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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!

B ěhem nedávné víken-
dové akce, interně 
nazvané průvan v led-
ničce, jsem pomáhal 
blízké člence naší 
rodiny, zástupkyni 

nejstarší generace, s vyklizením a vyčiš-
těním jednoho z nejdůležitějších zařízení 
pro ukládání a uchovávání potravin. Byla 
to zároveň výjimečná příležitost za-
myslet se nad různými souvislostmi. 
A to nejenom při detailním pohledu na 
až neuvěřitelné množství různorodých, 
především mléčných a masných výrobků, 
které jedinec dokáže za několik týdnů 
nashromáždit a vměstnat do tak ome-
zeného prostoru. Jistě jej k tomu vede 
nejenom nutné vyzbrojování do boje 
s věčným nepřítelem jménem hlad, ale 
také nezbytnost mít něco po ruce, když 
přijde takzvaná mlsná. Připočíst je třeba 
lákavé, všudypřítomné a nekonečně 
výhodné akční nabídky. K tomu se ještě 
určitě přidává nutkavý, asi i přírodou 
daný pocit a okolím přikrmované podvě-
domí, že je třeba mít jisté zásoby. Člověk 
přece nikdy neví…

Průvan určitě není od věci ani v obcho-
dě. Mám tím na mysli nejenom důkladné 
vyvětrání po zimním období, které bylo 
tentokrát nezvykle dlouhé a po všech 
směrech náročné. Zcela jistě se v zájmu 

zachování příjemné atmosféry k nákupu 
hodí dát sbohem různým ne/vůním 
a zá/pachům. Od věci taky není zbavení 
se „ležáků“, rozuměj výrobků, které v re-
gálech spíše zaclánějí a zabírají místo, jež 
by si zasloužily zatím neokoukané, nevy-
zkoušené inovace a novinky. Obdobný 
přístup si jistě zaslouží i zařízení a vyba-
vení místa prodeje. Když jsme u toho, 
dávka k tomu tolik potřebné inspirace 
a motivace je jako vždy ve vrchovaté 
míře     předložena třeba na následujících 
stránkách. 

Aby byl tento pohled veskrze komplexní, 
tak i občasný průvan v hlavě je podle 
odborníků velice vítaným příspěvkem
k zachování zdravé mysli. Ta, jak známo, 
tvoří základ zdraví jako takového. O jeho 
významu, hodnotě a nenahraditelnos-
ti se v této prapodivné době všichni 
přesvědčujeme více než dost. Stejně tak 
i o potřebnosti a nezbytnosti řádného 
průvanu na důležitých místech našeho 
společného života.

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Prievany je potrebné robiť na všetkých 
frontoch. Po dôkladnom vyvetraní je tiež 
dôležité pamätať na to, aby sa priestor, 
či už v chladničke, alebo hlave, opäť 
nezahltil nepodstatnými vecami a myš-
lienkami. Veľmi dobrou pomôckou, ktorú 
som najprv začala používať v chladničke 
a potom aj napríklad pri triedení e-mai-
lov, sa nazýva „First in, First out“, teda 
jesť (alebo odpovedať) chronologicky. 
Nič mi tak nestojí „na sklade“ a čím skôr 
to odsýpa, tým skôr mám vo veciach 
poriadok.  

 Prostor 
 Novinky
 ZdravíB

nejstarší generace, s vyklizením a vyčiš-
těním jednoho z nejdůležitějších zařízení 
pro ukládání a uchovávání potravin. Byla 
to zároveň výjimečná příležitost 
myslet se nad různými so
A to nejenom při detailním pohledu na 
až neuvěřitelné množství různorodých, 
především mléčných a masných výrobků, 
které jedinec dokáže za několik týdnů 
nashromáždit a vměstnat do tak ome-
zeného prostoru. Jistě jej k tomu vede 
nejenom nutné vyzbrojování do boje 
s věčným nepřítelem jménem hlad, ale 
také nezbytnost mít něco po ruce, když 
přijde takzvaná mlsná. Připočíst je třeba 
lákavé, všudypřítomné a nekonečně 
výhodné akční nabídky. K tomu se ještě 
určitě přidává nutkavý, asi i přírodou 
daný pocit a okolím přikrmované podvě-
domí, že je třeba mít jisté zásoby. Člověk 
přece nikdy neví…

Průvan určitě není od věci ani v obcho-
dě. Mám tím na mysli nejenom důkladné 
vyvětrání po zimním období, které bylo 
tentokrát nezvykle dlouhé a po všech 
směrech náročné. Zcela jistě se v zájmu 

Průvan



4

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

NAVIGACE

Setkání

Petr Kočí: Na podzim 
spustíme on-line shop 
i s dopravou 12

Z
a
 š

ip
k

ou
! 
(n

eb
o 

n
e)

Barometr 5
Ve stručnosti 6
Fotogalerie 8
Kdo je kde 10
Blog 11

Co jsme 
viděli…

Pozorovatel 
trendů

Výzva do budoucna: 
konkurenceschopné 
zemědělství 
a potravinářství 20
Využijte efektivního 
digitálního pomocníka 28

Daří se zachovat 
dotace pro malé 
obchody 19
Platbám vládnou 
návyky 22
Markéta Kajabová: 
Pracovat pro love 
brand stojí za to 24

Inspirace

Téma 
vydání

Privátky rostly 
loni rychleji než 
tradiční značky 16

Nealko teď teče 
hlavně doma 30
Zmrzliny míří do pint 
a multipacků 34
Pivní trh vyhovuje 
fajnšmekrům 38
Domácí škola i kancelář 
musí zaujmout a bavit 42

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Obslužný úsek zůstává 
dominantou prodejny 48

Služby pro 
obchod

Sales promo se nadechuje
k velkým změnám 52



4

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

NAVIGACE

Setkání

Petr Kočí: Na podzim 
spustíme on-line shop 
i s dopravou 12

Z
a
 š

ip
k

ou
! 
(n

eb
o 

n
e)

Barometr 5
Ve stručnosti 6
Fotogalerie 8
Kdo je kde 10
Blog 11

Co jsme 
viděli…

Pozorovatel 
trendů

Výzva do budoucna: 
konkurenceschopné 
zemědělství 
a potravinářství 20
Využijte efektivního 
digitálního pomocníka 28

Daří se zachovat 
dotace pro malé 
obchody 19
Platbám vládnou 
návyky 22
Markéta Kajabová: 
Pracovat pro love 
brand stojí za to 24

Inspirace

Téma 
vydání

Privátky rostly 
loni rychleji než 
tradiční značky 16

Nealko teď teče 
hlavně doma 30
Zmrzliny míří do pint 
a multipacků 34
Pivní trh vyhovuje 
fajnšmekrům 38
Domácí škola i kancelář 
musí zaujmout a bavit 42

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Obslužný úsek zůstává 
dominantou prodejny 48

Služby pro 
obchod

Sales promo se nadechuje
k velkým změnám 52

5

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Ceny čerstvých 
potravin rostou
 V březnu 2021 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila o 1‚69 %, z původ-
ních 1 726‚20 Kč na 1 735‚90 Kč. Zvýšení cen 
se odehrálo u sedmi z deseti sledovaných 
obchodníků.

Nejvíce si v březnu 2021 zákazníci připlatili za 
výrobky z monitorovaného košíku v prodej-
nách Globus, a to 121 Kč, což odpovídá nárůstu 
o 7‚1 %. A také v Kaufl andu, kde bylo možné 
nakoupit zboží z monitorovaného spotřební-
ho koše o 57 Kč dráž než minulý měsíc (nárůst 
3‚1 %). Jediný řetězec, u něhož bylo zaregistrová-
no výraznější zlevnění výrobků, byl supermarket 
Tesco, kde došlo k poklesu celkové nákupní ceny 
o 36 Kč, což představuje pokles o 2‚1 %.

Největší vliv na zvýšení průměrné hodnoty sledo-
vaného koše měly čerstvé potraviny, u nichž došlo 
v březnu k výraznému nárůstu cen o 5‚5 %. Na-
příklad cena papriky červené 1 kg se zvýšila v me-
ziměsíčním srovnání o více než 40 %, pomeranče 
1 kg zdražily o 17 %. Mírně, konkrétně o 0‚4 %, 
zdražily i trvanlivé výrobky a koloniál. Naopak prů-
měrná cena drogistických výrobků a kosmetiky se 
opět snížila, v březnu o dalších 2‚2 %.

Pokud jde o letákovou aktivitu, celkový počet na-
bízených akcí se v březnu snížil o necelých 6 %. 
Zásadní měrou se na tom podílely akce na čerstvé 
produkty, u nichž obchodníci nabídli zákazníkům 
v březnu o 12 % méně slevových akcí než minu-
lý měsíc. U ostatních dvou kategorií se celkový 
počet akcí výrazněji nezměnil. Mimo Makro, kde 
se průměrná hodnota spotřebního koše v březnu 
2021 pohybovala na úrovni 1 539‚80 Kč, zákazní-
ci nejvýhodněji nakoupili v prodejnách Tesco HM 
(1 670‚10 Kč). 

V únoru meziročně nejvíce vzrostl obrat alkoholu

1,69 %
 V porovnání s únorem vzrostla průměrná 
cena spotřebního koše v březnu 2021 o 1‚69 %.

1 755,90 Kč

 Průměrná hodnota 
spotřebního koše se zvýšila 
ze 1 726‚20 Kč na 1 755‚90 Kč.



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

 Drtivá většina Čechů si dopřává zmrzliny
 I když je jaro v plném proudu, nelze zanedbat přípravy na letní sezonu. Proto se spo-
lečnost 4 P & P prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpotter dotazovala nakupujících na 
jejich spotřebitelské chování a nákupní zvyklosti v kategoriích zmrzlin a nealko nápojů.

Plány na léto ovlivňují spotřebitelské chování 
a nákupní zvyklosti v kategoriích zmrzlin a nealko 
nápojů. Konzumenti v tomto období jednoznač-
ně preferují osvěžující vychlazený nápoj a nejvíce 
pijí vodu z kohoutku (23 %), perlivou neochu-
cenou vodu (13 %), ochucenou vodu (13 %), 

nealkoholické pivo (11 %) a sycenou limonádu 
(10 %). Třetina volí neslazený nápoj. Pokud pre-
ferují slazený (59 %), tak cukrem (35 %). Přírodní 
sladidla volí 15 % spotřebitelů a umělá 9 %. Dvě 
třetiny nakupujících preferují při nákupu nápojů 
větší balení (1‚5 l a 2 l), pětina pak menší, 0‚5 l.

Až 97 % nakupujících kupuje v létě zmrzliny 
(50 % občas, 47 % pravidelně). Kopečkovou 
nebo točenou si nejraději dopřeje 53 % spotře-
bitelů a balenou zmrzlinu preferuje 44 %. Nej-
preferovanější (57 %) jsou smetanové a mléčné 
zmrzliny (bez rostlinného tuku),                 nejčastěji ve 
velikosti 80 až 200 ml. Zhruba 30 % preferuje 
ovocné zmrzliny o menší velikosti, 40 až 60 ml. 
Jen asi procento spotřebitelů preferuje zmrzliny 
s rostlinným tukem. Přitom 42 % nakupujících 
nesleduje složení zmrzlin. 

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (2/2021 vs. 2/2020, v %)

 Pivo    16‚7

 Sýry    9,0

 Tvrdý alkohol   23‚7

 Čokoládové cukrovinky 2‚3

 Víno*    25‚8

 Sušenky a oplatky  −5‚2

 Káva    8,0

 Mléko    1‚9

 Slané pochutiny   13‚9

Jogurty   −0‚4

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (2/2021 vs. 2/2020, v %)

 Papírové produkty −5‚1

 Krmivo pro psy a kočky 6,0

Péče o vlasy 3,0

 Prací prostředky −6‚6

 Péče o zuby* 2‚8

 Čisticí prostředky 4,0

Péče o tělo* 17‚3

 Osobní hygiena 4‚8

Péče o dítě 2‚9

 Dětská strava −0‚7

* ČR, elektronická data moderního trhu

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

10. 11. 12. 13.

Albert SM 1 743‚2 1 781‚2 1 723‚2 1 811‚2

Albert HM 1 687‚6 1 669‚2 1 753‚2 1 603‚2

Billa 1 842‚3 1 897‚3 1 951‚3 1 735‚3

Globus 1 755‚7 1 844‚7 1 791‚2 1 840‚2

Kaufland 1 871‚5 1 851‚5 1 948‚5 1 942‚9

Lidl 1 811‚8 1 870‚8 1 917‚8 1 915‚8

Makro 1 510‚7 1 563‚2 1 534‚3 1 551‚2

Penny 
Market 1 709‚3 1 771‚3 1 811‚3 1 702‚2

Tesco HM 1 739‚9 1 629‚8 1 673‚8 1 636‚8

Tesco SM 1 755‚8 1 741‚8 1 684‚8 1 658‚8

Vývoj cen v období 3. 3. – 30. 3. 2021

Co na etiketách zmrzlin sledují 
spotřebitelé

Obsah tuku 7‚7 %

Obsah cukru 12‚3 %

Kalorická hodnota 5‚4 %

Velikost balení 11‚5 %

Jaká éčka produkt obsahuje 15‚4 %

Něco jiného 6‚2 %

Nic 41‚5 %



CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Razantní 
růst e-shopů 

pokračuje
 Obrat českých e-shopů se v letošním prv-
ním kvartálu oproti loňskému zvýšil o 16 mi-
liard korun. Zatímco v prvním čtvrtletí loň-
ského roku prodaly zboží za zhruba 21 miliard 
korun, v tom letošním za přibližně 37 mi liard. 
Vyplývá to z analýzy společnosti Shoptet.

Tuzemské e-shopy v letošním prvním čtvrtletí me-
ziročně bezmála zdvojnásobily svůj celkový obrat. 
Oproti prvním třem měsícům loňského roku, kdy 
dosáhly obratu 21 miliard korun, letos ve stejném 
období prodaly zboží za 37 miliard korun. „Hlav-
ním důvodem obrovského růstu e-commerce je 
sílící obliba on-line nakupování. Ta se projevuje 
mimo jiné tím, že vedle jídla z restaurací a potravin 
nakupují lidé v e-shopech i běžné produkty denní 
spotřeby. V našem březnovém průzkumu potvrdila 
polovina dotázaných, že on-line nakupují vše, co 
je možné. A téměř polovina v tom plánuje v ma-
ximální možné míře pokračovat i nadále,“ uvádí 
Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet.

O aktivitách českých e-shopů čtěte 
v ZaPmag 3/2021 na str. 6 nebo 
na www.zboziaprodej.cz. 

Tierra Verde mění 
sestavu majitelů

 Ve společnosti Tierra Verde, která je tu-
zemským výrobcem eko drogerie, eko kosme-
tiky a produktů pro ekologickou domácnost, 
dochází ke změně v sestavě majitelů. Novými 
spolumajiteli se stávají manželé Zuzana a Jan-
nis Samarasovi. Menšinový podíl současně 
získává Jan Čillík, dlouholetý člen rodiny Tierra 
Verde a v současné době její CEO odpovědný 
za provozní část firmy. Původní spolumajitelé 
Martin Dokoupil a Tibor Schätzel zůstávají 
i nadále společníky a stejně jako Samarasovi 
vlastní přibližně třetinový podíl.

Do společnosti Tierra Verde se nově rozhodli 
vstoupit manželé Zuzana a Jannis Samarasovi. 
Hlavní podnikatelskou aktivitou Jannise Samarase 
je společnost Kofola, do jejíž struktury patří i síť 
freshbarů a salaterií Ugo nebo tradiční český vý-
robce bylinných čajů a směsí z léčivých rostlin 
Leros. „Jsem rád, že jsme s mojí ženou dostali pří-
ležitost spolupodílet se na příběhu Tierry. Je to 
skvělá firma s velmi dobrým týmem a krásnými 
výrobky. Kéž by více firem mělo podobnou filozo-
fii a cíle. Jsou pro mne inspirací. Ekologie, udržitel-
nost a cirkulární ekonomika jsou témata, která 
řeším každý den, ale poprvé mám šanci zažít 
firmu, která má ve svém DNA tyto hodnoty od 
samého prvopočátku,“ říká Jannis Samaras, nový 
spoluvlastník společnosti Tierra Verde. 

Amazon Fresh 
je už v Londýně

 Technologický gigant Amazon v březnu 
otevřel první dvě bezobslužné prodejny s po-
travinami mimo Spojené státy. Obě jsou 
v Londýně, jedna v městském obvodu Ealing 
a druhá u stadionu ve Wembley. V londýnské 
části Ealing a na Wembley Park Boulevard slouží 
od března zákazníkům první dvě evropské pro-
dejny Amazon Fresh. Jejich nabídku tvoří nová 
privátní značka by Amazon, která zahrnuje maso, 
ryby, mléko, ovoce a zeleninu a pekařské výrobky. 
Nakupující používají mobilní aplikaci Amazonu, jež 
jim umožňuje vstoupit a z regálů si vybrat, co po-
třebují. Potom bez použití pokladny odejdou s au-
tomaticky vyúčtovaným nákupem. 

Marks & Spencer 
v ČR obměňuje 
nabídku potravin
 Řetězec Marks & Spencer informoval 
o změně v nabídce potravin pro český trh. 
Chlazené produkty zcela nahradí rozšířenou 
řadou mražených výrobků. Seznam položek 
mraženého sortimentu se zdvojnásobí. Tu-
zemští zákazníci si tak budou moci vybrat 
z rozsáhlého sortimentu mražených potra-
vin, například hotová jídla, masa, ryby, řadu 
BBQ nebo dezerty. Retailer činí toto rozhodnutí 
s ohledem na výrazný nárůst zájmu zákazníků 
o mražené zboží a staví se tak ke změnám v do-

VE TŘECH 
SLOVECH:

Doba
Hra
Příležitost

Oldřich Mašek, 
obchodní ředitel, Havlík Opal

Franšíza po česku

Franšíza byl zvláštní a ojedinělý koncept poloviny 
90. let minulého století, u kterého jsme mnozí z nás 
stáli a tvořili ho. Pro obchodníky z vyspělých zemí 
byla naše forma franšízy spíše marketingový paskvil, 
ale my jsme tímto vývojem přirozeně zrcadlili novou 
porevoluční dobu, které přirozeně chyběla zkuše-
nost a hlavně odvaha. K vytvoření opravdu silné 
a jednotné vazby mezi výrobcem, velkoobchodem 
a především maloobchodem, potažmo pak spotře-
bitelem, bohužel nedošlo. A to z mnoha důvodů, 
které jsou obecně známé.

Zkrátka hra s doporučenými pravidly se dlouho hrát 
nedá. Nevytvořili jsme tak žádné pevné celky, jako 
například sousedi v Německu typu Spar, Edeka a po-
dobně, tak, abychom konkurovali globálnímu ná-
stupu řetězců. Volné franšízy v současnosti nemají 
pevné, realizovatelné vize a český tradiční trh nelá-
ká ani investory, ani mladé generace podnikavých 
nástupců rodinných maloobchodů. Trh je zaplaven, 
tedy až na výjimky, tisícovkami prodejen označe-
ných franšízovým logem, za kterým chybí realizace 
obsahu dané franšízové koncepce.

I když je už dlouho po 12. hodině, je tu pořád ješ-
tě cesta, jak sjednotit a dlouhodobě udržet ty ma-
loobchody, které budou mít chuť a sílu vydat se 
společnou cestou plnou nezbytných kompromisů 
a pevných závazků v celém franšízovém řetězci. Je to 
výzva právě pro ty dnes relativně úspěšné obchodní-
ky, aby se podívali deset let dopředu a vyhodnotili, 
jestli to, co dělají dobře teď, bude v budoucnu stačit. 
Partneři pro franšízu v podobě silných velkoobcho-
dů, výrobců a ostatních spolupracujících subjektů 
zde stále jsou a čekají na svoji příležitost.

Oldřich 
MašekMašek

SPECIALISTA 

NA FRANŠÍZU

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

dávkách produktů po odchodu Velké Británie 
z EU. Zvolené řešení mu umožní zaručit vysoký 
standard nabídky pro zákazníky tak, jak od 
značky očekávají, a zajišťuje i do budoucna udr-
žení dodávek kvalitního oblečení, domácích po-
třeb a potravin do všech 16 prodejen i do inter-
netového prodeje v České republice. V rámci 
nadcházejících změn řetězec investuje také do 
rekonstrukce prodejních ploch s potravinami, aby 
své prostory zmodernizoval. První zrenovovaná 
prodejna bude otevřena v červenci 2021 v OC 
Nový Smíchov (na fotografii). 

Nejvíce se kupují 
chytré telefony

   Český spotřebitel za uplynulé dva roky 
koupil v průměru více než šest výrobků z kate-
gorie elektra a elektroniky. Nejvíce nakupu-
jeme chytré telefony, během posledních dvou 
let si jej pořídilo 56 % Čechů. Následují rychlo-
varné konvice, sluchátka, televize a vysavače. 
Rozsáhlý výzkum Elektro 2021 realizovaný 
společností Incomind také ukázal, jak se změ-
nil celý nákupní proces, preferované značky 
i vztah k jednotlivým e-shopům i kamenným 
prodejnám.

Rozsáhlý reprezentativní průzkum Elektro 2021 
reali zovaný společností Incomind ukázal, jak se vy-
víjí nákupní chování české populace ve vztahu k sor-
timentům elektro. Při nákupech spotřební elektro-
niky a komunikační techniky převažovaly nákupy 
v e-shopech, zatímco při nákupu spotřebičů byly 
oba prodejní kanály v rovnováze či převážily ka-
menné prodejny nad e-shopy (konvice, televize, 
lednička). Mezi výrobky, které plánuje v příštích 12 
měsících nakoupit nejvyšší počet dotázaných, patří 
zejména chytrý telefon (17 %), notebook (16 %), 
televize (13 %), lednička a sluchátka (12 %). „Při 
rozhodování o nákupu digitální informační zdroje 
již výrazně převažují nad tradičními, nejdůležitější 
jsou srovnávače cen, recenze na internetu a webové 
stránky prodejců,“ uvádí Martina Drtinová, vedoucí 
projektu Elektro 2021. 

Do křupava pečené
Dokonale tenké
Bez umělých barviv a konzervantů

Lákavá kombinace chutí

NOVINKA

Rajče a bylinky

inzerce

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Razantní 
růst e-shopů 

pokračuje
 Obrat českých e-shopů se v letošním prv-
ním kvartálu oproti loňskému zvýšil o 16 mi-
liard korun. Zatímco v prvním čtvrtletí loň-
ského roku prodaly zboží za zhruba 21 miliard 
korun, v tom letošním za přibližně 37 mi liard. 
Vyplývá to z analýzy společnosti Shoptet.

Tuzemské e-shopy v letošním prvním čtvrtletí me-
ziročně bezmála zdvojnásobily svůj celkový obrat. 
Oproti prvním třem měsícům loňského roku, kdy 
dosáhly obratu 21 miliard korun, letos ve stejném 
období prodaly zboží za 37 miliard korun. „Hlav-
ním důvodem obrovského růstu e-commerce je 
sílící obliba on-line nakupování. Ta se projevuje 
mimo jiné tím, že vedle jídla z restaurací a potravin 
nakupují lidé v e-shopech i běžné produkty denní 
spotřeby. V našem březnovém průzkumu potvrdila 
polovina dotázaných, že on-line nakupují vše, co 
je možné. A téměř polovina v tom plánuje v ma-
ximální možné míře pokračovat i nadále,“ uvádí 
Samuel Huba, CEO společnosti Shoptet.

O aktivitách českých e-shopů čtěte 
v ZaPmag 3/2021 na str. 6 nebo 
na www.zboziaprodej.cz. 

Tierra Verde mění 
sestavu majitelů

 Ve společnosti Tierra Verde, která je tu-
zemským výrobcem eko drogerie, eko kosme-
tiky a produktů pro ekologickou domácnost, 
dochází ke změně v sestavě majitelů. Novými 
spolumajiteli se stávají manželé Zuzana a Jan-
nis Samarasovi. Menšinový podíl současně 
získává Jan Čillík, dlouholetý člen rodiny Tierra 
Verde a v současné době její CEO odpovědný 
za provozní část firmy. Původní spolumajitelé 
Martin Dokoupil a Tibor Schätzel zůstávají 
i nadále společníky a stejně jako Samarasovi 
vlastní přibližně třetinový podíl.

Do společnosti Tierra Verde se nově rozhodli 
vstoupit manželé Zuzana a Jannis Samarasovi. 
Hlavní podnikatelskou aktivitou Jannise Samarase 
je společnost Kofola, do jejíž struktury patří i síť 
freshbarů a salaterií Ugo nebo tradiční český vý-
robce bylinných čajů a směsí z léčivých rostlin 
Leros. „Jsem rád, že jsme s mojí ženou dostali pří-
ležitost spolupodílet se na příběhu Tierry. Je to 
skvělá firma s velmi dobrým týmem a krásnými 
výrobky. Kéž by více firem mělo podobnou filozo-
fii a cíle. Jsou pro mne inspirací. Ekologie, udržitel-
nost a cirkulární ekonomika jsou témata, která 
řeším každý den, ale poprvé mám šanci zažít 
firmu, která má ve svém DNA tyto hodnoty od 
samého prvopočátku,“ říká Jannis Samaras, nový 
spoluvlastník společnosti Tierra Verde. 

Amazon Fresh 
je už v Londýně

 Technologický gigant Amazon v březnu 
otevřel první dvě bezobslužné prodejny s po-
travinami mimo Spojené státy. Obě jsou 
v Londýně, jedna v městském obvodu Ealing 
a druhá u stadionu ve Wembley. V londýnské 
části Ealing a na Wembley Park Boulevard slouží 
od března zákazníkům první dvě evropské pro-
dejny Amazon Fresh. Jejich nabídku tvoří nová 
privátní značka by Amazon, která zahrnuje maso, 
ryby, mléko, ovoce a zeleninu a pekařské výrobky. 
Nakupující používají mobilní aplikaci Amazonu, jež 
jim umožňuje vstoupit a z regálů si vybrat, co po-
třebují. Potom bez použití pokladny odejdou s au-
tomaticky vyúčtovaným nákupem. 

Marks & Spencer 
v ČR obměňuje 
nabídku potravin
 Řetězec Marks & Spencer informoval 
o změně v nabídce potravin pro český trh. 
Chlazené produkty zcela nahradí rozšířenou 
řadou mražených výrobků. Seznam položek 
mraženého sortimentu se zdvojnásobí. Tu-
zemští zákazníci si tak budou moci vybrat 
z rozsáhlého sortimentu mražených potra-
vin, například hotová jídla, masa, ryby, řadu 
BBQ nebo dezerty. Retailer činí toto rozhodnutí 
s ohledem na výrazný nárůst zájmu zákazníků 
o mražené zboží a staví se tak ke změnám v do-

VE TŘECH 
SLOVECH:

Doba
Hra
Příležitost

Oldřich Mašek, 
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bitelem, bohužel nedošlo. A to z mnoha důvodů, 
které jsou obecně známé.

Zkrátka hra s doporučenými pravidly se dlouho hrát 
nedá. Nevytvořili jsme tak žádné pevné celky, jako 
například sousedi v Německu typu Spar, Edeka a po-
dobně, tak, abychom konkurovali globálnímu ná-
stupu řetězců. Volné franšízy v současnosti nemají 
pevné, realizovatelné vize a český tradiční trh nelá-
ká ani investory, ani mladé generace podnikavých 
nástupců rodinných maloobchodů. Trh je zaplaven, 
tedy až na výjimky, tisícovkami prodejen označe-
ných franšízovým logem, za kterým chybí realizace 
obsahu dané franšízové koncepce.

I když je už dlouho po 12. hodině, je tu pořád ješ-
tě cesta, jak sjednotit a dlouhodobě udržet ty ma-
loobchody, které budou mít chuť a sílu vydat se 
společnou cestou plnou nezbytných kompromisů 
a pevných závazků v celém franšízovém řetězci. Je to 
výzva právě pro ty dnes relativně úspěšné obchodní-
ky, aby se podívali deset let dopředu a vyhodnotili, 
jestli to, co dělají dobře teď, bude v budoucnu stačit. 
Partneři pro franšízu v podobě silných velkoobcho-
dů, výrobců a ostatních spolupracujících subjektů 
zde stále jsou a čekají na svoji příležitost.
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FOTOGALERIE

Velikonoční ohlédnutí nabízí 
inspiraci pro příští rok
Projekt Shop! Global Easter at Retail 2021 zahrnuje fotogalerii 
nových in-store realizací a prvků komunikace spojených 
s velikonočními svátky. Jeho organizátorem je globální asociace 
Shop!/POPAI a účastní se ho řada zahraničních poboček. Přehlídku 
tak tvoří snímky z prodejních míst z celého světa.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Celou prezentaci Shop! Global 
Easter at Retail 2021 najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Zobrazené in-store aktivity zastupují hlavně ma-
loobchod s potravinami, ale nejdete mezi nimi 
i příklady z kosmetiky a módy. Jsou založené na 
velikonoční náladě zákazníků, kteří chtějí svátky 
jara nějakým způsobem oslavit. Tato sezonní ko-
munikace v místě prodeje je podobně živá jako 
v den svatého Valentýna. A pro maloobchodníky 
a značky všude na světě stále představuje přida-
nou hodnotu, která ovlivňuje chování zákazníků.
Prodejci volí integrovaný přístup a slaďují jej s on-
-line komunikací. Velké značky dominují prezen-
tacím na prodejní ploše i v regálech, jejich taktický 

přístup ale často zahrnuje i druhotné umístění. 
Stále živá jsou tištěná média, zároveň většinou 
převládají dočasné POP materiály z lepenky, roste 
také využití digitálu. také využití digitálu. 

VELKÁ BRITÁNIE – IRSKO

NĚMECKO

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

FRANCIE

JIŽNÍ AFRIKA

BRAZÍLIE



V čase, kdy není možné osobně se potkávat 
na kongresech, pro vás projekt Samoška připravuje 
sérii webinářů zaměřených na exkluzivní data z trhu, 

sortiment prodejny a další aktuální témata.

Nevadí! Sledovat je můžete i z archivu. 
Registraci pro zaslání hesla ke spuštění záznamu 

a informace o nově plánovaných webinářích najdete zde:
www.samoskaweb.cz/snidane-se-samoskou

Propásli jste webináře, které už proběhly?

Staňte se dalším spokojeným účastníkem Snídaně!

Lucie Bernátová
obchodní konzultantka, 
Maloobchodní síť Bala

„Jsem velmi ráda, že se Samoška vydala tímto 
směrem. Ráda sleduji webináře. Poskytují 
mi informace, díky kterým se cítím v obraze, 
a nabízejí mi srovnání a ověření poznatků, 
které získávám prací v terénu. Přidanou 
hodnotu vidím v úspoře času, která je dána 
tím, že lze webinář zhlédnout ze záznamu.“

Lucie Peterová
marketing manager, Detecha, 
chemické výrobní družstvo

„Webinář byl velmi zajímavý. Ráda se 
zúčastním i dalších. Dal mi pohled na trh 
v této době a potvrdily se mé domněnky. 
Tyto informace mi určitě pomohou 
v mojí práci.“

Martin Křenek
vedoucí prodejny, Jednota, 
spotřební družstvo ve Vsetíně

„K webináři o pivní sekci jsem se dostal 
až z archivu a jsem velmi nadšen. Některé 
informace znám, ale mnohé byly nové 
a pro mne určitě přínosné. Prezentaci 
vedli skuteční odborníci v oboru. 
Děkuji za nové formy vzdělávání!“

Covid-19 a jeho vliv 
na český maloobchod

Tradiční trh v nové 
realitě – nastal čas 
posunout prodejnu 

o úroveň výš

Trendy 
v oblasti 
prodeje 

tabákových 
výrobků 

a aktuální 
legislativní 

změny

Nabídka 
kávy jako 
konkurenční 
výhoda 
prodejny

Jak optimalizovat pivní 
sekci a zvýšit prodeje?

0197-21_SAM_CZ_INZ_SNIDANE_do_zap_1x240x340.indd   60197-21_SAM_CZ_INZ_SNIDANE_do_zap_1x240x340.indd   6 23.04.2021   14:3223.04.2021   14:32
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Projekt Shop! Global Easter at Retail 2021 zahrnuje fotogalerii 
nových in-store realizací a prvků komunikace spojených 
s velikonočními svátky. Jeho organizátorem je globální asociace 
Shop!/POPAI a účastní se ho řada zahraničních poboček. Přehlídku 
tak tvoří snímky z prodejních míst z celého světa.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Celou prezentaci Shop! Global 
Easter at Retail 2021 najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Zobrazené in-store aktivity zastupují hlavně ma-
loobchod s potravinami, ale nejdete mezi nimi 
i příklady z kosmetiky a módy. Jsou založené na 
velikonoční náladě zákazníků, kteří chtějí svátky 
jara nějakým způsobem oslavit. Tato sezonní ko-
munikace v místě prodeje je podobně živá jako 
v den svatého Valentýna. A pro maloobchodníky 
a značky všude na světě stále představuje přida-
nou hodnotu, která ovlivňuje chování zákazníků.
Prodejci volí integrovaný přístup a slaďují jej s on-
-line komunikací. Velké značky dominují prezen-
tacím na prodejní ploše i v regálech, jejich taktický 

přístup ale často zahrnuje i druhotné umístění. 
Stále živá jsou tištěná média, zároveň většinou 
převládají dočasné POP materiály z lepenky, roste 
také využití digitálu. 

VELKÁ BRITÁNIE – IRSKO

NĚMECKO

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

FRANCIE

JIŽNÍ AFRIKA

BRAZÍLIE



10

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

 Zlata Ulrichová nastoupila jako head of 
strategic marketing společnosti Rewe Inter-
national se sídlem v rakouském Wiener Neu-
dorfu. Předtím působila ve funkci chief marketing 
officer v on-line supermarketu Rohlik.cz. 

 Vedení společnosti Billa Česká republika 
se rozšířilo o čtvrtého jednatele, Dariusze To-
masze Batora. Bude zastávat post operativního 
ředitele. V roce 2014 se stal generálním ředitelem 
společnosti Billa Slovenská republika, kterou 
úspěšně řídil až do letošního března. 

 Pavel Vavřínek byl s účinností od 1. břez-
na roku 2021 jmenován novým obchodním 
ředitelem společnosti Mastercard. Dřívější 
head of key accounts ve francouzské firmě Sodexo 
má nyní na starost v rámci nově vzniklé pozice trh 
s platebními kartami Mastercard v České republice 
a na Slovensku. 

 Marketing ve společnosti Pivovary Staro-
pramen nově řídí David Zappe. Pozici ve vedení 
firmy a kompletní řízení marketingových aktivit 
převzal po Vladimíře Formánkové. V předchozích 
letech působil jako marketingový ředitel ve společ-
nosti Heineken.



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Výkonným ředitelem velkoobchodního 
řetězce Makro Cash & Carry ČR se k 1. dubnu 
2021 stal Atila Yenisen. Dosud působil na stej-
né pozici v Bulharsku. Nahradil Oliviera Langleta, 
který tento post zastával v České republice od 
dubna 2019. 

 Do nově vytvořené pozice generální ře-
ditelky společnosti Tesco Stores ČR byla jme-
nována Katarína Navrátilová. V jejím týmu 
pokračuje Patrik Dojčinovič na pozici provoz-
ního ředitele, který je zároveň zodpovědný 
i za dodavatelský řetězec. Markéta Hlaváčová 
obsadila místo produktové ředitelky. Vedení 
středoevropského Tesca má i nadále na starosti 
generální ředitel Matt Simister. 

 Jiří Kaleta je od poloviny letošního března 
výkonným ředitelem on-line velkoobchodu 
My Food. Ve funkci nahradil Tomáše Böhma, který 
je nově výkonným ředitelem českého obchodu s te-
niskami a oblečením Queens. My Food Wholesales 
v roce 2019 převzala společnost Velká Pecka, vlast-
ník on-line obchodu s potravinami Rohlik.cz. 

 Vedení marketingu on-line supermarketu 
Rohlik.cz se 1. dubna ujal Lukáš Antoš. Ve 
funkci chief marketing officer vystřídal Zlatu 
Ulrichovou. Na pozici PR manažerky a mluvčí 
Rohlik.cz nastoupila Denisa Morgensteinová. 
Lukáš Antoš přišel ze společnosti Cetin, kde působil 
jako komerční ředitel. Denisa Morgensteinová před-
tím působila jako PR a content manažerka ve spo-
lečnosti Zonky, která je součástí skupiny PPF. 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Klidné moře 
zkušené 

námořníky 
nerodí.“
Anglické přísloví
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Škoda, že už vtipkuje 
nahoře
 Kam se na něj hrabou věhlasní komici světa. 
Podle mnohých byl nedávno zesnulý princ Philip, 
manžel královny Alžběty II., jedním z nejvtipněj-
ších chlapů na světě. Během jeho úctyhodně dlou-
hého života se kromě jiného proslavil i nesmrtel-
nými komentáři. Na důkaz toho, že je pro nás 
všechny obrovská škoda, že už svými hláškami 
baví osazenstvo tam nahoře, přikládám krátký vý-
běr. K nevidomé se slepeckým psem: „A to víte, 
že anorektici si teď můžou opatřit cvičeného jídel-
ního psa?“ Na téma královských financí v roce 
1969: „Příští rok budeme ve ztrátě. Asi budu mu-
set přestat hrát pólo.“ Ke zdravotní sestře v Kari-
biku: „Vy máte komáry. Já mám novináře.“ Ke 
zpěvákovi Tomu Jonesovi: „Čím kloktáte? Štěr-
kem?“ O potřebě jednoho vzdělávacího progra-
mu: „Mladí lidé jsou stejní, jako byli vždycky. Jsou 
úplně stejně blbí.“ Na otázku, jak hodnotí celý svůj 
život: „Upřímně řečeno, měl jsem radši zůstat 
u námořnictva.“ 

Vážně nevím
 Katedru hudby v Oxfordu prý podle britského 
tisku čekají velké změny. Tamní profesoři míní, že 
nynější učební osnova je „spoluzodpovědná za 

doktrínu bílé nadřazenosti“. Soustředí se totiž 
příliš na „euroamerickou elitní hud-

bu“. Ta je podle nich ale spjatá 
s kolonialismem a symbolizuje 

„bílou hegemonii.“ Za pro-
blematickou považují ze-

jména „bílou evropskou 
hudbu“, která byla vy-
tvořena během „otro-
kářské doby“. Díla 
třeba Beethovena 
nebo Mozarta chtějí 
proto nahradit mezi-
národní hudbou, na-

příklad africkou či pop 
music. Po studentech 

už by také nebyla vyža-
dována například znalost 

hry na klavír. Tyto disciplíny 
totiž spadají do oblasti „bílé 

evropské hudby“ a studenti jiné 
barvy pleti tím údajně mohou trpět. 

Omezit by se měl současně i důraz na partituru 
neboli notový zápis skladeb, který je spojený se 
západní kulturou a stal se mezinárodně uznáva-
ným hudebním jazykem. Tak já už ale vážně ne-
vím. Víte někdo? 

Věta měsíce
 Nejsem starý, jsem superodolný. Mám za se-
bou Černobyl, nemoc šílených krav, prasečí i ptačí 
chřipku, závadné maso z Polska, alkoholovou pro-
hibici a zvládnu i pitomý covid. 

Už aby
 Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) ak-
tuálně potvrdil, čeho jsem se obával. Roční spotře-
ba piva na obyvatele u nás vloni dosáhla 135 litrů, 
což je zatím nejméně od 60. let minulého století. 
Snížil se celkový výstav, který v meziročním srovná-
ní klesl o 1‚5 milionu hektolitrů a dosáhl tak hod-
noty 20‚1. Za pokles mohou koronavirové restrikce 
a omezení provozu hospod a restaurací u nás 
i v zahraničí. František Šámal, předseda ČSPS, 
k tomu dodává, že osobně má hodně bohaté zku-
šenosti, ale takovou situaci ještě nezažil. Nepama-
tuje, že by na tom kdy hospody a restaurace byly 
tak špatně. V roce 2020 svou činnost ukončilo při-
bližně 500 hospod, letos se očekávají další stovky. 
Tak už aby je otevřeli a my mohli pořádně zamakat 
na nápravě tohoto neutěšeného stavu! 

Hybrid sem, hybrid tam
 Podle nedávného průzkumu HR Pulse společ-
nosti Profesia mezi českými firmami není na home 
office spokojena třetina zaměstnanců. Zkušenosti 
z mnoha společností také ukazují, že není úplně 
jednoduché pracovat z domova. A řada z nich ne-
zvládá udržet motivaci lidí a jejich vedení. Bez ne-
formální firemní komunikace vázne sdílení informa-
cí, hodně lidí si stěžuje na to, že jim práce mnohem 
více zasahuje do soukromí, než když docházejí 
do práce. Podle všeho záleží nejen na 
předpokladech zaměstnanců, 
schopnostech jejich manage-
mentu, ale i nastavení fi-
remní kultury jako takové. 
Přitom více než pětina 
pracovníků chce po-
kračovat v práci z do-
mova trvale, více než 
třetina pak tuto mož-
nost chce využívat 
více než před covi-
dem. I proto se očeká-
vá vzestup takzvané 
hybridní práce, která 
kombinuje přítomnost 
na pracovišti a home offi-
ce. Tak tedy hybridy už nejen 
na silnici. Jen aby bylo dost na-
bíjecích stanic pro všechny. 

Velký bratr nám roste
 V jedné zprávě společnosti Mastercard mě 
kromě jiného zaujalo to, že budoucnost vidí v tak-
zvaném neviditelném ověření, které po majiteli 
karty nevyžaduje žádnou interakci. Usnadnění 
přináší i použití metody tzv. behaviorální analýzy, 
která na základě informací o používání mobilního 
telefonu či počítače může zcela bezpečně ověřit 
klienta bez nutnosti jeho zásahu. Její řešení pod 
názvem NuDetect reaguje v řádech milisekund 
a využívá umělou inteligenci, která se učí s kaž-
dou interakcí. Sleduje rychlost přepisování kódu, 
způsob pohybu po formuláři, vzorce a rychlost 
způsobu zadávání, náklon zařízení a mnoho dal-
ších faktorů. Banka takto může snadno ověřit 
klienty také například při přihlášení do interneto-
vého bankovnictví či volání na zákaznickou linku. 
Nezačínám mít obavy, začínám se bát, kam až 
„to“ do mě vidí...   Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Testy PCR, nebo AG? Když už, 
hlavně ať jsou kvalitní a spolehlivé. 
Jen k tomu dvě z mnoha otázek: 
Proč nemohou malé předškolní děti 
dostat co nejšetrnější testy? Proč se 
musejí „šťourat“ v nose dvakrát 
týdně, když firmy s mnohem větší 
koncentrací lidí testují jednou? 

Poznámky 
z Petrova

 blogu
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Jen tak mimochodem, rozeslali jsme už 
200. newsletter ZaPnews, který každý 
týden shrnuje aktuální dění v českém 
retailu. Ještě ho nedostáváte? Registrujte 
se na www.atozregistrace.cz/zapnews
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

 Zlata Ulrichová nastoupila jako head of 
strategic marketing společnosti Rewe Inter-
national se sídlem v rakouském Wiener Neu-
dorfu. Předtím působila ve funkci chief marketing 
officer v on-line supermarketu Rohlik.cz. 

 Vedení společnosti Billa Česká republika 
se rozšířilo o čtvrtého jednatele, Dariusze To-
masze Batora. Bude zastávat post operativního 
ředitele. V roce 2014 se stal generálním ředitelem 
společnosti Billa Slovenská republika, kterou 
úspěšně řídil až do letošního března. 

 Pavel Vavřínek byl s účinností od 1. břez-
na roku 2021 jmenován novým obchodním 
ředitelem společnosti Mastercard. Dřívější 
head of key accounts ve francouzské firmě Sodexo 
má nyní na starost v rámci nově vzniklé pozice trh 
s platebními kartami Mastercard v České republice 
a na Slovensku. 

 Marketing ve společnosti Pivovary Staro-
pramen nově řídí David Zappe. Pozici ve vedení 
firmy a kompletní řízení marketingových aktivit 
převzal po Vladimíře Formánkové. V předchozích 
letech působil jako marketingový ředitel ve společ-
nosti Heineken.



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Výkonným ředitelem velkoobchodního 
řetězce Makro Cash & Carry ČR se k 1. dubnu 
2021 stal Atila Yenisen. Dosud působil na stej-
né pozici v Bulharsku. Nahradil Oliviera Langleta, 
který tento post zastával v České republice od 
dubna 2019. 

 Do nově vytvořené pozice generální ře-
ditelky společnosti Tesco Stores ČR byla jme-
nována Katarína Navrátilová. V jejím týmu 
pokračuje Patrik Dojčinovič na pozici provoz-
ního ředitele, který je zároveň zodpovědný 
i za dodavatelský řetězec. Markéta Hlaváčová 
obsadila místo produktové ředitelky. Vedení 
středoevropského Tesca má i nadále na starosti 
generální ředitel Matt Simister. 

 Jiří Kaleta je od poloviny letošního března 
výkonným ředitelem on-line velkoobchodu 
My Food. Ve funkci nahradil Tomáše Böhma, který 
je nově výkonným ředitelem českého obchodu s te-
niskami a oblečením Queens. My Food Wholesales 
v roce 2019 převzala společnost Velká Pecka, vlast-
ník on-line obchodu s potravinami Rohlik.cz. 

 Vedení marketingu on-line supermarketu 
Rohlik.cz se 1. dubna ujal Lukáš Antoš. Ve 
funkci chief marketing officer vystřídal Zlatu 
Ulrichovou. Na pozici PR manažerky a mluvčí 
Rohlik.cz nastoupila Denisa Morgensteinová. 
Lukáš Antoš přišel ze společnosti Cetin, kde působil 
jako komerční ředitel. Denisa Morgensteinová před-
tím působila jako PR a content manažerka ve spo-
lečnosti Zonky, která je součástí skupiny PPF. 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Klidné moře 
zkušené 

námořníky 
nerodí.“
Anglické přísloví
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SETKÁNÍ

Jako jeden z největších hráčů v segmentu DIY na světě, v roce 2019 byl Bauhaus na 
devátém místě a čtvrtý v Evropě, se firma kromě svých standardních aktivit a přípravy 
e-commerce řešení stále více zaměřuje také na udržitelná témata. Ačkoli k nim ještě 
čeští zákazníci naplno „nedozráli“, Petr Kočí věří, že právě Bauhaus pomůže tohle téma 
ve společnosti akcelerovat.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Petr Kočí
Jako jeden z největších hráčů v segmentu DIY na světě, v roce 2019 byl Bauhaus na 
devátém místě a čtvrtý v Evropě, se firma kromě svých standardních aktivit a přípravy 

Petr Kočí
jednatel, Bauhaus ČR
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P odobně jako v jiných od-
větvích maloobchodu roste 
také na DIY trhu náročný 
zákazník. Vyžaduje pří-

jemné prostředí, do kterého pro své hobby 
a záliby míří, očekává tu také vysokou od-
bornost prodejního personálu a rozmanité 
doplňkové služby. Platí ale vlastně ještě to, 
že co Čech, to kutil?

Loňský rok zřejmě nebyl z těch nejlepších.
Jak se vám teď daří?

Rok 2020 byl asi pro všechny turbulentní. Nejdříve 
jsme museli mít několik dní úplně zavřeno, pak 
jsme mohli mít alespoň otevřeno „velkoobchod-
ně“, tedy pro živnostníky. Před loňskými Velikono-
cemi se vše uvolnilo a my zažívali pár týdnů oprav-
du velký zájem zákazníků o veškeré zboží napříč 
celým sortimentem. Zároveň jsme ale měli obavy 
o zdraví našich zaměstnanců v prodejnách. Naštěs-
tí všech více než 900 zaměstnanců prodejen nároč-
nou situaci perfektně zvládlo, čímž bych jim chtěl 
ještě jednou alespoň takto na dálku poděkovat. 
Konečný účet za rok 2020 jsme tak mohli uzavřít 
jen s malými ztrátami oproti našim očekáváním, 
která jsme měli před vypuknutím pandemie. Letoš-
ní rok je zatím silně ovlivněn dalšími restriktivními 
opatřeními. Splnit naplánované cíle bude tedy vel-
kou výzvou…

Ovlivnilo to vaše plány na expanzi? Je ještě 
vůbec kam růst? Podle čeho se především 
rozhodujete v expanzních plánech?

Určitě chceme stavět další nové prodejny. Rozho-
dování je jednoduché, chceme expandovat tam, 
kde budeme dělat zajímavé obraty. Německý ma-
jitel je s námi spokojený a máme jeho plnou pod-
poru. Na trhu je ale nedostatek vhodných a záro-
veň zajímavých pozemků. Několik rozpracovaných 
projektů máme, tak uvidíme.

Co jste v tom předchozím roce museli udělat 
jinak, nestandardně, jak jste se přizpůsobili 
a jak jste hledali cesty, jak být zákazníkům 
alespoň trochu blíž?

V prvním kroku jsme museli především interně vy-
řešit nastavení projektu e-commerce. Není potřeba 
chodit kolem horké kaše, v této oblasti jsme fatál-
ně zaspali. Projekt jsme řešili již od roku 2016 na 
koncernové úrovni. Vizí bylo e-commerce vybudo-
vat na jedné společné technologické platformě 
napříč všemi 19 pobočkami v Evropě. Časem se 
ukázalo, že i kvůli jazykovým mutacím a systémo-
vým odlišnostem by naplnění této vize trvalo zá-
sadněji déle, než situace na trhu vyžadovala. Proto 
jsme se začátkem minulého roku dohodli s koncer-
novým vedením, že půjdeme v ČR vlastní cestou. 
Díky tomu jsme mohli po větších částech začít 
ukrajovat naše manko v této oblasti.

Čím jste začali?

Hned začátkem roku jsme nastartovali kvalitní zá-
kaznickou podporu, která nás zachránila v době, 
kdy se pravidla měnila ze dne na den, a zákazníci 
potřebovali nejaktuálnější informace. Následně 
jsme začali s maximální prioritou programovat 
vlastní e-shop. Zde využíváme zkušenosti našich 
kolegů ze Švédska, kteří se svého času také vydali 
vlastní cestou a nyní jsou lídrem švédského DIY 
trhu jak v oblasti e-commerce, tak i v kamenných 
prodejnách. Od podzimu minulého roku jsme ko-
nečně on-line i my, zatím jen formou přehledu 
sortimentu s informací o dostupnosti v jednotli-
vých prodejnách. On-line máme zatím něco málo 
přes 25 tisíc produktů, což je menší část sortimen-
tu, než který máme standardně v prodejnách skla-
dem. Zároveň jsme nastartovali službu „objednej 
a vyzvedni“, kde maximálně využíváme naši zákaz-
nickou podporu.

Kdy tedy reálně plánujete spustit e-shop se 
vším všudy?

Doufáme, že již na podzim letošního roku budeme 
schopni nabídnout našim zákazníkům možnost 
on-line objednávek s dopravou na jakékoliv místo 
v ČR. Máme velkou výhodu oproti naší DIY konku-
renci, že budeme pro zajištění logistiky využívat 
naše evropské distribuční centrum v Lovosicích, 
které již od roku 2018 vyřizuje pro naše kolegy 
v zahraničí on-line objednávky pro německý a ra-
kouský trh. Možnost on-line objednávek, respekti-
ve nastartování e-shopu, vnímáme jako doplnění 
zavedeného obchodního modelu a jako další služ-
bu pro naše zákazníky.

Češi byli vždy národem kutilů, platí to ale 
i dnes? Kdo je vaším typickým zákazníkem?

Naše zákaznické spektrum je velmi široké. Denně 
máme v jedné průměrné prodejně přes 2 000 zá-
kazníků. Někteří se přijdou například jen „kochat“ 
šíří sortimentu, popřípadě hledat inspiraci a tráví 
u nás i více než hodinu. Mám kamaráda ve vysoké 
manažerské pozici, který se k nám do Bauhausu 
chodí po náročných jednáních „uklidnit“ procház-
kou mezi značkovým elektrickým ručním nářadí. 
Jiní zákazníci ale naopak řeší konkrétní problém 
v domácnosti, třeba protékající vodovodní armatu-
ru, a potřebují jej co nejrychleji vyřešit. Ti pak u nás 
stráví možná jen pět minut, protože i díky samo-
obslužným pokladnám nemusejí ztratit ani minutu 
svého drahocenného času u pokladny s obsluhou. 
Takové pokladny máme ve dvou prodejnách v Pra-
ze, ale plánujeme je během dvou let zavést do 
všech prodejen.

Nejdeme cestou 
akčních cen.

... /...

Na podzim 
spustíme 

on-line shop 
i s dopravou
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SETKÁNÍ

Jako jeden z největších hráčů v segmentu DIY na světě, v roce 2019 byl Bauhaus na 
devátém místě a čtvrtý v Evropě, se firma kromě svých standardních aktivit a přípravy 
e-commerce řešení stále více zaměřuje také na udržitelná témata. Ačkoli k nim ještě 
čeští zákazníci naplno „nedozráli“, Petr Kočí věří, že právě Bauhaus pomůže tohle téma 
ve společnosti akcelerovat.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, Bauhaus ČR
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jednatel, Bauhaus ČR
Petr Kočí
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SETKÁNÍ

Jak dobře znáte svého zákazníka? Na 
základě čeho míří jeho kroky právě k vám?

Nesledujeme pohyb našich zákazníků v prodejně, 
nemáme žádný systém metriky, která by nám do-
kázala popsat jejich chování. Předpokládáme ale, 
že stále více v rozhodování těch, kteří DIY prodejnu 
navštíví, hrají důležitou roli faktory, jako je její do-
stupnost, možnost pohodlného parkování, odbor-
nost a ochota obsluhy, atmosféra v prodejně a ur-
čitě stále ještě i výše prodejních cen.

Když jsme u těch cen, jak probíhá 
cenotvorba na konkurenčním DIY trhu?

Prodejní ceny velmi pozorně hlídáme, máme do-
konce speciální tým „hlídačů cen“, rozdíly mezi 
jednotlivými „soutěžícími“ jsou již minimální. Pro-
to i stále častěji vnímáme od zákazníků zpětnou 
vazbu, že pro ně není rozhodující, kdo je nejlevněj-
ší (velmi často se navíc jedná o subjektivní pocity 
podpořené cíleným marketingem), ale právě kvali-
ta a odbornost obsluhy, dostupnost a příjemná 
atmosféra v prodejně.

Jsou vaši zákazníci loajální? Jak funguje 
loajalita na DIY trhu?

Počet zákazníků nám neustále roste a vracejí se, 
tak snad jdeme správnou cestou. Máme mnoho 
zákazníků, o kterých víme, že se k nám vracejí kaž-
dý den a jsou držitelé naší věrnostní karty. Ale stá-
vající forma našeho věrnostního programu, která 
je založena na slevách za nákup po dosažení urči-
tého ročního obratu, je dlouhodobě neudržitelná 
a budeme ji měnit.

Jak hodnotíte DIY trh v tuzemsku? Je tu 
prostor třeba pro dalšího hráče? Další 
expanzi těch stávajících?

Nemyslím si, že by byl trh přesycený. Podívejte se 
třeba do sousedního Rakouska, kde jen v regionu 
Vídně je více než 100 DIY prodejen. Na druhou 
stranu se nedomnívám, že by na českém trhu bylo 
místo pro úplně nového konkurenta. Nejlukrativ-
nější pozemky jsou již dávno obsazené. Pro naši 
standardní prodejnu potřebujeme pozemek mini-
málně 35 000 m2, který je v dnešní době skoro 
nemožné sehnat. Navíc ceny pozemků neustále 
rostou, tudíž zde není ani prostor na experimenty, 
zda podnikatelský záměr případného nového sub-
jektu bude v černých číslech či nikoliv.



Co Petr Kočí říká 
o produktových bestsellerech, 
nabídce služeb a roli 
privátních značek, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Jaký jsem 
zákazník:

Pečlivý.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

Bauhaus.

Co mě na 
nakupování baví:

Dívat se na sortiment 
a služby očima běžného 

zákazníka.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

On-line s platební 
kartou.

S kým nejraději 
nakupuji:

S dcerami.

Můj oblíbený 
obchod:

Každý, kde je 
příjemná atmosféra 

a mohu rychle 
nakoupit.
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Sázením stromů chce firma 
inspirovat k udržitelnosti
Téma udržitelnosti ve zdejší společnosti sice 
rezonuje méně než v sousedním Rakousku nebo 
Německu, podle Petra Kočího ale postupně sílí. 
Firma tomu chce pomoci právě aktuální kampaní 
„Letos zasadíme 100 000 stromů“.

Drive-In Areny zůstaly 
otevřené i během pandemie
Drive-In Areny, tedy část prodejny, kam lze 
najet osobním autem či dodávkou a nakoupit 
stavební materiály včetně třeba stavebního 
řeziva či oken a venkovních dveří, měly 
napilno i v době pandemie.

Všechno pěkně na míru
Součástí nabízených služeb jsou také přířezy 
dřeva. Přířezy, výřezy či vrtání a lemování jsou 
zdarma, zákazník tak dostane všechno pěkně na 
míru na jednom místě.

Privátní značky jsou 
pěkně barevné
Vlastní značky jsou nedílnou 
součástí obchodního modelu, 
Bauhaus jich nabízí několik 
desítek. V kategorii 
disperzních barev 
a nátěrových hmot je to třeba 
značka Swingcolor.

Sezona akceleruje zákaznický apetit
Nákupy v Bauhausu jsou silně ovlivněny sezonou. Na jaře 
jde na odbyt hlavně vše kolem zahrady. Zahradní centra 
zůstala otevřena i během pandemie.

Aby bylo kde zaparkovat
V rozhodování zákazníků, kterou DIY 
prodejnu navštíví, hraje vedle dostupnosti 
prodejny také pohodlné parkování.

Krása pro kutily 
na jednom místě
Mezi desítkami tisíc 
produktů je snadná 
orientace velmi důležitá. 
Zákazníci se do některých 
oddělení chodí vysloveně 
„kochat“.

Na jaře se daří maltovým směsím
Stavební materiály jsou poptávány celoročně, 
v zimě je to více „suchá výstavba“ (sádrokartony), 
na jaře naopak zakládání staveb, například 
ztracené bednění nebo suché maltové směsi. 

Na jaře se daří maltovým směsím
Stavební materiály jsou poptávány celoročně, 
v zimě je to více „suchá výstavba“ (sádrokartony), 
na jaře naopak zakládání staveb, například 
ztracené bednění nebo suché maltové směsi. 

jednatel, Bauhaus ČR
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SETKÁNÍ

Jak dobře znáte svého zákazníka? Na 
základě čeho míří jeho kroky právě k vám?

Nesledujeme pohyb našich zákazníků v prodejně, 
nemáme žádný systém metriky, která by nám do-
kázala popsat jejich chování. Předpokládáme ale, 
že stále více v rozhodování těch, kteří DIY prodejnu 
navštíví, hrají důležitou roli faktory, jako je její do-
stupnost, možnost pohodlného parkování, odbor-
nost a ochota obsluhy, atmosféra v prodejně a ur-
čitě stále ještě i výše prodejních cen.

Když jsme u těch cen, jak probíhá 
cenotvorba na konkurenčním DIY trhu?

Prodejní ceny velmi pozorně hlídáme, máme do-
konce speciální tým „hlídačů cen“, rozdíly mezi 
jednotlivými „soutěžícími“ jsou již minimální. Pro-
to i stále častěji vnímáme od zákazníků zpětnou 
vazbu, že pro ně není rozhodující, kdo je nejlevněj-
ší (velmi často se navíc jedná o subjektivní pocity 
podpořené cíleným marketingem), ale právě kvali-
ta a odbornost obsluhy, dostupnost a příjemná 
atmosféra v prodejně.

Jsou vaši zákazníci loajální? Jak funguje 
loajalita na DIY trhu?

Počet zákazníků nám neustále roste a vracejí se, 
tak snad jdeme správnou cestou. Máme mnoho 
zákazníků, o kterých víme, že se k nám vracejí kaž-
dý den a jsou držitelé naší věrnostní karty. Ale stá-
vající forma našeho věrnostního programu, která 
je založena na slevách za nákup po dosažení urči-
tého ročního obratu, je dlouhodobě neudržitelná 
a budeme ji měnit.

Jak hodnotíte DIY trh v tuzemsku? Je tu 
prostor třeba pro dalšího hráče? Další 
expanzi těch stávajících?

Nemyslím si, že by byl trh přesycený. Podívejte se 
třeba do sousedního Rakouska, kde jen v regionu 
Vídně je více než 100 DIY prodejen. Na druhou 
stranu se nedomnívám, že by na českém trhu bylo 
místo pro úplně nového konkurenta. Nejlukrativ-
nější pozemky jsou již dávno obsazené. Pro naši 
standardní prodejnu potřebujeme pozemek mini-
málně 35 000 m2, který je v dnešní době skoro 
nemožné sehnat. Navíc ceny pozemků neustále 
rostou, tudíž zde není ani prostor na experimenty, 
zda podnikatelský záměr případného nového sub-
jektu bude v černých číslech či nikoliv.



Co Petr Kočí říká 
o produktových bestsellerech, 
nabídce služeb a roli 
privátních značek, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Jaký jsem 
zákazník:

Pečlivý.

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

Bauhaus.

Co mě na 
nakupování baví:

Dívat se na sortiment 
a služby očima běžného 

zákazníka.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

On-line s platební 
kartou.

S kým nejraději 
nakupuji:

S dcerami.

Můj oblíbený 
obchod:

Každý, kde je 
příjemná atmosféra 

a mohu rychle 
nakoupit.
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TÉMA VYDÁNÍ

P andemie mění spotřebitelské 
chování a nákupní zvyklosti. Za-
tím je stále těžké předvídat, do 
jak velké míry budou tyto změny 
pokračovat i po jejím odeznění. 

Už před pandemií se lidé obraceli k produktům, 
které podporovaly zdravý životní styl, všímali si slo-
žení a zajímali se o otázky udržitelnosti. Ačkoli by 
se mohlo zdát, že covid tyto otázky odsune do po-
zadí, zvlášť tehdy, kdy budou mít lidé hlouběji do 
kapsy, opak je pravdou. Spotřebitelé se ještě více 
zajímají o své zdraví a rostoucí poptávka nejen po 
výrobcích, ale třeba také po sportovním vybavení 
či mobilních aplikacích, které jim pomáhají v době 
lockdownu udržovat fyzické zdraví, ukazují na to, 
že tento trend se pravděpodobně měnit nebude. 

rostly loni rychleji než

tradiční značky
Privátní značky dnes dokáží nabídnout mnohem víc a spíš, než by se krčily kdesi u spodu 
nízkých cen a pochybné kvality, nabízejí širokou škálu atraktivních výrobků v těch 
nejprodávanějších kategoriích. Velmi směle konkurují i dražším značkovým produktům 
a stále více zákazníků jim ve svých nákupních košících dává svůj hlas.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Privátky

Ekonomická nestabilita ale může zamíchat kartami 
na trhu. Část spotřebitelů přišla o své příjmy a ve 
svém nákupním chování preferuje levnější výrob-
ky. Část o své příjmy sice nepřišla, do budoucnosti 
ale hledí s opatrností dobrého hospodáře a útraty 
si kontroluje.

Zároveň však průzkumy ukazují, že se lidé chtějí 
v těžkých dobách odměnit, chtějí se hýčkat, jsou 
ochotni si dopřávat prémiové zboží a výdaje do 
těchto segmentů rostou. A právě tady mohou do 
budoucna sehrát významnou roli privátní značky. 
Ty už v tuzemsku zřejmě opustila pověst levných 
a nepříliš kvalitních produktů; punc, který si s se-
bou nesly od svých počátků, kdy se na trhu obje-
vovaly převážně v pozici cenových bojovníků.

Berte vážně generaci Z

Asociace výrobců privátních značek (PLMA) uspo-
řádala letos v únoru on-line kulatý stůl, ke kterému 
se připojilo na 150 odborníků z celého světa, aby 
diskutovali o budoucnosti privátních značek. Podle 
Richarda Copea, konzultanta trendů společnosti 
Mintel, čeká privátní značky dobrá budoucnost. Ve 
své přednášce se zaměřil na různé generace kupu-
jící privátní značky, zejména na generaci Z. Ta se 
svými nákupními preferencemi liší od těch předcho-
zích zejména v pohledu na komfort, zdraví, ale 
i udržitelnost. Víc než jejich předchůdci si uvědomu-
je otázky spojené se sociální odpovědností či čistší 
planetou. Právě tato generace očekává produkty, 
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které budou všechny tyto aspekty respektovat, zá-
roveň si ale uvědomuje otázky ceny a poskytnuté 
hodnoty. Privátní značky jsou pro ně volbou, pokud 
jim to nabídnou. V rámci dalších debat pak jasně 
vyplynulo, že udržitelnost už není žádná alternativa, 
ale je nezbytností v dodavatelském řetězci. Udržitel-
nost je nový normál. PLMA přesunula každoroční 
květnový veletrh Svět privátních značek na prosinec 
(14.–15. 12.) a firmy se jej mohou zúčastnit v rámci 
českého pavilonu agentury CzechTrade, která přijí-
má přihlášky do konce dubna.

Obliba se šíří
celou Evropou

Z mezinárodní ročenky privátních značek, kterou 
PLMA každoročně publikuje se společností Niel-
senIQ, vyplývá, že v 18 sledovaných evropských 
zemích rostly privátní značky hlavně v kategoriích 
čerstvé a mražené, mléčné výrobky a zdraví a krá-
sa. Největší evropské maloobchodní trhy, Němec-
ko a Velká Británie, mají více než 40% podíl pri-
vátních značek, blíží se k nim také Francie s 38‚5 %. 
Téměř polovina všech prodaných produktů se pod 
privátní značkou realizuje ve Španělsku či Švýcar-
sku. Ačkoli některé země zaznamenaly mírný pro-
pad především kvůli koronaviru (například Belgie 
zaznamenala mírný pokles v kategoriích cukrovi-
nek a občerstvení), obecně se privátním značkám 
napříč evropskými trhy daří.

Český trh zažívá 
privátní renesanci

Podle konzultantky společnost NielsenIQ Barbary 
Hýžové se privátkám daří i na českém trhu. V po-
sledních letech roste jejich význam a řetězce jim 
dávají čím dál větší prostor, kladou na ně větší dů-
raz i v propagaci. „Že privátní značky nabírají na 
důležitosti, je vidět také na prodejních datech. 

ještě prohloubil. Objevuje se zde také silnější po-
larizace zákazníků. Na jedné straně je vidět výraz-
nější nárůst základních privátních značek s nižší 
cenou (+22 % na tržbách vs. předešlý rok), a to 
zejména v kategoriích, jako jsou trvanlivé či mra-
žené potraviny, jimiž se mimo jiné zákazníci záso-
bovali před první vlnou pandemie. „Stále častěji si 
ale na druhé straně lidé dopřávají prémiové potra-
viny a delikatesy. I tento trend je na privátních 
značkách patrný. Prémiové privátní značky před-
stavující ‚dostupný luxus’ rostly v loňském roce 
dokonce o 24 procent, a to napříč kategoriemi,“ 
vysvětluje situaci Barbara Hýžová. Na rozdíl od zá-
kladních privátních značek, které v prvních dvou 
měsících roku 2021 svůj nárůst zpomalily na zhru-
ba 11 %, si prémiové privátní značky i nadále drží 
výrazněji rychlejší růst o více než 16 %. „Na tomto 
nárůstu se projevuje také fakt, že se nabídka pré-
miových produktů v portfoliu privátních značek 

inzerce

V posledních letech stabilně roste podíl privátních 
značek na celkových prodejích. Za poslední čtyři 
roky se jejich podíl zvýšil až o dvě procenta a v roce 
2020 dosáhl 21‚8 procenta,“ uvádějí tvrdá čísla 
z trhu. Dodává, že zatímco z pohledu nárůstu tr-
žeb rostl celý trh v roce 2020 téměř o šest procent, 
privátní značky narostly o necelých devět procent. 
Rostly tedy rychleji než značkové produkty. „Koro-
navirová pandemie tento trend výrazně neovlivni-
la, nárůst pouze nepatrně zrychlil. Podporuje to 
i výsledek z NielsenIQ studie o privátních značkách 
z roku 2020, kde pouze deset procent responden-
tů uvedlo, že během pandemie změnili frekvenci 
nákupu privátních značek,“ přibližuje výsledky 
 Barbara Hýžová.

Prémiovost jim sluší

Pokud se optikou průzkumu společnosti NielsenIQ 
podíváme zvlášť na potravinářské a drogistické 
kategorie, u potravin je podíl privátních značek 
nepatrně vyšší a tento rozdíl se v posledním roce 

„Privátní značky často porazí 
i značkové výrobky.“

 V rámci průzkumů pro programy Volba spotřebitelů a Nejdůvěryhodnější 
značka je znát, že v posledních deseti letech vnímají spotřebitelé privátky na 
stejné úrovni jako značkové výrobky, a to ve stále více kategoriích. Pokud 
se podíváme na kategorie, tak zatímco před deseti lety byly privátní značky 
doménou hlavně těch komoditních, jako je koloniál nebo papírový program, 
zhruba před pěti lety se privátky začaly úspěšně prosazovat třeba v katego-
riích zaměřených na zdravý životní styl, jako jsou cereálie, jogurty, veganské 
potraviny a další. V posledních několika letech nemají problém porazit třeba 
i světoznámou značku v kategorii čokolád či tradičního českého výrobce mas-
ných produktů, což bylo ještě nedávno něco téměř nemyslitelného.

Lukáš Matějka, marketing group manager, 
programy Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka a Důvěryhodné značky, Atoz Group
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TÉMA VYDÁNÍ

P andemie mění spotřebitelské 
chování a nákupní zvyklosti. Za-
tím je stále těžké předvídat, do 
jak velké míry budou tyto změny 
pokračovat i po jejím odeznění. 

Už před pandemií se lidé obraceli k produktům, 
které podporovaly zdravý životní styl, všímali si slo-
žení a zajímali se o otázky udržitelnosti. Ačkoli by 
se mohlo zdát, že covid tyto otázky odsune do po-
zadí, zvlášť tehdy, kdy budou mít lidé hlouběji do 
kapsy, opak je pravdou. Spotřebitelé se ještě více 
zajímají o své zdraví a rostoucí poptávka nejen po 
výrobcích, ale třeba také po sportovním vybavení 
či mobilních aplikacích, které jim pomáhají v době 
lockdownu udržovat fyzické zdraví, ukazují na to, 
že tento trend se pravděpodobně měnit nebude. 

rostly loni rychleji než

tradiční značky
Privátní značky dnes dokáží nabídnout mnohem víc a spíš, než by se krčily kdesi u spodu 
nízkých cen a pochybné kvality, nabízejí širokou škálu atraktivních výrobků v těch 
nejprodávanějších kategoriích. Velmi směle konkurují i dražším značkovým produktům 
a stále více zákazníků jim ve svých nákupních košících dává svůj hlas.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Ekonomická nestabilita ale může zamíchat kartami 
na trhu. Část spotřebitelů přišla o své příjmy a ve 
svém nákupním chování preferuje levnější výrob-
ky. Část o své příjmy sice nepřišla, do budoucnosti 
ale hledí s opatrností dobrého hospodáře a útraty 
si kontroluje.

Zároveň však průzkumy ukazují, že se lidé chtějí 
v těžkých dobách odměnit, chtějí se hýčkat, jsou 
ochotni si dopřávat prémiové zboží a výdaje do 
těchto segmentů rostou. A právě tady mohou do 
budoucna sehrát významnou roli privátní značky. 
Ty už v tuzemsku zřejmě opustila pověst levných 
a nepříliš kvalitních produktů; punc, který si s se-
bou nesly od svých počátků, kdy se na trhu obje-
vovaly převážně v pozici cenových bojovníků.

Berte vážně generaci Z

Asociace výrobců privátních značek (PLMA) uspo-
řádala letos v únoru on-line kulatý stůl, ke kterému 
se připojilo na 150 odborníků z celého světa, aby 
diskutovali o budoucnosti privátních značek. Podle 
Richarda Copea, konzultanta trendů společnosti 
Mintel, čeká privátní značky dobrá budoucnost. Ve 
své přednášce se zaměřil na různé generace kupu-
jící privátní značky, zejména na generaci Z. Ta se 
svými nákupními preferencemi liší od těch předcho-
zích zejména v pohledu na komfort, zdraví, ale 
i udržitelnost. Víc než jejich předchůdci si uvědomu-
je otázky spojené se sociální odpovědností či čistší 
planetou. Právě tato generace očekává produkty, 
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stále rozrůstá. Hlavně v kategoriích, jako jsou na-
příklad čokolády, káva a víno, kde je nabídka opro-
ti jiným kategoriím stále poměrně malá.“

„Celkový obrat privátních značek byl za rok 2020 
o sedm a půl procenta vyšší než v roce 2019,“ do-
kládá Michal Hacaperka, obchodní ředitel Coop 
Centra družstva. A to i přes to, že privátní řady 
procházely rebrandingem. Obrat rostl napříč všemi 
řadami, od ekonomických až po ty prémiové. „Je-
diná výjimka byla u impulzních výrobků,“ dodává 
Michal Hacaperka. Ty byly do značné míry ovlivně-
né probíhající pandemií. V letošním roce Coop 
Centrum družstvo dokončuje probíhající rebran-
ding a rozšíření privátních výrobků hlavně v kate-
gorii non-food.

Vítězem je stejně 
spotřebitel

Jak vyplývá z průzkumu NielsenQ o privátních znač-
kách z roku 2020, 67 % respondentů vnímá kvali-

tu privátních značek jako srovnatelnou se značko-
vými produkty. Ve výše uvedených kategoriích, 
jako jsou bio či alternativy masa a mléka, by tak 
mohly poskytovat vhodnou variantu pro často vý-
razně dražší značkové produkty z tohoto odvětví.

Vítězem souboru privátních značek versus značko-
vých výrobků je nakonec stejně spotřebitel. Ten už 
často díky velmi atraktivním obalům privátních 
značek nevnímá, že jde vlastně o značku privátní. 
„Kdybych se této problematice nevěnoval profe-
sionálně, asi bych už sám ve většině řetězců ani 
nerozeznal privátku od značkových produktů na 
regálech,“ připouští Lukáš Matějka, marketing 
group manager programů Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka a Důvěryhodné značky společ-
nosti Atoz Group. Obecně tak podle něho lze 
konstatovat, že většina privátních značek je stále 
úspěšnější i díky tomu, že si už dlouhá léta buduje 

Privátky rostli loni 
rychleji neý tradiční...

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15  
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ 
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15  

inzerce

svůj prémiový dojem v regálech. Příkladem úspěš-
ného inovátora je podle něj třeba značka Billa, 
která má nejlepší poměr nominací a vítězství a pra-
videlně poráží i značkové produkty silných nepri-
vátních hráčů. 

21‚9 % 67 %
respondentů vnímá kvalitu privátních 
značek jako srovnatelnou se 
značkovými produkty.

tvořily privátní výrobky na celkovém 
maloobchodním obratu v ČR*. Od roku 2016 
vzrostly o dvě procenta.

Zdroj: NielsenIQ (studie Privátní značky 2020), * NielsenIQ 
auditované kategorie na organizovaném trhu (potravinové a drogistické řetězce)

Coop pokračuje 
v rebrandingu 
a rozšiřování.
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nás na 
sociálních 

sítích:

Dobrá zpráva pro všechny: dotační program na podporu 
venkovských prodejen pokračuje. Zákazníci i vedení obce si 
pochvalují rozšíření sortimentu a služeb dalšího obchodu, 
který prošel zásadní úpravou. A e-shop Skupiny Coop nabízí 
nový výdejní box. Detaily                 a fotografie najdete 
na www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

V březnu letošního roku byla po celkové rekonstrukci slavnostně otevřena maloobchodní 
prodejna Coop ve Starém Hrozenkově, která patří do sítě prodejen Jednoty spotřebního 
družstva v Uherském Ostrohu.

Nově zmodernizovaná provozovna, jež se  nachází 
ve Starém Hrozenkově a patří do sítě prodejen 
Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostro-
hu, prošla zásadní stavební úpravou. Konkrétně 
došlo zejména ke zvětšení prodejní plochy 

o 68 m² na současných 236 m², dále k výměně 
regálových systémů, nových obslužných chladi-
cích pultů, samoobslužných chladicích vitrín, 
osvětlení a dalšího zařízení, což  výrazně ovlivnilo 
její celkový vzhled. Na modernizaci prodejny včet-
ně informačního systému se podílela společnost 
RN Servis EU.

V rámci modernizace byla v prodejně zavedena 
i nová forma objednávkového prodeje formou 
 e-shopu přes portál e-coop.cz. Pracuje zde celkem 
šest stálých zaměstnanců. „Zákazníci i vedení obce 
reagují na změnu designu po rekonstrukci velmi 
kladně a pozitivně hodnotí zejména rozšíření sor-
timentu a rozsah dalších poskytovaných služeb, 
jako je placení platebními kartami, přijímání papí-
rových i elektronických stravenek, služba Složenka, 
dobíjení telefonních kuponů, sázení Sportky, výběr 
peněz cash back, Coop e-shop a nabídka dárko-
vých balíčků, které s ohledem na vzdálenost od 
většího města umožňují využití těchto služeb i pří-
mo v jejich obci,“ doplňuje František Polák, před-
seda představenstva Jednoty spotřebního druž-
stva v Uherském Ostrohu.

U klatovského Coop 
Konzumu je nový výdejní box

Starý Hrozenkov má 
zmodernizovanou prodejnu Coop

Tradiční obchodníci se neustále snaží zlepšo-
vat a rozšiřovat služby. Proto také zákazníci 
najdou u klatovského Coop Konzumu, který 
je součástí Západočeského konzumního 
družstva Sušice, nový 24hodinový výdejní 
box. Zde si mohou vyzvednout objednávku 
z www.e-coop.cz v kteroukoliv hodinu.

Jak jsme už informovali, maloobchodní síť prode-
jen potravin Coop rozjela vloni v září on-line pro-
dej, který přináší výhody pohodlného a bezpeč-
ného nakupování i lidem z menších měst a vesnic. 
Aktuálně nový výdejní box Západočeského kon-
zumního družstva Sušice je k dispozici na adrese: 
Coop Konzum, Pražská 211, Klatovy.

Na základě intervence Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO), spolupráce se 
starosty obcí a osobního jednání předse-
dy AČTO Pavla Březiny s představiteli Kra-
je Vysočina se podařilo znovu vyhlásit 
dotační program na podporu venkovských 
prodejen. A v tomto směru nezůstává 
pouze u tohoto kraje.

Vedení Kraje Vysočina původně nevypsalo 
 dotační program na podporu venkovských pro-
dejen. Ale po jednání s Pavlem Březinou, před-
sedou AČTO, a předložení přesvědčivých argu-
mentů bude program spuštěn stejně jako 
v minulých letech. Navíc bude v tomto roce na 
podporu prodejen vyčleněno z rozpočtu kraje 
sedm milionů korun, tedy více než v předcho-
zích letech.

„V letošním roce ve Fondu Vysočiny vypíšeme 
v celkové alokaci sedmimilionovou podporu 
pro obce do pěti set obyvatel, které v rámci 
tohoto programu budou nově moci podpořit 
nejenom kamenné prodejny na svém území, 
ale nově i pojízdné prodejny nebo pobočky 
České pošty, pobočky Pošty Partner, případně 
využití pro místní knihovny, čekárny, ordinace 
související s primární péčí nebo aktivity cestov-
ního ruchu,“ uvádí Hana Hajnová, náměstkyně 
hejtmana Vítězslava Schreka. Jedná se o ne-
soutěžní dotační program, kdy výběr projektů 
bude proveden na základě času podání. Příjem 
žádostí bude zahájen koncem dubna, příjem-
cem dotace může být pouze obec do 500 oby-
vatel. Žadatel může získat 20–50 tisíc korun na 
svůj projekt, kde může zkombinovat provozní 
náklady na podporované služby.

Pavel Březina od letošního ledna navštěvuje ve-
dení jednotlivých krajů, mluví s jednotlivými 
hejtmany i jejich náměstky a vysvětluje jim pro-
blematiku venkovských prodejen. Již v několika 
krajích se mu podařilo docílit toho, že kraj pro-
gram zachová či vážně uvažuje o jeho vypsání.

Daří se
zachovat
dotace 
pro malé 
obchody
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stále rozrůstá. Hlavně v kategoriích, jako jsou na-
příklad čokolády, káva a víno, kde je nabídka opro-
ti jiným kategoriím stále poměrně malá.“

„Celkový obrat privátních značek byl za rok 2020 
o sedm a půl procenta vyšší než v roce 2019,“ do-
kládá Michal Hacaperka, obchodní ředitel Coop 
Centra družstva. A to i přes to, že privátní řady 
procházely rebrandingem. Obrat rostl napříč všemi 
řadami, od ekonomických až po ty prémiové. „Je-
diná výjimka byla u impulzních výrobků,“ dodává 
Michal Hacaperka. Ty byly do značné míry ovlivně-
né probíhající pandemií. V letošním roce Coop 
Centrum družstvo dokončuje probíhající rebran-
ding a rozšíření privátních výrobků hlavně v kate-
gorii non-food.

Vítězem je stejně 
spotřebitel

Jak vyplývá z průzkumu NielsenQ o privátních znač-
kách z roku 2020, 67 % respondentů vnímá kvali-

tu privátních značek jako srovnatelnou se značko-
vými produkty. Ve výše uvedených kategoriích, 
jako jsou bio či alternativy masa a mléka, by tak 
mohly poskytovat vhodnou variantu pro často vý-
razně dražší značkové produkty z tohoto odvětví.

Vítězem souboru privátních značek versus značko-
vých výrobků je nakonec stejně spotřebitel. Ten už 
často díky velmi atraktivním obalům privátních 
značek nevnímá, že jde vlastně o značku privátní. 
„Kdybych se této problematice nevěnoval profe-
sionálně, asi bych už sám ve většině řetězců ani 
nerozeznal privátku od značkových produktů na 
regálech,“ připouští Lukáš Matějka, marketing 
group manager programů Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka a Důvěryhodné značky společ-
nosti Atoz Group. Obecně tak podle něho lze 
konstatovat, že většina privátních značek je stále 
úspěšnější i díky tomu, že si už dlouhá léta buduje 

Privátky rostli loni 
rychleji neý tradiční...

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15  
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ 
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290

 BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15  

inzerce

svůj prémiový dojem v regálech. Příkladem úspěš-
ného inovátora je podle něj třeba značka Billa, 
která má nejlepší poměr nominací a vítězství a pra-
videlně poráží i značkové produkty silných nepri-
vátních hráčů. 

21‚9 % 67 %
respondentů vnímá kvalitu privátních 
značek jako srovnatelnou se 
značkovými produkty.

tvořily privátní výrobky na celkovém 
maloobchodním obratu v ČR*. Od roku 2016 
vzrostly o dvě procenta.

Zdroj: NielsenIQ (studie Privátní značky 2020), * NielsenIQ 
auditované kategorie na organizovaném trhu (potravinové a drogistické řetězce)

Coop pokračuje 
v rebrandingu 
a rozšiřování.
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Poslankyně a poslanci napodruhé zrušili v úterý 13. dubna 2021 kvóty týkající se 
povinného zastoupení českých potravin v tuzemských obchodech. Bez přehánění 
jsme si oddechli všichni, nebo alespoň drtivá většina těch reálně uvažujících z nás. 
Na druhou stranu to ovšem neznamená, že by nám měl být stav českého zemědělství 
a potravinářství lhostejný. Že bychom neměli společnými silami usilovat o jeho zlepšení. 
Co je zásadní? Tuzemské zemědělství a potravinářství potřebují pomoc při zvyšování 
konkurenceschopnosti, nikoli omezení konkurence.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

P řijetí potravinových kvót by mělo 
za následek zvýšení cen, ome-
zení výběru a pokles motivace 
tuzemských zemědělců zlepšo-
vat svou kvalitu a konkurence-

schopnost. Ve výsledku by se to obrátilo proti nim, 
protože lidé by si odmítli nechat vnutit předražené 
potraviny pochybné kvality. Místo nesplnitelných 
kvót se konečně můžeme soustředit na to, jak zvy-
šovat nabídku takových českých potravin, o které 
zákazníci stojí.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 
a jeho členové mají zájem o účinnou podporu tu-
zemského zemědělství a potravinářské výroby za-

totiž obzvlášť citlivý, ačkoli je v řadě případů ocho-
ten si za výrobek domácí produkce připlatit, zejmé-
na pokud pochází od malých zemědělců, které si 
spojuje se zodpovědným chováním vůči přírodě.

Otázka konkurenceschopnosti českého zeměděl-
ství a potravinářství by se měla stát v dalším voleb-
ním období jedním z klíčových témat. Dotační 
politika musí být přenastavena tak, aby směřovala 
do nových technologií a zvyšování efektivity 
a podporovala především produkci potravin. Ne-
mělo by se stávat, že bude pro zemědělce finanč-
ně výhodnější pěstovat řepku než potraviny. Na-
startujme proto co nejdříve společnou debatu 
o změnách, kterými musí české zemědělství v dal-
ších letech projít.

loženou na úctě k půdě i zvířatům, na inovacích, 
zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti. 
I z toho důvodu jsme už před nějakou dobou vy-
pracovali náměty týkající se podpory českých po-
travin. Je škoda, že se jimi zainteresované osoby, 
především na Ministerstvu zemědělství ČR, neza-
bývaly. Že je s námi nikdo nediskutoval a nekon-
zultoval.

Zásadní úkol 
pro novou vládu

O české potraviny evidentně zájem je. Domácí spo-
třebitel je však náročný, očekává konkurence-
schopnou kvalitu, rozsah výběru i cenu. Na tu je 

tropické osvěžení!
limitovaná edice

Nabídněte svým zákazníkům

SPOLEČNÁ DEFINICE 
POTŘEB POSÍLENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI
pravidelné čtvrtletní setkání ministra zemědělství se zástupci zemědělců, potravinářů, obchodu a členů Zemědělského výboru PSP k projednání situace ve zvoleném segmentu a definice možných kroků na podporu kvalitní a konkurenceschopné produkce:

-  maso a masné výrobky
-  ovoce
-  zelenina
-  mléko a mléčné výrobky
-  pekařské a cukrářské výrobky
-  biopotraviny

PODPORA INVESTIC

-  vytvoření systému podpory 

investic obchodu do zemědělské 

a potravinářské produkce (vzor:

slovenská podpora investic do 

cestovního ruchu, kdy stát dorovnává 

soukromé investice do turistické 

infrastruktury 1: 1)

-  nastavení mechanismu dlouhodobé 

(3–5 let) garance odběru a ceny 

produkce

-  cena ministra zemědělství pro 

obchodní řetězce za podporu českého 

zemědělství a potravinářství

-  cena předsedy Zemědělského výboru 

PSP pro obchodní řetězce za podporu 

inovací v zemědělství a potravinářství

-  cena ministra průmyslu a obchodu pro 

obchodní řetězce za podporu exportu 

českých potravin

PODPORA POPTÁVKY 

ZE STRANY STÁTU

-  úprava zadávání veřejných zakázek 

tak, aby bylo možno bonifikovat 

krátké dodavatelské řetězce (návrh 

SOCR ČR a Potravinářské komory 

ČR, Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR a Ministerstva zemědělství ČR 

z května 2019)

-  závazek státu, krajů a municipalit 

preferovat biopotraviny pro 

citlivé skupiny (např. onkologická 

a porodnická oddělení v nemocnicích, 

jesle a mateřské školky) a odpovídající 

úprava zadávání veřejných zakázek

-  aplikace pravidel sociálně 

a environmentálně zodpovědného 

zadávání veřejných zakázek v souladu 

s usnesením vlády 531/2017

konkurenceschopné
zemědělství 

a potravinářství

Výzva do budoucna:
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Partner 
rubriky: 

tropické osvěžení!
limitovaná edice

Nabídněte svým zákazníkům

inzerce

PODPORA SCHOPNOSTI DODÁVAT POTRAVINY 

DO OBCHODNÍ SÍTĚ A ZVÝŠENÍ KVALITY

-  motivace k vytváření odbytových družstev jako partnera obchodu (zajištění 

dostatečného objemu dodávek v průběhu roku)

-  vytvoření efektivního obchodu s výsekovým masem

-  společný projekt zemědělců, potravinářů a obchodu na zlepšení marketingu 

potravin (obalové technologie, design, informování spotřebitelů)

-  pokračování tlaku na kvalitu v cechovních normách

-  společná propagace kvalitních českých potravin

Měli bychom také hledat nástroje, jak snížit byro-
kracii a posílit zemědělskou infrastrukturu, od ka-
pénkových závlah přes společné skladovací prosto-
ry až po moderní technologie ke zpracování 
zemědělských produktů a digitalizaci. Pokud se 
nám to povede, můžeme nejen výrazně změnit 
českou krajinu, ale také citelně zvýšit objem pro-
dukce kvalitních českých potravin, o něž mají zá-
kazníci zájem.

České potraviny bodují 
i v zahraničí

Jednotlivé obchodní řetězce s tuzemskými doda-
vateli intenzivně spolupracují a zastoupení českých 
produktů včetně lokálních a regionálních neustále 

PODPORA EFEKTIVITY PRODUKCE

-  na základě společně definovaných potřeb jednotlivých sektorů příprava dotačních titulů i odstraňování administrativní náročnosti, zejména pro menší zemědělce a producenty
-  může jít například o podporu úspor vody a efektivnější produkce zeleniny a ovoce (kapénkové závlahy), budování skladovacích kapacit, budování zpracovatelských kapacit (maso) a podobně

stoupá. Obchodníci jsou si vědomi, že zákazníci 
mají o domácí potraviny zájem, takže se je snaží 
v maximálně možné míře nabízet. S tím souvisí 
i nastavení mechanismu dlouhodobé, rámcově ně-
kolikaleté garance odběru a ceny produkce. Výjim-
kou nejsou v rámci prodejen ani jakési „přehlídky“ 
regionálních dodavatelů s nabídkou desítek lokál-
ních výrobků. Mimochodem ze strany zákazníků 
velmi populární.

České potraviny jsou díky spolupráci s obchody 
velmi úspěšné i v zahraničí – jen loni se pod privát-
ními značkami obchodů vyvezly tuzemské potravi-
ny za více než 20 miliard Kč – a velmi často mířily 
na vysoce konkurenční západoevropské trhy.

Náměty SOCR ČR na podporu českých potravin 
jsou shrnuty v boxech.

POZOROVATEL TRENDŮ
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Poslankyně a poslanci napodruhé zrušili v úterý 13. dubna 2021 kvóty týkající se 
povinného zastoupení českých potravin v tuzemských obchodech. Bez přehánění 
jsme si oddechli všichni, nebo alespoň drtivá většina těch reálně uvažujících z nás. 
Na druhou stranu to ovšem neznamená, že by nám měl být stav českého zemědělství 
a potravinářství lhostejný. Že bychom neměli společnými silami usilovat o jeho zlepšení. 
Co je zásadní? Tuzemské zemědělství a potravinářství potřebují pomoc při zvyšování 
konkurenceschopnosti, nikoli omezení konkurence.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

P řijetí potravinových kvót by mělo 
za následek zvýšení cen, ome-
zení výběru a pokles motivace 
tuzemských zemědělců zlepšo-
vat svou kvalitu a konkurence-

schopnost. Ve výsledku by se to obrátilo proti nim, 
protože lidé by si odmítli nechat vnutit předražené 
potraviny pochybné kvality. Místo nesplnitelných 
kvót se konečně můžeme soustředit na to, jak zvy-
šovat nabídku takových českých potravin, o které 
zákazníci stojí.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 
a jeho členové mají zájem o účinnou podporu tu-
zemského zemědělství a potravinářské výroby za-

totiž obzvlášť citlivý, ačkoli je v řadě případů ocho-
ten si za výrobek domácí produkce připlatit, zejmé-
na pokud pochází od malých zemědělců, které si 
spojuje se zodpovědným chováním vůči přírodě.

Otázka konkurenceschopnosti českého zeměděl-
ství a potravinářství by se měla stát v dalším voleb-
ním období jedním z klíčových témat. Dotační 
politika musí být přenastavena tak, aby směřovala 
do nových technologií a zvyšování efektivity 
a podporovala především produkci potravin. Ne-
mělo by se stávat, že bude pro zemědělce finanč-
ně výhodnější pěstovat řepku než potraviny. Na-
startujme proto co nejdříve společnou debatu 
o změnách, kterými musí české zemědělství v dal-
ších letech projít.

loženou na úctě k půdě i zvířatům, na inovacích, 
zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti. 
I z toho důvodu jsme už před nějakou dobou vy-
pracovali náměty týkající se podpory českých po-
travin. Je škoda, že se jimi zainteresované osoby, 
především na Ministerstvu zemědělství ČR, neza-
bývaly. Že je s námi nikdo nediskutoval a nekon-
zultoval.

Zásadní úkol 
pro novou vládu

O české potraviny evidentně zájem je. Domácí spo-
třebitel je však náročný, očekává konkurence-
schopnou kvalitu, rozsah výběru i cenu. Na tu je 

tropické osvěžení!
limitovaná edice

Nabídněte svým zákazníkům

SPOLEČNÁ DEFINICE 
POTŘEB POSÍLENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI
pravidelné čtvrtletní setkání ministra zemědělství se zástupci zemědělců, potravinářů, obchodu a členů Zemědělského výboru PSP k projednání situace ve zvoleném segmentu a definice možných kroků na podporu kvalitní a konkurenceschopné produkce:

-  maso a masné výrobky
-  ovoce
-  zelenina
-  mléko a mléčné výrobky
-  pekařské a cukrářské výrobky
-  biopotraviny

PODPORA INVESTIC

-  vytvoření systému podpory 

investic obchodu do zemědělské 

a potravinářské produkce (vzor:

slovenská podpora investic do 

cestovního ruchu, kdy stát dorovnává 

soukromé investice do turistické 

infrastruktury 1: 1)

-  nastavení mechanismu dlouhodobé 

(3–5 let) garance odběru a ceny 

produkce

-  cena ministra zemědělství pro 

obchodní řetězce za podporu českého 

zemědělství a potravinářství

-  cena předsedy Zemědělského výboru 

PSP pro obchodní řetězce za podporu 

inovací v zemědělství a potravinářství

-  cena ministra průmyslu a obchodu pro 

obchodní řetězce za podporu exportu 

českých potravin

PODPORA POPTÁVKY 

ZE STRANY STÁTU

-  úprava zadávání veřejných zakázek 

tak, aby bylo možno bonifikovat 

krátké dodavatelské řetězce (návrh 

SOCR ČR a Potravinářské komory 

ČR, Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR a Ministerstva zemědělství ČR 

z května 2019)

-  závazek státu, krajů a municipalit 

preferovat biopotraviny pro 

citlivé skupiny (např. onkologická 

a porodnická oddělení v nemocnicích, 

jesle a mateřské školky) a odpovídající 

úprava zadávání veřejných zakázek

-  aplikace pravidel sociálně 

a environmentálně zodpovědného 

zadávání veřejných zakázek v souladu 

s usnesením vlády 531/2017

konkurenceschopné
zemědělství 

a potravinářství

Výzva do budoucna:



22

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

E-COMMERCE

O pouštění košíku stojí české 
 inter netové obchody miliardy 
ročně. Je důležité, aby v posled-
ním kroku spotřebitel „neucu-
kl“, neodešel a nenechal košík 

se zbožím opuštěný. Na druhou stranu je běžné, 
že se daří potenciální zákazníky dostat do e-sho-
pu a nalákat je na konkrétní zboží, ale k nákupu 
nakonec stejně nedojde. Opuštěním košíku totiž 
končí zhruba 60 až 70 % všech objednávek v čes-
kých e-shopech. V roce 2019 jejich obrat dosáhl 
161 miliard korun. To znamená, že jen za loňský 
rok takto přišly minimálně o 240 miliard korun. 
Vyplývá to z dat společnosti Mall Pay.

Základem je poznat 
zákazníka

V tuzemských e-shopech se vyskytují čtyři hlavní 
standardní platební metody: platba kartou, dobír-
ka, bankovní převod a osobní platba při vyzvednu-

 Platbám
Zákazník má zboží v košíku a chce ho objednat. Zatímco před několika lety by 
automaticky z výběru zvolil doručení s následnou platbou, dnes je situace odlišná. 
Aktuálně platbám na internetu vládne platební karta. Vhodně zvolené platební metody 
patří mezi důležité faktory, které pomáhají e-shopu uspět.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

tí zboží ve výdejně. „Nejpopulárnější je platba 
kartou, jejíž podíl oproti ostatním platebním me-
todám stále roste, využívají ji téměř čtyři z deseti 
nakupujících. Podíl naopak výrazně klesl a dále 
klesá u platby na dobírku. Mezi největší poskyto-
vatele on-line plateb v Česku a na Slovensku patří 
společnost GoPay, využívá jej více než jedenáct 
tisíc e-shopů,“ sděluje Radek Hudák, CMO společ-
nosti Shoptet. Kromě standardních platebních 
bran pro platby kartou je možné zákazníkům na-
bídnout i možnost platit na splátky anebo platbu 
odložit, což umožňuje služba Mall Pay nebo Pla-
tímPak společnosti Equa bank.

„Dnes je standardem, že e-shopy nabízejí on-line 
platby kartou i bankovními převody. Zákazníci, kte-
ří nakupují na internetu opakovaně, jsou zvyklí 
tyto metody používat. A pokud e-shopu v nabídce 
chybějí, může to vést i k tomu, že zákazník reali-
zuje nákup v jiném, jemu vyhovujícím,“ deklaruje 
Jan Vodička, CMO společnosti GoPay. Je určitě 
zapotřebí nabídnout takové platby, jaké zákazník 
ve své zemi očekává. „Například e-shopy v USA se 

ne obejdou bez plateb prostřednictvím PayPalu. 
Nabízet zákazníkovi z Polska platbu Fio bankou 
nebo seniorovi bitcoinem je nesmysl. Proto je ne-
zbytné poznat svého zákazníka a zjistit, co očeká-
vá,“ konkretizuje Jan Škranc, projektový manažer 
firmy GlobeWeb Czech.

Nezapomínejte na nákupy 
chytrým telefonem

Vzhledem k rostoucímu zájmu o digitální platby 
ze strany zákazníků musí být tedy jedna z metod 
kartou on-line. „Taková platba je rychlá, snadná 
a bezpečná. Zákazníky navíc chrání chargeback 
neboli zpětná platba, se kterou získají uhrazené 
peníze zpět tehdy, když neobdrží zboží či služby, 
za které zaplatili. Vedle již běžné dobírky a ban-
kovního převodu je dále vhodné umožnit ukládá-
ní karet pro další nákupy a akceptovat platby 
mobilem, protože zákazníci k nákupům na inter-
netu používají i chytré telefony,“ prozrazuje 

vládnou návyky
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

O významu pestré nabídky 
platebních metod čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 
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inzerce

„Zkuste nový 
způsob.“

Standardní nabídka platebních metod 
v  e-shopu zahrnuje platby kartou a dobír-
ku. Pokud chce e-shop zákazníkům vyjít 
vstříc, vhodným doplňkem jsou bankovní 
převody s okamžitým potvrzením platby. 
Užitečná je nově se prosazující zcela odliš-
ná platební metoda, odložená platba. Jde 
o to, že zákazník e-shopu provede úhradu 
třeba až 30 dní od nákupu, ale e-shop 
dostane zaplaceno obratem, podobně 
jako u platby kartou.

Jakub Ouhrabka,
ředitel, ComGate

 Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa 
pro Česko, Maďarsko a Slovensko. Zákazníci díky 
tomu mohou platit jedním kliknutím bez nutnos-
ti pokaždé vyplňovat údaje o platební kartě. Ty 
jsou nahrazeny digitálním tokenem a jejich sku-
tečné údaje se přitom nikam neukládají. V Evropě 
společnost Visa letos pokračuje ve spouštění služ-
by Visa Click to Pay, která využívá technologii 
EMV Secure Remote Commerce. Ta e-shopům 
pomáhá zvýšit počet dokončených objednávek. 
Zákazníci si nejprve uloží platební údaje a doru-
čovací adresu a následně platí pouhým kliknutím 
na jednotný symbol SRC.

Výběr by měl zohlednit 
případnou expanzi

Je třeba si uvědomit, že provozovatelům e-shopů 
se s přibývající konkurencí a kvalitou zbožových 
srovnávačů zvyšuje tlak na marže. Proto je při vý-
běru platebních metod zapotřebí zvažovat náklady 
na platby. „Pokud společnosti Visa a Mastercard 
výrazně nezredukují svoji cenovou politiku nebo 

nedojde k další regulaci poplatků za platby karta-
mi, budou e-shopy v některých případech za plat-
bu kartou platit i jednotky procent. Potom může-
me očekávat přesun z karet k platbám přímo 
z účtu na účet pomocí tlačítek a agregátorů podle 
PSD2,“ zdůrazňuje Adam Šoukal, chief executive 
officer společnosti Roger. Dodává, že české e-sho-
py v následujících pěti letech zaplatí za poplatky 
na platbách kartami přes 10 miliard korun, takže 
ke změnám dojde.

Jaké by tedy měly být platby, aby uspokojily jak 
zákazníky, tak provozovatele? Podle Petra Polako-
viče, CEO společnosti ByznysWeb, by měly umož-
nit co nejrychlejší platbu, měly by mít co nejnižší 
poplatky za transakce, a hlavně vyhovovat samot-
ným zákazníkům. „Dále bych e-shopařům dopo-
ručil vybrat takovou platební metodu, která skvěle 
poslouží i v případě expanze e-shopu, což je pří-
klad GoPay nebo PayU,“ dodává.

Ideální placení 
je na jeden klik.
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E-COMMERCE

O pouštění košíku stojí české 
 inter netové obchody miliardy 
ročně. Je důležité, aby v posled-
ním kroku spotřebitel „neucu-
kl“, neodešel a nenechal košík 

se zbožím opuštěný. Na druhou stranu je běžné, 
že se daří potenciální zákazníky dostat do e-sho-
pu a nalákat je na konkrétní zboží, ale k nákupu 
nakonec stejně nedojde. Opuštěním košíku totiž 
končí zhruba 60 až 70 % všech objednávek v čes-
kých e-shopech. V roce 2019 jejich obrat dosáhl 
161 miliard korun. To znamená, že jen za loňský 
rok takto přišly minimálně o 240 miliard korun. 
Vyplývá to z dat společnosti Mall Pay.

Základem je poznat 
zákazníka

V tuzemských e-shopech se vyskytují čtyři hlavní 
standardní platební metody: platba kartou, dobír-
ka, bankovní převod a osobní platba při vyzvednu-

Zákazník má zboží v košíku a chce ho objednat. Zatímco před několika lety by 
automaticky z výběru zvolil doručení s následnou platbou, dnes je situace odlišná. 
Aktuálně platbám na internetu vládne platební karta. Vhodně zvolené platební metody 
patří mezi důležité faktory, které pomáhají e-shopu uspět.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

tí zboží ve výdejně. „Nejpopulárnější je platba 
kartou, jejíž podíl oproti ostatním platebním me-
todám stále roste, využívají ji téměř čtyři z deseti 
nakupujících. Podíl naopak výrazně klesl a dále 
klesá u platby na dobírku. Mezi největší poskyto-
vatele on-line plateb v Česku a na Slovensku patří 
společnost GoPay, využívá jej více než jedenáct 
tisíc e-shopů,“ sděluje Radek Hudák, CMO společ-
nosti Shoptet. Kromě standardních platebních 
bran pro platby kartou je možné zákazníkům na-
bídnout i možnost platit na splátky anebo platbu 
odložit, což umožňuje služba Mall Pay nebo Pla-
tímPak společnosti Equa bank.

„Dnes je standardem, že e-shopy nabízejí on-line 
platby kartou i bankovními převody. Zákazníci, kte-
ří nakupují na internetu opakovaně, jsou zvyklí 
tyto metody používat. A pokud e-shopu v nabídce 
chybějí, může to vést i k tomu, že zákazník reali-
zuje nákup v jiném, jemu vyhovujícím,“ deklaruje 
Jan Vodička, CMO společnosti GoPay. Je určitě 
zapotřebí nabídnout takové platby, jaké zákazník 
ve své zemi očekává. „Například e-shopy v USA se 

ne obejdou bez plateb prostřednictvím PayPalu. 
Nabízet zákazníkovi z Polska platbu Fio bankou 
nebo seniorovi bitcoinem je nesmysl. Proto je ne-
zbytné poznat svého zákazníka a zjistit, co očeká-
vá,“ konkretizuje Jan Škranc, projektový manažer 
firmy GlobeWeb Czech.

Nezapomínejte na nákupy 
chytrým telefonem

Vzhledem k rostoucímu zájmu o digitální platby 
ze strany zákazníků musí být tedy jedna z metod 
kartou on-line. „Taková platba je rychlá, snadná 
a bezpečná. Zákazníky navíc chrání chargeback 
neboli zpětná platba, se kterou získají uhrazené 
peníze zpět tehdy, když neobdrží zboží či služby, 
za které zaplatili. Vedle již běžné dobírky a ban-
kovního převodu je dále vhodné umožnit ukládá-
ní karet pro další nákupy a akceptovat platby 
mobilem, protože zákazníci k nákupům na inter-
netu používají i chytré telefony,“ prozrazuje 

vládnou návyky
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Markéta Kajabová,
jednatelka, dm drogerie markt

50 let

3 roky na pozici 
jednatelky

25    let v dm 
drogerii markt 
(řízení regionů 
a sortimentu, 
expanze, 
prokuristka)

záliby:  četba beletrie 
a historických románů, 
poslech audioknih, 
cestování

Po studiích na Národohospodářské 

fakultě Vysoké školy ekonomické 

v Praze se vydala rovnou do 

společnosti dm drogerie markt, 

které zůstala věrná po čtvrt 

století. A to i přes to, že 

jako malá si sama sebe 

představovala spíš v roli 

učitelky.

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

nás na 
sociálních 

sítích:

T ak trochu pedagogické, ale roz-
hodně řídicí schopnosti v dm dro-
gerii markt uplatnila bohatě. Bě-
hem téměř 25 let prošla ve firmě 
různými pozicemi a od roku 2017 

působí jako jednatelka společnosti. Jako malou ji 
ale kromě učitelského povolání fascinovala ještě 
práce na poště. „Moc se mi líbil zvuk razítkování 
a vůbec ta činnost samotná,“ vzpomíná s úsmě-
vem. Po absolvování vysoké školy ale nakonec za-
mířila do byznysu. A protože pochází z Teplic, byla 
její první štací role oblastní manažerky dm drogerie 
markt v severních Čechách. „Byla jsem tehdy třetí 
oblastní manažerkou a síť dm měla jen deset pro-
dejen,“ přibližuje své začátky.

Po čtyřech letech přestoupila do oddělení nákupu 
a spolu s tím, jak začala pracovat na pozici sortiment 

radost jí dělá také fakt, že se podílí na seberealiza-
ci mnoha lidí v týmu, včetně vlastního seberozvoje. 
Rovněž ji těší, že je dm drogerie markt pro řadu 
zákazníků nepostradatelným místem v jejich živo-
tech, že je zkrátka jejich „love brand“. A pracovat 
pro love brand stojí za to.

Každodenní práce je pro ni o pestrosti, o lidech, 
o cestách, a každý den je tak vlastně úplně jiný. 
„Velmi často jsem pracovně na cestách po celé 
České republice, nejčastěji pak mířím do Prahy. 
A těžko si dovedu svůj pracovní den představit bez 
spolupráce ochotných kolegyň a kolegů, bez kávy 
a dobré nálady,“ přemítá.

V životě je pro ni zásadních pět hodnot – svoboda, 
rovnost, autenticita a oddanost spolu s vytrvalostí. 
Ta poslední jí pomáhá při těch méně zábavných 


Trendy, které Markéta Kajabová 
pečlivě sleduje, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Svůj pracovní den si nedokáže představit bez kolegů, kávy a dobré nálady. 

„Pracovat 
pro love brand 

stojí za to.“

manažerky, přestěhovala se s manželem do Českých 
Budějovic, kde má firma své tuzemské sídlo. V od-
dělení nákupu pak strávila deset inspirativních let, 
během kterých se narodil syn Martin. „To je vlastně 
jediný rodilý Budějčák v naší malé rodinné jednot-
ce,“ směje se. V roce 2011 nastal čas posunout se 
zase o kus dál, a tak ve firmě převzala zodpovědnost 
za resort expanze a navrch ještě za jeden region. 
O šest let později se stala jednatelkou společnosti. 
Pokud bychom se tedy na dm drogerii markt podí-
vali genderovou optikou, v otázce rovných příleži-
tostí pro každého mají v Českých Budějovicích jasno.

Roli hraje celková filozofie 
společnosti
Oblast rychloobrátkového drogistického zboží si na 
začátku vybrala spíš náhodou. Téměř čtvrt století 
ve firmě ale svědčí o tom, že to byla volba správná. 
V otázce, proč zrovna dm drogerie markt, hraje roli 
celková filozofie společnosti. „Bude to znít možná 
trochu jako klišé, ale opravdu si vážím možnosti 
pracovat pro firmu, pro kterou je člověk, ať už v roli 
zákazníka, spolupracovníka nebo obchodního 
partnera, ve středu zájmu. A jsem také hrdá na to, 
že jsem svědkem vývoje firmy v mnoha ohledech. 
Třeba v tom, co všechno společnost dělá v oblasti 
trvalé udržitelnosti, ale také v tom, jak pracuje se 
svými spolupracovníky,“ vysvětluje. A dodává, že 

činnostech, které ale k její práci neodmyslitelně 
patří. „Je to třeba řešení rozsáhlých nájemních 
smluv. Přála bych si je zkrátit na několik stránek. 
Rozčiluje mě, že i po tolika letech bezproblémové-
ho fungování firmy jako nájemce trvají financující 
banky našich pronajímatelů stále na nutnosti ban-
kovních garancí,“ diví se. Ale jedním dechem do-
dává, že v tom pestrém pracovním celku jsou tohle 
jen takové drobnosti.

Najít si čas pro sebe je důležité a Markéta Kajabo-
vá si svůj volný čas najít umí. „Jsem ráda v přírodě, 
jezdím na výlety, čtu nebo poslouchám audiokni-
hy. V poslední době jsem si také vypěstovala i ur-
čitou závislost na seriálech různých streamovacích 
služeb,“ přiznává. Pasivnější sledování ale umí vy-
vážit aktivitou – už třetím rokem se třeba učí hrát 
na klavír. A do volného času patří samozřejmě také 
rodina. Bez podpory manžela a syna by se sklou-
bení náročné práce a rodinných povinností i rados-
tí zvládalo jen stěží. „Pokud ale oželím některé 
činnosti, na které si najdu čas určitě v budoucnu, 
jde to zvládnout,“ je přesvědčená. A konečně, ona 
sama je živoucím důkazem, že to zkrátka jde. Chce 
to ale jistou dávku vyrovnanosti, uvědomění a také 
pokory, jak prozrazuje ve svém fungujícím receptu: 
„Pokud netoužíme po dokonalosti na všech fron-
tách a nesoutěžíme sami se sebou, tedy s nějakými 
nastavenými představami o perfektnosti, určitě nás 
to přivede k větší spokojenosti.“

Pětilístek 
pro životní pohodu

 V životě je pro ni zásadních 
pět hodnot – svoboda, rovnost, 
autenticita a oddanost spolu 
s vytrvalostí. „Všechny jsou 
důležité nejen v pracovním, 
ale také v osobním životě. 
Svoboda a rovnost jako ty 
klíčové, autenticita, oddanost 
a vytrvalost to pak celé rámují. 
A asi nebudu moc originální, 
když řeknu, že se snažím 
nečinit jiným to, co bych sama 
nerada zažívala,“ říká Markéta 
Kajabová.
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Akinu polštářky s moučným 
červem a cibulí pro psy  

> AKINU

Dr. DEVIL 3in1 
WC Point block  

> TOMIL

K-Classic dětský 
pudink  > KAUFLAND 

ČESKÁ REPULIKA

Uzená masa K-Mistři od fochu 
z Modletic  > KAUFLAND 

ČESKÁ REPULIKA

K-Take it veggie rostlinné 
BIO nápoje > KAUFLAND 

ČESKÁ REPULIKA

Zmrzlina 
v kornoutku  > TESCO 

STORES ČR

Tesco Finest 
Prosecco Rosé 

> TESCO STORES ČR

Authentic AiRMEN 
sprchové gely & šampóny 

pro muže  > TOMIL

Scandi vodka 40% 
> TESCO STORES 

ČR

Akinu polštářky 
pro hlodavce 

> AKINU

Tesco Free from 
Bezlaktózové mléko  
> TESCO STORES ČR

Brit Meaty Jerky – 
pamlsky ze sušeného 
masa  > VAFO PRAHA

Tesco Čaje  
> TESCO 

STORES ČR

SHERON Softpack 
směsi do ostřikovačů  

> DF PARTNER

Surimi tyčinky  
> TESCO 

STORES ČR

NEON tekuté prací 
prostředky a odstraňovače 

skrvn  > TOMIL

Orion Rodinná  
> NESTLÉ 

ČESKO

Tesco Šunky  > TESCO 
STORES ČR

Brit Care superprémiové hypoaler-
genní krmivo pro kočky s čerstvým 
masem a probiotiky > VAFO PRAHA
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sprchové gely & šampóny 

pro muže  > TOMIL

Bohemia Sekt Ice 
0,2 l  > BOHEMIA 

SEKT

Shelma dušené filetky bez 
obilovin v kapsičkách  

> PARTNER IN PET FOODS

Akinu tréninkové 
pamlsky pro psy  

> AKINU

Nealkoholické pivo 
Rastinger  > TESCO 

STORES ČR
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> MAPA SPONTEX
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Pod garancí sekce digitální komunikace uspořádala asociace POPAI CE další 
z virtuálních seminářů. Reportážní formou se věnovala trendům využití digitálních 
technologií v retailu při uzávěrách, ale i v době otevřených obchodů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

D oba covidová přinesla do světa 
retailu rychlou a masivní digita-
lizaci. I proto březnový seminář 
asociace POPAI CE představil 
ukázky inovativních digitálních 

nástrojů a projektů z našeho trhu, které fungu-
jí jako efektivní digitální pomocník při nákupu 
a komunikaci se zákazníky. Věnoval se digitálním 
cenovkám využitým v prodejnách Vodafone, nové 
aplikaci společnosti Rossmann, semaforu obsaze-
nosti obchodu či nedávno otevřenému zákaznic-
kému centru Rudolf Jelínek.

Místo                 plné moderních 
technologií

První prezentace byla zaměřena na digitální ce-
novky. Na pražské Floře Ondřej Varchola, retail 
transformation lead společnosti Vodafone Czech 
Republic, názorně ukázal, nejen jak je možné se 
po vstupu do firemní prodejny přihlásit do fronty 
standardní formou, tedy dotykem na tiskárně po-
řadových lístků, ale i bezdotykovou metodou, 
a to díky QR kódu, který pomůže vytisknout 
smartphone. Následně představil konvergentní 
koutek, kde se zákazník může nejen usadit a pro-
hlédnout si všechny nabízené produkty a služby 
fyzicky, ale získat o nich i detailní informace podle 
svých potřeb prostřednictvím interaktivního dis-
pleje. Dalším prvkem prodejny je stěna s příslu-
šenstvím a vybranými produkty, kde dochází ke 
kombinaci zobrazených informací na displejích 
a zobrazené ceny prostřednictvím technologie 
 e-ink. Nechybí ani interaktivní dotykový panel 
obsahující údaje o prodávaném portfoliu produk-
tů a tipy, k čemu slouží.

„Moderní technologie jsou hybnou silou našeho 
dalšího vývoje a doba covidová urychlila jejich im-
plementaci. Přemýšleli jsme, jak je využít, abychom 
na nich ukázali, co vše umějí, a navíc zákazníkům 
zprostředkovali nákupní zážitek,“ vysvětluje Eva 
Ďurčanová, head of retail sales společnosti Voda-
fone Czech Republic. Své místo si tak našly i v dal-

ším zajímavém prvku prodejny, v top ten stole. 
Jeho specifikem jsou zabudované displeje, kde 
spotřebitelé mají mimo jiné možnost vidět i další 
informace o vystavených produktech, včetně tech-
nických parametrů a doporučeného příslušenství. 
„Rozhodli jsme se, že zákazníkům ukážeme maxi-
mum informací o produktech. Klasický způsob 

přestal dostačovat, proto jsme vymysleli a imple-
mentovali informační systém eMA (Electronic 
Merchandising Applications), ve kterém se nachá-
zí maximální množství informací,“ vysvětluje nový 
koncept Petr Šimek, managing director společnos-
ti Wellen.

Flexibilní aplikace 
poskytují nové možnosti

Další návštěva semináře se odehrála v prodejně 
drogerie Rossmann na pražské Pankráci. Je neje-
nom jednou z nejnovějších poboček, ale zároveň 
se v ní objevují všechny technické inovace této sítě. 
V minulém roce zde například poprvé v tomto seg-
mentu zavedli samoobslužné pokladny. Největší 
novinkou současnosti je spuštění aplikace, která 
zákaznickou loajalitu posouvá k novým hranicím. 
„Naše aplikace nám dává podstatně více možnos-
tí než klasická věrnostní karta. V uživatelském účtu 
je možné vidět aktuální stav věrnostních bodů 
a procházet personalizovanými kupony,“ sděluje 
Martin Rákos, CRM manager společnosti Ross-
mann. Drogerie se hodně věnuje charitativním 
účelům, a z toho důvodu například přímo z apli-

kace mohou spotřebitelé vybírat různé projekty, 
které budou na základě hlasování ostatních členů 
věrnostního systému podpořeny.

V aplikaci má své místo mimo jiné i sekce inspira-
ce. V ní se nacházejí články věnované různým 
tématům od prezentace novinek v sortimentu až 
po různé tipy a rady. „V návaznosti na tyto články 
jsme minulý rok vytvořili nový modul věnující se 
mateřství. Tento průvodce obsahuje přes padesát 
odborných článků, které mají nastávajícím ma-
minkám usnadnit období těhotenství a také po-
porodní čas,“ říká Martin Rákos. Články se ma-
minkám odemykají automaticky v závislosti na 
tom, v kterém měsíci těhotenství se nacházejí. 
Díky aplikaci je možné navíc v době, jako je koro-
nakrize, přímo komunikovat se zákazníky a v reál-
ném čase je informovat například o změně oteví-
rací doby a podobně.

Obsazenost provozoven 
hlídá inteligence

Současná pandemická situace před kamenné ob-
chody staví další výzvy, třeba jak kontrolovat 
množství lidí v prodejně (např. na základě vládního 
nařízení). Obsluhu lze nechat počítat košíky a vo-
zíky nebo zapojit technologii. Společnost AV Me-
dia Systems připravila systém, který automaticky 
měří kapacitu obsazenosti provozovny, kde je na-
instalován. Po nastavení maximální možné kapaci-
ty displej informuje o aktuálním stavu. „Na základě 
toho lze dalším spotřebitelům i formou zelené či 
červené barvy sdělit, zda mohou či nemohou 
vstoupit. Výhodou je, že systém je inteligentní, 
a proto může dát vědět obsluze, že má začít třeba 
regulovat aktuální návštěvnost,“ poodkrývá ob-
chodní konzultant Martin Zikmunda. Aby zákazní-
ci neodešli, když svítí červená, mohou prostřednic-
tvím zobrazovacího zařízení získat nějaké zajímavé 
sdělení, a to včetně toho zvukového.

Celá technologie semaforu obsazenosti obchodu 
funguje na jednoduchém principu. U vstupu do 
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provozovny je umístěna kamera, která dokáže 
rozpoznat spotřebitele a detekovat ty, kteří vstu-
pují anebo už odcházejí. „Spočítané průchody se 
potom zobrazují na displeji. Pod ním se navíc na-
chází hygienická stanice, a tak toto řešení vyho-
vuje zákonným požadavkům a je připraveno k na-
sazení kamkoliv, kde je zapotřebí,“ informuje 
Martin Zikmunda.

Jak propagovat značku 
a sdružovat komunitu

Myšlenka zbudovat návštěvnické centrum společ-
nosti Rudolf Jelínek vznikla již před 25 lety. Brzy 
nato byla ve Vizovicích otevřena nová návštěvnická 
trasa, která návštěvníkům umožnila nahlédnout 

nejen do historie palírny, ale především do její vý-
roby, do míst, kde se snoubí tradiční výrobní postu-
py s nejmodernější technologií. Postupem času se 
exkurzní trasa stala jedním z nejnavštěvovanějších 
turistických míst v okolí, což vedlo k další průlomo-
vé myšlence – přenést kus Vizovic do centra Prahy 
a po vzoru zahraničních palíren vytvořit slivovicové 
velvyslanectví i zde. „Nezbudovali jsme pouze ob-
chod, ale místo propagující náš brand a i jakýsi ko-
munitní prostor. Koupíte si lístek do muzea, kde se 
vzděláte interaktivní a zábavnou formou. Potom 
tuto teorii ochutnáte v našem baru a to, co vám 
nejvíce chutnalo, koupíte v našem obchodě,“ po-
odkrývá Pavel Dvořáček, generální ředitel a před-
seda představenstva společnosti Rudolf Jelínek.

Moderní expozice je rozčleněná do čtyř částí. Prv-
ní zastavení je věnováno historii pálení na Valaš-

sku. Druhým tématem je krajina, sady a trnky. 
Třetí dveře vedou do virtuálního světa. „Tento 
prostor nazýváme pracovně ‚Švestka‘, a to proto, 
že se návštěvník díky virtuální realitě na pět minut 
skutečně stane švestkou. Bude se natřepávat na 
traktoru, stoupat destilační kolonou nebo zrát 
v dubovém sudu. Jsem si jistý, že se pobaví ná-
vštěvníci napříč generacemi,“ vysvětluje Pavel 
Dvořáček. Poslední část je o technologii – kvaše-
ní, destilace, zrání a stáčecí linka. Na závěr je 
možné si vyrobit vlastní etiketu, následně ji v pro-
dejně vytisknout a nalepit na vybranou láhev. 
Součástí prohlídky je i ochutnávka tří ovocných 
pálenek a tří typických valašských jednohubek 
v jelínkovském baru.

Vodafone Czech Republic Rossmann

Rudolf JelínekAV Media Systems

POZOROVATEL TRENDŮ
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Pod garancí sekce digitální komunikace uspořádala asociace POPAI CE další 
z virtuálních seminářů. Reportážní formou se věnovala trendům využití digitálních 
technologií v retailu při uzávěrách, ale i v době otevřených obchodů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

D oba covidová přinesla do světa 
retailu rychlou a masivní digita-
lizaci. I proto březnový seminář 
asociace POPAI CE představil 
ukázky inovativních digitálních 

nástrojů a projektů z našeho trhu, které fungu-
jí jako efektivní digitální pomocník při nákupu 
a komunikaci se zákazníky. Věnoval se digitálním 
cenovkám využitým v prodejnách Vodafone, nové 
aplikaci společnosti Rossmann, semaforu obsaze-
nosti obchodu či nedávno otevřenému zákaznic-
kému centru Rudolf Jelínek.

Místo                 plné moderních 
technologií

První prezentace byla zaměřena na digitální ce-
novky. Na pražské Floře Ondřej Varchola, retail 
transformation lead společnosti Vodafone Czech 
Republic, názorně ukázal, nejen jak je možné se 
po vstupu do firemní prodejny přihlásit do fronty 
standardní formou, tedy dotykem na tiskárně po-
řadových lístků, ale i bezdotykovou metodou, 
a to díky QR kódu, který pomůže vytisknout 
smartphone. Následně představil konvergentní 
koutek, kde se zákazník může nejen usadit a pro-
hlédnout si všechny nabízené produkty a služby 
fyzicky, ale získat o nich i detailní informace podle 
svých potřeb prostřednictvím interaktivního dis-
pleje. Dalším prvkem prodejny je stěna s příslu-
šenstvím a vybranými produkty, kde dochází ke 
kombinaci zobrazených informací na displejích 
a zobrazené ceny prostřednictvím technologie 
 e-ink. Nechybí ani interaktivní dotykový panel 
obsahující údaje o prodávaném portfoliu produk-
tů a tipy, k čemu slouží.

„Moderní technologie jsou hybnou silou našeho 
dalšího vývoje a doba covidová urychlila jejich im-
plementaci. Přemýšleli jsme, jak je využít, abychom 
na nich ukázali, co vše umějí, a navíc zákazníkům 
zprostředkovali nákupní zážitek,“ vysvětluje Eva 
Ďurčanová, head of retail sales společnosti Voda-
fone Czech Republic. Své místo si tak našly i v dal-

ším zajímavém prvku prodejny, v top ten stole. 
Jeho specifikem jsou zabudované displeje, kde 
spotřebitelé mají mimo jiné možnost vidět i další 
informace o vystavených produktech, včetně tech-
nických parametrů a doporučeného příslušenství. 
„Rozhodli jsme se, že zákazníkům ukážeme maxi-
mum informací o produktech. Klasický způsob 

přestal dostačovat, proto jsme vymysleli a imple-
mentovali informační systém eMA (Electronic 
Merchandising Applications), ve kterém se nachá-
zí maximální množství informací,“ vysvětluje nový 
koncept Petr Šimek, managing director společnos-
ti Wellen.

Flexibilní aplikace 
poskytují nové možnosti

Další návštěva semináře se odehrála v prodejně 
drogerie Rossmann na pražské Pankráci. Je neje-
nom jednou z nejnovějších poboček, ale zároveň 
se v ní objevují všechny technické inovace této sítě. 
V minulém roce zde například poprvé v tomto seg-
mentu zavedli samoobslužné pokladny. Největší 
novinkou současnosti je spuštění aplikace, která 
zákaznickou loajalitu posouvá k novým hranicím. 
„Naše aplikace nám dává podstatně více možnos-
tí než klasická věrnostní karta. V uživatelském účtu 
je možné vidět aktuální stav věrnostních bodů 
a procházet personalizovanými kupony,“ sděluje 
Martin Rákos, CRM manager společnosti Ross-
mann. Drogerie se hodně věnuje charitativním 
účelům, a z toho důvodu například přímo z apli-

kace mohou spotřebitelé vybírat různé projekty, 
které budou na základě hlasování ostatních členů 
věrnostního systému podpořeny.

V aplikaci má své místo mimo jiné i sekce inspira-
ce. V ní se nacházejí články věnované různým 
tématům od prezentace novinek v sortimentu až 
po různé tipy a rady. „V návaznosti na tyto články 
jsme minulý rok vytvořili nový modul věnující se 
mateřství. Tento průvodce obsahuje přes padesát 
odborných článků, které mají nastávajícím ma-
minkám usnadnit období těhotenství a také po-
porodní čas,“ říká Martin Rákos. Články se ma-
minkám odemykají automaticky v závislosti na 
tom, v kterém měsíci těhotenství se nacházejí. 
Díky aplikaci je možné navíc v době, jako je koro-
nakrize, přímo komunikovat se zákazníky a v reál-
ném čase je informovat například o změně oteví-
rací doby a podobně.

Obsazenost provozoven 
hlídá inteligence

Současná pandemická situace před kamenné ob-
chody staví další výzvy, třeba jak kontrolovat 
množství lidí v prodejně (např. na základě vládního 
nařízení). Obsluhu lze nechat počítat košíky a vo-
zíky nebo zapojit technologii. Společnost AV Me-
dia Systems připravila systém, který automaticky 
měří kapacitu obsazenosti provozovny, kde je na-
instalován. Po nastavení maximální možné kapaci-
ty displej informuje o aktuálním stavu. „Na základě 
toho lze dalším spotřebitelům i formou zelené či 
červené barvy sdělit, zda mohou či nemohou 
vstoupit. Výhodou je, že systém je inteligentní, 
a proto může dát vědět obsluze, že má začít třeba 
regulovat aktuální návštěvnost,“ poodkrývá ob-
chodní konzultant Martin Zikmunda. Aby zákazní-
ci neodešli, když svítí červená, mohou prostřednic-
tvím zobrazovacího zařízení získat nějaké zajímavé 
sdělení, a to včetně toho zvukového.

Celá technologie semaforu obsazenosti obchodu 
funguje na jednoduchém principu. U vstupu do 
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CS #3: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

CS #1

Studené nealkoholické nápoje nakupují všechny české 
domácnosti a nic na tom nezměnila ani pandemie koronaviru. 

Spotřebě dominuje ta domácí a zákazníci se víc přesunuli 
do on-line prostředí. Výrobci a obchodníci tak zaměřili své 

marketingové aktivity do digitálního světa a prohlubují 
nová partnerství. Na trh se chystají inovace, které mají 
nabídku zpestřit a nastartovat tak výraznější 
růst, jakmile to bude po odeznění 

protiepidemických opatření možné.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Studené nealkoholické nápoje nakupují všechny české 
domácnosti a nic na tom nezměnila ani pandemie koronaviru. 

Spotřebě dominuje ta domácí a zákazníci se víc přesunuli 
do on-line prostředí. Výrobci a obchodníci tak zaměřili své 

marketingové aktivity do digitálního světa a prohlubují 
nová partnerství. Na trh se chystají inovace, které mají 
nabídku zpestřit a nastartovat tak výraznější 
růst, jakmile to bude po odeznění 

protiepidemických opatření možné.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Z
hlediska výdajů jsou největší sub-
kategorií ve studených nápojích 
balené vody, za které domácnosti 
utratí zhruba třetinu svých výdajů 
v kategorii. „Útraty za vody do-

mácnosti v roce 2020 mírně navýšily,“ uvádí 
Vladimíra Šebková, client relationship manager 
Spotřebitelského panelu GfK. Částečně se na 
něm podílelo mírné zvýšení průměrné ceny, ale 
hlavně rostl objem na jeden nákup, který činil 
zhruba šest litrů. Dodává, že počet kupujících 
domácností se nezměnil, subkategorii vod ku-
puje více než 90 procent českých domácností.

V „těsném závěsu“ za vodami jsou sycené ná-
poje, tzv. CSD, které z hlediska výdajů mají na 
kategorii podíl 30 %. I CSD kupuje skoro 9 z 10 
českých domácností. Výdaje do sycených nápojů 
meziročně rostly trochu rychleji než do vod, ale 
stále je to pomalejší růst než v celé kategorii stu-
dených nealko nápojů či na FMCG benchmarku. 

Kde spotřebitelé utratí 
za nealko nejvíc, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...



„Důvodem je pokles nákupní frekvence, domác-
nosti tuto subkategorii nakoupily zhruba jednou 
za dva týdny,“ vysvětluje Vladimíra Šebková.

Data společnosti Euromonitor International po-
tvrzují, že celková spotřeba nealkoholických 

nápojů v tuzemském maloobchodě poklesla. 
V pozadí je několik důvodů. Prvním jsou nižší 
příjmy, se kterými se řada domácností v pande-
mii potýká, a také opatrnost, se kterou hledí do 

„Komunikaci neměníme, 
i když nás covid citelně zasáhl.“

Naše produkty jsou ideální na sportovní a rodinné aktivity, výlety či do-
volené – tomu je věnována velká část naší off-trade komunikace. Nápoje 
Capri-Sun jsou tak hojně prodávány v turistických, horských či sportov-
ních destinacích a pro kontakt se zákazníky se účastníme řady sportov-
ních a rodinných eventů. Tady byly prodeje i promoce zásadně zasaženy. 

Z velké části se ale spotřeba přesunula přímo do domácností či na menší rodinné výlety. 
Některé aktivity sice nebylo možné realizovat, ale hlavní komunikační styl necháváme bez 
větších změn. V letošním roce se soustředíme na přechod na plně recyklovatelná brčka.

Ondřej Krhánek, marketing manažer značky Capri-Sun, Vitar

inzerce
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CATSCAN
V tomto vydání:

budoucnosti ti, kteří o příjmy sice nepřišli, ale 
aktivně chtějí sledovat své výdaje. Zákazníci se 
tak obraceli k těm produktům, které jim přiná-
šely nějaké zdravotní výhody, ať už to byly mi-
nerální vody nebo džusy.

Trh je otevřen 
zdravějším alternativám

Trh se tak stále otevírá novým výrobkům, které 
nabízejí spotřebitelům zdravější alternativu. 
„Lidé si čím dál tím více uvědomují, že jejich 
zdraví je mnohem důležitější veličina než takzva-
ný výhodný nákup chemicky obarvené přeslaze-
né vody plné konzervantů ve slevě,“ míní Tomáš 
Krumphanzl ze společnosti Snowball, která na 
trhu nabízí sortiment biolimonád Bohemsca. 
Pandemie podle něho ukázala, že si spotřebite-
lé po čas, který trávili doma, zpříjemňovali život 
nákupem kvalitních nápojů v e-shopech. Ty po-
mohly firmě stabilizovat nelehkou situaci v době 
covidu. „Nekupovaly se ale jen ovocné biolimo-
nády, zaměřené spíše na rodiny s dětmi, na od-
byt šla také třeba biocola bez kyseliny fosforeč-
né,“ přibližuje zákaznický apetit. Z pohledu 
spotřebitele si společnost potvrdila, že přesun 
do biokvality je správný směr. Výrazný nárůst 
zaznamenala také u toniků ve skleněné 330ml 
lahvi ve variantě lipový květ s bazalkou a mate-
řídouška s meduňkou.

Pavel Beroušek, national shopper manager spo-
lečnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
říká, že loňský rok byl pro firmu ve znamení 
změn, ale i spolupráce a nových příležitostí. Mu-
sela se poprat s výpadkem v místech, která byla 
kvůli protipandemickým opatřením uzavřena 
(restaurace, kluby, kina, office centra i impulzní 
formáty „on the go“). Rychle ale našla cestu, jak 
aktivity nasměrovat na kanály relevantní pro do-
mácí spotřebu (retail, e-commerce atd.). „Právě 
sem spotřebitelé přesunuli své nákupy a my 
jsme jejich nákup podpořili různými aktivitami,“ 

přibližuje Pavel Beroušek. A dodává: „Velmi po-
zitivně hodnotím za loňský rok spolupráci jak 
v rámci firmy, kdy jsme museli udělat mnoho 
těžkých rozhodnutí ve vztahu k prioritizaci akti-
vit, abychom se s nově vzniklou tržní situací vy-
pořádali, tak v rámci externího prostředí, kde 
jsme dokázali podpořit frontové linie nápoji pro 
zdravotníky z nemocnic napříč celou zemí.“ 

Dvě značky společně 
osloví více zákazníků

Rok plný překvapení to byl také pro značku So-
daStream. Podle jejího manažera Michala Panise 
se prodeje během jednoho měsíce přesunuly do 
on-line kanálů a částečně do řetězců. Zákazníci 
podle něj také velmi rychle pochopili hlavní be-
nefity používání těchto produktů: „Především 
ocenili to, že nemusí v této nelehké době chodit 

kvůli nápojům do obchodů a vláčet se zbytečně 
se sycenými nápoji, když si je mohou připravit 
v pohodlí domova. Samotná spotřeba nápojů 
v domácnostech v této době rapidně vzrostla, 
alespoň tak to vnímáme my napříč celým sorti-
mentem SodaStream.“

Klíčovou spolupráci se značkou PepsiCo pak fir-
ma oznámila zkraje dubna. „V našem sortimen-
tu přibydou originální příchutě PepsiCo, které 
jsou v současnosti dostupné pouze ve formě tzv. 
ready-to-drink nápojů v jednorázových PET lah-
vích, případně v restauracích. Těšíme se, že na-
šim stávajícím zákazníkům, kteří jsou dlouhodo-
bě zvyklí na benefity přípravy perlivé vody 
v pohodlí domova, nabídneme nové chuťové 
varianty. Vnímáme tento krok i jako příležitost 
oslovit skupinu zákazníků, kteří zatím o So-
daStreamu neuvažovali právě proto, že jsou 
zvyklí na konzumaci oblíbených ochucených 
nápojů ready-to-drink,“ vysvětluje Michal Panis.

Jako jeden z hlavních benefitů pro zákazníka 
vidí fakt, že lidé nemusí nosit nákupy s těžkými 
PET lahvemi z obchodů a produkovat tak další 
odpad. V nabídce je šest originálních příchutí – 
Pepsi, Pepsi Max, 7 up, 7 up Free, Mirinda a Mi-
rinda Diet, které se v distribuci stávajících ob-
chodních kanálů objeví postupně. Novinku 
firma podpoří 360° marketingovou komunikací 
včetně in-store prezentace a ochutnávkových 
dní ve vybraných řetězcích. „Rozsah a formát 
aktivit bude do značné míry ovlivněn vývojem 
epidemiologické situace. I proto počítáme 
s omezením outdoorových aktivit, a naopak vět-
ším důrazem na on-line komunikaci,“ vysvětluje 
Michal Panis.

Džusy udržují třetí 
pozici i preference

Ovocné džusy/nektary/nápoje jsou třetí největší 
kategorií z hlediska domácích výdajů. Spotřebi-
telský panel GfK uvádí, že tato kategorie rostla 
nadproporčně. Jedna domácnost za rok nakou-
pí více než 30 litrů výrobků z této subkategorie.

Brand manager společnosti Pfanner Kamil Vý-
borný uvádí, že v maloobchodě se značkám 
z portfolia firmy loni dařilo: „I přes veškeré re-
strikce a pandemický vývoj většina našich zna-
ček vykázala růst. A nezaznamenali jsme ani 
nějak výrazně se měnící nákupní preference, 
spotřebitelé dál nakupují formáty, na které jsou 
zvyklí.“ Výkyv ale přece jen přinesl březen loň-
ského roku, kdy kategorie dvoulitrových džusů 
Pfanner vyrostla proti roku 2019 o sto procent. 
Vliv na to měla domácí příprava na karanténu, 
kdy se lidé svými oblíbenými produkty snažili 
dostatečně dozásobit.

Dobrý rok v dubnu ohlásila také společnost Ko-
fola ČeskoSlovensko. V tuzemsku i na Sloven-
sku jí pomohla akvizice značek Ondrášovka 
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NOVINKA

s obsahem vitaminu D3, 
vitaminu C a přírodního 
extraktu z aceroly

pro podporu imunity

s příchutí brusinky

„Pandemie 
nám po-

mohla rych-
leji spustit 

vlastní 
e-shop.“

Loňský rok byl náročný, trpěl zejména 
horeca segment. I tak se nám ale po-
dařilo udržet celkové prodeje na dobré 
úrovni a zaznamenali jsme za celou 
skupinu pokles jen 2‚7 procenta. Na 
omezenou mobilitu a větší důraz na do-
mácí spotřebu jsme loni v létě zareago-
vali spuštěním vlastního e-shopu, který 
je stále v pilotním provozu. Za první 
půlrok fungování vidíme dobré výsledky, 
e-shop tak tvoří dobrý doplněk k tra-
dičnímu prodeji výrobků v obchodní síti. 
Pandemie ale změnila nákupní chování, 
lidé se více zásobují a do obchodu chodí 
méně často.

Ondřej Postránský,
ředitel strategického marketingu,
Mattoni 1873

Přicházejí 
atraktivní 
inovace.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, GfK Czech, 2019–2020

českých domácností nakupuje 
studené nealkoholické nápoje, 
nezměnil to ani covid;

narostly výdaje domácností 
za nealko nápoje na internetu.
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NOVINKA

s obsahem vitaminu D3, 
vitaminu C a přírodního 
extraktu z aceroly

pro podporu imunity

s příchutí brusinky

inzerce

a Korunní, minerálních vod orientovaných pře-
devším na retail. Při uzavření gastro provozů tak 
obě značky sehrály ve výsledcích firmy důležitou 
roli. A úspěšné bylo i letní a předvánoční obdo-
bí. „Omezené cestování v období léta bylo pro 
naši hlavní značku Kofola výhodné. Jsme s ní 
silní v Česku i na Slovensku a větší koncentrace 
domácích turistů pro nás znamenala zvýšení 
spotřeby Kofoly i dalších lokálních značek z na-
šeho portfolia. Celkově jsme tak dosáhli dokon-
ce nejlepšího výsledku letní sezony v historii 
firmy,“ dodává Daniel Buryš, generální ředitel 
společnosti Kofola ČeskoSlovensko.

Novinky přinesou 
do regálů svěží vítr

Výrobci se i letos chystají uvést na trh novinky, 
které zákazníky chytí za srdce a oni jim dají v rám-
ci impulzního (a poté už opakovaného) nákupu 
šanci. Rok nabitý novinkami a jejich podporou 
chystá třeba společnost Coca-Cola HBC Česko 

a Slovensko. V jeho průběhu budou na trhu vidi-
telné aktivity v souvislosti s 50 lety výročí výroby 
nápoje Coca-Cola v Československu. „S aktivita-
mi se budeme dostávat blíže k českým spotřebi-
telů a k vazbám k naší zemi,“ vysvětluje rok plný 
aktivací a inovací Pavel Beroušek. Firma se zamě-
ří také na podporu značek Kinley a Natura.

Inovovat se bude také v nabídce značek společ-
nosti Mattoni 1873. Tři oblíbené příchutě pří-
rodní minerální vody Mattoni – Cedrata, Black 
a Multi – uvede firma nově na trh v 0‚5l plechov-
kách, jejich launch bude doprovázen i TV kam-
paní. V plechovce bude také prémiový tonic 
Schweppes a na trh se chystá i nová Pepsi Va-
nilla. Premiéru bude mít rovněž nová Mirinda 
Mix It s příchutí Borůvky a Pomeranče.

Značka Pfanner připravila několik novinek. Tou 
zásadní jsou Pfanner ginger shoty v 0‚15l ple-
chovkách nebo Pfanner Bio přímo lisovaná cit-
ronová šťáva 100% ve skleněné 0‚25l lahvi. 
„Plánujeme i některé produkty určené zejména 
pro horeca segment převést také do retailových 

balení, aby si naši spotřebitelé mohli užít i pro-
dukty, které byli zvyklí konzumovat především 
v restauracích,“ dodává Kamil Výborný.

Kofola ČeskoSlovensko uvedla letos na trh pré-
miovou značku citrusových limonád s názvem 
Targa Florio a spustila novou brandovou kam-
paň pro Kofolu. Téma lásky, které znají spotře-
bitelé díky sloganu „Když ji miluješ, není co ře-
šit“ teď oživí kampaň „Láska má 1 000 jmen“.

Do retailu zamířila s nealkoholickými nápoji 
i značka Fruitisimo. „Uvedli jsme na trh přírodní 
ovocnou limonádu Fruitisimo Vitamináda, která 
je vyrobena ze stoprocentního ovocného pyré,“ 
přibližuje Michal Příhoda, managing director 
společnosti Fruitisimo Group. Vitamináda je 
obohacena o vitaminy C, B, D a E, neobsahuje 
konzervanty, umělá barviva ani aromata.

Také značka Capri-Sun chystá přelomovou no-
vinku. „Jde o plně recyklovatelné brčko, které 
nahradí dosavadní plastové,“ prozrazuje Ondřej 
Krhánek.        
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budoucnosti ti, kteří o příjmy sice nepřišli, ale 
aktivně chtějí sledovat své výdaje. Zákazníci se 
tak obraceli k těm produktům, které jim přiná-
šely nějaké zdravotní výhody, ať už to byly mi-
nerální vody nebo džusy.

Trh je otevřen 
zdravějším alternativám

Trh se tak stále otevírá novým výrobkům, které 
nabízejí spotřebitelům zdravější alternativu. 
„Lidé si čím dál tím více uvědomují, že jejich 
zdraví je mnohem důležitější veličina než takzva-
ný výhodný nákup chemicky obarvené přeslaze-
né vody plné konzervantů ve slevě,“ míní Tomáš 
Krumphanzl ze společnosti Snowball, která na 
trhu nabízí sortiment biolimonád Bohemsca. 
Pandemie podle něho ukázala, že si spotřebite-
lé po čas, který trávili doma, zpříjemňovali život 
nákupem kvalitních nápojů v e-shopech. Ty po-
mohly firmě stabilizovat nelehkou situaci v době 
covidu. „Nekupovaly se ale jen ovocné biolimo-
nády, zaměřené spíše na rodiny s dětmi, na od-
byt šla také třeba biocola bez kyseliny fosforeč-
né,“ přibližuje zákaznický apetit. Z pohledu 
spotřebitele si společnost potvrdila, že přesun 
do biokvality je správný směr. Výrazný nárůst 
zaznamenala také u toniků ve skleněné 330ml 
lahvi ve variantě lipový květ s bazalkou a mate-
řídouška s meduňkou.

Pavel Beroušek, national shopper manager spo-
lečnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
říká, že loňský rok byl pro firmu ve znamení 
změn, ale i spolupráce a nových příležitostí. Mu-
sela se poprat s výpadkem v místech, která byla 
kvůli protipandemickým opatřením uzavřena 
(restaurace, kluby, kina, office centra i impulzní 
formáty „on the go“). Rychle ale našla cestu, jak 
aktivity nasměrovat na kanály relevantní pro do-
mácí spotřebu (retail, e-commerce atd.). „Právě 
sem spotřebitelé přesunuli své nákupy a my 
jsme jejich nákup podpořili různými aktivitami,“ 

přibližuje Pavel Beroušek. A dodává: „Velmi po-
zitivně hodnotím za loňský rok spolupráci jak 
v rámci firmy, kdy jsme museli udělat mnoho 
těžkých rozhodnutí ve vztahu k prioritizaci akti-
vit, abychom se s nově vzniklou tržní situací vy-
pořádali, tak v rámci externího prostředí, kde 
jsme dokázali podpořit frontové linie nápoji pro 
zdravotníky z nemocnic napříč celou zemí.“ 

Dvě značky společně 
osloví více zákazníků

Rok plný překvapení to byl také pro značku So-
daStream. Podle jejího manažera Michala Panise 
se prodeje během jednoho měsíce přesunuly do 
on-line kanálů a částečně do řetězců. Zákazníci 
podle něj také velmi rychle pochopili hlavní be-
nefity používání těchto produktů: „Především 
ocenili to, že nemusí v této nelehké době chodit 

kvůli nápojům do obchodů a vláčet se zbytečně 
se sycenými nápoji, když si je mohou připravit 
v pohodlí domova. Samotná spotřeba nápojů 
v domácnostech v této době rapidně vzrostla, 
alespoň tak to vnímáme my napříč celým sorti-
mentem SodaStream.“

Klíčovou spolupráci se značkou PepsiCo pak fir-
ma oznámila zkraje dubna. „V našem sortimen-
tu přibydou originální příchutě PepsiCo, které 
jsou v současnosti dostupné pouze ve formě tzv. 
ready-to-drink nápojů v jednorázových PET lah-
vích, případně v restauracích. Těšíme se, že na-
šim stávajícím zákazníkům, kteří jsou dlouhodo-
bě zvyklí na benefity přípravy perlivé vody 
v pohodlí domova, nabídneme nové chuťové 
varianty. Vnímáme tento krok i jako příležitost 
oslovit skupinu zákazníků, kteří zatím o So-
daStreamu neuvažovali právě proto, že jsou 
zvyklí na konzumaci oblíbených ochucených 
nápojů ready-to-drink,“ vysvětluje Michal Panis.

Jako jeden z hlavních benefitů pro zákazníka 
vidí fakt, že lidé nemusí nosit nákupy s těžkými 
PET lahvemi z obchodů a produkovat tak další 
odpad. V nabídce je šest originálních příchutí – 
Pepsi, Pepsi Max, 7 up, 7 up Free, Mirinda a Mi-
rinda Diet, které se v distribuci stávajících ob-
chodních kanálů objeví postupně. Novinku 
firma podpoří 360° marketingovou komunikací 
včetně in-store prezentace a ochutnávkových 
dní ve vybraných řetězcích. „Rozsah a formát 
aktivit bude do značné míry ovlivněn vývojem 
epidemiologické situace. I proto počítáme 
s omezením outdoorových aktivit, a naopak vět-
ším důrazem na on-line komunikaci,“ vysvětluje 
Michal Panis.

Džusy udržují třetí 
pozici i preference

Ovocné džusy/nektary/nápoje jsou třetí největší 
kategorií z hlediska domácích výdajů. Spotřebi-
telský panel GfK uvádí, že tato kategorie rostla 
nadproporčně. Jedna domácnost za rok nakou-
pí více než 30 litrů výrobků z této subkategorie.

Brand manager společnosti Pfanner Kamil Vý-
borný uvádí, že v maloobchodě se značkám 
z portfolia firmy loni dařilo: „I přes veškeré re-
strikce a pandemický vývoj většina našich zna-
ček vykázala růst. A nezaznamenali jsme ani 
nějak výrazně se měnící nákupní preference, 
spotřebitelé dál nakupují formáty, na které jsou 
zvyklí.“ Výkyv ale přece jen přinesl březen loň-
ského roku, kdy kategorie dvoulitrových džusů 
Pfanner vyrostla proti roku 2019 o sto procent. 
Vliv na to měla domácí příprava na karanténu, 
kdy se lidé svými oblíbenými produkty snažili 
dostatečně dozásobit.

Dobrý rok v dubnu ohlásila také společnost Ko-
fola ČeskoSlovensko. V tuzemsku i na Sloven-
sku jí pomohla akvizice značek Ondrášovka 
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extraktu z aceroly

pro podporu imunity

s příchutí brusinky

„Pandemie 
nám po-

mohla rych-
leji spustit 

vlastní 
e-shop.“

Loňský rok byl náročný, trpěl zejména 
horeca segment. I tak se nám ale po-
dařilo udržet celkové prodeje na dobré 
úrovni a zaznamenali jsme za celou 
skupinu pokles jen 2‚7 procenta. Na 
omezenou mobilitu a větší důraz na do-
mácí spotřebu jsme loni v létě zareago-
vali spuštěním vlastního e-shopu, který 
je stále v pilotním provozu. Za první 
půlrok fungování vidíme dobré výsledky, 
e-shop tak tvoří dobrý doplněk k tra-
dičnímu prodeji výrobků v obchodní síti. 
Pandemie ale změnila nákupní chování, 
lidé se více zásobují a do obchodu chodí 
méně často.

Ondřej Postránský,
ředitel strategického marketingu,
Mattoni 1873

Přicházejí 
atraktivní 
inovace.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, GfK Czech, 2019–2020
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za nealko nápoje na internetu.
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ZMRZLINY MÍŘÍ
DO PINT 
A MULTIPACKŮ

CS #1

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Vanilka, čokoláda a jahoda zůstávají trojlístkem nejoblíbenějších chutí. Ačkoli 
košíkům zákazníků stále ještě vévodí jednoporcové zmrzliny, pandemie koronaviru 
částečně přesunula spotřebu zmrzlin z impulzního formátu do „bezpečnějšího“ 
domácího prostředí, kde se daří pintám a multipackům.

T
rh se zmrzlinami negativně ovliv-
nila nejen pandemie, ale také 
nestabilní počasí. „Už dva roky 
má počasí v tuzemsku značné 
výkyvy, a více teplých dní v kuse, 

které raketově zvyšují prodeje zmrzlin, jsme si 
naposled užili v roce 2018,“ uvádí Martin Kincl, 
marketingový ředitel společnosti Alimpex Food.

Nabídka odráží 
trend domácí 
konzumace

Data společnosti NielsenIQ mu 
dávají za pravdu. Za zmrzlinu 
utratili čeští spotřebitelé od 
února 2020 do ledna tohoto 
roku 4‚1 miliardy korun (poří-
dili si za ně 40‚8 milionu litrů 
zmrzliny), meziročně ale spo-
třeba klesla o 1‚6 procenta 
v objemu a o 1‚1 procenta 
v tržbách. „Vliv na tento kle-
sající vývoj měl jistě i červen, 
který byl v roce 2019 výjimečně 

teplý oproti tomu v roce 2020, 
což se projevilo i na prodeji zmrz-

liny,“ vysvětluje analytička Zuzana 
Berezňáková a upřesňuje, že v červ-

nu 2019 byly prodeje více než o po-
lovinu vyšší než v roce 2020.

Podle Martina Kincla se spotřebitelé na za-
čátku pandemie, která se trefila do startu zmrz-
linové sezony, uchýlili spíše k nákupům základ-
ních surovin a komodity pro „rozmazlování se“ 
nechali až na pozdější měsíce. Loňské letní roz-

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

částečně přesunula spotřebu zmrzlin z impulzního formátu do „bezpečnějšího“ 
domácího prostředí, kde se daří pintám a multipackům.

T
rh se zmrzlinami negativně ovliv-
nila nejen pandemie, ale také 
nestabilní počasí. „Už dva roky 
má počasí v tuzemsku značné 
výkyvy, a více teplých dní v kuse, 

které raketově zvyšují prodeje zmrzlin, jsme si 
naposled užili v roce 2018,“ uvádí Martin Kincl, 
marketingový ředitel společnosti Alimpex Food.

Nabídka odráží 
trend domácí 
konzumace

Data společnosti NielsenIQ mu 
dávají za pravdu. Za zmrzlinu 
utratili čeští spotřebitelé od 
února 2020 do ledna tohoto 
roku 4‚1 miliardy korun (poří-
dili si za ně 40‚8 milionu litrů 
zmrzliny), meziročně ale spo-
třeba klesla o 1‚6 procenta 
v objemu a o 1‚1 procenta 
v tržbách. „Vliv na tento kle-
sající vývoj měl jistě i červen, 
který byl v roce 2019 výjimečně 

teplý oproti tomu v roce 2020, 
což se projevilo i na prodeji zmrz-

liny,“ vysvětluje analytička Zuzana 
Berezňáková a upřesňuje, že v červ-

nu 2019 byly prodeje více než o po-
lovinu vyšší než v roce 2020.

Podle Martina Kincla se spotřebitelé na za-
čátku pandemie, která se trefila do startu zmrz-
linové sezony, uchýlili spíše k nákupům základ-
ních surovin a komodity pro „rozmazlování se“ 
nechali až na pozdější měsíce. Loňské letní roz-
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volnění a cestování po tuzemsku vrátilo zmrzliny 
na výsluní. Podobný scénář očekává i letos, je 
ale zřejmé, že síly se trochu mění. „Lehký pro-
centuální přesun očekávám k výrobkům take 
home, tedy produktům, které si zákazníci koupí 
na domácí konzumaci,“ míní Martin Kincl. 
A právě tomuto trendu přizpůsobuje nejen 
Alimpex Food, ale i další firmy letošní nabídko-
vou skladbu. Přibývá tak zejména rodinných 
a pintových balení a balení jednorázových zmrz-
lin do multipacků.

Točená i kopečková 
ostrouhaly

Ne zcela ideální byl loňský rok pro kopečkovou 
a točenou zmrzlinu, kterých se pandemická 
opatření dotklo nejvýrazněji. Dokládají to napří-

klad zkušenosti značky Tatra Zmrzka. „Ačkoli 
jsme zaznamenali navýšený počet odběrných 
míst, kde se točená Tatra Zmrzka nabízela, vý-
toče i návštěvnost byly nižší a nepodařilo se zo-
pakovat úspěšné prodejní roky,“ potvrzuje ob-
chodní ředitel společnosti Mlékárna Hlinsko 
Radim Kaleta. Naopak ale narostla obliba pro-
deje zmrzliny s sebou do termo obalů. „Tradiční 
konzumace na místě se tak částečně přesunula 

domů, kam si zákazníci odnášeli větší množství 
porcí,“ dodává. Dobrý rok ale podle něj neměl 
ani segment nanuků, kde firma zprostředkova-
ně působí. I tam byl znát dopad opatření a sní-
žení frekvence nákupů, která ovlivnila prodej 
impulzního zboží. „Nezaznamenali jsme, jak by 
se dalo očekávat, výrazné změny v rodinných 

„Zájem se přesunul 
k segmentu na doma.“

Sezona zmrzlin byla ovlivněna pandemií i počasím, které má největší vliv 
na nákup impulzních zmrzlin. Zákazníky rovněž ovlivnila vládní nařízení, 
roušky se zkrátka s impulzní zmrzlinou příliš neslučují. Obecně lze říci, 
že zájem zákazníka se přesunul směrem k „take home“ segmentu 
a postupně si na popularitě získávají zmrzliny v pintách nebo multipacky.

Václav Koukolíček, manažer externí komunikace, Tesco Stores ČR

inzerce

CATSCAN
V tomto vydání:

ZMRZLINY MÍŘÍ
DO PINT 
A MULTIPACKŮ

CS #1

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Vanilka, čokoláda a jahoda zůstávají trojlístkem nejoblíbenějších chutí. Ačkoli 
košíkům zákazníků stále ještě vévodí jednoporcové zmrzliny, pandemie koronaviru 
částečně přesunula spotřebu zmrzlin z impulzního formátu do „bezpečnějšího“ 
domácího prostředí, kde se daří pintám a multipackům.

T
rh se zmrzlinami negativně ovliv-
nila nejen pandemie, ale také 
nestabilní počasí. „Už dva roky 
má počasí v tuzemsku značné 
výkyvy, a více teplých dní v kuse, 

které raketově zvyšují prodeje zmrzlin, jsme si 
naposled užili v roce 2018,“ uvádí Martin Kincl, 
marketingový ředitel společnosti Alimpex Food.

Nabídka odráží 
trend domácí 
konzumace

Data společnosti NielsenIQ mu 
dávají za pravdu. Za zmrzlinu 
utratili čeští spotřebitelé od 
února 2020 do ledna tohoto 
roku 4‚1 miliardy korun (poří-
dili si za ně 40‚8 milionu litrů 
zmrzliny), meziročně ale spo-
třeba klesla o 1‚6 procenta 
v objemu a o 1‚1 procenta 
v tržbách. „Vliv na tento kle-
sající vývoj měl jistě i červen, 
který byl v roce 2019 výjimečně 

teplý oproti tomu v roce 2020, 
což se projevilo i na prodeji zmrz-

liny,“ vysvětluje analytička Zuzana 
Berezňáková a upřesňuje, že v červ-

nu 2019 byly prodeje více než o po-
lovinu vyšší než v roce 2020.

Podle Martina Kincla se spotřebitelé na za-
čátku pandemie, která se trefila do startu zmrz-
linové sezony, uchýlili spíše k nákupům základ-
ních surovin a komodity pro „rozmazlování se“ 
nechali až na pozdější měsíce. Loňské letní roz-
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baleních. Připisujeme to i omezení prodeje zbyt-
ného zboží na úkor základních potravin,“ míní 
Radim Kaleta. Pro nastartování letošní sezony 
firma připravila řadu motivací, množstevních 
slev a POS podpory. Věří, že nejen díky dobrému 
počasí budou mít spotřebitelé prostor vychutnat 
si zmrzlinu hlavně venku na čerstvém vzduchu.

Marek Skladaný, projektový manažer zmrzek 
Hollandia, zase hodnotí loňský rok jako úspěš-
ný: „V rámci moderního a tradičního trhu mimo 
diskontní kanál jsme loni zaznamenali vyšší ob-
raty než v předchozím roce, k čemuž přispěla 
i novinka, Hollandia brownie v rodinném bale-
ní.“ Dvouciferný růst v rámci e-commerce pak 
podle něj potvrzoval zvýšené spotřebitelské 
trendy nákupů na internetu, které pro řadu spo-
třebitelů představují bezpečnější variantu. Na 
jedné straně tedy rostly tržby a spotřeba v rám-
ci domácností, na druhé straně byl výraznější 
výpadek tržeb v horeca segmentu.

Ze segmentu 
horeca skokem 
do maloobchodu

Nepříliš slavný rok v horeca segmentu pro kate-
gorii zmrzlin potvrzuje také Jan Diehel, manažer 
kategorie zmrzlinových značek společnosti Uni-
lever pro Česko a Slovensko. Ta podle dat spo-
lečnosti Euromonitor International zůstává 
s jednatřiceti procenty v hodnotovém vyjádření 
tuzemským lídrem v kategorii zmrzlin a zmrzli-
nových dezertů. Zájem se podle Unileveru pře-
sunul k domácí spotřebě a nadále posiloval 
trend nákupu v pintovém formátu (400 až 
500 ml). A poptávka byla také po novinkách 
i inovacích, třeba po nízkokalorické zmrzlině 
Ben & Jerry’s Moophoria, která v prodejích před-

čila očekávání firmy. „Investujeme teď mnohem 
více do zmrzlinových značek pro domácí spotře-
bu,“ přibližuje situaci Jan Diehel. Aktuálně tak 
firma podporuje televizní reklamou značku va-
ničkových zmrzlin Carte D’Or a její novinku 
 Cookies and Cream. Podpora míří také do digi-
tálního prostředí pro značku Ben & Jerry’s, která 
portfolio veganských variant rozšířila o oblíbe-
nou příchuť Netflix & Chilll’d.

Do retailového prostředí loni razantněji vstoupila 
značka Fruitisimo, která uvedla na trh rodinná 
balení nejoblíbenějších ovocných zmrzlin Mango, 
Jahoda-malina, Maracuja a Černý rybíz se 77% 
obsahem ovoce. Maloobchodní start čekal také 
segment balených nanuků, kde firma nabídla 
Mango polomáčené v hořké čokoládové polevě 
a Mascarpone v bílé belgické čokoládě se suše-
nými malinami. „V letních měsících loňského 
roku se prodeje rychle dostaly téměř na úroveň 
předchozích let. Díky tomu věříme, že i letošní 
léto by mohlo být takovým světlým bodem toho-
to pandemického tunelu,“ říká Michal Příhoda, 
managing director společnosti Fruitisimo Group.

Privátní značky inovují

Ačkoli trh se zmrzlinami v loňském roce utrpěl 
ztráty, firmy nadále inovují sortiment. Právě no-
vinky totiž mohou rychleji přilákat zájem zákaz-
níků a podpořit tak prodej. Inovace čekají i pri-
vátní značky, jak potvrzuje manažer externí 
komunikace společnosti Tesco Stores ČR Václav 
Koukolíček: „Víme, že kategorie zmrzliny je více 
než kterákoli jiná ovlivněna inovacemi, novými 
příchutěmi a novými zážitky. Při přípravě letoš-
ního sortimentu jsme vzali v úvahu všechny ak-
tuální spotřebitelské trendy zdravého života 
a sledování složení stravy a nové zážitky. Rozši-
řujeme proto sortiment našich sorbetů. Uvede-
me řadu veganských impulzních zmrzlin a zmrz-
lin s vysokým obsahem proteinů.“ Od dubna tak 
na regály zamířily zajímavé kombinace jako Pop-
-corn, Pistáciové tyčinky v tmavé čokoládě, Pan-
na-cotta zmrzlina s malinovým přelivem v mul-
tipacku nebo vanilková zmrzlina s cookies v bílé 
čokoládě. Novinky firma uvede také v prémiové 
značce Tesco Finest.

Novinky akcelerují 
zájem zákazníků

„Podle předpokládaného trendu jsme připravili 
novinky v pintovém balení pro domácí spotřebu 
v podobě ucelené řady Polárka a našich nejpro-
dejnějších produktů – Smoothie mango 
a Smoot hie malina,“ přibližuje novinky Martin 
Kincl. Přebalení se dočkaly také oblíbené zmrz-
liny Zorba s medem a mandlemi, Zorba s lesním 
ovocem a také Polárka Filmová se slaným kara-
melem a příchutí popcornu. V rodinném balení 
po čtyřech až osmi kusech budou také nanuky 
Smoothie, Zorba a Oblížek. I Alimpex Food ale 
doufá v klidnější léto, které velká část spotřebi-
telů stráví v tuzemsku, a tak se novinek dočkají 
i typicky impulzní zmrzliny. Mezi nimi donutová 
zmrzlina Oblížek v kakaové polevě s křupinkami 
a dva nanuky ze zakysané smetany Krajanka 
v polevě z pravé čokolády.

Unilever čekají nejzásadnější novinky v impulz-
ním portfoliu nanuků. Firma uvede na trhu Mag-
num Double Gold Caramel Billionare a podpoří 
jej silnou kampaní se známými osobnostmi. „Po-
kud to pandemická situace dovolí, chystáme pro 
spotřebitele v Česku i na Slovensku koncept 
Magnum Pleasure Pop-Up Store, v rámci kterého 
budou moci na vybraných akcích novinku ochut-
nat,“ uvádí Jan Diehel. Další kampaň podpoří 
tradiční značku Míša. Jak uvádí Jan Diehel, spo-
třebitelé se budou moci přenést do pravé zmrz-
linové fantazie plné tvarohu, která podpoří nejen 
značku Míša, ale také novinku Míšánek. Jde 
o svačinku s tvarohem a ovocem ve dvou formá-
tech – nanuk a multipack, ve třech variantách 
(tvaroh, borůvka a jahoda). V mrazácích se také 
objeví nanuky Frozen, Avengers nebo Spider-
-Man. Jde o spolupráci značky Algida se společ-
ností Disney.

Zmrzky Hollandia projdou letos kompletní rede-
signem obalů, který propojí vizuál s brandem 
Hollandia a zvýrazní jeho klíčové benefity. „Jde 
hlavně o vysoký podíl jogurtu a další prémiové 
ingredience, jako je belgická čokoláda nebo 
ovocné sorbety,“ přibližuje novinky Marek Skla-
daný. Také Hollandia přispěje novinkou do seg-
mentu rodinných balení, půjde o jogurtovou 
zmrzku s malinou. V létě se firma chystá na sil-
nou on-line kampaň, kterou doprovodí propa-
gací zmrzliny na víčkách selských jogurtů Hol-
landia. Spotřebitelé by ji neměli přehlédnout, 
podle Marka Skladaného půjde řádově o milio-
ny kusů jogurtů. Podpora prodeje pak zamíří 
nejen na oblast domácí spotřeby, ale i na tu 
mimo domov.        

„Léto by 
mohlo opět 
nastartovat 

impulzní 
nákupy.“

Loňský rok byl složitý nejen kvůli pande-
mii, ale také nestálému počasí s velkými 
výkyvy. Více teplých dní, ve kterých se 
raketově zvyšují prodeje zmrzlin, jsme 
měli naposled v roce 2018. Loňské léto 
pomohlo nastartovat větší prodeje, 
i letos předpokládáme podobný trend. 
Část prodejů se ale určitě přesune 
k rodinným balením, která zákazníci 
zkonzumují doma.

Martin Kincl,
marketingový ředitel, 
Alimpex Food

Necelou 
polovinu nákupů 

tvoří nanuky.

Zdroj: NielsenIQ, 2/20–1/21

4‚1 mld. Kč

CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2: PIVO
CS #3: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

utratili čeští spotřebitelé za kategorii 
zmrzlin, v objemu je to 40‚8 mil. l.



VYROBENO
V ČESKU

Nově výrazně hutnější směs (poměr gramy / litry)

Na výrobu zmrzliny nepoužíváme nákupně levnější rostlinné tuky,
ale pravou poctivou smetanu

Nově výrazně silnější vrstva čokolády

Používáme pouze společensky zodpovědné certifikované kakao UTZ
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baleních. Připisujeme to i omezení prodeje zbyt-
ného zboží na úkor základních potravin,“ míní 
Radim Kaleta. Pro nastartování letošní sezony 
firma připravila řadu motivací, množstevních 
slev a POS podpory. Věří, že nejen díky dobrému 
počasí budou mít spotřebitelé prostor vychutnat 
si zmrzlinu hlavně venku na čerstvém vzduchu.

Marek Skladaný, projektový manažer zmrzek 
Hollandia, zase hodnotí loňský rok jako úspěš-
ný: „V rámci moderního a tradičního trhu mimo 
diskontní kanál jsme loni zaznamenali vyšší ob-
raty než v předchozím roce, k čemuž přispěla 
i novinka, Hollandia brownie v rodinném bale-
ní.“ Dvouciferný růst v rámci e-commerce pak 
podle něj potvrzoval zvýšené spotřebitelské 
trendy nákupů na internetu, které pro řadu spo-
třebitelů představují bezpečnější variantu. Na 
jedné straně tedy rostly tržby a spotřeba v rám-
ci domácností, na druhé straně byl výraznější 
výpadek tržeb v horeca segmentu.

Ze segmentu 
horeca skokem 
do maloobchodu

Nepříliš slavný rok v horeca segmentu pro kate-
gorii zmrzlin potvrzuje také Jan Diehel, manažer 
kategorie zmrzlinových značek společnosti Uni-
lever pro Česko a Slovensko. Ta podle dat spo-
lečnosti Euromonitor International zůstává 
s jednatřiceti procenty v hodnotovém vyjádření 
tuzemským lídrem v kategorii zmrzlin a zmrzli-
nových dezertů. Zájem se podle Unileveru pře-
sunul k domácí spotřebě a nadále posiloval 
trend nákupu v pintovém formátu (400 až 
500 ml). A poptávka byla také po novinkách 
i inovacích, třeba po nízkokalorické zmrzlině 
Ben & Jerry’s Moophoria, která v prodejích před-

čila očekávání firmy. „Investujeme teď mnohem 
více do zmrzlinových značek pro domácí spotře-
bu,“ přibližuje situaci Jan Diehel. Aktuálně tak 
firma podporuje televizní reklamou značku va-
ničkových zmrzlin Carte D’Or a její novinku 
 Cookies and Cream. Podpora míří také do digi-
tálního prostředí pro značku Ben & Jerry’s, která 
portfolio veganských variant rozšířila o oblíbe-
nou příchuť Netflix & Chilll’d.

Do retailového prostředí loni razantněji vstoupila 
značka Fruitisimo, která uvedla na trh rodinná 
balení nejoblíbenějších ovocných zmrzlin Mango, 
Jahoda-malina, Maracuja a Černý rybíz se 77% 
obsahem ovoce. Maloobchodní start čekal také 
segment balených nanuků, kde firma nabídla 
Mango polomáčené v hořké čokoládové polevě 
a Mascarpone v bílé belgické čokoládě se suše-
nými malinami. „V letních měsících loňského 
roku se prodeje rychle dostaly téměř na úroveň 
předchozích let. Díky tomu věříme, že i letošní 
léto by mohlo být takovým světlým bodem toho-
to pandemického tunelu,“ říká Michal Příhoda, 
managing director společnosti Fruitisimo Group.

Privátní značky inovují

Ačkoli trh se zmrzlinami v loňském roce utrpěl 
ztráty, firmy nadále inovují sortiment. Právě no-
vinky totiž mohou rychleji přilákat zájem zákaz-
níků a podpořit tak prodej. Inovace čekají i pri-
vátní značky, jak potvrzuje manažer externí 
komunikace společnosti Tesco Stores ČR Václav 
Koukolíček: „Víme, že kategorie zmrzliny je více 
než kterákoli jiná ovlivněna inovacemi, novými 
příchutěmi a novými zážitky. Při přípravě letoš-
ního sortimentu jsme vzali v úvahu všechny ak-
tuální spotřebitelské trendy zdravého života 
a sledování složení stravy a nové zážitky. Rozši-
řujeme proto sortiment našich sorbetů. Uvede-
me řadu veganských impulzních zmrzlin a zmrz-
lin s vysokým obsahem proteinů.“ Od dubna tak 
na regály zamířily zajímavé kombinace jako Pop-
-corn, Pistáciové tyčinky v tmavé čokoládě, Pan-
na-cotta zmrzlina s malinovým přelivem v mul-
tipacku nebo vanilková zmrzlina s cookies v bílé 
čokoládě. Novinky firma uvede také v prémiové 
značce Tesco Finest.

Novinky akcelerují 
zájem zákazníků

„Podle předpokládaného trendu jsme připravili 
novinky v pintovém balení pro domácí spotřebu 
v podobě ucelené řady Polárka a našich nejpro-
dejnějších produktů – Smoothie mango 
a Smoot hie malina,“ přibližuje novinky Martin 
Kincl. Přebalení se dočkaly také oblíbené zmrz-
liny Zorba s medem a mandlemi, Zorba s lesním 
ovocem a také Polárka Filmová se slaným kara-
melem a příchutí popcornu. V rodinném balení 
po čtyřech až osmi kusech budou také nanuky 
Smoothie, Zorba a Oblížek. I Alimpex Food ale 
doufá v klidnější léto, které velká část spotřebi-
telů stráví v tuzemsku, a tak se novinek dočkají 
i typicky impulzní zmrzliny. Mezi nimi donutová 
zmrzlina Oblížek v kakaové polevě s křupinkami 
a dva nanuky ze zakysané smetany Krajanka 
v polevě z pravé čokolády.

Unilever čekají nejzásadnější novinky v impulz-
ním portfoliu nanuků. Firma uvede na trhu Mag-
num Double Gold Caramel Billionare a podpoří 
jej silnou kampaní se známými osobnostmi. „Po-
kud to pandemická situace dovolí, chystáme pro 
spotřebitele v Česku i na Slovensku koncept 
Magnum Pleasure Pop-Up Store, v rámci kterého 
budou moci na vybraných akcích novinku ochut-
nat,“ uvádí Jan Diehel. Další kampaň podpoří 
tradiční značku Míša. Jak uvádí Jan Diehel, spo-
třebitelé se budou moci přenést do pravé zmrz-
linové fantazie plné tvarohu, která podpoří nejen 
značku Míša, ale také novinku Míšánek. Jde 
o svačinku s tvarohem a ovocem ve dvou formá-
tech – nanuk a multipack, ve třech variantách 
(tvaroh, borůvka a jahoda). V mrazácích se také 
objeví nanuky Frozen, Avengers nebo Spider-
-Man. Jde o spolupráci značky Algida se společ-
ností Disney.

Zmrzky Hollandia projdou letos kompletní rede-
signem obalů, který propojí vizuál s brandem 
Hollandia a zvýrazní jeho klíčové benefity. „Jde 
hlavně o vysoký podíl jogurtu a další prémiové 
ingredience, jako je belgická čokoláda nebo 
ovocné sorbety,“ přibližuje novinky Marek Skla-
daný. Také Hollandia přispěje novinkou do seg-
mentu rodinných balení, půjde o jogurtovou 
zmrzku s malinou. V létě se firma chystá na sil-
nou on-line kampaň, kterou doprovodí propa-
gací zmrzliny na víčkách selských jogurtů Hol-
landia. Spotřebitelé by ji neměli přehlédnout, 
podle Marka Skladaného půjde řádově o milio-
ny kusů jogurtů. Podpora prodeje pak zamíří 
nejen na oblast domácí spotřeby, ale i na tu 
mimo domov.        

„Léto by 
mohlo opět 
nastartovat 

impulzní 
nákupy.“

Loňský rok byl složitý nejen kvůli pande-
mii, ale také nestálému počasí s velkými 
výkyvy. Více teplých dní, ve kterých se 
raketově zvyšují prodeje zmrzlin, jsme 
měli naposled v roce 2018. Loňské léto 
pomohlo nastartovat větší prodeje, 
i letos předpokládáme podobný trend. 
Část prodejů se ale určitě přesune 
k rodinným balením, která zákazníci 
zkonzumují doma.

Martin Kincl,
marketingový ředitel, 
Alimpex Food

Necelou 
polovinu nákupů 

tvoří nanuky.

Zdroj: NielsenIQ, 2/20–1/21

4‚1 mld. Kč
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utratili čeští spotřebitelé za kategorii 
zmrzlin, v objemu je to 40‚8 mil. l.
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CS #2 PIVNÍ TRH
VYHOVUJE 
FAJNŠMEKRŮM
Pivo je jedničkou tuzemského maloobchodu. Představuje totiž mezi všemi 
potravinářskými kategoriemi tu nejprodávanější. Ročně podle společnosti NielsenIQ 
na českém trhu generuje 23‚8 miliardy korun. Za pivní hvězdou následují sýry a tvrdý 
alkohol. Pandemie koronaviru, která spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila 
prodeje v maloobchodě o více než deset procent (10‚6 %).

V
roce 2020 dosáhly celkové 
prodeje piva v maloobchodě 
21‚2 miliardy korun. Dovolíme-
-li si určitou retrospektivu, pak 
za posledních deset let vzrostl 

obrat kategorie o 67 %, v objemu došlo k růstu 
o 35 %. Zhruba šest z deseti spotřebitelů je 
konzumenty piva a zaujmout je v silné regálo-
vé konkurenci není snadné. Svou roli hraje také 
sezona, za pivo obvykle spotřebitelé utrácejí 
více v létě a také na konci roku. Z tohoto po-

hledu byl ovšem loňský 
rok výjimkou, s přícho-

CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2: PIVO
CS #3: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

dem pandemie koronaviru se totiž spotřebitelé 
svým oblíbeným mokem v maloobchodě výraz-
ně předzásobili. „Nejvyšší prodeje piva v roce 
2020 tak byly realizovány v dubnu, kdy jsme 
zaznamenali nárůst o 32 procent v porovnání 
s předchozím rokem,“ přibližuje nákupní pan-
demický apetit Michal Elšík, client analytics 
leader společnosti NielsenIQ, která kategorii na 
celém maloobchodním trhu monitoruje, a tren-
dy v pivní kategorii představil na jednom ze spe-
cializovaných setkání Snídaně se Samoškou. Jak 
dále uvádí, důležitým faktorem je i počasí, kdy 
může být rozdíl mezi teplotně dobrým a špat-

ným měsícem 10 až 15 procent 
obratu.

Dynamicky 
rostou hlavně 
ležáky 
a jedenáctky
Pivní kultura se v tuzemsku po-
zvolna mění, konzumenti piva 
opouštějí světlá piva výčepní 
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za posledních deset let vzrostl 

obrat kategorie o 67 %, v objemu došlo k růstu 
o 35 %. Zhruba šest z deseti spotřebitelů je 
konzumenty piva a zaujmout je v silné regálo-
vé konkurenci není snadné. Svou roli hraje také 
sezona, za pivo obvykle spotřebitelé utrácejí 
více v létě a také na konci roku. Z tohoto po-

hledu byl ovšem loňský 
rok výjimkou, s přícho-

dem pandemie koronaviru se totiž spotřebitelé 
svým oblíbeným mokem v maloobchodě výraz-
ně předzásobili. „Nejvyšší prodeje piva v roce 
2020 tak byly realizovány v dubnu, kdy jsme 
zaznamenali nárůst o 32 procent v porovnání 
s předchozím rokem,“ přibližuje nákupní pan-
demický apetit Michal Elšík, client analytics 
leader společnosti NielsenIQ, která kategorii na 
celém maloobchodním trhu monitoruje, a tren-
dy v pivní kategorii představil na jednom ze spe-
cializovaných setkání Snídaně se Samoškou. Jak 
dále uvádí, důležitým faktorem je i počasí, kdy 
může být rozdíl mezi teplotně dobrým a špat-

ným měsícem 10 až 15 procent 
obratu.

Dynamicky 
rostou hlavně 
ležáky 
a jedenáctky
Pivní kultura se v tuzemsku po-
zvolna mění, konzumenti piva 
opouštějí světlá piva výčepní 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

3/4
domácností nakupují 
ležáky, 2/3 si do 
nákupního košíku vloží 
výčepní piva.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, GfK Czech, 1/20–12/20
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Co rozhoduje při nákupu piva, 
najdete na www.zboziaprodej.cz 

a stále více jsou ochotni zkoušet piva vícestup-
ňová a speciality. Své místo na trhu a prostor 
v nákupním košíku získávají také tzv. piva ře-
meslná, craftová. „Ve výčepním pivu vidíme 
pokles zhruba devět procent,“ dokládá Michal 
Elšík. A z dat je zřejmé, že dynamický růst za-
znamenávají právě ležáky a jedenáctky. Za po-
sledních 10 let narostly ležáky o 160 % a jsou 
druhou nejprodávanější pivní kategorií. I jede-
náctky si nacházejí své zákazníky, za minulou 
dekádu rostly o 138 %.

„Konzumenti mají rádi pestrost v nabídce, roste 
podíl speciálních piv. Portfolio pivovarů se obec-
ně rozšiřuje o další typy svrchně kvašených piv, 
o ovocná piva a další speciality často inspirované 
v zahraničí,“ uvádí Lumír Hyneček, ředitel Pivo-
varu Litovel. Ten svým zákazníkům vychází vstříc 
například prostřednictvím Kalendáře speciálů li-
tovelského sládka. „Vaříme speciální piva i pro 
určitá období. Během roku tak mohou naši fa-
noušci ochutnat třeba vícestupňová, silnější piva 
pro chladnější období, ochucená piva, v letním 
období zase třeba pšeničná piva,“ přibližuje de-
taily Lumír Hyneček. Loňský rok byl pro pivovar 
jedním z nejkomplikovanějších, více než polovi-
nu jeho výstavu totiž tvoří standardně sudové 
pivo. Pivovar se proto soustředil jak na maloob-
chodní prodej v kamenných i on-line obchodech, 
a meziročně tak prodal o čtyři procenta více piva 
v lahvích a plechovkách, tak také na to, aby si 
lidé mohli i doma vychutnat pivo čepované v pě-
tilitrových soudcích. Těm se dařilo zejména ve 
vánočním období. Letos firma sází kromě pivních 

... /...

inzerce

„Není to 
o  alkoholu, 

ale chuti 
a atrakti-

vitě.“

Lidé stále více preferují ležáky, prémiová 
piva a různá speciální piva. Ale není to 
o množství alkoholu a síle piva, je to 
o chuťových vlastnostech a atraktivitě 
produktu. To dokazuje i velký úspěch 
naší loňské novinky Radegast Ratar. Jde 
o novou kategorii – výčepní speciál, kte-
rý svou stupňovitostí odpovídá výčepním 
pivům, ale oproti běžným výčepním 
pivům se vymyká svou extra hořkou 
a  plnou chutí. Prodejní výsledky ukazují, 
že to je to, co lidé chtějí. Oblíbený je 
hlavně mezi mladšími spotřebiteli, kteří 
dávají přednost nápojům s menším ob-
sahem alkoholu, ale s výraznější chutí.

Tomáš Mráz,
obchodní ředitel, 
Plzeňský Prazdroj
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VYHOVUJE 
FAJNŠMEKRŮM
Pivo je jedničkou tuzemského maloobchodu. Představuje totiž mezi všemi 
potravinářskými kategoriemi tu nejprodávanější. Ročně podle společnosti NielsenIQ 
na českém trhu generuje 23‚8 miliardy korun. Za pivní hvězdou následují sýry a tvrdý 
alkohol. Pandemie koronaviru, která spotřebitelům uzavřela restaurace, navýšila 
prodeje v maloobchodě o více než deset procent (10‚6 %).

V
roce 2020 dosáhly celkové 
prodeje piva v maloobchodě 
21‚2 miliardy korun. Dovolíme-
-li si určitou retrospektivu, pak 
za posledních deset let vzrostl 

obrat kategorie o 67 %, v objemu došlo k růstu 
o 35 %. Zhruba šest z deseti spotřebitelů je 
konzumenty piva a zaujmout je v silné regálo-
vé konkurenci není snadné. Svou roli hraje také 
sezona, za pivo obvykle spotřebitelé utrácejí 
více v létě a také na konci roku. Z tohoto po-

hledu byl ovšem loňský 
rok výjimkou, s přícho-
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dem pandemie koronaviru se totiž spotřebitelé 
svým oblíbeným mokem v maloobchodě výraz-
ně předzásobili. „Nejvyšší prodeje piva v roce 
2020 tak byly realizovány v dubnu, kdy jsme 
zaznamenali nárůst o 32 procent v porovnání 
s předchozím rokem,“ přibližuje nákupní pan-
demický apetit Michal Elšík, client analytics 
leader společnosti NielsenIQ, která kategorii na 
celém maloobchodním trhu monitoruje, a tren-
dy v pivní kategorii představil na jednom ze spe-
cializovaných setkání Snídaně se Samoškou. Jak 
dále uvádí, důležitým faktorem je i počasí, kdy 
může být rozdíl mezi teplotně dobrým a špat-

ným měsícem 10 až 15 procent 
obratu.

Dynamicky 
rostou hlavně 
ležáky 
a jedenáctky
Pivní kultura se v tuzemsku po-
zvolna mění, konzumenti piva 
opouštějí světlá piva výčepní 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

3/4
domácností nakupují 
ležáky, 2/3 si do 
nákupního košíku vloží 
výčepní piva.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, GfK Czech, 1/20–12/20
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speciálů také na novinku v segmentu ochuce-
ných piv, plánuje speciální multipacky pro malo-
obchod a na oslavu svatého Václava chystá tři-
krát chmelené nefiltrované pivo Litovel Václav.

„Zvýšený zájem jsme zaznamenali především 
o ležáky Pilsner Urquell, Radegast Ryze Hořká 
12 a Velkopopovický Kozel 11. Dlouhodobě 
také rostou prodeje nealkoholického Birellu 
včetně ochucených variant,“ přibližuje spotřebi-
telský apetit z produkce společnosti Plzeňský 
Prazdroj její obchodní ředitel Tomáš Mráz. Ra-
degast Ratar si zákazníci oblíbili díky extra hořké 
a plné chuti, jde o nejvíc hořké pivo v historii 
pivovaru, přitom se nejedná o silné pivo. Další 
novinkou pivovaru je světlé svrchně kvašené 
pivo, výčepní speciál Radegast ROG IPA. Stejně 
jako Radegast Ratar jej firma testuje nejprve ve 
vybraných obchodech, exkluzivně je v hyper-
marketech Albert ve vratných 0‚5l lahvích.

V pandemii pomohla 
e-commerce

Na maloobchodní kanály, včetně e-commerce, 
vsadily také další pivovary. „Sudové pivo dělalo 
před covidem z našeho celkového výstavu 
80 procent, teď vidíme nárůst u lahvového 
piva,“ přibližuje situaci Ladislav Lojka z obchod-
ního a marketingového oddělení Pivovaru Ferdi-
nand. Tomu pomáhá nejen rozvážková služba 
Ferdadomu.cz, ale také prodej na Rohlik.cz 
a zahraniční export. Právě e-commerce teď 
z celkového výstavu, který byl za rok 2020 cel-
kem 23 000 hl, představuje necelých pět pro-
cent. Do segmentu specialit vstoupil Pivovar 
Ferdinand s novinkou, která vznikla ve spoluprá-
ci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a byla 
vyladěna Výzkumným ústavem pivovarským 
a sladařským v Praze. Pěkné číslo je inspirované 

číslem π a pivovar jej poprvé pustil do distribuce 
na mezinárodní den tohoto známého matema-
tického pojmu. Spodně kvašené pivo vzniklo 
studeným chmelením a použité chmely mu dá-
vají chuť svrchně kvašeného piva typu IPA. Ladi-
slav Lojka věří, že se mu bude dobře dařit: „Vě-
řím, že se Pěkný číslo, jehož vývoj trval dva roky, 
ujme. Stále jsme na druh piva s tímto chuťovým 
vyzněním cenově relativně nízko.“

Pivovary Koruny české loni navýšily celkový vý-
stav piva, změnila se ale struktura prodeje. „Do-
šlo ke snížení prodeje čepovaného piva a navý-
šení baleného. Největším tahounem jsou stále 
ležáky, i proto jsme letos rozšířili naše portfolio 
o hořký světlý ležák Kanec 11,“ představuje no-
vinku ředitel off-trade Tomáš Hudec. Kvituje, že 
i po uzavření hospod si lidé cestu k pivu našli.

Úspěšná piva 
z čepu míří do retailu

Pivovary Staropramen prodaly v roce 2020 na 
tuzemském trhu a v zahraničí dohromady 
3‚19 milionu hektolitrů piva. Na výsledku se po-

depsaly uzavřené restaurace, firma tak v prodej-
ním kanálu on-trade zaznamenala pokles 
o 37 %. Meziročně nižší prodeje společnosti 
zmírnil osmiprocentní růst objemu v maloobcho-
dě. Také tento výrobce potvrzuje dlouhodobě 
rostoucí oblibu ležáků. I proto uvedl do obchodů 
piva Smíchovského výběru, která byla v posled-
ních letech k dostání téměř výhradně na čepu. 
Smíchovský výběr zahrnuje čtyři pivní speciály – 
Nefiltr Pšeničný, Extra chmelená 12, Granát 
a Velvet – a na pultech obchodů se objeví první 
tři. Producent tak reagoval na měnící se chování 
konzumentů, kteří začali více experimentovat 
a vyhledávat i jiná piva než klasické desítky či 
ležáky. Úspěch z on-trade kanálu by Pivovary 
Staropramen rády zopakovaly také v maloob-
chodu. „Je to první novinka letošního roku a bu-
dou následovat další, třeba v pivních mixech, kde 
se stále větší oblibě těší zejména nealkoholické 
varianty,“ přibližuje manažerka komunikace 
a tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.

Výraznější piva se objevila také v portfoliu Pivo-
varu Samson, který na trh uvádí světlý ležák 
s výraznějším chmelovým aroma. Pivovar jej po 
úspěšném loňském létě, kdy byl ležák na čepu, 
stočil do lahví a nové pivo tak doplňuje stávající 
nabídku. Nachmelený ležák Samson dodává 
pivu nejen typickou příjemnou hořkost, ale také 
vůni. Podle generálního ředitele Daniela Dřevi-
kovského si novinku pochvalují také ženy.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí společnosti Hei-
neken Česká republika, uvádí, že i přes pande-
mii firma navýšila své prodeje v off-trade: „Loni 
rostly hlavně ležáky a jedenáctky, nadále pokra-
čoval extrémní růst ochucených nealkoholických 
piv a posilovaly i prodeje ciderů.“ Firma vnímá 
trend obliby vícestupňových piv, se kterými spo-
třebitelé rádi experimentují, ať už se to týká 
značek nebo příchutí, a trend přesně kopíruje 
růst značek Desperados, Heineken a Zlatý Ba-
žant. Značku Starobrno firma posílila i mimo 
domácí region, prodeje narostly také Krušovi-
cím, konkrétně Královskému ležáku 12. „Pod 
značkou Starobrno jsme také uvedli novou pro-
duktovou řadu řemeslných piv APA, IPL a RED,“ 
vypočítává novinky. Zásadní horkou novinkou 
roku 2021 je světlý, extra chmelený a hořký le-
žák Bitr z pivovaru Starobrno, který reaguje na 
poptávku po velmi hořkých pivech.

„Daří se vícestupňovým pivům, 
jedenáctkám a ležákům.“

Rok 2020 poznamenal lockdown na jaře i na podzim. Spotřeba sudového 
piva se tak částečně přesunula do kanálu off-trade, kde byly celkové pro-
deje v kategorii piva úspěšné, a představovaly dokonce jeden z nejvýraz-
nějších meziročních nárůstů. Na trhu pokračuje trend růstu vícestupňo-
vých piv, jedenáctek a ležáků, a to na úkor piv výčepních.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí, Heineken Česká republika
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Marcela Kubá tová
marketingová  ř editelka 

info@melitrade.cz
www.linteo.cz

K romě  dě tské  př í rodní  kos-
metiky, vatové ho programu 
a vlhč ený ch ubrousků  se do 
portfolia produktů  Linteo Baby 
př idá vají  nové  dě tské  plenky, 

které  jsou vyrá bě né  u ná s v Č eské  republice a mají  
hned ně kolik benefitů . 

Plenky využ í vají  SecondDRY systé m a QUICK LIQUID 
technologii. Dí ky té to technologii absorbují cí  
kaná lky okamž itě  pohltí  tekuti-
nu, rovnomě rně  ji rozprostř ou 
a uzamknou. Dě ť á tko je tak 
chrá ně né  př ed než á doucí m 
ú nikem tekutin. Plenky mají  
mě kouč ké  gumič ky nejen 
na nohavič ká ch, ale i na 
zá díč ká ch, aby se plenka co 
nejlé pe př izpů sobila dě ť á tku 
v tě ch nejrů zně jš í ch polohá ch 
po dobu až  12 hodin. Materiá l 
plenek je sametově  hebký  
a zá roveň  extra prodyš ný . 

Celou ř adu Linteo Baby do pro-
vá zí  (nejen) na obalech medví dek 
Lintí k v rů zný ch barevný ch va riantá ch. Tvá ř í  
znač ky  Linteo Baby se pro letoš ní  rok stala  Monika 
Bagá rová  společ ně  s její  krá snou dcerou Rumin-
kou. Dopř ejte své mu miminku kvalitní  pé č i, 
dopř ejte mu Linteo Baby. 

Znač ka Linteo Baby uvá dí  na trh novinku v podobě  dě tský ch plenek, 
které  jsou vyrá bě ny v pě ti velikostech od 3 do 21 kg. 
Dí ky tomu Linteo Baby nabí zí  kompletní  pé č i o miminko. 
Dopř ejte vaš emu dě ť á tku tu nejlepš í  pé č i.

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 45 000 

maloobchodních 

profesionálů

Data:

č . 1
na trhu s vlhč ený mi ubrousky 

(zdroj: Nielsen, 4Q 2020)

1996
založ ení  znač ky Linteo

5
velikostí  plenek Linteo Baby 

(od 3 do 21 kg)

Linteo Baby rozš iř uje 
svou ř adu o dě tské  plenky

Dě tské  plenky 
Linteo Baby PREMIUM 

Hvězda
prodeje

Celou ř adu Linteo Baby do pro-
vá zí  (nejen) na obalech medví dek 
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speciálů také na novinku v segmentu ochuce-
ných piv, plánuje speciální multipacky pro malo-
obchod a na oslavu svatého Václava chystá tři-
krát chmelené nefiltrované pivo Litovel Václav.

„Zvýšený zájem jsme zaznamenali především 
o ležáky Pilsner Urquell, Radegast Ryze Hořká 
12 a Velkopopovický Kozel 11. Dlouhodobě 
také rostou prodeje nealkoholického Birellu 
včetně ochucených variant,“ přibližuje spotřebi-
telský apetit z produkce společnosti Plzeňský 
Prazdroj její obchodní ředitel Tomáš Mráz. Ra-
degast Ratar si zákazníci oblíbili díky extra hořké 
a plné chuti, jde o nejvíc hořké pivo v historii 
pivovaru, přitom se nejedná o silné pivo. Další 
novinkou pivovaru je světlé svrchně kvašené 
pivo, výčepní speciál Radegast ROG IPA. Stejně 
jako Radegast Ratar jej firma testuje nejprve ve 
vybraných obchodech, exkluzivně je v hyper-
marketech Albert ve vratných 0‚5l lahvích.

V pandemii pomohla 
e-commerce

Na maloobchodní kanály, včetně e-commerce, 
vsadily také další pivovary. „Sudové pivo dělalo 
před covidem z našeho celkového výstavu 
80 procent, teď vidíme nárůst u lahvového 
piva,“ přibližuje situaci Ladislav Lojka z obchod-
ního a marketingového oddělení Pivovaru Ferdi-
nand. Tomu pomáhá nejen rozvážková služba 
Ferdadomu.cz, ale také prodej na Rohlik.cz 
a zahraniční export. Právě e-commerce teď 
z celkového výstavu, který byl za rok 2020 cel-
kem 23 000 hl, představuje necelých pět pro-
cent. Do segmentu specialit vstoupil Pivovar 
Ferdinand s novinkou, která vznikla ve spoluprá-
ci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a byla 
vyladěna Výzkumným ústavem pivovarským 
a sladařským v Praze. Pěkné číslo je inspirované 

číslem π a pivovar jej poprvé pustil do distribuce 
na mezinárodní den tohoto známého matema-
tického pojmu. Spodně kvašené pivo vzniklo 
studeným chmelením a použité chmely mu dá-
vají chuť svrchně kvašeného piva typu IPA. Ladi-
slav Lojka věří, že se mu bude dobře dařit: „Vě-
řím, že se Pěkný číslo, jehož vývoj trval dva roky, 
ujme. Stále jsme na druh piva s tímto chuťovým 
vyzněním cenově relativně nízko.“

Pivovary Koruny české loni navýšily celkový vý-
stav piva, změnila se ale struktura prodeje. „Do-
šlo ke snížení prodeje čepovaného piva a navý-
šení baleného. Největším tahounem jsou stále 
ležáky, i proto jsme letos rozšířili naše portfolio 
o hořký světlý ležák Kanec 11,“ představuje no-
vinku ředitel off-trade Tomáš Hudec. Kvituje, že 
i po uzavření hospod si lidé cestu k pivu našli.

Úspěšná piva 
z čepu míří do retailu

Pivovary Staropramen prodaly v roce 2020 na 
tuzemském trhu a v zahraničí dohromady 
3‚19 milionu hektolitrů piva. Na výsledku se po-

depsaly uzavřené restaurace, firma tak v prodej-
ním kanálu on-trade zaznamenala pokles 
o 37 %. Meziročně nižší prodeje společnosti 
zmírnil osmiprocentní růst objemu v maloobcho-
dě. Také tento výrobce potvrzuje dlouhodobě 
rostoucí oblibu ležáků. I proto uvedl do obchodů 
piva Smíchovského výběru, která byla v posled-
ních letech k dostání téměř výhradně na čepu. 
Smíchovský výběr zahrnuje čtyři pivní speciály – 
Nefiltr Pšeničný, Extra chmelená 12, Granát 
a Velvet – a na pultech obchodů se objeví první 
tři. Producent tak reagoval na měnící se chování 
konzumentů, kteří začali více experimentovat 
a vyhledávat i jiná piva než klasické desítky či 
ležáky. Úspěch z on-trade kanálu by Pivovary 
Staropramen rády zopakovaly také v maloob-
chodu. „Je to první novinka letošního roku a bu-
dou následovat další, třeba v pivních mixech, kde 
se stále větší oblibě těší zejména nealkoholické 
varianty,“ přibližuje manažerka komunikace 
a tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.

Výraznější piva se objevila také v portfoliu Pivo-
varu Samson, který na trh uvádí světlý ležák 
s výraznějším chmelovým aroma. Pivovar jej po 
úspěšném loňském létě, kdy byl ležák na čepu, 
stočil do lahví a nové pivo tak doplňuje stávající 
nabídku. Nachmelený ležák Samson dodává 
pivu nejen typickou příjemnou hořkost, ale také 
vůni. Podle generálního ředitele Daniela Dřevi-
kovského si novinku pochvalují také ženy.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí společnosti Hei-
neken Česká republika, uvádí, že i přes pande-
mii firma navýšila své prodeje v off-trade: „Loni 
rostly hlavně ležáky a jedenáctky, nadále pokra-
čoval extrémní růst ochucených nealkoholických 
piv a posilovaly i prodeje ciderů.“ Firma vnímá 
trend obliby vícestupňových piv, se kterými spo-
třebitelé rádi experimentují, ať už se to týká 
značek nebo příchutí, a trend přesně kopíruje 
růst značek Desperados, Heineken a Zlatý Ba-
žant. Značku Starobrno firma posílila i mimo 
domácí region, prodeje narostly také Krušovi-
cím, konkrétně Královskému ležáku 12. „Pod 
značkou Starobrno jsme také uvedli novou pro-
duktovou řadu řemeslných piv APA, IPL a RED,“ 
vypočítává novinky. Zásadní horkou novinkou 
roku 2021 je světlý, extra chmelený a hořký le-
žák Bitr z pivovaru Starobrno, který reaguje na 
poptávku po velmi hořkých pivech.

„Daří se vícestupňovým pivům, 
jedenáctkám a ležákům.“

Rok 2020 poznamenal lockdown na jaře i na podzim. Spotřeba sudového 
piva se tak částečně přesunula do kanálu off-trade, kde byly celkové pro-
deje v kategorii piva úspěšné, a představovaly dokonce jeden z nejvýraz-
nějších meziročních nárůstů. Na trhu pokračuje trend růstu vícestupňo-
vých piv, jedenáctek a ležáků, a to na úkor piv výčepních.

Dita Vašíčková, tisková mluvčí, Heineken Česká republika
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Š
kolní a kancelářské potřeby zasáh-
la pandemie hned dvěma způsoby. 
Tím prvním je téměř nepřetržité 
uzavření škol, družin a někdy také 
školek. V případě zaměstnanců 

v kancelářích se stala novým normálem, pokud 
to situace umožňuje, práce z domova. Navíc ne-
probíhají skoro žádné kroužky, pokud nebereme 
v potaz ty, jež se odehrávají on-line, a i zájmové 
a společenské aktivity jsou nepřípustné. Druhou 
ranou je úplný či občasný zákaz prodeje tohoto 

Zavřená papírnictví odstartovala přesun 
prodeje školních a kancelářských potřeb 

do e-commerce prostředí. 
Pandemie může i za to, že 
některé segmenty klesly 
více, jiné méně. Nicméně 
je to právě retail, pokud 
je zrovna otevřen, který 
prodejní čísla kompenzuje. 
Češi přitom čím dál tím 
více vyžadují kvalitní 
produkty.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Zdroj: Kupi.cz, 3/2021

3× méně
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slevových akcí na školní a kancelářské potřeby 
bylo v meziročním srovnání prvních měsíců 
letošního roku.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
O roli udržitelnosti produktů 
této kategorie čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

druhu zboží. „Celkový objem prodeje školních 
a kancelářských potřeb se snížil. Důvodem je 
u školních potřeb distanční výuka a u kance-
lářských potřeb častější využívání home office 
zaměstnanců,“ komentuje situaci Milan Petr, 
ředitel společnosti Versaco. Dodává, že on-line 
prodej je v měsících, kdy jsou prodejny otevřeny, 
meziročně vyšší v řádech desítek procent, a v ob-
dobí, kdy jsou zavřeny, potom o stovky procent. 
Přesto tento kanál prodeje v kamenných prodej-
nách v žádném případě nenahradí.

Spotřebitelé při 
rozhodování více 
přemýšlejí

V případě promoakcí na školní a kancelářské 
potřeby lze vysledovat, že se odehrávají zejména 
v srpnu a září. „Jen loni jsme evidovali bezmála 
devět tisíc slevových akcí. V meziročním srovná-
ní prvních měsíců letošního roku slevových akcí 
na školní a kancelářské potřeby výrazně ubylo, 
bylo jich třikrát méně. Souvisí to s faktem, že 
v klasickém retailu nyní nelze tento typ zboží 
nakupovat,“ uvádí Hynek Zbořil, výkonný ředitel 
nákupního rádce Kupi.cz. Jde o komplikaci, pro-
tože rodiče se musejí s dětmi učit doma, ale 
pomůcky v řetězcích, které zůstaly otevřené, 
nakoupit nemohou. Shánějí je proto v e-sho-
pech, ve kterých zájem o tuto kategorii stoupá. 
Například dětská počítadla v meziročním srov-
nání prvních měsíců letošního roku budí na Zbo-
ží.cz zájem o více než 200 %. „Zatímco zájem 
o klasické školní pomůcky roste, pokles se na-
opak projevil u školních aktovek a batohů,“ 
prozrazuje Jan Kriegel, manažer nákupního rád-
ce Zboží.cz. Tyto produkty děti nyní logicky vy-
užívají mnohem méně.

„Během karanténních opatření evidujeme jisté 
snížení prodeje školních potřeb. V našem přípa-
dě lepidel na papír, která nemohou být využívá-
na při běžném provozu ve školní výuce a v zá-
jmových skupinách. Stále naštěstí přetrvává 
výtvarná a zájmová tvorba v domácím prostředí, 
takže pokles není zcela katastrofální,“ říká Da-
niel Hartl, marketingový manažer Druchemy, 
družstva pro chemickou výrobu a služby. Velká 
část prodejů se proto přesunula do on-line pro-
středí, kde zákazníci nově nakupují papírenské 
produkty většinou společně s potravinami 
a zbožím denní spotřeby. Další část zůstává 
v prodeji ve velkých obchodech. I zde ovšem již 
platí pro tuto kategorii restriktivní opatření.

„Kancelářské potřeby vykazují pokles v průměru 
od 30 do 50 procent, což je samozřejmě způso-
beno masivním přesunem kancelářských za-
městnanců k práci z domova. Pokles můžeme 
demonstrovat například u flipchartů. U školního 
sortimentu je to u některých položek až 90pro-

centní pokles,“ konkretizuje Martina Antlová, 
obchodní ředitelka společnosti Stepa. Obecně 
lze ale říci, že spotřebitelé nad nákupy mnohem 
více přemýšlejí. Tím, že produkty bezmyšlenko-
vitě neházejí v kamenných obchodech do koší-
ků, ale vybírají si na internetu, mnohem více řeší 
parametry i značku. Některé položky s kreativní 
tematikou jsou naopak na vzestupu. To je logic-
ké, protože rodiče potřebují děti zabavit, a tak 
nakupují vše zajímavé a barevné, u čeho děti 
vydrží. Podobného názoru je Milan Petr, který 
dodává, že segment „udělej si sám“ sílil již před 
pandemií, ale dlouhý pobyt žáků doma ho 
umocnil.

Bez důvěry a kvality 
značky není šance

Největší dopad měla bezesporu první vlna pan-
demie, kdy nikdo nevěděl, co bude. Odrazilo se 
to i na prodeji školních a kancelářských potřeb. 
„Velkou roli v tom hrálo uzavření škol a školek, 
kdy jsme výrazněji pocítili pokles hlavně objem-
nějších objednávek,“ uvádí Václav Paštika, ředi-
tel marketingu společnosti Sevt. Tento pokles 
byl podle něho do jisté míry vyvážen větší spo-
třebou zákazníků, kteří kvůli lockdownu vyba-
vovali domácí kanceláře, popřípadě děti na do-
mácí výuku.

inzerce

„Budoucí 
vývoj zatím 
není jasný.“

V době pandemie 
došlo k poklesu 
prodeje školních i kancelářských potřeb, 
protože zavření škol, úřadů a kanceláří 
jejich spotřebu nutně omezilo. Oproti 
minulosti však několikanásobně stoupl 
on-line prodej, a to ve všech katego riích. 
Jak to bude vypadat v budoucnosti, 
to dnes nikdo neví. Až čas ukáže, jak 
nástup home office a digitalizace tuto 
kategorii poznamenají.

Bedřich Jetelina,
ředitel komunikace, Mikov
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„V době pandemie vnímáme, že zákazník čím 
dál více dbá na důvěru v kvalitu značky. Prodej 
na tradičním trhu byl kvůli situaci negativně 
 ovlivněn, ale kompenzují nám to on-line prode-
je, které se mnohonásobně zvýšily. Měli jsme 
štěstí, pomohlo otevření obchodů před Vánoci 
a v únoru,“ míní Tereza Hadrbolcová, marketin-
gová specialistka společnosti Stabilo Internatio-
nal. Začátkem roku se však opět zákazníci  
 přesunuli z off-line do on-line prostředí. „Pozo-
rujeme trend týkající se vyššího počtu objedná-
vek s nižším počtem položek. To je dáno zvýše-
ným podílem zákazníků a uzavřením škol 
a školek, které u nás dělají vícepoložkové objed-
návky,“ konstatuje Václav Paštika. Asi nejvíce 
ovlivnila koronakrize segment školních aktovek 
a příslušenství. Rodiče zcela logicky vyčkávali 
s pořízením nové aktovky a velké procento 
z nich se rozhodlo, že novou koupí až v dalším 
školním roce.

Trend: zjednodušený 
a úsporný nákup

U samotného prodeje školních a kancelářských 
potřeb zboží záleží vždy na aktuálních platných 
opatřeních. „Před každým zpřísněním a samot-
ným zákazem prodeje těchto produktů v ka-

menných obchodech naroste odbyt a zákazníci 
se jimi chtějí předzásobit. Vzhledem k omezené 
dostupnosti tohoto sortimentu jsme ho umístili 
i do on-line prostředí, kde mezi nejprodávanější 
patří kancelářský papír,“ specifikuje Václav Kou-
kolíček, manažer externí komunikace společ-
nosti Tesco Stores ČR. Při srovnání prodejů před 
a v průběhu pandemie je zásadní rozlišovat mezi 
školními potřebami, které děti používaly výhrad-

ně do školy (batohy, penály a papírnictví) a kte-
ré používají i při učení doma (papíry, pastelky či 
pera). „Jako internetový prodejce při srovnání 
roku 2019 a 2020 vidíme v první kategorii ná-
růst v desítkách procent, u té druhé se více než 
ztrojnásobily. Tento trend je patrný i při porov-
nání prvního čtvrtletí 2021 se stejným obdobím 
v předchozím roce, kde vidíme téměř totožná 
procenta růstu,“ deklaruje Daniel Naxera, ředi-
tel pro nákup a prodej společnosti Alza.cz. Podle 

Pavla Tomšů, vedoucího marketingu společnos-
ti Centropen, větší počet spotřebitelů pracují-
cích z domova musí zákonitě ovlivnit spotřebu 
v době uzavřených firem. V rámci velkých čísel 
se však nejedná o dramatické změny v množství 
koupeného zboží.

Podle společnosti Mall Group je trendem zjed-
nodušení, kdy mezi rodiči i dětmi jsou čím dál 
oblíbenější školní sety. Pro rodiče znamenají 
především velkou úsporu času, kdy na jedno 
kliknutí pořídí hned několik položek ze sezna-
mu školáka. Nezanedbatelná je i finanční úspo-
ra, kdy celý set vyjde výhodněji než při nákupu 
každé položky zvlášť. A pokud děti chodí do 
školy, pomáhá jim jednotný design si své věci 
lépe ohlídat. „Z našich čísel vidíme, že rodiče 
letos dávají přednost spíše nadčasovým a uni-
verzálním motivům. Pro dívky volí výbavu 
s květinami nebo jednorožci, pro kluky vybíra-
jí z motivů motorek, fotbalu nebo dinosaurů,“ 
prozrazuje PR manažerka a tisková mluvčí Pav-
la Hobíková. Tyto motivy se rychle neokoukají 
a dítěti věci vydrží déle. I přesto ale na Mall.cz 
rodiče najdou i širokou nabídku výrobků s li-
cenčními motivy s oblíbenými figurkami a su-
perhrdiny. Jen v sortimentu aktovek a batohů 
jich je více než osm desítek. Oblíbená je stále 
Frozen 2, Jak vycvičit draka, Jurský svět, Mine-
craft nebo postavičky Lego.

Novinka

Herkules 
je s Vámi již 
50 let

Příjemné ergonomické držení
Možnost nanášet slabou linku 
lepidla jen hrotem
Možnost nanášet širokou plochu 
lepidla celou hranou

HERKULES Trojúhelník

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

Obaly z 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

Obaly z PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbar-
vé; 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; meta-
lizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP nebo 
z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety pevné 
za mokra; bio/oxo degradovatelné přísady

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dřevin; 
bez coatingu a laminace; nebarvené; co nej-
menší potisk doporučenými, vodou ředitelný-
mi barvami; standardní plniva (kaolín, mas-
tek, CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jednole-
tých rostlin (tráva, bavlna, třtina); průhledová 
okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný plas-
tový coating, voskové, silikonové a metalické 
povlaky; plastové lamináty; neoddělitelné ne-
papírové součásti; krvácející barvy, barvy 
s migrujícími látkami, metalické barvy; velko-
plošné plastové etikety

Blistry

•  Jsou složeny z papírové a plastové části. Na 
obalech by spotřebitelům pomohly informa-

ce o tom, že mají obal rozdělit a odložit do 
kontejneru na papír a na plasty.

Technologie a podmínky pro recyklaci odpa-
dů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové 
způsoby materiálového využití dosud obtížně 
recyklovatelných odpadů. Přestože Eko-Kom 
vynakládá značné úsilí, aby poskytované kon-
zultace, informace a doporučení byly aktuál-
ní a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Bude-
te-li mít zájem, pracovníci autorizované 
obalové společnosti Eko-Kom vám pomohou 
s podrobnějším posouzením: vaše konkrétní 
obaly mohou konzultovat přímo se zpracova-
teli odpadů.



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

Jak na recyklovatelný obal

Na internetu 
se při výběru 

řeší parametry 
i značka.

CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2: PIVO
CS #3: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

možností, kde si lze produkty vyzkoušet. Mo-
mentálně svůj výběr uskutečňují v prodejnách, 
které měly možnost zůstat otevřené. Zákazník 
volí prověřené značky a kvalitu a nechce riskovat. 
„Protože se prodeje přesouvají do on-line, vy-
mýšlíme a navazujeme nové e-commerce spolu-
práce, nové digitální projekty a zaměřujeme se 
na produkty, které jsou pro tuto dobu důležité. 
Jde hlavně o psací a kreslicí potřeby spojené 
s kreativitou a o ergonomické tužky, pera a pas-
telky. Snažíme se být našim fanouškům nablízku, 
volíme jiné komunikační kanály a sdílíme tipy,“ 
podotýká Tereza Hadrbolcová. Například v úno-
ru rozjela Stabilo International profil na Instagra-
mu, kde spotřebitelé mohou soutěžit o novinky.

Pomáhají recenze 
a veřejná fóra

Nejdražší položkou na seznamu je ve většině 
domácností školní aktovka nebo batoh. Rozho-
dujícím kritériem je již několik let ergonomie 

Novinka

Herkules 
je s Vámi již 
50 let

Příjemné ergonomické držení
Možnost nanášet slabou linku 
lepidla jen hrotem
Možnost nanášet širokou plochu 
lepidla celou hranou

HERKULES Trojúhelník

inzerce

Největším skokanem 
jsou vodovky

V e-shopu Alza.cz zůstaly mezi nejprodávaněj-
šími kategoriemi v papírnictví v roce 2020 pas-
telky a fixy, na třetí místo se dostaly vodovky, 
které jsou současně největším skokanem 
s enormním nárůstem o více než 700 % ve srov-
nání s rokem 2019. Ve zbylém sortimentu (ba-
tohy, penály atd.) lze vidět nárůst spíše v aktov-
kách na úkor školních batohů a setů. Oproti 
minulým letům roste zájem i o drobnější věci, 
které byli zákazníci zvyklí kupovat spíše v papír-
nictví, například tužky pouze po jednom kusu či 
různé náplně do per. 

„Roste zájem o levácký sortiment, který jsme ve 
velkém doplnili. Zákazníci si kromě klasických 
pastelek a nůžek mohou pořídit také levácké 
rollery, plnicí pera či ořezávátka,“ informuje Da-
niel Naxera. Podobné je to v případě ergonomic-
kých pomůcek, jejichž sortiment dále roste. Spo-
třebitelům se kvůli pandemii snižuje okruh 

a celková funkčnost výrobku. „Důležitá je však 
i celková hmotnost nebo to, zda má aktovka 
anatomický zádový panel s pohodlnými ramen-
ními popruhy a reflexní prvky. Vzhledem k pro-
padům prodejů už od loňského roku většina 
výrobců neuvádí mnoho novinek, ale většinou 
pokračuje s osvědčenými modely,“ naznačuje 
Pavla Hobíková.

Častým scénářem v posledních letech je, že si 
rodiče nejprve udělají vlastní průzkum, o jednot-
livých produktech si zjistí co nejvíce informací, 
přečtou si recenze ostatních zákazníků nebo 
o výrobcích diskutují na veřejných fórech a te-
prve potom si výrobek objednají. „V našem pří-
padě pozorujeme příklon k nákupům praktic-
kých lepicích tyčinek. Přitom stále zůstává velmi 
stabilní, a to i s trvalým růstem, prodej klasic-
kých tekutých lepidel. Přisuzujeme to reflexi 
zákazníků na rozšiřování produktového portfo-
lia zavedené a dobře známé značky, která má 
tradici, ovšem kde byly rezervy právě v rozsahu 
produktové škály a způsobech nabídky a prode-
je,“ vysvětluje Daniel Hartl.
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CATSCAN
V tomto vydání:

„V době pandemie vnímáme, že zákazník čím 
dál více dbá na důvěru v kvalitu značky. Prodej 
na tradičním trhu byl kvůli situaci negativně 
 ovlivněn, ale kompenzují nám to on-line prode-
je, které se mnohonásobně zvýšily. Měli jsme 
štěstí, pomohlo otevření obchodů před Vánoci 
a v únoru,“ míní Tereza Hadrbolcová, marketin-
gová specialistka společnosti Stabilo Internatio-
nal. Začátkem roku se však opět zákazníci  
 přesunuli z off-line do on-line prostředí. „Pozo-
rujeme trend týkající se vyššího počtu objedná-
vek s nižším počtem položek. To je dáno zvýše-
ným podílem zákazníků a uzavřením škol 
a školek, které u nás dělají vícepoložkové objed-
návky,“ konstatuje Václav Paštika. Asi nejvíce 
ovlivnila koronakrize segment školních aktovek 
a příslušenství. Rodiče zcela logicky vyčkávali 
s pořízením nové aktovky a velké procento 
z nich se rozhodlo, že novou koupí až v dalším 
školním roce.

Trend: zjednodušený 
a úsporný nákup

U samotného prodeje školních a kancelářských 
potřeb zboží záleží vždy na aktuálních platných 
opatřeních. „Před každým zpřísněním a samot-
ným zákazem prodeje těchto produktů v ka-

menných obchodech naroste odbyt a zákazníci 
se jimi chtějí předzásobit. Vzhledem k omezené 
dostupnosti tohoto sortimentu jsme ho umístili 
i do on-line prostředí, kde mezi nejprodávanější 
patří kancelářský papír,“ specifikuje Václav Kou-
kolíček, manažer externí komunikace společ-
nosti Tesco Stores ČR. Při srovnání prodejů před 
a v průběhu pandemie je zásadní rozlišovat mezi 
školními potřebami, které děti používaly výhrad-

ně do školy (batohy, penály a papírnictví) a kte-
ré používají i při učení doma (papíry, pastelky či 
pera). „Jako internetový prodejce při srovnání 
roku 2019 a 2020 vidíme v první kategorii ná-
růst v desítkách procent, u té druhé se více než 
ztrojnásobily. Tento trend je patrný i při porov-
nání prvního čtvrtletí 2021 se stejným obdobím 
v předchozím roce, kde vidíme téměř totožná 
procenta růstu,“ deklaruje Daniel Naxera, ředi-
tel pro nákup a prodej společnosti Alza.cz. Podle 

Pavla Tomšů, vedoucího marketingu společnos-
ti Centropen, větší počet spotřebitelů pracují-
cích z domova musí zákonitě ovlivnit spotřebu 
v době uzavřených firem. V rámci velkých čísel 
se však nejedná o dramatické změny v množství 
koupeného zboží.

Podle společnosti Mall Group je trendem zjed-
nodušení, kdy mezi rodiči i dětmi jsou čím dál 
oblíbenější školní sety. Pro rodiče znamenají 
především velkou úsporu času, kdy na jedno 
kliknutí pořídí hned několik položek ze sezna-
mu školáka. Nezanedbatelná je i finanční úspo-
ra, kdy celý set vyjde výhodněji než při nákupu 
každé položky zvlášť. A pokud děti chodí do 
školy, pomáhá jim jednotný design si své věci 
lépe ohlídat. „Z našich čísel vidíme, že rodiče 
letos dávají přednost spíše nadčasovým a uni-
verzálním motivům. Pro dívky volí výbavu 
s květinami nebo jednorožci, pro kluky vybíra-
jí z motivů motorek, fotbalu nebo dinosaurů,“ 
prozrazuje PR manažerka a tisková mluvčí Pav-
la Hobíková. Tyto motivy se rychle neokoukají 
a dítěti věci vydrží déle. I přesto ale na Mall.cz 
rodiče najdou i širokou nabídku výrobků s li-
cenčními motivy s oblíbenými figurkami a su-
perhrdiny. Jen v sortimentu aktovek a batohů 
jich je více než osm desítek. Oblíbená je stále 
Frozen 2, Jak vycvičit draka, Jurský svět, Mine-
craft nebo postavičky Lego.

Novinka

Herkules 
je s Vámi již 
50 let

Příjemné ergonomické držení
Možnost nanášet slabou linku 
lepidla jen hrotem
Možnost nanášet širokou plochu 
lepidla celou hranou

HERKULES Trojúhelník

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

Obaly z 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

Obaly z PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbar-
vé; 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; meta-
lizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP nebo 
z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety pevné 
za mokra; bio/oxo degradovatelné přísady

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dřevin; 
bez coatingu a laminace; nebarvené; co nej-
menší potisk doporučenými, vodou ředitelný-
mi barvami; standardní plniva (kaolín, mas-
tek, CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jednole-
tých rostlin (tráva, bavlna, třtina); průhledová 
okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný plas-
tový coating, voskové, silikonové a metalické 
povlaky; plastové lamináty; neoddělitelné ne-
papírové součásti; krvácející barvy, barvy 
s migrujícími látkami, metalické barvy; velko-
plošné plastové etikety

Blistry

•  Jsou složeny z papírové a plastové části. Na 
obalech by spotřebitelům pomohly informa-

ce o tom, že mají obal rozdělit a odložit do 
kontejneru na papír a na plasty.

Technologie a podmínky pro recyklaci odpa-
dů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové 
způsoby materiálového využití dosud obtížně 
recyklovatelných odpadů. Přestože Eko-Kom 
vynakládá značné úsilí, aby poskytované kon-
zultace, informace a doporučení byly aktuál-
ní a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Bude-
te-li mít zájem, pracovníci autorizované 
obalové společnosti Eko-Kom vám pomohou 
s podrobnějším posouzením: vaše konkrétní 
obaly mohou konzultovat přímo se zpracova-
teli odpadů.



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

Jak na recyklovatelný obal

Na internetu 
se při výběru 

řeší parametry 
i značka.

CS #1: PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
CS #2: PIVO
CS #3: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

ÚKLID

LARRIN na rez 
a vodní kámen vrací 
ztracený lesk koupelně 
a kuchyni
Kvalitní čisticí prostředek českého výrobce.
Dodává zašlým místům zářivý lesk a čistotu 
a ošetřuje znečištěné povrchy. Čistič má speciální 
složení, díky kterému 
dokonale odstraní 
staré usazeniny, vytváří 
speciální ochranný film 
zabraňující dalšímu 
znečištění. Kuchyň nebo 
koupelna s přípravkem 
LARRIN získají nový 
lesk a čistotu. Navíc je 
vybaven praktickým 
rozprašovačem, se kterým 
je aplikace rychlejší, 
snazší a příjemnější.

Doporučená MOC: 
74 Kč / 500 ml

Druchema

obchod@druchema.cz

www.druchema.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Zážitek z chuti v nové formě od Mattoni
Unikátní příchutě a jedinečné osvěžení. To je nová 
řada ochucené minerální vody Mattoni v plechovkách. 
Revoluční novinka na českém trhu přináší spojení 
prémiové minerální vody Mattoni a plné chuti ovoce 
ve vyhledávaném a trendy balení. To vše bez barviv, 
konzervantů a umělých sladidel. Novinky v plechovce 
o objemu 500 ml jsou jemně perlivé a ve třech 
oblíbených příchutích: Multi, Cedrata a Black.

Mattoni 1873

Horova 3

Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz

PEČIVO

ARAX Lavash, 
arménský chléb
Značka ARAX nově rozšiřuje portfolio o trvanlivé 
pečivo Lavash. Jedná se o tradiční arménský 
pšeničný chléb plackovitého tvaru, který, i přestože 
se vyrábí v Česku, vnese nádech Blízkého východu 
do vaší kuchyně. Využíván je jako příloha i základ 
mnoha jídel. Je skvělým základem pro sladké 
a slané pečení. Díky vláčnosti do něj lze snadno 
zabalit řadu ingrediencí a rychle vytvořit vynikající 
wrapy a pannini. V balení 240 g se nabízejí tři 
varianty velikostí: Mini, Medium, Maxi.

FOODISH, s.r.o.

Pětidomí 177/3

160 00  Praha 6

+420 731 533 710

marketing@foodish.eu

www.potravinyarax.cz

SLANÉ POCHUTINY

Dupetky Rajče a bylinky
Dupetky jsou skvělou alternativou pro ty, kteří mají rádi slané mlsání. 
Jsou mimořádně tenké a pečené pěkně do křupava. Výborně se hodí 
k salátům a sýrům nebo jen tak večer k televizi. Kromě tradičních 
příchutí sůl, černý a bílý sezam si zamilujete také méně tradiční, ale 
skvělou kombinaci hořčice, medu a cibulky. A nyní oblíbené Dupetky 
přicházejí s lahodnou chuťovou kombinací rajče a bylinky.

Tak neváhejte a objevte s námi i vy jedinečnou
chuť Dupetek.

Perfetti Van Melle

Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 2287/9

148 00  Praha 4

+420 244 466 500

+420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.cz

VÍNO

Prémiová vína SPIER v plechovce
Společnost Zebra Wines, dovozce prémiových vín z Jižní 
Afriky, přidala do své nabídky také víno dostupné ve 
2,5dcl plechovkách. Oproti lahvím mají plechovky 
mnohé přednosti: především jsou recyklovatelné, lehčí 
a vhodnější na cesty. Zákazníci mohou ochutnat kvalitní 
jihoafrická vína, aniž by si museli kupovat dražší láhve, 
a pokud chtějí ochutnat více odrůd, nemusejí otevírat 
více lahví. Jedna plechovka vystačí typicky na dvě 
skleničky lahodného moku z proslulého vinařství Spier 
Wines nedaleko Kapského Města.

ZEBRA WINES s.r.o.

Opavská 6230/29a

708 00  Ostrava-Poruba +420 777 008 467 info@zebrawines.cz

OCHUCOVADLA

Hořčice GRIL 
– nejen pro milovníky grilování
Značka Avokádo rozšiřuje nabídku produktů určených pro milovníky grilování 
o nový výrobek Hořčice GRIL. Základ receptury této novinky je tvořen 
hořčicí bílou a černou a její jemně pikantní chuť jí dodává směs koření, 
které je ideální ke grilovanému masu, a nejen jemu. Je skvělým doplňkem 
i k pečenému a smaženému masu, je vhodná jako základní složka pro 
marinády a velmi dobře doladí hořčičné omáčky či dipy.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

Unikátní příchutě a jedinečné osvěžení. To je nová 
řada ochucené minerální vody Mattoni v plechovkách. 

prémiové minerální vody Mattoni a plné chuti ovoce 
ve vyhledávaném a trendy balení. To vše bez barviv, 
konzervantů a umělých sladidel. Novinky v plechovce 
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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CUKROVINKY

Mentos Tropical Rainbow
Mentos přichází s novinkou! Oblíbené Mentos Rainbow bonbony nyní v limitované edici Tropical Rainbow. 
Objevte pořádnou nálož tropického ovoce díky osvěžujícím příchutím. V barevném mixu žvýkacích bonbonů 
najdete letní příchuť vodního melounu, ananasu, grapefruitu, marakuji, liči, banánu a limetky. 

ZDRAVÁ VÝŽIVA

OVSÁNEK
Zakysaný výrobek z klíčeného ovsa s blahodárnými 
účinky na střevní mikroflóru. Obsahuje 
betaglukany. Je bez lepku, bez laktózy, 
vhodný pro vegany.

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.ovsanek.cz

www.semix.cz

ZMRZLINY

Mrazivě dobré 
SMOOTHIE!
Osvěžte si den zmrzlinovou novinkou Mrož 
Smoothie Mango. Vynikající chuť toho nejsladšího 
vyzrálého manga. Zmrzlina s bezkonkurenčním 
podílem ovoce.

Vhodné i pro vegetariány.

Bidfood Czech Republic, s. r. o.

V Růžovém údolí 553

278 01  Kralupy nad Vltavou  

+420 315 706 111

bidfood@bidfood.cz

www.bidfood.cz

www.primazmrzlina.cz

Perfetti Van Melle

Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 2287/9

148 00  Praha 4

+420 244 466 500

+420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.cz

PAPÍROVÝ PROGRAM

Papírové kapesníky Linteo Premium
– čtyřvrstvé, 10 × 10 ks
Jemné bílé čtyřvrstvé papírové kapesníky 
Linteo Premium vám poskytnou maximální 
jemnost, měkkost a pevnost, jsou navíc se 
svěží vůní bavlny. Obsahují jemné a příjemné 
aroma bavlníku. Tyto papírové kapesníčky 
jsou vyrobeny ze 100% celulózy. Balení, které 
má nový moderní design, nabízí 10 × 10 ks. 
Tento výrobek je součástí produktové řady 
Linteo Premium.

Melitrade, a. s.

D omažlická 1232/3

130 00  Praha 3

+420 465 467 730

info@melitrade.cz

www.linteo.cz

+420 465 467 730

DOPLŇKY STRAVY

Novinka pro podporu imunity
MaxiVita® Vitamin D3 800 IU
Získat denní dávku vitaminu D není úplně snadné. Jeho tvorba v pokožce je 
spojena s působením slunečního záření, kterého není vždy dostatek. 
Dopřejte svému tělu vysokou dávku vitaminu D, který je pro lidský 
organismus nezbytný. Je důležitý pro správné fungování imunitního 
systému, významně se podílí na vstřebávání a využití vápníku a tím i na 
správné mineralizaci kostí a zubů. Vitamin D je potřebný nejen pro normální 
růst a vývin kostí u dětí, ale i pro sportovce, seniory, ženy v období 
menopauzy a všechny, kteří trpí jeho nedostatkem. Balení obsahuje 
90 tablet rozpustných v ústech, s příchutí citronu.

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385

763 02  Zlín

+420 549 121 872

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

Vhodné i pro vegetariány.

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!

STEPA s. r. o.

Sázavská 995

Lanškroun

+420 465 323 935

info.stepa@stepa.cz 

www.stepa.cz

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

LARRIN na rez 
a vodní kámen vrací 
ztracený lesk koupelně 
a kuchyni
Kvalitní čisticí prostředek českého výrobce.
Dodává zašlým místům zářivý lesk a čistotu 
a ošetřuje znečištěné povrchy. Čistič má speciální 
složení, díky kterému 
dokonale odstraní 
staré usazeniny, vytváří 
speciální ochranný film 
zabraňující dalšímu 
znečištění. Kuchyň nebo 
koupelna s přípravkem 
LARRIN získají nový 
lesk a čistotu. Navíc je 
vybaven praktickým 
rozprašovačem, se kterým 
je aplikace rychlejší, 
snazší a příjemnější.

Doporučená MOC: 
74 Kč / 500 ml

Druchema

obchod@druchema.cz

www.druchema.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Zážitek z chuti v nové formě od Mattoni
Unikátní příchutě a jedinečné osvěžení. To je nová 
řada ochucené minerální vody Mattoni v plechovkách. 
Revoluční novinka na českém trhu přináší spojení 
prémiové minerální vody Mattoni a plné chuti ovoce 
ve vyhledávaném a trendy balení. To vše bez barviv, 
konzervantů a umělých sladidel. Novinky v plechovce 
o objemu 500 ml jsou jemně perlivé a ve třech 
oblíbených příchutích: Multi, Cedrata a Black.

Mattoni 1873

Horova 3

Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz

PEČIVO

ARAX Lavash, 
arménský chléb
Značka ARAX nově rozšiřuje portfolio o trvanlivé 
pečivo Lavash. Jedná se o tradiční arménský 
pšeničný chléb plackovitého tvaru, který, i přestože 
se vyrábí v Česku, vnese nádech Blízkého východu 
do vaší kuchyně. Využíván je jako příloha i základ 
mnoha jídel. Je skvělým základem pro sladké 
a slané pečení. Díky vláčnosti do něj lze snadno 
zabalit řadu ingrediencí a rychle vytvořit vynikající 
wrapy a pannini. V balení 240 g se nabízejí tři 
varianty velikostí: Mini, Medium, Maxi.

FOODISH, s.r.o.

Pětidomí 177/3

160 00  Praha 6

+420 731 533 710

marketing@foodish.eu

www.potravinyarax.cz

SLANÉ POCHUTINY

Dupetky Rajče a bylinky
Dupetky jsou skvělou alternativou pro ty, kteří mají rádi slané mlsání. 
Jsou mimořádně tenké a pečené pěkně do křupava. Výborně se hodí 
k salátům a sýrům nebo jen tak večer k televizi. Kromě tradičních 
příchutí sůl, černý a bílý sezam si zamilujete také méně tradiční, ale 
skvělou kombinaci hořčice, medu a cibulky. A nyní oblíbené Dupetky 
přicházejí s lahodnou chuťovou kombinací rajče a bylinky.

Tak neváhejte a objevte s námi i vy jedinečnou
chuť Dupetek.

Perfetti Van Melle

Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 2287/9

148 00  Praha 4

+420 244 466 500

+420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.cz

VÍNO

Prémiová vína SPIER v plechovce
Společnost Zebra Wines, dovozce prémiových vín z Jižní 
Afriky, přidala do své nabídky také víno dostupné ve 
2,5dcl plechovkách. Oproti lahvím mají plechovky 
mnohé přednosti: především jsou recyklovatelné, lehčí 
a vhodnější na cesty. Zákazníci mohou ochutnat kvalitní 
jihoafrická vína, aniž by si museli kupovat dražší láhve, 
a pokud chtějí ochutnat více odrůd, nemusejí otevírat 
více lahví. Jedna plechovka vystačí typicky na dvě 
skleničky lahodného moku z proslulého vinařství Spier 
Wines nedaleko Kapského Města.

ZEBRA WINES s.r.o.

Opavská 6230/29a

708 00  Ostrava-Poruba +420 777 008 467 info@zebrawines.cz

OCHUCOVADLA

Hořčice GRIL 
– nejen pro milovníky grilování
Značka Avokádo rozšiřuje nabídku produktů určených pro milovníky grilování 
o nový výrobek Hořčice GRIL. Základ receptury této novinky je tvořen 
hořčicí bílou a černou a její jemně pikantní chuť jí dodává směs koření, 
které je ideální ke grilovanému masu, a nejen jemu. Je skvělým doplňkem 
i k pečenému a smaženému masu, je vhodná jako základní složka pro 
marinády a velmi dobře doladí hořčičné omáčky či dipy.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

Jakýkoliv potravinářský 
produkt musí být zdravotně 
nezávadný a vyhovovat mik-
robiologickým a chemickým 
požadavkům a normám. Ne-
balené potraviny ve většině 
případů představují zvýšené 
riziko spojené s případným 
nedodržením hygienických 
pravidel. Jak se pande-
mická situace projevila 
v obslužných úsecích?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z 

ákon stanovuje přesné podmínky 
hygieny ve všech fázích výroby, 
zpracování a distribuce potravin. 
Přísné normy musí splňovat nejen 
samotný sklad, ale také obchody. 

Do hry před rokem vstoupila i nová proměnná, 
kterou je covid-19.

Jde o významnou součást 
kultury a zvyků

Pandemie může představovat výraznou změnu ve 
spotřebitelském pojetí čerstvosti a samozřejmě 
bezpečnosti, hygieny a minimalizace kontaktu 
s produktem. „Proto se mnozí spotřebitelé do jisté 
míry vyhýbají obsluhovaným úsekům. Na druhé 
straně stále požadují, aby produkty, jako jsou 
maso, uzeniny či sýry, byly čerstvě nakrájené,“ říká 
Ján Bartík, marketing and business development 

společnosti Bizerba Czech & Slovakia. Dodává, že 
v tomto případě získávají náskok ti obchodníci, 
kteří dokážou nabídnout čerstvě nakrájené pro-
dukty připravené v daný den nebo v jeho průběhu 
podle toho, jak se vyvíjí prodej z pultu.

Řada zákazníků s příchodem pandemie podle ně-
kterých odborníků své návyky příliš nezměnila. 
„Kromě počátku koronakrize v loňském roce, kdy 
spotřebitelé preferovali více balené zboží, jsme dále 
žádné výkyvy prodejů nezaznamenali,“ deklaruje 

  Obslužný 
úsek zůstává 
   dominantou prodejny

Důležité je 
zohlednit 
vybavení 

a potenciál tržeb.

CHLADÍCÍ 
VITRÍNY 

PRO KAŽDÝ 
SORTIMENT

www.rnservis.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Pavel Mikoška, ředitel kvality společnosti Albert 
Česká republika. Pultový prodej tedy stále zůstává 
důležitou součástí kultury a zvyků spojených s na-
kupováním. „Omezení prodejů samotnými obcho-
dy je pak dáno buď větší preferencí balených potra-
vin, anebo nutnými omezeními počtu zákazníků 
zejména u menších prodejen,“ konkretizuje Robert 
Turek, territory sales representative společnosti Car-
rier chladicí technika CZ. To, jak hodně a jakým 
směrem covid-19 ovlivní trendy v zákaznickém cho-
vání a zažitých návycích, bude z pohledu vybavení 
prodejen patrné za delší čas. „Krátkodobé úkazy 
zákaznických preferencí kupovat spíše věci balené 
jsme přece jen zaznamenali. Dobrým příkladem po-
třebné proměnlivosti zařízení mohou být nedávno 
hojně diskutované variabilní obslužné či samoob-
služné prodejní pulty,“ uvádí Miloš Šetka, sales ma-
nager společnosti Viessmann chladicí systémy.

 Změna může přinést 
i větší zákaznickou 
spokojenost

Od počátku pandemie většina firem věnuje velké 
úsilí ochraně zaměstnanců, obslužné úseky nevy-
jímaje. „Tam, kde to bylo třeba, se vyráběly plas-
tové zákryty. Dále jsme na podlahách komuniko-
vali nutnost dodržování odstupů. Z našeho 
pohledu však k významným změnám preference 

zákazníků nedošlo,“ odhaluje Josef Pavlík, jednatel 
společnosti RN Servis EU. Spotřebitelé, kteří prefe-
rují čerstvé zboží, se i nadále nechají obsloužit 
u obslužného úseku. A ten, kdo má rád rychlý ná-
kup s minimálním kontaktem, zvolí samoobsluž-
nou sekci a balené zboží. „Podle nás se v obsluž-
ných úsecích pohybuje přece jen méně zákazníků 
než dříve. Je to dáno i tím, že mnohdy dávají před-
nost nákupu přes internet a další skupina nakupu-
je již předbalené zboží,“ prozrazuje Luboš Nedvěd, 
business consultant společnosti Novum Global.

Nelze odhadnout, jak se bude situace vyvíjet dál. 
„Obchodník by každopádně měl i v současné 
době pracovat dispozičně s tím, jaké zařízení má 
na prodejní ploše k dispozici, a případně je vhod-
nou úpravou přizpůsobit aktuálním požadavkům 

zákazníka,“ doporučuje Miloš Šetka. Právě zde se 
nachází velký prostor pro posílení obchodní pozi-
ce. „Zároveň lze tímto způsobem zapracovat na 
vylepšení profitability, efektivity a samozřejmě 
zvýšení zákaznické spokojenosti prostřednictvím 
kompaktních řešení krájení na cílovou hmotnost, 
tvorbu různých balení, označení produktů nejen 
legislativními požadovanými údaji, ale i atraktivní 
etiketou v designu konceptu obchodníka,“ speci-
fikuje Ján Bartík.

Obslužný úsek je i nadále dominantou prodejny. 
Jde o místo sociální interakce prodejců s jejich zá-
kazníky. „Obchodníci by tak měli rozšířit nabídku 
zejména tam, kde to prostor umožňuje, o katego-
rie čerstvé maso, teplý sortiment, cukrářské výrob-
ky, a to i přes aktuální dění,“ vzkazuje Josef Pavlík.

Proč vsadit na segmentaci a kulturu prodeje, 
čtěte na www.zboziaprodej.cz 

„Rozhoduje profitabilita 
a obrátkovost.“

Odpověď na to, zda provozovat či neprovozovat obslužný úsek, může přinést 
sledování zejména dvou kritérií. Těmi jsou profitabilita a obrátkovost. Pokud 
má tato část prodejny dobře fungovat, je nezbytné pro ni zajistit dostatek 
odborného personálu. To však s sebou nese i nemalé nákladové zatížení.

Josef Pavlík, jednatel, RN Servis EU

CHLADÍCÍ 
VITRÍNY 

PRO KAŽDÝ 
SORTIMENT

www.rnservis.cz

inzerce
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VYBAVENÍ OBCHODU

Jakýkoliv potravinářský 
produkt musí být zdravotně 
nezávadný a vyhovovat mik-
robiologickým a chemickým 
požadavkům a normám. Ne-
balené potraviny ve většině 
případů představují zvýšené 
riziko spojené s případným 
nedodržením hygienických 
pravidel. Jak se pande-
mická situace projevila 
v obslužných úsecích?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z 

ákon stanovuje přesné podmínky 
hygieny ve všech fázích výroby, 
zpracování a distribuce potravin. 
Přísné normy musí splňovat nejen 
samotný sklad, ale také obchody. 

Do hry před rokem vstoupila i nová proměnná, 
kterou je covid-19.

Jde o významnou součást 
kultury a zvyků

Pandemie může představovat výraznou změnu ve 
spotřebitelském pojetí čerstvosti a samozřejmě 
bezpečnosti, hygieny a minimalizace kontaktu 
s produktem. „Proto se mnozí spotřebitelé do jisté 
míry vyhýbají obsluhovaným úsekům. Na druhé 
straně stále požadují, aby produkty, jako jsou 
maso, uzeniny či sýry, byly čerstvě nakrájené,“ říká 
Ján Bartík, marketing and business development 

společnosti Bizerba Czech & Slovakia. Dodává, že 
v tomto případě získávají náskok ti obchodníci, 
kteří dokážou nabídnout čerstvě nakrájené pro-
dukty připravené v daný den nebo v jeho průběhu 
podle toho, jak se vyvíjí prodej z pultu.

Řada zákazníků s příchodem pandemie podle ně-
kterých odborníků své návyky příliš nezměnila. 
„Kromě počátku koronakrize v loňském roce, kdy 
spotřebitelé preferovali více balené zboží, jsme dále 
žádné výkyvy prodejů nezaznamenali,“ deklaruje 

  Obslužný 
úsek zůstává 
   dominantou prodejny

Důležité je 
zohlednit 
vybavení 

a potenciál tržeb.

CHLADÍCÍ 
VITRÍNY 

PRO KAŽDÝ 
SORTIMENT

www.rnservis.cz
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 P 

romoční aktivity, podpora prodeje 
a akční slevy jsou marketingovým 
nástrojem na českém trhu dlou-
hodobě hojně využívaným jak 
výrobci, tak i prodejci s patřičnou 

odezvou u kupujících. Také proto je v tuzemsku 
podíl nákupů v akci v evropském kontextu zdaleka 
nejvyšší. Není tedy divu, že do tohoto komunikač-
ního kanálu plynou každým rokem velké investice.

Úspěšnost určuje 
cenový rozdíl

V roce 2020 Češi utratili takřka každou druhou 
korunu za nákup rychloobrátkového zboží v akci. 
Na Slovensku, které patří také k zemím s vysokým 
podílem promocí, utráceli spotřebitelé v akci jen 
3‚40 z 10 eur. Navíc tam došlo k meziročnímu osla-
bení významu promocí. „V Česku i přes dočasné 
snížení promočních nákupů na začátku epidemie 
v březnu docházelo v následujících měsících k po-
stupnému nárůstu významu promocí, až se situace 
v prázdninovém období víceméně vyrovnala se 
stejným obdobím předchozího roku,“ shrnuje 
Hana Paděrová, konzultantka společnosti GfK 
Czech. V posledním kvartálu podíl akčních nákupů 
zřetelně překročil hodnoty z roku 2019. I v pande-
mickém roce zůstává podíl akčních nákupů na 
stejně vysoké úrovni (47 %).

V moderních nákupních formátech jsou promoce 
ještě důležitější. V hyper- a supermarketech, ale 
i v diskontech jsou výdaje za akční nákupy vyšší než 
za nákupy za standardní ceny. Na opačném konci 
jsou malé prodejny potravin s podílem akcí mírně 
nad pětinou výdajů a drogerie, ve kterých Češi 
v minulém roce utratili tři z každých deseti korun 
za akční nákupy. „Slevovými akcemi je nejvíc ovliv-
něný trh nápojů, ať už se jedná o alkoholické, stu-
dené nealkoholické nebo teplé nápoje. Z konkrét-
ních produktových kategorií s nejvyšším 
promočním podílem to pak jsou sekty, lihoviny, 
máslo, prací prostředky a káva,“ vyjmenovává 
Hana Paděrová. Jedním z rozhodujících faktorů pro 
úspěšnost konkrétních slevových akcí je rozdíl mezi 
standardní a akční cenou, tzv. hloubkou promocí. 

V posledním roce spotřebitelé nakupovali rychlo-
obrátkové zboží v průměru o 19 % levněji v akci, 
u baleného rychloobrátkového zboží to bylo do-
konce o 34 %.

Někteří zadavatelé 
vyčkávají

Promoce v tuzemsku ovlivnila hlavně první vlna 
pandemie. „Na konci března a v dubnu roku 2020 
klesl promoční podíl prodaného zboží v Česku 

o pět procentních bodů na 51 procent. Tento po-
kles promočního podílu byl tažen zejména záso-
bovacími kategoriemi, jako jsou těstoviny, rýže 
a dále třeba dezinfekce a mýdla. Spotřebitelé 
v době panických nákupů tolik nedbali na cenu, 
a řetězce některé letáky dokonce rušily,“ vysvětlu-
je Zuzana Kolářová, konzultantka společnosti Niel-
senIQ. V průběhu roku 2020 se však promoční 
podíl opět narovnal a jeho celkový pokles oproti 
roku předchozímu činil pouze procentní bod. Vý-
razné změny v sales promo proto následkem pan-
demie Zuzana Kolářová neočekává a vypadá to, že 
promoční spirála se vrátila do původních obrátek.

Sales promo se 
  nadechuje k velkým
   změnám
 Minulý rok byl pro sales promotion složitý především proto, že velkou část aktivit nebylo 
možné realizovat. Zpočátku zadavatelé vyčkávali, kdy budou moci spustit plánované 
promoaktivity. Postupně ale začalo být zřejmé, že nejde jen o dočasný odklad, že se celé 
retailové prostředí razantně od základů mění. A je jasné, že i letošní rok bude v případě 
podpory prodeje úplně odlišný.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

„Z našich průzkumů vyplývá, že Češi se dlouho-
době obávají ekonomických dopadů koronakrize. 
Polovina populace dokonce uvádí, že se obává 
více ekonomických dopadů krize než těch zdra-
votních,“ deklaruje Miroslav Paška, account direc-
tor společnosti Ipsos. Někteří nakupují s výrazně 
nižší frekvencí a při jednom nákupu nakoupí více 
zboží najednou. Více než třetina populace dekla-
ruje, že během pandemie začala více sledovat 
ceny zboží a akční nabídky. Nicméně nejen to. 
„Více než třetina také deklaruje, že nakupuje pou-
ze nezbytné položky. Někteří začali nakupovat 
obecně levnější potraviny a celkově začalo platit, 
že spotřebitelé jsou více opatrní na svoje útraty,“ 
konkretizuje Miroslav Paška. Akční slevy na zboží 
jsou při nákupech dlouhodobě velmi důležité. Je 
ovšem patrné, že na důležitosti v době pandemie 
ještě posílily a dá se i předpokládat, že tato důle-
žitost hned nepoklesne.

Je pravda, že řada firem, které byly dříve hodně 
aktivní, v podpoře prodeje své investice pozastavi-
la. „Většina našich zadavatelů sedí doma a řeší 
pouze ty nejnutnější projekty. Nepřicházejí s no-

vinkami a nemají čas být inspirováni. Místo toho 
opakují předchozí akce a někdy v rámci úspor škr-
tají investice právě do podlinkové reklamy, která 
jako jedna z mála zásadně pomáhá prodejům 
v této těžké době,“ hodnotí Marek Končitík, ob-
chodní ředitel společnosti Dago. Hodně se přitom 
v tomto případě stále využívají POS materiály na 
bázi kartonu. Ten stojí málo, jeho životnost je krát-
ká, ale lze jej kreativně přetvářet.

„Na druhou stranu zásadním způsobem začal do-
minovat plast. To, co bylo dříve z masivu či lamina, 
nahrazujeme plastem, ideálně co nejvíce ekologic-
kým. Plast má dlouhou životnost, stojí polovinu 
a náklady na instalaci díky němu klesají. Některé 
značky se však naopak snaží aktuální situaci vyu-
žít. „Realizujeme i kampaně pro firmy, které se 
nebojí investovat. Ty totiž vědí, že zákazníci do 
obchodů chodí a že ostatní brandy neinvestují,“ 
uvádí Marek Končitík. To jim pomáhá dohodnout 
si lepší podmínky, delší dobu vystavení a lepší 
podporu. Z těchto všech důvodů bychom se letos 
mohli paradoxně dočkat toho, že přibude vizuálně 
krásných realizací.

Hostesky a promotéři 
našli práci on-line

Pandemie postihla některé firmy působící v retailu 
natolik, že najednou přišly o všechny zakázky. „Bě-
hem jednoho týdne v loňském březnu všichni naši 
klienti vypnuli běžící objednávky z důvodu vládních 
opatření. Z týdne na týden jsme se ocitli z desítek 
objednávek na nule. Byli jsme bez práce. I to byl 
důvod hledat nové a jiné modernější způsoby v sa-
les promotion. Tak jsme přišli s naší novou on-line 
službou ePromotér,“ vysvětluje Vít Krčmář, jednatel 
společnosti Promoteri.eu. Tato služba umožňuje 
retailu oslovovat zákazníky i v on-line prostředí po-
mocí obchodníků, hostesek a promotérů. S lidskou 
vřelostí a ultimátním měřením on-line nástrojů 
v jednom. Tito ePromotéři se pak dají propojit i s re-
gály prodejen, kam stačí umístit QR kód, a zákazník 
se přes videohovor spojí s hosteskou, která mu po-
může udělat nákupní rozhodnutí.

Pandemie se tedy obrovským způsobem podepsa-
la na té části sales promo, která využívá služeb 
hostesek a promotérů. „Akce tohoto typu není 
možné realizovat nebo jen ve velmi omezené míře 
a za přísných pravidel. Jde přitom o efektivní 
a mezi zákazníky velmi populární způsob sezná-
mení se s produktem. Naopak velmi posilují všech-
ny digitální kanály, od samotných webů a e-shopů 
až po sociální média. To je sice dlouhodobý trend, 
ale pandemie ho extrémně urychlila,“ doplňuje 
Marcel Valo, client service director společnosti POS 
Media Czech Republic. I proto se očekává, že po 
skončení nákazy bude po nejrůznějších akcích vel-
ká poptávka. Spotřebitelé se těší, až opět budou 
moci někam vyrazit a setkávat se, ale vliv on-line 
už nikdy neochabne.

Maloobchod i jeho 
podpora hlásí 
připravenost

Rok 2020 jasně ukázal, že zavedené postupy v sa-
les promo se přežívají, a proto bylo nutné začít 
hledat nové cesty. „V prvním kroku jsme do naše-
ho týmu zapojili zkušené odborníky z výzkumu, 
marketingu, on-line a retailové specialisty. Násled-
ně jsme pak v lednu 2021 představili novou hyb-
ridní agenturu Real Feel, která klientům v retailu 
přináší propojení off-line a on-line světa. Letos už 
jak my, tak i naši klienti bezpečně víme, že se v ob-
lasti promotion jedná o změnu velkou a do jisté 
míry i trvalou,“ komentuje události Jiří Král, mana-
ging director společnosti ppm factum.

Z aktuálních průzkumů je jasné, že čtvrtina nakupu-
jících se nyní necítí v kamenných prodejnách kom-
fortně. Až 60 % nakupujících proto pobývá v pro-
dejnách méně času, než by chtělo, a vybírá si spíše 
ověřené značky a produkty. Na druhé straně růst 
obratu v e-commerce je astronomický. Navíc retai-
lové průzkumy ukazují, že velká část zákazníků s na-
kupováním v on-line prostředí bude i po skončení 
covidových restrikcí pokračovat ve větším rozsahu 
než dříve. „Celý retailový segment se začíná dyna-
micky digitalizovat, což je vidět s příchodem nových 
aplikací retailerů,“ dokládá Jiří Král. Stále více se 
totiž inovují automatizované pokladní systémy a na-
příklad digitalizovaný nákup přes aplikaci Scan & Go 
roste dokonce exponenciálně. Retail i promotion 
jsou aktuálně připraveny na velké změny.

V postcovidovém období už nebude moci nikdo 
vnímat retail jen jako kamenný obchod, ale bude 
třeba se výrazněji zaměřit na celou cestu zákazní-
ka, tedy na jeho spotřební chování před, po i bě-
hem nákupu. Vedle toho je nutné zohlednit různé 
nové zákaznické potřeby i vzorce chování v růz-
ných typech retailu. Aby byl sales promotion efek-
tivní, musí poskytnout konzistentnější sdělení, a to 
během všech relevantních kontaktních bodů se 
značkou. „Pokud to lze, je dobré využít i všech 
dostupných výzkumů a poznatků. Ty do návrhů 
kampaní následně implementovat a daleko více 
pracovat v linii se značkou. A to nejen při tvorbě 
komplexních komunikačních strategií do retailu, 
ale brát tyto poznatky v potaz i při tvorbě POS, 
druhotných vystavení nebo klasických samplingů,“ 
sděluje Jiří Král. Promotion nové doby tedy staví 
nový most mezi třemi odděleními – marketingem, 
trade marketingem a digitálem.

 „Retail přeje odvážným a připraveným.“

Po rozvolnění pandemických opatření se dá očekávat velký nákupní boom. 
Kdo bude připraven, může hodně získat. Oproti komunikaci v on-line, televizi 
či tisku, kterou jsou nyní zákazníci hojně oslovováni, bude sales promo v místě 
prodeje pro zákazníky vítaným osvěžením. Štěstí přeje připraveným!

Vít Krčmář, jednatel, Promoteri.eu

Pandemie 
urychlila 

posilování 
digitálních 

kanálů.
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romoční aktivity, podpora prodeje 
a akční slevy jsou marketingovým 
nástrojem na českém trhu dlou-
hodobě hojně využívaným jak 
výrobci, tak i prodejci s patřičnou 

odezvou u kupujících. Také proto je v tuzemsku 
podíl nákupů v akci v evropském kontextu zdaleka 
nejvyšší. Není tedy divu, že do tohoto komunikač-
ního kanálu plynou každým rokem velké investice.

Úspěšnost určuje 
cenový rozdíl

V roce 2020 Češi utratili takřka každou druhou 
korunu za nákup rychloobrátkového zboží v akci. 
Na Slovensku, které patří také k zemím s vysokým 
podílem promocí, utráceli spotřebitelé v akci jen 
3‚40 z 10 eur. Navíc tam došlo k meziročnímu osla-
bení významu promocí. „V Česku i přes dočasné 
snížení promočních nákupů na začátku epidemie 
v březnu docházelo v následujících měsících k po-
stupnému nárůstu významu promocí, až se situace 
v prázdninovém období víceméně vyrovnala se 
stejným obdobím předchozího roku,“ shrnuje 
Hana Paděrová, konzultantka společnosti GfK 
Czech. V posledním kvartálu podíl akčních nákupů 
zřetelně překročil hodnoty z roku 2019. I v pande-
mickém roce zůstává podíl akčních nákupů na 
stejně vysoké úrovni (47 %).

V moderních nákupních formátech jsou promoce 
ještě důležitější. V hyper- a supermarketech, ale 
i v diskontech jsou výdaje za akční nákupy vyšší než 
za nákupy za standardní ceny. Na opačném konci 
jsou malé prodejny potravin s podílem akcí mírně 
nad pětinou výdajů a drogerie, ve kterých Češi 
v minulém roce utratili tři z každých deseti korun 
za akční nákupy. „Slevovými akcemi je nejvíc ovliv-
něný trh nápojů, ať už se jedná o alkoholické, stu-
dené nealkoholické nebo teplé nápoje. Z konkrét-
ních produktových kategorií s nejvyšším 
promočním podílem to pak jsou sekty, lihoviny, 
máslo, prací prostředky a káva,“ vyjmenovává 
Hana Paděrová. Jedním z rozhodujících faktorů pro 
úspěšnost konkrétních slevových akcí je rozdíl mezi 
standardní a akční cenou, tzv. hloubkou promocí. 

V posledním roce spotřebitelé nakupovali rychlo-
obrátkové zboží v průměru o 19 % levněji v akci, 
u baleného rychloobrátkového zboží to bylo do-
konce o 34 %.

Někteří zadavatelé 
vyčkávají

Promoce v tuzemsku ovlivnila hlavně první vlna 
pandemie. „Na konci března a v dubnu roku 2020 
klesl promoční podíl prodaného zboží v Česku 

o pět procentních bodů na 51 procent. Tento po-
kles promočního podílu byl tažen zejména záso-
bovacími kategoriemi, jako jsou těstoviny, rýže 
a dále třeba dezinfekce a mýdla. Spotřebitelé 
v době panických nákupů tolik nedbali na cenu, 
a řetězce některé letáky dokonce rušily,“ vysvětlu-
je Zuzana Kolářová, konzultantka společnosti Niel-
senIQ. V průběhu roku 2020 se však promoční 
podíl opět narovnal a jeho celkový pokles oproti 
roku předchozímu činil pouze procentní bod. Vý-
razné změny v sales promo proto následkem pan-
demie Zuzana Kolářová neočekává a vypadá to, že 
promoční spirála se vrátila do původních obrátek.

Sales promo se 
  nadechuje k velkým
   změnám
 Minulý rok byl pro sales promotion složitý především proto, že velkou část aktivit nebylo 
možné realizovat. Zpočátku zadavatelé vyčkávali, kdy budou moci spustit plánované 
promoaktivity. Postupně ale začalo být zřejmé, že nejde jen o dočasný odklad, že se celé 
retailové prostředí razantně od základů mění. A je jasné, že i letošní rok bude v případě 
podpory prodeje úplně odlišný.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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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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KDO PERSONALIZUJE, TEN JEDE. Personalizace 
funguje všude tam, kde je široké portfolio výrobků anebo kde 
cílí na různorodé zákaznické segmenty. Pokud personalizovat, 
tak konzistentně a přes všechny kanály, tedy web, e-mail, 
aplikace a další.

VRATOVÁ 
TECHNIKA
je podřizována 
dlouhodobému trendu 
snižování energetické 
náročnosti budov a tím 
i vratových otvorů. 
S tím úzce souvisí 
řízení otvírání vrat, a to 
jak rychlosti, tak hlavně 
četnosti ve vztahu 
k opravdové potřebě 
provozu budovy.  

NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ  jsou založeny na 
konceptu, který může být proveden v mnoha variantách. Každý 
prostor je příhodné navrhnout s ohledem na jeho dispozice 
a prodávaný sortiment. Místo musí být takové, kam se spotřebitelé 
rádi vracejí, a hlavně kde se cítí dobře.

POSTŘEHY šéfredaktora 
najdete v Poznámkách 
z Petrova blogu.

ŽENA V RETAILU se 
drží pěti zásadních hodnot.

SETKÁNÍ S PETREM 
KOČÍM, jednatelem 
společnosti Bauhaus ČR, je 
také o budoucnosti DIY trhu 
v tuzemsku.

V našem 
dalším čísle

MLÉČNÉ VÝROBKY se 
v nákupním košíku tuzemských 

domácností objeví alespoň jednou 
za rok. Panuje zájem o čerstvost 
a původ, roste obliba produktů 

se zvýšeným obsahem proteinů. 
Aktuální situace stojí také za 

zvýšeným odbytem trvanlivých 
mléčných výrobků.



ČESKO-SLOVENSKÉM 
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I v pandemii je 
potřeba inovovat naše 
logistické procesy.

13. 5. 2021 ŽIVÝ PŘENOS Z PRAHY 
A BRATISLAVY

Registrujte se už dnes! 
WWW.LOG IN.CZ/REGISTRACE
Pro zástupce retailu a rychloobrátkového zboží vstup  ZDARMA

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY

Můžete se těšit na spoustu inspirace 
z oblasti retailu a FMCG
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Inspiraci, jak to udělat, 
najdete na ...
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ZE 100% RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU

 ŠTĚTINY SMETÁKŮ VE TVARU X
SEBEROU VŠECHNY NEČISTOTY
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* Štětiny ve tvaru X: béžové štětiny u vnitřního smetáku; béžové a černé štětiny u venkovního smetáku.
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