimentu. Dalším obrovským trendem jsou speciální piva, stejně tak 
i ekologické balení a plechovky.

OBSLUŽNÉ ÚSEKY musí splňovat přísné nároky dnešních 
zákazníků. Nabídnout čerstvost, vůni a dokonalý servis. Návrh 
a instalace musí vyhovovat normám i prodejním špičkám. Obsluha 
nemůže pouze krájet a vážit, musí být také odborníkem na prodej 
nabízených produktů.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
si užívá týmového ducha.

SETKÁNÍ 
S TOMÁŠEM 
PROUZOU, prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR, se zaměřuje i na 
konkrétní plány a vize.

V našem 
dalším čísle
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Jste na konci 
ZaPmag. 
Nepřehlédli 
jste něco?

Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY dlouhodobě ovládá 
on-line platba kartou. Je to prověřená technologie, kterou 
uživatelé znají a důvěřují ji. Na druhém místě jsou on-line bankovní 
tlačítka a klasické bankovní převody, do popředí se dostávají 
i odložené platby.

STŘECHY 
A PODLAHY 
SKLADŮ –  
KONTROLA, 
ÚDRŽBA 
A ÚPRAVY. Efektivita 
a udržitelnost jsou ve 
skladových provozech 
klíčovými „příkazy dne“. 
Týká se to i střech a podlah 
skladů, kde by se neměla 
podcenit údržba, kontrola 
ani případné opravy.

PIVO je tuzemským fenoménem. Mezi aktuálně největší trendy v rámci této 
kategorie patří regionální piva, respektive prodej produkce lokálních pivovarů jako 
zpestření sortimentu. Dalším obrovským trendem jsou speciální piva, stejně tak 
i ekologické balení a plechovky.

V našem 
dalším čísle

OBSLUŽNÉ ÚSEKY musí splňovat přísné nároky dnešních 
zákazníků. Nabídnout čerstvost, vůni a dokonalý servis. Návrh 
a instalace musí vyhovovat normám i prodejním špičkám. Obsluha 
nemůže pouze krájet a vážit, musí být také odborníkem na prodej 
nabízených produktů.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
si užívá týmového ducha.

SETKÁNÍ 
S TOMÁŠEM 
PROUZOU, prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR, se zaměřuje i na 
konkrétní plány a vize.

V našem 
dalším čísle
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Jste na konci 
ZaPmag. 
Nepřehlédli 
jste něco?

Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY dlouhodobě ovládá 
on-line platba kartou. Je to prověřená technologie, kterou 
uživatelé znají a důvěřují ji. Na druhém místě jsou on-line bankovní 
tlačítka a klasické bankovní převody, do popředí se dostávají 
i odložené platby.

STŘECHY 
A PODLAHY 
SKLADŮ –  
KONTROLA, 
ÚDRŽBA 
A ÚPRAVY. Efektivita 
a udržitelnost jsou ve 
skladových provozech 
klíčovými „příkazy dne“. 
Týká se to i střech a podlah 
skladů, kde by se neměla 
podcenit údržba, kontrola 
ani případné opravy.

PIVO je tuzemským fenoménem. Mezi aktuálně největší trendy v rámci této 
kategorie patří regionální piva, respektive prodej produkce lokálních pivovarů jako 
zpestření sortimentu. Dalším obrovským trendem jsou speciální piva, stejně tak 
i ekologické balení a plechovky.

OBSLUŽNÉ ÚSEKY musí splňovat přísné nároky dnešních 
zákazníků. Nabídnout čerstvost, vůni a dokonalý servis. Návrh 
a instalace musí vyhovovat normám i prodejním špičkám. Obsluha 
nemůže pouze krájet a vážit, musí být také odborníkem na prodej 
nabízených produktů.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
si užívá týmového ducha.
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PROUZOU, prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR, se zaměřuje i na 
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E-COMMERCE PLATEBNÍ METODY dlouhodobě ovládá 
on-line platba kartou. Je to prověřená technologie, kterou 
uživatelé znají a důvěřují ji. Na druhém místě jsou on-line bankovní 
tlačítka a klasické bankovní převody, do popředí se dostávají 
i odložené platby.
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skladových provozech 
klíčovými „příkazy dne“. 
Týká se to i střech a podlah 
skladů, kde by se neměla 
podcenit údržba, kontrola 
ani případné opravy.

PIVO je tuzemským fenoménem. Mezi aktuálně největší trendy v rámci této 
kategorie patří regionální piva, respektive prodej produkce lokálních pivovarů jako 
zpestření sortimentu. Dalším obrovským trendem jsou speciální piva, stejně tak 
i ekologické balení a plechovky.

OBSLUŽNÉ ÚSEKY musí splňovat přísné nároky dnešních 
zákazníků. Nabídnout čerstvost, vůni a dokonalý servis. Návrh 
a instalace musí vyhovovat normám i prodejním špičkám. Obsluha 
nemůže pouze krájet a vážit, musí být také odborníkem na prodej 
nabízených produktů.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
si užívá týmového ducha.

SETKÁNÍ 
S TOMÁŠEM 
PROUZOU, prezidentem 
Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR, se zaměřuje i na 
konkrétní plány a vize.

V našem 
dalším čísle



Značka Zewa uvádí 
novou nejekologičtější 

řadu Zewa Natural Soft. 
Bez parfemace, bez alergenů, 

bez barviv a bělidel.

100%
BIOLOGICKY ODBOURATELNÝCH

VLÁKEN PŘÍRODNÍHO PŮVODU

RECYKLOVATELNÝ

OBAL S NIŽŠÍ 
UHLÍKOVOU STOPOU

*


