
CATSCAN
V tomto vydání:

M
léčné výrobky tvoří pev-
nou součást tuzemského 
jídelníčku, jednou za rok 
si je koupí alespoň jednou 
každá domácnost. Totéž 

můžeme směle říct také o sýrech. „Kategorie 
balených sýrů je v České republice po pivu dru-
hou největší potravinářskou kategorií,“ říká Pe-
ter Haško, head of trade marketing společnosti 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic.

Spotřeba sýrů 
roste i díky 
grilovací sezoně

Z pohledu segmentace kate-
gorie podle jednotlivých dru-
hů sýrů se v roce 2020 dařilo 
všem jak ve spotřebě, tak 
v tržbách. Tvrdé sýry tak 
podle Petera Haška narostly 
o 15 %, plísňové o 12 %, 

MLÉČNÉ VÝROBKY 
MÍŘÍ DO KAŽDÉHO 
KOŠÍKU
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Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 
GfK Czech, 1/20–1/21

výdajů utracených za balené 
sýry míří do dvou segmentů 
– tvrdé a čerstvé sýry.

60 %

pařené o 10 % a dařilo se i taveným sýrům, kte-
ré vzrostly o 1‚3 %. „Nejvyšší růst zaznamenaly 
tvrdé sýry. Pokud bychom se podívali na katego-
rii z pohledu příležitostí konzumace, je tu jasný 
a pokračující trend zájmu o sýry určené pro gri-
lování, například Hermelíny či Pološtiepky na 
gril,“ vysvětluje. S tím, jak během pandemie hod-
ně domácností vařilo hlavně doma, dařilo se na-
příklad i smažákům.

Tavené sýry konzumovalo v posledních 12 mě-
sících podle průzkumu agentury Median (Mar-
ket & Media & Lifestyle – TGI, 3. kvartál 2020 
a 4. kvartál 2020) 68‚8 % respondentů. Téměř 
třetina (32‚6 %) je konzumovala dvakrát až tři-
krát týdně. Dvakrát až třikrát do měsíce si je pak 
dopřálo 17‚4 % respondentů.

„Výrobky z kategorie tavených sýrů jsou poměr-
ně konzervativní, přesto se i zde začíná projevo-
vat trend zdravého a aktivního životního stylu,“ 
vysvětluje Petra Šnyrychová z marketingu spo-
lečnosti Tany. V sýrech tedy dnes běžně zákaz-
ník najde dříve jen výjimečně používané surovi-

Každá tuzemská domácnost si dá mléčné 
výrobky do košíku alespoň jednou za rok. 
Tak, jak zákazníci stále více dbají na zdravý 

životní styl a budování imunity, což pandemie covidu ještě více rozvinula, hledají 
v regálech zejména zdraví prospěšné produkty. Rádi si ale také zahřeší a dopřejí si 
mléčné dezerty. A konzumují je, jak lze očekávat, hlavně doma.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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livých segmentech měly být nejen při letákových 
akcích, ale i mimo ně. Přítomnost značkového 
výrobku je klíčová pro dobré fungování celé ka-
tegorie sýrů v obchodě, fungují jako sign post 
brand,“ vysvětluje Peter Haško. Z produkce fir-
my Savencia doporučuje mít v regále hlavně 
Hermelíny pod značkou Král sýrů a Sedlčanský, 
v čerstvých sýrech Lučinu, za tavené sýry Apeti-
to a v pařených sýrech značku Liptov. Inovace 
jsou podle něj velmi důležitým nástrojem rozvo-
je a přinášejí celé kategorii vyšší přidanou hod-
notu. „Takovým úspěšným příkladem je třeba 
vstup klasického Hermelínu do segmentu na 

grilování. Během grilovací sezony dokážou tyto 
výrobky navýšit velikost celé kategorie plísňo-
vých sýrů v pětiměsíční sezoně až o třicet pro-
cent,“ doplňuje Peter Haško.

„Všeobecně v rámci jednoho nákupu zaplatila 
v průměru domácnost za balené sýry 174 korun 
za kilogram,“ přibližuje data Julia To, konzul-
tantka GfK Spotřebitelského panelu. Zhruba 
60 % výdajů utracených za balené sýry lze najít 
u dvou segmentů – tvrdé a čerstvé sýry. 
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inzerce

ny, jako je tvaroh a jogurt. „S postupem času je 
také vidět změna v preferenci balení. Klasický 
formát kulaté krabičky po šesti až osmi kusech, 
který býval nejčastější, dnes vytlačuje praktické 
balení v kelímku, které neobsahuje zbytečné 
množství obalu,“ dodává. Šumavské sýry spo-
lečnost vyrábí tradičním způsobem bez UHT 
technologie, navíc podle původních receptur 
s pečetí Česká cechovní norma. Díky tomu, že 
se tavené sýry vyznačují delší trvanlivostí, pan-
demie jejich prodeji paradoxně pomohla.

Inovace přinášejí vyšší 
přidanou hodnotu

V regálech obchodníků by v kategorii sýrů ne-
měly chybět hlavně nejprodávanější klíčové 
značky. „Z našich zkušeností z Catman analýz 
vyplývá, že nejprodávanější značky by v jednot-

„Nakupující žádají známé 
a osvědčené produkty.“

 V době pandemie zákazníci tráví v prodejně méně času a nevybírají si tak 
jako v minulosti. Proto se daří hlavně známým a osvědčeným výrob-
kům a hůře novinkám. Zájem rostl během pandemie hlavně o domácí 
konzumaci mléčných výrobků, jogurtů i dětských dezertů. Část zákazníků 
nakupovala on-line a vzrostl také prodej v hypermarketech, kde zákazníci 
díky většímu prodejnímu prostoru a širší nabídce realizovali své nákupy.

Veronika Krajníková, manažerka marketingu, Accom Management group
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CATSCAN
V tomto vydání:

Z  pohledu druhů obalů balí výrobci sýry s bílou 
plísní nejčastěji do papírových krabiček, plátko-
vé sýry jsou zase dodávány v blistrech.

Pozice novinek je během 
pandemie složitější

Ačkoliv firmy v rámci mléčných výrobků nezahá-
lejí a chystají atraktivní novinky, jejich pozice je 
v době pandemie v regálech složitější. „Novinky 
se na trhu v covidové době uplatňují obecně 
hůře, lidé tráví v prodejně méně času, a novinky 
proto mají těžší pozici k oslovení nových zákaz-
níků,“ potvrzuje Veronika Krajníková, manažer-
ka marketingu společnosti Accom Management 
group. A podobně to vidí i další hráči na trhu. 
„Vzhledem ke komplikacím spojeným s mož-
ností nákupu a času strávenému v prodejnách 
vznikl problém zaujmout zákazníka novými pro-
dukty nebo variantami,“ potvrzuje Petra Hlaví-
nová, brand managerka společnosti Meggle. Ta 
se tedy během pandemie, stejně jako řada dal-
ších hráčů, zaměřila hlavně na on-line prostředí, 
a to jak v komunikaci, tak i distribuci. A snaha 
se vyplatila, u zákazníků z e-commerce prostře-
dí v tomto období zaznamenala nárůst prodejů 
mléčných výrobků.

Podobnou zkušenost má také Martin Krystián, 
generální ředitel a místopředseda představen-
stva společnosti Olma. Podle něj je na vině i re-
lativně konzervativní přístup českých nákupčích 
obchodních řetězců. Připouští ale, že i český 
zákazník je do jisté míry konzervativnější a dává 
přednost osvědčeným značkám. „To je na jednu 
stranu dobře pro jejich stabilitu a rozvoj, na dru-
hou stranu to částečně ztěžuje přístup novinek 
na trh,“ je přesvědčen. Olma v loňském roce 
vstoupila do segmentu alternativ mléčných vý-
robků a představila řadu veganských ovesných 
zakysaných produktů pod značkou Green Day. 

I přes rostoucí trend rostlinných produktů a zvy-
šující se poptávku je ovšem problematické do-
stat výrobky do regálu. Současný pandemický 
stav je ale podle Martina Krystiána příležitostí 
pro to, aby zákazníci znovu objevili výhody 
mléčné stravy a ta se stala pravidelnou součástí 
jídelníčku. „Spotřeba mléčných výrobků u nás 
není špatná, ale za řadou evropských zemí za-
ostáváme. Například Švédi zkonzumují jogurtů 
dvakrát více než my,“ dodává.

Tlak na ceny mléčnému 
sortimentu nesvědčí

Dalším tématem pro mléčný sortiment je tlak na 
ceny, jak dokládá Oldřich Gojiš, generální ředitel 
společnosti Interlacto: „Vzhledem k tomu, že 
jsme velkými výrobci, jsou logicky našimi největ-
šími odběrateli obchodní řetězce, a to je složité. 
Jejich neustálý tlak na ceny, který dodavatele 
nutí v mnoha případech prodávat pod výrobní 
náklady, poškozuje ekonomiku dodavatele 
a omezuje možnosti investic, které by byly ve 
prospěch zákazníka.“ Retaileři podle něho stále 
více prosazují svoje privátní značky na úkor zna-
ček, které ztrácejí svoji pozici a povědomí u zá-
kazníků. S tím souvisí často i odstranění infor-
mací o výrobci na obalu, což umožňuje záměnu 
produktů a spotřebiteli znemožňuje identifikaci.

Spotřebitelé chtějí něco 
„lehčího“, oceňují „čisté“ 
produkty

Nemůže za to určitě jen covid, ale trendy v seg-
mentu mléčných výrobků míří k lehčím varian-
tám výrobků. Tedy k těm, které obsahují méně 
cukru, případně jsou bez laktózy. „Nekupují si 
je jen spotřebitelé s alergií nebo intolerancí,“ 
vysvětluje Jaroslav Semerák, marketingový ma-
nažer společnosti Hollandia Karlovy Vary, která 
letos na trh uvede několik dalších novinek bez 
laktózy. Důležitý je podle něho fakt, aby výrob-
ky nabízely chuť bez kompromisu.

Lehkost se ovšem projevuje také v balení. Potvr-
zuje to Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu 
a nákupu společnosti Madeta: „Spotřebitelé 
jsou více doma, mají omezené sociální kontakty 
a vyhledávají malá balení. Kelímek od 100 do 
150 gramů nebo plátkový sýr do 100 gramů, 
které je schopen zkonzumovat jeden člověk, to 
je rozhodně na trhu číslo jedna. Navíc i větší do-
mácnost si radši koupí dva tři druhy menšího 
balení než jeden druh většího, mohou tak 
ochutnávat více variant.“

Podle Petry Hlavínové by obchodníci vedle stáva-
jícího sortimentu neměli zapomínat na nově se 
rozvíjející kategorie, jako jsou bezlaktózové vý-
robky, proteinové a další obohacené mléčné pro-
dukty. Stále podle ní postupně roste poptávka po 
kvalitě a čistotě produktů bez přídatných látek 
v podobě chemických barviv či stabilizátorů.

Ekologie 
a udržitelnost se řeší

Oslovení výrobci potvrzují, že další z trendů, kte-
ré jsou nepřehlédnutelné, představují obaly. 
„Hledají se cesty k tomu, aby byly obaly více 
ekologické, ruší se například převlečná víčka 
a sleeve na obalech jogurtů či nápojů,“ vysvět-
luje Veronika Krajníková.

V podstatě každá společnost by si měla na otáz-
ky ekologie a dlouhodobé udržitelnosti jedno-
značně odpovědět, protože se právě o tuto část 
jejich byznysu začínají zákazníci více zajímat. 
„Snižujeme spotřebu plastů například odstraňo-
váním převlečných plastových víček, u kelímků 
přecházíme ke snadněji recyklovatelným plastům 
nebo záměně plastových brček za papírová,“ při-
bližuje firemní udržitelnou praxi Petra Hlavínová.

Ne vždy se ale ekologický aspekt potkává s reál-
nou situací na trhu, jak dokládá Oldřich Gojiš: 
„V mlékárně Moravia Lacto jsme se snažili vyjít 
zákazníkům vstříc v souladu s požadavky řetěz-
ců a v souladu s ekologickými požadavky zave-
dením nových kartonů bez plastových uzávěrů. 
Reakce trhu je ale nepříznivá, a to vzhledem 
k vysoké ceně nastavené prodejci a ke snížené 
užitné hodnotě výrobků.“ 

„Všem sýrovým segmentům se dařilo.“                                

Část zákazníků se překlopila z horeca segmentu do retailu a pro celou 
kategorii sýrů to znamenalo zrychlení meziročního růstu o zhruba deset 
procent. Spotřeba i tržby rostly ve všech segmentech, ať už jde o sýry 
tvrdé, plísňové, čerstvé, pařené nebo tavené. Velmi dobře se dařilo sýrům 
na grilování či předpřipraveným sýrům k další úpravě.

Peter Haško,
head of trade marketing CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic

„Bezlak-
tózové

výrobky 
musí hlavně 

dobře 
chutnat.“

Mléčné bezlaktózové výrobky si zdaleka 
nekupují jen spotřebitelé, kteří mají aler-
gii nebo intoleranci. Je velmi důležité, 
aby takové výrobky nabízely výbornou 
chuť bez kompromisu. 

Jaroslav Semerák,
marketing manager, 
Hollandia Karlovy Vary

Spotřebitelé 
si rádi zahřeší 

s mléčnými 
dezerty.
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unikátní novinka na českém trhu
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vé sýry jsou zase dodávány v blistrech.

Pozice novinek je během 
pandemie složitější

Ačkoliv firmy v rámci mléčných výrobků nezahá-
lejí a chystají atraktivní novinky, jejich pozice je 
v době pandemie v regálech složitější. „Novinky 
se na trhu v covidové době uplatňují obecně 
hůře, lidé tráví v prodejně méně času, a novinky 
proto mají těžší pozici k oslovení nových zákaz-
níků,“ potvrzuje Veronika Krajníková, manažer-
ka marketingu společnosti Accom Management 
group. A podobně to vidí i další hráči na trhu. 
„Vzhledem ke komplikacím spojeným s mož-
ností nákupu a času strávenému v prodejnách 
vznikl problém zaujmout zákazníka novými pro-
dukty nebo variantami,“ potvrzuje Petra Hlaví-
nová, brand managerka společnosti Meggle. Ta 
se tedy během pandemie, stejně jako řada dal-
ších hráčů, zaměřila hlavně na on-line prostředí, 
a to jak v komunikaci, tak i distribuci. A snaha 
se vyplatila, u zákazníků z e-commerce prostře-
dí v tomto období zaznamenala nárůst prodejů 
mléčných výrobků.

Podobnou zkušenost má také Martin Krystián, 
generální ředitel a místopředseda představen-
stva společnosti Olma. Podle něj je na vině i re-
lativně konzervativní přístup českých nákupčích 
obchodních řetězců. Připouští ale, že i český 
zákazník je do jisté míry konzervativnější a dává 
přednost osvědčeným značkám. „To je na jednu 
stranu dobře pro jejich stabilitu a rozvoj, na dru-
hou stranu to částečně ztěžuje přístup novinek 
na trh,“ je přesvědčen. Olma v loňském roce 
vstoupila do segmentu alternativ mléčných vý-
robků a představila řadu veganských ovesných 
zakysaných produktů pod značkou Green Day. 

I přes rostoucí trend rostlinných produktů a zvy-
šující se poptávku je ovšem problematické do-
stat výrobky do regálu. Současný pandemický 
stav je ale podle Martina Krystiána příležitostí 
pro to, aby zákazníci znovu objevili výhody 
mléčné stravy a ta se stala pravidelnou součástí 
jídelníčku. „Spotřeba mléčných výrobků u nás 
není špatná, ale za řadou evropských zemí za-
ostáváme. Například Švédi zkonzumují jogurtů 
dvakrát více než my,“ dodává.

Tlak na ceny mléčnému 
sortimentu nesvědčí

Dalším tématem pro mléčný sortiment je tlak na 
ceny, jak dokládá Oldřich Gojiš, generální ředitel 
společnosti Interlacto: „Vzhledem k tomu, že 
jsme velkými výrobci, jsou logicky našimi největ-
šími odběrateli obchodní řetězce, a to je složité. 
Jejich neustálý tlak na ceny, který dodavatele 
nutí v mnoha případech prodávat pod výrobní 
náklady, poškozuje ekonomiku dodavatele 
a omezuje možnosti investic, které by byly ve 
prospěch zákazníka.“ Retaileři podle něho stále 
více prosazují svoje privátní značky na úkor zna-
ček, které ztrácejí svoji pozici a povědomí u zá-
kazníků. S tím souvisí často i odstranění infor-
mací o výrobci na obalu, což umožňuje záměnu 
produktů a spotřebiteli znemožňuje identifikaci.

Spotřebitelé chtějí něco 
„lehčího“, oceňují „čisté“ 
produkty

Nemůže za to určitě jen covid, ale trendy v seg-
mentu mléčných výrobků míří k lehčím varian-
tám výrobků. Tedy k těm, které obsahují méně 
cukru, případně jsou bez laktózy. „Nekupují si 
je jen spotřebitelé s alergií nebo intolerancí,“ 
vysvětluje Jaroslav Semerák, marketingový ma-
nažer společnosti Hollandia Karlovy Vary, která 
letos na trh uvede několik dalších novinek bez 
laktózy. Důležitý je podle něho fakt, aby výrob-
ky nabízely chuť bez kompromisu.

Lehkost se ovšem projevuje také v balení. Potvr-
zuje to Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu 
a nákupu společnosti Madeta: „Spotřebitelé 
jsou více doma, mají omezené sociální kontakty 
a vyhledávají malá balení. Kelímek od 100 do 
150 gramů nebo plátkový sýr do 100 gramů, 
které je schopen zkonzumovat jeden člověk, to 
je rozhodně na trhu číslo jedna. Navíc i větší do-
mácnost si radši koupí dva tři druhy menšího 
balení než jeden druh většího, mohou tak 
ochutnávat více variant.“

Podle Petry Hlavínové by obchodníci vedle stáva-
jícího sortimentu neměli zapomínat na nově se 
rozvíjející kategorie, jako jsou bezlaktózové vý-
robky, proteinové a další obohacené mléčné pro-
dukty. Stále podle ní postupně roste poptávka po 
kvalitě a čistotě produktů bez přídatných látek 
v podobě chemických barviv či stabilizátorů.

Ekologie 
a udržitelnost se řeší

Oslovení výrobci potvrzují, že další z trendů, kte-
ré jsou nepřehlédnutelné, představují obaly. 
„Hledají se cesty k tomu, aby byly obaly více 
ekologické, ruší se například převlečná víčka 
a sleeve na obalech jogurtů či nápojů,“ vysvět-
luje Veronika Krajníková.

V podstatě každá společnost by si měla na otáz-
ky ekologie a dlouhodobé udržitelnosti jedno-
značně odpovědět, protože se právě o tuto část 
jejich byznysu začínají zákazníci více zajímat. 
„Snižujeme spotřebu plastů například odstraňo-
váním převlečných plastových víček, u kelímků 
přecházíme ke snadněji recyklovatelným plastům 
nebo záměně plastových brček za papírová,“ při-
bližuje firemní udržitelnou praxi Petra Hlavínová.

Ne vždy se ale ekologický aspekt potkává s reál-
nou situací na trhu, jak dokládá Oldřich Gojiš: 
„V mlékárně Moravia Lacto jsme se snažili vyjít 
zákazníkům vstříc v souladu s požadavky řetěz-
ců a v souladu s ekologickými požadavky zave-
dením nových kartonů bez plastových uzávěrů. 
Reakce trhu je ale nepříznivá, a to vzhledem 
k vysoké ceně nastavené prodejci a ke snížené 
užitné hodnotě výrobků.“ 

„Všem sýrovým segmentům se dařilo.“                                

Část zákazníků se překlopila z horeca segmentu do retailu a pro celou 
kategorii sýrů to znamenalo zrychlení meziročního růstu o zhruba deset 
procent. Spotřeba i tržby rostly ve všech segmentech, ať už jde o sýry 
tvrdé, plísňové, čerstvé, pařené nebo tavené. Velmi dobře se dařilo sýrům 
na grilování či předpřipraveným sýrům k další úpravě.

Peter Haško,
head of trade marketing CZ/SK, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic

„Bezlak-
tózové

výrobky 
musí hlavně 

dobře 
chutnat.“

Mléčné bezlaktózové výrobky si zdaleka 
nekupují jen spotřebitelé, kteří mají aler-
gii nebo intoleranci. Je velmi důležité, 
aby takové výrobky nabízely výbornou 
chuť bez kompromisu. 

Jaroslav Semerák,
marketing manager, 
Hollandia Karlovy Vary

Spotřebitelé 
si rádi zahřeší 

s mléčnými 
dezerty.

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ 

POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA
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CS #2 SPOTŘEBITELÉ
SI DOPŘÁVAJÍ 
KVALITNÍ VÍNA
Alespoň jednou za rok 2020 nakoupilo nějaké tiché víno zhruba 70 % českých 
domácností, většina z nich opakovaně. Nejvýraznějším rozdílem oproti předchozímu 
roku v nákupním chování je to, že domácnosti tuto kategorii nakupovaly výrazně 
více, za což může pandemie. Proto se zvedla domácí konzumace, naopak v gastronomii 

a při společenských akcích padla téměř na nulu. Víno 
z vyšší cenové kategorie si ale spotřebitelé neodřeknou.

43,4 %

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA
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domácností, většina z nich opakovaně. Nejvýraznějším rozdílem oproti předchozímu 
roku v nákupním chování je to, že domácnosti tuto kategorii nakupovaly výrazně 
více, za což může pandemie. Proto se zvedla domácí konzumace, naopak v gastronomii 

a při společenských akcích padla téměř na nulu. Víno 
z vyšší cenové kategorie si ale spotřebitelé neodřeknou.

43, spotřebitelů kupuje vína 
na základě chuti.

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/III−20/IVPavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z
e Spotřebitelského kanálu GfK za 
období leden až prosinec 2020 
vyplývá, že v tomto období do-
mácnosti koupily v průměru 33 li-
trů vína. V roce 2019 to přitom 

bylo pouze 29 litrů. V rámci sledované periody 
domácnosti také zvýšily frekvenci nákupů; víno 
nakoupily jednou za dvacet dní. Celkově během 
loňského roku typická domácnost za tichá vína 
utratila téměř 2 500 korun. „Pokud srovnáme 
výdaje domácností do vína za uvedená obdo-
bí, zjistíme, že celkové výdaje se zvýšily. Nejvíce 

z nárůstu výdajů profi-
tovala bílá, červená 
poměrně stagnova-
la,“ vysvětluje kon-
zultantka Julia To.

Stále největší počet kupu-
jících domácností nakupuje 
vína v hypermarketech 
a diskontech. „Diskontní 
prodejny v období pande-
mie výrazně profitovaly. 
Průměrně v nich za tichá 
vína utratila každá domác-
nost zhruba 1 150 korun,“ 

dodává Julia To. Hlavním tahounem růstu byly 
výdaje za nákup, zvýšil se ale i počet kupujících 
domácností a mírně také frekvence nákupu. Po-
čet kupujících v hypermarketech se víceméně 
nezměnil, nicméně díky nárůstu frekvence náku-
pu se výdaje i v těchto místech prodeje meziroč-
ně zvýšily. Také supermarkety jako třetí místo 
s nejvyššími výdaji za domácí nákupy vína rostly.

Během druhé vlny 
vystřelil prodej o pětinu

Za posledních 12 měsíců se podle společnosti 
NielsenIQ od února 2020 do ledna 2021 v čes-
kých v hypermarketech, supermarketech 
a diskontech nad 400 m2 prodalo téměř 70 mi-
lionů litrů vín v hodnotě přesahující šest miliard 
korun. „V meziročním porovnání vzrostla hod-
nota prodejů vína o 14 procent, objem prodejů 
rostl 13procentním tempem,“ sděluje konzul-
tantka Kateřina Panczaková. Nejoblíbenější jsou 
stále bílá vína (58 % prodaných litrů), jejichž 
spotřeba vzrostla o 17 %. Stejně tak se v minu-
lém roce těšila narůstající oblibě červená (35 % 
objemu) a růžová vína (7 % objemu), která při-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Jak si u konzumentů vede 
domácí produkce, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

tom v předcházejících obdobích spíše klesala. Za 
litr vína utratili Češi průměrně 87‚50 Kč, cena 
vzrostla o 1‚30 Kč/l. Růst kategorie v kamen-
ných obchodech souvisí mimo jiné i s uzavírka-
mi barů a restaurací, kdy se část spotřeby pře-
sunula ze segmentu horeca domů.

V době prvních karanténních opatření v březnu 
až v květnu 2020 narostla spotřeba vín o 13 % 
oproti stejnému období před rokem. Během 
druhé vlny v listopadu 2020 narostly objemové 
prodeje dokonce o 21 %. „Ani po novém roce 
zvýšený nárůst prodejů v hyper- a supermarke-
tech nepolevil. Nejvíce vín se prodá v supermar-
ketech s diskonty, důležitost tohoto kanálu na 
tržbách je 59procentní,“ udává Kateřina Pan-
czaková. Češi nejvíce utráceli za tuzemská vína 
(46 % tržeb) a jejich důležitost dále roste. 
K růstu mimo jiné napomáhají i maďarská 

a francouzská vína. Prodeje jsou taženy zejména 
značkovými víny, rostou ale i privátní značky. 
Objemově se nejvíce vín prodá ve standardní 
velikosti 0‚7 a 0‚75 litru (61 % objemu) a domi-
nantní jsou skleněné láhve (78% významnost 
v prodaném objemu). Nejrychleji rostoucí byla 
ovšem v minulém roce větší a kartonová balení 
(bag-in-box), což může souviset s přesunem 
spotřeby do domácností, kdy trend větších ba-
lení lze pozorovat i u dalších kategorií.

Trh se změnil

Z dat jasně vyplývá, že pandemie ovlivnila všech-
ny aspekty lidského života. Zcela ochromen je 
gastronomický segment, zrušily se společenské 
akce, festivaly a vinobraní. Spotřeba vína se pro-
to přesunula do domácností a celkový maloob-
chodní trh tichých i šumivých vín v roce 2020 
narostl a částečně kompenzoval ztráty prodejů 
v gastru. „Je to tak, dokladem jsou i naše data. 
Během loňského roku jsme mimo jiné zazname-
nali významný nárůst objednávek v našem 
 e-shopu Osobnívinotéka.cz,“ deklaruje Martin 
Fousek, marketingový ředitel společnosti Bohe-
mia Sekt. Omezením pohybu a zvýšenou opatr-
ností zákazníků určitě došlo k tomu, že si nyní 

Klasické Cyrilovy brambůrky 
expandují do retailu
Jeden z největších českých vý-
robců tradičních brambůrků, 
firma Krajči plus s.r.o. ze Slavičína 
na Valašsku, dokázal navzdory 
covidu udržet loňský obrat na 
úrovni 142 mil. Kč. Podnik proto 
investuje, chce navyšovat výrobní 
kapacitu a expandovat zejména 
do sítí maloobchodních řetězců.  
„Vyrábíme kvalitu za odpovídající 
cenu a toho se budeme držet. Nyní 
hledáme nejlepší způsoby, jak dále 
růst zejména v retailu,“ říká CEO 
Tomáš Krajči. S moderními provozy 
prochází společnost certifikací kva-
lity potravin IFS a chce tím získat příležitosti také na zahraničních 
trzích. A to nejen pro export, ale také pro výrobu. „Na Slovensku 
o tom vážně uvažujeme. Nyní hledáme vhodnou lokalitu. Už dnes 
distribučně pokrýváme téměř celý tamější trh,“ doplňuje Krajči.

KOMERČNÍ PREZENTACE

www.krajci.cz
Tel.: +420 577 132 519
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inzerce

mnohem častěji vybírají vína v e-shopech než 
v kamenných prodejnách, nemluvě o restaura-
cích, které jsou zavřené. „I u nás od začátku 
pandemie cítíme velký nárůst zájmu jednak běž-
ných spotřebitelů o vína z našeho e-shopu a jed-
nak ze strany vinoték v reakci na zvýšenou po-
ptávku jejich zákazníků,“ informuje Zdeněk 
Bínek, jednatel společnosti Zebra Wines.

Změnu v zákaznickém přístupu potvrzuje Tomáš 
Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Česká re-
publika: „Pandemie přispěla k přesunu zákazní-
ků z restaurací do kamenných obchodů, o vína 

je proto velký zájem napříč všemi kategoriemi. 
Zákazníci mohou v našich prodejnách za přízni-
vé ceny zakoupit velmi kvalitní vína, která máme 
ve stálé nabídce. Tu pravidelně rozšiřujeme 
o česká i zahraniční vína prakticky ze všech svě-
tově známých vinařských lokalit.“ Nejnovější 
novinkou retailera je zalistování dalších morav-
ských vín. „Pandemie nás ovlivnila spíš v prode-
ji do gastra. Vzhledem k tomu, že jsme v uply-
nulých letech věnovali velkou pozornost 
budování našeho vlastního e-shopu, daří se nám 
díky němu držet prodeje,“ shrnuje Jan Bartušek, 
sommelier a obchodník vinařství Hort. 

Po přechodu 
z průměrného 
na lepší víno 

není návrat zpět 
již prakticky 

možný.

„Rok 2020 nám ukázal, 
jakou sílu má příroda.“

Počasí bylo na počátku jara 2020 pro vinohrady velmi příznivé, ale 
v průběhu května a června nastalo chladné a deštivé období, které způ-
sobilo zkrácení vegetačního cyklu. Celý ročník z pohledu počasí byl pro 
vinohradníky a vinaře velmi náročný. Deště bylo enormně, což způsobilo 
čekání na zvýšení sladu v hroznech. Přírodní cukr v hroznech přibýval po-

malu, ale sběr hroznů musel začít co nejdříve, aby se díky vlhkému počasí zabránilo vzniku 
hniloby a ostatních nemocí hroznů. Bílá vína se s neduhy počasí vyrovnala velmi dobře, 
i přestože jsou vína štíhlejšího charakteru. O to širší mají aromatický profil a šťavnatější ky-
selinku, což je velmi pozitivní hlavně u aromatických odrůd. Ročník 2020 dostatečně nepřál 
červeným vínům tak, jak tomu bylo v minulých letech. Vinaře červené odrůdy potrápily 
a vyzkoušely jejich zkušenost a profesionalitu.

Peter Mislovič, hlavní technolog, Vinium
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CS #2 SPOTŘEBITELÉ
SI DOPŘÁVAJÍ 
KVALITNÍ VÍNA
Alespoň jednou za rok 2020 nakoupilo nějaké tiché víno zhruba 70 % českých 
domácností, většina z nich opakovaně. Nejvýraznějším rozdílem oproti předchozímu 
roku v nákupním chování je to, že domácnosti tuto kategorii nakupovaly výrazně 
více, za což může pandemie. Proto se zvedla domácí konzumace, naopak v gastronomii 

a při společenských akcích padla téměř na nulu. Víno 
z vyšší cenové kategorie si ale spotřebitelé neodřeknou.

43,4 %
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Z
e Spotřebitelského kanálu GfK za 
období leden až prosinec 2020 
vyplývá, že v tomto období do-
mácnosti koupily v průměru 33 li-
trů vína. V roce 2019 to přitom 

bylo pouze 29 litrů. V rámci sledované periody 
domácnosti také zvýšily frekvenci nákupů; víno 
nakoupily jednou za dvacet dní. Celkově během 
loňského roku typická domácnost za tichá vína 
utratila téměř 2 500 korun. „Pokud srovnáme 
výdaje domácností do vína za uvedená obdo-
bí, zjistíme, že celkové výdaje se zvýšily. Nejvíce 

z nárůstu výdajů profi-
tovala bílá, červená 
poměrně stagnova-
la,“ vysvětluje kon-
zultantka Julia To.

Stále největší počet kupu-
jících domácností nakupuje 
vína v hypermarketech 
a diskontech. „Diskontní 
prodejny v období pande-
mie výrazně profitovaly. 
Průměrně v nich za tichá 
vína utratila každá domác-
nost zhruba 1 150 korun,“ 

dodává Julia To. Hlavním tahounem růstu byly 
výdaje za nákup, zvýšil se ale i počet kupujících 
domácností a mírně také frekvence nákupu. Po-
čet kupujících v hypermarketech se víceméně 
nezměnil, nicméně díky nárůstu frekvence náku-
pu se výdaje i v těchto místech prodeje meziroč-
ně zvýšily. Také supermarkety jako třetí místo 
s nejvyššími výdaji za domácí nákupy vína rostly.

Během druhé vlny 
vystřelil prodej o pětinu

Za posledních 12 měsíců se podle společnosti 
NielsenIQ od února 2020 do ledna 2021 v čes-
kých v hypermarketech, supermarketech 
a diskontech nad 400 m2 prodalo téměř 70 mi-
lionů litrů vín v hodnotě přesahující šest miliard 
korun. „V meziročním porovnání vzrostla hod-
nota prodejů vína o 14 procent, objem prodejů 
rostl 13procentním tempem,“ sděluje konzul-
tantka Kateřina Panczaková. Nejoblíbenější jsou 
stále bílá vína (58 % prodaných litrů), jejichž 
spotřeba vzrostla o 17 %. Stejně tak se v minu-
lém roce těšila narůstající oblibě červená (35 % 
objemu) a růžová vína (7 % objemu), která při-
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Z
hlediska výdajů je největší kate-
gorií sterilovaná a konzervovaná 
zelenina s více než 37% podílem 
na výdajích. Další velkou kategorií 
jsou konzervované ryby s více než 

pětinovým podílem, přes deset procent podílu 
mají konzervovaná jídla. Více než 8 % z výdajů 
vynaloží domácnosti na nákup omáček a skoro 
7 % pak na konzervované rajčatové protlaky 
a kompoty. Nejmenšími kategoriemi z hledis-
ka výdajů jsou konzervované paštiky a masové 
pěny. „Pokud se podíváme na meziroční trendy, 
nejrychleji, o třetinu, rostly výdaje do výrobků 
z rajčat a dále do konzervovaných jídel. Nejmé-
ně rostly výdaje do nákupu paštik a konzervova-
ných ryb. Důvodem byl převážně nárůst nakou-
peného množství, nicméně u konzervovaných 

Nějaký produkt z kategorie sterilovaných a konzervovaných výrobků nakoupí 
alespoň jednou za rok každá česká domácnost. K nákupu dochází většinou jednou 
za deset dní. Tuto skutečnost nezměnila ani pandemie. Naopak, na rozdíl od jiných 
potravinářských kategorií z pochopitelných důvodů rostla nadprůměrně.36
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

jídel, kompotů, sterilované zeleniny a výrobků 
z rajčat a u paštik a masových pomazánek rostla 
i průměrná cena,“ odůvodňuje Vladimíra Šeb-
ková, client relationship manager GfK Spotřebi-
telského panelu společnosti GfK Czech.

Značkové produkty 
jsou žádanější

V posledních dvanácti měsících se v ČR spotře-
bovalo více než 70‚7 tisíce tun konzervované 
zeleniny. Dokládají to aktuální čísla z trhu mo-
nitorovaného společností NielsenIQ. Hodnota 

prodaného zboží v období 3/2020–2/2021 
vzrostla o 11‚4 % a utratilo se téměř 3‚84 mi-
liardy korun. Průměrná cena konzervované ze-
leniny vzrostla na 54‚30 Kč/kg (nárůst o 5‚2 %), 
přesto byl zaznamenán mírný nárůst i v proda-
ném objemu o 5‚9 % a v kusech o 4 %. Jednot-
livé kategorie konzervované zeleniny jsou mezi-
ročně velice stabilní a prodané podíly se téměř 
nemění. Největší podíl, 79 %, tvoří zelenina 
v nálevu, následují olivy s 10‚1 %, fazole 
v omáčce s 6‚3 % a zelenina (4‚6 %). 

„Nejvíce kupovaným druhem jsou nakládané 
okurky s 22‚8procentním podílem. Druhé je zelí 
s 12‚1 procenta a třetí míchaná zelenina 
s 8‚2 procenta,“ vypočítává konzultantka Bar-
bora Chmelařová. Všechny typy zeleniny v rám-
ci top 10 meziročně rostou, nejvíce zelí (17‚5 %), 
černé olivy (15‚7 %), okurky (15‚6 %) a zelené 
olivy (15‚5 %). Téměř 58 % zeleniny je kupová-
no ve skle, třetinu si zákazníci koupí v plechov-
ce (32‚7 %). Velikostně jsou nejprodávanější 
balení do 500 gramů (62‚8 %), větší balení do 
kilogramu 35‚6 % a 1‚7 % tržeb jde za konzer-
vovanou zeleninou nad kilogram.

Mezi výrobci a prodejci těchto potravin je obec-
ně vnímán nárůst zájmu spotřebitelů. Děje se 

tak na základě toho, že díky jasným hygienic-
kým nařízením při zpracování nemají obavy 

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ 

POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA

ka výdajů jsou konzervované paštiky a masové 
pěny. „Pokud se podíváme na meziroční trendy, 
nejrychleji, o třetinu, rostly výdaje do výrobků 
z rajčat a dále do konzervovaných jídel. Nejmé-
ně rostly výdaje do nákupu paštik a konzervova-
ných ryb. Důvodem byl převážně nárůst nakou-
peného množství, nicméně u konzervovaných 
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V posledních dvanácti měsících se v ČR spotře-
bovalo více než 70‚7 tisíce tun konzervované 
zeleniny. Dokládají to aktuální čísla z trhu mo-
nitorovaného společností NielsenIQ. Hodnota 

v omáčce s 6‚3 % a zelenina (4‚6 %). 

„Nejvíce kupovaným druhem jsou nakládané 
okurky s 22‚8procentním podílem. Druhé je zelí 
s 12‚1 procenta a třetí míchaná zelenina 
s 8‚2 procenta,“ vypočítává konzultantka Bar-
bora Chmelařová. Všechny typy zeleniny v rám-
ci top 10 meziročně rostou, nejvíce zelí (17‚5 %), 
černé olivy (15‚7 %), okurky (15‚6 %) a zelené 
olivy (15‚5 %). Téměř 58 % zeleniny je kupová-
no ve skle, třetinu si zákazníci koupí v plechov-
ce (32‚7 %). Velikostně jsou nejprodávanější 
balení do 500 gramů (62‚8 %), větší balení do 
kilogramu 35‚6 % a 1‚7 % tržeb jde za konzer-
vovanou zeleninou nad kilogram.

Mezi výrobci a prodejci těchto potravin je obec-
ně vnímán nárůst zájmu spotřebitelů. Děje se 

tak na základě toho, že díky jasným hygienic-
kým nařízením při zpracování nemají obavy 

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/III−20/IV

spotřebitelů konzumuje sterilovanou 
zeleninu 2×−3× měsíčně.

23,8 %
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

BODOVALY
VÝROBKY Z RAJČAT 
A HOTOVKY

O důležitosti kvality 
a důvěryhodnosti značky 
píšeme na www.zboziaprodej.cz 
z kontaminace a vnímají je jako bezpečné. Zá-
roveň je velká část Čechů nucena pracovat 
a více fungovat z domova, včetně nutnosti při-
pravovat více jídel. Proto oceňují hlavně kvalitu 
výrobků a úsporu času při jejich zpracování a va-
ření. „Pro nás jako výrobce je však důležité pře-
devším počasí a jeho vliv na úrodu. Poslední léta 
jsou dosti nevyzpytatelná a čekáme, jak dopad-
ne sklizeň a zda se urodí potřebné množství. 
Naši zeleninu pěstujeme venku v přirozených 
přírodních podmínkách, proto jsme na počasí 
přímo závislí,“ uvádí Petr Chlupáč, brand ma-
nager CZ/SK společnosti Bonduelle.

Především na straně výroby ovlivnila pandemie 
produkty značky Mutti. „Aktuálně nestačíme 
uspokojovat rostoucí poptávku. Kategorie kon-
zervovaných rajčat v hodnotě meziročně narost-
la o 28‚1 procenta, naše prémiová značka vy-
rostla mnohonásobně rychleji,“ vyzdvihuje Lýdie 
Urbánková, produktová specialistka společnosti 
Bolton Czechia. Také Kateřina Tlustá, produkto-
vá manažerka společnosti Orkla Foods Česko 
a Slovensko, potvrzuje zvýšenou oblibu trvanli-
vých potravin, což se týká i sterilované zeleniny: 
„Nárůst prodejů je znatelný napříč kategorií, ať 
už jde o okurky, zeleninové směsi či saláty s fa-
zolemi. Trvá obliba okurek, zelí a tradičních sa-
látů, jako je například Moravanka.“

Za změnou stojí obava 
a domácí vaření

V první vlně pandemie byla zřetelně znát obava 
spotřebitelů z budoucnosti, kteří se snažili před-
zásobit základními potravinami. Zejména 
v březnu 2020 se tak výrazně navýšily prodeje 
například konzervovaných rajčat a fazolí. Jak 
pandemie procházela dalšími fázemi, měnilo se 
i chování zákazníků. „Projevil se posun řekněme 
k více prémiovým položkám v portfoliu, jako 
jsou delikatesy, například nakládaná sušená raj-
čata, papričky a zejména jalapeño papričky. 
Prodeje klasických konzerv v maloobchodním 
balení, jako jsou rajčata a fazole, ale jako důsle-
dek častějšího vaření v domácnostech zůstaly na 
vyšší úrovni. Naopak došlo v podstatě k zasta-
vení prodeje velkoobchodních horeca balení,“ 
konkretizuje Petra Šenkapoulová, marketingová 
manažerka společnosti Ati Delicates.

Značka Rio Mare velké prodejní nárůsty zazna-
menala zejména v p                rvní vlně pandemie a zvýšený 
zájem stále pokračuje i díky domácímu stravová-
ní v době lockdownu. „Nejvíce nás trápí zrušení 
ochutnávkových aktivit a nemožnost dát ochut-
nat přímo v místě prodeje našim zákazníkům 
produktové novinky. Proto jsme aktuální kampaň 
Objevte vaření s Rio Mare přesunuli prostřednic-
tvím spotřebitelské soutěže do on-line prostředí 
a do televize,“ dokládá René Řiháček, produkto-
vý manažer společnosti Bolton Czechia. 

SKLADOVÁNÍ

DOPRAVA

VAS

E-COMMERCE

ROZŠIŘUJEME SKLADOVÉ 
KAPACITY O DALŠÍCH 
6 000 PALETOVÝCH MÍST!

inzerce

Jak na recyklovatelný obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů při-
pravila společnost Eko-Kom doporučení pro 
konstrukci a design obalů v kategorii kon-
zervované a sterilované potraviny, aby byla 
zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.

Sklenice

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

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

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

Plechovky Fe

recyklovatelné: feromagnetické kovy; co 
nejmenší potisk; dobře oddělitelné plastové 
a papírové etikety pevné za mokra; lepidla ve 

vodě rozpustná; neoddělitelné i oddělitelné 
uzávěry z ocelového plechu

zhoršují recyklovatelnost: celoplošný po-
tisk; neoddělitelné etikety bez ohledu na ma-
teriál a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry 
z jiných materiálů než feromagnetických

obtížně recyklovatelné: jiné než feromag-
netické kovy; neoddělitelné nekovové a nefe-
romagnetické součásti; neoddělitelné uzávěry 
z jiných materiálů než feromagnetických

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 
konzultace, informace a doporučení byly 
aktuální a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. 
Budete-li mít zájem, pracovníci autorizované 
obalové společnosti Eko-Kom vám pomohou 
s podrobnějším posouzením: vaše konkrétní 
obaly mohou konzultovat přímo se zpraco-
vateli odpadů.


Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz
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Z
hlediska výdajů je největší kate-
gorií sterilovaná a konzervovaná 
zelenina s více než 37% podílem 
na výdajích. Další velkou kategorií 
jsou konzervované ryby s více než 

pětinovým podílem, přes deset procent podílu 
mají konzervovaná jídla. Více než 8 % z výdajů 
vynaloží domácnosti na nákup omáček a skoro 
7 % pak na konzervované rajčatové protlaky 
a kompoty. Nejmenšími kategoriemi z hledis-
ka výdajů jsou konzervované paštiky a masové 
pěny. „Pokud se podíváme na meziroční trendy, 
nejrychleji, o třetinu, rostly výdaje do výrobků 
z rajčat a dále do konzervovaných jídel. Nejmé-
ně rostly výdaje do nákupu paštik a konzervova-
ných ryb. Důvodem byl převážně nárůst nakou-
peného množství, nicméně u konzervovaných 

Nějaký produkt z kategorie sterilovaných a konzervovaných výrobků nakoupí 
alespoň jednou za rok každá česká domácnost. K nákupu dochází většinou jednou 
za deset dní. Tuto skutečnost nezměnila ani pandemie. Naopak, na rozdíl od jiných 
potravinářských kategorií z pochopitelných důvodů rostla nadprůměrně.36
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jídel, kompotů, sterilované zeleniny a výrobků 
z rajčat a u paštik a masových pomazánek rostla 
i průměrná cena,“ odůvodňuje Vladimíra Šeb-
ková, client relationship manager GfK Spotřebi-
telského panelu společnosti GfK Czech.

Značkové produkty 
jsou žádanější

V posledních dvanácti měsících se v ČR spotře-
bovalo více než 70‚7 tisíce tun konzervované 
zeleniny. Dokládají to aktuální čísla z trhu mo-
nitorovaného společností NielsenIQ. Hodnota 

prodaného zboží v období 3/2020–2/2021 
vzrostla o 11‚4 % a utratilo se téměř 3‚84 mi-
liardy korun. Průměrná cena konzervované ze-
leniny vzrostla na 54‚30 Kč/kg (nárůst o 5‚2 %), 
přesto byl zaznamenán mírný nárůst i v proda-
ném objemu o 5‚9 % a v kusech o 4 %. Jednot-
livé kategorie konzervované zeleniny jsou mezi-
ročně velice stabilní a prodané podíly se téměř 
nemění. Největší podíl, 79 %, tvoří zelenina 
v nálevu, následují olivy s 10‚1 %, fazole 
v omáčce s 6‚3 % a zelenina (4‚6 %). 

„Nejvíce kupovaným druhem jsou nakládané 
okurky s 22‚8procentním podílem. Druhé je zelí 
s 12‚1 procenta a třetí míchaná zelenina 
s 8‚2 procenta,“ vypočítává konzultantka Bar-
bora Chmelařová. Všechny typy zeleniny v rám-
ci top 10 meziročně rostou, nejvíce zelí (17‚5 %), 
černé olivy (15‚7 %), okurky (15‚6 %) a zelené 
olivy (15‚5 %). Téměř 58 % zeleniny je kupová-
no ve skle, třetinu si zákazníci koupí v plechov-
ce (32‚7 %). Velikostně jsou nejprodávanější 
balení do 500 gramů (62‚8 %), větší balení do 
kilogramu 35‚6 % a 1‚7 % tržeb jde za konzer-
vovanou zeleninou nad kilogram.

Mezi výrobci a prodejci těchto potravin je obec-
ně vnímán nárůst zájmu spotřebitelů. Děje se 

tak na základě toho, že díky jasným hygienic-
kým nařízením při zpracování nemají obavy 

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ 

POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/III−20/IV

spotřebitelů konzumuje sterilovanou 
zeleninu 2×−3× měsíčně.

23,8 %



CATSCAN
V tomto vydání:

OPALOVACÍ
KOSMETIKA 
VYHLÍŽÍ RESTART

CS #4

N
a nákup opalovací kosmetiky se 
podle dat Spotřebitelského pa-
nelu GfK kupující vydali méně 
než dvakrát za rok. Většina 
nákupů se uskutečnila v době 

od dubna do srpna, přičemž loni bylo možné 
pozorovat podstatně menší sezonní navýšení 
výdajů do kategorie především mezi dubnem 
a červnem s největším meziročním propadem 
v obvykle nejsilnějším červnu. Na trhu jsou pro-

středky na opalování ve formě mléka, 
oleje, krému, pěny, gelu či spreje. 
„Největším segmentem jsou opalova-
cí mléka, s odstupem následují kré-
my a oleje. Každé tři z deseti korun 

investovaných 
do katego-
rie směřo-

Pandemie a s ní spojené restrikce i obavy spotřebitelů z dovolených výrazně 
ovlivnily vývoj opalovací kosmetiky. V roce 2020 výrobky této kategorie nakoupilo 
méně domácností než před rokem. Meziročně se snížily i průměrné výdaje. 
Nakupující domácnost za ně utratila v průměru přes 310 Kč, což bylo přibližně 
o 100 Kč méně než v roce předchozím.

38

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

... /...

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA

valy do nákupu privátních značek,“ vypočítává 
konzultantka Hana Paděrová. 

Nákupy kategorie výrazně ovlivňují promoční 
aktivity. Více než polovinu výdajů na nákup 
opalovacích prostředků spotřebitelé utratili 
v rámci akcí. Nejobvyklejším nákupním místem 
jsou drogerie, kde kategorii nakupovalo 46 % 
z domácností kupujících prostředky na opalo-
vání, 24 % pro ně vyráží do supermarketů 
a diskontů a o tři procentní body méně kupují-
cích měly hypermarkety. V lékárnách si pro-
středky na opalování pořídilo 17 % z domác-
ností kupujících kategorii.

Roste významnost 
privátních značek

V posledních 12 měsících (3/2020–2/2021) se 
v ČR na trhu hyper-, supermarketů a organizo-
vaných drogerií utratilo za opalovací kosmetiku 
přes 205 milionů korun, což ve spotřebě před-
stavuje téměř 320 tisíc litrů s průměrnou cenou 
640‚90 Kč/l. Meziročně tržby poklesly o více než 
40 % a prodaný objem o 38 %. „Tento razant-
ní pokles byl zapříčiněn především situací kolem 
koronaviru, kdy Češi nemohli cestovat za slun-
cem tolik, jak byli zvyklí v minulých letech. Pro-
pad tržeb byl tažen nejvíce červnem 2020, kdy 
začíná hlavní sezona, ale cesty do zahraničí byly 
v tu dobu ještě na mnoha místech omezeny,“ 
prozrazuje Kateřina Panczaková, konzultantka 
společnosti NielsenIQ. Naopak prodeje v srpnu 
2020, kdy se mohlo cestovat už víceméně bez 
restrikcí, se zvedly oproti roku 2019 o 16 %, 
propady v ostatních měsících ovšem nevyvážily.

N
a nákup opalovací kosmetiky se 
podle dat Spotřebitelského pa-
nelu GfK kupující vydali méně 
než dvakrát za rok. Většina 
nákupů se uskutečnila v době 

od dubna do srpna, přičemž loni bylo možné 
pozorovat podstatně menší sezonní navýšení 
výdajů do kategorie především mezi dubnem 
a červnem s největším meziročním propadem 
v obvykle nejsilnějším červnu. Na trhu jsou pro-

středky na opalování ve formě mléka, 
oleje, krému, pěny, gelu či spreje. 
„Největším segmentem jsou opalova-
cí mléka, s odstupem následují kré-
my a oleje. Každé tři z deseti korun 

investovaných 
do katego-
rie směřo-
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konzultantka Hana Paděrová. 

Nákupy kategorie výrazně ovlivňují promoční 
aktivity. Více než polovinu výdajů na nákup 
opalovacích prostředků spotřebitelé utratili 
v rámci akcí. Nejobvyklejším nákupním místem 
jsou drogerie, kde kategorii nakupovalo 46 % 
z domácností kupujících prostředky na opalo-
vání, 24 % pro ně vyráží do supermarketů 
a diskontů a o tři procentní body méně kupují-
cích měly hypermarkety. V lékárnách si pro-
středky na opalování pořídilo 17 % z domác-
ností kupujících kategorii.

Roste významnost 
privátních značek

V posledních 12 měsících (3/2020–2/2021) se 
v ČR na trhu hyper-, supermarketů a organizo-
vaných drogerií utratilo za opalovací kosmetiku 
přes 205 milionů korun, což ve spotřebě před-
stavuje téměř 320 tisíc litrů s průměrnou cenou 
640‚90 Kč/l. Meziročně tržby poklesly o více než 
40 % a prodaný objem o 38 %. „Tento razant-
ní pokles byl zapříčiněn především situací kolem 
koronaviru, kdy Češi nemohli cestovat za slun-koronaviru, kdy Češi nemohli cestovat za slun-
cem tolik, jak byli zvyklí v minulých letech. Pro-
pad tržeb byl tažen nejvíce červnem 2020, kdy 
začíná hlavní sezona, ale cesty do zahraničí byly 
v tu dobu ještě na mnoha místech omezeny,“ 
prozrazuje Kateřina Panczaková, konzultantka 
společnosti NielsenIQ. Naopak prodeje v srpnu 
2020, kdy se mohlo cestovat už víceméně bez 
restrikcí, se zvedly oproti roku 2019 o 16 %, 
propady v ostatních měsících ovšem nevyvážily.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Andrea Söhnelová
brand manager

www.indulona.cz
+420 222 801 700 
indulona@sarantis.cz

Doma nebo v kanceláři máme možnost umýt si ruce vodou a mýdlem 
a dopřát jim potřebnou péči. Abychom ruce zbavili všech nečistot a bakterií, 

měli bychom je mýt důkladně po dobu 60 sekund. Důležité je nanést dostatečné množství 
mýdla a umýt všechny prsty i prostory mezi nimi, dlaně, hřbety rukou i nehty.

Užijte si každý dotek

INDULONA
tekutá mýdla a gely

pro efektivní 
a šetrné čištění rukou  Hvězda 

prodeje

N ová tekutá mýdla na ruce od 
Indulony jsou určena pro efek-
tivní a šetrné mytí rukou. Je-
jich složení s přírodními trendy 
ingrediencemi s hydratačním 

a pečujícím účinkem zanechává pokožku rukou 
dokonale čistou, jemnou a vláčnou. V nabídce 
naleznete dvě antibakteriální tekutá mýdla a dvě 
pečující tekutá mýdla. 

Antibakteriální tekutá 
mýdla ALOE VERA 
a LEVANDULE

Byla speciálně vyvinuta tak, aby zničila 
99,9 % bakterií (včetně Salmonelly) za 60 se-
kund a zabránila jejich šíření. S rychlým účin-
kem pro zdravou pokožku. Efektivně čistí 
a chrání ruce, nevysušují pokožku. V praktic-
kém 300ml balení s pumpičkou. 
Cena: 79,90 Kč / 300 ml. 

Pečující tekutá mýdla 
ORIGINAL a SENSI CARE

Poskytují účinné čištění a jemnou péči pokožce 
rukou. Složení obohacené o hydratační složky za-
nechává po umytí pokožku rukou jemnou a vláč-
nou, nevysušuje pokožku. Vhodné pro každoden-

ní použití pro celou rodinu. Pro všechny typy 
pokožky (ORIGINAL) a pro citlivou pokožku  (SENSI 
CARE). V praktickém 300ml balení s pumpičkou. 
Cena: 69,90 Kč / 300 ml. 

Pokud jsme mimo domov, nemáme často mož-
nost si ruce mýdlem důkladně umýt. Proto by-
chom měli mít stále po ruce nové antibakteriální 
gely Indulona, které účinně ničí 99,9 % bakterií 
za 60 sekund. 

Efektivně čistí ruce bez použití mýdla a vody 
a chrání je. Díky obsaženým přírodním ingredien-
cím navíc o ruce pečují. V nabídce naleznete dva 

antibakteriální gely v kapesním 100ml balení 
a jeden ve větším, 500ml balení s pumpičkou. 
Cena: 179,90 Kč / 500 ml, 69,90 Kč / 100 ml.

vá tekutá mýdla na ruce od 
Indulony jsou určena pro efek-

 rukou. Je-
přírodními trendy 

hydratačním 
pečujícím účinkem zanechává pokožku rukou 

vláčnou. V nabídce 
a dvě 

Byla speciálně vyvinuta tak, aby zničila 
) za 60 se-

ORIGINAL a SENSI CARE

Pokud jsme mimo domov, nemáme často mož-
nost si ruce mýdlem důkladně umýt. Proto by-
chom měli mít stále po ruce nové antibakteriální 
gely Indulona, které účinně ničí 99,9 % bakterií 
za 60 sekund. 

Efektivně čistí ruce bez použití mýdla a vody 
a chrání je. Díky obsaženým přírodním ingredien-
cím navíc o ruce pečují. V nabídce naleznete dva 

antibakteriální gely v kapesním 100ml balení 
a jeden ve větším, 500ml balení s pumpičkou. 
Cena: 179,90 Kč / 500 ml, 69,90 Kč / 100 ml.

Používejte dezinfekce bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Data:

Značka Indulona pečuje o vaše ruce již více
než 70 let.

Udržuje nejvyšší standardy kvality a dlouhodobě 
si drží vedoucí postavení v kategorii péče o ruce 
v České republice.

Důvěra, tradice a spolehlivost jsou nejpoužívanější 
výrazy spojené s výrobky Indulona.

Titulka!

Zhlédne ji

téměř 45 000 

maloobchodních 

profesionálů

CATSCAN
V tomto vydání:

OPALOVACÍ
KOSMETIKA 
VYHLÍŽÍ RESTART

CS #4

N
a nákup opalovací kosmetiky se 
podle dat Spotřebitelského pa-
nelu GfK kupující vydali méně 
než dvakrát za rok. Většina 
nákupů se uskutečnila v době 

od dubna do srpna, přičemž loni bylo možné 
pozorovat podstatně menší sezonní navýšení 
výdajů do kategorie především mezi dubnem 
a červnem s největším meziročním propadem 
v obvykle nejsilnějším červnu. Na trhu jsou pro-

středky na opalování ve formě mléka, 
oleje, krému, pěny, gelu či spreje. 
„Největším segmentem jsou opalova-
cí mléka, s odstupem následují kré-
my a oleje. Každé tři z deseti korun 

investovaných 
do katego-
rie směřo-

Pandemie a s ní spojené restrikce i obavy spotřebitelů z dovolených výrazně 
ovlivnily vývoj opalovací kosmetiky. V roce 2020 výrobky této kategorie nakoupilo 
méně domácností než před rokem. Meziročně se snížily i průměrné výdaje. 
Nakupující domácnost za ně utratila v průměru přes 310 Kč, což bylo přibližně 
o 100 Kč méně než v roce předchozím.
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valy do nákupu privátních značek,“ vypočítává 
konzultantka Hana Paděrová. 

Nákupy kategorie výrazně ovlivňují promoční 
aktivity. Více než polovinu výdajů na nákup 
opalovacích prostředků spotřebitelé utratili 
v rámci akcí. Nejobvyklejším nákupním místem 
jsou drogerie, kde kategorii nakupovalo 46 % 
z domácností kupujících prostředky na opalo-
vání, 24 % pro ně vyráží do supermarketů 
a diskontů a o tři procentní body méně kupují-
cích měly hypermarkety. V lékárnách si pro-
středky na opalování pořídilo 17 % z domác-
ností kupujících kategorii.

Roste významnost 
privátních značek

V posledních 12 měsících (3/2020–2/2021) se 
v ČR na trhu hyper-, supermarketů a organizo-
vaných drogerií utratilo za opalovací kosmetiku 
přes 205 milionů korun, což ve spotřebě před-
stavuje téměř 320 tisíc litrů s průměrnou cenou 
640‚90 Kč/l. Meziročně tržby poklesly o více než 
40 % a prodaný objem o 38 %. „Tento razant-
ní pokles byl zapříčiněn především situací kolem 
koronaviru, kdy Češi nemohli cestovat za slun-
cem tolik, jak byli zvyklí v minulých letech. Pro-
pad tržeb byl tažen nejvíce červnem 2020, kdy 
začíná hlavní sezona, ale cesty do zahraničí byly 
v tu dobu ještě na mnoha místech omezeny,“ 
prozrazuje Kateřina Panczaková, konzultantka 
společnosti NielsenIQ. Naopak prodeje v srpnu 
2020, kdy se mohlo cestovat už víceméně bez 
restrikcí, se zvedly oproti roku 2019 o 16 %, 
propady v ostatních měsících ovšem nevyvážily.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

Z opalovací kosmetiky jsou nejvýznamnější pří-
pravky na opalování, kterých se v minulém roce 
použilo 227 tisíc litrů, což je 71 % objemu veš-
keré opalovací kosmetiky, a použilo se jich 67 ti-
síc litrů, tedy 21 %. Posledním segmentem jsou 
samoopalovací přípravky, které tvoří necelých 
8 % objemu, ale jako jediné zůstaly oproti mi-
nulému roku stabilní, a v tržbách dokonce mírně 
narostly. Pokud jde o přípravky na opalování, 
nejpoužívanějším stupněm ochrany je faktor 30 
(34 % objemu), následuje faktor 50 (19 %), 
který nově předběhl faktor 20 (18 %).

„Ačkoliv spotřeba kategorie na opalování klesa-
la přes všechny stupně ochrany, můžeme vidět 
přesun spotřebitelů od nižších faktorů k těm 
vyšším, které klesaly pomaleji,“ komentuje Ka-
teřina Panczaková. Většina přípravků na opalo-
vání se prodá v balení do 200 ml včetně (76 % 
objemu). Ze zmíněných prodejních kanálů jsou 
pro opalovací kosmetiku nejdůležitější organizo-
vané drogerie, kde se protočí 64 % tržeb. Po 
nich následují hypermarkety s 23 % tržeb a su-
permarkety s 13 % tržeb. Meziročně klesaly 
tržby přes všechny kanály, nejpomaleji ale kle-
saly nejmenší supermarkety. Roste také význam-
nost privátních značek, které v tuto chvíli tvoří 
43 % objemu kategorie a poklesly pomaleji než 
značkové produkty.

Chránit se je nutné 
i v Česku

Data výzkumných společností hovoří jasně. Vý-
robci a prodejci je potvrzují a dodávají, že v roce 
2020 bylo navíc méně slunečných a teplých dnů 

než v předchozích letech. „Obecně také platí, 
že spotřebitelé používají na tuzemské dovolené 
méně opalovacích přípravků než u moře. Rizika 
plynoucí z poškození kůže sluncem jsou ovšem 
stejná jak u moře, tak i v Česku. Zde tedy spat-
řujeme prostor pro edukaci zákazníků,“ vyzdvi-
huje Jiří Peroutka, manažer komunikace společ-
nosti dm drogerie markt. Olga Stanley, 
manažerka komunikace společnosti Rossmann, 
doplňuje tím, že je vhodné chránit se už při běž-
ném pobytu venku, například na zahradě či bě-
hem sportu.

Lze tedy konstatovat, že sezona 2020 nebyla 
pro tuto kategorii vůbec vydařená. „Pandemie 
bohužel stále trvá a tento trend můžeme pozo-
rovat i letos. Navíc v drogeriích a lékárnách zů-
stalo z loňského roku velké množství neproda-
ného zboží. Předpokládáme, že i letos bude 
těžší opalovací přípravky prodat, a tak lze před-
pokládat, že i v roce 2021 budou opět prodeje 
opalovací kosmetiky nízké,“ předpovídá Ondřej 
Šereda, key account manager společnosti Mark 
Distri. Například obchodní řetězec Lidl Česká 
republika tyto produkty prodává pouze formou 
akčního zboží, a to od dubna do září.

Prodeje by mohly 
zvednout slunečné dny

Spotřebitelé se stále bojí nakupovat dovolené 
a tím pádem nemají zájem ani o opalovací kos-
metiku. „Minulý rok byly prodeje opravdu cha-
bé. Jde totiž o sezonní produkty, které se vždy 
musí prodat. To se bohužel nepovedlo,“ dekla-
ruje Jana Štěpánková, obchodní ředitelka spo-
lečnosti Ryor. Výhled pro letošní rok je podobný 
jako loni. Zahraniční dovolené zřejmě nedosáh-
nou úrovně dovolených roku 2019. A jak již bylo 
vyřčeno, výrazně zlepšit prodeje mohou přede-
vším teplé a slunečné dny v tuzemsku v období 
května až srpna.

„Celkový pokles z důvodu koronaviru byl v de-
sítkách procent, pouze segment samoopalování 
zaznamenal nárůst. Nyní nás čekají stěžejní mě-
síce. V jejich průběhu uvidíme, jak moc se tato 
mimořádná situace projeví na letošní sezoně. 
Domníváme se, že by mohlo dojít k mírnému 
zotavení,“ sděluje Andrea Söhnelová, brand 
manažerka společnosti Sarantis Czech Republic. 
Pokud jde o kategorii doplňků stravy, i zde byl 
v minulém roce zaznamenán pokles u výrobků, 
které s opalováním souvisí. „Důvodem bylo, že 
zákazníci méně cestovali. V tomto segmentu 
nakupovali výrobky převážně na podporu imu-
nity, kde byl na druhou stranu značný nárůst,“ 
uvádí Ondřej Janů, vedoucí retailového marke-
tingu společnosti Vitar.

Do zahraničí dražší, 
v tuzemsku levnější 
varianta

Které druhy přípravků spotřebitelé koupí, záleží 
na rozhodnutí. V této kategorii se rozhodují ra-
cionálně. „Produkty sluneční péče jsou vysoce 

„Rozhodne 
vývoj 

pandemie 
a počasí.“

Loňskou sezonu ovlivnila výrazně 
pandemie. Kvůli nemožnosti cestovat 
a ne zrovna hezkému létu zaznamenala 
kategorie opalovací kosmetiky výrazný 
pokles. Jaká bude letošní sezona, se 
teprve uvidí. Předpokládáme, že oproti 
minulému roku by kategorie mohla 
trochu růst, ale to záleží na současném 
stavu pandemie a počasí.

Olga Stanley,
manažerka komunikace,
Rossmann

                Při rozhodování 
o koupi hraje 
důležitou roli 

značka.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Oba tyto údaje jsou pro spotřebitele velmi důle-
žité. Zejména pokud jde o výběr sluneční péče 
pro děti, jsou spotřebitelé velmi nároční a poža-
dují vysokou úroveň ochrany (vysoký ochranný 
faktor a vysokou voděodolnost výrobku), při-
čemž se tyto prostředky prodávají stále nejvíce. 
„Rozhodující tedy je, pro koho je přípravek ur-
čen. Zda je to dítě či dospělý, při výběru rozho-
dují také preference konkrétní značky. Cena 
hraje velkou roli stejně jako výše ochranného 
faktoru nebo aplikační forma,“ míní Jiří Perout-
ka. K těm nejoblíbenějším patří klasická mléka 
a opalovací přípravky ve spreji.

Z dat společnosti Lidl Česká republika vyplývá, 
že největší zájem je o klasické opalovací krémy 
a spreje. „Zákazníci oceňují to, že se lehce na-
nášejí, dobře a rychle vstřebávají a jsou vo-
děodolné. Některé z přípravků navíc obsahují 
i vitamin E,“ upřesňuje mluvčí Tomáš Myler. 
Největší poptávka je přitom po opalovacích kré-

funkční záležitostí, a spotřebitelé proto upřed-
nostňují značky a výrobky, které splní, co dekla-
rují. Při rozhodování o koupi hraje důležitou roli 
značka, která musí být důvěryhodná, spolehlivá 
a zajistit deklarovanou úroveň ochrany. Úroveň 
ochrany je vnímána především prostřednictvím 
údaje o výši ochranného faktoru a odolnosti vůči 
vodě,“ poukazuje Andrea Söhnelová.

mech s vysokým faktorem určených k péči 
o dětskou nebo citlivou pokožku.

„Prioritou při momentální situaci a pobytech 
především v České republice je nižší cena. Spo-
třebitelé jsou ochotni připlatit za výrobky, když 
jedou na dovolenou do teplejších oblastí 
a k moři. Domnívají se, že při pobytu v tuzemsku 
jim stačí levnější varianta. V tomto případě sa-
hají po opalovacích mlécích a olejích ve spreji,“ 
porovnává Olga Stanley. Obecně spotřebitelé 
preferují výrobky s vyššími ochrannými faktory. 
„Jak již bylo řečeno, vzrůstá obliba opalovacích 
olejů, ale nejoblíbenějšími přípravky na opalová-
ní stále zůstávají mléka a emulze,“ informuje 
Andrea Söhnelová. A samozřejmě se musí pra-
covat s cenou za objem. „To si zákazníci umějí 
spočítat – a potom je otázka, jestli hledají levné 
produkty anebo chtějí kvalitní a spolehlivou 
značku,“ doplňuje Jana Štěpánková.

 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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Jaké typy balení jsou 
nejžádanější, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/III−20/IV

38,1 %
spotřebitelů za rok použije jedno balení 
přípravku na opalování.
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MÁSLA A MARGARÍNY

Nová Rama ze 100% přírodních zdrojů
Stoprocentně přírodní zdroje, žádná umělá barviva, konzervanty ani aromata. Zato 
skvělá chuť a krémová konzistence! Nová Rama je vyrobena výhradně z přírodních 
zdrojů, kompletně se obejde bez umělých barviv, 
konzervantů a aromat. Ještě vyšší obsah tuků než 
dřív dává nové Ramě lahodnou chuť a krémovější 
konzistenci. Výborně se hodí nejen k roztírání, 
ale také k vaření a pečení. Díky svému složení je 
nová Rama skvělá volba pro přípravu rozmanitých, 
vyvážených a chutných jídel.

Upfield ČR, spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00  Praha 5 careline.upfield@upfield.com www.rama.com/cs-cz/cz

MLÉČNÉ VÝROBKY

Pribináček Tvarohový 
Vanilka/Borůvka 125 g 
V dubnu Pribináček uvedl na český a slovenský trh 
novou TVARRROHOVOU řadu.
Pribináček Tvarrrohový následuje moderní trendy 
a přichází s nutričně vyváženou svačinkou. 
Modernímu cool designu dominují „hory tvarohu“, 
které zdůrazňují vysoký obsah tvarohu (85 %), 
nejvyšší na trhu dětských tvarohových dezertů. 
Svačinka je bohatá na bílkoviny a nejen školákům 
dodá dostatek energie během dne. Skvělá chuť 
je zachována i přes obsah cukru, o třetinu nižší 
proti tradičnímu Pribináčku. Novinku najdete ve 
vybraných prodejnách 
 Kaufland, Tesco, 
Globus, Coop, 
Billa, prodejnách 
tradičního trhu 
nebo si ji ob-
jednejte z pohodlí 
domova na Rohlíku 
nebo Košíku.

SAVENCIA Fromage & Dairy 

Czech Republic, a.s.

BB C, building BETA

Vyskočilova 1481/4 Praha

140 00  Česká republika

+420 800 800 028 (CZ)

+421 800 140 117 (SR)

info@savencia-fd.info

www.savencia-fd.cz

PÉČE O RTY

Jelení lůj Mojito
Novinka od Jeleního loje – Jelení lůj Mojito. Pro všechny, kdo milují 
speciální kolekce od Jeleního loje, tentokrát se svěží vůní koktejlu 
s příchutí limetky a máty. Pomádu Jelení lůj Mojito prostě musíte mít 
– má neodolatelnou vůni, jemný lesk a je mírně oslazená. Jelení lůj 
Originál je tradiční český výrobek kosmetiky Regina. Je vyrobený podle 
jedinečné receptury převážně z přírodních surovin. Jelení lůj rty chrání 
před vysoušením a popraskáním. Regeneruje pokožku rtů, tvoří ji 
odolnou vůči mrazu, extrémnímu horku i dalším nepříznivým 
povětrnostním vlivům. Doporučená MOC: 39 Kč

Detecha ch. v. d.

Nové Město nad Metují

+420 491 477 107

+420 737 218 108

www.reginakosmetika.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

Z opalovací kosmetiky jsou nejvýznamnější pří-
pravky na opalování, kterých se v minulém roce 
použilo 227 tisíc litrů, což je 71 % objemu veš-
keré opalovací kosmetiky, a použilo se jich 67 ti-
síc litrů, tedy 21 %. Posledním segmentem jsou 
samoopalovací přípravky, které tvoří necelých 
8 % objemu, ale jako jediné zůstaly oproti mi-
nulému roku stabilní, a v tržbách dokonce mírně 
narostly. Pokud jde o přípravky na opalování, 
nejpoužívanějším stupněm ochrany je faktor 30 
(34 % objemu), následuje faktor 50 (19 %), 
který nově předběhl faktor 20 (18 %).

„Ačkoliv spotřeba kategorie na opalování klesa-
la přes všechny stupně ochrany, můžeme vidět 
přesun spotřebitelů od nižších faktorů k těm 
vyšším, které klesaly pomaleji,“ komentuje Ka-
teřina Panczaková. Většina přípravků na opalo-
vání se prodá v balení do 200 ml včetně (76 % 
objemu). Ze zmíněných prodejních kanálů jsou 
pro opalovací kosmetiku nejdůležitější organizo-
vané drogerie, kde se protočí 64 % tržeb. Po 
nich následují hypermarkety s 23 % tržeb a su-
permarkety s 13 % tržeb. Meziročně klesaly 
tržby přes všechny kanály, nejpomaleji ale kle-
saly nejmenší supermarkety. Roste také význam-
nost privátních značek, které v tuto chvíli tvoří 
43 % objemu kategorie a poklesly pomaleji než 
značkové produkty.

Chránit se je nutné 
i v Česku

Data výzkumných společností hovoří jasně. Vý-
robci a prodejci je potvrzují a dodávají, že v roce 
2020 bylo navíc méně slunečných a teplých dnů 

než v předchozích letech. „Obecně také platí, 
že spotřebitelé používají na tuzemské dovolené 
méně opalovacích přípravků než u moře. Rizika 
plynoucí z poškození kůže sluncem jsou ovšem 
stejná jak u moře, tak i v Česku. Zde tedy spat-
řujeme prostor pro edukaci zákazníků,“ vyzdvi-
huje Jiří Peroutka, manažer komunikace společ-
nosti dm drogerie markt. Olga Stanley, 
manažerka komunikace společnosti Rossmann, 
doplňuje tím, že je vhodné chránit se už při běž-
ném pobytu venku, například na zahradě či bě-
hem sportu.

Lze tedy konstatovat, že sezona 2020 nebyla 
pro tuto kategorii vůbec vydařená. „Pandemie 
bohužel stále trvá a tento trend můžeme pozo-
rovat i letos. Navíc v drogeriích a lékárnách zů-
stalo z loňského roku velké množství neproda-
ného zboží. Předpokládáme, že i letos bude 
těžší opalovací přípravky prodat, a tak lze před-
pokládat, že i v roce 2021 budou opět prodeje 
opalovací kosmetiky nízké,“ předpovídá Ondřej 
Šereda, key account manager společnosti Mark 
Distri. Například obchodní řetězec Lidl Česká 
republika tyto produkty prodává pouze formou 
akčního zboží, a to od dubna do září.

Prodeje by mohly 
zvednout slunečné dny

Spotřebitelé se stále bojí nakupovat dovolené 
a tím pádem nemají zájem ani o opalovací kos-
metiku. „Minulý rok byly prodeje opravdu cha-
bé. Jde totiž o sezonní produkty, které se vždy 
musí prodat. To se bohužel nepovedlo,“ dekla-
ruje Jana Štěpánková, obchodní ředitelka spo-
lečnosti Ryor. Výhled pro letošní rok je podobný 
jako loni. Zahraniční dovolené zřejmě nedosáh-
nou úrovně dovolených roku 2019. A jak již bylo 
vyřčeno, výrazně zlepšit prodeje mohou přede-
vším teplé a slunečné dny v tuzemsku v období 
května až srpna.

„Celkový pokles z důvodu koronaviru byl v de-
sítkách procent, pouze segment samoopalování 
zaznamenal nárůst. Nyní nás čekají stěžejní mě-
síce. V jejich průběhu uvidíme, jak moc se tato 
mimořádná situace projeví na letošní sezoně. 
Domníváme se, že by mohlo dojít k mírnému 
zotavení,“ sděluje Andrea Söhnelová, brand 
manažerka společnosti Sarantis Czech Republic. 
Pokud jde o kategorii doplňků stravy, i zde byl 
v minulém roce zaznamenán pokles u výrobků, 
které s opalováním souvisí. „Důvodem bylo, že 
zákazníci méně cestovali. V tomto segmentu 
nakupovali výrobky převážně na podporu imu-
nity, kde byl na druhou stranu značný nárůst,“ 
uvádí Ondřej Janů, vedoucí retailového marke-
tingu společnosti Vitar.

Do zahraničí dražší, 
v tuzemsku levnější 
varianta

Které druhy přípravků spotřebitelé koupí, záleží 
na rozhodnutí. V této kategorii se rozhodují ra-
cionálně. „Produkty sluneční péče jsou vysoce 

„Rozhodne 
vývoj 

pandemie 
a počasí.“

Loňskou sezonu ovlivnila výrazně 
pandemie. Kvůli nemožnosti cestovat 
a ne zrovna hezkému létu zaznamenala 
kategorie opalovací kosmetiky výrazný 
pokles. Jaká bude letošní sezona, se 
teprve uvidí. Předpokládáme, že oproti 
minulému roku by kategorie mohla 
trochu růst, ale to záleží na současném 
stavu pandemie a počasí.

Olga Stanley,
manažerka komunikace,
Rossmann

                Při rozhodování 
o koupi hraje 
důležitou roli 

značka.

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: VÍNA
CS #3:  KONZERVOVANÉ A STERILOVANÉ POTRAVINY
CS #4: OPALOVACÍ KOSMETIKA
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42

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

OCHUCOVADLA 

Kucharek NATUR Chuť přírody – receptura
s pouze přírodními ingrediencemi!
Nová receptura obsahuje jen přírodní suroviny, které dodají všem jídlům 
jedinečnou a plnou chuť. Základ je tvořen velkým množstvím sušené 
zeleniny (40 %), která je doladěna kořením a mořskou solí. Neobsahuje 
přidaný glutamát, konzervanty ani barviva. Použití této jedinečné směsi je 
velmi široké. Polévky a vývary s ní budou mnohem lahodnější, výjimečnou 
chuť dodá pokrmům vařeným z masa, zeleniny a ryb. Skvěle se uplatní při 
přípravě smažených a grilovaných jídel, ale také ve studené kuchyni při 
dochucování salátů a pomazánek.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

VYBAVENÍ

Pokladní boxy MAGO
Moderní pokladní boxy splňující veškeré designové 
i ergonomické požadavky zákazníků.

•  posuvný pás 230 V řízený fotobuňkou

•  ovládací panel se stop-tlačítkem

•  horní plocha nerezová

•  korpus boxu lakovaný v barvách RAL

•  délky od 2 000 do 4 300 mm à 100 mm

•  široká škála doplňků

•  možnost zabudování scanneru, popř. pokladní 
zásuvky a dalšího příslušenství

PLUS KONTAKT, s. r. o.

Tuřanka 115a

627 00  Brno

+420 545 424 311

obchod@pluskontakt.cz

www.pluskontakt.cz

DOPLŇKY STRAVY

Novinka pro podporu imunity 
MaxiVita® Zinek obsahuje organicky vázaný zinek, který je pro 
lidský organismus lépe vstřebatelný. Zinek je nepostradatelným 
stopovým prvkem, který se nachází v každé buňce. Jeho přítomnost 
v lidském organismu je důležitá pro zajištění normální funkce metabolismu. 
Významně podporuje přirozenou obranyschopnost organismu. 
Působí příznivě na zdraví pleti, vlasů, nehtů a očí.

Balení 60 tablet, nezávazně doporučená regálová cena 49,90 Kč

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385

763 02  Zlín

+420 549 121 850

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

TĚSTOVINY

Mie nudle bezvaječné 250 g
a Mie nudle celozrnné 
Orient Gourmet 250 g 
Firma F. W. Tandoori přináší na český trh dva druhy Mie nudlí 
v retailovém balení 250 g značky Orient Gourmet. K dostání jsou 
dvě varianty, pšeničná a celozrnná. Tyto instantní nudle patří 
k nejoblíbenějším formám těstovin v Asii, jsou zejména vhodné 
pro pokrmy na wok pánvi nebo jako exotické polévkové těstoviny. 

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

HYGIENA RUKOU

INDULONA 
antibakteriální tekutá 
mýdla ALOE VERA
a LEVANDULE
Indulona antibakteriální tekutá mýdla ALOE VERA
a LEVANDULE s přírodními ingrediencemi byla 
speciálně vyvinuta tak, aby zničila 99,9 % bakterií 
(včetně Salmonelly) za 60 sekund a zabránila jejich 
šíření. S rychlým účinkem pro zdravou pokožku. 
Efektivně čistí a chrání ruce, nevysušují pokožku.
V praktickém 300ml balení s pumpičkou.

Cena: 79,90 Kč / 300 ml

Sarantis Czech Republic, s. r. o.

Žerotínova 32

130 00  Praha 3

+420 222 801 700

indulona@sarantis.cz

www.indulona.cz

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

F. W. Tandoori, s. r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

CEREÁLIE

Klíčené müsli
• s ovocem
• s čokoládou

Směs lupínků z klíčené pohanky, klíčeného ovsa, klíčené quinoy 
a klíčené čočky. Jednotlivé příchutě jsme obohatili buď o 25 % 
ovoce, oříšků a semínek, nebo o 20 % čokolády, oříšků a semínek. 
Klíčené obiloviny jsou lépe stravitelné. Doporučujeme využít jako 
populární vrstvené müsli – do sklenice s jogurtem či smetanou. 
Lahodná snídaně vás zasytí až do oběda a vás tak vyjde jen 
na dvacku. 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz
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SLANÉ POCHUTINY

Tradiční Cyrilovy 
brambůrky vyčnívají 
řemeslnou kvalitou
Není to jen marketingová floskule. Rozdíl mezi 
klasickými tradičními brambůrky a konvenčními 
chipsy je velký. Zatímco produkce průmyslových 
chipsů zahrnuje proces blanšírování, brambory 
pro výrobu řemeslných brambůrků se pouze 
proplachují vodou. Zachovávají si tak veškeré 
živiny i autentickou bramborovou charakteristiku. 
Usmažené v nejkvalitnějším oleji s použitím 
naturálního koření vyčnívají proto Cyrilovy 
brambůrky svou jakostí i chutí. A díky unikátnímu 
systému logistiky jsou Cyrilovy brambůrky 
u zákazníků vždy čerstvé.  K dispozici jsou ve 
variantách sůl, česnek, hořčice, křen a ocet.

Krajči plus s.r.o.

Divnice 140

763 21  Slavičín

+420 577 132 519

www.krajci.cz

MLÉČNÉ VÝROBKY

Oveska: vyladěná svačinka 
z mléka a ovesných zrn 
Nemáte čas na snídani nebo si v hektickém dni nestíháte připravit 
svačinu? Novinku Oveska z Mlékárny Kunín si můžete dát 
kdykoliv během dne a doplnit tak potřebnou energii, 
která vám díky obsahu ovesných zrn vydrží po delší dobu. 
Je vyrobena z poctivých surovin, jako je kvalitní české 
mléko, vybraná ovesná zrna a inulin, čekanková vláknina, 
která podporuje trávení. Oveska je určena zastáncům 
aktivního životního stylu a potěší všechny, kdo dbají na svůj 
jídelníček, ale zároveň si chtějí pochutnat.

Mlékárna Kunín a.s. 

742 53  Kunín 291

+420 241 080 511

info@lactalis.cz

www.mlekarna-kunin.cz

Nemáte čas na snídani nebo si v hektickém dni nestíháte připravit 

aktivního životního stylu a potěší všechny, kdo dbají na svůj 

CEREÁLIE

Mini müsli tyčinky
• s kakaovými boby a pomerančem
• s meruňkami
• s lískovými oříšky

Mini müsli tyčinky si zamilujete. Jsou BEZ PŘIDANÉHO 
CUKRU, plné ovoce a hlavní surovinou je klíčený oves. 
Jejich tvar a velikost odpovídaji jednomu soustu, v sáčku 
jich najdete asi 14 ks. Tyčinky jsou ideální do práce, do 
školy, na výlet, do auta i ke sportu. Nabízíme tři příchutě – 
s meruňkami, s oříšky, s kakaovými boby a pomerančem.

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.muslitycinky.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

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

CEREÁLIE

Kaše z klíčeného 
ovsa a quinoy
• oříšková
• s jablkem a skořicí

Klíčený oves a červená quinoa jsou díky klíčení lépe 
stravitelné než oves a quinoa nenaklíčené. Kaše obsahují 
betaglukany, mají vysoký obsah vlákniny a jsou zdrojem 
bílkovin. Nabízíme variantu s oříšky nebo s jablky a skořicí. 
Rozumně oslazeno.

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.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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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

OCHUCOVADLA 

Kucharek NATUR Chuť přírody – receptura
s pouze přírodními ingrediencemi!
Nová receptura obsahuje jen přírodní suroviny, které dodají všem jídlům 
jedinečnou a plnou chuť. Základ je tvořen velkým množstvím sušené 
zeleniny (40 %), která je doladěna kořením a mořskou solí. Neobsahuje 
přidaný glutamát, konzervanty ani barviva. Použití této jedinečné směsi je 
velmi široké. Polévky a vývary s ní budou mnohem lahodnější, výjimečnou 
chuť dodá pokrmům vařeným z masa, zeleniny a ryb. Skvěle se uplatní při 
přípravě smažených a grilovaných jídel, ale také ve studené kuchyni při 
dochucování salátů a pomazánek.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

VYBAVENÍ

Pokladní boxy MAGO
Moderní pokladní boxy splňující veškeré designové 
i ergonomické požadavky zákazníků.

•  posuvný pás 230 V řízený fotobuňkou

•  ovládací panel se stop-tlačítkem

•  horní plocha nerezová

•  korpus boxu lakovaný v barvách RAL

•  délky od 2 000 do 4 300 mm à 100 mm

•  široká škála doplňků

•  možnost zabudování scanneru, popř. pokladní 
zásuvky a dalšího příslušenství

PLUS KONTAKT, s. r. o.

Tuřanka 115a

627 00  Brno

+420 545 424 311

obchod@pluskontakt.cz

www.pluskontakt.cz

DOPLŇKY STRAVY

Novinka pro podporu imunity 
MaxiVita® Zinek obsahuje organicky vázaný zinek, který je pro 
lidský organismus lépe vstřebatelný. Zinek je nepostradatelným 
stopovým prvkem, který se nachází v každé buňce. Jeho přítomnost 
v lidském organismu je důležitá pro zajištění normální funkce metabolismu. 
Významně podporuje přirozenou obranyschopnost organismu. 
Působí příznivě na zdraví pleti, vlasů, nehtů a očí.

Balení 60 tablet, nezávazně doporučená regálová cena 49,90 Kč

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385

763 02  Zlín

+420 549 121 850

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

TĚSTOVINY

Mie nudle bezvaječné 250 g
a Mie nudle celozrnné 
Orient Gourmet 250 g 
Firma F. W. Tandoori přináší na český trh dva druhy Mie nudlí 
v retailovém balení 250 g značky Orient Gourmet. K dostání jsou 
dvě varianty, pšeničná a celozrnná. Tyto instantní nudle patří 
k nejoblíbenějším formám těstovin v Asii, jsou zejména vhodné 
pro pokrmy na wok pánvi nebo jako exotické polévkové těstoviny. 

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

HYGIENA RUKOU

INDULONA 
antibakteriální tekutá 
mýdla ALOE VERA
a LEVANDULE
Indulona antibakteriální tekutá mýdla ALOE VERA
a LEVANDULE s přírodními ingrediencemi byla 
speciálně vyvinuta tak, aby zničila 99,9 % bakterií 
(včetně Salmonelly) za 60 sekund a zabránila jejich 
šíření. S rychlým účinkem pro zdravou pokožku. 
Efektivně čistí a chrání ruce, nevysušují pokožku.
V praktickém 300ml balení s pumpičkou.

Cena: 79,90 Kč / 300 ml

Sarantis Czech Republic, s. r. o.

Žerotínova 32

130 00  Praha 3

+420 222 801 700

indulona@sarantis.cz

www.indulona.cz

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.fwtandoori.cz

F. W. Tandoori, s. r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

CEREÁLIE

Klíčené müsli
• s ovocem
• s čokoládou

Směs lupínků z klíčené pohanky, klíčeného ovsa, klíčené quinoy 
a klíčené čočky. Jednotlivé příchutě jsme obohatili buď o 25 % 
ovoce, oříšků a semínek, nebo o 20 % čokolády, oříšků a semínek. 
Klíčené obiloviny jsou lépe stravitelné. Doporučujeme využít jako 
populární vrstvené müsli – do sklenice s jogurtem či smetanou. 
Lahodná snídaně vás zasytí až do oběda a vás tak vyjde jen 
na dvacku. 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

Mohlo by se zdát, že vlivem 
pandemické situace, kdy 
je každou chvíli velká 
část maloobchodu tížena 
uzávěrami, není na pořadu 
dne jejich částečná obnova 
či celková remodelace. Opak 
je však pravdou. Kdo totiž 
myslí do budoucna, nenašel 
by vhodnější dobu, a měl by 
tak mít nyní napilno.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

N ejsou to jen velké zahraniční 
obchodní řetězce, které v uply-
nulých letech díky zvyšujícím se 
obratům a ziskům investovaly 
nemalé finanční prostředky 

do svých provozoven. V duchu přinášet zákazní-
kům nový nákupní zážitek se toho změnilo hodně 
a proměny probíhají i nadále. Obecně tím nejsou 
míněny pouze investice do zákonných povinností, 
tedy instalace dezinfekce či systému na počítání 
zákazníků. Proto, pokud maloobchod vypadá, 
jako by se v něm zastavil čas, je na pořadu dne 
provést jeho refresh. „Nynější lockdown je za po-
sledních 15 let asi největší příležitostí pro změnu 
interiéru. Nejen kvůli faktu, že v obchodech je 
mnohem menší návštěvnost, ale všechny stávající 
nedokonalosti se dají podchytit více modulárním 
a variabilním prostorem,“ prozrazuje Adam Klo-
fáč, obchodní ředitel společnosti Moris design. 
Také Marek Končitík, obchodní ředitel společnosti 
Dago, informuje, že aktuálně registruje řadu po-

ptávek po změně interiérů. „Díky pandemii firmy 
čekaly, ale uvědomily si, že právě nastal správný 
čas,“ dodává. Zákazníci potřebují být motivováni 
a do prodejen se těší.

V prodejně musí vládnout 
pohodová atmosféra

Změnu interiéru prodejny nelze uspěchat a jde 
o náročný proces. Například obchodní řetězec Pen-
ny Market je s téměř 400 prodejnami největším 
u nás. „V roce 2017 jsme zahájili rozsáhlou moder-
nizaci celé naší sítě, v současnosti je již téměř 300 
prodejen v novém. Do modernizace investujeme 
celkem více než jednu miliardu korun,“ říká tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. Dodává, že podoba moderni-
zovaných prodejen odráží skutečná přání zákazní-
ků, koncept totiž vzešel z řady průzkumů a konzul-
tací s nimi. Z těchto podnětů a podkladů vyplynulo, 

Více než 30 let jsme tu pro Vás

OD NÁVRHU
PO REALIZACI 33SUPERMARKETY · MARKETY · HOBBYMARKETY

ŘEZNICTVÍ · PEKAŘSTVÍ · KAVÁRNY · KUCHYNĚ

ČERPACÍ STANICE · KANCELÁŘE

www.pluskontakt.cz

rekonstrukci
Zákazníci

vítají vydařenou
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

že by se nakupující cítili dobře v útulnějším a přá-
telštějším prostředí, které evokuje prostředí tržiště. 
„Každé nové a modernizované prodejně tak vévo-
dí rustikální prvky a její uspořádání má podobu 
farmářského trhu, kde má každý sortiment vyhra-
zeno svoje místo. V prodejnách jsou také zálivy, 
které usnadňují orientaci v nabídce zboží, a celá 
prodejna je uspořádána logicky a intuitivně tak, že 
ji lze snadno celou projít,“ popisuje.

Nakupování je pro zákazníky výrazně snazší, rych-
lejší a intuitivnější, protože vidí celou šíři sortimen-
tu a nemusejí ztrácet čas jeho hledáním. Právě 
snadnější orientace a jednoduché nakupování jsou 
jednou z hlavních priorit nového prodejního kon-
ceptu, který záhy promění všechny prodejny nej-
větší retailové sítě u nás do moderní a osobní po-
doby, ve které se každý cítí příjemně. Cílem 
modernizací je však nejen zvýšení komfortu pro 
zákazníky, ale také pro zaměstnance, kteří jsou 
nedílnou součástí vytvoření pohodové atmosféry 
v prodejně. „Přestavba a změny se tak netýkají 
pouze viditelných prostor prodejny, ale také záze-
mí. Zaměstnanci získají zcela nové denní místnosti 
s novými skřínkami, kuchyňkou, sprchami, toale-
tami a kancelářemi. Dalším významným faktorem 
je ekologický přínos, když všechny nové prodejny 
dostávají vnější i vnitřní LED osvětlení, úspornější 
chladicí nebo mrazicí boxy,“ specifikuje Tomáš Ku-
bík. Doplňuje, že ve stejném konceptu vznikají 
i nové prodejny a dbá se na to, aby exteriér zapadl 
do místního prostředí a stal se přirozenou součás-
tí daného místa.

Ochrana na první místě

Nejsou to však jen zahraniční retaileři, kteří inves-
tují do interiéru. V posledním roce proběhl také 
remodeling v 11 prodejnách Družstva CBA CZ 

a připraveno je dalších 15 projektů. „Nejbližší re-
modeling nás čeká v květnu, půjde o prodejnu 
CBA Premium v Novém Malíně. V červnu bude 
následovat velkoprostorová prodejna Duomax 
Mokrá Horákov. V loňském roce nás ovlivnil covid, 
především se nám zpozdily dodávky zařízení, které 
jsme na remodeling objednali, a také nastal pro-
blém s ubytováním pracovníků v místě prodejny. 
Nicméně jsme si se vším poradili a podařilo se nám 
pokrýt i zvýšený zájem o modernizaci prodejen, 
který nastal po první vlně pandemie,“ prozrazuje 
majitel a předseda Roman Mazák.

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které přináší 
dnešní doba, je rozhodně pocit bezpečí. Důležité 
je zajistit dostatek ochranných a hygienických po-
můcek, jako jsou rukavice, dezinfekční stanice 
a tak dále. „Z hlediska dispozičního řešení prode-
jen je zásadní zachovávat dostatečný prostor v ex-
ponovaných místech, jako je vstup do prodejny 
nebo úseky čerstvých potravin tak, aby zákazníci 
mohli dodržovat hygienické rozestupy, a přitom se 
cítili komfortně,“ konkretizuje Jan Paulík, designo-
vý architekt společnosti RN Servis EU. Velmi důle-
žitá je i ochrana nebaleného zboží, především 
pečiva. Dříve nijak nechráněné zboží se nově ucho-
vává za skleněnými dvířky nebo kryty. Nedílnou 
součástí ochrany zdraví zákazníků i zaměstnanců 
je dostatečná komunikace pomocí grafických 
ploch a podobně.

Dřevo zútulňuje interiér

V maloobchodním řetězci Albert je nejen v dnešní 
době důležitý dostatečný prostor pro pohyb zá-
kazníků, ale také přehlednost a snadná orientace 
v prodejně či její perfektní čistota. To se týká na-
příklad dodržování přísných hygienických standar-
dů a norem, které jsou v posledním roce zostřené 
a zahrnují také pravidelné dezinfekce povrchů, 
hloubkové sanitace a čištění prodejen. „A nyní 
i intenzivní komunikace těchto pravidel na zákaz-
níky v našem in-store rádiu či vystavení v prodej-
ně,“ doplňuje Jiří Mareček, ředitel komunikace 
obchodů Albert. Za poslední tři roky remodelova-
li a zmodernizovali více než polovinu prodejen po 
republice, a i přes ztížené podmínky během pan-
demie v těchto modernizacích pokračují. „Cílem je 
vytvořit pro zákazníky prodejnu, ve které se budou 
dobře orientovat a nakoupí si v ní přehledně vše, 
ať již mají jakékoliv zdravotní omezení či nákupní 
preference, a to třeba v oddělení Zdravě s Alber-
tem, kde máme v nabídce například produkty bez 
laktózy, lepku, veganské či vegetariánské,“ vysvět-
luje Jiří Mareček.

Více než 30 let jsme tu pro Vás
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www.pluskontakt.cz

inzerce

„Myslí se na variabilitu 
a modularitu prostoru.“

Celkové trendy jsou stále stejné a organicky se vyvíjejí. Ovšem s ohledem na 
dnešní pandemickou dobu musí být vše jednoduše a s co nejmenším ná-
kladem upravitelné podle potřeb provozovatele. U materiálů probíhá návrat 
k použití těch jednoduchých, například lamino, a omezují se speciální povrchy.

Adam Klofáč, obchodní ředitel, Moris design

44

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

VYBAVENÍ OBCHODU

Mohlo by se zdát, že vlivem 
pandemické situace, kdy 
je každou chvíli velká 
část maloobchodu tížena 
uzávěrami, není na pořadu 
dne jejich částečná obnova 
či celková remodelace. Opak 
je však pravdou. Kdo totiž 
myslí do budoucna, nenašel 
by vhodnější dobu, a měl by 
tak mít nyní napilno.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

N ejsou to jen velké zahraniční 
obchodní řetězce, které v uply-
nulých letech díky zvyšujícím se 
obratům a ziskům investovaly 
nemalé finanční prostředky 

do svých provozoven. V duchu přinášet zákazní-
kům nový nákupní zážitek se toho změnilo hodně 
a proměny probíhají i nadále. Obecně tím nejsou 
míněny pouze investice do zákonných povinností, 
tedy instalace dezinfekce či systému na počítání 
zákazníků. Proto, pokud maloobchod vypadá, 
jako by se v něm zastavil čas, je na pořadu dne 
provést jeho refresh. „Nynější lockdown je za po-
sledních 15 let asi největší příležitostí pro změnu 
interiéru. Nejen kvůli faktu, že v obchodech je 
mnohem menší návštěvnost, ale všechny stávající 
nedokonalosti se dají podchytit více modulárním 
a variabilním prostorem,“ prozrazuje Adam Klo-
fáč, obchodní ředitel společnosti Moris design. 
Také Marek Končitík, obchodní ředitel společnosti 
Dago, informuje, že aktuálně registruje řadu po-

ptávek po změně interiérů. „Díky pandemii firmy 
čekaly, ale uvědomily si, že právě nastal správný 
čas,“ dodává. Zákazníci potřebují být motivováni 
a do prodejen se těší.

V prodejně musí vládnout 
pohodová atmosféra

Změnu interiéru prodejny nelze uspěchat a jde 
o náročný proces. Například obchodní řetězec Pen-
ny Market je s téměř 400 prodejnami největším 
u nás. „V roce 2017 jsme zahájili rozsáhlou moder-
nizaci celé naší sítě, v současnosti je již téměř 300 
prodejen v novém. Do modernizace investujeme 
celkem více než jednu miliardu korun,“ říká tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. Dodává, že podoba moderni-
zovaných prodejen odráží skutečná přání zákazní-
ků, koncept totiž vzešel z řady průzkumů a konzul-
tací s nimi. Z těchto podnětů a podkladů vyplynulo, 

Více než 30 let jsme tu pro Vás
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VYBAVENÍ OBCHODU

www.rnservis.cz 

V těchto prodejnách najdou zákazníci také teplé 
samoobslužné pulty, speciální lednice s regionální-
mi pivy a novinky v sortimentu pečiva v souladu 
s aktuálními trendy zdravého stravování. V souvis-
losti s tím postupně mění i vystavení právě v sorti-
mentu pečiva, které se nově nachází v supermar-
ketech v zavřených násypnících. „Co se týká 
designu, pro ještě lepší nákupní zážitek do našich 
prodejen instalujeme různé modifikace světlého 
dřeva, které jsou nezbytné pro zútulnění interiéru, 
a v nich stále více využíváme i digitální komunika-
ce. K takovým inovacím patří také technické novin-
ky, jako jsou elektronické cenovky nebo skenování 
nákupu pomocí aplikace Albert Scan,“ uvádí Jiří 
Mareček. V řetězci obchodů Albert se nachází té-
měř půl milionu elektronických cenovek a dochází 
k jejich dalšímu rozšiřování. Prodejny jsou tak pro 
zákazníky nejen příjemným místem nákupu, ale ve 
spojení s inovačními prvky jim dodávají jednodu-
chost a funkčnost, čímž se pro zákazníky mění 
nakupování v zážitek.

Chytré kamery slouží 
nejen k hlídání

Nové projekty musí umět zákazníka zaujmout, 
a tak se navrhují velmi náročné a kreativní kampa-
ně. „Jsou založené na psychologii reklamy, impul-
zu, reflektují cílovou skupinu a celý výstup odráží 
mnoho zásadních atributů. Atmosféra je pak pou-
ze jeden z výstupů, které dotvářejí takto složité 
projekty, ale zároveň je důležitým prvkem celého 
konceptu,“ prozrazuje Marek Končitík. Klíčem je 
správně zpracovaný projekt, který jako jeden z atri-
butů v sobě zobrazí i atmosféru. Pandemie se sta-
la také katalyzátorem ve smyslu posunu myšlení 
maloobchodníků směrem k digitalizaci.

„Jde o rychlý skok, který by před dvěma lety asi 
málokdo očekával, ale rozhodně jde správným 
směrem,“ přibližuje Libuše Kopecká, specialistka 
marketingu společnosti Wanzl. Aplikace chytrých 
řešení snižuje náklady i potřebu personálu, rozšiřu-
je prodejní dobu a přináší data, ke kterým se bez 
digitalizace majitel obchodu nedostane. „Z našeho 
pohledu jsou tyto digitální trendy podporovány 

řadou řešení, která lze zapojit do vybavení stávající 
prodejny, anebo na nich lze stavět v případě přípra-
vy nové prodejní plochy,“ míní Libuše Kopecká. 
Prodejce si například může pořídit do své prodejny 
3D People Counter, který nejen počítá zákazníky, 
ale sleduje i vliv aktuálního počasí a umí rozlišovat 
muže a ženy. Tyto informace pomohou majiteli op-
timalizovat počet personálu i nabídku zboží.

Zajímavým řešením, které pomáhá majitelům 
a provozovatelům malých obchodů nejen s dodr-
žováním epidemických opatření, se tak stávají 
chytré kamery. Aktuálně mohou například zajišťo-
vat nepřetržitý monitoring příchozích a odchozích 
nakupujících, sledují jejich počet uvnitř prodejny 
a porovnávají jej s povoleným limitem, který je na-
staven. Ten lze samozřejmě měnit, například podle 
platných opatření proti šíření koronaviru. Počet 
aktuálně nakupujících je pak zobrazen na monito-
ru u vstupu do prodejny. Celý proces je plně v sou-
ladu s platným nařízením GDPR.

„Uplatnění chytrých kamer je ale mnohem širší, 
protože je lze využít například k analýze chování 
zákazníků. Díky heatmapám je možné sledovat 
a vyhodnocovat, jaká místa v prodejně jsou nejvíce 
frekventovaná, která jsou naopak pro zákazníky 
méně atraktivní, a tomu přizpůsobit třeba rozmís-
tění výrobků. Provozovatelé pobočkových sítí mají 
zase díky získaným datům možnost zohlednit 
zpracované statistiky návštěvnosti jednotlivých 
provozoven v definovaných časech, například ve 
které prodejně je největší pohyb návštěvníků v so-
botu odpoledne,“ informuje Michal Šotek, busi-
ness development manager společnosti Konica 
Minolta. Na základě těchto dat lze následně opti-
malizovat kapacity prodejního personálu či upra-
vovat otevírací dobu.

Zájem je také 
o samoobslužné koncepty

V současné době se změnila také podoba samot-
ného průběhu projektu. „V oblasti zpracování 
návrhu se konzultace více odehrávají on-line na-
místo osobního setkání. V případě rozložení inte-
riéru neregistrujeme žádné výrazné změny poža-
davků, poněkud problematickou se však stala 
realizace,“ poukazuje Veronika Olšanská, desig-
nérka společnosti MBG. Důvodem je testování, 
zajišťování agendy k vycestování, delší dodací 
lhůty materiálů atd. V covidové a postcovidové 
době se v tomto oboru často objevuje požadavek 
na možnost nenásilné implementace hygienic-
kých prvků do interiéru, které by co nejméně na-
rušovaly atmosféru prodejny. Odehrávají se ve 
smyslu: jsou tu jistá opatření, která je třeba dodr-
žovat a reagovat na ně, ale měla by být pro pro-
dejce i zákazníka co nejméně rušivá, aby v pro-
dejnách stále hrála prim příjemná nákupní 
atmosféra. „I z tohoto důvodu jsme největší zá-
jem zaznamenali o polykarbonátové bariéry oži-
vené grafikou, probarvenými deskami a designo-
vě řešené dezinfekční stojany,“ reaguje Veronika 
Olšanská.

S tím jde ruku v ruce zájem o samoobslužné kon-
cepty prodejen, které jsou z hlediska nákazy nejen 
bezpečnější, ale také prodlužují otevírací dobu bez 
nutnosti mít na místě personál. „Žádaným řešením 
v posledních měsících je zapojení prodejního au-
tomatu, který může fungovat v rámci mobilního 
obchodu nebo může být začleněn do stávající pro-
dejny. I když je prodejna uzavřena, zákazník si přes 
obrazovku vybere zboží z nabídky, které mu auto-
mat obratem vydá,“ zmiňuje Libuše Kopecká. 
V případě prodejny potravin bychom toto řešení 
mohli nazvat třeba samoobslužnou večerkou. Uve-
denou technologii společnost Wanzl instalovala 
v zahraničí. Na českém trhu má v současnosti roz-
pracováno několik projektů, v nichž chce zapojit 
některou ze zmíněných technologií.

Místo imitací jsou v kurzu 
přírodní materiály

Z hlediska designu se dnes hojně využívají přírod-
ní materiály, nejčastěji dřevo. „Přírodní materiály 
přispívají k příjemné atmosféře při nakupování 
a interiér prodejny zútulňují. Design prodejny 
nicméně nesmí být nadřazený zboží, které se v ní 
prodává,“ dokládá Jan Paulík. Roman Mazák mu 
dává zapravdu a dodává, že se hojně pracuje také 

V interiéru jsou 
užitečné prvky 

s přidanou 
hodnotou.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Necháme Vaše produkty vyniknout. 

www.rnservis.cz 

OSVĚTLENÍOSVĚTLENÍ

STOLY

GRAFIKA
IN-STORE

CHLADÍCÍ

VITRÍNY

NÁBYTEK

REGÁLOVÝ

SYSTÉM

DOPLŇKY

BEDÝNKY

inzerce

s kamenem a sklem, přičemž se domnívá, že 
všechny tyto materiály budou dominantní i v bu-
doucnu. „Co se týká vzhledu, momentálním tren-
dem jsou antracitové regály v kombinaci se dře-
vem. Nejčastější nadstavba na všech modernizacích 
je rozšíření sortimentu, a to konkrétně o zdravou 
výživu, bioprodukty a regionální farmářské pro-
dukty,“ dokládá. Užitečné jsou také prvky s přida-
nou hodnotou. „Hodí se nejen jako vybavení, ale 
stávají se i nosiči. Tím máme na mysli POS s vizuá-
ly, doplněné o barvy, reálné produkty a tak dále. 
Čím více autentické vystavení v prodejnách uvidí-
me, tím více produktu uvěříme,“ poodkrývá Ma-
rek Končitík.

Designéry přitom těší, že přibývá zákazníků, kte-
ří jsou otevřeni použití přírodních pravdivých 
mate riálů namísto jejich imitací. „Tyto materiály 
se zákazníky volíme především na nejexponova-
nější místa a místa, která svým významem utvá-
řejí jádro prodejny. DTDL nebo HPL desky v imi-
taci různých dekorů, jako je mramor, beton či 
staré dřevo samozřejmě díky cenové dostupnosti, 
kvalitě povrchů a rozmanitosti dekorů stále drží 
přední příčky v rea lizacích pro nábytkové prvky,“ 
vysvětluje Veronika Olšanská. V poslední době 
narostla poptávka po vysoce odolných a hygie-
nických materiálech. Jejich funkční vlastnosti jsou 
skvělé, ale ve větší míře v interiérech vytvářejí 

neosobní prostředí. Proto se nyní i v budoucnu 
budou všichni snažit tyto materiály dostat do 
kontrastu s těmi teplejšími.

Investice se vrátí

Z praktického hlediska lze při změně interiéru po-
važovat za důležité kvalitní moderní chladicí tech-
nologie a nábytek. „Pomáhají šetřit energii, ale 
i prostor uvnitř prodejny. Neméně podstatné jsou 
třeba i pokladní a IT systémy, které urychlují odba-
vení zákazníků. Netvoří se tak fronty, což je výhod-
né pro zákazníka i provozovatele. Častým nedo-
statkem bývá nedostatečné osvětlení, které 
prodejní plochu zcela degraduje. Podceňována 
bývá i in-store komunikace, jejíž zvládnutí je pro 
kvalitní prodejnu zcela klíčové,“ konstatuje Jan Pau-
lík. Zákazníci na vydařenou rekonstrukci prodejny 
reagují vždy dobře. V menších obcích navíc bývají 
prodejny potravin součástí místního společensko-
-kulturního dění, a tak se otevření remodelované 
prodejny může stát vítanou společenskou událostí.
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www.rnservis.cz 

V těchto prodejnách najdou zákazníci také teplé 
samoobslužné pulty, speciální lednice s regionální-
mi pivy a novinky v sortimentu pečiva v souladu 
s aktuálními trendy zdravého stravování. V souvis-
losti s tím postupně mění i vystavení právě v sorti-
mentu pečiva, které se nově nachází v supermar-
ketech v zavřených násypnících. „Co se týká 
designu, pro ještě lepší nákupní zážitek do našich 
prodejen instalujeme různé modifikace světlého 
dřeva, které jsou nezbytné pro zútulnění interiéru, 
a v nich stále více využíváme i digitální komunika-
ce. K takovým inovacím patří také technické novin-
ky, jako jsou elektronické cenovky nebo skenování 
nákupu pomocí aplikace Albert Scan,“ uvádí Jiří 
Mareček. V řetězci obchodů Albert se nachází té-
měř půl milionu elektronických cenovek a dochází 
k jejich dalšímu rozšiřování. Prodejny jsou tak pro 
zákazníky nejen příjemným místem nákupu, ale ve 
spojení s inovačními prvky jim dodávají jednodu-
chost a funkčnost, čímž se pro zákazníky mění 
nakupování v zážitek.

Chytré kamery slouží 
nejen k hlídání

Nové projekty musí umět zákazníka zaujmout, 
a tak se navrhují velmi náročné a kreativní kampa-
ně. „Jsou založené na psychologii reklamy, impul-
zu, reflektují cílovou skupinu a celý výstup odráží 
mnoho zásadních atributů. Atmosféra je pak pou-
ze jeden z výstupů, které dotvářejí takto složité 
projekty, ale zároveň je důležitým prvkem celého 
konceptu,“ prozrazuje Marek Končitík. Klíčem je 
správně zpracovaný projekt, který jako jeden z atri-
butů v sobě zobrazí i atmosféru. Pandemie se sta-
la také katalyzátorem ve smyslu posunu myšlení 
maloobchodníků směrem k digitalizaci.

„Jde o rychlý skok, který by před dvěma lety asi 
málokdo očekával, ale rozhodně jde správným 
směrem,“ přibližuje Libuše Kopecká, specialistka 
marketingu společnosti Wanzl. Aplikace chytrých 
řešení snižuje náklady i potřebu personálu, rozšiřu-
je prodejní dobu a přináší data, ke kterým se bez 
digitalizace majitel obchodu nedostane. „Z našeho 
pohledu jsou tyto digitální trendy podporovány 

řadou řešení, která lze zapojit do vybavení stávající 
prodejny, anebo na nich lze stavět v případě přípra-
vy nové prodejní plochy,“ míní Libuše Kopecká. 
Prodejce si například může pořídit do své prodejny 
3D People Counter, který nejen počítá zákazníky, 
ale sleduje i vliv aktuálního počasí a umí rozlišovat 
muže a ženy. Tyto informace pomohou majiteli op-
timalizovat počet personálu i nabídku zboží.

Zajímavým řešením, které pomáhá majitelům 
a provozovatelům malých obchodů nejen s dodr-
žováním epidemických opatření, se tak stávají 
chytré kamery. Aktuálně mohou například zajišťo-
vat nepřetržitý monitoring příchozích a odchozích 
nakupujících, sledují jejich počet uvnitř prodejny 
a porovnávají jej s povoleným limitem, který je na-
staven. Ten lze samozřejmě měnit, například podle 
platných opatření proti šíření koronaviru. Počet 
aktuálně nakupujících je pak zobrazen na monito-
ru u vstupu do prodejny. Celý proces je plně v sou-
ladu s platným nařízením GDPR.

„Uplatnění chytrých kamer je ale mnohem širší, 
protože je lze využít například k analýze chování 
zákazníků. Díky heatmapám je možné sledovat 
a vyhodnocovat, jaká místa v prodejně jsou nejvíce 
frekventovaná, která jsou naopak pro zákazníky 
méně atraktivní, a tomu přizpůsobit třeba rozmís-
tění výrobků. Provozovatelé pobočkových sítí mají 
zase díky získaným datům možnost zohlednit 
zpracované statistiky návštěvnosti jednotlivých 
provozoven v definovaných časech, například ve 
které prodejně je největší pohyb návštěvníků v so-
botu odpoledne,“ informuje Michal Šotek, busi-
ness development manager společnosti Konica 
Minolta. Na základě těchto dat lze následně opti-
malizovat kapacity prodejního personálu či upra-
vovat otevírací dobu.

Zájem je také 
o samoobslužné koncepty

V současné době se změnila také podoba samot-
ného průběhu projektu. „V oblasti zpracování 
návrhu se konzultace více odehrávají on-line na-
místo osobního setkání. V případě rozložení inte-
riéru neregistrujeme žádné výrazné změny poža-
davků, poněkud problematickou se však stala 
realizace,“ poukazuje Veronika Olšanská, desig-
nérka společnosti MBG. Důvodem je testování, 
zajišťování agendy k vycestování, delší dodací 
lhůty materiálů atd. V covidové a postcovidové 
době se v tomto oboru často objevuje požadavek 
na možnost nenásilné implementace hygienic-
kých prvků do interiéru, které by co nejméně na-
rušovaly atmosféru prodejny. Odehrávají se ve 
smyslu: jsou tu jistá opatření, která je třeba dodr-
žovat a reagovat na ně, ale měla by být pro pro-
dejce i zákazníka co nejméně rušivá, aby v pro-
dejnách stále hrála prim příjemná nákupní 
atmosféra. „I z tohoto důvodu jsme největší zá-
jem zaznamenali o polykarbonátové bariéry oži-
vené grafikou, probarvenými deskami a designo-
vě řešené dezinfekční stojany,“ reaguje Veronika 
Olšanská.

S tím jde ruku v ruce zájem o samoobslužné kon-
cepty prodejen, které jsou z hlediska nákazy nejen 
bezpečnější, ale také prodlužují otevírací dobu bez 
nutnosti mít na místě personál. „Žádaným řešením 
v posledních měsících je zapojení prodejního au-
tomatu, který může fungovat v rámci mobilního 
obchodu nebo může být začleněn do stávající pro-
dejny. I když je prodejna uzavřena, zákazník si přes 
obrazovku vybere zboží z nabídky, které mu auto-
mat obratem vydá,“ zmiňuje Libuše Kopecká. 
V případě prodejny potravin bychom toto řešení 
mohli nazvat třeba samoobslužnou večerkou. Uve-
denou technologii společnost Wanzl instalovala 
v zahraničí. Na českém trhu má v současnosti roz-
pracováno několik projektů, v nichž chce zapojit 
některou ze zmíněných technologií.

Místo imitací jsou v kurzu 
přírodní materiály

Z hlediska designu se dnes hojně využívají přírod-
ní materiály, nejčastěji dřevo. „Přírodní materiály 
přispívají k příjemné atmosféře při nakupování 
a interiér prodejny zútulňují. Design prodejny 
nicméně nesmí být nadřazený zboží, které se v ní 
prodává,“ dokládá Jan Paulík. Roman Mazák mu 
dává zapravdu a dodává, že se hojně pracuje také 

V interiéru jsou 
užitečné prvky 

s přidanou 
hodnotou.
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K 

lasická kamenná prodejna, ná-
kupní centrum nebo stánkový 
prodej nemusí nutně zákaz-
níkům zprostředkovat pouze 
místa, kde si nakoupí zboží, 

pro které vyrazili. Stejně dobře mohou posloužit 
jako výdejní místa, nabídnout možnost platit kar-
tou, vybrat si hotovost, zaplatit složenku, pořídit 
dárkový šek, zapojit se do věrnostního zákaznic-
kého programu, dobít si kredit v mobilu, nechat 
si dovézt právě zaplacený nákup, vyřídit poštovní 
služby či vychutnat si lahodnou kávu.

Prázdné místo lze 
efektivně zaplnit

Příležitostí, co lze zákazníkům v rámci doplňkových 
služeb nabídnout, je mnoho. Je dobré o nich uva-
žovat v souvislostech a také s ohledem na typ zá-

kazníků, kde se obchod nachází a tak dále. I zde 
totiž platí, že méně je někdy více. „Pokud si malo-
obchodník uvědomí, co od takových služeb oče-
kává a zdali je v místě prodeje zákazník vůbec 
očekává, má téměř vyhráno. Zaměřit se je přitom 
nutné na to, jaký typ zboží a služeb nabízí v kon-
krétní spádové oblasti, a na to, jaký soubor služeb 
v ní není lehce dostupný,“ specifikuje Marek Jan-
dejsek, projektový manažer společnosti Knowin-
store. Je dobré si také položit různé otázky: Budou 
zákazníci chtít řešit své soukromé finanční operace 
v rámci veřejného prostoru nebo si pořídit dokla-
dové fotografie v drogerii a podobně? Naopak 
v případě dobití kreditu mobilu toto není nutné 
řešit, lze jej nabídnout prakticky kdekoliv. Velmi 
dobrým nápadem je poskytnout kávu zákazníkům 
v obchodě s obuví.

Nabídka služeb v místě prodeje tak dává smysl ze 
dvou možných důvodů. „K dispozici mám nevy-
užitý prostor nebo čas zaměstnanců, který opor-

tunisticky nabídnu externím partnerům, čímž zís-
kávám další příjem. Nebo se rozhodnu využít 
doplňkový prodej strategicky ve prospěch své 
vlastní značky a rozšířím vlastní nabídku o služby, 
které zapadají do konceptu, díky čemuž lze zvýšit 
nejen prodeje, ale i vnímanou hodnotu provozo-
ven pro zákazníky,“ uvádí Jakub Minks, CEO spo-
lečnosti Trifft. Dodává, že takovým dobrým příkla-
dem výborně využitého prostoru jsou automaty na 
zmrzlinu umísťované ve večerkách, které na mini-
mální rozloze částečně dokáží zákazníkům nahra-
dit chybějící cukrárnu.

Chuť, hmat a čich 
nahrávají kameni

V běžném provozu je dnes už k dispozici celá řada 
doplňkových služeb a v rámci jednotlivých obcho-
dů se liší. Někde si můžete vychutnat lahodnou 
kávu přímo v obchodě nebo nechat změřit zrak 
v optice, jinde vám zase upraví oděv na míru. „Pro-
dejní asistenti ze zapojených obchodů rádi pomo-
hou s registrací do věrnostního programu. V infor-
mačním centru je pak možné nechat si nabít 
mobilní telefon, zakoupit dárkové karty, uschovat 
zavazadla, nechat si zavolat taxi nebo objednat 
individuální konzultaci osobního stylisty,“ vyjme-
novává možnosti Lenka Čapková, ředitelka Fashion 
Arena Prague Outlet. Nachází se místo prodeje 
tam, kde se vyskytují zahraniční turisté? V tom pří-
padě by jim mohla vyjít vstříc směnárna. Zajíma-
vostí, kterou ocení například doprovod nakupují-
cích, je místnost ticha. „Jde o speciální prostor, 
který je určený tichému rozjímání a modlitbám 
hostů všech náboženství. V rámci českých obchod-
ních center toto nabízíme jako unikátní službu. 
Nezapomínáme ale ani na majitele elektromobilů, 
pro které jsme loni nově zprovoznili ultrarychlou 
dobíjecí elektrostanici,“ sděluje Lenka Čapková.

Pro Jána Bartíka, marketing and business develop-
ment manažera společnosti Bizerba Czech & Slo-
vakia, je v případě, kdy se hovoří o doplňkových 
službách, nejtrefnější použít výraz off-line UX. Tak-
že pokud obchod dokáže nabídnout inspiraci, zá-
žitek pro více smyslů (chuť, čich, hmat), stále doká-
že plnit silnou roli v prodejním konceptu. „Upřímně, 
na internetu můžete dnes koupit všechno. Ale 
máte z toho stejný zážitek jako v pěkné prodejně, 
kde vám kromě prodeje produktu poradí, co by se 
k němu hodilo, proč je to pro některé věci vhodné, 

Protikoronavirová opatření v řadě případů upravila dosavadní chování a nákupní zvyky. 
Jakmile bude epidemie pod kontrolou, spotřebitelé se zase budou v hojné míře přirozeně 
socializovat a při nakupování vyžadovat kompletní zážitek. Podle odborníků se většina 
Čechů vrátí do kamenných obchodů. Proto je nyní pravý čas se na to připravit a třeba 
rozšířit pole působnosti, respektive zaměřit se nejen na prodej stávajícího zboží.

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

nás na 
sociálních 

sítích:

pro jiné nikoliv?“ dodává. Je zapotřebí pracovat 
i s tím, že například na internetu není možné nic 
ochutnat ani očichat. A přečíst si popis o produktu 
je jedna věc, ale rada od prodavače jiná.

V duchu filozofie značky

V prodejnách společnosti Rossmann se zákazníci 
mohou těšit na nejširší drogistický sortiment každý 
den. Toto je i strategií fungování celé sítě. Cílem je 
také udělat z obchodů místo, kde se zákazníci bu-
dou dobře cítit, budou se sem rádi a často vracet. 
Například široké uličky nevytvářejí žádné omezují-
cí bariéry v nákupu. Zákazníkovi je umožněna 
snadnější manipulace s košíkem, vozíkem či dět-
ským kočárkem na prodejní ploše. Velký důraz je 
rovněž kladen na vzdušný interiér, ve kterém se 
zákazníci díky jednoduché sortimentní navigaci 
a šetrnému LED osvětlení snadno zorientují. „Jako 
jedni z prvních drogistů jsme zákazníkům nabídli 
samoobslužné pokladny. Tento koncept se osvěd-
čil, až 40 procent transakcí je realizováno přes tato 
zařízení,“ vypočítává manažerka komunikace Olga 
Stanley. Tato síť drogerií si je velmi dobře vědoma, 
že u zákazníků je tento způsob platby čím dál ob-
líbenější; v případě obchodů s potravinami se pro 
ně staly samozřejmostí.

Zaměření upřesní                 analýza

Na co se tedy zaměřit a jak vybrat ty správné na-
bízené doplňkové služby? A je více lépe? „Odpo-
vědi na tyto otázky závisí na prodejním konceptu. 
Správně zvolené budou mít opodstatnění ve spe-
cializovaných provozovnách, kde si lze nechat po-
radit od specialistů, kteří dokážou vyřešit a dopo-
ručit vše potřebné. Více přitom není lépe, protože 
personál nedokáže být expertem na vše,“ míní Ján 
Bartík. Důležité je tak pracovat se svými zákazníky. 
„Stále analyzovat svou cílovou skupinu, její trendy. 
Pracovat s věrnostním systémem a ptát se svých 
zákazníků,“ informuje Marek Jandejsek. Vhodné 

je také zamyslet se nad regionálními specifiky a ty-
pem prodejny.

Prodejny Rossmann nabízejí široký i hluboký sorti-
ment výrobků. Zákazníkům se snaží ukázat deko-
rativní kosmetiku naživo – tedy tak, jak tyto pro-
dukty ve skutečnosti vypadají. „Interaktivní 
podobou nabízíme službu, při které zákazníci vý-
robky nemusejí testovat na sobě, ale mohou je 
vidět otestované prostřednictvím magického zrca-
dla,“ dokládá Olga Stanley. Jde o bezpečný způsob 
testování produktu, kdy přiložením aplikace „na 
sobě“ zákaznice vyzkouší kosmetický produkt 
a jeho odstín, jenž se jí nejvíce líbí – například uká-
že odstín rtěnky, který jí bude nejvíce slušet.

„Prostor pro rozšíření služeb je vždy.“

Několik let se hovoří o experience centers, tedy provozovnách, ve kterých 
se změní současný model kamenné prodejny. Taková prodejna nabízí nejen 
nákupní zážitek pro spotřebitele, který ví, co chce, ale měla by sloužit i jako 
vzdělávací prostor. V ní se uplatní tematické přednášky, workshopy ve vztahu 
k prodávaným produktům a technologiím. Nákup se nemusí následně odehrát 
přímo v takovéto provozovně, ale třeba později v e-shopu daného retailera.                                

Marek Jandejsek, projektový manažer, Knowinstore

brožur katalogůpropagačních materiálůkatalogůpropagačních materiálůkatalogůpropagačních materiálůskládaček
brožur

skládaček
brožur letákůsešitů

propagačních materiálů
sešitů

propagačních materiálů
letákůsešitůletáků

s přihlédnutím k Vašim potřebám a možnostem.

brožur
propagačních materiálů skládačekletáků

sešitů
brožur

Pomůžeme, poradíme 
a zrealizujeme pro Vás tisk

tel.: 739 759 356, www.trianglprint.cz

časopisů katalogů

VÁŠ PARTNER V TISKU

inzerce

O tom, co pomůže rozhýbat prodeje, 
čtěte na www.zboziaprodej.cz 

48

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SLUŽBY PRO OBCHOD

K 

lasická kamenná prodejna, ná-
kupní centrum nebo stánkový 
prodej nemusí nutně zákaz-
níkům zprostředkovat pouze 
místa, kde si nakoupí zboží, 

pro které vyrazili. Stejně dobře mohou posloužit 
jako výdejní místa, nabídnout možnost platit kar-
tou, vybrat si hotovost, zaplatit složenku, pořídit 
dárkový šek, zapojit se do věrnostního zákaznic-
kého programu, dobít si kredit v mobilu, nechat 
si dovézt právě zaplacený nákup, vyřídit poštovní 
služby či vychutnat si lahodnou kávu.

Prázdné místo lze 
efektivně zaplnit

Příležitostí, co lze zákazníkům v rámci doplňkových 
služeb nabídnout, je mnoho. Je dobré o nich uva-
žovat v souvislostech a také s ohledem na typ zá-

kazníků, kde se obchod nachází a tak dále. I zde 
totiž platí, že méně je někdy více. „Pokud si malo-
obchodník uvědomí, co od takových služeb oče-
kává a zdali je v místě prodeje zákazník vůbec 
očekává, má téměř vyhráno. Zaměřit se je přitom 
nutné na to, jaký typ zboží a služeb nabízí v kon-
krétní spádové oblasti, a na to, jaký soubor služeb 
v ní není lehce dostupný,“ specifikuje Marek Jan-
dejsek, projektový manažer společnosti Knowin-
store. Je dobré si také položit různé otázky: Budou 
zákazníci chtít řešit své soukromé finanční operace 
v rámci veřejného prostoru nebo si pořídit dokla-
dové fotografie v drogerii a podobně? Naopak 
v případě dobití kreditu mobilu toto není nutné 
řešit, lze jej nabídnout prakticky kdekoliv. Velmi 
dobrým nápadem je poskytnout kávu zákazníkům 
v obchodě s obuví.

Nabídka služeb v místě prodeje tak dává smysl ze 
dvou možných důvodů. „K dispozici mám nevy-
užitý prostor nebo čas zaměstnanců, který opor-

tunisticky nabídnu externím partnerům, čímž zís-
kávám další příjem. Nebo se rozhodnu využít 
doplňkový prodej strategicky ve prospěch své 
vlastní značky a rozšířím vlastní nabídku o služby, 
které zapadají do konceptu, díky čemuž lze zvýšit 
nejen prodeje, ale i vnímanou hodnotu provozo-
ven pro zákazníky,“ uvádí Jakub Minks, CEO spo-
lečnosti Trifft. Dodává, že takovým dobrým příkla-
dem výborně využitého prostoru jsou automaty na 
zmrzlinu umísťované ve večerkách, které na mini-
mální rozloze částečně dokáží zákazníkům nahra-
dit chybějící cukrárnu.

Chuť, hmat a čich 
nahrávají kameni

V běžném provozu je dnes už k dispozici celá řada 
doplňkových služeb a v rámci jednotlivých obcho-
dů se liší. Někde si můžete vychutnat lahodnou 
kávu přímo v obchodě nebo nechat změřit zrak 
v optice, jinde vám zase upraví oděv na míru. „Pro-
dejní asistenti ze zapojených obchodů rádi pomo-
hou s registrací do věrnostního programu. V infor-
mačním centru je pak možné nechat si nabít 
mobilní telefon, zakoupit dárkové karty, uschovat 
zavazadla, nechat si zavolat taxi nebo objednat 
individuální konzultaci osobního stylisty,“ vyjme-
novává možnosti Lenka Čapková, ředitelka Fashion 
Arena Prague Outlet. Nachází se místo prodeje 
tam, kde se vyskytují zahraniční turisté? V tom pří-
padě by jim mohla vyjít vstříc směnárna. Zajíma-
vostí, kterou ocení například doprovod nakupují-
cích, je místnost ticha. „Jde o speciální prostor, 
který je určený tichému rozjímání a modlitbám 
hostů všech náboženství. V rámci českých obchod-
ních center toto nabízíme jako unikátní službu. 
Nezapomínáme ale ani na majitele elektromobilů, 
pro které jsme loni nově zprovoznili ultrarychlou 
dobíjecí elektrostanici,“ sděluje Lenka Čapková.

Pro Jána Bartíka, marketing and business develop-
ment manažera společnosti Bizerba Czech & Slo-
vakia, je v případě, kdy se hovoří o doplňkových 
službách, nejtrefnější použít výraz off-line UX. Tak-
že pokud obchod dokáže nabídnout inspiraci, zá-
žitek pro více smyslů (chuť, čich, hmat), stále doká-
že plnit silnou roli v prodejním konceptu. „Upřímně, 
na internetu můžete dnes koupit všechno. Ale 
máte z toho stejný zážitek jako v pěkné prodejně, 
kde vám kromě prodeje produktu poradí, co by se 
k němu hodilo, proč je to pro některé věci vhodné, 

Protikoronavirová opatření v řadě případů upravila dosavadní chování a nákupní zvyky. 
Jakmile bude epidemie pod kontrolou, spotřebitelé se zase budou v hojné míře přirozeně 
socializovat a při nakupování vyžadovat kompletní zážitek. Podle odborníků se většina 
Čechů vrátí do kamenných obchodů. Proto je nyní pravý čas se na to připravit a třeba 
rozšířit pole působnosti, respektive zaměřit se nejen na prodej stávajícího zboží.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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OBALY PRO E-COMMERCE skýtají potenciál k větší 
propagaci značky produktu či loajalitě k brandu. Tyto možnosti se 
hlavně ve spojení s digitálním tiskem rozšiřují a zdaleka již nejde 
o tak ekonomicky náročnou záležitost jako dříve. Ostře sledovaná je 
přitom udržitelnost. 

VLASTNÍ PALETY, 
NEBO PALETOVÝ 
POOLING? Odpověď 
na tuto otázku hledají 
obchodní společnosti 
i jejich dodavatelé. 
Smysluplný outsourcing 
přitom představuje 
dlouhodobé řešení 
a jeho většímu rozšíření 
přispívá stále cílenější 
orientace firem na 
snižování nákladů.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ je hlavně o designu a nově také 
o autonomním řízení. Jeho vzhled přispívá k tomu, aby se zákazníci 
v prodejně cítili dobře a rádi se do ní v raceli. Proto i mrazáky, 
chladicí boxy a vitríny musejí být v jejím duchu a ladit s celým 
konceptem.

POSTŘEHY šéfredaktora 
předkládají Poznámky 
z Petrova blogu.

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY 
hrály významnou 
roli nejen 
v počáteční 
fázi pandemie, 
jež odstartovala 
dramatickým vykupováním 
základních surovin. Nákupní 
preference se ale nezměnily. Nejobrátkovější položky, jako je rýže loupaná a rýže 
parboiled ve formě sypané nebo ve varných sáčcích, udržely svoji dominanci.

TĚSTOVINY, RÝŽE 

dramatickým vykupováním 
základních surovin. Nákupní 

V našem 
dalším čísle

SETKÁNÍ S MONIKOU 
RŮŽIČKOVOU,
ředitelkou non-foodového 
sortimentu společnosti 
Globus ČR, zahrnuje to, jak 
se retailer přizpůsobil nové 
situaci na trhu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
vnímá tým jako základní 
stavební kámen úspěchu.



Zapište si termíny do diáře!

ATOZ Group má pro vás připravený 
bohatý kongresový podzim. 

Těšíme se na viděnou na našich akcích!

Chcete sledovat přípravy vašich oblíbených kongresů? Chcete obdržet 

pozvánku jako první? Registrujte se k odběru newsletterů akcí:

www.atozregistrace.cz   www.atozregistracia.sk

8. 9. 2021, Praha

www.kongrescerpacka.cz

15. 9. 2021, Praha

www.horeka112.cz

23.–24. 9. 2021, Praha

www.eastlog.cz

6.–7. 10. 2021, Košice

www.samoska-kongres.sk

12. 10. 2021, Praha

www.kongrespp.cz

14.–15. 10. 2021, Praha

www.obalko.cz

3.–4. 11. 2021, Olomouc

www.samoska-kongres.cz

25.–26. 11. 2021, Bratislava

www.slovlog.sk
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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



 VYDÁVÁ: 
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
Holečkova 29,    150 00  Praha 5
IČ: 48117706
Tel.: +420 606 023 052
www.atoz.cz, www.zboziaprodej.cz
Vzor e-mailu: jmeno.prijmeni@atoz.cz

VYDAVATEL:
Christian Beraud-Letz

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:
Jeffrey Osterroth

RETAIL GROUP MANAGER:
Jana Lysáková

ŠÉFREDAKTOR:
Petr Hříbal

REDAKCE:
David Čapek, Pavel Gregor, Jitka Hemolová

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE:
Hannah Beraud, Simon Beraud

ZAHRANIČNÍ KORESPONDENTKA:
Kris Richard

PŘEKLADATELKA:
Marie Kyselovičová

KOREKTURY:
Martina Čechová

LAYOUT:
Bruno Marquette

FOTOGRAFIE:
Martin Mašín, Lenka Pekárková, archiv

OBCHOD:
Libor Bulíček, Martin Horníček, 
Pavel Kotrbáček, Tomáš Postránecký, 
Irena Seibertová

FINANCE, ADMINISTRATIVA:
Petra Fajfrová, Veronika Kerblerová,
Jana Nerudová

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCE:
Eva Furmanová

KOORDINÁTORKA DISTRIBUCE 
A PŘEDPLATNÉHO:
Karolína Bezunková 

DTP:
WAU! Studio s. r. o.

TISKÁRNA:
Triangl, a. s.

DISTRIBUCE:
SEND Předplatné spol. s r. o.
E-mail: predplatne@atoz.cz

 Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje 
ABC ČR, člen IF ABC

REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E6647
ISSN 1802-1662
Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve formě textové či 
obrazové, zmíněné v ediční části této publikace, jsou bezplatné. 
Jsou užity pouze za účelem poskytnutí  informací o zboží 
a značkách.

Uveřejněné materiály mohou být dále  publi ko vány pouze se 
souhlasem vydavatele.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Partnery časopisu ZaPmag jsou:

ZBOŽÍ&PRODEJ #282 5/21 80 Kč Od r. 1993

50

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

OBALY PRO E-COMMERCE skýtají potenciál k větší 
propagaci značky produktu či loajalitě k brandu. Tyto možnosti se 
hlavně ve spojení s digitálním tiskem rozšiřují a zdaleka již nejde 
o tak ekonomicky náročnou záležitost jako dříve. Ostře sledovaná je 
přitom udržitelnost. 

VLASTNÍ PALETY, 
NEBO PALETOVÝ 
POOLING? Odpověď 
na tuto otázku hledají 
obchodní společnosti 
i jejich dodavatelé. 
Smysluplný outsourcing 
přitom představuje 
dlouhodobé řešení 
a jeho většímu rozšíření 
přispívá stále cílenější 
orientace firem na 
snižování nákladů.

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ je hlavně o designu a nově také 
o autonomním řízení. Jeho vzhled přispívá k tomu, aby se zákazníci 
v prodejně cítili dobře a rádi se do ní v raceli. Proto i mrazáky, 
chladicí boxy a vitríny musejí být v jejím duchu a ladit s celým 
konceptem.

POSTŘEHY šéfredaktora 
předkládají Poznámky 
z Petrova blogu.

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY 
hrály významnou 
roli nejen 
v počáteční 
fázi pandemie, 
jež odstartovala 
dramatickým vykupováním 
základních surovin. Nákupní 
preference se ale nezměnily. Nejobrátkovější položky, jako je rýže loupaná a rýže 
parboiled ve formě sypané nebo ve varných sáčcích, udržely svoji dominanci.

V našem 
dalším čísle

SETKÁNÍ S MONIKOU 
RŮŽIČKOVOU,
ředitelkou non-foodového 
sortimentu společnosti 
Globus ČR, zahrnuje to, jak 
se retailer přizpůsobil nové 
situaci na trhu.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
vnímá tým jako základní 
stavební kámen úspěchu.



Rama. Každé jídlo s ní chutná lépe.

100% SLOŽENÍ 
Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

CHUTNÁ VÁM
MÁSLO?

NOVOU RAMU
SI ZAMILUJETE.
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