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ÚVODNÍK

Ovšem ani tento či jiný nástroj moderní
technologie nemusí stačit na odhalení
a odstranění maličkostí, které sice
mohou někomu připadat jako drobné, nepatrné až nicotné, ale
ve svém důsledku dokážou
napáchat nezvratitelné
škody. Pokud totiž něškody
koho nemile překvapí,
znepříjemní mu život, nebo
jej dokonce naštvou, zařídí
se podle toho. Možností je celá

 Zábava
 Možnosti
 Zážitky
dlouhá řada. Pokud jde o obchod a vše
s ním spojené, minimálně se danému
produktu nebo místu prodeje příště
prostě vyhne. A když má kolem sebe
rodinu, kolegy a kamarády, tak se s nimi
o svou zkušenost ještě za tepla a s gustem podělí.
Vybírám ze svých nedávných zkušeností,
které se k uvedenému vztahují. Hned
u dvou dávkovačů na tekuté mýdlo
stejné značky jsem narazil na docela zásadní problém. Při stlačení horní části
pumpičky se nic nedělo, tedy neteklo.
Až po jejím odšroubování jsem zjistil, že
její trubička je minimálně o pět centimetrů delší, tedy zalomená a nemůže fungovat. Teprve po odstřihnutí přebývající
části vše běželo, jak mělo. A po cestě na
sraz naší gymnaziální party jsme s kamarádem chtěli v prodejně tabáku koupit
pět velkých, rozuměj drahých doutníků.
Prodavačka přinesla dvě otevřené krabičky s tím, že má jenom čtyři. Koupili jsme
tedy aspoň ty a až na místě zjistili, že
v krabičkách jsou doutníky pouze tři…

Maličkosti
PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

MEZITÍM NA SLOVENSKU

PALEC NAHORU!

Všechny
názory
a podněty
jsou
vítány!

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

PALEC DOLŮ!

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

Na takéto situácie poznám priliehavé slovné
spojenie „furt dačo“. Maličkosti sú iba maličkosti, ale dokážu komplikovať život. Z tých
mojich spomeniem kúpu telefónu. Vybrala
som si overenú značku, dobré parametre
a normálnu cenu. To všetko mi bolo nanič,
pretože telefón nevedel komunikovať cez wifi
a načítanie obyčajnej stránky mu trvalo večnosť. Tak som ho vrátila a vzala iný kus. Problém je rovnaký, takže ho opäť budem musieť
vrátiť. Cesta do obchodu je síce maličkosť, ale
dokáže poriadne nahnevať a neostáva nič iné
iba konštatovať „furt dačo“.
TATIANA KAPITÁNOVÁ,
šéfredaktorka Tovar&Predaj,
tatiana.kapitanova@atoz.sk
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ktuálním hitem
nejen pro zpestření zábavy partičky,
která se o víkendu
sejde u někoho na
chalupě, je detektor
kovu. Lze s ním hledat mince, kovové
památky, šperky, zlaté nebo stříbrné
předměty i miniaturních rozměrů. Při
společném pobývání na zahradě nebo
v okolí tak není nemožné narazit třeba na poklad, který dokáže nejenom
potěšit, ale i vylepšit majetkové poměry
nálezce. Jen pozor na právní stránku
věci a taky na případné hádky o to, kdo
má vlastně právo na odměnu.
odměnu Z nevázaného veselí se může vyklubat soudní
kauza nebo bitka s koncem v podobě
rozsudku či rozkmotření dosud nerozlučných přátel.

NAVIGACE
Setkání

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

NEZMEŠKEJTE 26. KONGRES SAMOŠKA,
TENTOKRÁT NA TÉMA

UDRŽITELNÝ
OBCHOD
Hlavním tématem kongresu bude udržitelnost. Toto slovo
jsme si zvykli používat především v souvislosti s ekologií,
my ale udržitelnost obchodu vnímáme v širším kontextu.
Na kongresu se proto bude mluvit o udržení obchodu
v obcích a regionech, o lokálních potravinách, snižování
nákladů, zálohování nápojových obalů, ale i digitalizaci.

3.–4. 11. 2021 CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC
NA KONGRESU VYSTOUPÍ:
Miroslav
Singer

Kamila
Halačková

Lenka
Sobočan

Josef
Hájíček

Lukáš
Němčík

Tomáš
Pokorný

Pavel
Primus

Pavel
Vinkler

Pavel
Březina

Daniel
Buryš

Pavel
Drahovzal

Miloš
Kužvart

ředitel
institucionálních
vztahů a hlavní
ekonom, Generali
CEE Holding

client sales
consultant, retailer
services CZ & SK,
NielsenIQ

vedoucí obchodně-provozního odboru,
Jednota Tábor

client business
partner, retailer
services CZ & SK,
NielsenIQ

ředitel odboru
podnikatelského
prostředí a obchodního podnikání,
MPO ČR

obchodní ředitel,
Jednota v Uherském
Ostrohu

předseda,
AČTO, předseda
představenstva,
Skupina Coop

generální
ředitel, Kofola
ČeskoSlovensko

head of marketing
& development,
Skupina Coop

místopředseda,
Svaz měst a obcí ČR

PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT O UDRŽITELNOSTI OBCHODU!
Registrujte se na: www.samoska-kongres.cz/registrace
GENERÁLNÍ
PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

HR PARTNER:

PARTNER
KÁVY:

SPONZOŘI:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

PARTNER
VÍNA:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

ZÁŠTITA:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR:

vedoucí obchodní
skupiny, Konzum
Ústí nad Orlicí

výkonný ředitel,
Česká asociace
oběhového
hospodářství

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
BAROMETR

V srpnu se meziročně nejvíce navýšil obrat
v kategorii tvrdého alkoholu a vína

 I přesto, že se průměrná hodnota spotřebního koše v září 2021 snížila o 0,4 %,
z původních 1 730,70 Kč na 1 723 Kč, snížení
cen bylo zaznamenáno pouze u tří z deseti
sledovaných obchodníků.
Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)
36.

37.

38.

39.

40.

Albert SM 1 855,3 1 846,2 1 668,3 1 691,3 1 791,3
Albert
1 585,3 1 652,3 1 599,3 1 664,3 1 642,3
HM
Billa
1 764,9 1 814,2 1 750,3 1 893,2 1 870,2
Globus

1 865,2 1 740,3 1 633,7 1 575,9 1 793,5

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ
(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)
Meziroční změna hodnoty prodeje (8/2021 vs. 8/2020, v %)
Pivo

5,2

Sýry

3,5

Tvrdý alkohol

12,8

Čokoládové cukrovinky

3,7

Víno*

12,4

Sušenky a oplatky

-4,2

Káva

3,7

Voda

-3,7

Mléko*

0,2

Slané pochutiny

6,2

Kaufland 1 890,5 1 968,5 1 960,3 1 890,7 1 871,5
Lidl

1 863,2 1 899,2 1 884,2 1 885,2 1 887,2

Makro
1 515,9 1 488,0 1 469,8 1 486,2 1 485,8
Penny
1 744,2 1 708,8 1 686,4 1 680,2 1 688,2
Market
Tesco HM 1 530,2 1 611,2 1 540,2 1 628,2 1 652,2

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Tesco SM 1 708,2 1 696,2 1 705,2 1 699,2 1 729,2
Vývoj cen v období 1. 9. – 5. 10. 2021
Nejvíce v září zákazníci ušetřili za výrobky z monitorovaného košíku v obchodech Globus, a to
konkrétně 90 Kč, což představuje ve srovnání
s minulým měsícem pokles o 5 %. Výraznějšího
poklesu bylo dosaženo i v obchodech Penny Market, kde došlo ke snížení celkové ceny položek ze
sledovaného košíku o 82 Kč (pokles o 4,6 %). Obchodníkem, u kterého si museli zákazníci v září za
zboží ze sledovaného košíku nejvíce připlatit, byl
Kaufland, v němž celková částka za monitorované položky byla ve srovnání s minulým obdobím
vyšší jen o 31 Kč.
Hlavní vliv na snížení průměrné hodnoty sledovaného koše měly trvanlivé výrobky, u nichž došlo
v září k snížení cen o 1,2 %, u čerstvých produktů
byl detekován pokles o 0,6 %. Naopak drogistické zboží a kosmetika se prodávaly v průměru
o 0,5 % dráž než v srpnu. Snížení cen trvanlivých
a čerstvých výrobků bylo v září způsobeno i nižší promoční aktivitou. Obchodníci totiž nabídli
svým zákazníkům u těchto skupin zboží v průměru o 10 % akčních nabídek více než v srpnu.
Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřebního koše v září 2021 pohybovala na úrovni
1 489,10 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili
v prodejnách Tesco HM (1 592,40 Kč). 

1 723

Kč

 Průměrná hodnota
spotřebního koše se snížila
z 1 730,70 Kč na 1 723 Kč.

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ
(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)
Meziroční změna hodnoty prodeje (8/2021 vs. 8/2020, v %)
Papírové produkty

-1,1

Krmivo pro psy a kočky

4,3

Péče o vlasy

0,1

Prací prostředky

-4,2

Péče o zuby*

2,8

Čisticí prostředky

1,6

Osobní hygiena

4,1

Péče o tělo*

6,9

Péče o dítě

0,9

Dětská strava

3,5

* ČR, elektronická data moderního trhu

O svátcích se Češi bez alkoholu neobejdou
 Většina českých domácností (85 %) kupuje nějaký druh alkoholického nápoje jak na
Vánoce, tak na Silvestra. Skoro 90 % domácností na Moravě kupuje při těchto příležitostech
nějaký alkohol, stejně tak se to týká domácností se čtyřmi a více osobami. V zářijovém průzkumu na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 1 097
respondentů společnost InsightLab zjišťovala, jak se v oblasti nákupu alkoholu a pochutin
na svátky čeští spotřebitelé chovají.
Na Vánoce Češi kupují zejména pivo (56 %) a šumivé víno / sekt (54 %). Oblíbené je i bílé víno
(41 %) nebo rum (32 %). Aperitiv si na Vánoce
dopřává 17 % českých domácností. Oproti tomu
na Silvestra vede šumivé víno / sekt (61 %), následuje pivo (43 %) a šampaňské víno (35 %).
Červené víno při obou příležitostech zaostává
za bílým vínem (Vánoce: bílé 41 % vs. červené
31 %; Silvestr: bílé 33 % vs. červené 22 %). Červené víno je oblíbenější při obou slavnostních
příležitostech u respondentů starších 60 let, než
je tomu u mladších věkových skupin. Oproti tomu
ženy zase více preferují bílé víno u obou příležitostí než muži. Aperitiv, který je oblíbený na
Vánoce, se na Silvestra skoro nekupuje (7 %). 

4
%
-0,
 V porovnání se srpnem se průměrná cena
spotřebního koše v září 2021 snížila o 0,4 %.

Jaké typy alkoholu spotřebitelé
kupují na Vánoce?
Pivo

56 %

Šumivé víno / sekt

54 %

Bílé víno

41 %

Rum

32 %

Červené víno

31 %

Šampaňské víno

30 %

Likér

17 %

Aperitiv

17 %

Růžové víno

13 %

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



V září klesly ceny
trvanlivých výrobků

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

VE STRUČNOSTI:

 On-line prodej potravin v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst, v Česku
v uplynulých třech letech rostly tržby v tomto
segmentu průměrným tempem o 106 procent
ročně. Významný nárůst byl i jinde v Evropě,
a to průměrně o 37‚3 %. Data ze 24 evropských
zemí analyzovala realitně-poradenská společnost Cushman & Wakefield.
Aktuálně činí podíl on-line prodeje potravin na
celkových tržbách za potraviny v České republice
4‚2 %, což koresponduje s průměrným podílem
v Evropě (4‚4 %). Je to sice výrazně méně než
v jiných maloobchodních kategoriích – například
u elektroniky se aktuálně prodává téměř 50 %
objemu tržeb on-line –, do roku 2025 by ale v ČR
mohlo jít až o 9‚6 %.
Podíl e-commerce bude zároveň růst ve všech maloobchodních kategoriích. Celkově by se on-line
prodeje měly na maloobchodních tržbách v ČR
koncem letošního roku podílet již téměř 15 %, což
je nejvíce ze zemí střední Evropy. Michal Soták,
partner a vedoucí investičního týmu Cushman &

Wakefield v ČR, vývoj komentuje: „Trend on-line
nakupování potravin započal již před pandemií,
ta ho pak samozřejmě akcelerovala – možnost
nechat si dovézt potraviny domů se stala atraktivní i pro ty, kdo dříve váhali. Mnozí přínosy této
formy nákupu potravin oceňují i nadále, a lze tak
předpovídat další růst segmentu – do roku 2025
očekáváme více než zdvojnásobení jeho podílu na
celkovém prodeji potravin v Česku.“
O on-line prodeji potravin čtěte také
na str. 18. 

Hypermarkety Globus
procházejí proměnou
 Společnost Globus ČR přichází s moderním a pohodlným konceptem hypermarketu
pro zákazníky, který poskytne nový zážitek
z nakupování. Jeho plocha je rozdělena na
přehledné sekce, které umožní komplexní nabídku sortimentu na dané téma. A změny jsou
i v úspoře spotřeby energií. Prvním hypermarketem v novém pojetí je Globus v Českých
Budějovicích, rekonstrukcí prošel i hypermarket v Praze-Čakovicích. Inspirací k nové podobě byly úspěšné obchody v Evropě.

JEDNOU VĚTOU:

„Naděje není
to přesvědčení,
že něco dobře
dopadne,
ale jistota,
že má něco smysl
– bez ohledu na to,
jak to dopadne.“
Václav Havel,
český dramatik, esejista a politik
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OBLÍBENÉ VITAMINY
V NOVÉM OBALU
A ŠIRŠÍM SORTIMENTU
A
INK
V
NO

PŘEHLEDNĚJŠÍ OBALY

ZDŮRAZNĚNÍ PŘÍNOSU PRODUKTŮ

Podpora: radio • print • online • akce v místě prodeje • outdoorové akce

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU O NOVINKY
www.maxivita.cz
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Tržby za on-line
prodej potravin
se každoročně
zdvojnásobí

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
VE STRUČNOSTI:

SLOVO
ODBORNICE!

Tereza
Trávníčková
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Dobré pro mě,
dobré pro planetu
S rostoucím zájmem veřejnosti o oblast udržitelnosti
jsou spotřebitelé a spotřebitelky aktivní nejen ve vyhledávání informací o praktikách firem, ale sami se
snaží chovat tak, aby omezili svůj dopad na životní
prostředí. Za poslední rok vzrostl podíl těch, kteří se
snaží aktivně snižovat svou uhlíkovou stopu, o 30 %.
Dále se lidé nejčastěji snaží omezit plýtvání potravinami a snížit spotřebu plastů.
Zároveň si lidé uvědomují i dopad toho, co mají
na talíři, a proto každý druhý za poslední rok provedl změny ve svém jídelníčku. Kromě zmíněného
omezení plýtvání jídlem se lidé nejčastěji zaměřují
na výběr lokálních produktů a omezování či úplné
vyřazení masa a mléčných výrobků. K omezování
konzumace živočišných produktů přispívají i další,
individuálnější motivace – vnímání rostlinných potravin jako zdravějších či snaha o zlepšení nutriční
hodnoty jídelníčku.
V důsledku obav o stav životního prostředí tak narůstá počet flexitariánů a flexitariánek, tedy lidí,
kteří konzumují maso a živočišné produkty jen příležitostně nebo jejich spotřebu cíleně omezují. Tento
trend rozhodně vítáme, naším hlavním cílem je totiž
snížit spotřebu masa a dalších živočišných produktů
o 50 % do roku 2040. Zdá-li se vám tento cíl jako
příliš ambiciózní, vezměte v potaz to, že současná
průměrná roční spotřeba masa je 83,2 kilogramu
(2019), ale v roce 1936 byla „jen“ 38,1 kilogramu.
Netvrdím tedy, že maso či živočišné výrobky nebyly
součástí naší stravy. Byly. Ale ne v takové míře jako
dnes. Pomoci může každý z nás – volbou rostlinných pondělků, pravidelnými veganskými obědy či
úplným přechodem na rostlinnou stravu. V každém
případě bude vliv takových kroků na osobní ekologickou stopu značný.

VE TŘECH
SLOVECH:

Proto se v ProVeg zabýváme
zvyšováním povědomí o tom,
jaký vliv mají potraviny, které
jíme. Usilujeme o svět, v němž
si každý může vybrat lahodné
a zdravé jídlo, které je dobré pro
všechny lidi, zvířata i planetu.

Chutně
Zdravě
Udržitelně

Tereza Trávníčková,
food industry & retail konzultantka,
ProVeg Česko

Maloobchodní síť Globus nastartovala
novou vlnu modernizace svých obchodních
domů rekonstrukcí hypermarketu v Českých
Budějovicích předloni. Tento koncept obchodu, který se ukázal velmi úspěšný a zákazníky vítaný, se právě dokončil i v Praze-Čakovicích.
„Podstatou nového prostoru je funkční a velice
příjemný prostor se širokou nabídkou regionálních
i mezinárodních, ale zejména vlastních produktů
pod značkou Poctivá výroba Globus, které vyrábíme přímo v prostorách naší prodejny,“ popisuje
jednatel Jochen Baab. Retailer v novém konceptu
snižuje výšku regálů pro větší přehlednost a přidává grafické prvky pro lepší orientaci uvnitř. Aby
nakupování bylo ještě pohodlnější, rozdělil sortiment do tzv. světů. 

Jon Wright, head of European data and insight
společnosti IGD, komentuje prognózy pro evropský trh s potravinami a spotřebním zbožím do
roku 2026: „Předpokládáme, že trh poroste o pět
procent. Je však důležité poznamenat, že velkou
část z toho bude řídit spíše inflace než růst objemu prodeje. A nárůst se navíc bude v jednotlivých
zemích lišit podle místních podmínek. I když jsou
vyhlídky obecně pozitivní, je třeba zdůraznit, že
důvěra spotřebitelů je křehká. Během posledního
roku se propadla a vyprchala a v reakci na měnící
se podmínky existuje potenciál, že se tato situace
může poměrně prudce vrátit.“

Spotřebitelská soutěž
SZIF s Klasáčkem
 Dne 4. října odstartovala velká spotřebitelská soutěž s názvem Stříhejte kolem dokola
pod záštitou Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Cílem je podpora kvalitních produktů označených značkami kvality, jako je například Klasa, Bio či Regionální
potravina. Hlavní cenou je roční zapůjčení tří
osobních automobilů. Soutěž potrvá až do
2. ledna 2022.
Češi rádi soutěží a také čím dál více při nákupu
potravin upřednostňují kvalitu, jak vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK. Až 84 % dotázaných preferuje při výběru potravin čerstvost a zralost. Výzkum potvrdil důležitost značek kvality při
rozhodování během nákupu potravin. I letos dominuje Klasa, kterou podle výzkumu zmiňovalo
90 % dotazovaných, Regionální potravinu označilo 59 %. „Jsme rádi, že spotřebitelé znají značky
kvality potravin a že v ně mají důvěru. I proto jsme
se rozhodli uspořádat již tradiční podzimní spotřebitelskou soutěž Stříhejte kolem dokola, která spočívá v edukaci a vede spotřebitele k nákupu kvalitních produktů,“ uvádí Luďka Raimondová,
tisková mluvčí SZIF. A doplňuje: „V loňském ročníku soutěže, i přes velmi složitou pandemickou
situaci, zaslali soutěžící téměř 180 tisíc platných
herních karet, tedy více než sedm milionů vystřižených log značek kvality.“ 

Lze předpokládat, že všechny prodejní kanály v celém regionu budou do roku 2026 generovat další
prodeje, ale podíl hyper- a supermarketů na trhu
se sníží o 2‚5 % a 2‚8 %, zatímco convenience
obchody, diskonty a e-shopy porostou s tím, jak se
budou nadále rozvíjet pandemií zakotvené trendy
spotřebitelského nakupování.
Další prognózy společnosti IGD najdete na
www.zboziaprodej.cz. 

OC Rokycanská
sází na modernizaci
a zkvalitnění služeb
 Počátkem října byla v plzeňském obchodním centru Rokycanská (dříve OC Plzeň)
oficiálně završena rekonstrukce exteriéru.
Stavební práce, které trvaly tři měsíce, zahrnovaly úpravy vnějšího pláště, hlavního pěšího vstupu do centra a instalaci loga, které
reflektuje letošní úspěšný rebranding vizuální identity. Postupné revitalizace se vedle
fasády a vizuální komunikace dočká také interiér

Evropský trh
s potravinami
vzroste o pět
procent
 Společnost IGD zveřejnila pohled na další
vývoj trhu s potravinami a spotřebním zbožím
v Evropě do roku 2026. Podle jejích analytiků
vzroste potravinářský trh o pět procent,
ovšem spotřebitelská důvěra je křehká.

centra. Zkvalitňování služeb a zlepšení zákaznického zážitku podporuje otevření nových prodejen
a konceptů, které do OC Rokycanská míří i díky
velmi dobrým výsledkům na úrovni návštěvnosti
i tržeb v poslední době. Vlastník centra, Nemovitostní fond Trigea, modernizací posouvá plzeňské

VE STRUČNOSTI:
centrum Rokycanská směrem k současným trendům v retailu. Markantní úpravy dokládají proměnu formátu z hypermarketu Tesco s nákupní
pasáží na moderní obchodní centrum s pronajímatelnou plochou téměř 30 000 m2. 

Bez kávy ani ránu

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

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


inzerce

 Káva se těší značné oblibě i v České republice. Aktuální průzkum Instant Research
agentury Ipsos ukázal, že život bez kávy si
neumí představit 6 z 10 lidí, 88 % Čechů vypije
alespoň jeden šálek denně. Nejraději si kávu
dopřávají po probuzení a během dopoledne,
pro téměř třetinu Čechů je neodmyslitelnou
součástí pracovního dne.

Action poprvé
překvapil i Prahu

 Po prvním roce na tuzemském trhu Action
dál expanduje a zahájil provoz své vůbec
první prodejny v hlavním městě. Nejnovější
tuzemská pobočka tohoto diskontního řetězce, která se 7. října otevřela v nákupním
centru Eden v Praze 10, je již patnáctou prodejnou řetězce v České republice. Obchodní
model Action s neustále obměňovanou částí portfolia produktů, které tak zákazníkům přináší příjemná překvapení při každé návštěvě, se na českém trhu osvědčil. Po zprovoznění čtrnácti
obchodů, z nichž první byl otevřen v srpnu 2020,
přinese metropoli zážitek z nakupování v Action
i pražská prodejna. 
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Spotřeba kávy v tuzemsku roste od roku 2015
a podle nejnovějších údajů se meziročně zvýšila
o 5‚4 %. Češi tak ročně zkonzumují průměrně
2‚2 kg kávy na osobu. Češi pijí kávu nejčastěji
doma (67‚2 %), nezanedbatelná část konzumentů
si kávu dopřává v práci (29‚1 %). „Vedle růstu samotného za pozornost stojí i změny v jednotlivých
kávových kategoriích. Ze zpětné vazby od zákazníků je patrné, že přestože stále nejvíce Čechů
konzumuje instantní nebo mletou kávu, jejich
preference se čím dál více posouvají ke kávě zrnkové. Dlouhodobě roste také obliba kapslové
kávy,“ říká Lumír Františák, sales manager společnosti JDE Professional. 

KONGRES

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Eastlog 2021:
Restart logistických
akcí vyšel na jedničku
Vysoká účast na zářijovém kongresu Eastlog svědčí o tom, že logističtí profesionálové
neztratili zájem o výměnu myšlenek, názorů a informací. První kongresový den nabitý
odborným programem završilo večerní předání Ocenění Log-In 2021 a networkingový
Logistický Business Mixer. Další den účastníci zavítali do nových skladů společností
Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

E

astlog 2021 restartoval širokou
diskusi o současnosti a budoucnosti logistiky a dodavatelských
řetězců. Ve dnech 23. a 24. září
se tak do pražského O2 universa
vrátil jeden z největších středoevropských logistických kongresů. Přivítal 435 účastníků, kteří se
po roce pandemických restrikcí chtěli opět setkat
s lidmi z celého logistického trhu. A také si přišli vyslechnout přednášky a diskuse spojené s výzvami,
které si letos pořadatelé kongresu položili. Jeffrey
Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti
Atoz Group, říká: „Vytkli jsme si pět výzev, které
opsaly program letošního Eastlogu – Učinit logistiku udržitelnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizovat a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu; Zvládnout boom e-commerce.“

Udržitelnosti se věnoval dopolední program. Po
úvodu, ve kterém vystoupili zástupci zlatých
partnerů kongresu (společnosti Panattoni a Hopi
Holding), následovala první letošní inovace. Namísto vystoupení jednoho inspirativního řečníka
zvolili organizátoři zúžený diskusní formát dvou
osobností zdánlivě ze dvou protipólů – Petra Jonáka (Svaz průmyslu a dopravy ČR) a Vojtěcha
Koteckého (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy). Zdánlivě proto, že se
ukázalo, že pohledy průmyslník“ a ekologa nejsou v konfliktu, ale mohou být komplementární,
kompromisní či dokonce konsenzuální. Odpovědi obou řečníků na 14 připravených otázek byly
pro účastníky velmi dobrým vkladem pro tříbení
vlastních myšlenek a východiskem pro další části
programu.

LCA pro logistiku
Další silnou osobností kongresového dne byl profesor Vladimír Kočí (VŠCHT), který se zaměřil na
hodnocení životního cyklu výrobků a služeb. Připomněl, že studie LCA mohou popsat energetické či materiálové vstupy v rámci celého řetězce
a přinést klíčové poznatky pro snižování náročnosti nebo hledání neefektivity. V dopoledním
bloku zazněla také případová studie nazvaná
Udržitelná firma vyžaduje především udržitelné
skladování. Jan Turek (Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko) a Pavel Sovička (Panattoni) na konkrétním projektu prezentovali, jak lze snižovat
uhlíkovou stopu při přípravě nových skladových
prostor.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Přejete si vědět víc?

Workshopy reagovaly
na konkrétní výzvy

Katarína Dobešová (Nestlé) a David Piškanin (Hopi
Holding) prezentovali významný projekt loňského
roku, kdy Nestlé stěhovalo čtyři sklady ze dvou
zemí do jednoho distribučního centra v Prostějově.
Nové karty, nová hra. Tak zněl název vystoupení
Miroslava Singera (exguvernér ČNB, nyní hlavní
ekonom Generali CEE Holding). Proč karty? Podobně jako v případě jiných krizí i pandemie zamíchala poměry a děním na trzích. S jinými kartami
hrají výrobní podniky, stát, jiné trumfy mají digitální firmy. Zatím se zdá, že česká i evropská ekonomika se s dopady pandemie vyrovnává relativně
dobře. Ukazuje se, že pandemie je (byla) exogenním vlivem a po jejím plném odeznění nemusí zůstat spálená země, jak někteří před půldruhým
rokem předvídali.

Odpolední program Eastlogu se rozdělil do tří
tematických sekcí, stále v duchu dílčích výzev pro
tento ročník kongresu. V rámci Digilogu, nad kterým převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR,
se diskutovalo o dopadech pandemie v kontextu
rychlejší implementace automatických a robotizovaných logistických procesů. Během workshopu vystoupilo několik inspirativních osobností –
Jiří Holoubek (Svaz průmyslu a dopravy ČR),
Mirko Kuda (Hortim SK), Peter Bílik (Anasoft),
Petr Čermák (Blockchain Connect | Czech Alliance), Aleš Malucha (Rohlik.cz) nebo Lubomír Veselý (Grit). V rámci panelové diskuse nazvané Nezastavitelný vzestup automatizace, digitalizace
a robotiky své názory prezentovali Pavel Osička
(Linde Material Handling), Laurent Jechoux (Contera), Vojtěch Fukal (Nexen Tire Europe) a Branislav Puliš (Photoneo).
Pandemie přinesla výzvy pro maloobchod a sektor
FMCG a vyvolala značný zájem spotřebitelů o internetové nakupování. Nejen o tom se debatovalo
na workshopu Retailog, kterému poskytl patronát
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).
Vyslechnout jsme si mohli názory Tomáše Prouzy
(SOCR ČR), Pavla Blažka (CTP), Aleše Maluchy
(Rohlik.cz), Jana Krupky (Bosch Termotechnika),
Jana Poltera (Dachser Czech Republic), Anny Clark
a Mariána Niče (oba EIT Urban Mobility). Závěr
workshopu patřil panelové diskusi nazvané Město
jako logistická výzva, která se věnovala city logistice. Vystoupili v ní Jaroslav Beneš (Plzeňský Prazdroj), Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela (GLS CZ)
a Oldřich Petránek (InLogistics).
Třetí workshop se zaměřil na výzvy, které souvisejí s českým i evropským autoprůmyslem. Dvouhodinový blok zaštítilo Sdružení automobilového
průmyslu, jehož zástupce Tomáš Jungwirth zahájil program „úvodem do současného dění“. Následovala prezentace Iliyana Ivanova (Škoda Auto),
který nastínil to, jaký dopad bude mít elektromobilita na dodavatelské řetězce. O zdokonaleném
milk runu a současně první instalaci systému Autostore v Česku přišli referovat Stefan Walter
Scharr, Josef Brázda (oba Continental Automotive)
a Jindřich Kadeřávek (Element Logic Czech Re-

Krize zamíchala poměry
a děním na trzích

Pandemie rozdala
nové karty.
S jinými hrají
výrobní podniky,
stát, jiné mají
digitální firmy.
Na vystoupení Miroslava Singera přirozeně navázala debata nazvaná „Hledání dalšího ekonomického normálu“ včetně hledání logistického
normálu. O tom, jak bude vypadat ekonomika
a logistika po pandemii, diskutovali Simona Kijonková (Packeta Group), Jiří Kristek (Cushman &
Wakefield), František Mikeš (Toyota Material
Handling CZ), Martin Baláž (Prologis) a již zmiňovaný Miroslav Singer. Diskusi moderovala Daniela
Písařovicová (DVTV).

Ocenění náleží nejlepším
logistickým inovátorům
Po velké ekonomické diskusi, kterou lze považovat
za zlatý hřeb odborného programu kongresu, navázal Galavečer logistických inovací, jenž byl spojen
s předáním Ocenění Log-In pro nejlepší inovace
a inovátory českého logistického trhu za uplynulý

www.eastlog.cz/
report2021

rok. Logistické inovace byly rozděleny do tří kategorií a každá měla svého garanta – Technická
a technologická inovace roku (profesor Vladimír
Mařík, ČVUT), Projektová inovace roku (Oldřich
Petránek, InLogistics) a Inovace v logistických realitách (Jakub Holec, 108 Agency). Vyhlášen byl také
Fachman roku, a to díky výběru Klubu logistických
manažerů s prezidentkou Miroslavou Jechoux. Výsledky prvních tří kategorií určila logistická veřejnost při hlasování na www.projektlogin.com. Vítězi letošního ročníku Ocenění Log-In se staly
společnosti Gebrüder Weiss, GLS a WeDo. Titul
Fachman roku si odnesl Daniel Mareš. Večer moderovala a vítěze vyhlašovala Daniela Písařovicová.
Po nabitém odborném programu přišla příležitost
pro „vydechnutí“. V rámci Eastlogu jej už tradičně
umožňuje Logistický Business Mixer, večer plný
networkingu, zábavy a netradičních her.

Nové sklady Lidlu
a Coca-Coly představily
inspirativní logistická
řešení
Druhý den patřil návštěvám logistických areálů
v rámci konceptu Seelog. Letos měli účastníci příležitost navštívit zbrusu nové sklady společností Lidl
Česká republika v Buštěhradu a Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko v pražských Kyjích. V někdejším
brownfieldu Poldi Kladno vyrostlo v posledních
dvou letech logistické centrum úctyhodných parametrů – má kapacitu 47 000 palet a může obsluhovat až 90 maloobchodních prodejen Lidl.
Neméně zajímavý byl „výlet“ do Kyjí. Nový plně
automatizovaný sklad společnosti Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko představuje jednu ze současných zásadních investic nápojářského giganta
do výrobní a logistické infrastruktury v České republice. Sklad charakterizuje vysoká míra automatizace, kapacita přes 20 000 palet i vysoká
rychlost robotického zaskladnění a vyskladnění
v režimu just-in-time.
Příští kongres se uskuteční 12. až 13. května 2022
v O2 universu.
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public). Následující příspěvek patřil Robertu Sgariboldimu (108 Agency) a jeho pohledu na to, jak
se automobilový průmysl vyrovnává s nabídkou
skladů v době postcovidové. Workshop zakončila
panelová diskuse nazvaná Automotive na mnoha
křižovatkách najednou. O elektromobilitě, narušených dodavatelských řetězcích, robotizaci, nedostatku komponent, odbytu a sdílení vozů v budoucnosti debatovali Zdeněk Petzl (Sdružení
automobilového průmyslu), Petr Novák (JTekt
European Operations), Iliyan Ivanov (Škoda Auto)
a Petr Kuchyňa (Kiekert-Cs).



Dopolední program završila jedna ze dvou hlavních panelových diskusí letošního kongresu. Debatu s poněkud poetičtějším názvem Tisíc a jedna
podoba udržitelnosti odstartovala již diskuse některých jejích účastníků ve foyer. A to právě
o mnoha rozměrech udržitelnosti. Přímo na pódiu
se potom debatovalo o udržitelném skladování,
efektivním využití dopravních prostředků, optimalizaci rozvozových tras, alternativních pohonech,
udržitelnosti v obalech či emisních kompenzacích.
Účastníky diskuse byli Marianne Richeux (Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), Roman Bartišek
(Albert Česká republika), Jan Turek (Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko), Frederic Rotrou (CHEP)
a Pavel Sovička (Panattoni). Partnerem panelové
diskuse se stala Česko-slovenská iniciativa ECR.

Stáhněte si speciální přílohu,
která se na 16 stranách detailně
věnuje dění na letošním kongresu.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
KDO JE KDE

SLOVO
ODBORNÍKA!

Jaroslav Vích

PŘÍCHODY

 Komerčním ředitelem společnosti Emco je
od září Daniel Nikl. Doposud zastával funkci obchodního ředitele společnosti Sarantis Czech Republic. Zkušenosti získal také na obchodních a marketingových pozicích ve firmách Aveflor, Unilever
ČR/SR, Reckitt Benckiser nebo Nestlé Česko. 

 Petr Juliš je novým generálním ředitelem
společnosti Action pro Českou republiku.
Bude zodpovědný za veškeré aktivity řetězce na
lokálním trhu. Zkušenosti sbíral na manažerských
funkcích ve společnostech Penny Market, AmRest
nebo Decathlon. 
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Zálohování obalů:
důležitý krok
k udržitelnosti
Na Slovensku počátkem ledna startuje nová éra práce s obaly. PET lahve a plechovky budou zálohované.
Přípravy na straně výrobců i obchodníků momentálně vrcholí. Proč je tento systém tak důležitý? A kdy
ho budeme mít v Česku?
Na úvod je dobré zmínit, že tento systém již funguje
v řadě evropských zemí. Další se ho chystají zavést.
Česko je teprve na začátku cesty k němu. Cílem zálohování je uzavřít systém hospodaření s obaly. Použitá PET lahev či plechovka je vrácena a recyklována.
Jde o princip znovupoužití, kdy z PET lahve bude PET
lahev, z plechovky opět plechovka. Nebudou tak již
vznikat stále nové, které dnes navíc zčásti končí ve
spalovnách, na skládkách nebo dokonce v přírodě.
To zálohový systém výrazně omezí. Vytvoření tohoto
cirkulárního systému je klíčovým krokem k dosažení
udržitelného podnikání v oblasti hospodaření s obaly.
A naším příspěvkem k ekologicky čistší budoucnosti.
Možná se zeptáte, proč takovýto systém potřebujeme v Česku. Když patříme na špici v třídění...
Důvodem je to, že co se PET lahví týká, na třídění
nenavazuje dostatečná recyklace. Stále příliš velký
objem PET lahví končí na zmíněných skládkách či ve
spalovnách. Pokud jde o plechovky, ty nejsou ani dostatečně tříděny. Praxe přitom říká, že bez zavedení
záloh na tyto obaly je složité dosáhnout vysokých
čísel recyklace.
Zatímco na Slovensku začnou v lednu zálohovat,
u nás bude diskuse o tomto systému teprve začínat.
Předpokládáme, že ke spuštění záloh by mohlo dojít
v horizontu tří let. V Kofole máme jasno. Jsme pro
zavedení záloh na PET lahve a plechovky a podpoříme nezbytné kroky k jejich zavedení. Souvisí to
i s našimi plány. Do roku 2030 je naším cílem být
zero waste a dosáhnout uhlíkové neutrality. Jedním
z našich dalších kroků, které jdou tímto směrem, je
zavedení litrových vratných skleněných lahví pro naše
vybrané nápoje. Na trhu buVE TŘECH dou již na jaře příštího roku.
Nemají nahradit PET lahve.
SLOVECH:
Mají být jejich alternativou pro ekologicky myslící spotřebitele nebo pro
ty, kterým nápoje
ze skla prostě lépe
chutnají.

Zálohování
Recyklace
Budoucnost

Jaroslav Vích,
obchodní ředitel,
Kofola ČeskoSlovensko

 Novým generálním ředitelem The Coca-Cola Company pro ČR a SR se stal Zbyněk
Kovář. Nahradil Natalii Stroe, která nově v rámci
skupiny The Coca-Cola Company zastává pozici
generální ředitelky pro Polsko a pobaltské země. 

 B2B segment skupiny Mall Group nově
řídí Jan Hollmann. Přichází z Alza.cz a bude mít
na starost kompletní B2B segment napříč celou
skupinou, jejíž potenciál a možné synergie chce
plně využít. 

 Vojtěch Halamíček je nově manažerem
marketingového oddělení společnosti Marlenka International. V minulosti vedl marketing
například v MP Krásno, Kostelecké uzeniny, Chodura – Beskydské uzeniny nebo společnosti Emos. 

 Organizaci Fairtrade Česko a Slovensko
povede Lubomír Kadaně. Přináší s sebou zkušenosti z operativy, obchodu i marketingu. Střídá
Hanu Malíkovou, která odchází na mateřskou
dovolenou. 

 Novým CEO e-commerce agentury Inveo
je Jaroslav Holý. Jeho cílem bude přetvořit Inveo
v marketingový a byznysový hub pro celou e-commerce scénu i domovskou skupinu V-Sharp, pod
niž spadá také logistický startup DoDo nebo venture studio V-Sharp Alpha. 

 Vedení nově vznikajícího týmu společnosti Shoptet, jehož cílem je rozvoj platební
brány Shoptet Pay, přebírá Ondřej Buben.
Přichází z ČSOB, kde měl na starosti sekci zabývající se akceptací platebních karet. Své zkušenosti by
měl nyní uplatnit při sestavování vlastního týmu
a zdokonalování Shoptet Pay. 

 Vedení marketingové agentury senseZoom posiluje Martin Březina, který zastává
pozici managing director. V čele agentury střídá
jejího spolumajitele Hynka Bartíka, který se nadále
bude věnovat především aktivitám v česko-slovenské fintech investiční platformě Crowdberry, která
získala v agentuře většinový podíl na začátku tohoto roku. 

NOVINKY

www.alimpex.cz

inzerce

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
KDO JE KDE

 Novým head of performance skupiny
Packeta, která vlastní českou logisticko-technologickou firmu Zásilkovna, se stal Jan Slezák. Jeho hlavním úkolem bude vyhodnocování
a strategické směřování on-line marketingu ve
všech zemích, ve kterých Packeta působí. Před příchodem do Packety pracoval více než 11 let ve
společnosti Seznam.cz. 

 Marie Baláčová je nyní vedoucí týmu datové analytiky pro region CEE a Ondřej Fukal
se stává vedoucím týmu správy nemovitostí
pro region CEE. Realitně-poradenská společnost
Cushman & Wakefield tak posiluje svou řídicí
strukturu v regionu střední a východní Evropy. 

ODCHODY
POVÝŠENÍ

Jednoduché ovládání

 POPAI CE má poprvé v historii prezidentku, Andreu Vozníkovou, research directora
agentury InsightLab. Viceprezidentem je Petr
Šimek, jednatel agentury Wellen, který byl v předchozím období prezidentem asociace. 

Standardizovaná
B2B a B2C data
Cloudové řešení
Systémová
kontrola dat

 Lukáš Behúň, dosavadní produktový
manažer Zboží.cz, se od 1. září stal ve společnosti Seznam.cz ředitelem nově vzniklé divize E-commerce. Ta se bude orientovat na rozvoj
platformy, která umožní uživatelům nakupovat
přímo na Seznam.cz. 

Integrace do stávajících
informačních systémů
Školení,
poradenství, podpora

 Ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný požádal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o uvolnění
z funkce. Učinil tak v souladu se zákonem o státní službě. Ve funkci skončil k 30. září. K tomuto
rozhodnutí jej vedly zejména soukromé a rodinné
důvody. Jedná se o osobní rozhodnutí. 

 Brněnská společnost Grit má nového generálního ředitele. Od 1. října se jím stal dosavadní CSO Lubomír Veselý. Končící ředitel
a spolumajitel Dalibor Damborský se přesouvá do
představenstva. 

Více personálních změn najdete
na www.zboziaprodej.cz



Certifikovaný
elektronický katalog

 K 30. září uzavřel Gerhard Fischer pracovní kariéru a odešel z pozice předsedajícího jednatele společnosti dm Česká republika. Jeho pracovní úkoly a zodpovědnost
převzaly jednatelky Martina Horká a Markéta
Kajabová. Nově bude etablováno širší vedení společnosti, které se rozroste o další tři členy. Josef
Razím zodpovídá za oblast IT, Jiří Peroutka za oblast komunikace a Michaela Zikmundová za oblast
vedení sortimentu. 

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

AGENDA

Detailní informace o dalších
chystaných retailových
akcích najdete na:
www.zboziaprodej.cz/udalosti

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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PRAHA

SAMOŠKA CZ
26. kongres na podporu
tradičního trhu

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ
ZNAČKY 2021

 Hlavním tématem letošního kongresu bude
udržitelnost. Toto slovo jsme si zvykli používat především v souvislosti s ekologií, my ale udržitelnost
obchodu vnímáme v širším kontextu. Budeme tedy
mluvit o udržení obchodu v obcích a regionech,
o lokálních potravinách, snižování nákladů, ale i digitalizaci. Představíme program Obchůdek 2021+,
který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR na podporu provozovatelů prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v malých obcích. O současném vývoji ekonomiky pohovoří Miroslav Singer, ředitel institucionálních vztahů a hlavní
ekonom Generali CEE Holding. Chybět nebudou
ani aktuální data společnosti NielsenIQ o tom, jaký
vliv měl covid na zákazníka tradičního trhu. V předvečer kongresu bude příležitost navázat nové kontakty na neformální večerní party. 



www.samoska-kongres.cz
+420 733 553 554
jana.havlickova@atoz.cz

 Již 11. listopadu 2021 se veřejnost dozví, kterým značkám zákazníci letos nejvíc věří, prostřednictvím tiskové zprávy a médií. Pří této příležitosti
proběhne v Martinickém Paláci odpolední tisková
konference a večerní slavnostní ceremonie, které
se zúčastní zástupci vítězných značek, mediální
a odborní partneři programu Důvěryhodné značky.
Program organizuje společnost Atoz Marketing
Services a v jeho rámci proběhl již sedmým rokem
nejrozsáhlejší průzkum důvěry prostřednictvím
agentury NielsenIQ na reprezentativním vzorku
4 000 spotřebitelů. Letos se v této jedinečné anketě utkalo přes 700 značek v 80 kategoriích napříč celým českým trhem. Vedle tradičních kategorií budou vyhlášený i kategorie nové, kde důvěra
hraje důležitou roli. 
www.duveryhodneznacky.cz
+420 739 571 385
duveryhodneznacky@atozgroup.cz

inzerce

POPAI DAY 2021
BACK TO THE RETAIL
13. ročník prestižní akce pro profesionály z retailu

25. 11. 2021

Kongresové centrum

O2 universum

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

POPAI FÓRUM 2021

Omnichannel konference o probíhajících trendech, perspektivách
a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu.

POPAI AWARDS 2021

Soutěž o nejlepší realizace a projekty komunikace v retailu.

Hvězda 3D reklamy 2021

Soutěž o nejlepší reklamní a dárkové předměty.

POPAI STUDENT AWARD

Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů in-store komunikace.
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI
AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI
S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

PARTNEŘI

SPONZOŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

K nepochopení

 Stále více lidí, kteří prodělali nákazu koronavirem, si i po vyléčení stěžuje na trvalé zdravotní
problémy. Jde o tzv. postcovidový syndrom. Konkrétně se jedná o soubor příznaků po prodělaném
onemocnění covid-19 nezávisle na tom, jak těžký
byl průběh onemocnění. Nejčastěji je to třeba nevysvětlitelná únava či náhlá dušnost, poruchy
spánku, špatná fyzická kondice, vypadávání vlasů,
sklony k depresím, potíže se zažíváním. Pacienti
často ani netuší, že touto nemocí procházejí,
a hlavně si nevědí rady. Srozumitelné informace
o postcovidu a léčbě nabízí třeba www.postcovidovysyndrom.cz. Podle expertů je ještě stále brzy,
abychom věděli, co všechno tato nemoc způsobuje, ale… Jakákoliv odborná rada je vždy lepší než
ve sžíravé, ohrožující nejistotě trpět, tápat a hledat
pochybnou pomoc na anonymních fórech. 

Překvapení a úsměv

 Už je to tu zase... Stále častěji se v éteru objevují věci, které se marně snažím pochopit. Americký tisk nedávno informoval o tom, že tamní hudební skladatel čínského původu Bright Sheng zrušil
seminář na Michiganské univerzitě poté, co ho
studenti obvinili z rasismu. Důvod? Během výuky
jim pustil film Othello z roku 1965, ve kterém má
představitel hlavní role Laurence Olivier načerněný
obličej. Mimochodem byl spolu s dalšími třemi herci za výkon v této zfilmované divadelní inscenaci
nominován na Oscara. Pro studenty to prý bylo
zraňující a zneklidňující… Vážně nevím, v čem by
byl problém, kdyby někdo někomu pustil sice starý,
ale dobrý film a k tomu podal náležité vysvětlení,
jak se tehdy věci měly. Podobné řešení mohl mít
„trabl“ slavných Rolling Stones s písní Brown Sugar.
V obavách, že by je někdo nařkl z propagování otrokářství a rasismu, raději tento slavný hit stáhli
z repertoáru pro aktuální turné po Spojených státech. Kdoví, jestli si tento song ještě někdy naživo
poslechneme. A kdoví, jak dlouho bude k vidění
a poslechu aspoň na sociálních sítích. 

 Volby do poslanecké sněmovny dopadly poměrně překvapivě pro mnohé z nás i pro výzkumné agentury a sázkařské společnosti. Stručně a jasně, koalice Spolu těsně porazila hnutí ANO, třetí
příčku s velkým odstupem získala koalice Pirátů
 Předvánoční nákupy se už od přelomu září a říja Starostů, za nimi následuje SPD, která skonna rozjely na plné obrátky a e-shopy hlásí vysoký
čila s o něco horším výsledkem než
nárůst objednávek i prodejů. Zákazníci
před čtyřmi lety. Před branami do
se podle všeho obávají vyšších cen
poslanecké sněmovny zůstala
a nedostatku zboží, tak se do
ČSSD, KSČM a Přísaha. Do
toho takzvaně obuli. Nejvíc
parlamentu se nedostala
letí jako vždy hračky pro
ani Trikolora Svobodní
děti, hlavně deskové hry,
Soukromníci či Volný
panenky a stavebnice,
blok. Ve srovnání
pozadu nezůstávají ani
 Odstoupit, nebo neodstoupit?
s minulostí zdobila
kosmetika nebo šperKaždý má rád své jisté, ale když začítyto volby docela vyky. Vzhledem k tomu,
ná ztrácet formu a fazonu, měl by
soká účast. Co dože se stále častěji
zvážit ústup. Problém je, že si takový
dat? Ještě je čas na
objevují informace
problém nedokáže uvědomit a přihodnocení či závěry,
o poměrně význampustit každý. Potom je na okolí jedinzatím probíhají jednáném zvyšování cen
ce, aby mu s citem vysvětlili, že čas
ní o tom kdo, s kým,
elektřiny a plynu, kanodcházení už opravdu nastal. 
jak a za co… Ale nepodidát na premiéra navíc
stup jedné „věčné“ strany
nedávno prohlásil, že nás
lze už dnes nazvat historicčeká těžký rok a určitě těžká
kým okamžikem, na který čezima, přimlouval bych se za to,
kal bezpočet lidí. Mnozí se toho
aby se pod stromečkem objevilo
i kvůli ní nedočkali. Ale za to se dostali
i hodně teplé prádlo a oblečení. 
tam někam nahoru a určitě se teď usmívají. 

Hlavně teplo

Pro, nebo proti?

 Sdílení jenom kvete. Roste také využívání
carsharingu. Sdílenými auty dnes v Praze jezdí
přes jedenáct procent obyvatel. Jedná se o čtyřprocentní nárůst oproti roku 2019, kdy tyto služby využívalo necelých sedm procent. Pomáhá
tomu i nová služba pro firmy Anytime Business,
která je vhodná pro všechny typy společností.
Třeba pro ty, které potřebují auta jen občas a je
pro ně zbytečné draze je pořizovat a udržovat
firemní flotilu. Zaměstnancům pak mohou nabídnout pohodlný a dostupný způsob přepravy, a to
i jako benefit pro soukromé použití. O ekonomických i ekologických výhodách přitom určitě není
pochyb. Tak konečně něco vyloženě pro malé
firmy a jejich lidi. Na pracovní schůzku nebo na
návštěvu rodičů se určitě jede příjemněji, rychleji a pohodlněji autem než MHD. 

Vtip měsíce
 Blondýna boduje: Minulý rok jsem vyměnila
všechna okna ve svém domě za ta drahá plastová,
tříkomorová a vakuovaná, která šetří energii. Dnes
mi volal jejich dealer a stěžoval si, že už je to rok,
co mi je vestavěli a ještě stále jsem za ně nezaplatila. No teda, to, že jsem blond, ještě neznamená,
že jsem automatický blbá, ne? Tak jsem mu řekla
to, co mi pořád opakoval ten kecací chlápek, co mi
je prodal, že: Do jednoho roku se ty okna zaplatí
samy. A upozornila jsem ho, že už to jeden rok byl.
Na druhém konci bylo ticho, tak jsem nakonec
zavěsila a oni už nikdy nezavolali. Vsadím se, že se
chudáci cítili jako idioti. 



Co je moje, to je tvoje

Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Poznámky
z Petrova

blogu
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nad anonymem
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Anka
Podkowinská-Tretyn
chief international business officer, Everli

Italská značka Everli vstoupila na český trh během letošní jarní pandemie koronaviru.
Firma, jež zprostředkovává nákup z kamenného maloobchodu prostřednictvím nákupčích,
kteří doručí zboží zákazníkům, v současné době operuje na čtyřech evropských trzích. Kromě
domovské Itálie a tuzemska je v Polsku a ve Francii. Chief international business officer
Anka Podkowinská-Tretyn v rozhovoru prozrazuje, že na urychlení expanze a rozšíření
technologických, produktových, logistických, marketingových a finančních týmů má
připraveno dalších 85 milionů eur.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Změníme
způsob, jakým
lidé nakupují
Jak se vám daří expanze na českém trhu?
Everli své služby poskytuje ve dvanácti českých
městech a v dalších čtyřech se představí během
následujících měsíců. V našich pražských kancelářích máme 10 zaměstnanců na plný úvazek a další
kolegy přibíráme. V současné době pracujeme na
partnerství s prodejci a některé z nich brzy představíme. Doufáme, že se nám podaří rozšířit tým
současně s růstem prodeje a partnerství.

Zkuste prosím popsat byznys model,
na kterém Everli pracuje, a jeho udržitelnost
do budoucna.
Máme několik zdrojů příjmů. Obchodníci nám platí variabilní poplatek podle objemů objednávek,
které pro ně vygenerujeme. Poplatek se může lišit
na základě cenové politiky, kterou chtějí na trhu
uplatňovat. Buď chtějí zákazníkům nabízet stejné
ceny jako v obchodě, nebo ne. Příjmy nám plynou
také z poplatků za doručení a z možnosti předplatného a členství, které platí spotřebitelé. Dalším
zdrojem jsou poplatky za reklamu účtované značkám za možnost propagace na naší platformě.
A v neposlední řadě i sdílení klíčových poznatků
a datových trendů s našimi partnery.

Koho považujete za hlavní konkurenci
na tuzemském trhu?
Samozřejmě Rohlík.cz a Košík.cz. Mají ale odlišné
obchodní modely. Naše strategie je jiná a věřím, že
je dlouhodobě udržitelnější.

V čem spatřujete výjimečnost
konceptu Everli?

Se kterými obchodníky jste dosud
uzavřeli partnerství?

Lišíme se logistickým modelem, nemáme sklady
a auta. Výjimeční jsme určitě díky našim shopperům, kteří se starají o celou objednávku zákazníků.
Ti mají možnost upravovat nákup, tedy přidávat
nebo odebírat zboží, až do jedné hodiny před termínem doručení. Shoppeři jsou vyškoleni tak, aby
dbali na kvalitu potravin a v případě, že produkt
není k dispozici, mohou se zákazníkem probrat
náhradu nebo nějakou alternativu vybrat. Shoppery pečlivě vybíráme a poskytujeme jim pomůcky
pro bezpečné doručení objednávky.

V současné době službu testujeme s řetězci Tesco,
Kaufland, Lidl a Billa a jednáme s několika dalšími
prodejci. Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům co nejširší výběr kamenných obchodů.

Co nabízíte obchodníkům, kteří by s vámi
rádi spolupracovali?
Nabízíme řešení bez nulových fixních investic. Obchodníci nemusí investovat do technologií ani logistiky pro přechod do on-line prostředí. Poskytujeme jim komplexní službu. Náš model spočívá
v jednoduché logice: my vyhráváme, když vy vyhráváte. Obchodníci tak nemusí řešit ani počáteční
investice na testování kanálu. To jde za námi.

Je podle vás reálné službu provozovat
i v odlehlých oblastech ČR? Například
formou spolupráce se sítěmi tradičního
českého obchodu? Jak by tady ten model
mohl fungovat?
Náš obchodní model je založen na tom, že nepotřebujeme žádné centralizované sklady ani nákladní automobily, logistika je založená na našich shopperech. Jejich flexibilita a škálovatelnost je obrovská
a to nám umožňuje nabídnout službu doručení
potravin ve stejný den i v oblastech s malou nebo
střední hustotou obyvatelstva, které nejsou dostatečně obslouženy stávajícími on-line hráči na trhu.
Takže ano, tohle je příležitost nejen pro velké obchodníky, ale také pro ty menší nebo specializované. Třeba pro prodejce, kteří nabízejí bioprodukci,
lokální a regionální potraviny nebo víno.

Jaké typy partnerství lze s Everli navázat
a jaké jsou podmínky?
To je vždy o individuálním jednání a nabídka je šitá
na míru konkrétním potřebám obchodníka. Toho
umíme překlopit do on-line prostředí během několika málo týdnů. Kompletně se postaráme o implementaci jeho nabídky do našich webových
stránek, vytvoříme vlastně takový nabídkový katalog. Partnerství přináší obchodníkům hlavně možnost oslovit nový segment zákazníků, kteří už jsou
on-line, a obchodník jim může nabídnout různé
speciální akce. Ve většině případů ale zůstávají
stejné ceny jako v kamenném obchodě. My se potom staráme o výběr zboží a doručování, takže
obchodníci už nemusí řešit a zavádět nějaké další
nové procesy.

Od konkurence
nás odlišují
shoppeři.
... /...
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S

polečnost Everli nemá vlastní
sklady ani zboží a její obchodní model je založen na spolupráci s kamenným maloobchodem, který dosud svůj byznys nepřeklopil
do on-line. Zákazník si nejprve vybírá řetězec,
ze kterého si chce nechat zboží dovézt.
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SETKÁNÍ

Anka Podkowinská-Tretyn

chief international business officer, Everli

Můj oblíbený
obchod:

Jak významně se trhy, na kterých působíte,
liší? Co má společného a naopak odlišného
italský, český, polský a francouzský zákazník?

Moje oblíbené obchody
jsou ty s kvalitními
produkty za rozumnou
cenu a s dobrými
službami.

Každá země má svá specifika, například Italové
a Francouzi jsou extrémně vybíraví, Poláci a Češi
zase dbají spíše na cenu. Ale obecně víme, že naši
zákazníci míří do Everli, protože hledají služby, které jsou schopny uspokojit jejich potřeby v oblasti
nákupu potravin. Ale kterým také mohou plně důvěřovat. Hledají pohodlí, ovšem také klid a kvalitu.

Jak nejčastěji
nakupuji:
On-line, pochopitelně.
Především potraviny nakupuji
on-line a nikoho asi nepřekvapí,
že se s nákupy obracím na
shoppery Everli. Obracím se
na ně především s většími,
týdenními nákupy. Ty menší
si obstarávám sama.

Pojďme k vašim shopperůn.
Kolik jich aktuálně máte?
S kým nejraději
nakupuji:
Hlavně se svými
dětmi, což je vždycky
dobrodružství.

Do budoucna by se profese prodavače
v obchodě měla proměnit spíše v odborníka,
který zákazníkům radí při nákupu. Vidíte
takhle své shoppery i vy?
My už to vlastně děláme. Zákazníkům poskytujeme
personalizované a lidské služby v kombinaci s technologiemi. Je to poradenská i konzultační služba,
kdy shoppeři pečlivě vybírají to nejlepší zboží, hlídají datum spotřeby, komunikují se zákazníkem,
pokud si to přeje. Myslím, že v odvětví, které se
silně zaměřuje na rychlé dodávky, je tohle důležité.
Lidé chtějí mít potraviny co nejrychleji dodané, ale
chtějí, aby to bylo provedeno pečlivě a řádně, důvěryhodnou osobou, která se o jejich nákupy postará stejně, jako by to udělali oni sami.

Do konce roku chcete mít pokrytých
16 českých měst. Jakým tempem budete
expandovat v dalších letech?
Naší filozofií je růst na základě kvality. V počáteční
fázi se tedy soustředíme na jedno město, pak na
malou skupinu měst a teprve potom expandujeme
do dalších. Vždy se chceme ujistit, že jsme vše
správně pochopili, dostatečně využili zpětnou vazbu od našich zákazníků i od našich shopperů. Teprve potom můžeme jít dál. V Česku jsme si dali za
cíl mít 16 měst v ostrém provozu do roka od vstupu
na trh. V dalších letech budeme postupovat tempem, kterým jsme službu nabídli v Itálii a v Polsku.

O modelu spolupráce se shoppery
čtěte na www.zboziaprodej.cz
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Do konce roku bychom měli rádi přibližně sto
aktivních shopperů. To nám umožní pokrýt všechna města bez jakýchkoliv kompromisů v dodacích
lhůtách.

Co mě na
nakupování baví:
Dbám na kvalitu,
výběr a atmosféru místa.
A protože sama pracuji
v oblasti e-shopů a prodeje,
baví mě také kontakt se
zákazníky a pozorování
jejich zvyků.

Jaký jsem zákazník:
Rozhodný! Když jdu
do obchodu, většinou
vím, pro co jdu, a dlouho
neváhám. Ráda si ale
nechám poradit od
odborníků.
Jaká je moje
nejoblíbenější
značka:

Jednu nejoblíbenější
nemám. Záleží na
náladě a situaci.

TÉMA VYDÁNÍ

Lokální potraviny
mají

důvěru

zákazníků
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Zájem o regionální výrobky rok od roku roste. Během
pandemie koronaviru jim zákazníci věnovali ještě větší
pozornost, když pro svůj nákup často mířili do menších
a lokálních prodejen, případně nakupovali přímo z farem.
Rostou rovněž oceněné výrobky v soutěži Regionální
potravina, letos byl ročník historicky nejúspěšnější.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

S

ubjekty tradičního českého maloobchodu spolupracují s regionálními výrobci prakticky standardně už
dlouhá léta a na lokální spolupráci
si zakládají. Důvody jsou podle Lukáše Němčíka, head of marketing and development
Skupiny Coop, prosté – potraviny jsou díky krátkým
distribučním cestám mnohem čerstvější než ty, které
sem putují z velké dálky, a navíc regionální výrobci
udržují zaměstnanost v regionech. A nejde jen o čerstvost, ale také o zátěž životního prostředí, která při
dovozu potravin z velkých dálek roste.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

„Ocenění přináší větší zájem zákazníků.“
Podmínky pro získání ocenění Regionální potravina jsou přísné, takže si jej
velmi vážíme. Oceňuji, jak je program propracovaný, ať už jde o logo, štítky,
celkovou komunikaci a návazné marketingové aktivity, které nám pomáhají
se zviditelnit a představit produkt i mimo náš region. Zákazníci v obchodě
značku dobře vnímají a zaznamenali jsme větší zájem o oceněný produkt. Ve
velkoobchodu zájem neroste, přisuzuji to ale spíš tomu, že jde o opravdu prémiový produkt ve vyšší cenové hladině. Ocenění nám také nečekaně pomohlo
v procesu získání dotace z programu Rozvoje venkova, kde nám navýšilo
bodové skóre. Vše je tedy velmi logicky provázáno.
Martin Čejka, vedoucí maloobchodu, Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka

a následky po koronavirové epidemii tuto citlivost
ještě pravděpodobně do budoucna zvýší.

Centrální řízení nákupu
menším výrobcům nepřeje
Zájem o lokální a regionální produkty vnímají také
mezinárodní řetězce, které je stále více zařazují do
své nabídky a rozšiřují regionální portfolia. Právě
centrální řízení nákupu a logistiky ale větší zastoupení lokálních potravin komplikuje a prodražuje.
Na zřeteli je přitom třeba mít specifika českého
zákazníka, který je stále velmi cenově senzitivní

Společnost Lidl Česká republika od konce září upozorňuje na spolupráci s českými a lokálními producenty v kampani Nejvyšší kvalita od českých dodavatelů. „V minulém roce jsme v našich prodejnách
zavedli akci s podtitulem Ochutnejte to nejlepší
z regionů, kde se představili právě regionální dodavatelé s nabídkou lokálních výrobků. Akce
umožnila zákazníkům zakoupit regionální speciality napříč všemi prodejnami v České republice. Pro
velký úspěch jsme akci zopakovali také v letošním

roce a přinesli tak produkty od celkem 45 dodavatelů z celé České republiky. S nabídkou regionálních produktů se ovšem pojí i mnohaměsíční plánování kvůli tomu, aby bylo možné zajistit výrobky
v dostatečném množství pro všechny naše prodejny,“ potvrzuje úskalí regionální spolupráce s centrálním nákupem tiskový mluvčí společnosti Tomáš
Myler. Například v kategorii piv už ale retailer našel
cestu a v jednotlivých regionech nabízí stálý sortiment piv od lokálních pivovarů.

... /...
inzerce

Vyhrajte na rok

3×

ŠKODA KAROQ
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50 tisíc
dalších cen

Každý týden vylosujeme další
cenu v hodnotě až 10 000 Kč.

od Klokočky

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte ŠKODA KAROQ
na rok a tisíce dalších cen týden co týden.
Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte.
Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz

Zobrazení výhry je pouze ilustrativní. Změna pravidel vyhrazena.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Dalším pozitivem je sledovatelnost. Potraviny vyráběné v tuzemsku mohou mít spotřebitelé, ale
i kontrolní orgány mnohem lépe na očích a vytvářet tak nepřímý tlak na výrobce, aby kvalitu potravin držel na vysoké úrovni. Jednotlivá členská družstva Coop obvykle provozují vlastní programy na
podporu regionálních potravin. To dává smysl,
protože řídit regionální spolupráce centrálně lze
jen stěží. Velmi dobře už tak léta funguje například
program Kvalitní potraviny z našeho regionu Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice,
nebo známý program Jsme tu doma Konzumu,
obchodního družstva v Ústí nad Orlicí. Právě v tam
je program propojen s edukační kampaní Tak je to
fér, která spotřebitele na regionálnost systematicky upozorňuje u různých kategorií. Například více
než 95 % nabízených uzenin tvoří zaměstnanci
a podnikatelé z regionu.

TÉMA VYDÁNÍ
Lokální potraviny mají
důvěru zákazníků

Regionální potraviny do své nabídky zařazuje také
společnost Kaufland Česká republika. „S lokálními
dodavateli uzavíráme pěstební kontrakty na rok
dopředu, čímž jim garantujeme odběr stanoveného množství produktů,“ vysvětluje spolupráci tisková mluvčí Renata Maierl. Příkladem takové spolupráce je třeba ta s pěstiteli českého chřestu,
rajčat, jablek, bylinek či hub. Například keříková
rajčata dodává Družstvo Bramko CZ nebo také
odbytové Čerstvě utrženo, družstvo, které sdružuje několik pěstitelů a snaží se do obchodů vrátit
poctivě pěstované ovoce a zeleninu. „Do Kauflandu dodává družstvo speciálně vybrané odrůdy
cherry rajčátek, například Nelinku ze skleníků ve
Velkých Němčicích, Strabenu z Mutěnic nebo Hranáčka ze Smržic. Dodávají nám také moravské
meruňky nebo kanadské borůvky pěstované v tu-

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Nejznámější
značkou kvality
potravin je stále
Klasa.
zemsku. V podzimní dýňové sezoně zase máme
široký výběr dýní z Polabí a jižní Moravy,“ dodává
Renata Maierl. Nejvyšší počet regionálních produktů nabízí řetězec v úseku pečiva, piva, ovoce
a zeleniny. Regionální pekaři zavážejí do nejbližších
prodejen několikrát denně čerstvé pečivo. A poptávka zákazníků po regionální produkci stabilně
roste. V Kauflandu proto rozšiřují i další kategorie
od lokálních dodavatelů, ať už jsou to zákusky,
chlazené lahůdky, uzeniny, sirupy, limonády, alkoholické nápoje či slané pochutiny.

Tuzemské potraviny
lákají milovníky kvality
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK realizoval průzkum na téma kvalita potravin a její vnímání. Zaměřil se hlavně na značky kvality, na jejich známost
a vazbu k tuzemským potravinám a zúčastnilo se

ho více než 1 200 respondentů. Z dat vyplývá, že
v posledních třech letech zájem o české potraviny
roste, z respondentů je preferují především ti, kteří se zajímají o kvalitu, ženy a vysokoškoláci. Je
potěšující, že jejich oblíbenost roste také s věkem.
„Lidé nakupují naše potraviny především proto, že
k nim mají důvěru, což zmínilo 86 procent dotazovaných,“ přibližuje data z průzkumu Kateřina
Ratajová, ředitelka Odboru administrace podpory
kvalitních potravin SZIF. Pro 82 % respondentů je
dalším důvodem k jejich nákupu menší vzdálenost
při dopravě, a tím pádem čerstvost potraviny. Jednoznačně nejznámější značkou kvality potravin
zůstává u české populace Klasa. Spontánně ji zmínilo 49 % dotazovaných, hlavně lidé orientovaní
na kvalitu, ženy ve věku 25–55 let a vysokoškoláci. „Šedesát procent dotazovaných podpořeně
zmínilo značku Regionální potravina a Česká potravina. U Regionální potraviny se jedná o čtvrtinový nárůst oproti roku 2016,“ pochvaluje si Kateřina Ratajová.

Udržitelnost se promítne
i do kampaní
Závěry průzkumu rovněž poukázaly na to, že
u spotřebitelů rezonuje téma vzdálenosti přepravy
do místa prodeje, které souvisí s čerstvostí potravin
a zároveň s udržitelným chováním. „Nejde nezmínit také soběstačnost v potravinách, důvěru v domácí produkci, ochotu podpořit lokální producenty a jejich zaměstnance. To jsou okruhy, které
spotřebitelé vnímají a jsou na ně citlivější než kdy
dříve,“ upozorňuje Kateřina Ratajová. Je zřejmé,
že tato témata nyní hrají významnou roli a mají
zásadní hodnotu a vliv na nákupní rozhodování.
I na to se chce SZIF v kampaních na regionální produkci více zaměřit.

Pojízdná prodejna veze
regionální potraviny
Projekt Regionální potravina si klade za cíl seznamovat veřejnost se značkou Regionální potravina
a pomocí informační a edukační kampaně zvýšit
znalost a podpořit důvody, proč by jí zákazníci měli
dát v regále obchodů přednost. Pro výrobce, které
patří v případě tohoto ocenění spíš k těm menším,
je to zase příležitost se svou produkcí pochlubit
a rozšířit povědomí i mimo region.

„Letošní ročník byl
historicky nejúspěšnější.“
Ocenění Regionální potravina, které se uděluje už od roku 2010, získalo již
1243 výrobků, přihlášeno bylo 1576. Letos jsme ocenili 110 výrobků, největší
počet přihlášených výrobků jsme evidovali v Ústeckém, Královéhradeckém
a Zlínském kraji. Pořadí podle největšího počtu přihlášených výrobců je trochu
jiné. Zájem ze strany výrobců je největší v Ústeckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském
kraji a Jihomoravském kraji. Značka se uděluje v devíti kategoriích, kde s přehledem v počtech
přihlášených výrobků dominují Alkoholické a nealkoholické nápoje s 275 přihlášenými výrobky.
Následují je kategorie Masné výrobky tepelně opracované a Ostatní shodně s 204 přihlášenými
výrobky, na třetí příčce je Pekařina se 198 výrobky.
Kateřina Ratajová,
ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin,
Státní zemědělský intervenční fond

90

%

respondentů je spokojeno s kvalitou
českých výrobků, což je meziroční, mírný,
dvouprocentní nárůst.
Zdroj: Kvalita potravin: Jejich značení
a vnímání 2021, SZIF a STEM/MARK, 4/2021

Tomu pomáhá třeba i pojízdná prodejna plná Regionálních potravin, která navštěvuje česká a moravská města. Projekt úspěšně navázal na pilotní
koncept z loňského roku, kdy SZIF hledal cestu,
jak v covidové době nahradit akce v regionech
a přiblížit produkty veřejnosti. Během dvou týdnů
objela prodejna 50 lokací ve Středočeském kraji
a na Vysočině. „Zájem veřejnosti je velký i teď.
Zaměřujeme se na farmářské trhy, food festivalové akce, jarmarky či dožínky. Pro návštěvníky pojízdné prodejny jsou připravené ochutnávky
a praktické tematické dárky za nákupy,“ přibližuje
akci Kateřina Ratajová. Na výběr je až 70 výrobků
oceněných značkou Regionální potravina. Největší zájem je o masné výrobky, které tvoří téměř
polovinu ze všech uskutečněných nákupů, následují je mléčné výrobky.

Zákazníci cestu našli
Zkušenosti s prodejem regionálních a farmářských
výrobků mají například ve dvou pobočkách zlínského obchodu Z dědiny. Michaela Anthová ze
společnosti Reposa, která obchody provozuje,
uvádí, že obchod otevřeli v roce 2012 hlavně z důvodu poptávky po kvalitních potravinách. Obchodu se daří podle ročních období, letní sezona bývá
vždy slabší. Během pandemie koronaviru si ale
zákazníci ke kvalitním regionálním produktům cestu našli. „Teď už ale vnímáme, že lidé více šetří,“
upozorňuje Michaela Anthová. Největší zájem je
v prodejnách o kváskový chléb, drobné pečivo,
uzeniny od lokálních řezníků a české maso. Firma
má ambice obstát v konkurenci velkých řetězců
a levného zahraničního zboží, dobře si ale uvědomuje, že na farmářskou produkci se zaměřují právě řetězce. „Nejvíc nám vadí, že když drobný výrobce začíná, prodává v malých obchodech našeho
typu. A jakmile se začne rozšiřovat, přechází s nabídkou i do supermarketů. Ale za nižší nákupní
ceny, než nabízí nám,“ uzavírá Michaela Anthová.

Rozhovor s Kateřinou Ratajovou
o projektu Regionální potravina si
přečtěte na www.zboziaprodej.cz



Pěstební kontrakty
zajišťují stabilitu

ŽENA V RETAILU

Martina
Černá
ředitelka pro
udržitelnost a zdraví,
Albert ČR
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Když se věnujete udržitelnosti opravdu do
detailu, zaslouží si celá oblast kapitána, který ji řídí.
Maloobchodní řetězec Albert, který pozici
ředitele pro udržitelnost a zdraví
letos v létě oficiálně vytvořil, si
zvolil Martinu Černou, která se
udržitelným tématům věnuje
v Albertu už spoustu let. A má
k nim, i díky celoživotnímu
dobrovolnictví, velmi blízko.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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let se zabývá
udržitelnými
tématy

let v Albertu

děti
(15 a 17 let)

1. 7. 2021

vznikla samostatná pozice
ředitele pro udržitelnost a zdraví
záliby: jízda na koni, parkúr

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

naci celé agendy v oblasti zdraví a zdravých výrobků, prevenci přebytků a plýtvání potravinami,
redukce plastů a uhlíkové stopy v rámci našeho
byznysu i třetích stran. A také se starám o komunitní aktivity a projekty se sociálním zaměřením,
například náš program Bertík pomáhá,“ přibližuje
detaily nové pozice.
Je přesvědčená, že Albert jako velká firma může ve
spolupráci s obchodními partnery a dodavateli věci
měnit k lepšímu a ukázat ostatním, že to jde. „Mám
radost, když vidím, jak pomáháme těm, kteří to
potřebují, například potravinovými či peněžitými
dary. A celé komplexní téma udržitelného maloobchodu je pro nás naprosto zásadní,“ říká. A vypočítává, co všechno je třeba řešit, aby byl maloobchod opravdu udržitelný – snižovat uhlíkovou

O největším koníčku
Martiny Černé čtěte
na www.zboziaprodej.cz



„Udržitelný
maloobchod
bude hrát čím
dál větší roli.“
Chci dělat svá rozhodnutí tak, abych se mohla na sebe ráno kouknout do zrcadla.

Být v přítomném okamžiku
Dobrovolnictví je její celoživotní téma právě proto,
že je jí práce s lidmi tak blízká. Profesní kariéru odstartovala v oblasti zákaznického servisu, vyzkoušela si i logistiku a po rodičovské dovolené zamířila do
HR, aby se starala o lidské zdroje. Pomáhala v Alzheimer centru, vyzkoušela si také práci dobrovolníka na dětském oddělení v nemocnici. „Děti vyžadují stoprocentní pozornost. Naučilo mě to být
maximálně v přítomném okamžiku,“ vzpomíná.
Tuto schopnost teď bohatě uplatňuje v osobním
i v pracovním životě a nově ji také může naplno
promítnout do své nové role. Na každou ze svých
pozic v zákaznickém servisu, logistice i HR vzpomíná v dobrém a umí si představit, že by se do jakékoliv z těch oblastí klidně vrátila. Pokud by si ale
mohla vybrat a byla finančně zabezpečená, zřejmě
by se vydala cestou neziskové společnosti a do dobrovolnických aktivit se vrhla na plný úvazek.

Zdraví, uhlíková stopa
i komunity
K udržitelnosti měla vždy blízko, už v rámci své
práce v HR byla členkou týmu odpovědného za
tuto oblast. Důraz na problematiku i agenda ale
stále narůstaly a bylo potřeba pro tyto aktivity vyčlenit samostatnou pozici. „Teď se věnuji koordi-

stopu, objem použitých plastů jak na obaly pro
zboží, tak v logistice, zaměřit se na neustálé snižování potravinových přebytků či zdravější stravování.
Témat je opravdu mnoho.

Inspirace na západě
„Můj pracovní den je teď hodně živelný vzhledem
k tomu, že je má pozice stále poměrně nová,“
usmívá se Martina na otázku, jak vypadá její pracovní den. Hodně se setkává s kolegy napříč jednotlivými oblastmi uvnitř společnosti, tvoří strategické plány se zahraničními kolegy v rámci
mateřské společnosti Ahold Delhaize, koordinuje
práci stážistům. Věří, že u zemí na západ, které
jsou přece jen o pár kroků napřed, se můžeme
v mnoha věcech inspirovat. A inspiraci hledá také
v knihách a osobnostech kolem sebe. „Ačkoli nemám nějaký konkrétní profesní vzor, inspirují mě
lidé, kteří něco vybudovali a neváhají peníze využít
ve prospěch komunit, například Michelle Obama,“
poodhaluje svoje zdroje. Aktuálně má také rozečtenou knihu Inspirace Baťa, na které oceňuje hlavně způsob, jakým Tomáš Baťa k lidem a svému
podnikání přistupoval.

Dobrovolnická práce mne naučila být
vždy maximálně v přítomném okamžiku.
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A

čkoli měla o sobě jako malá jasnou představu jako o budoucí herečce, zpěvačce nebo veterinářce
(jak už to tak malé holčičky mají),
profesně nakonec zamířila úplně
jinam. „Jsem hodně sociálně založený člověk, zaměřuji se hlavně na lidi,“ vypráví Martina Černá.
A proto její kroky vedly do oblasti zákaznické péče
a později k HR. Vždy se snaží přemýšlet o tom, jaký
dopad bude mít konkrétní aktivita na okolí. Je přesvědčena, že ne vždy se vyplatí jít zkratkou a hledat
rychlá řešení: „Pokud si zkrátíte cestu po trávě, můžete ji pošlapat a ona přestane růst. Podle mého je
lepší trávu obejít, i když to může znamenat několik
kroků navíc. Nejen v práci, ale i v osobním životě
se snažím neodkládat věci a pomáhat lidem okolo,
protože to nás nic nestojí.“

NA TRADIČNÍM TRHU

Tradiční trh kromě jiného obohacují moderní technologie.
Díky nim mohou obchodníci také sbírat ocenění za inovace,
zdokonalovat prodejny a rozšiřovat služby. Gratulujeme
a přejeme hodně zdaru v dalším zdatném boji v rámci tak
konkurenčního trhu. Detaily a fotografie najdete
na www.samoskaweb.cz.

Partner
rubriky:



Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Skupina
Coop

získala ocenění
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V kategorii Inovace roku v rámci ocenění
Mastercard Obchodník roku si vítězství odnesla Skupina Coop. Zaujala spuštěním on-line prodeje včetně automatických výdejních boxů.
Skupina Coop svými výdejními chlazenými boxy
ukazuje jedno z možných řešení, jak zachovat
a zlepšovat obchodní obslužnost venkovských
oblastí. Chlazené boxy začala v ČR zřizovat jako
první a otevírá je i v obcích, kde není pro obyvatele dostupný žádný obchod. Odborníci na
řešení ocenili také to, že výdejní boxy Coopu
jsou z velké části zásobovány z produkce lokálních dodavatelů. „Hledáme cesty, jak zajistit
udržitelnost venkovského života a lokálních
ekonomik, proto boxy zřizujeme například
i v místech, kde klasický kamenný obchod nemůže ekonomicky fungovat. Klíčové položky
jako je pečivo, maso a uzeniny dodávají do našich boxů především místní výrobci,“ komentuje Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu
Skupiny Coop.

DoDo rozváží potraviny
na jižní Moravě

Skupina Coop vstupuje do rozvozu potravin. Jako první mohou službu využívat zákazníci na
jižní Moravě. Projekt spustila Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, a partnerem, který se
bude starat o logistiku, je společnost DoDo.
Podle Lukáše Němčíka, ředitele rozvoje a marketingu Skupiny Coop, je nově zahájený rozvoz potravin krokem, který navazuje na e-shop. Ten síť
spustila minulý rok a je aktuálně spojen s více než
500 prodejnami. V letošním roce by se počet výdejních míst měl rozšiřovat o dalších zhruba 100
prodejen, a celkem by tak měla být služba nabízena v čtvrtině obchodů Coop.
V rámci rozvozu se Skupina Coop zatím bude soustřeďovat především na venkovské oblasti a menší města, kde má nejsilnější pozici. V nabídce rozvozu se budou objevovat regionální výrobky
a také produkty vlastní výroby. Právě regionální
odlišnosti a nabídka jsou podle Lukáše Němčíka
největší konkurenční výhodou služby E-Coop.
Skupina Coop bude v návaznosti na zkušenosti
zvažovat rozšíření rozvozů i v dalších regionech.
Služba by měla doplňovat klasické vyzvedávání
zboží v prodejnách či v automatických boxech.
„Spoléháme především na naši síť kamenných

prodejen. Chceme však vycházet vstříc i specifickým potřebám některých zákazníků,“ komentuje
spuštění služby Lukáš Němčík.

Coop družstvo HB

pokračuje v modernizaci obchodů

V obci Dolany byla otevřena další z řady prodejen, které prošly zdařilou rekonstrukcí. Došlo
k výmalbě prostor, pokládce nové podlahy, instalaci chladicích a mrazicích zařízení, osazení
novými regály a úsek pečiva byl doplněn o kráječ chleba.
Skupina Coop podle něho dlouhodobě pracuje
na konceptech, které vytvářejí z venkovských
obchodů společenská centra s širokou paletou
služeb. V obchodech Coop tak lze dnes běžně
vyřizovat například obchodní a finanční služby.
Díky rozšíření prodejen o e-shopy si pak lidé
mohou objednávat i dříve v malých prodejnách
nedostupné zboží. „Udržitelnost v širokém slova
smyslu je pro nás klíčová. Díky rozšiřování našich
služeb nemusí dnes lidé na venkově složitě cestovat. V dalším propojování naší sítě 2 400 obchodů s moderními technologiemi vidíme budoucnost,“ uzavírá Lukáš Němčík.

Vladimír Stehno, předseda představenstva Coop
družstva HB, k další modernizované prodejně
říká: „V tomto roce jsme se zaměřili na formát
prodejen Tuty. Jedná se o již čtvrtou letošní rekonstrukci a nárůsty obratu i odezvy zákazníků
ukazují, že jdeme správnou cestou. Součástí
změny bylo nové dispoziční řešení v našem
designu. Samotnou realizaci zaštítila firma RN
servis EU, náš dlouholetý partner. Na základě
prvotních reakcí zákazníků věříme, že budou
v této prodejně rádi nakupovat a splní se tak
naše očekávání nárůstu obratu.“

U NÁS SI RÁDI
VÁLÍME ŠUNKY
NA VALAŠSKU JE KRÁSNO

PRÁVĚ TEĎ PROBÍHÁ
ROZSÁHLÉ A JEDINEČNÉ HLASOVÁNÍ!
4 000 ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ HODNOTÍ
PŘES 700 PŘEDNÍCH ZNAČEK.
KTERÉ ZNAČKY OZNAČÍ SPOTŘEBITELÉ
JAKO NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ
V 80 KATEGORIÍCH?

Pro více informací kontaktujte: Jana Medenica, project manager +420 739 571 385, jana.medenica@atoz.cz
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NOVÝCH
KATEGORIÍ!

VÍTĚZE ODHALÍME JIŽ 11. LISTOPADU
V MARTINICKÉM PALÁCI V PRAZE!
WWW.DUVERYHODNEZNACKY.CZ

ORGANIZÁTOR:

VÝZKUMNÁ AGENTURA:

PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

E-COMMERCE

Plaťte jen za

uskutečněný prodej
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I když se to málo ví, nejznámější světový affiliate program je zároveň i nejznámějším
internetovým obchodem. Jde o Amazon. Tento e-shop sice novodobý provizní systém
nevymyslel, nicméně stál u jeho boomu. Princip této marketingové aktivity spočívá
v tom, že pokud zákazník, kterého partner přivede na e-shop, uskuteční objednávku,
dostane předem dohodnutou finanční odměnu.

K

lasický marketingový model je
postaven na propagaci. V případě e-commerce potom na
propagaci skrz různé nástroje.
Nejsnadnější pro e-shopy je
možnost využít PPC, tedy systém, ve kterém platí
za zviditelnění svých nabízených služeb či produktů za proklik. To však ještě neznamená konverzi,
tedy například realizovaný obchod. Zákazník si třeba vloží zboží do pomyslného nákupního košíku,
ale protože si chce transakci ještě rozmyslet, odloží ji a třeba i zapomene. Avšak pro obchodníka
na internetu to znamená, že zaplatil poskytovateli
reklamního PPC systému (Sklik, Google atd.), ale
nic z toho neměl. Proto do hry vstupují jiné způsoby. Jeden z nich se při obchodování používá už
dlouhá léta.

Principem je oboustranná
spokojenost
Affiliate marketing, také nazýván partnerský marketing nebo provizní systém, je marketingový nástroj firem, který funguje na provázanosti interne-

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

tových stránek prodejce služeb nebo produktů se
stránkami, které službu či výrobek doporučují. Jde
o systém založený na propagaci produktu firmy
prostřednictvím stránek affiliate partnerů, kteří za
to dostávají předem domluvený podíl (provizi)
z prodeje. Mezi partnery mohou být jednotlivci,
známí youtubeři a blogeři, magazíny a portály, ale
i e-shopy nebo nákupní galerie. Víceméně kdokoliv. Prodeje se sledují pomocí unikátních odkazů,
přes které affiliate partneři směřují zákazníky na
stránky e-shopů. Tato forma reklamy raketově roste: v ČR a SR podle dat společnosti eHub.cz ročně
o 68 %. Využívají ji největší e-shopy, jako je
Alza.cz, Mall.cz, Kasa.cz, UrbanStore, Baťa, Čedok
a další; affiliate program jim odhadem generuje
5 až 15 % celkového obratu.
Na internetu se objevil už v roce 1998 a každým
rokem se zdokonaluje. Ovšem není omezen jen na
generování prodejů. Využít ho lze k čemukoliv, co
má zákazník na vašem webu či e-shopu udělat
a dá se jednoduše změřit. Affiliate program funguje na bázi partnerství, kdy na jedné straně je
inzerent a na druhé partner, který právě vlastními
silami propaguje inzerenta. Dost často se využívají tzv. partnerské systémy, kde si lze vše naklikat

a affiliate program začít využívat k oboustranné
spokojenosti. Inzerent vytvoří affiliate program, do
kterého se mohou registrovat partneři. Ti po registraci obdrží svůj affiliate odkaz. Ten je vždy unikátní a obsahuje identifikační parametr partnera:
například www.zboziaprodej.cz/?a_box=bB56jK8o9Xq, kde bB56jK8o9Xq je identifikační číslo
partnera. Pokud někdo klikne na tento odkaz
a koupí si produkt či službu inzerenta, partner získá předem domluvenou provizi.

Zapojené e-shopy rostou
Ve velkém e-shopu se affiliate marketing může
brát jako ideální longtail na menší stránky a blogy, na které v interním marketingu nezbývá kapacita. „Propagaci vytváří partner sám i díky vlastním zkušenostem s konkrétními výrobky.
Například na deskové hry jsou skvěle zaměřené
weby s vysoce loajálním a konverzním publikem,“
vyzdvihuje Daniela Chovancová, tisková mluvčí
společnosti Alza.cz. Na další důležitou věc upozorňuje Jiří Komár, ředitel digitální marketingové
agentury Advisio, mezi jejíž klienty patří právě

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Jednoduché
nebo robustní řešení
Jak je patrno, affiliate program může jako marketingový nástroj přinést zvýšení návštěvnosti, respektive obratu a zisku. „Podle našich dosavadních
zkušeností se hodí spíše pro segmenty, kde je vyšší marže. Zavést ho lze obecně asi dvěma hlavními
způsoby. Za prvé interní cestou, tedy vývojem. Je
implementačně velmi náročný a složitější kvůli přímé spolupráci s affiliate partnery. Druhou možností je zapojení do affiliate sítí,“ sděluje Jan Sadílek,
CEO společnosti Aukro.cz. První cesta se hodí spíše pro velké e-shopy. Druhá je sice snazší, zisk je
ale snížen o podíl pro provozovatele sítě. Obecně

Výhody a nevýhody
affiliate marketingu
pro e-shop
+ Platí se provize jen za uskutečněné obchody (za storno či vrácené zboží v zákonné
14denní lhůtě se provize neplatí).
+ Affiliate partneři jsou motivováni dělat
kvalitní reklamu, bez prodejů nemají odměnu.
+ Když e-shop získá stálého zákazníka, který v budoucnu nakupuje přímo přes stránky, provize z prodejů odpadá.
+ Mezi prodejci jsou schopní influenceři
a otevírají cestu k publiku, které je jinak
těžké a nákladné oslovit.
− Nutnost se o systém starat: komunikovat,
organizovat, fakturovat.
− Možnost nekalých praktik, které mohou
poškozovat pověst nebo se snažit okrádat
falešnými objednávkami.
− Menší obchody těžko získávají šikovné
partnery. Prodat neznámé zboží je totiž
náročnější než prodávat zboží z reklamy.
Zdroj: eHub.cz

„Skutečně, v e-shopu větší velikosti se vyplatí vyvinout affiliate program na míru interním systémům a procesům. Pro malé e-shopy existuje cesta
krabicového řešení, například affilbox.cz, či formou služby od sítě, například CJ.com. Obě řešení
mají svá pro a proti,“ konkretizuje Daniela Chovancová. Pro dnešní nejpoužívanější e-shopové platformy existují jednoduché plug-iny. Na to navazuje Jiří Komár tím, že prvním a nejdůležitějším

inzerce

Cílem jsou
konverze.
krokem je vybrat si svého affiliate partnera, protože na trhu jich je nespočetné množství. Ten vás
provede procesem implementace. Základní propojení může být hotové do pár minut, přičemž záleží
na platformě, na které se e-shop nachází. U těch
známějších je možné propojit vše přes administraci, u e-shopů na míru bude zapotřebí nasadit kód
na stránky.

Další možnost představují
internetová tržiště
Kromě affiliate programu je patrný další trend
partnerského programu. Zákazníci dnes stále častěji vyhledávají internetová tržiště, která jim umožňují nakoupit všechno potřebné zboží na jediném
místě, a to v prostředí, které dobře znají a důvěřují mu. Jde o poněkud jiný způsob než affiliate, ale
v poslední době se nacházející na růstové trajektorii. Obchodníci se rostoucí oblibě tržišť rychle přizpůsobují. Například marketplace Mall Partner jich
už sdružuje více než dvě tisícovky. Tržiště jim totiž
pomáhá nejen s oslovením nových zákazníků, ale
i s expanzí do zahraničí, která by dříve byla pro
mnoho z nich jen obtížně představitelná.
Na prodej v zahraničí nemusí obchodníci zapojení do tohoto programu vynakládat žádné dodatečné prostředky. „Na všech trzích obchodníkům
zajistíme IT infrastrukturu, zákaznickou podporu,
překlady popisků a především dosah na miliony
zákazníků v zemích, kde e-shopy Mall působí.
Obchodníci proto na zahraničním trhu nemusí
složitě získávat pozici, čímž prakticky odpadají
veškeré vstupní náklady, které by jindy museli investovat do marketingu,“ vysvětluje Jakub Kováč,
ředitel programu Mall Partner. Na českém i zahraničním trhu tak mohou prodávat všichni partnerští obchodníci bez rozdílu a z prodeje na Mall
Partner mohou těžit obchodníci všech velikostí
i zaměření. I proto se v tomto programu nacházejí jak malí lokální podnikatelé, pro které tržiště
znamená snazší cestu na internet, tak i velké
značky s vlastními e-shopy. Uvědomují si možnost
získat příležitost, jak se snáze dostat k těm zákazníkům, které se jim dosud nedařilo oslovit. Cílové
skupiny jednotlivých prodejních kanálů se vzájemně prakticky nepřekrývají.
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Tento trend je podporován tlakem na on-line nákupy během období, kdy celý svět trápí koronavirus. Absencí možnosti nákupů v kamenných
prodejnách nastal velký rozmach e-commerce
a firmy, které odsouvaly investice do internetového
obchodování, se musely rychle přizpůsobit. Podle
affiliate sítě AffiliatePort vytěžily e-shopy, kterým
je e-commerce vlastní, situaci na maximum a meziročně rostou o vysoké desítky procent. Všichni se
však shodují v jednom – bedlivě sledují každou
korunu investovanou do marketingu a affiliate jim
vychází jako jeden z nejefektivnějších způsobů
propagace.

je vhodné hlídat zdroje transakcí, vyloučit kuponové a slevové portály a mít kontrolu nad tím, kde se
daná reklama zobrazuje. Hrozí zde totiž riziko, že
reklama bude zobrazována spolu s nežádoucím
obsahem pro danou značku.



hlavně e-shopy: „Je to další kanál, díky kterému
se o e-shopu dozví více zákazníků. U affiliate marketingu nemůžeme počítat s okamžitým ziskem,
jako je tomu u jiných kanálů, a proto je potřeba
ho brát právě jako doplněk k těmto kanálům,“
specifikuje. Dodává, že e-shopy by ho měly využívat především proto, že v tomto případě platí
provizi až za reálnou konverzi, nikoliv za zobrazení, prokliknutí a podobně.

Proč je nutné sledovat
stornované objednávky,
čtěte na www.zboziaprodej.cz

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1: SLANÉ POCHUTINY
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CS #3: ALKOHOL, PIVO A VÍNO
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SLANÉ JE
K
O IMPULZU
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ategorie slaných pochutin zahrnuje chipsy, extrudované výrobky, slané směsi, popcorn a podobně. Alespoň jeden z těchto
produktů si kupuje každá česká
domácnost. Na nákupy s nimi spojené se podle
společnosti GfK Czech v období od července
2020 do června 2021 vydala průměrná domácnost 27krát.

Není tajemstvím, že ze slaných pochutin se
v prosinci, oproti ostatním měsícům, nejvíce daří
navyšovat tržby bramborovým lupínkům, pro které
je závěr roku nejsilnějším obdobím. Trh se slanými
pochutinami i letos v hlavní sezoně vsadí na velikost
balení, promoakce, ovšem už ne tak na experimenty
s příchutěmi nebo speciálními produkty. Novinky se
však přece jen objeví a budou chtít tyto pochutiny
především ozvláštnit.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Pro chipsy
šestnáctkrát ročně
Z hlediska počtu kupujících jsou nejdůležitějším
nákupním místem diskonty. Z pohledu objemu
a výdajů potom jasně vedou hypermarkety. „Polovinu výdajů českých domácností na slané pochutiny tvoří chipsy, které si v minulém roce
koupilo 85 procent domácností,“ prozrazuje
konzultant Anton Marinčák. Domácnosti nakupují chipsy v průměru 16krát ročně. Až 8 z 10
domácností si koupilo nějaký typ slaného pečiva
nebo směsi, jako například preclíky, krekry a slané tyčinky, alespoň jednou ročně. Průměrně si
česká domácnost koupí takový výrobek jedenáctkrát za rok.
Slané extrudované výrobky si koupí 7 z 10 domácností alespoň jednou ročně. Domácnosti je
pořizují v průměru osmkrát za rok. Kupující při
jednom nákupu utratí v průměru 26 Kč. „Slaný
popcorn si koupí více než jedna třetina českých
domácností alespoň jednou ročně,“ sděluje Anton Marinčák. V průměru si však česká domácnost koupí tento výrobek až čtyřikrát ročně, při
jednom nákupu utratí opět 26 Kč.

Nárůst prodejů
jde napříč všemi
kategoriemi
Trh v loňském i letošním roce byl výrazně ovlivněný pandemií covidu. Ta tvrdě zasáhla zejména
segment horeca, jenž pro výrobce především
bramborových lupínků představuje důležitou
část byznysu. Firmy, které tento a další druhy
zboží z kategorie slané pochutiny dodávaly právě sem, utrpěly ztráty. Například Cyrilovy bram-

50

%
činí podíl chipsů
na prodejích slané
kategorie.

Zdroj: GfK Czech, 7/20–6/21



bůrky se totiž na rozdíl od chipsů nadnárodních
firem vyrábějí z brambor bez blanšírování, zůstává v nich hodně živin, nekonzervují se a dodávají se na trh čerstvé na objednávku. Není
proto možné, aby ležely měsíce v regálu. I přesto
firma realizuje nové investice, a výrobní kapacity naopak plánuje navyšovat. Rodinná firma ze
Slavičína na Valašsku letos dokončila druhou
etapu výstavby v pořadí třetí výrobní haly. Postupně by měla tato část propojit moderní komplex do jednoho celku. Podnik totiž chce dál
navyšovat výrobní kapacitu a při zachování odlišnosti tradičních brambůrků expandovat zejména do sítí maloobchodních řetězců. „Vyrábíme kvalitu za odpovídající cenu a toho se
budeme držet i dál. Nehodláme vyrábět eurochipsy. Naše brambůrky se musejí dovézt čerstvé z výroby a nemohou kvůli čerstvosti dlouho
ležet v regálech. V některých obchodních řetězcích jsme již cestu k distribuci našli, s dalšími ji
budeme hledat,“ říká majitel Tomáš Krajči.
Slané pochutiny mají vedle segmentu horeca
své neotřesitelné místo v maloobchodu a jejich
žně bývají s příchodem zimní sezony, zejména
potom Vánoc a oslav Nového roku. „Z našeho
pohledu jsou Vánoce rozhodně důležitým obdobím pro kategorii slaného snackingu. Nárůst
prodejů jde přes všechny kategorie, ať už jsou
to chipsy, pečivo, oříšky nebo speciality,“ uvádí
Helena Veselá, marketingová manažerka společnosti Intersnack CZ & SK. Spotřebitelé vyhledávají hlavně tradiční příchutě, jako je sůl.

Nákupy povzbudí
soutěže
Luděk Stránský, marketingový manažer společnosti Vest, sděluje, že sladkého je o Vánocích
ažaž, takže by spotřebitelům určitě v tyto krásné
okamžiky neměly chybět pečené slané pochutiny. „Naše slané tyčinky, krekry, preclíky a mixy
slaného pečiva jsou ideální ke sledování vánočních pohádek nebo jako pohoštění pro návštěvu,“ dodává. Na základě pětadvacetiletých zkušeností při prodeji rozhodují do velké míry
promoakce, proto i jejich výrobky budou součástí různých letákových akcí. „Kromě nákupu,
který je opravdu ovlivněn promocemi, vedou
u našich zákazníků výrobky tradiční značky, například Bohemia Chips či Lay’s,“ specifikuje Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland
Česká republika. Z dat tohoto retailera přitom
vyplývá, že v případě slaného snackingu jsou
mezi jejich zákazníky nejoblíbenější chipsy
a pražené solené ořechy.
Podle společnosti Orbico CZ/SK jsou jak vánoční
svátky, tak i silvestrovské oslavy obdobím, kdy si
spotřebitelé přilepší a investují do potravin
z prémiovějšího segmentu. „Pringles chipsy jsou
po celém světě známé nejen svým ikonickým

inzerce

„Z příchutí
vítězí slaná
a sýrová.“
Ve slaných pochutinách existují různé
chvilkové trendy, jako je velikost jejich
balení, ekologické materiály, nové příchutě, zdravé varianty snacků. Ale to vše
přebíjí dlouhodobý trend, který ukazuje,
že český spotřebitel je obecně spíše
konzervativní. Každý občas rád vyzkouší
novou příchuť, ale celkově u spotřebitelů
vedou ty klasické, jako je slaná nebo
sýrová.
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Luděk Stránský,
marketingový manažer, Vest

tvarem, ale i nezaměnitelnou chutí, kterou nabízejí v široké škále příchutí. Na českém trhu jich
máme aktuálně šestnáct po celý rok, ještě jsou
přidány na každé pololetí dvě až tři limitované
edice. V posledním čtvrtletí budou dvě – s příchutí brambor pečených na rozmarýnu a s příchutí medové šunky,“ podotýká trade marketing managerka Tereza Adámková. Dále
informuje, že v období vánočních svátků se
čtyři spotřebiteli nejoblíbenější příchutě Pringles
200gramové převléknou do vánočního kabátku.
Aby značka své spotřebitele co nejvíce zaujala,
přináší každé čtvrtletí spotřebitelskou soutěž,
která je komunikována přímo na obale. V nadcházejícím období se nakupující budou moci
zapojit do soutěže o Nebula projektor a užít si
oblíbené filmy promítané na zeď s rodinou či
přáteli.

Zeleninové varianty
si razí cestu
Český zákazník je pozitivně konzervativní a neskočí lehce po každé novince, tedy pokud není
extrémně levná. Ve slaných produktech, včetně
pekařských tyčinek, platí, že více prostoru v nákupním koši získávají v posledních letech domácí produkty. „Je to dobře, ale jsou i tací producenti, jejichž produkt, ač se domácky tváří, není
nikterak kvalitativně výjimečný – jako produkce
velkých firem. To je určitě pro ty poctivé brzda,
protože tady je jediný marketing výrobku právě
ta aura domácího poctivého ručně dělaného
produktu. Naše firma se snaží stále vyrábět domácí rodinný produkt, ale díky velké produkci

... /...
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Co tvoří ideální komunikaci
slaných pochutin, najdete
na www.zboziaprodej.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1: SLANÉ POCHUTINY
CS #2: CUKROVINKY
CS #3: ALKOHOL, PIVO A VÍNO

Recyklovatelný
obal

Rebranding
a nové balení
Listopad a prosinec tradičně patří z pohledu prodeje slaných snacků mezi nejsilnější období v roce.
Chipsy tvoří běžnou položku nákupního košíku
většiny domácností, obzvláště oblíbená jsou velká
balení a limitované sezonní produkty. Jak již bylo
zmíněno, tuzemští spotřebitelé kromě těch klasických bramborových zkoušejí i jiné a třeba zdravější podoby, včetně těch vyrobených ze zeleniny.
Ostatně to je i specializace společnosti Enjoy
Chips. „Tento podzim jsme na trh uvedli 120gramové XL balení našich dvou nejprodávanějších
variant chipsů v tematických sezonních obalech.
V říjnu tak byly v prodejnách Globus ČR a Lidl
Slovensko dostupné dýňové chipsy s rozmarýnem
v limitovaném Halloween designu a od listopadu
si zde spotřebitelé mohou zakoupit mrkvové
chipsy s cibulí v limitovaném zimním designu,“
sděluje obchodní ředitel Michal Plesník.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Společnost Enjoy Chips obě své sezonní edice
představí v obalech s novým logem Joxty. Pod

touto značkou plánují na začátku roku uvést do
prodeje zcela novou produktovou řadu proteinových chipsů s obsahem až 50 % bílkovin výhradně rostlinného původu. „Stávající zeleninový snack Enjoy Chips projde rebrandingem
a nově ho spotřebitelé objeví v obchodech jako
Joxty Enjoy. Technologie výroby a kvalita našich
zeleninových chipsů se nemění,“ naznačuje Michal Plesník.
„K slaným pochutinám přistupují spotřebitelé
stále s velkou oblibou, a to nejen na Vánoce.
Zákazníci se přitom nebojí experimentovat
v řadě zdravějších pochutin (musí tomu být však
přizpůsoben prodejní kanál), čemuž odpovídají
prodeje naší řady výrobků pod označení Vital
Snack,“ deklaruje Petr Blažek, key account manager společnosti Golden Snack. Jde o výrobky
z čočky, cizrny, quinoy a dýně. V příštím roce se
přitom chystají tuto řadu rozšířit o nové netradiční příchutě, jako například dýně s rýží.
Zásadní novinka se odehrála i ve firmě Krajči
plus. Výrobce Cyrilovy brambůrky balil pouze do
klasických průhledných obalů, ale nyní nabízí
i nové balení. „V klasických obalech vydrží
brambůrky tři měsíce, ale nejlepší jsou, když je
sníte co nejčerstvější. Nové obaly trvanlivost prodlužují až na šest měsíců. Díky tomu, že nové
balení nepropustí světlo, je výrobek méně citlivý
na skladovací podmínky a celkově se prodlužuje
jeho trvanlivost,“ specifikuje Tomáš Krajči. Novinka chce také zaujmout svou podobou. Obal
je pevnější, skládaný, v bílém provedení s jednoduchou grafikou.

inzerce

Cyrilovy brambůrky jdou do Kauflandu.
Posílí tak moravská tradice brambůrků
bez konzervantů a blanšírování
Rodinná firma Krajči plus, jeden z největších tuzemských výrobců brambůrků, se dohodla na spolupráci s řetězcem Kaufland. Cyrilovy brambůrky
budou jako vlajkový produkt společnosti Krajči
dostupné ve většině prodejen Kaufland od poloviny října a zákazníci si budou moci koupit
tradiční příchutě: Cyrilovy brambůrky solené,
hořčicové, česnekové a křenové.

Vstup do celostátního řetězce podle
Tomáše Krajčiho, zakladatele a majitele společnosti, potvrzuje současný trend – rostoucí poptávku po autentických, řemeslně vyráběných
potravinách, které v sobě nesou lokální tradici.
„Chceme lidem nabízet tradiční produkt, který
nám i jim chutná a který mají rádi. Tradiční
brambůrky, včetně našich, se vyrábějí bez konzervantů, bez blanšírování a pouze
z vybraných odrůd brambor. Mají
proto plnou chuť a lidé to poznají,“
říká Tomáš Krajči.

Více informací vám ráda poskytne:

Alžběta Kubišová
Marketing Manager
Krajči plus s.r.o.
tel.: +420 773 802 248
alzbeta@krajci.cz

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravila společnost Eko-Kom doporučení
pro konstrukci a design slaných pochutin,
aby byla zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.
Obaly z PP
recyklovatelné: PP; transparentní bezbarvé a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP,
OPP, BOPP
zhoršují recyklovatelnost: multilayery
z PE; ostatní barvy kromě černé; EVOH do
1 % hmotnostního, aditiva neměnící hustotu, metalizace tenkou vrstvou Al; etikety
a uzávěry z PE, HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE s minimálním potiskem
obtížně recyklovatelné: multilayer s PLA,
PS, PVC, PET, PETG; černá barva; metalizace silnou vrstvou Al; etikety a uzávěry
z non-PO materiálů, PVC, Al a jiných kovů,
laminovaného papíru; bio/oxo degradovatelné přísady
Obaly z PE
recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbarvé; bez potisku
zhoršují recyklovatelnost: HDPE multilayery z dalších modifikací PE; transparentní světlé barvy; bariéry na bázi SiOx nebo
Al2O3; tisk barvami, kromě černé; etikety
a uzávěry z PE, HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE s minimálním potiskem
obtížně recyklovatelné: multilayer s PP,
HDPE s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá
barva; metalizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP nebo z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety pevné za mokra; bio/oxo degradovatelné přísady
Papírové obaly
recyklovatelné: celulózová vlákna z dřevin; bez coatingu a laminace; nebarvené;
co nejmenší potisk doporučenými, vodou
ředitelnými barvami; standardní plniva
(kaolín, mastek, CaCO3, škrob)
zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jednoletých rostlin (tráva, bavlna, třtina); průhledová okénka, kovové svorky
obtížně recyklovatelné: oboustranný
plastový coating, voskové, silikonové a metalické povlaky; plastové lamináty; neoddělitelné nepapírové součásti; krvácející barvy,
barvy s migrujícími látkami, metalické barvy; velkoplošné plastové etikety

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



i my už musíme používat více stroje a celkově
moderní technologie,“ konstatuje Oldřich Mašek, obchodní ředitel společnosti Havlík Opal.
Proto zhruba před rokem otevřeli malý závod
v Krnově určený pro speciální projekty a vývojové edice. Jako příklad uvádí tyčinky Bella Italia,
které jsou na míru šité milovníkům italských slaných produktů.

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1: SLANÉ POCHUTINY
CS #2: CUKROVINKY
CS #3: ALKOHOL, PIVO A VÍNO
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SLADKOSTI
O VÁNOCÍCH
LÁKAJÍ
PREMIUMIZACÍ

Prodej čokoládových sladkostí roste jak v objemu, tak
v tržbách. Za poslední rok se v České republice prodalo
42‚6 tisíce tun čokoládových sladkostí v hodnotě
11 miliard Kč. Nejprodávanější zůstávají tabulkové
čokolády, které sice tvoří zhruba třetinu tržeb, ale svou
oblibu ztrácejí. V daném období za ně čeští spotřebitelé
utratili o 2‚1 % méně než v tom předchozím a jsou
jedinou klesající čokoládovou kategorií.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z

dat společnosti NielsenIQ za období 8/2020–7/2021 vyplývá
zvětšující se obliba čokoládových
bonboniér s 27‚6% podílem a nárůstem na tržbách 6‚5 %. Podíl
20‚9 % mají pak čokoládové tyčinky. Čokoládové cukrovinky s podílem na tržbách 17‚4 %
za posledních 12 měsíců narostly o 7‚1 %.

Mezi bonbony vedou
ty ze želatiny
Velikonoční sezona (měsíce březen a duben)
v roce 2020 zaznamenala výrazný propad tržeb
čokoládových cukrovinek. Prodeje cukrovinek
ve stejné periodě v roce 2021 oproti loňsku
narostly o 27‚6 %. Nicméně i přes tento
nárůst v letošním roce neutratili Češi
za čokoládové cukrovinky stejně
jako před pandemií (tržby za
březen a duben 2021 byly
o 10‚8 % nižší než ve
stejných měsících
v roce 2019).



Data k čokoládám, bonbonům
a lízátkům najdete
na www.zboziaprodej

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

„Cítíme potenciál
v segmentu zdravého mlsání.“
Cítíme potenciál v segmentu zdravého mlsání a věříme, že se Fruit
energy gummies stanou oblíbenou odměnou během dne nebo ideální
svačinkou, která zdravě potěší a doplní potřebnou energii při sportu,
na výletech, ve škole či v kanceláři.
Roman Anderle, marketingový manažer, Bombus

Diskonty
předstihly
hypermarkety.

s předchozím rokem. Nejoblíbenější zůstávají
želatinové bonbony (54‚2 % tržeb), které se
prodávaly obdobně jako v předchozím roce. Na
třetím místě jsou pak lízátka se 7‚5% podílem.

cukrovinek je tažen poklesem druhého nejprodávanějšího segmentu – tvrdých bonbonů, které klesají 2‚5× rychleji než celá kategorie
(9‚1 %), a jejich podíl na kategorii 27‚4 % je
o 1‚7 procentního bodu nižší v porovnání

Některou z cukrovinek nakoupí alespoň jednou
ročně všechny české domácnosti a tento fakt
nezměnila ani pandemie covidu-19. Cukrovinky
domácnosti nakupují často, zhruba jednou za
pět dní. Meziročně rostly výdaje na jeden nákup,
v posledních 12 měsících domácnosti zaplatily

u pokladen za cukrovinky průměrně 60 Kč za
jeden nákup. „Z hlediska výdajů jsou největšími
subkategoriemi v cukrovinkách sušenky a oplatky, za které vydají domácnosti zhruba čtvrtinu
svých výdajů za kategorii,“ sděluje Vladimíra
Šebková, client relationship manager GfK Spotřebitelského panelu společnosti GfK Czech.

39

... /...
inzerce

Jsem
jedinečná
nejen
pro milovníky
kokosu

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

„Prodeje nečokoládových cukrovinek, bonbonů
a lízátek dlouhodobě klesají. Tržby oproti předchozímu období poklesly o 3‚5 procenta na
2‚8 miliardy korun, objem prodejů v porovnání
s předchozím obdobím klesl o 2‚4 procenta na
14‚8 tisíce tun,“ prozrazuje konzultantka Zuzana Sechterová. Propad tržeb nečokoládových
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Sušenky a oplatky nakupují skoro všechny
domácnosti, v průměru 32× za rok a za jeden
nákup zaplatí průměrně 40 Kč, což je zhruba
o 5 % více než v minulém období. Na druhém
místě je tabulková čokoláda, která se na výdajích domácností podílí 16 %. I tuto subkategorii
kupuje více než 90 % domácností alespoň jednou za rok, v průměru však nakupují čokoládu
jednou za čtyři týdny a za jeden nákup utratí
zhruba 50 Kč.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

40

Třetí největší kategorií v cukrovinkách z hlediska domácích výdajů jsou čokoládové tyčinky,
které mají na kategorii podíl 13 %. I ty kupuje
více než 9 z 10 českých domácností. Domácnosti nakupují tyčinky méně často než sušenky,
v průměru 20× za rok a za jeden nákup zaplatí
zhruba 33 Kč. Až na čtvrtém místě se z hlediska
výdajů umístily pralinky. I ty alespoň jednou za
rok nakoupí skoro 85 % českých domácností.
Pralinky se nakupují méně často než ostatní
velké subkategorie cukrovinek, zhruba jednou
za sedm týdnů. Za tuto subkategorii domácnosti zaplatí nejvyšší obnos za jeden nákup, a to
více než 80 Kč.
Dominantním nákupním místem pro cukrovinky
jsou hypermarkety, ale během uplynulého roku
skoro stejnou výši výdajů, a to 30 %, domácnosti utratily i v diskontních prodejnách. Ty při pohledu na nakoupený objem již vedou a domácnosti v nich nakoupily skoro 36 % objemu

celého sortimentu cukrovinek. „Důvodem vysokého podílu obou formátů je to, že zde nakupuje více než 85 procent domácností, a to v hypermarketech. Diskontní prodejny mají více
kupujících než hypermarkety, cukrovinky v nich
nakupuje 9 z 10 českých domácností,“ komentuje výsledky Vladimíra Šebková. Domácnosti
cukrovinky v těchto formátech kupují jednou za
14 dní. V supermarketech koupilo sladké cukrovinky více než 75 % domácností, v malých
prodejnách pak 57 % domácností. Kupující cukrovinek si pro ně zajdou do supermarketu nebo
malé prodejny zhruba jednou za dva týdny.
Oproti celkovému trhu jsou v malých prodejnách důležité zejména sušenky a oplatky a v supermarketech pak tabulková čokoláda.

Spotřebitelé žádají
neobvyklá spojení
Přestože data za letošní Vánoce budou známa
až v novém roce, není pochyb o tom, že cukrovinky jsou třetí největší kategorií v rámci celého
FMCG trhu a během svátečního období zvyšují
svoji hodnotu až o 20 %. „Nárůst však není tažen pouze sezonními produkty, ale i segmenty
prodávanými celoročně, tedy včetně například
čokoládových tyčinek či tabulkových dezertů.
Sezonní cukrovinky si Češi nakupují převážně
podle příležitostí spotřeby, kterými jsou primárně
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,9 %

spotřebitelů konzumuje mléčnou
čokoládu.

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I

mikulášská nadílka spolu s adventními kalendáři,
tradiční Vánoce a obdarování. Největší příležitostí z pohledu hodnoty jsou v Česku přitom tradičně Vánoce,“ vyjmenovává Zdeněk Sokol,
category development manager CZ & SK společnosti Nestlé Česko. Tradice a tradiční hodnoty
jsou pro české spotřebitele stále velmi důležité
a odráží se to i v jejich nákupním chování. To
potvrzují i data z různých výzkumů, která ukazují, že si stále mnoho Čechů zdobí vánoční stromek čokoládovými cukrovinkami. K tomu nepochybně přispívá i lokální a tradiční značka Orion
a její nabídka nejen vánočních kolekcí. V rámci
sezonního portfolia je ale třeba reflektovat i chování mladších spotřebitelů a přinášet i pro ně
atraktivní produkty jejich oblíbených značek.
„Pro tyto spotřebitele každý rok připravujeme
řadu atraktivních novinek pod značkami Kit Kat,
Lentilky a JoJo,“ dodává Zdeněk Sokol.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Nabídka je
tradiční
i exkluzivní.
„Celkově pozorujeme největší zájem o produkty, zejména pak čokolády, které pocházejí z certifikovaných surovin a jsou vyráběny udržitelně.
Konkrétním příkladem může být fairtradová

čokoláda Way To Go, kterou jsme zákazníkům
letos poprvé nabídli a která je vyrobená z udržitelně pěstovaného kakaa z africké Ghany,“ vyzdvihuje Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Česká republika. K dostání je ve čtyřech
různých příchutích: mléčná, tmavá, mořská sůl
a karamel, kokos a pekanové ořechy. Díky netradičním chuťovým kombinacím i nápaditému
obalu může posloužit i jako jedlý dárek.

Zájmu se těší
prémiové produkty
za zvýhodněné ceny
Také pro společnost Mondelez Czech Republic
je během Vánoc kategorie značkových, prémiových a dražších produktů velmi důležitá.
Zároveň platí, že se dobře prodávají sezonní
dárkové produkty s vánoční tematikou. „Pro
naše spotřebitele jsme proto připravili sušenky
Oreo ve vánoční plechovce, Milka čokoládové
figurky sněhuláků, Mikulášů a adventní kalen-

dáře. Již tradičně slavíme velký úspěch s čokoládou Milka v balení s roztomilou plyšovou
hračkou. Velmi oblíbené u spotřebitelů jsou
i naše vánoční kolekce a dárkové kazety,“ deklaruje Jiří Šebek, corporate & government
affairs manažer pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Pro hospodyňky v letošním
roce přichystali kromě řady čokolád na vaření
Figaro i soutěž o elektrické roboty značky Eta
a u značek Tatiana a Zlaté Esíčka, Derby a Koka
se mohou spotřebitelé těšit na zimní přebaly.
„I u nás o Vánocích pozorujeme pokračování
trendu, kdy spotřebitelé mají zájem o prémiové
cukrovinky za zvýhodněné ceny. A proto v naší
nabídce nebude chybět jejich široká nabídka,“
uvádí Pavel Vojta, marketingový manažer společnosti Storck Česká republika.
Jak je patrné, vánoční prodej je stále více zaměřen na kvalitní produkty a také na limitované
edice produktů. Společnost Josef Manner proto
přináší mnoho výrobků s vánoční tematikou
a speciální produkty určené pouze pro tento
sváteční trh. „Hlavní novinkou pro ten letošní
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Připravte se na Mikuláše!

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Sladké Vánoce v řetězci Penny Market mají dva
rozměry. „Ten první je tradiční, kdy v nabídce
nesmějí chybět vánoční kolekce, salonky a řada
dalších cukrovinek, které si zákazníci pojí s Vánocemi. Součástí naší sváteční nabídky jsou
i tradičně desítky produktů exkluzivní řady Selection,“ poukazuje manažer nákupu suchých
potravin Tomáš Bronček. Do této řady jsou zásadně vybírány produkty, které nabízejí neobvyklé spojení chutí, a nacházejí se v ní i prémiové výrobky, které nejsou běžně v nabídce.
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bude série produktů pod názvem Winter
Edition. Jde o 200gramové balení v sáčku s exkluzivními vánočními příchutěmi pražené mandle, pečené jablko a spekulatius. Zároveň přinášíme speciální produkty, jako je vysoce kvalitní
nugát pod značkou Ildefonzo, a mnoho dalších
vánočních produktů s využitím kombinace třeba
s alkoholem, jako jsou například čokoládové
lahvičky Bols likér, Manner skořicové hvězdy
a mnoho dalších,“ konkretizuje obchodní
a marketingový ředitel Aleš Aldo Koláček. V nabídce však nebude chybět ani tradiční nabídka
čokolády na pečení, včetně speciálních Schoko
Glasur Sachertorte a Punsch Glasur.
„V předvánočním čase se zvyšuje odbyt celého
portfolia, kromě sezonních produktů s vánoční
tematikou se dobře prodávají i Milka pralinky
a další prémiové produkty. Spotřebitelé se častěji navštěvují a naše produkty volí jako dárek
pro své blízké,“ prozrazuje Jiří Šebek. Dodává,
že rozhodující je luxusní vzhled, konkrétní příchuť nebo oblíbená značka. Cena nehraje
v předvánočním čase hlavní roli.

Hravý
a moderní
design doplňuje
udržitelnost.
Mezi aktuální trendy, na které Nestlé Česko reaguje, patří hravý a moderní design. Přináší například novinky pod značkou Lentilky (adventní
kalendář) a hotové mikulášské balíčky. Na větší
otevřenost spotřebitelů k nákupu prémiových
produktů odpovídá třeba novinka Orion Ateliér
adventní kalendář. „Nesmíme ale zapomenout
na velmi důležité téma udržitelnosti, a to jak
z pohledu samotných výrobků, tak i jejich výroby. Naše společnost se kontinuálně snaží redukovat plasty a používat recyklovatelné výlisky.
Můžeme se například hrdě přihlásit k faktu, že
naše značka Lentilky je zcela bez jakýchkoliv
plastů, a to platí i pro nabídku sezonních produktů,“ sděluje Zdeněk Sokol. Vánoce v Nestlé
Česko nejsou zdaleka jen o čokoládě, proto se
zaměřují i na bonbonové portfolio pod značkou
JoJo, kde si pro tento rok připravili atraktivní
novinku JoJo Arabesky.

Za zdravé mlsání
I společnost Penny Market si v letošním roce pro
své zákazníky připravila celou řadu novinek.
„Nabídku obohatíme o vánoční cukrovinky, které budeme prodávat pod privátní značkou Douceur v elegantním vánočním designu. K tomu
u nás zákazník navíc najde tradiční cukroví, perníky, dražované ořechy nebo suché plody,“ uvádí Tomáš Bronček. Pavel Vojta navazuje tím, že

„Roste
zájem
o zdravé
cukrovinky.“
V poslední době vidíme nárůst zájmu
o zdravé cukrovinky, ať už se jedná
o snížený podíl cukru, či zvýšenou
preferenci v používání přírodních barviv
a ovocných složek. V současné době
připravujeme novou řadu produktů,
která je právě takto zaměřená. Český
zákazník je velmi konzervativní, spíše
než na vlastní značku reaguje na tradici
a cenu. Má zažitou podobu kolekcí,
adventních kalendářů a dutých figurek
a toho se dlouhodobě drží. Jsme tradiční
výrobce, žádnou zásadní revoluci ve
vánočním sortimentu nepřipravujeme.
Naši zákazníci mohou opět očekávat
výbornou chuť a zpracování našich
cukrovinek. Zároveň se mohou těšit na
novinky, které budeme uvádět v roce
2022. A nebude jich málo.
Michal Habrdla,
marketingový ředitel, Chocoland

na Vánoce připravují akce nejoblíbenějších značek pralinek merci a Toffifee spolu se speciálními
obaly pro toto období. „V případě čokolád Milka
jsme na podzim představili limitovanou edici tří
nových příchutí. Milka Coffee & Cookie spojuje
chuť kávy s kousky sušenek, rodinnou pohodu
pomůže navodit Milka s příchutí jablečného koláče, sušenek a karamelu a pro filmové nadšence
je tu čokoláda plná popkornu, práskacích kuliček
a karamelu,“ informuje Jiří Šebek.
Na zdravých a chutných produktech bez zbytečných ingrediencí je postavena filozofie značky
Bombus. Její zákazníci jsou podle marketingového manažera Romana Anderleho aktivní lidé,
maminky s dětmi sportovci či studenti. Ti všichni dbají na to, jak zdravě jíst, doplnit energii
nebo si chtějí jen tak bez výčitek pochutnat.
„Hlavními benefity našich produktů je jejich poctivé složení. Snažíme se vždy použít jen minimální množství surovin v té nejvyšší kvalitě a dbáme
na to, aby naše výrobky měly jedinečnou chuť,“
popisuje. A dodává: „Produkty pod značkou
Bombus neobsahují lepek, konzervanty, barviva
ani přidaný cukr, pouze ten přirozeně se vyskytující v ovoci. A to je přesně to, co naši zákazníci
hledají.“ Právě díky poptávce po zdravém mlsání
firma uvádí na trh zdravé ovocné bonbony Fruit
Energy, které jsou vyrobeny pouze z ovoce, neobsahují přidaný cukr, a navíc jsou veganské.
Nabídku tvoří dvě příchutě, jahoda a mango.

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU!
Unikátní pendreky a pásky vyrobené z ovocné
šťávy, s přírodním aroma a bez umělých barviv.

l Bez umělých barviv a aromat
l 15 % ovocné šťávy
l Bez palmového oleje
Doplňují sortiment TOP SELLER produktů

l Pásky –
vegan certifikace

SEKANÝ MIX – Ovocné pendreky a pásky 150 g, balení 1 kg nebo dózy

Široké portfolio cukrovinek – u nás si vybere každý
ŽVÝKAČKY

ŽELATINA

FAMILY balení
40 druhů 1 kg

MULTIPACKY

RETAIL balení
15 druhů 80 g

VITAMÍNOVÝ
10× 30 g

Jan SMETÁK

Obchodní a marketingový ředitel CZ/SK
Telefon: +420 605 262 330
E-mail: jan.smetak@candyplus.cz

KOMPRIMÁTY

Dušan KADLEC

Account manažer pro klíčové zákazníky
Telefon: +420 725 660 009
E-mail: dusan.kadlec@candyplus.cz

ČERNÁ LÉKOŘICE
BURGER DC
80× 10 g

Specializujeme se na výrobu želatinových a pektinových
cukrovinek, vitamínového želé, ovocných pendreků a pásků,
lékořicových sladkostí, komprimátů a lízátek. To vše v mnoha
chuťových i barevných kombinací.
Vyvážíme je do více než 50 zemí světa na 4 různých kontinentech.
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ALKOHOL POTEČE
HLAVNĚ DOMA
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Vánoce a Silvestr patří k nejsilnějším prodejním sezonám pro celou řadu zboží
a alkohol mezi ně logicky patří také. Logicky proto, že vánoční čas představuje větší
ochotu za tento sortiment utrácet a slavnostní chvíle nahrávají také prémiovým
variantám. Během covidu si navíc spotřebitelé vypěstovali nový návyk – alkohol si
více dopřejí doma.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

A

lkoholické nápoje v posledních dvou měsících každého
roku nabývají v nákupních
košících na důležitosti. Ačkoli
by toto období mělo mít zhruba šestinový podíl na výdajích domácností, jde
o výrazně větší číslo, blížící se k 30 %. „V listopadu a prosinci roku 2020 nakoupilo některý
z alkoholických výrobků kromě piva skoro devět
z deseti českých domácností, a to ne jednou,
ale zhruba jedenkrát týdně,“ přibližuje nákupní
chování Vladimíra Šebková, client relationship
manager Spotřebitelského panelu GfK společnosti GfK Czech.

Rostl objem i útrata
Z hlediska nákupní frekvence byla kategorie alkoholických nákupů stejně úspěšná jako v posledních dvou měsících roku 2019. Naopak
z pohledu na nakoupený objem a zaplacenou
útratu zjistíme, že tyto ukazatele vzrostly meziročně o 10 procent. „Z toho vyplývá, že průměrná cena alkoholických výrobků zůstala v období
listopadu a prosince loňského roku meziročně
stabilní a vzrostl celkově nakoupený objem na
domácnost, protože stagnoval i počet kupujících,“ interpretuje data Vladimíra Šebková.

Za posledních 12 měsíců se v České republice
vypilo více než 506 tisíc hektolitrů lihovin, mezi
něž řadí společnost NielsenIQ absint, anýzovku,
hořké bylinné likéry, borovičku, brandy, třtinový
rum, koňak, regionální destiláty, gin, grapu, likéry, medovinu, netřtinový rum, ovocné brandy, slivovice, tequily, vermut a ostatní alkohol.
„Výrobkům z této kategorie se v České republice na off-trade trhu daří. A to hlavně proto, že
se spotřeba kvůli pandemii přesunula z on-trade
trhu do řetězců,“ uvádí Barbora Chmelařová,
konzultantka společnosti NielsenIQ. A její slova
dokládají čísla z trhu monitorovaného touto
společností. Hodnota prodaného zboží za poslední sledované období
(8/20–7/21) vzrostla
o 13 % a utratilo se za
něj více než 14‚7 miliardy korun.

Spotřeba se
přesunula
do domácností
„Loňský rok byl v prodeji alkoholu nadprůměrný. Letos
lze očekávat velmi podobný
trend, jelikož lidé stále ve velké míře volí konzumaci alkoholu doma,“ upozorňuje na

loňské trendy Aneta Turnovská, tisková mluvčí
společnosti Globus ČR. Nejvíce se podle ní v sezoně svátků prodávají známé značky, například
Bohemia Sekt, Pilsner Urquell, Tullamore, Jägermeister či Božkov. O Vánocích si ale zákazníci
rádi dopřejí prémiový alkohol, zejména rumy,
jako jsou Ron Millonario XO či Diplomatico. Retailer proto na Vánoce poskytuje co nejširší nabídku. „Nejzásadnější je pro nás sortiment, který promujeme v televizních spotech a na titulních
stranách letáků. Dále je pro nás o Vánocích významný prémiový katalog nápojů pro speciální
příležitosti, ve kterém zákazníci najdou nejen
samostatné láhve, ale i jejich dárková balení,
která se častokrát stávají dárkem pro blízké,“
přibližuje promo a marketingové aktivity.

Dárková balení piv
jdou na odbyt
Aneta Turnovská zmiňuje, že k oblíbené vánoční klasice patří nejen dárková balení alkoholu,
ale také dárková balení piv, a řetězec Globus tak
chystá opět jejich pestrou nabídku. Oblibu vánočního balení tradičního národního nápoje
potvrzují také zástupci pivovarů.
„Dárkové edice jsou u zákazníků velmi oblíbené, letos tak v obchodech najdou například ležák Pilsner Urquell ve speciální litrové lahvi s patentním uzávěrem, adventní kalendář Pilsner
Urquell nebo speciální kufřík s plechovkami.
Nové bude dárkové balení piva s diářem na rok
2022 a taky dárkové balení s krýglem, který milovníci čepovaného plzeňského ležáku znají
z hospod,“ vypočítává novinky Roman Trzaskalik, marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje.
K vánočním speciálním balením se chystají
kampaně v místě prodeje, ať už speciální vystavení a plakáty v kamenných obchodech, nebo
bannery v on-line obchodech. „Chystáme i digitální kampaň na sociálních sítích včetně soutěže o vánoční produkty,“ přibližuje sváteční
aktivity.

9 z 10
zákazníků nakoupilo v listopadu a prosinci
roku 2020 nějaký alkoholický nápoj (kromě
piva); nákup uskutečnili jednou týdně.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel 11/20–12/20,
GfK Czech

inzerce



Dominantní nákupní místo
pro alkoholické nápoje
v předvánočním období hledejte
na www.zboziaprodej.cz

Robinia
a Robus

Tematické multipacky
představují potenciál
Společnost Heineken Česká republika chystá
pro vánoční sezonu pro vybrané řetězce speciální vánoční lahvový multipack Zlatého Bažanta v praktickém kartonovém balení a také vánoční plechovkový sixpack. „Nové lahvové
balení připravujeme poprvé, vnímáme, že právě
v tematických multipacích je potenciál, jelikož
lidé chtějí své blízké obdarovat větším a designovým balením,“ uvádí communication & sustainability manager Dita Vašíčková. A vánoční
design balení plechovek se chystá také u dalších
značek, Krušovic a Starobrna. Kromě vánočního
balení firma podpoří prodej vizibilitou ve formě
POS materiálů se sváteční tematikou. „Zároveň
v období před Vánoci spouštíme na Zlatého Bažanta další vlnu kampaně, která bude podporovat povědomí o značce jako takové,“ upřesňuje.
Výrobce se soustředí zejména na segment ležáků, ale nezapomíná ani na segment nealko
a stále více oblíbených ochucených variant.
„Před Vánoci je také jasný trend zmiňovaných
speciálních ‚edic’ v rámci multipacků. Ty vypadají pod stromečkem lépe než standardní balení, proto každý rok přicházíme s novými, neotřelými designy,“ dodává.
Spotřebitelé kladou stále větší důraz na kvalitu
a rozmanitost piv. „V posledních letech roste
poptávka po hořkých ležácích a speciálních pivech, které v rámci našeho portfolia spotřebitelům nabízíme. Potvrzuje to úspěch piv Smíchovského výběru, Granát, Nefiltr Pšeničný a Extra
Chmelená 12,“ prozrazuje Karolína Janouchová, junior brand manager značky Staropramen,
Pivovary Staropramen.
A pivovary sázejí také na sváteční speciály. Například Pivovar Zubr jako každý rok pro období
adventu a Vánoc chystá sváteční čtrnáctistupňový speciál Zubr Maxxim.

TOP 3: Lihoviny, tichá
a perlivá vína
Z hlediska výdajů jsou největší subkategorií v alkoholických nápojích lihoviny, které ve vánočním
období roku 2020 zakoupilo více než 70 % českých domácností a na nákupech mají více než
50% podíl. „Tato subkategorie svoji důležitost
v předvánočních nákupech výrazně navyšuje,
domácnosti za jeden nákup utratily 226 korun,“
přibližuje detaily spotřebitelského chování Vladimíra Šebková. Na druhém místě jsou tichá vína,
která na výdajích domácností mají podíl necelých

... /...

Exkluzivní značky mimořádných
vín ze Znovínu Znojmo.
Robinia pochází z latinského
názvu pro akát a Robus je dříve
používaným označením pro dub.
Názvy tedy naznačují, v jakých
sudech tato ušlechtilá vína zrála.
Dřevěné sudy umožňují vínu
dýchat a ideálně ho rozvíjejí
do krásy. Obě vína jsou skvělými
společníky pro výjimečné chvíle,
i ideálními partnery pro snoubení
s jídlem v gastronomii.

CATSCAN
V tomto vydání:

CS #1: SLANÉ POCHUTINY
CS #2: CUKROVINKY
CS #3: ALKOHOL, PIVO A VÍNO

30 %, což je v porovnání s celoročními daty podprůměrný podíl. Tuto subkategorii kupuje daném období více než polovina českých domácností a za jeden nákup vína utratí skoro 135 Kč.
Třetí největší kategorií v alkoholických nápojích
z hlediska domácích výdajů jsou šumivá/perlivá
vína, která během listopadu a prosince 2020
měla na kategorii podíl necelých 12 %. „I tato
subkategorie má na konci roku daleko vyšší důležitost v nákupním košíku. Zhruba polovina
domácností nakoupila šumivá a perlivá vína
v posledních dvou měsících loňského roku
a utratila za jeden nákup také 135 korun,“ uzavírá žebříček Vladimíra Šebková.
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Z monitoringu společnosti NielsenIQ vyplývá, že
se na trhu za poslední rok mimořádně dobře
dařilo subkategorii třtinových rumů a ginů. Třtinový rum spotřebitelé za toto období nakoupili
za 1‚8 mld. Kč (nárůst o 48 % v porovnání s ob-

dobím 8/19–7/20) a za gin utratili téměř 563 mil.
korun (nárůst o 75 % v porovnání s obdobím
8/19–7/20). Průměrná cena třtinového rumu
vzrostla o necelé jedno procento za litr, gin
zdražil o 6‚1 % za litr.

Žádaný je rum
a gin v lahvi
0,7 litru.
„Nejoblíbenější velikostí pro obě kategorie je
0‚7 litru. Ginu se v těchto lahvích prodá
83‚5 procenta, rumu pak lehce přes 55 procent
a následují půllitrová balení s 43procentním
hodnotovým podílem,“ poukazuje Barbora
Chmelařová. Co do hodnoty, polovina třtinových rumů se prodá v hypermarketech, necelých

45 % pak v supermarketech. Pro gin lidé chodí
jak do supermarketů (47‚7 %), tak do hypermarketů (46‚8 %).
A co se týče sezonality, není překvapením, že
největší růst zažívá třtinový rum i gin v období
Vánoc. Lehký nárůst je také patrný v období letních prázdnin, kdy se například gin hojně používá do osvěžujících míchaných nápojů.

Další impulz k nákupu
představuje edukace
Společnost St. Nicolaus – trade CZ rozšířila sortiment značky Professore a na vánoční trh připravila nový rum Professore Caribbean Rum
Origins Venezuela. „Úspěšný blend Professore
je doplněn pětiletým rumem z Venezuely, který
je ve směsi dominantně zastoupen,“ představu-

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravila společnost Eko-Kom doporučení pro konstrukci a design obalů alkoholu a vína, aby byla
zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.
Skleněné lahve
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 neskleněné
součásti na bázi kovů, nebo plastů (např.
madla); celoplošný potisk
obtížně recyklovatelné: neobalová skla,
např. borosilikátové, olovnatý křišťál, kryolitové
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 (hotmelty); uzávěry neoddělitelné, lisované, ze železa,
hliníku, plastů, keramiky a porcelánu
Nápojové plechovky Al
recyklovatelné: hliník; co nejmenší potisk;
dobře oddělitelné plastové a papírové etikety
pevné za mokra; neoddělitelné i oddělitelné
uzávěry z hliníku
zhoršují recyklovatelnost: celoplošný potisk;
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiného
materiálu než hliník
obtížně recyklovatelné: jiný než hliník; lamináty s plastem a jinými materiály; neoddělitelné

nekovové a nehliníkové součásti; neoddělitelné
uzávěry z jiného materiálu než hliník
Nápojové 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 potisk;
neoddělitelné etikety bez ohledu na materiál
a plochu pokrytí; oddělitelné uzávěry z jiných
materiálů než feromagnetických
obtížně recyklovatelné: jiné než feromagnetické kovy; neoddělitelné nekovové a neferomagnetické součásti; neoddělitelné uzávěry
z jiných materiálů než feromagnetických
PET láhve
recyklovatelné: nemodifikovaný PET; transparentní bezbarvé a světlé barvy (modrá, zelená);
SiOx plazmový povlak, uhlíkový plazmový povlak, PA multilayer do 5 % hmotnostních bez
vazby na podklad; slitina PTN; bez potisku či
laserový tisk; etikety z PE, PP, OPP (s hustotou
do 1 g/cm3); lepidla v zásadách nebo vodou
rozpustná, nebo v zásadách/vodě uvolnitelná
při 60–80 °C bez reaktivace; uzávěry PE nebo
PP (s hustotou do 1 g/cm3), včetně těsnění z PE
+ EVA
zhoršují recyklovatelnost: transparentní
tmavé barvy; EVOH multilayer do 3 % hmotnostní bez spojovací vrstvy; PA multilayer do
5 % hmotnosti se spojovací vrstvou; monolayer
PA směs; PGA multilayer; UV stabilizátory; blokátory formaldehydu (AA); optické zjasňovače;
absorbéry kyslíku; minimální potisk (DV, DMT)
doporučenými barvami; etikety z EPS, LDPE

(vše s hustotou do 1 g/cm3); lehce pokovené
etikety; papírové etikety pevné za mokra; hotmelty, lepidla pro samolepicí etikety; těsnění ze
silikonu s hustotou do 0‚95 g/cm3 nebo z EPET
obtížně recyklovatelné: PC, PO, PET-G, PVC,
PS; netransparentní, opalické, fluorescenční
a metalické barvy; EVOH multilayer nad 3 %
hmotnostní, EVOH ve vazbě na podklad, PA
multilayer nad 5 % hmotnostních nebo se spojovací vrstvou; bio/oxo/světlem degradovatelné
přísady; nanokompozity; kovové součásti, materiály s hustotou nad 1 g/cm3; jakýkoliv jiný
přímý tisk, včetně použití metalizovaných barev; etikety, které brání identifikaci podkladového PET (např. příliš velké, silně potištěné,
metalizované); etikety s hustotou nad 1 g/cm3
(PVC; PS; PET; PETG; PLA); nerozebíratelné
nebo svařované etikety, papírové etikety nepevné za mokra; lepidla v zásadách nebo vodě
nerozpustná nebo neoddělitelná při 60–80 °C;
uzávěry z materiálů a směsí s hustotou nad
1 g/cm3 (např. vysoce plněný PE, kovy…); těsnění ze silikonu, PVC, kovů

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

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Společnost Stock Plzeň-Božkov na předvánoční
trh uvede dvě novinky. Ta první rozšíří portfolio
rumových likérů o Božkov Republica Honey
kombinující kvalitní třtinové rumy se včelím me-

dem. „Reagujeme tak na rostoucí oblibu ochucených rumů určených k vychutnávání a navazujeme na úspěch Božkov Republica Espresso,
které se v současnosti těší velké oblibě mezi
zákazníky. Zároveň patří medová příchuť mezi

Trvalé oblibě
se těší medová
příchuť.
nejpopulárnější,“ přibližuje novinku Michal Jakl,
group brand manager společnosti Stock Plzeň-Božkov. Dodává, že pro nový produkt je přichystána silná marketingová kampaň, která
bude zahrnovat televizi a on-line, sociální sítě
Facebook a Instagram a PR kampaň. Aktivace
proběhne v retailu i v horeca segmentu.

Božkov hlásí návrat
k bylinkám
Druhá novinka navazuje na dlouholetou tradici
společnosti ve výrobě bylinných likérů. Po více
než 100 letech existence značky Božkov uvede
firma bylinný likér Božkov Bylinný, který je kombinací směsi 44 bylin a koření. „Božkov Bylinný
nabízí ideální spojení hořkosti s jemnou sladkostí, která je doplněná o dostatečně intenzivní
chuť bylin a jemného melasového lihu,“ představuje novinku Michal Jakl. Produkt je bez přídavku umělých aromat a barviv, firma chce zákazníky oslovit především poctivou recepturou
postavenou na kvalitních a přírodních surovinách. Novinku firma v počáteční fázi podpoří
hlavně v místě prodeje. Vánočními hity z její
nabídky mohou být také panamské rumy Abuelo, například Abuelo 12 Añejo nebo Abuelo
Two Majestic Oaks.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

KOŘENÍ

VYBAVENÍ

Kořenky Avokádo

GS5 terminal – mobilní aplikace pro snadnou
inventarizaci a rychlý náhled zboží

Značka Avokádo přichází s novým elegantním
doplňkem do kuchyně. Nejoblíbenější druhy
koření nyní nabízí milovníkům vaření v praktickém
skleněném balení v podobě kořenek. Takto
balené koření si lépe uchová intenzivní chuť i vůni
a je dobře chráněné proti vlhkosti. Dvě velikosti
perforace víčka zaručí ideální dávkování koření.
V tomto balení najdete jednodruhovky, jako je pepř
černý mletý, skořice mletá, paprika sladká i pálivá,
dále pak provensálské bylinky nebo pepřové koření.

GS5 terminal zobrazuje aktuální cenu, zásobu, skladový pohyb, prodejní číslo
a další důležitá data pro rutinní činnosti v prodejně.
Využití v rámci inventur. Pomocí aplikace je možné pořizovat doklad do úplné nebo
částečné inventury: zápis inventurního dokladu; soupis inventurních stavů; přehled
inventurních dokladů; přehled inventurních rozdílů. Aplikace výrazným způsobem
urychluje a zpřehledňuje inventurní proces v prodejnách.

Novum Global, a. s.
28. pluku 483/11
101 00 Praha 10

+420 267 997 111
info@novumglobal.eu
www.novumglobal.eu/sw/gs5-terminal/

CUKROVINKY
Ochutnejte nové XXL lízátko
Chupa Chups se žvýkačkou!
Objevte exotiku! Chupa Chups uvádí novinku XXL Flavour Playlist. Lízátko
v netradičním průhledném provedení skrývá příchutě nejen v jednotlivých vrstvách,
ale i v barevných tečkách. Nechte se přenést do světa exotických chutí s lahodnými
kombinacemi ovoce, mezi kterými nechybí meloun, limetka, ananas či kokos! Na
konci na vás navíc čeká extra velká bublinová žvýkačka. Vyzkoušejte naši novinku
a zpestřete si den neobyčejnou hrou chutí!
Pěkný-Unimex, s. r. o.
Trojanova 343/16
120 00 Praha 2 – Nové Město
+420 549 420 001
pu@pekny-unimex.cz
www.pekny-unimex.cz

Perfetti Van Melle
Czech Republic, s.r.o.
Tomíčkova 2287/9
148 00 Praha 4

Tel.: +420 244 466 500
Fax: +420 244 466 400
info@cz.pvmgrp.com
www.perfettivanmelle.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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je novinku obchodní a výkonný ředitel společnosti Jiří Štesl. Firma tak vychází vstříc nejzásadnějšímu trendu, který formuje trh s alkoholem,
a to je nárůst důležitosti domácí konzumace
alkoholických nápojů. Novinka by měla zákazníkům ukázat chuťové tóny typické pro konkrétní
oblast výroby rumu, tedy kořenité rumy z Venezuely. „Tím, že spotřebitele seznamujeme
s chutí rumu typickou pro konkrétní oblast jeho
výroby, nabízíme další impulz k nákupu a pomáháme spotřebiteli déle zůstat v kategorii, která
mu tak nabízí dostatečnou škálu chutí,“ vysvětluje Jiří Štesl. Úspěšnou značku Professore doplní firma pro vánoční trh dárkovým balením se
dvěma skleničkami a prodej podpoří reklamou
v televizi i v on-line.

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

TYČINKY

HOTOVÉ OMÁČKY

Emco Super ořechy

Indické kari omáčky
Patak’s

• Čokoláda a mořská sůl
• Čokoláda a banán

Firma F. W. Tandoori nově dováží větší a výhodnější
450g rodinné balení indických kari omáček značky
Patak´s.: Tikka Masala, Korma a Butter chicken.
K dostání jsou např. v síti Makro, Albert, Globus,
Tesco ČR a SR, Tamda Foods a Rohlik.cz.

Tyčinka Super ořechy je první ořechová tyčinka
od Emca bez přidaného cukru. K dostání je ve
dvou příchutích – čokoláda a mořská sůl a čokoláda
s banánem. Tyčinka neobsahuje umělá sladidla,
je bez lepku a díky svému složení vhodná také
pro vegany. Navíc chutná skvěle i bez přidaného
cukru díky vláknině z kořene čekanky.
Emco, spol. s r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4

+420 277 004 770
market@emco.cz
www.emco.cz

DOPLŇKY STRAVY
Novinka pro podporu imunity
MaxiVita® Zinek 15 mg obsahuje organicky vázaný zinek, který je pro
lidský organismus lépe vstřebatelný. Zinek významně podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu. Působí příznivě na zdraví pleti, vlasů, nehtů
a očí. Podílí se na správné syntéze DNA a na procesu dělení buněk, který
ve zvýšené míře probíhá v těhotenství. Přispívá k udržení správné hladiny
testosteronu, a má tak pozitivní vliv na normální plodnost a reprodukci.
Potřeba zinku se zvyšuje u těhotných a kojících žen, při nevyvážené stravě,
ve stáří, při hubnutí nebo při zvýšené spotřebě alkoholu.
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VITAR, s. r. o.
třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín
SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

F. W. Tandoori, s. r. o.
Černošická 155
252 28 Vonoklasy
+420 257 712 918
office@fwtandoori.cz
www.fwtandoori.cz

Balení obsahuje 60 tablet.
+420 549 121 850
vitar@vitar.cz
www.vitar.cz

KOSMETIKA

SUŠENKY

Jelení lůj ŽUŽU rty
a ruce

Emco Super sušenky

Speciální kolekce od Jeleního loje s jednorožcem
pro holčičky a s chutí žužu bonbonů. Pomáda
je lehce oslazená, má fialkovou barvu a lehce
tónuje s perletí. Jelení lůj je tradiční český výrobek
kosmetiky Regina. Je vyrobený podle jedinečné
receptury převážně z přírodních surovin. Jelení lůj
chrání před vysoušením a popraskáním.
ŽUŽU krém na ruce – panthenol | měsíček
zahradní | vitamin C | vitamin E
Krém je určen pro každodenní péči o ruce
a nehty. Má lákavou vůni horkých malin. Pokožku
regeneruje, zklidňuje
a dá jí potřebnou výživu.
Obsah: 20 ml
Balení po 6 ks
v displeji
Cena: 99 Kč

Detecha ch. v. d., Regina kosmetika
Nové Město nad Metují
+420 491 477 107
+420 737 218 108
www.reginakosmetika.cz

• Kakao a kokos
• Šťavnaté jablko
Emco Super sušenky jsou křehké ovesné sušenky,
které neobsahují žádný přidaný cukr ani umělá sladidla.
K dostání jsou ve dvou příchutích – kakao a kokos
a šťavnaté jablko. Výborně chutnají díky použití vlákniny,
kterou Emco získává z kořene čekanky. Sušenky mají vysoký
obsah ovesných vloček, jsou přirozeným zdrojem vlákniny
a neobsahují palmový tuk ani přidaná barviva.
Emco, spol. s r. o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4

+420 277 004 770
market@emco.cz
www.emco.cz

TĚSTOVINY
Zátkovy těstoviny volí podestýlková vejce
Zátkovy těstoviny najdete na regálech ve zcela nových obalech.
Design je graficky čistý a jednoznačně identifikovatelný.
Na přední straně najdete ikony podtrhující českost, tradici
a prvotřídní suroviny. Pečeť s portrétem pana Zátky symbolizuje
tradici a český původ. Vejce na podestýlce vizualizuje slib,
kterým jsme se zavázali používat k výrobě Zátkových těstovin
pouze podestýlková vejce nepocházející z klecových
chovů. Je pro nás důležitá nejen kvalita
použitých surovin, ale také kvalita života
samotných slepic.
Europasta SE
U Sila 246
Boršov nad Vltavou

+420 776 654 378
lucie.cepova@europasta.eu
www.europasta.eu; www.zatka.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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MASO A UZENINY

CUKROVINKY

Valašská šunka

Novinka – zdravé
bonbónky od Bombusu

Valašskou šunku nejvyšší jakosti zdobí na povrchu tenké
tukové krytí a společně s jemným zauzením dodává tato
kombinace šunce velmi lahodnou chuť. Větší zaoblený tvar
odráží prémiovost tohoto produktu, ale zároveň je na spodní
straně rovná plocha, která je praktická do nářezových strojů.

Skvělá zpráva zejména pro děti, jejich rodiče
a všechny, kteří chtějí mlsat zdravě, chutně a bez
výčitek. Bombus představuje lákavou a zároveň
zdravou novinku, která potěší malé i velké mlsouny.
FRUIT ENERGY obsahují 100 % z ovoce a jsou
zdravou alternativou přeslazených cukrovinek.
Neobsahují přidaný cukr, jsou bez barviv
a konzervantů. Obsahují vlákninu, jsou veganské
a přirozeně bezlepkové. V nabídce jsou dvě skvělé
příchutě – jahoda a mango. Mlsat zdravě nebylo
nikdy snadnější a zábavnější!

Šunka je vyráběná ručně z celých svalů vepřové kýty a obsah
masa je 94 %. Šunka je bez lepku.

MP Krásno, a. s.
Hranická 430/34
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

800 311 100
+420 571 855 115
objednavka@krasno.cz
www.krasno.cz

MLÉČNÉ VÝROBKY
Krupička, kterou děti milují
Představujeme dvě novinky, které mají ambice zabodovat
u Vás o titul nejoblíbenější svačiny roku. Naši mléčnou
krupici jsme spojili s jemným ovocným pyré ve dvou dětmi
oblíbených příchutích: jablečno-banánové a jablečnojahodové. Zamíchejte si přesně tolik ovocného pyré do
mléčné krupičky, kolik chcete, oddělený kelímek Vám to
umožní. Stačí jen lžička a sytá chutná svačinka plná mléka,
krupice a ovoce je na světě…

+420 241 080 511
info@lactalis.cz
www.lactalis.cz

Každý měsíc všechny
zajímavé novinky
v regálech

SLANÉ POCHUTINY
Novinka od společnosti
Golden Snack s. r. o.,
Snack dýně a rýže
Rozšíření řady Vital Snack.
Společnost Golden Snack po velmi úspěšném uvedení výrobků z čočky, quinoy,
cizrny a humusu obohatila svoji řadu výrobků pod označením Vital Snack
o novinku Vital Snack dýně a rýže 60 g.
Výrobek je bezlepkový a je smažen na 100%
slunečnicovém oleji se sníženým obsahem tuku.

Trendy,
vývoj,
statistiky

Ceny, objemy, prodeje

Mnoho dalších novinek
najdete na:
www.zapnovinky.cz
Přihlaste se zdarma,

dostávejte náš newsletter
a získejte tak přístup k informacím o nových produktech na:

GOLDEN SNACK, s. r. o.
Záhostice 40
391 55 Chýnov

blazek@goldensnack.cz
www.goldensnack.cz

KOŘENÍ
Kořenicí směs KRŮTÍ MASO
Nová kořenicí směs od značky Avokádo byla vyladěna tak, aby maso
připravené z jakékoli části krůty mělo vždy výjimečnou chuť. Výsledná
kombinace je založena především na hořčici, paprice a česneku a je
doladěna bazalkou, sušenými rajčaty, kurkumou a muškátovým
oříškem. Jemně pikantní chuť jí dodává špetka chilli a pepře černého.
Díky tomuto kořenicímu přípravku připravíte lahodné krůtí řízky,
karbanátky, guláš i pečeni.

www.zapnovinky.cz

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Pěkný-Unimex, s. r. o.
Trojanova 343/16
120 00 Praha 2 – Nové Město

+420 549 420 001
pu@pekny-unimex.cz
www.pekny-unimex.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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Lactalis CZ, s.r.o.
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4-Chodov

DMHermes Trade s.r.o.
Jungmannova 299/2
794 01 Krnov
+420 554 611 717
info@dmhermes.cz
www.bombusenergy.cz

VYBAVENÍ OBCHODU
Váhy. Nepostradatelní pomocníci
v maloobchodě. Nezasvěceným by se mohlo
zdát, že jejich největší změna se odehrála
v době, kdy přišla výměna za ty digitální,
a že od té doby se dále nevyvíjejí. To však
není pravda. Stejně jako další vybavení
prodejen i ony procházejí neustálou evolucí
a udržují krok s moderními technologickými
pokroky, aby zajistily rychlejší, efektivnější
a bezproblémové vážení zboží.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Systémy, které

zefektivní, a hlavně

ušetří náklady

D

nes váhy neslouží pouze k úkonu, při kterém se přesně stanoví, kolik zboží se na nich nachází a kolik obchodník za jeho
prodej utrží. Stále více se stávají
sofistikovanějšími zařízeními, která řídí počítače.
Díky tomu nabízejí celou řadu nadstandardních
funkcí. V mnoha případech už se neoznačují pouze jako váhy, ale váhové systémy. V obchodech se
nacházejí v podobě váhoskenerů, vah s tiskem či
rovnou výpočtem ceny. Nechybí jim ani možnost
napojení na podnikové informační systémy ani třeba rovnou propojení s pokladnou. Tak jsou díky
moderním technologiím zdrojem dat, která obchodníkovi pomáhají zefektivnit prodejní proces,
a dokonce provádět cílený marketing.
Pandemie, respektive vládní nařízení postihla snad
každého a většinu zpracovatelského odvětví. Segment váhových systémů nebyl výjimkou. Ovšem
protože váhy jsou nedílnou součástí obchodů, a ty,

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

kde se vyskytují, povětšinou zůstaly otevřeny, velké změny se zde nekonaly. „Váhy jako produkt
bezprostředně spojený s potravinami a potravinářským průmyslem příliš zasaženy nebyly,“ prozrazuje Ján Bartík, marketing and business development
společnosti Bizerba Czech & Slovakia.

„Výhody jsou
jasné.“
Při výběru vah či rovnou celých váhových
systémů by majitelé obchodů měli vždy
objektivně posoudit, na základě konzultací,
zda jim opravdu stojí za to udržovat váhy,
které jsou staré někdy i 20 let. Nové technologie jsou totiž patrné na první pohled,
přinášejí jasné výhody a jejich návratnost
je rychlá.
Robert Klíma,
key account manager, Novum Global

Modernizace má
novou podobu
Do určité míry se odsouvaly investice do obnovy,
a to vzhledem k výpadkům tržeb u mnoha obchodníků, kteří nemohli prodávat například spotřební zboží, nebo B2B obchodníků, kde byl markantní výpadek tržeb plynoucí z horeca segmentu.
„Na druhé straně limity personálu, potřeba balení
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Je tak snadné přilákat zákazníky...
Díky vahám řady FreshWay a FreshBase
Váhy FreshWay a FreshBase METTLER TOLEDO nejen vylepší vzhled prodejního místa,
ale díky možnosti in-store marketingu zvyší i Vaše prodeje. Zákaznický displej představuje
ideální mediální platformu pro zvyšování objemu prodeje prostřednictvím propagačních
nabídek a kampaní. Dokonalé řešení pro každou pokladní zónu nebo pultový prodej.
Váhy METTLER TOLEDO vynikají vysokým stupněm přesnosti, flexibility a odolnosti.

Marketing v místě prodeje

Snadná údržba a robustnost

Funkčnost – rychlá výměna cívek

Získejte více informací

4www.mt.com/retail

VYBAVENÍ OBCHODU

a vážení, hygienické nezávadnosti a její maximální
kontroly vedly k nasazování pokročilých technologií, jejichž nedílnou součástí je váha. S naším systémem Supersmart registrujeme rapidní růst počtu
transakcí realizovaných prostřednictvím tohoto
check-out řešení,“ informuje Ján Bartík.
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Také prodejny zákazníků společnosti P.V.A. systems, kteří při prodeji zboží primárně využívají
prodejní váhy a pokladní systém, zůstaly během
lockdownu naštěstí otevřené. „Zejména máme na
mysli prodejny rychloobrátkového zboží masa
a uzenin. Vliv pandemie byl však pozorovatelný ve
vazbě na zvýšené hygienické požadavky, zejména
při práci s hotovostními úhradami paragonů, kdy
docházelo k výraznému navyšování podílu bezhotovostních a zejména bezkontaktních forem zaplacení. Dále je v tomto segmentu prodejen vidět
snaha o zavedení automatických počítaček bankovek, které umožňují obsluze nedotýkat se vůbec
hotovosti,“ uvádí ředitel Radek Nachtmann. Stejné
řešení je známé i u samoobslužných pokladen v supermarketech. A jak dodává Robert Klíma, key
account manager společnosti Novum Global, i oni
pokračovali v dodávkách plánovaných instalací
vah, i když se zpožděním. Důvodem jsou výpadky
v dodavatelském řetězci jak výrobním, tak i dopravním, a to právě z důvodu pandemie.

Výsledný celek by měl
mít co nejvyšší užitnou
hodnotu
Váhy, respektive váhové systémy si své uplatnění
našly v celé řadě segmentů maloobchodu. Kromě
obchodů s potravinami jsou nedílnou součástí řady

pekařství, řeznictví, drogerií, ale i lékáren. Otázkou
je, zda se nějak liší požadavky na jejich funkčnost,
použité technologie, design, cenu či způsob použití. „Všechny tyto vlivy se prolínají a výsledný celek
by měl mít co nejvyšší užitnou hodnotu. Tedy vysoce funkční pokladní systém se špičkovým hardwarem za přijatelnou cenu. To považujeme za cíl,
který by si měl dát každý obchodník, který se chce
na trhu prosadit a dlouhodobě udržet,“ říká Radek
Nachtmann. Taková řešení se nacházejí v nabídce
společnosti P.V.A. systems.

Nebojte se říci si
o řešení na míru.
Obchodníci by si proto měli umět představit prodej prostřednictvím nových technologií a nebát
se říci si o řešení na míru. A pro příklady nemusíme chodit jen do zahraničí. „Dnes je například
v prodejnách Albert vidět nový design váhových
systémů na technologiích vah Dii. Konkrétně
v oddělení lahůdek či na obslužných pultech,“
deklaruje Robert Klíma. Specificky navržený
vzhled může nejen pomoci utvořit atmosféru prodejny, ale i jejich „zapadnutí“ do celého konceptu. „Specifikovat lze tedy i podle zákazníka. Malý
obchod, který je řízen přímo majitelem a nepotřebuje mít přehledy z více úseků nebo prodejen,
svou pozornost asi zaměří na cenově nejatraktivnější produkty. V případě jiných subjektů, kde
hraje důležitou roli automatizace, možnost analýz
dat, a hlavně flexibilita řešení, je důraz kladen
právě na technologie a sběr dat s jejich rozborem,“ specifikuje Jan Bartík.

Je asi nemyslitelné, aby obchodník nebo obsluha
prováděli změny u několika stovek položek ručně.
Určitě je jednodušší vidět v jednom přehledu data
z více pokladen, vah nebo kombinovaných zařízení a mít možnost reagovat téměř on-line než zůstávat v nějaké rigidní nejistotě. „Samozřejmě
přínos to má i pro zákazníka. Čekáte, až vám obsluha připraví nějaký výrobek z obsluhovaného
pultu a váha na zákaznickém displeji zobrazí recept, který lze z daných surovin připravit,“ dodává
Jan Bártík. Takže je vždy otázkou efektivity, co
bude obchodník v případě výběru váhy volit.

Blíží se váhy
k autonomnímu provozu?
Moderní prodejní systém pro obchody, kde se většina sortimentu váží (maso-uzeniny, zelenina a po-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Identifikace potřeb
přináší vhodné řešení

dobně) se skládá z prodejního hardwaru – dnes
počítačové váhopokladny s dotykovým ovládáním
a zákaznickým displejem a moderního pokladního
systému, který je instalován přímo ve váze. „K ní
jsou pak připojené další periferie, jako je čtečka
čárových kódů, pokladní zásuvka a zejména bankovní terminál pro bezkontaktní bezhotovostní
platby,“ vyjmenovává Radek Nachtmann. Pokladní
systém umožňuje kromě komfortního prodeje
zboží další řadu nadstandardních funkcí. „Napří-

Váhy už dávno nejsou zařízením, které řekne jen,
kolik váží to, co bylo položeno na jejich plochu
určenou k vážení. „Například prostřednictvím našich vybraných vah dokážeme určit, jaké zboží se
na tuto plochu vlastně položilo. Tím lze předejít
přehlédnutím zákazníka, kdy na váhu položí avokádo, ale ťukne na podstatně levnější mrkev,“ reaguje Jan Bartík. Takže prostřednictvím systému
vizuálního rozpoznávání je možné předejít ztrátám,
například v úsecích ovoce a zeleniny. Navíc jsou
váhy snadno rozšířitelné, programovatelné a dokážou komunikovat s centrálním systémem, takže
plnohodnotně zastoupí pokladnu.

Všechny uvedené vlastnosti mluví ve prospěch případné výměny zastaralých vah. Ty novější lze také
nechat aktualizovat či dovybavit o další rozšiřující
funkce. „Doporučoval bych zvážit všechny výhody
moderních a vysoce výkonných systémů a nebát
se vstupní investice při jejich pořízení. Ta se totiž
velmi rychle vrací jednak v podobě zvýšení komfortu při obsluze zákazníka prodejny, ale zejména
při sledování všech chodů prodejny a vyhodnocování prodejnosti zboží a chování zákazníků,“ vzkazuje Radek Nachtmann. Oblast vyhodnocování je
totiž stejně důležitá pro vedení úspěšné prodejny
jako vlastní skladba zboží, dobrá cenotvorba, prodejní prostor či chování prodavačů k zákazníkovi.
„Dávat maloobchodníkům ohledně vah a váhových systémů univerzální rady není úplně možné.
Na co bych však upozornil, je srovnání toho, co
dokáže nová, moderní váha a jak dokáže zefektivnit, a hlavně ušetřit náklady konkrétního provozu.
Je to sice klasické obecné moudro, ale pokud se
s námi majitel takových zařízení spojí, dokážeme
velmi přesně identifikovat jeho procesy a z nich
vyplývající nejefektivnější řešení,“ dodává závěrem
Jan Bártík.

inzerce

Zdigitalizujeme Váš obchod
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klad nabízí zákaznický věrnostní systém, úhrady
kartami či stravenkami a kombinace, vedení skladových zásob, vyhodnocování prodejů zboží finančně či položkově, vyhodnocování chování zákazníků, automatizaci objednávek, snadné vedení
akčních ceníků a podobně,“ konkretizuje. Vrcholem pro vyhodnocení je pak inteligentní systém,
který slouží jako podpora rozhodování managementu společnosti.

www.novumglobal.eu
+420 267 997 111

SLUŽBY PRO OBCHOD

Zboží chrání i chytrý

software

V Česku v meziročním srovnání, co se týká počtu krádeží, nastal vítaný trend. Jejich počet
klesl. Přestože čísla hovoří jasně, jak se říká, štěstí přeje především připraveným. Zboží
na prodejní ploše může být kolikrát v hodnotách převyšujících stovky či miliony korun.
Obchodník svým zákazníkům i zaměstnancům může dát důvěru a věřit, že vše odnesené
bude zaplacené. Ale pokud zapojí moderní technologie, má větší jistotu.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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supermarketech ze 75 % kradou
většinou muži, a to v odpoledních
hodinách. Typicky cukrovinky,
drogistické zboží nebo alkohol.
Z policejních statistik vyplývá, že
loni došlo k celkem 1 496 nahlášeným krádežím.
V průměru jsou to v celém Česku čtyři krádeže
denně. S odhalováním krádeží kromě pracovníků
ostrahy nově pomáhají i IT technologie. Příznivou
statistiku meziročního snížení drobných krádeží
přímo potvrzuje Martin Giebel, ředitel divize retail
společnosti M2C: „Hlavní příčiny nižšího počtu
krádeží v obchodech spatřujeme v menší návštěvnosti a větším počtu zaměstnanců na prodejní
ploše.“ Dalším aspektem byl zvýšený počet pracovníků ostrahy, kteří se v prodejnách podíleli na
koordinaci hygienických opatření.

Jak snížit interní
kriminalitu
S odhalováním nejenom externí, ale rovněž interní
kriminality, kdy krade samotný zaměstnanec obchodu, nově pomáhají nejmodernější výpočetní
technologie. Například analytický software
TrackSys, který využívá například maloobchodní síť
Albert, vyhodnocuje třeba nestandardní transakce
u pokladen. Díky napojení na kamerový a pokladní systém lze ověřit, zda bylo všechno zboží namarkováno správně. Tímto způsobem je možné monitorovat nejenom klasické, ale i samoobslužné
pokladny. V případě interní kriminality se mezi
podezřelé transakce zahrnují častá storna nebo
nákupy složené jen z položek za menší částky.
Analytický software dokáže odhalit i takzvané přátelské nákupy, kdy pokladní nenamarkuje všechny
položky nebo vydá levnější zboží, než ve skutečnosti namarkuje.
„Po nasazení monitorovacího systému se zvýšil
počet vyhodnocených podezřelých účtenek v pokladních zónách, díky čemuž došlo ke snížení interní kriminality. Technologie přispěla k automatizaci procesů, a to jak na straně společnosti Albert
Česká republika, tak na straně operátorů firmy
M2C, kteří vyhodnocují incidenty,“ říká Martin
Giebel. Podle něj systém přináší 60% časovou
úsporu při šetření incidentů a zároveň zvyšuje
množství vyřešených případů až o 150 %. Interní
kriminalita má společný znak, že se zpravidla opa-

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

kuje, a to dlouhodobě. Jednotlivé případy obvykle
nezpůsobí okamžitou ztrátu ve vysoké hodnotě,
ale při dlouhodobém působení se suma načítá. Ze
statistik společnosti M2C vyplývá, že souhrnná
ztráta způsobená zaměstnanci dosahuje i vyšších
stovek tisíc korun.

Zabezpečení by mělo být
rozděleno na dvě části
Není tedy asi moc důvodů polemizovat o tom, proč
investovat do zabezpečení obchodu. Hlavním důvodem je samozřejmě prevence ztrát. „K úvaze
o míře zabezpečení tedy většinou vede údaj
o přesné hodnotě zboží, které se během prodeje
ztratilo nebo bylo ukradeno. Dalším motivem je
ochrana personálu i návštěvníků v situaci, kdy dojde k incidentu,“ prozrazuje Jakub Sedlmajer, key
account manager společnosti Axis Communications. Kamerový systém je ale nástroj, který přesa-

huje pouhé zabezpečení – může na sebe vydělat
i tím, že pomůže optimalizovat provoz prodejny.
Dokáže počítat návštěvníky, generovat statistiky
konverze, regulovat fronty u pokladen nebo měřit
vytíženost prodejních ploch. Podle Ladislava Antla,
ředitele společnosti AC Systems, by si bezpečnost
maloobchodu měl zajistit každý, kdo se nechce
dělit o svůj zisk se zloději. Při ztrátách nad 0‚7 až
1 % z obratu je to už nutností.
Příležitost dělá zloděje, a proto nemá cenu řešit,
proč a kdy se vyplatí investovat do zabezpečení
obchodu, ale hlavně jak to udělat co nejlépe. Stejně, jako si vlastníci bytů a domů chrání svoje obydlí, tak by měli činit i všichni majitelé obchodů.
„Hlavním důvodem pro toto tvrzení je, že v obchodech se nachází zboží za statisíce, někdy i miliony
korun. Vezměme v úvahu například cigarety a alkohol, kde ceny krabičky či láhve přesahují 100
korun a odnést je není nikterak složité,“ konkretizuje Václav Hora, franchise manažer společnosti
Makro Cash & Carry ČR.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

V maloobchodě je toho více, co lze chránit. V první řadě jde o zaměstnance, kteří by se měli na pracovišti cítit bezpečně a v klidu. Alarm chrání zpravidla zakódované místnosti, tedy ty, kde aktuálně
nikdo není. Nicméně dnešní bezpečnostní služby
dokáží využít kamerové systémy a alarmy i na preventivní bázi. „Představme si benzinovou pumpu,
zlatnictví či směnárnu, tedy rizikové objekty, které
jsou terčem různých pokusů o vloupání. Tyto objekty jsou mechanicky zpravidla velmi dobře zabezpečené, a tak pachatelé často volí čas za plného provozu, tedy v době, kdy alarm není zapnutý.
Existuje služba videotíseň, která funguje na preventivní bázi následovně: Pokud vejde do objektu
podezřelá osoba nebo je stále venku a obsluze se
byť jen nepozdává, může stisknout tísňové tlačítko. V tu chvíli operátoři bezpečnostního centra
získají prostřednictvím kamer živý náhled na situaci
v objektu. Obsluha dále nemusí již nic dělat,“ uvádí Petr Němeček. V případě, že podezřelý opouští
objekt, operátor se ještě telefonicky ujistí, že je vše
v pořádku, a ukončuje monitoring. Pokud ale dojde k přepadení nebo vloupání či jiné mimořádné

Do projektu zabezpečení obchodu by se měl pustit každý, kdo cítí odpovědnost za bezpečí svých zaměstnanců a zákazníků, a ten, kdo by rád předešel
finanční újmě na majetku v případě krádeže, vandalství nebo neúmyslné, ale
citelné nehody a jiných nežádoucích okolností. Vyplatí se to finančně, ale
i duševně, protože klid, že je můj objekt střežen, je k nezaplacení. Pragmatičtější důvod pro zabezpečení je odhalení případné kriminality, která by jinak šla
přímo do ztráty. Při správném zabezpečení ale může být krádeži zabráněno preventivní demonstrací bezpečnostního systému, pohotovým upozorněním s možností zásahu nebo předání
podkladů policii pro zahájení trestního řízení.
Martin Giebel, ředitel divize retail, M2C

situaci, operátor okamžitě vysílá zásahovou jednotku na místo a posílá videopřenos Policii ČR,
která má přesný popis situace a pachatele. Dopadení a pomoc je pak o hodně rychlejší.
Hodně také záleží na skladbě a sortimentu zboží
ohroženého krádežemi. Základní a nejúčinnější
způsob ochrany využívá vhodnou technologii elektronické ochrany zboží, tzv. EAS. „Doplňkově lze
povýšit tuto ochranu s použitím bezpečnostních
zrcadel vhodně rozmístěných v prostoru nebo
i speciálními kamerovými systémy,“ míní Ladislav
Antl. S pomocí kamerového systému se dá chránit
zboží před krádeží a vandalismem a personál i zákazníky před nevhodným chováním. „IP kamery
doporučujeme v prodejně integrovat s IP reproduktory a také s pokladnami či přístupovým systémem. Lze použít i chytré analytické aplikace přímo
v kameře. Pokročilé systémy dokážou na podezřelé transakce upozornit v reálném čase, standardem
je ovládání z mobilu nebo chytré vyhledávání v záznamu,“ informuje Jakub Sedlmajer. Tím se podstatně urychlí reakční doba v případě incidentu.

Zásahová jednotka
na dosah ruky
Podíváme-li se na problematiku vykradení, je nutné začít od začátku – tedy použít kvalitní dveře
a zámky, a to nejen u vstupu pro zákazníky, ale
i pro zásobování a případné vchody z dvorů. „Do
výkladních skříni je vhodné instalovat bezpečnostní fólie, které brání nejen vloupání, ale i vandalismu. Samostatným tématem je pak bezpečnostní
systém, který může mít nejrůznější funkce počínaje čidly kouře, vytopení a samozřejmě vloupání,“
sděluje Václav Hora. Vyplatí se napojit bezpečnostní systém na pult centrální ochrany, který drží pohotovost 24/7. V případě, že dojde k pokusu
o vniknutí do objektu, zásahová jednotka vyrazí
místo zkontrolovat a provozovatel obchodu může
v klidu spát.
V dnešní době moderních technologií tak lze chránit prakticky cokoli. Majetek (zboží i vybavení objektu), zdraví i životy zákazníků a zaměstnanců –
nejen proti fyzickému násilí, ale i proti důsledkům
neočekávaných hrozeb. „Jako příklad uveďme
aktuálně probíhající celosvětovou pandemii, při
které bezpečnostní technologie, konkrétně například námi dodávané chytré kamerové systémy,
chrání zdraví osob tím, že kontrolují zakrytí dýchacích cest nebo aktuální počet osob v objektu,“
poukazuje Lukáš Kotek.

Systémy nabízejí
automatizaci
Kamerový systém je vhodným zabezpečením proti krádežím uvnitř objektu. Na první dobrou působí preventivně a dále pomůže odkrýt případného
viníka. „Důležitá je délka časové smyčky, po kterou
zůstává záznam uložen. Kamery by měly krýt celý
prostor provozovny včetně zázemí. Na drahé zboží je dobré dělat parciální inventury, aby majitelé
věděli, kdy případně ke krádežím došlo, a mohli
rozklíčovat záznam z bezpečnostních kamer,“ dokládá Václav Hora. Podle společnosti Axis Communications tvoří síťový kamerový systém IP kamery,
IP audiozařízení, rekordér s video management
systémem umožňující snadný a bezpečný vzdálený
přístup a dále analytické aplikace.
Základem alarmu je ústředna, která je jakýmsi
mozkem celého systému. Sbírá informace z nainstalovaných detektorů (pohybových, magnetických či environmentálních), následně prostřednictvím sirény informuje o poplachu, posílá notifikace
do mobilního telefonu a komunikuje s bezpečnostním centrem pomocí GSM komunikátoru,
LAN komunikátoru nebo rádiového modulu.
„Alarm již neslouží pouze k zabezpečení objektu,
ale i k usnadnění každodenního života. Můžete
s ním pohodlně otevřít garáž probliknutím dálkových světel, nastavit automatické rozsvícení příchodové cesty, zapnout zavlažování trávníku nebo
si vzdáleně přes aplikaci regulovat topení,“ vzkazuje Petr Němeček. Automatizačních funkcí umějí
dnešní alarmy opravdu hodně. Zmínit je nutné také
další, obvykle viditelné i „neviditelné“ detektory
ochranných prvků umístěných na výstupu z prodejen a nezbytného příslušenství / deaktivátory, detachery, a další škálu ochranných prvků. „Daný
systém by měl umožňovat pokud možno nejméně
nápadným způsobem chránit krádežemi ohrožené
zboží,“ dodává Ladislav Antl.

O potřebných investicích čtěte
na www.zboziaprodej.cz
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Pomáhají chytré
analytické nástroje

„Klid je k nezaplacení.“



Zabezpečení obchodu by v ideálním případě mělo
být rozděleno na dvě části: zabezpečení proti vpádu zvenčí a zabezpečení proti krádežím uvnitř.
„Výhodou dnešních alarmů je to, že detektory jsou
k dispozici v drátové i bezdrátové variantě, a proto
je lze libovolně kombinovat. Drátovou variantu doporučujeme při stavbě či rekonstrukci, když se řeší
celková elektroinstalace objektu. Bezdrátové řešení s šetrnou instalací pak oceníte do již hotových
prodejen,“ sděluje Petr Němeček, vedoucí marketingu společnosti Jablotron. Zabezpečení tedy lze
řešit v jakékoliv fázi. Samozřejmě platí, že čím dříve je pořízeno, tím dříve je jistota, že zaměstnanci
i majetek jsou v bezpečí.

LOGISTIKA
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Servis manipulační

techniky probíhá
stále více i na dálku
Náležitá péče o manipulační techniku je pro její optimální fungování nezbytností. V čem
spočívají hlavní zásady týkající se servisu v této oblasti, ať už jde o celkovou údržbu, péči
o baterie nebo třeba mytí vozíků? A jaké trendy jsou v dnešní době relevantní?

R

ozhodně se vyplatí dodržovat
pokyny výrobce k jednotlivým
typům kontrol u konkrétní
techniky. „Pravidelně servisovaný vozík, u kterého je vše
pod dohledem, znamená vyšší jistotu pro uživatele
a tím i nižší provozní náklady. Není nic dražšího než
technika, která stojí, protože na ní nebyla pravidelně prováděna předepsaná údržba,“ upozorňuje
Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti
Jungheinrich (ČR). Totéž platí podle něj o předprovozní kontrole a pravidelné péči o baterii. Jde
o činnosti, které by měl uživatel techniky provádět
pravidelně, v podstatě každý den. Uvedenými postupy je možné odhalit mnoho závad v samotném
zárodku a zamezit tak dalším škodám, respektive
významně šetřit náklady.
„Obecně platí, že pro vozíky je nejlepší preventivní
péče, například v rámci servisních údržeb. Toto je
důležité i u trakčních baterií, kdy dodržování postu-

David Čapek, david.capek@atoz.cz

pů péče o baterii, správných postupů při nabíjení
a užívání významně prodlužuje životnost baterie,“
vysvětluje Jiří Dolejška, ředitel servisu společnosti
Linde Material Handling Česká republika.

Detailní a pravidelné
vyhodnocování
K aktuálním trendům patří rozvoj technologií pro
sledování parametrů vozíků, jejich vyhodnocování
a komunikace se servisem. Jungheinrich například
instaluje do svých vozíků tzv. Telematic boxy, které jsou schopné vyhodnotit různé parametry výkonu a sdílet je se zákazníkem prostřednictvím systému pro sledování flotily (Jungheinrich Fleet
Management System). „Záleží na klientovi, co
všechno chce vyhodnocovat. Pak jsme schopni
efektivně řídit provoz celé flotily, sledovat výkyvy
v parametrech, řešit problémy včas a do jisté míry

tak předcházet nákladným opravám,“ popisuje
Martin Koudelka.
Systémy pro sledování flotil, jako je např. Jungheinrich Fleet Management System, jsou rozšířeny
především u větších flotil od zhruba 10 vozíků.
Jedná se o pokročilý nástroj, jak sledovat vytížení
vozíků, servisní náklady, spravovat přístupová práva k vozíkům, sledovat nárazy a podobně. „Náš
systém dokáže pracovat nejen s vozíky Jungheinrich, ale i s další technikou, a to i mimo klasické
vozíky,“ podotýká Martin Koudelka. Zákazník tak
může v jednom prostředí evidovat vedle vozíků
například i čisticí stroje a další techniku.
Preventivní servisní péče dokáže předejít odstávkám
strojů způsobeným postupným opotřebením nebo
poruchami. „Díky čím dál dokonalejší diagnostice,
nárazovým čidlům a podobným technologiím jsme
schopni vzdáleně zjistit také různá potenciální poškození a závady. Přijedeme a zasáhneme preven-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Řídící jednotka vozíku je schopna vyhodnotit řadu parametrů a ty odesílat
vzdálené podpoře. Je to podobné jako u aut. Dnes již striktně neplatí, že by se
olej měnil po určitém množství najetých kilometrů, ale servis je požadován při
dosažení definovaných hodnot.
Martin Koudelka, vedoucí marketingu, Jungheinrich (ČR)

tivně, ještě než dojde ke skutečnému projevu poškození nebo závady,“ konstatuje Tomáš Oplt,
manažer dílenského provozu společnosti Toyota
Material Handling CZ. Propojení systému pro správu
flotily I_Site a on-line servisní platformy T-Stream
zajišťuje flexibilitu, rychlost a účinnost servisu. Lze
toho dosáhnout i díky práci s informacemi v reálném čase, předvídatelnějšímu chování strojů a efektivní komunikaci v rámci servisního týmu.

Úspora času i nákladů
Systémy umožňující sledování manipulační techniky na dálku jsou využívány zejména u větších zákazníků s velkou flotilou, případně s „roztříštěnou“ flotilou na více místech, jak zmiňuje Jiří
Dolejška. „Linde Material Handling má systém
Connect, tedy systém správy vozového parku, díky
němuž dostanete přesně ty informace, které jsou
potřebné pro jeho efektivní řízení a učiní ho tak
hospodárnějším a efektivnějším. Tímto systémem
jsou již ve standardu vybavené všechny vozíky nových produktových řad 1202 a 1252,“ upřesňuje.

Mobilní aplikace
šetří čas nutný pro
servisní zásah.
Jakmile operátor vozíku zjistí závadu, může použít
mobilní aplikaci Linde Service Manager. Ta dává
operátorovi možnost vybrat jednu z předdefinovaných (tj. nejčastějších) závad nebo uvést vlastní
popis vzniklého problému, včetně možnosti vložení fotografie ilustrující závadu. Šetří se tak čas nutný pro servisní zásah a rovněž servisní náklady,
protože posuzující technik přesně ví, jak závada
vypadá, a nemusí ji identifikovat přímo v provozu.
Jiří Dolejška doplňuje: „Pokud se ukáže, že porucha
je závažného charakteru nebo by její oprava zabrala příliš mnoho cenného času, nabízíme našim zákazníkům možnost zapůjčení náhradní techniky.“

Nezanedbejte čistotu
vozíků
Zapomínat není radno ani na záležitost na první
pohled triviální, přesto však důležitou. Jak často
a kdy vozíky mýt? Každý provoz je z hlediska zašpinění manipulační techniky odlišný. „Vozíky
v nové hale, kde se skladují jen zabalené palety, se
mohou jednou za čas otřít, aby byly pohodlné pro
obsluhu. Pokud ale jde třeba o čelní vozík, který
jezdí v nějaké prašné výrobě, je nutné ho čistit pravidelně i tlakovou vodou, aby byla zajištěna bezpečnost provozu, výhled a podobně,“ vyjmenovává Martin Koudelka. Jednotlivé komponenty

vozíků včetně elektroniky jsou chráněny proti vodě
i prachu. Nevyžadují tedy speciální péči a ochranu,
nicméně i zde platí, že „čistota je půl zdraví“ a kvalitní mytí vozíků by se nemělo zanedbávat.
„Pravidelné mytí vozíků usnadňuje jakoukoli servisní činnost a prodlužuje životnost strojů, zejména
těch, které pracují venku v prašném, blátivém, vlhkém, mokrém, slaném nebo jinak agresivním prostředí. Nečistoty mohou omezit nebo vyřadit z činnosti různá čidla, omezit účinnost pracovních
světel a snížit viditelnost z vozíku,“ vysvětluje Tomáš Oplt.

inzerce
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„Požadavek přichází na základě
definovaných hodnot.“

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



Olověné akumulátory se mají v době delší
odstávky skladovat v nabitém stavu –
jinak hrozí škody, které mohou životnost
akumulátorů dramaticky zkrátit.
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Dejte nám vědět, co byste si
chtěli v našem časopisu přečíst,
na www.zboziaprodej/kontakty



SETKÁNÍ S ANKOU
PODKOWINSKOU-TRETYN, chief
international business
officerem společnosti Everli,
popisuje i práci se shoppery.

V našem
dalším čísle
MASO A UZENINY nakupuje
v České republice v podstatě každá
domácnost, a to v průměru jednou za
tři dny. Při výběru zboží se spotřebitelé
nejvíce zajímají o obsah masa,
v menší míře pak o podíl soli,
tuku a dalších přídatných látek.

POSLEDNÍ MÍLE prochází rychlým rozvojem a postupnou
automatizací procesů. Standardním prvkem služeb se stala výdejní
místa a obliba neadresného doručení raketově roste. Infrastruktura
je obohacována také množstvím přibývajících výdejních automatů.

OSVĚTLENÍ by mělo vycházet ze zaměření prodejny, a to jak
z pohledu funkčnosti, tedy použití správných světelných zdrojů,
teploty chromatičnosti světla a vyzařovacích úhlů, tak designu
samotných svítidel, který musí také zapadat do charakteru
daného obchodu.

ŽENA V RETAILU
je vždy v přítomném
okamžiku.
Partnery časopisu ZaPmag jsou:

SILNIČNÍ
PŘEPRAVA
denně prokazuje svůj
strategický význam,
ale aktuálně se nemůže
vyhnout zdražování.
Ceny jejích vstupů rostou
ve všech ukazatelích,
ať už se jedná o cenu
paliva, samotných
vozidel, energií, nákladů
na lidské zdroje nebo
o výši úroků.
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VÍTĚZOVÉ!

REGISTRACE PRODUKTŮ
DO 22. ROČNÍKU SPUŠTĚNÁ!
www.volbaspotrebitelu.cz/
registrace-produktu

*

ZALISTUJTE NEJLEPŠÍ NOVINKY 2021!

ALKOHOL

AUTOKOSMETIKA

BALENÉ VODY

BEZLEPKOVÉ PEČIVO

CEREÁLIE

CUKROVINKY

REPUBLICA

SHERON SOFTPACK SMĚSI
DO OSTŘIKOVAČŮ

MATTONI V PLECHOVCE

BEZLEPKOVÁ ŘADA VITACELIA

GRANOLA MÜSLI
MACA & CACAO

MENTOS GUM PURE FRESH FRUIT
WATERMELON

BERCOFF WELLNESS ČAJ ZÁZVOR

ORION RODINNÁ

DÁMSKÁ HYGIENA

DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY

DĚTSKÉ PŘÍKRMY

DŽEMY

HYGIENA A DEZINFEKCE RUKOU

CHLAZENÉ MLÉČNÉ SNACKY

JOGURTY

KÁVA

BELLA CONTROL DISCREET

VITANA RYCHLÁ VEČEŘE

MASO-ZELENINOVÉ PŘÍKRMY
HAMÁNEK

HAMÉ EXTRA DŽEMY

INDULONA TEKUTÁ MÝDLA
A ANTIBAKTERIÁLNÍ GELY NA RUCE

MONTE SNACK WHITE

JOGOBELLA
BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ

NESCAFÉ BLACK ROAST

KRMIVA PRO HLODAVCE

KRMIVA PRO KOČKY

KRMIVA PRO PSY

LAHŮDKY

LIMONÁDY

MASO BALENÉ

MASOVÉ POLOTOVARY

MLÉČNÉ DEZERTY

AKINU POLŠTÁŘKY
PRO HLODAVCE

PURINA ONE KAPSIČKY
PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY KOČEK

BRIT MEATY JERKY – PAMLSKY
ZE SUŠENÉHO MASA

BILLA OKURKY
VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU

PEPSI MANGO

UZENÁ MASA K-MISTŘI
OD FOCHU Z MODLETIC

GRILL MASTER MASO

MONTE -30 % CUKRU

MLÉČNÉ NÁPOJE

MOPY

MRAŽENÁ A CHLAZENÁ JÍDLA

NEALKO PIVO

NEALKOHOLICKÉ SEKTY

OCHUCOVADLA

OMÁČKY NA VAŘENÍ

PAPÍROVÉ UTĚRKY

CLEVER KEFÍROVÁ MLÉKA

VILEDA 1.2 SPRAY MAX MOP BOX

ZNOJMIA MRAŽENÁ ZELENINA

STAROPRAMEN COOL MALINA
BORŮVKA, RYBÍZ LIMETKA

MUCHA SEKT NEALKO

GRILL MASTER OMÁČKY

TESCO OMÁČKY NA TĚSTOVINY

VELVET TURBO EXTRA STRONG PAPÍROVÁ UTĚRKA

PAPÍROVÝ PROGRAM

PEČIVO

PEČIVO FITNESS

PEČIVO SLADKÉ

PIVO

PLEŤOVÁ KOSMETIKA

PRACÍ PROSTŘEDKY

PSACÍ A KREATIVNÍ POTŘEBY

TENTO TOALETNÍ PAPÍR TŘÍVRSTVÝ

TESCO VÍCEZRNNÉ PEČIVO

PROTEINOVÝ CHLÉB

TESCO SLADKÉ PEČIVO

RADEGAST RATAR

ASTRID AQUA BIOTIC

NEON TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY
A ODSTRAŇOVAČE SKRVN

FOUKACÍ FIXY AIRPENS METALLIC

PYTLE NA ODPAD

RYBÍ KONZERVY

SIRUPY

SLADKÉ SNACKY

SLANÉ SNACKY

SMETÁKY A KARTÁČE

TĚSTOVINY

ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

FINO GREEN LIFE EKOLOGICKY
PŘÍVĚTIVÁ ŘADA

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁK STEAK
V OLIVOVÉM OLEJI

TESCO SIRUPY - RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ

STUDENTSKÁ PEČEŤ NARUBY

DUPETKY PEČENÉ
& RAJČE-BYLINKY

SPONTEX GREEN SMETÁKOVÁ
ŘADA ZE 100% RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU

FRANZ JOSEF KAISER TĚSTOVINY
SEMOLINOVÉ

VILEDA GLITZI ALWAYS CLEAN
VISKÓZNÍ HOUBY

UZENINY

VAPORIZÉRY, ELEKTRONICKÉ CIGARETY

VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ NÁPOJE

VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ POTRAVINY

VÍNA A SEKTY

VLASOVÁ KOSMETIKA

WC HYGIENA

ZMRZLINY

KARLOVA KORUNA
PRAŽSKÁ ŠUNKA

MYBLU

BILLA BIO ROSTLINNÉ NÁPOJE

FERMENTOVANÉ PROBIOTICKÉ BIO
VÝROBKY WILD & COCO

BOHEMIA SEKT ICE 0,2 L

NIZORAL CARE TONIKUM
PRO POKOŽKU HLAVY

DR. DEVIL 3IN1
WC POINT BLOCK

TESCO ZMRZLINA V KORNOUTKU

ORGANIZÁTOR:

VÝZKUMNÁ AGENTURA:

ČAJ

B2C MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI:
PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ZVOLENI REPREZENTATIVNÍM VZORKEM 4 000 RESPONDENTŮ V PRŮZKUMU, REALIZOVANÉM AGENTUROU NIELSENIQ

*

VÍCE NA WWW.VOLBASPOTREBITELU.CZ
SLEDUJTE NÁS NA
VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA

ČOKOLÁDA

“Tymbe mi proškolí
brigádníky předtím
než dorazí.”
Tymbe mi šetří čas a peníze tím, že mi
pošlou na směnu brigádníky, kteří už předtím
projdou e-learningový školením na BOZP.
Právě tyhle doplňkové služby, dělají z Tymbe
brigádnickou agenturu pro 21. století. Jejich HR
platforma je opravdu unikátní, díky čemuž
řešíme brigádnickou agendu kompletně online.

Tomáš Křesťan
Chief Human Resources Officer
Zásilkovna ve společnosti Packeta Group

