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KUPTE
JAKÉKOLIV 6 X 2L
REGISTRUJTE SE NA
www.kofola.cz/souteze
VYHRAJTE 1 pár
Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2021
nebo do vydání zásob
* Úplná pravidla soutěže najdete na www.kofola.cz/souteze
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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
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VÍCE NA WWW.VOLBASPOTREBITELU.CZ
SLEDUJTE NÁS NA
VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA

ČOKOLÁDA

ÚVODNÍK

Ano, snaha o bezmasou budoucnost je
vlastní řadě start-upů, sdružení a klíčových hráčů na trhu s potravinami. Za
poslední rok vzrostlo evropské rostlinné odvětví téměř o polovinu a podle
nejnovějších studií budou čísla až do
roku 2050 raketově růst s předpokládanými tržbami neuvěřitelných 1,4 bilionu dolarů. Uvedené potvrzuje výběr
posledních novinek. V obchodech
největšího britského řetězce byla uvedena rostlinná značka smaženého kuřete.
Významný světový diskontér na ostrovním trhu představil svůj nový burger
bez hovězího masa. Globální jednička
v rychlém občerstvení představila plány,

 Výroba
 Alternativa
 Pochutnání
jak se stát lídrem v rostlinném prostoru.
Další fastfoodový gigant otevřel stoprocentně rostlinnou restauraci. Výrobci
potravin také nezahálejí. Do regálů míří
třeba rostlinná značka konzervovaných
mořských plodů, klobása chorizo z rostlinných bílkovin a kultivovaného tuku,
alternativy krájeného kuřecího masa
a mořských plodů či rostlinná foie gras.
A vloni proběhla kampaň reagující na
jednání Evropského parlamentu s cílem
povolit označování rostlinných potravin
názvy, které souvisí s masem, jako je
„klobása“, nebo „řízek“.
Ano, ale… Když řezník v sousedství
pořádá tradiční zabijačkové hody
a nabídne ovar, prdelačku, jitrnice, jelita,
prejt, tlačenku, výpečky, pikantní koleno
nebo guláš, je to prostě velká sláva pro
všechny chuťové a čichové buňky z blízkého i širokého okolí. Mimochodem,
k tomu všemu podává podle mě nejlepší
dušené hlávkové zelí na světě!

To je maso
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

Ako všežravec musím vyhlásiť, že všetko
s mierou. Na jednej strane si myslím, že mäso
a mäsové výrobky by sme nemali jesť trikrát
do dňa a aj samotnému telu prospeje, keď
si niekedy dopraje pôstny bezmäsitý deň. Na
druhej strane si však neviem predstaviť, že by
som mala mäso zo svojho jedálnička úplne
vylúčiť. Ako by sme jedli pirohy alebo bryndzové halušky bez slaniny? Skôr sa zamýšľam nad
tým, z akého chovu mäso, ktoré si kupujem,
pochádza, a snažím sa jedlom neplytvať.

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

A

no, výzkumy potvrzují, že celosvětová
produkce potravin
je zodpovědná za
produkci třetiny všech
skleníkových plynů,
které způsobují zvýšení teploty naší
planety. Z toho téměř šedesát procent
pochází z živočišné výroby, která stojí za
dvojnásobkem emisí oproti potravinám
rostlinného původu. Vědci i politici všude po světě hlásají, že výraznou součástí
řešení může být snížení spotřeby masa
a přechod na rostlinnou stravu.

NAVIGACE
Téma
vydání

Setkání

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

4

Za šipkou! (nebo ne)

Co jsme
viděli…

Barometr
Ve stručnosti
Agenda
Obalko 2021
Kdo je kde
Analýza
TOP 30

Blog

5
6
7
8
10
12
14

Martin Piterák:
Nákup je a bude
o zážitku a inspiraci

16

Barevný semafor
chce naučit
spotřebitele lépe jíst

Pozorovatel
trendů

Inspirace

Marek Maxa: Tým
je pilířem a motorem
Brněnka bude
třicetiletá
Sdílení boxů pomůže
jejich expanzi

Mezinárodní potraviny
jsou vítanou změnou
Žádané jsou kvalitní
řemeslné masné výrobky
Oleje a tuky prodává
cena i původ
Tabákový trh otáčí
kormidlem k alternativám

Co by přivítali
obchodníci
od nové vlády

26
33
34

Mere oslovuje
nízkou cenou
každý den

36
42
44
46

23
24

Služby pro
obchod

Technologie umožňují
získat cenná přesná data

CatScan

20

52

Vybavení
obchodu

Na světlo není
radno zapomínat

49

Logistika

„Silnice“
plná překážek

55

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
BAROMETR

V říjnu rostly ceny
čerstvých výrobků,
drogerie a kosmetiky

V září se meziročně nejvíce navýšil obrat
v kategorii dekorativní kosmetiky
TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)
40.

41.

42.

43.

Albert SM 1 810,3
Albert
1 704,3
HM
Billa
1 696,2

1 765,3

1 678,8

1 831,2

Globus

(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)
Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2021 vs. 9/2020, v %)
Pivo

-1,6

Sýry

0,1

Tvrdý alkohol

7,7

Čokoládové cukrovinky

4,1

Víno*

4,1

Sušenky a oplatky

0,4

Káva

3,4

Voda

-4,0

1 663,3

1 687,3

1 688,7

Mléko*

-2,7

1 866,2

1 879,2

1 843,2

Máslo a margaríny

6,9

1 851,2

1 943,3

1 866,4

1 746,4

Kaufland

1 897,5

1 912,5

1 840,0

1 907,1

Lidl

1 862,2

1 884,2

1 881,2

1 922,2

Makro
1 486,4
Penny
1 726,2
Market
Tesco HM 1 673,2

1 516,3

1 533,8

1 524,7

1 667,2

1 729,2

1 755,2

Papírové produkty

0,4

1 676,2

1 652,9

1 717,2

Krmivo pro psy a kočky

2,8

Tesco SM

1 718,2

1 699,2

1 716,2

Prací prostředky

1,2

Péče o vlasy

1,9

Péče o zuby*

-0,1

Vývoj cen v období 6. 10. – 2. 11. 2021
Nejvíce si v říjnu zákazníci připlatili za výrobky
z monitorovaného košíku v obchodech Globus,
a to 130 Kč, což představuje měsíční nárůst
o 7,6 %, a pak také v Tescu HM – nárůst o 87 Kč,
což odpovídá zvýšení cen o 5,5 %. Jediným řetězcem, u něhož došlo naopak k výraznějšímu
zlevnění, byl Kaufland, kde zákazníci ušetřili ve
srovnání s minulým měsícem za stejný nákup
27 Kč (1,4 %).
Největší vliv na zvýšení průměrné hodnoty sledovaného koše měly čerstvé výrobky, u nichž došlo
v říjnu ke zvýšení cen téměř o 3 %. Výraznější
zdražení bylo zjištěno i u drogistických produktů a kosmetiky, u nichž cena vzrostla v průměru
o 1,6 %. Průměrná cena trvanlivých výrobků se
pohybovala na přibližně stejné úrovni jako minulý měsíc. V rámci promoční aktivity bylo zaznamenáno razantní snížení počtu nabízených akcí
napříč všemi sledovanými kategoriemi. Celková
nabídka akcí se snížila ve srovnání s minulým měsícem o více než 13 %. Nejvýraznější propad slev
o téměř 18 % bylo možné sledovat u fresh sortimentu, u koloniálu klesla nabídka akcí o 12 %,
u drogerie a kosmetiky o 2 %. Mimo Makro, kde
se průměrná hodnota spotřebního koše pohybovala v říjnu na úrovni 1 515,30 Kč, zákazníci
nejvýhodněji nakoupili v prodejnách Tesco HM
(1 679,90 Kč). 

1 753,10 Kč
 Průměrná cena
spotřebního koše vzrostla
ze zářijových 1 723 Kč na
1 753,10 Kč v říjnu 2021.

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ
(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)
Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2021 vs. 9/2020, v %)

Čisticí prostředky

-6,7

Osobní hygiena

-17,0

Péče o dítě

7,2

Péče o tělo*

3,3

Dekorativní kosmetika

13,0
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* ČR, elektronická data moderního trhu

Češi milují mezinárodní kuchyně
 Většina českých domácností (84 %) alespoň někdy kupuje výrobky mezinárodní kuchyně. V jejich oblíbenosti nehraje žádnou větší roli věk ani pohlaví, jediným pozorovatelným rozdílem je, že spotřebitelé s nižším vzděláním si v mezinárodních kuchyních tolik
nelibují (základní vzdělání a středoškolské bez maturity). V listopadovém průzkumu na
reprezentativním vzorku české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 601 respondentů
společnost InsightLab zjišťovala, jak se v oblasti nákupu výrobků mezinárodních kuchyní
čeští spotřebitelé chovají.
Na prvním místě v případě nakupovaných výrobků z různých mezinárodních kuchyní je kuchyně
italská (82 %), s větším procentuálním odstupem
následuje čínská (50 %) a na třetím místě se
umístila slovenská (48 %). Nejméně zastoupená
je v nakupovaných výrobcích španělská (17 %)
a japonská (19 %). Pokud se jedná o to, kterou
kuchyni mají Češi jako obecně nejoblíbenější,
tedy že mohou vybrat jen jednu, tak z průzkumu vyšly pouze tři typy kuchyní. Na prvním místě
je italská (35 %), následuje čínská (13 %) a třetí
je slovenská (11 %). Necelé dvě třetiny Čechů
v průzkumu uvedly, že v rámci mezinárodní kuchyně kupují i hotová jídla. 

7
%
1,
 V porovnání se zářím vzrostla průměrná
cena spotřebního koše v říjnu 2021 o 1,7 %.

Pro jaké typy kuchyní spotřebitelé
kupují v obchodě nějaké výrobky?
Italská

82 %

Čínská

50 %

Slovenská

48 %

Americká

42 %

Mexická

41 %

Řecká

41 %

Středomořská

37 %

Asijská

36 %

Francouzská

27 %

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



1 702,2

* ČR, elektronická data moderního trhu

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

 V měsíčním srovnání se v říjnu 2021 průměrná hodnota spotřebního koše zvýšila
o 1,7 %, z původních 1 723 Kč na 1 753,10 Kč.
Zvýšení cen bylo zaregistrováno u sedmi
z deseti sledovaných obchodníků.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
VE STRUČNOSTI:

SLOVO
ODBORNÍKA!

Allegro kupuje
Mall Group
a WeDo

 Polská společnost Allegro, jedna z největších e-commerce platforem v Evropě, oznámila, že se dohodla na převzetí 100% podílů
ve společnostech Mall Group a WeDo od prodávajících akcionářů PPF, EC Investments
a Rockaway Capital.

Poličan, ale ani termix nebo oblíbená hotová jídla
jako je koprová a rajská omáčka či vepřové maso
s knedlíkem a zelím. „Prostřednictvím nové privátní
značky vycházíme vstříc našim zákazníkům, u kterých pozorujeme rostoucí zájem o domácí potraviny. Tradiční přitom nejsou jen jednotlivé produkty,
z tradice čerpá i samotné logo Náš kraj. Zároveň
tím pokračujeme v dlouholeté podpoře tuzemských
dodavatelů,“ vysvětluje Michal Farník, jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za nákup.
O růstu privátních značek čtěte
na www.zboziaprodej.cz a v ZaPmag
4/2021 na str. 16. 

Rastislav
Jakub
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Firmy (nejen)
na Vánoce zabodují
univerzálními
poukázkami
Agentura B-inside před časem realizovala výzkum
trhu, do kterého se zapojilo 275 respondentů z firem všech velikostí z celé republiky. Z výzkumu vyplynulo, že mezi firemními vánočními dárky, které
lidé nejčastěji dostávají, vedou víno, káva nebo cukrovinky. To ale nekoresponduje s tím, co si doopravdy přejí dostat. Většina lidí by totiž nejvíce ocenila
univerzální dárkové poukázky – na nákup zboží, na
služby, zážitky, kulturní či sportovní akce a podobně.
Ty svým obchodním partnerům dává jen 18 % firem.
Myslím si, že tento nepoměr je způsobený tím, že darování poukázky často považujeme za neosobní variantu dárku. Z darování poukázky však lze udělat
hezký zážitek. I skutečně univerzální poukázka, která navíc může mít libovolnou hodnotu a lze ji opatřit
firemním logem, může být dárkem na míru. Stačí ji
doplnit pár řádky, ze kterých bude zřejmé, že dotyčného znáte. Například Dárkový Pass lze uplatnit
u více než 21 000 partnerů z různých oblastí, mezi
nimiž jsou potraviny, elektro, hobby markety, oblečení, hračky, klenoty, kosmetika, cestování, volný čas
nebo zdraví s pokrytím po celé republice. V takovém
případě je darování poukázky nejen osobní, ale i si
za ni obdarovaný koupí to, co se mu skutečně líbí
nebo co potřebuje.
Univerzální poukázky ale nejsou pouze oblíbenými
dárky. Čím dál více firem je preferuje jako nástroj na
podporu motivace obchodních partnerů – v případě
zmiňovaného Dárkového Passu je takto využito až
90 % poukázek. Proč je v současné době, kdy se firmy
o klienty přetahují, zájem o tuto formu nepeněžité
odměny? Firmy Dárkový Pass považují za atraktivní
a účinnou cestu ke zvýšení motivace. Zároveň chtějí, aby se v případě například věrnostních programů a prodejních akcí jednalo
VE TŘECH o daňově uznatelný náklad. To
tato poukázka splňuje. Zákon
SLOVECH: o dani z příjmu totiž říká, že
pokud odměna slouží pro navýšení nebo udržení obratu,
jedná se o daňový náklad.

Dárek
Na míru
Motivace

Rastislav Jakub,
KAM & I&R consultant,
Sodexo Benefity

Výrobci nápojů
vyzývají k podpoře
zálohování
Společnosti Mall Group a WeDo budou koupeny
polskou firmou Allegro za 925 milionů eur plus earnout, čili vyrovnání na základě budoucích výkonů
společnosti, až 50 milionů eur v závislosti na výkonnosti Mall Group. Očekává se, že transakce bude
dokončena v první polovině roku 2022. Akvírovaný
byznys zahrnuje aktiva e-commerce skupiny Mall
Group a logistická aktiva společnosti WeDo v České
republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku,
Chorvatsku a Polsku. Transakce se netýká společností Vivantis a Mall Pay ani Mall.tv a Košík.cz, které
byly již v minulosti z Mall Group vyčleněny. 

 Nově vzniklá Iniciativa pro zálohování
představila plán, jak dosáhnout podstatně
vyšší míry recyklace nápojových obalů. Založili ji významní výrobci nápojů Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni
1873 a Plzeňský Prazdroj. Cestou k účinnější
recyklaci je podle nich plošný systém zálohování nápojových PET lahví a plechovek. Generální ředitelé těchto firem vybídli společnou výzvou k diskusi na celém trhu a podpoře
této myšlenky. „Současný systém třídění odpadu
funguje dobře, recyklace už méně. Je potřeba posunout se o krok dál, od třídění k opravdové recyklaci tak, aby vysbírané materiály mohly být opakovaně používány v uzavřeném koloběhu,“ uvádí

Lidl představil novou
privátní značku
 Výrobky tuzemských dodavatelů mají
v nabídce řetězce Lidl své stálé místo. Nyní je
zákazníci ve svých prodejnách najdou ještě
snáz. Produkty od českých výrobců ponesou
nově privátní značku Náš kraj.

C

M

V nabídce společnosti Lidl Česká republika je od
1. listopadu přes 80 produktů od více než 30 dodavatelů, s nimiž retailer dlouhodobě spolupracuje. Pod novou privátní značkou Náš kraj zákazníci
najdou například lázeňské oplatky, moravskou
klobásu i jogurty Pochoutka. Doplní je také další
produkty, které jsou pro Českou republiku typické. Chybět nebudou špekáčky, salámy Vysočina či

Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů
Iniciativy pro zálohování. „Dnes je sice část vytříděných PET lahví recyklována a znovu použita,
velké množství však stále končí na skládce nebo ve
spalovnách. Naším cílem je dosáhnout opakované
recyklace obalových materiálů, kdy z PET lahve
vzniká opět PET lahev a z plechovky opět plechovka,“ doplňuje. 

Aktuální informace z trhu
najdete v našem pravidelném
elektronickém newsletteru
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy
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AGENDA
27–28/01/2022
SLOVENSKO

15–18/02/2022
NORIMBERK

SLOVLOG 2022
logistika retailu a FMCG

BIOFACH 2022
veletrh trendů a inovací

www.slovlog.sk
+421 911 203 179
terezia.radkova@atoz.sk
Inzerce _ 240x170mm_4mm spad_dkveten 2021.pdf

 Veletrh biopotravin Biofach se nadále rozvíjí.
Klasický fyzický veletrh přímo na norimberském
výstavišti bude propojen s výhodami digitální prezentace, čímž bude zajištěna nabídka všem zájemcům během čtyř veletržních dní. Pořadatel plánuje
obsadit 13 výstavních hal, aktuálně jsou přihlášeni
vystavovatelé ze 70 zemí. Veletrh si samozřejmě
zachová mezinárodní charakter, očekává se, že
bude více zaměřený na Evropu. Česká republika je
zastoupena velkou národní expozicí pod záštitou
Ministerstva zemědělství ČR, na které se prezentuje 17 firem, na samostatných firemních stáncích
představí své výrobky dalších osm firem. 

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

www.biofach.de
+420 775 663 700
tumova@proveletrhy.cz
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inzerce

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

 Koncem ledna 2022 se uskuteční kongres
Slovlog. Hlavním tématem tohoto odborného
setkání profesionálů z logistiky a retailu je Čas (na)
změny. Konání 14. ročníku akce přesunuli organizátoři na leden z původního listopadového termínu.
Důvodem je lockdown, který byl na Slovensku vyhlášen 24. 11. 2021. Součástí nabitého celodenního
programu kongresu s řadou inspirativních řečníků
bude i odpolední workshop Retailog. Věnovat se
bude mj. problematice nákladů na skladování v odvětví e-commerce. Chybět nebude zajímavá panelová diskuse nebo několik případových studií. 

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

KONGRES

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Obalko odhalilo

tři dimenze obalu
Po pandemické odmlce, kdy se kongres Obalko uskutečnil pouze on-line, navštívilo
devátý ročník 420 obalových profesionálů. Přednášející a diskutující největšího českého
a slovenského obalového kongresu se shodli na tom, že navzdory trendu udržitelnosti
nelze slevovat z ostatních požadavků kladených na obaly. V rámci Balení v akci mohli
účastníci navštívit společnosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.
Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

P

o dlouhém pandemickém období bez kongresů naživo se
opět setkala obalová komunita.
Příležitostí k tomu byl kongres
Obalko 9, který se uskutečnil ve
dnech 14. a 15. října v Aquapalace Hotelu Prague.
Celkem 420 účastníků diskutovalo o aktuálních
problémech a výzvách spojených s obalovým průmyslem. Hlavní motto kongresu bylo Tři dimenze
obalu. „Je několik důležitých funkcí obalu, ale vypíchli jsme tři, které v současnosti mnoho firem
pokládá za naprosto klíčové – ochrana, marketing
a cirkularita. V podstatě ve všech přednáškách
nebo panelových diskusích byly tyto tři dimenze
obalu přítomné,“ říká Jeffrey Osterroth, generální ředitel pořádající společnosti Atoz Group. 3D

pojetí bylo umocněno trojdimenzionální grafikou,
všudypřítomnými 3D brýlemi nebo simulátory virtuální reality ve večerní části programu. Součástí kongresových dnů byly ceremonie Obal roku,
Obalový Business Mixer a Balení v akci.

Den ve víru obalů
Hlavní konferenční program odstartoval Ladislav
Špaček. Mistr etikety se tentokrát zaměřil na jiné
etikety, než na jaké jsou obaloví profesionálové
zvyklí, totiž náš osobní obal. Velmi přesvědčivě
a zároveň vtipně předestřel fakta o tom, jak nás
lidé vnímají při osobním jednání, jak můžeme bu-

dovat vztahy typu win-win a proč ztrácíme klienty.
Mnohé je spojeno s naší schopností kultivovaného
společenského vystupování.
Následovala prezentace, která byla takříkajíc zásahem na komoru. Přední obalový odborník a někdejší předseda německého obalového institutu
Thomas Reiner se pustil do klíčového tématu současnosti – udržitelnosti. Obalový průmysl čelí obrovským výzvám, které souvisejí s ekologickou
udržitelností. Na příkladu konkrétních firem Thomas Reiner ukázal, že někteří jsou při přechodu na
udržitelnější obaly hodně daleko, ale některé firmy
stojí teprve na začátku. Nutnost značných změn
v následujících letech bude celý průmysl tlačit
k velkým investicím a inovacím. Přednášející však

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

V panelové diskusi nazvané Tři dimenze obalu sdíleli informace a své názory Petr Chvojka (Rohlik
Group), Jannis Samaras (Kofola ČeskoSlovensko),
Martin Jahoda (Emco), Pavla Cihlářová (GS1 Czech
Republic), Ivo Benda (Greiner Packaging Slušovice)
a Martin Hejl (Thimm pack’n’display). Jádrem diskuse byla debata o vyváženosti různých funkcí
obalů. Diskutující se shodli na tom, že navzdory
potřebě velkých změn na obalovém trhu nelze rezignovat na to, proč tu obaly vlastně jsou. Mají
především chránit a zajistit bezpečný transport.
Zástupci jednotlivých společností také uvedli konkrétní příklady svých obalových inovací.

Marketingová sekce zahrnovala několik tematicky
pestrých příspěvků na téma nynější obalové revoluce v FMCG (Gabriela Kobesová, Danone), vývoje
POS/POP materiálů po covidové krizi (Petr Šimek,
Andrea Vozníková, oba POPAI CE), digitální tiskové
a výsekové technologie (Martin Muzikář, Thimm
pack’n’display; Radi Uzunov, Jan Becher Pernod
Ricard), connected packagingu (Jenny Stanley, Appetite Creative) nebo greenwashingu (Petra Koudelková, FSV UK).

Kongres se
zaměřil na
klíčové funkce
obalu: ochrana,
marketing
a cirkularita.
Po uplynutí dopoledního programu byla i letos zařazena networkingová platforma BizPack. Uskutečnilo se několik desítek předem připravených
schůzek mezi potenciálními obchodními partnery.
Jsou koncipovány jako krátká, přibližně desetiminutová setkání, během nichž si mohou obě strany
sdělit základní informace a poznat, zda má smysl
navázat hlubší obchodní jednání.
Odpoledne si účastníci mohli vybrat, které téma je
jim bližší: technologie a transport nebo marketing
a design – podle toho pak volili účast na jednom
ze dvou takto nazvaných workshopů. Technologická sekce zahrnovala příspěvky z oblasti digitální
výroby etiket (Jaroslav Vidra, Litograf; Peter Lauko,
Tomáš Kugler, oba Konica Minolta), blockchainu
(Petr Čermák, Blockchain Connect | Czech Alliance) nebo automatizované přípravy tiskových dat

Udržitelnost vybízí
k diskusi
Megatrendem současnosti je udržitelnost, a proto
se na tuto problematiku zaměřila společná odpolední část kongresu. Odstartovala ji diskuse nazvaná Svět se mění a obaly s ním, které se účastnili
zástupci firem, jež jsou na trhu dlouhé desítky let.
V debatě, kterou řídil Petr Šikýř (Eko-Kom), prezentovali své názory na minulý vývoj obalového trhu
a současné a budoucí výzvy Jiří N. Salamánek
(efko cz), Petr Kopáček (Danone) a Pavel Hampejs
(Unilever ČR).
V následující případové studii se účastníci seznámili s výsledky testu papírových lahví v reálných
podmínkách. Obalovou inovaci pro rostlinné nápoje AdeZ od společnosti Coca-Cola Company
prezentoval Szilárd Vargyas (Kifli.hu, součást skupiny Rohlik Group). Další vystoupení patřilo také
nápojům a papíru. Na programu však bylo pivo
a inovativní skupinový obal pro multipacky pivních
plechovek. Řešení představili Michal Matys (Pivovar Svijany), Jiří Andrš (Pivovar Clock) a Jan Kaprhál
(Smurfit Kappa).
Pozornost mezi příznivci i odpůrci zálohování PET
lahví a plechovek bezpochyby vzbudila Lucia Morvai, zástupkyně Správca zálohového systému. Na
Slovensku se rozhodli připojit k přibližně desítce
evropských zemí a zavádějí zálohovací systém, který je ve svých cílech, recyklačních i osvětových,

velmi ambiciózní a startuje již v lednu 2022. Systém se pochopitelně dotkne mnoha společností,
které působí v Česku i na Slovensku. Jednou z nich
je Kofola ČeskoSlovensko a právě „náčelník“ této
nápojářské skupiny Jannis Samaras navázal s příspěvkem Udržitelnost je o hledání cest. Naznačil
přístup Kofoly k udržitelnosti, prezentoval výsledky
LCA spojené s obalovým portfoliem Kofoly a nastínil (po)kroky firmy na poli udržitelnosti (využití
rPET, široké nasazení vratných obalů, projekt Cirkulka a další).

Ceremonie i neformální
3D večírek
Závěr prvního kongresového dne patřil dvěma
společenským událostem. Nejdříve se uskutečnila
ceremonie Obal roku, která představuje slavnostní
předání cen této jediné certifikované obalové
soutěže v Česku. Pořádá ji Obalový institut Syba
(obalroku.cz) a výsledky soutěže byly prezentovány
například v časopise Svět balení 112/2021. Během
přibližně hodinové ceremonie si trofeje a diplomy
převzaly desítky designérů, konstruktérů a majitelů inovativních firem.
Po důstojné ceremonii navázal už uvolněný večírek Obalového Business Mixeru. Za líbivých a k tanci vybízejících melodií živé kapely ochutnávali
účastníci kulinářské speciality, vína či koktejly
a neformálně debatovali se stávajícími nebo novými obchodními partnery. V duchu letošního „3D
kongresu“ bylo možné také vyzkoušet svět ve
virtuální realitě.
Obalko je nejen odborný program, ale také praxe
ve firmách. Druhý den se proto zájemci vydali do
Všetat, aby si prohlédli digitální továrnu nejen na
výrobu lepenky. Několik desítek účastníků mohlo
nahlédnout do zákulisí výroby a získat detailní informace o tom, jak funguje závod společnosti
Thimm pack’n’display. Představena byla například
nová platforma pos4you. Celou továrnu charakterizuje vysoký stupeň automatizace, robotizace
a digitalizace. Návštěvníci si také „sáhli“ na nový
zvlňovací stroj i zařízení na zpracování vlnité lepenky s digitálním laserovým výsekem.
Příznivci moderních provozů měli šanci ještě
20. října, kdy účastníci kongresu vyrazili do nového
závodu na výrobu nápojových plechovek ve Stříbře. Po prohlídce společnosti Canpack následovala
prohlídka Plzeňského Prazdroje.

Příští kongres Obalko se uskuteční ve dnech
13.–14. října 2022 opět v Aquapalace Hotelu
Prague.

Vše o kongresu najdete
na www.obalko.cz
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(Dana Kilárska, Purgina; Anton Puškár, M & P).
Závěr workshopu patřil panelové diskusi o paletovém trhu, kdy debatovali Pavel Pánek (Budějovický
Budvar), Tomáš Körner (Geis CZ) a Milan Kovařík
(Zemský výbor Epal pro ČR a SR).



připomněl, že stále existuje velké množství nevyřešených problémů – technických, technologických, legislativních, společenských i ekonomických. Stejně tak nelze ztratit ze zřetele nutnou
balanci všech funkcí obalu.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
KDO JE KDE
PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:
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„Inteligentní
lidé vědí, že
lze věřit jen
polovině toho,
co slyší. Velice
inteligentní vědí,
které polovině.“

 Petr Havlíček střídá ve vedení 4 P & P
Martina Koláře. Martin Kolář, managing director
CZ & SK společnosti 4 P & P, který byl zodpovědný
za celý region CEE, si po 19 letech práce pro tuto
firmu naplánoval sabatikl. Chce se věnovat rodině,
cestování a sebevzdělávání. Do společnosti k 1. listopadu 2021 přišel Petr Havlíček, jenž působil
23 let na různých manažerských funkcích ve firmě
Coca-Cola HBC, a od 1. prosince 2021 převezme
plnou zodpovědnost za vedení regionu CEE, včetně 4 P & P CZ & SK. Martin Kolář bude ve firmě
přítomen do konce roku. Společnost 4 P & P je
součástí Advantage Smollan, globální firmy dodávající inovativní prodejní a marketingová řešení. 

 Radim Panák je novým obchodním ředitelem společnosti Jan Becher – Karlovarská
Becherovka. Do firmy přišel po patnáctiletém
působení ve společnosti Plzeňský Prazdroj
a čtyřech letech práce pro firmu Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko. 

George Bernard Shaw,
irský spisovatel, dramatik
a esejista

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

 Jednatel společnosti Globus ČR, Jörg
Bauer, se po necelých deseti letech vrátil do
společnosti Kaufland Česká republika. Je
zodpovědný za řízení centrálních oblastí a pracuje po boku ředitele provozu Martina Piteráka,
ředitele nákupu Olivera Gschwendtnera a ředitelky oblasti Správa Kláry Beňačkové. Generálním
ředitelem je od roku 2018 Stefan Hoppe. Jörg
Bauer ve firmě v minulosti působil na vedoucí pozici v oblasti logistiky. 

 Komerčním ředitelem společnosti Interlacto je Robert Tichý. Předtím téměř šest let pracoval na stejné pozici ve společnosti Europasta SE.
Profesní zkušenosti získal také působením ve firmách Hamé, Vitana a Danone. 



Více personálních změn najdete
na www.zboziaprodej.cz

 Tým leasingu investora a průmyslového
developera P3 Logistic Parks má od prosince
nového člena, Marka Orolína. Na pozici leasing
manager bude udržovat rozšiřovat P3 klientské
portfolio, vyjednávat podmínky nájemních smluv
a také koordinovat agenty. V předchozích letech
působil ve 108 Agency a ve společnosti Cushman
& Wakefield. 

 Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko má nového ředitele pro korporátní
záležitosti a udržitelnost. Stal se jím Michal
Dyttert. Ve své pozici od 1. října nahradil Lukáše
Zapletala, který se v rámci firmy přesunul na pobočku v Singapuru, kde nyní působí jako legal operations director. 

POVÝŠENÍ

 Kristína Poláková je od listopadu novou
ředitelkou marketingu rozvozové služby
Dáme jídlo. Přichází ze sesterské společnosti Foodpanda na Slovensku, kde má marketing na starosti od letošního března. Ve skupině Delivery
Hero, která vlastní Dáme jídlo v Česku i Foodpandu
na Slovensku, tak bude mít na starosti marketing
pro oba trhy. Ve funkci střídá Břetislava Stromka,
který se v Dáme jídlo dosud věnoval jak marketingu, tak agendě business intelligence. Nově zastává
pozici business intelligence director. 

 Provozním ředitelem nově vzniklé skupiny DoDo Group se stal Martin Marek, který
dočasně zastane rovněž roli CEO pro Českou
a Slovenskou republiku. V čele skupiny bude
stát CEO dosavadního start-upu DoDo Michal
Menšík. 

ANALÝZA

Český obchod
v časech covidu
Obchod je s rostoucí konkurencí logicky stále víc ovlivňován chováním zákazníka. V letech
2020–2021 je trh a zákazník navíc modelovaný vším, co způsobil covid – od státních
restrikcí ekonomiky až po vliv na rozhodovací proces při výběru prodejny. Text komentující
aktuální vývoj českého maloobchodu se proto opírá o ekonomické výsledky obchodníků,
ale výrazně i o změnu nákupního chování, která se současnou situací souvisí.
Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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yšlení a chování nakupujících ovlivňuje celá „společenská atmosféra“, kterou
utváří nejen covid, ale také
růst cen, kolísavé výhledy
ekonomiky, rostoucí povědomost o environmentálních rizicích, politický vývoj atd. Ve výsledku však
je zřejmé, že nálada ve společnosti (měřená ČSÚ
jako index ekonomické důvěry spotřebitelů) není
nijak vynikající. Po dobrých letech 2015–2019 přišla
celá řada nárazů, která se promítla do zhoršeného
ekonomického očekávání. To se pak promítlo i do
dynamiky prodeje potravin: za první tři čtvrtletí 2021
je růst maloobchodu s potravinami (očištěný o inflaci) v zásadě plochý (resp. několik desetin procenta
pod úrovní loňského roku). Trh se tedy vyrovnává
se stagnací poptávky, přičemž ani nejbližší výhled
neukazuje na zásadní změnu.

Klesá frekvence nákupu
a roste význam větších
nákupních košů
Znatelná změna se však odehrává i na úrovni konkrétních nákupů. Zhruba do roku 2019 jsme viděli dlouhodobý trend (i když s jistými výkyvy), který
by se dal shrnout jako růst nákupní frekvence /
rostoucí význam menších nákupních košů. Tato
změna přicházela přirozeně, jako důsledek stále
hustší sítě prodejen i rostoucí mobility nakupujících. Zejména v dobách ekonomické prosperity je
přirozenou tendencí chovat se hlavně pohodlně,
tj. nakupovat na bázi okamžité potřeby a v dobře
dostupných prodejnách. Tento trend se s příchodem covidu zastavil, a v roce 2021 vidíme dokonce opačnou změnu. Klesá počet navštěvovaných
obchodů – zákazníci mají tendenci více kupovat
jen v několika vybraných prodejnách a tolik je nestřídat. Tím mírně klesá i frekvence nákupu a pochopitelně roste význam větších nákupních košů.
Přesto je počet prodejen, které průměrný nakupující navštíví, stále vysoký, a konkurenční tlak je
proto intenzivní. Zatímco v roce 2020 zákazníci
v průměru navštívili 3‚9 kamenné prodejny za dva
týdny (včetně formátů, jako jsou pekárny či řeznictví), v roce 2021 tento počet klesl na 3‚6. Podobně za šest měsíců průměrný nakupující navštívil před rokem dokonce 9‚2 (!) různých typů
prodejen – letos tento počet klesl na 8‚5 (což je
ale stále vysoké číslo).

Návštěvnost kamenných prodejen potravin
(kolik různých řetězců/formátů navštěvuje)

9,23

8,53

Samozřejmě roste využití on-line kanálů.
V e-shopech iTesco, Rohlík.cz či Košík.cz nakoupilo v roce 2020 celkem 20 % českých nakupujících
(během šesti měsíců) a v roce 2021 vzrostla zkuše-

3‚91 3‚59

návštěva
za 2 týdny

mírně profitují velkoplošné prodejny. Hned je však
třeba dodat, že situace je velmi různá u jednotlivých obchodníků a i na tradičním trhu jsou společnosti, které pokles frekvence nákupu nezasáhl
nebo jen v malé míře.

návštěva
za 6 měsíců
2020

2021

Zdroj: Shopper Review 2021, Skála a Šulc

Dá se předpokládat, že hlavní příčinou jsou obavy
(přinejmenším části nakupujících) z většího nahromadění lidí. Současně nákup s nasazeným respirátorem není příjemný zážitek, a řada lidí se tak snaží nákupy omezit. Dá se dobře očekávat, že dalším
důsledkem v tomto směru bude snaha omezit čas
strávený v prodejně, což může mít negativní dopad
nejen na frekvenci nákupu, ale i na velikost nákupního koše. Třetí příčinou nižší frekvence nákupu
může být i růst cen pohonných hmot – velká část
nákupů se dělá autem a méně nákupů rovná se
menší spotřeba.

Změna pozice
formátů odráží změnu
rozhodovacího procesu
Pokles frekvence nákupu nezasahuje samozřejmě
celý trh rovnoměrně. V průměru se dá říct, že největší pokles zažívají ty typy prodejen, které jsou
využívané pro doplňkové nákupy, tedy nejde v nich
koupit vše, co potřebuji. Výrazný pokles proto zaznamenaly formáty jako pekařství, řeznictví či některé kanály tradičního trhu (malé samoobslužné
prodejny potravin) a na druhé straně ze situace

Žebříček je založen na
dostupných výsledcích
Přehled TOP 30 českého obchodu je zpracovaný na základě aktuálně dostupných
zveřejněných účetních závěrek a výročních
zpráv. I proto se mezi obchodníky liší časová období (finanční roky), pro která jsou
data k dispozici. Pořadí firem podle obratu
je tedy pouze přibližné, protože jejich
výkony nejsou porovnané ke stejnému kalendářnímu datu. Za tržby považujeme pro
účel TOP 30 součet tržeb za zboží a tržeb
za vlastní výrobky a služby. Počty prodejen
vycházejí z dostupných informací ke konci
října 2021. Proti loňskému žebříčku došlo
v TOP 30 k několika změnám. V rychlém
růstu pokračuje společnost Lidl Česká
republika, která zůstává největším obchodníkem na trhu. Společnost Kaufland Česká
republika se vrátila k růstu tržeb, a zůstává tak druhým největším obchodníkem.
Výrazný nárůst zaznamenala společnost
Albert Česká republika, jejíž tržby se výrazně přiblížily druhému Kauflandu. Dalšími
rychle rostoucími obchodníky jsou Penny
Market (poskočil v pořadí na 4. místo)
a Billa ČR. Z velkoobchodních společností
je třeba upozornit na posilování společnosti Geco. Mimo jakékoli srovnání je růst
tržeb e-shopu Rohlik.cz (resp. společnosti
Velká pecka). Ke konci dubna 2021 dosáhl
meziročního růstu ročních tržeb ze 4‚2 na
7‚5 mld. Kč a umístil se tak v první polovině žebříčku TOP 30. Meziročního růstu
tržeb o 8 % a více však dosáhly i některé
další společnosti: Rossmann, Jednota, s. d.
České Budějovice, Coop družstvo Havlíčkův
Brod či Norma.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Kolik procent českých nakupujících nakoupilo v daném formátu aspoň 1× za 6 měsíců

94 %

diskont

91 %
91 %

hypermarket

88 %
86 %

specialista

77 %
82 %

supermarket

80 %
85 %
74 %
28 %

čerpací stanice

on-line

convenience

cash & carry

Celková hodnota reklamního prostoru
u TOP 5 zadavatelů

29 %
20 %
26 %

Meziroční změna je
statisticky signifikantní
(na úrovni 95 %).

1.
2.

21 %

3.

18 %
12 %
11 %

Pořadí

2020

2021

Zadavatel
(vlastník značky)
Lidl Česká republika
Kaufland Česká
republika
Albert česká
republika

2020

1 900 328 00 Kč
1 603 442 000 Kč

4.

Alza.cz

1 598 948 000 Kč

5.

Sazka

1 469 370 000 Kč

Zdroj: Nielsen Admosphere (zdroj monitoringu
internetu: SPIR-Nielsen Admosphere, zdroj cen TV
podle sledovanosti: ATO-Nielsen Admosphere);
internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu
AdMonitoring bez vlastní inzerce

Zdroj: Shopper Review 2021, Skála a Šulc

Změna pozice formátů jen odráží změnu rozhodovacího procesu nakupujících: kromě upřednostňování nákupu na jednom místě výrazně posilují faktory, jako je dostatečný prostor na prodejní ploše,
rychlost orientace v sortimentu, příjemnost a hygieničnost nákupního prostředí. Tyto faktory se
tak pro obchodníky stávají novými zdroji konkurenční výhody.

Expanzi provází
strukturální změna
Rok 2021 nepřinesl masovou výstavbu nových
prodejen, výrazně aktivní v tomto směru byly hlavně řetězce Lidl a Penny. V oblasti expanze je spíš
vidět pokračující strukturální změna, růst zájmu
o tři typy dříve méně atraktivních lokalit: (1) vnitroměstské lokality v husté zástavbě (tam bývá
problémem zásobování, vytvoření prostoru pro
parkoviště), (2) prostory retail parků ve volném
prostoru mezi menšími obcemi, kde si prodejny

musí získat zákazníka díky dojezdu často z malých
obcí, (3) obce pod úrovní pěti tisíc obyvatel, kde
může být již problematické dosažení požadovaných tržeb (výstavba probíhá již i v obcích kolem
tří tisíc obyvatel). Budoucnost ukáže, které z těchto projektů jsou životaschopné, přesto je zřejmé,
že aktuální výhoda velkoplošných prodejen může
být jen dočasná. Dobrá dostupnost středně velkých formátů (diskonty, supermarkety) se v dlouhodobém hledisku patrně ukáže jako významnější faktor a hypermarkety se již nyní připravují
(remodelací, komunikací unikátních výhod) na
další růst konkurence.

Klasickou reklamu
doplňují aplikace
Ani zmíněný relativní ekonomický pesimismus nezastavil trendy související víc se životním a spotřebním stylem. Na trhu vidíme nadále rostoucí
důraz na témata zdravého stravování, environmentální (klimatická změna, odpady, degradace ekosystémů a půdy) či bioetická (etika chovu
hospodářských zvířat). V souvislosti s tím se mění
postoj k jídelníčku (živočišné bílkoviny, cukry atd.)
a jednotlivé značky (včetně obchodních řetězců)
začínají být posuzované i v jiných aspektech, než
je prostý nákupní pragmatismus. Řada obchodní-

Pro pozici obchodníka na trhu se tak stále víc propojuje význam prodejny (category managementu,
práce s prostorem a estetikou prodejny) s klasickým marketingem zaměřeným na image značky
(TV, on-line). Zde se dostáváme k souvisejícímu
tématu, které je na českém trhu tak často diskutované – komunikace slev a cenových promocí.
V této oblasti došlo mezi lety 2020 a 2021 k podstatné změně – mimořádný růst zaznamenalo
využití aplikací obchodních řetězců na chytrých
telefonech. Tento nástroj samozřejmě roste dlouhodobě, ale na trh vstoupily se svým řešením dva
silné řetězce (Lidl a Albert) a podíl nakupujících,
kteří aplikace řetězců využívají, vzrostl z 24 % na
41 %. V tomto roce jde o jednu z největších změn
na českém trhu vůbec. Klasický papírový leták distribuovaný domů je ovšem stále nejsilnějším kanálem pro komunikaci akčních slev, přesto pod tlakem moderních technologií jeho využití
v populaci kleslo z 62 % na 56 %.

Žebříček TOP 30 českého
obchodu 2021 najdete
na www.top30.cz



nost s těmito e-shopy na 26 %. To je mimořádně
rychlý růst a mezi všemi potravinářskými formáty
je to také růst ojedinělý. K růstu internetového kanálu by patrně docházelo v každém případě. Je ale
vysoce pravděpodobné, že aktuální situace této
změně výrazně pomohla.
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1 965 686 000 Kč

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

tradiční trh

ků (e-shopů, ale i kamenných prodejen) témata
výživových trendů předjímala již před časem
a nyní ukazují nakupujícím, že například i privátní
značky mohou vypadat velice moderně a nastavovat trendy. Tím se ovšem konzervativnější části
trhu nastavuje určitý standard – nakupující, kteří
se setkali se sortimentními inovacemi, je pochopitelně začínají vyžadovat i od ostatních obchodníků a sortimentní odlišnost a přinášení novinek
v rozhodování o výběru nákupního místa dostávají stále důležitější roli.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…
INFORMAČNÍ PASÁŽ

Jak může?

najdou zákazníci 130 tisíc položek zboží a baví je
nakupovat moderními technologiemi, které u nás
zavedl právě tento retailer. 

 Je to smutné, ale je toho zase všude plno.
Nová mutace koronaviru se šíří, tuzemské počty
nakažených trhají rekordy, nemocnice se plní, fyzicky i psychicky unavení a frustrovaní zdravotníci
jsou na pokraji sil, lidé jsou rozdělení a… umírají…
Naši odpovědní přitvrzují a vydávají nová opatření
proti šíření nemoci covid-19. Kromě jiného je nově
zakázáno pořádání vánočních trhů, mezi dvaadva Český olympijský tým bude na XXIV. zimních
cátou a pátou hodinou musí být uzavřeny restauolympijských hrách v Pekingu v roce 2022 Made
race, bary či kluby, přitom je zakázáno pít alkohol
in Czech Republic. Kampaň přitom poukazuje na
na veřejnosti, v obchodních centrech si lze jen kouhistorickou značku kvality nejen ve sportu. Svrchpit jídlo s sebou, konzumace v jídelních zónách je
ní část oblečení včetně bundy olympioniků se spezakázána a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce
ciální nanomembránou bude vyrobena v tuzemmůže maximálně tisícovka sedících lidí. A do toho
sku. Sportovci budou nosit čepici Raškovku, edici
v televizi řekne zástupce vítězné koalice, že se zdrá2.0, která má také český původ. Všechny produkhají zveřejnit svoje nápady a představy o tom, jak
ty této kolekce ponesou visačku Made in Czech
postupovat, protože by jim je odcházející garnitura
Republic. Ta vždy označuje, jak o dané oblečení
ukradla… Nedá se jinak než položit otázku: Jak
pečovat. Tentokrát se však tradiční značky pro
může někdo něco takového vypustit z úst v době,
praní či žehlení proměnily v piktogramy zimních
kdy je celá společnost v takové krizi? Evidentně si
sportů – hokeje, lyžování, bobů, biatlonu a snowpořád někteří neuvědomují závažnost situace a to,
boardingu. Tak hlavně doufejme, aby toto plánože jsme všichni bez rozdílu na jedné lodi.
vané společné sportování nezhatila neJe to další důkaz dosti nevhodného
příznivá epidemická situace nebo
přístupu, který se tu v poslednecitlivé politické rozhodnutí
ních letech rozmohl. Jde
v podobě bojkotu. 
o permanentní předvolební kampaň, kterou charakterizuje jenom honba za body, rozuměj
 Přesvědčovat a motivovat drsně
hlasy voličů, a naprosa naturalisticky, nebo jemně a s citem?
té opomíjení faktu, že
Člověka určitě více a lépe osloví pozivirus nemá stranický
 Český technolotivní motivace a nabídnutá pomocná
kabát... 
gický start-up Greeenruka. Pouhé šíření děsu, strachu a obav
Tech umístil svůj první
může vést k nezdolnému odporu a nehydroponický kontejkompromisnímu odmítání. 
ner GreeenBox v pražském Manifestu Anděl.
Reaguje tak na rostoucí
zájem o lokální produkci, uhlíkovou neutralitu, udržitelnost
a obnovitelné zdroje. Při hydroponic Zajímavá informace k zamyšleké metodě pěstování se totiž snižuje sponí. Od loňského roku zmizelo z Prahy 10
třeba vody až o 95 procent oproti konvenčnímu
už více než dvě stě vraků a aut bez technické prozemědělství, zároveň lze mikrobylinky, listovou
hlídky. A zatímco mezi roky 2016 a 2019 bylo odzeleninu či drobné ovoce pěstovat naprosto kdetaženo pouhých patnáct vozů, od loňského roku
koliv a v jakýchkoliv klimatických podmínkách. Proto bylo přes stovku. Podobný počet nepojízdných
ces pěstování je poměrně snadný. Díky moderní
vozidel odstranili také jejich majitelé. Podle zástuptechnologii a do detailu vyladěným pěstebním
ců městské části má viditelné odtahování vraků
procesům zvládne kontejner obsloužit jen jeden
ještě jeden efekt. Spoustu vraků odstraňují sami
člověk. Vše probíhá automatizovaně. Navíc se do
jejich majitelé, protože pochopili, že se to tvrdě
daného prostoru podařilo vměstnat celých 64 meřeší. Prý funguje i speciální samolepka, kterou jsou
trů čtverečních pěstební plochy, která poskytuje
vraky označovány proto, aby obyvatelé měli předostatek místa pro 3 750 salátů nebo 3 900 balehled o aktuální situaci a zároveň věděli, že některé
ní krabiček mikrobylinek. Řekl bych dobrý tip i pro
vozy už není třeba hlásit. A dost často zhruba týobchodníka, který chce být „zelený“. 
den po jejím vylepení vrak zmizí. 

Nová Raškovka

Poznámky
z Petrova

blogu
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Pro, nebo proti?

Samolepka
funguje

První byl v Brně

Vtip měsíce

 Před čtvrt stoletím došlo k přelomové změně
nakupování v Česku. Dne 4. listopadu 1996 společnost Globus ČR otevřela první tuzemský hypermarket. V Brně-Ivanovicích na ploše devět tisíc
metrů čtverečních bylo na tehdejší dobu neuvěřitelných 60 tisíc položek potravinářského i nepotravinářského zboží. Trvalo několik dní, než se před
dosud nevídaným místem prodeje přestaly tvořit
fronty. Desítky tisíc lidí z Brna a širokého okolí přijížděly vybírat a nakupovat právě sem. Vedle nezvykle širokého sortimentu se ale setkali lidé s dalším fenoménem. Mohli si vybírat z obrovské
nabídky čerstvě nabouraného masa a zde vyrobených uzenin. Dnes v regálech těchto hypermarketů

 Manželka: Tak cos dělal dnes v práci? Manžel: Vyměnil jsem žárovku. Manželka: To je všechno? Já jsem vyprala, vyluxovala celý dům, uvařila
snídani, oběd i večeři a ještě víc. A ty jsi jen vyměnil žárovku? Manžel: Ano, nafilmoval jsem ti to.
Podívej! 
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Bez půdy

Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

ZÚČASTNI SE
A VYHRAJ!
Více na www.rauch.cc

SETKÁNÍ

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Martin
Piterák

provozní ředitel,
Kaufland Česká republika
Omnichannel je podle Martina Piteráka, provozního
ředitele společnosti Kaufland Česká republika, jednoznačně
budoucnost. Neznamená to samozřejmě pouze orientaci
k on-line a digitálnímu světu. Omnichannel je především
o pestrosti, kterou chce retailer nabídnout úplně každému.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Nákup je
a bude
o zážitku
a inspiraci
Omnichannel je tedy ten správný krok
do budoucna?
Naprosto souhlasím, že doba je a bude o omnichannelu. A jsme přesvědčeni, že kamenné prodejny v tom mají a budou mít nezastupitelnou roli.
Nakupování v prodejně nelze nahradit nákupem
na internetu, pokud chcete zažívat i pocity spojené
se senzorickým výběrem, vnímat vůně čerstvého
ovoce a zeleniny a pečiva, vůně pultů nebo čerstvě
ugrilovaného kuřete. Internet vám nedává možnost vidět v jednom momentu celou hloubku a šířku sortimentu. V kamenných prodejnách zažíváte
i sociální kontakt. Kaufland chce být obchodem
první volby pro všechny bez bariér a to myslím
v tom širokospektrálním měřítku.

To tedy znamená komunikaci všude
a se všemi, a prodej všude a všem?
V Kauflandu chceme využívat všechny možnosti,
které jsou moderní a je v nich zahrnuto mnoho
forem komunikace se zákazníky. Sociální média,
K-Aplikace nebo velmi úspěšná K-Card. V našich
prodejnách je to K-Scan, samoobslužné zóny a další moderní technologie. A s tím souvisí i spolupráce s on-line hráči na trhu, do které jsme se pustili
třeba se společností Košík.cz. Máme rozpracovaných několik dalších projektů a myslím, že překvapíme všechny na trhu.

Jak hodnotíte spolupráci s Košíkem?
Byl to dobrý krok?

Spolupráce se společností Košík.cz je celosvětový
unikát, zákazníci tu koupí naše privátní značky. Pro
každý řetězec je privátní značka tím, co vás odlišuje na trhu, kde jste garantem kvality. Přesto padlo
rozhodnutí, že uvolníme do on-line světa naši privátní značku, a došlo ke spojení se společností
Košík.cz. Zájem o spolupráci byl oboustranný
a jedná se o obchodní partnerství, které dává
smysl. Bylo pro nás důležité mít partnera, který
patří ke špičce v oboru on-line prodejců, a důležité
bylo, aby naše produkty byly doručeny v garantované kvalitě ke spotřebitelům.

Před rokem jste spustili věrnostní systém
Kaufland Card. Má za sebou teprve krátkou
historii, ale jak se jí daří?
Kartě se vede skvěle a z výsledků je vidět, že zákazník Kauflandu rád využívá různé další benefity,
které dostává v rámci věrnostního programu. Poměr mezi fyzickou kartou a aplikací je velmi vyrovnaný. Zákazníci si oblíbili pravidelné měsíční soutěže s K-Card, kde je výhra vždy spojena s nějakým
zážitkem. K-Card navíc pravidelně nabízí kupony
na naše produkty nebo také benefity u našich partnerů. Může to být třeba sleva na palivo, kosmetiku,
energie a další. A důležité je pro nás nabídku partnerů pravidelně obměňovat. Tak, abychom byli
aktuální a zákazníci našli vždycky něco nového, co
je bude bavit.

Jak moc se podle vás liší váš věrnostní
program od jiných na trhu?
V čem je K-Card výjimečná?
Výjimečná je frekvencí nákupů našich zákazníků,
která je vysoká vzhledem k tomu, že prodáváme
potraviny. Myslím, že i mix benefitů, které karta
nabízí, je různorodý a každý si v něm najde to, co
má rád. Odlišnost vidíme i ve stálé obměně akcí
a nabídek pro zákazníky. Kromě soutěže spojené
se zážitkem mohou navíc zákazníci ušetřit během
svého nákupu. Snažíme se, aby nešlo jen o „věr-

nostní program“, ale o kartu, která zákazníkům
udělá radost, zpříjemní volný čas a nabídne benefity přesahující to, co od nás zákazníci očekávají.

Přijímají zákazníci se stejným nadšením také
možnost skenování zboží v prodejně?
Služba K-Scan zákazníkům umožňuje, aby si zboží
sami naskenovali skenerem nebo svým mobilním
telefonem, následně vložili do tašky a poté už jen
zaplatili u samoobslužné pokladny. V současné
době máme v 68 prodejnách K-Scan aplikaci, kdy
mohou zákazníci skenovat svůj nákup skrze aplikaci přímo do svého telefonu. V 30 prodejnách je
k dispozici ruční skener. Službě se daří, do konce
letošního roku ji chceme mít přístupnou ve stovce
našich prodejen se samoobslužnými pokladnami.
Při nákupu s aplikací K-Scan je hlavní výhodou
rychlost a přehled o celém nákupu. Navíc i jednoduchost v kombinaci s aplikací K-card a aktivací
kuponů. Hlavním rysem je nejen úspora času a pohodlí během nakupování, ale také možnost nakoupit bezkontaktně. Zákazníci se tak odbaví na
specializovaných Paystation stanicích, ale i u standardních samoobslužných pokladen.

Chceme být
obchodem
první volby.
... /...
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n-line kanál nikdy nenahradí fyzický nákup v kamenné prodejně, kde se
zákazníci mohou inspirovat v daleko větší míře než u počítačové
klávesnice. Na internetu lze totiž jen těžko
vidět celou hloubku a šířku sortimentu.
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SETKÁNÍ

Martin Piterák

provozní ředitel, Kaufland Česká republika

Stále se rozšiřující technologie naráží
na druhou stránku retailu, která se stále
více vyzdvihuje – osobní přístup, lidskost,
komunikace. Jak to vidíte v Kauflandu vy?

Můj oblíbený
obchod:
Kaufland.

Zcela souhlasím s tím, že osobní přístup je alfa
a omega kamenného retailu. A my to zákazníkům
nabízíme prostřednictvím našich pultů, kde poskytujeme sortiment od lahůdek po čerstvé maso a ve
vybraných prodejnách i ryby na ledu. V pultovém
sortimentu očekává zákazník poradenství, co a jak
uvařit a správně připravit. To jsou věci, které vám
žádná technologie nezajistí. A nezajistí ani impulz
pro zákazníky, popřípadě vlastní navnímanou inspiraci při samotném nakupování.

Nakupuji v Kauflandu
a vždy s K-Scanem.

S kým nejraději
nakupuji:

Letos jste obhájili ocenění Nejdůvěryhodnější
značky v kategorii privátních značek. Které
řady mají zákazníci nejraději?

S partnerem.

Máme zhruba 45 vlastních značek napříč celým
sortimentem jak v oblasti food, tak non-food.
Z potravin je velmi oblíbená značka K-Mistři od
fochu z Modletic!, K-Jarmark s produkty od českých výrobců nebo K-Classic či K-take it veggie.
Z nepotravinářského sortimentu si zákazníci oblíbili značku Kuniboo – oblečení pro miminka, Talentus – školní potřeby nebo Bevolu (kosmetika).
V současné době se soustředíme na rozšíření portfolia výrobků pod vlastní značkou K-Jarmark s produkty od českých výrobců.

Když se podíváme na váš positioning
na českém trhu, na první pohled míří
různými směry – nízké ceny hlídá Robin Food
– král košíků. Na Instagramu a Tik Toku zase
víc ukazujete, jak jste cool pro mladé. Kdo je
tedy vaše cílová skupina a jaký je váš vzkaz
zákazníkům?
Chceme být obchodem první volby a máme to uvedeno i pod naším logem Kaufland moje první volba. K oslovení zákazníků a k tomu, abychom jim
značku Kaufland přiblížili, využíváme veškeré komunikační prostředky, které oslovují různé skupiny
zákazníků. Proto máme tak širokospektrální marketing, který se nezaměřuje jen na jednu skupinu.
Domnívám se, že zaměřovat se jen na jednu skupinu zákazníků by nebylo dobře. Pro nás je důležité nabídnout všem místo, kde realizují své nákupy
v duchu One stop shopping neboli Vše na jednom
místě. A v tento model věříme.

Co mě
na nakupování baví:
Inspirace a objevování
nových chutí.

Jaký jsem
zákazník:
Náročný. Ale také
věrný jedné značce.

Moje nejoblíbenější
značka:

Ještě poslední otázku:
Jaký bude Kaufland za pět až deset let?

K-Jarmark.

Bude takový, jaký ho budou chtít naši zákazníci.

O pokračování spolupráce
s lokálními dodavateli se dozvíte
na www.zboziaprodej.cz
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Jak nejčastěji
nakupuji:

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

Na prodejní ploše s Martinem Piterákem:
Mise: Nakoupit a dobít

Budování celorepublikové sítě
rychlodobíjecích stanic je pro Kaufland
otázkou udržitelného způsobu podnikání.

Osobní přístup a poradenství

Osobní přístup je alfa a omega kamenného
retailu. V Kauflandu se proto soustředí na
pultový prodej, který zákazníkům nabízí
sortiment od lahůdek po čerst vé maso.
K sortimentu také patří poradenst ví, co
a jak uvařit a správně připravit.

K-Scan: Prostě jednoduše

Když nechcete čekat ve frontě

Rychlost a přehled o nákupu, úspora
času a pohodlí. To jsou hlavní benefity,
které K-Scan zákazníkům nabízí.
Do konce roku bude ve stovce prodejen
se samoobslužnými pokladnami.

Ryby patří na led

Ve vybraných prodejnách si mohou
zákazníci dopřát i nabídku čerst vých
mořských ryb a mořských plodů. Denně
je v nabídce kolem 80 druhů a rybí pulty
jsou ve 20 prodejnách z celkových 137.

Čerstvě utrženo

Kde to je možné, probíhá spolupráce s lokálními
dodavateli. V případě ovoce a zeleniny je to třeba
spolupráce s projektem Čerst vě utrženo, které do
Kauflandu dodává Hugo okurky z Velkých Němčic.

Když chlaďáky topí

Nové a modernizované prodejny jsou
vytápěny pouze odpadním teplem
z chladicích boxů.

Jednoduchá navigace

Zákazník se v prodejně hlavně nesmí ztratit.
Jasná navigace ho vede přesně tam, kde najde
své oblíbené výrobky. Třeba i ty bezlepkové.
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Služba K-Scan zákazníkům umožňuje, aby si
zboží sami naskenovali skenerem nebo svým
mobilním telefonem, následně vložili
do tašky a poté už jen zaplatili
u samoobslužné pokladny.

TÉMA VYDÁNÍ

Barevný
chce naučit

semafor

spotřebitele

lépe jíst

Snazší orientaci ve zdraví prospěšných potravinách by mohl
v budoucnu přinést spotřebitelům takový systém značení,
který jim jednoznačně a bez dlouhého zkoumání napoví,
kterým potravinám dát přednost. V úvahu přichází původně
francouzský systém značení Nutri-Score, který postupně
přebírají další evropské státy. Systém je jednoduchý, rychle
aplikovatelný do praxe a zdá se, že spotřebitelé se v něm
snadno orientují. Ale i když obecné pravidlo říká,
že v jednoduchosti je krása, tady to tak úplně neplatí.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

N

utri-Score je jednoduchý kód,
složený z pěti písmen a jim odpovídajících barev, kterým se
označují potraviny a nápoje na
přední straně obalů. Výrobky
označené zelenou barvou a písmeny A a B mají vysokou výživovou hodnotu, jde o ty, které se vyplatí
konzumovat častěji nebo ve větším množství. Výrobky označené oranžovou (C) a červenou barvou (D
a E) by se měly konzumovat méně často či v menším
množství. Zjednodušeně řečeno by měl systém fungovat podobně jako štítky energetické náročnosti,
na které jsou spotřebitelé zvyklí u domácích spotřebičů či budov.

Evropa hledá
jednotné řešení
Problematiku jednotného a srozumitelného zdravotně-výživového značení potravin předpokládá
řešit přijatá strategie Evropské unie Z farmy na
vidličku. „Evropská komise se zavázala rozhodnout o harmonizovaném označování výživových
hodnot potravin do konce roku 2022,“ vysvětluje
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). EK tak reaguje na dohodu evropských ministrů zdravotnictví, kteří apelovali na vlády jednotlivých zemí k podpoře zdraví
populace.

A podle Tomáše Prouzy budou mít konzumenti se
značením Nutri-Score možnost se lépe rozhodovat
při výběru z řady potravin na základě principů
zdravé životosprávy. „Spotřebitelé potřebují hlavně jednoduchost a barevný energetický potravinový štítek jim poskytuje jednoduché vodítko, kterému rozumí,“ míní Tomáš Prouza. Podle něj jde
aktuálně o nejlepší způsob, jak zajistit orientaci
zákazníků v nutričním složení výrobků. Jeho slova
potvrzuje průzkum realizovaný Českou zemědělskou univerzitou v Praze a společností Median.
Více než tři čtvrtiny tuzemských spotřebitelů podle
něj považují Nutri-Score za srozumitelné a dobře
viditelné značení, podle něhož by se řídili při náku-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

pu potravin. V říjnu letošního roku vznikla v tuzemsku platforma Pro Nutri-Score, která zavedení
systému podporuje.

„Potřebujeme motivaci ke změně.“
To, že si zákazník možné zdravotní problémy způsobené nevhodným stravováním uvědomuje, nestačí. Potřebuje motivaci ke změně a jednoduchou
orientaci v nutričním značení výrobků. Nutri-Score je přehledný, na první pohled pochopitelný systém. Jsme připraveni ho podporovat finančně
i marketingově a produkty takto označené nejen zařazovat do prodeje, ale
i aktivně zákazníkům vysvětlovat, jak využít nutriční značení ke zlepšení jejich
jídelníčku. Velkou výhodou Nutri-Score je jeho jednoduchost a srozumitelnost
a nevidím k němu alternativu.

Systém pomáhá
reformulacím
Obchodní řetězce investují podle SOCR ČR ročně
stovky milionů korun do projektů podporujících
zdraví zákazníků. Ať už jde o úpravy složení výrobků
privátních značek, snižování objemu pesticidů u dodavatelů zeleniny a ovoce, zvyšování objemu
bioproduktů, omezování plýtvání potravinami či
snižování objemu odpadů. „To, že si zákazník možné zdravotní problémy způsobené nevhodným stravováním uvědomuje, nestačí. Potřebujeme větší
motivaci ke změně,“ je přesvědčen Tomáš Prouza.

Nic není černobílé

Co nejjednodušší cestu ke zdravějšímu životnímu
stylu podporuje například společnost Tesco Stores
ČR, která už u více než 300 výrobků vlastní značky
provedla výrazné ozdravení receptur. „Výrobky už
neobsahují ztužené tuky, a to včetně sušenek, pečiva, cukroví, omáček nebo margarínů,“ vypočítává
manažer externí komunikace Václav Koukolíček. Se
systémem Nutri-Score ale podle něj v Tesku zatím
nepracují: „Je to pouze jedna z možných metodik.
Zatím v rámci celé naší skupiny nebylo učiněno rozhodnutí, kterou z metodik budeme používat.“

Proti navrhovanému systému se objevují kritické
hlasy, hlavně od výrobců a potravinářů. Upozorňují na nedostatky systému, jehož následkem je potom ona jednoduchost spíš přítěží než benefitem.
Hlavním kritikem je Potravinářská komora ČR (PK
ČR). Její prezidentka Dana Večeřová mluví hlavně
o tom, že informace, které nabízí Nutri-Score, spotřebitel na obalech už najde: „Obaly obsahují tabulku výživových údajů, která uvádí pravdivé informace o obsahu jednotlivých živin. Naproti tomu
systém Nutri-Score je systém hodnotící a jeho

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR,
viceprezident, Hospodářská komora ČR

úkolem je navádět spotřebitele ke koupi výrobku,
který je v některém z parametrů výhodnější než
výrobek jiný. Obecně lze tedy říci, že takový systém
není potřeba.“ Dodává ale, že to samozřejmě není
černobílé: „Problémem je, že tabulka výživových
údajů není pro běžného spotřebitele srozumitelná.
Ne každý konzument je schopen vyhodnotit, zda
je pro něj ten konkrétní výrobek příliš tučný, sladký
nebo slaný či kolik energie má ten který den spotřebovat. Z tohoto pohledu se může zdát, že
jednoduchá barevná škála od zelené po červenou
je pro spotřebitele jistě srozumitelnější.“

Vyhrajte na rok
ŠKODA KAROQ

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.
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TÉMA VYDÁNÍ
Barevný semafor chce
neučit spotřebitele...
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Algoritmus výpočtu Nutri-Score je ale podle Dany
Večeřové až tak zjednodušující, že dochází k některým matoucím výsledkům. Řada skupin potravin je hodnocena systémem hůře, než by mělo
odpovídat jejich významu ve stravě, třeba co se
týče olejů a sýrů. Zelený by tak měl být jen sýr
s nižším obsahem tuku a tím také nasycených
mastných kyselin a soli. Jiné výrobky, třeba rýže,
houskový knedlík nebo hranolky jsou systémem
nadhodnoceny. „Další matoucí příklad představují energetické či kolové nápoje, které jsou zařazené
do zelené kategorie, a budí tak dojem, že jsou
zdraví prospěšné. Naproti tomu šunky, sýry a tuky
nejsou nikdy zastoupeny v zelených kategoriích A,
B, a vypadá to tedy, že nepatří mezi doporučené
potraviny. Šunky mají z masných výrobků nejlepší
výživovou hodnotu, nicméně zařazením spadají do
kategorie C až E. Sýry jsou většinou v kategorii D.
A tuky jsou již nyní samostatnou kapitolou a jednou z výjimek, protože by jinak všechny spadly do
kategorie E. Při stanovování výživových profilů systém nepřihlíží k různým kategoriím potravin
a k místu a úloze těchto potravin v celkové stravě.
Nejsou brány v úvahu všechny živiny, které organismus potřebuje. A výjimky, které jsou v tuto chvíli nastavené, jsou nedostatečné pro objektivní pokrytí celého trhu s potravinami,“ je přesvědčena.

Spotřebitelé
potřebují hlavně
jednoduchost.
Zároveň ale připouští, že pokud by došlo k výrazným úpravám v systému, mohla by jej PK ČR doporučit. Mezi hlavními úpravami by mělo být rozšíření kategorií potravin, zohlednění velikosti porce
v rámci výživových profilů a zohlednění dalších
látek (vitaminy, minerální látky) a také zpracování
potravin. Jakkoli může být kuřecí řízek ze svaloviny
v kategorii A, smažením z něj zkrátka „áčková“,
a tedy zdravá potravina už nikdy nebude. Zohlednit je třeba přídatné látky, jako jsou například nízkokalorická sladidla, která systém vůbec nereflektuje. A hledět by se mělo také na kvalitu bílkovin,
které je třeba rozdělit na plno- či neplnohodnotné.
Více argumentů pro a proti shrnula PK ČR v dokumentu Hlubší pohled do systému Nutri-Score, který je ke stažení v českém a anglickém jazyce na
stránkách www.reformulace.cz.

Společnosti Danone a Nestlé už se systémem
Nutri-Score na svých výrobcích počítají. Petr Kopáček, public affairs manager první zmiňované
firmy, vyzdvihuje, že systém je objektivní a propracovaný, založený na dlouholetém výzkumu
i vědeckých studiích. Věří, že jeho zavedení bude
pozitivně přispívat k veřejnému zdraví. Do konce
roku 2021 bude mít Danone třetinu mléčného
a plant-based sortimentu s barevným semaforem,
novinky už jej budou obsahovat automaticky. Za
transparentní považuje systém také druhá uvedená firma. „Postupně ho zavádíme napříč výrobkovými kategoriemi a budou jím označeny i naše
lokální výrobky včetně cukrovinek,“ uvádí Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti
Nestlé Česko a Slovensko. Problém nevidí ani
s červeným označování kategorií D a E. „Jde o to
přemýšlet selským rozumem o tom, co jím. Potraviny v kategorii D a E nejsou špatné, každá potravina má své místo v jídelníčku. Záleží jen na jejím
množství a četnosti konzumace,“ apeluje na zdravý rozum.

Raději vzdělávání
než snadná vodítka
Kritický je k systému Nutri-Score také Jan Teplý,
ředitel obchodu, marketingu a nákupu společnosti
Madeta: „Podle mě jsou takové systémy nebezpečné. Dříve tu také ‚odborníci’ téměř zakazovali mateřské mléko, protože podle nich nebylo na rozdíl
od Sunaru vhodné pro děti. Obavám se podobné
demagogie. Zákazník má mít svobodu v tom se
rozhodnout a to, co by mu mělo být poskytnuto,
jsou informace.“ Barevné značení je tedy podle
něho více nebezpečné než návodné: „Pominu-li
takové nesmysly, že cola light nebo jiné nápoje
s barvivy a umělými sladidly budou zelené, zatímco
třeba jablko nebo pomerančová šťáva oranžové
nebo červené, mám pocit, že nám trochu ujel zdravý rozum. To platí například i v případě olivového
nebo rybího oleje, které by kvůli obsahu tuku také
byly červené, přitom jsou velmi zdravé.“
Dodává, že zeleně označená potravina obsahuje
málo cukru, málo tuku a další látky, což z ní ale
automaticky zdravou potravinu nedělá. „Je to
zkrátka vytržené z kontextu. Podle mě jsou jakékoli takto centralizované masové systémy, které
nám berou svobodu rozhodnutí a dělají z nás průměrného Evropana, velice zavádějící a nebezpečné. Myslím, že peníze, které budou stát změny
obalů, metodika a podobně, by bylo smysluplnější
investovat do vzdělávání populace o zdravém životním stylu a výživě,“ uzavírá Jan Teplý.

„Nebezpečí vidím v metodice.“
Nebezpečí Nutri-Score a podobných systémů vidím v metodice, která počítá
s průměrným Evropanem v průměrném věku s průměrnou pohybovou aktivitou. To by znamenalo, že máte obě pohlaví najednou, je vám mezi 35 a 45
lety, jste něco mezi člověkem z kanceláře a těžce pracujícím dělníkem v lese.
To ale není realita. Není počítáno s vaším věkem, životním stylem, aktivitou či
kondicí. Jiné potřeby nutrendů, minerálních látek a vitaminů má rostoucí dítě,
jiné těhotná žena, jiné senior. Podle mě hrozí, že velká část populace bude
kupovat pouze zelené potraviny, což bude mít velké negativní dopady na její
zdraví. Bude to totiž strava, ve které budou chybět tuky, výrazně budou omezeny sacharidy a budou podporovány umělé nízkokalorické látky.
Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu, Madeta

„Systému
chybí řada
kategorií.“
Zásadní chybou systému Nutri-Score je
existence pouze čtyř profilů, to je nedostatečné nastavení pozitivních a negativních
bodů. Jedná se o základní profil, profil pro
sýry, tuky a nápoje. Podle našeho názoru
tedy chybí kategorie pro masné výrobky,
rybí a rybí výrobky, pro rýži a výrobky
z obilovin. Za stávajících podmínek bychom
Nutri-Score doporučili pouze jako dobrovolné označování. Povinné zavedení
systému může způsobit výrobcům nemalé
problémy a navýšit finanční a administrativní zátěž.
Dana Večeřová,
prezidentka,
Potravinářská komora ČR

Podobně to vidí také Martin Krystián, generální
ředitel společnosti Olma. Systém nezavrhuje, vnímá ale jeho nedostatky a stejně jako Jan Teplý je
proti obecným návodům „jak máme žít“. Základem podle něj musí být vyvážená a pestrá strava
a aktivní životní styl. „V současné verzi je Nutri-Score jen nepřesným výkladem energetické tabulky uvedené na každém výrobku. Jsem si jist, že
zákazník si ji umí vyhodnotit lépe,“ je přesvědčen.
Na druhou stranu si myslí, že systém může přimět
výrobce ke změně receptury či složení pozitivním
směrem. V současné verzi je ale podle něho systém spíše zavádějící.
„Náš selský jogurt je kombinací probiotického jogurtu s extra množstvím ovoce v džemu, díky
tomu má ale cukr kolem dvanácti procent a to
znamená, že výrobek spadne do kategorie C. Pokud ale výrobce ošidí ovoce a cukr nahradí sladidlem, tak bude najednou B, pokud jej udělá ve
verzi light, získá hodnocení A. Má spotřebitel vnímat takový produkt jako hodnotnější v porovnání
s jogurtem plným živých probiotických kultur, ovoce a bílkovin?“ vyzývá ke konstruktivní debatě
Martin Krystián. Systém by podle něho bylo dobré
obohatit o další přínosy potraviny – obsah minerálů, vitaminů či živých kultur, které mají příznivý vliv
na lidské zdraví.
Ačkoli zastánci systému říkají, že lepší alternativu
k jednoduchému a srozumitelnému systému Nutri-Score nevidí, připouštějí, že systém může doznat
určitých změn. V Evropě je hodnoticích systémů
více, kromě Nutri-Score je to třeba ještě o něco
analytičtější NutriForm. Jednotný evropský systém,
který by měl být jasný do konce roku 2022, by si
tak mohl vzít to nejlepší z každého z nich.

Přečtěte si k tématu rozhovor
s Danou Večeřovou, prezidentkou
Potravinářské komory ČR,
na www.zboziaprodej.cz
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přivítali
obchodníci
od nové vlády?

Co by

A vlastně nejen oni

Složení nové vlády konečně nabírá konkrétní obrysy. To je jistě dobře a nezbývá než
doufat, že nenastanou nějaké nepředvídané komplikace. V této souvislosti mě napadá
pár věcí, které by politici měli zohlednit – a to nejen – z pozice obchodníků. Rozhodně
se nejedná o žádné přemrštěné požadavky. Zároveň je dobré si uvědomit, že bez jejich
postupného plnění existuje vážné nebezpečí, že důsledky ponesou především zákazníci.
Na mysli mám především hrozbu dalšího zdražování zboží, omezení jeho výběru nebo
horší dostupnost.

Nesmím zapomenout ani na rozsáhlé investice ve
stavebnictví a do moderních technologií. Do výstavby nových a rekonstrukce stávajících prodejen
i další infrastruktury obchodní řetězce ročně vloží
až 15 miliard korun. Mimochodem od jejich vstupu
na český trh tato částka přesáhla už 400 miliard
korun. A aby toho nebylo málo, tak dále pak samozřejmě nezanedbatelně pomáhají znevýhodněným skupinám obyvatel, snaží se zamezovat plýtvání potravinami, podporují zdravý životní styl
a vykazují další CSR aktivity v objemu více než
900 milionů korun ročně.

Zásadní je férové
podnikatelské prostředí
Co by tedy nová vláda měla vést v patrnosti? Rozhodně nastavení férového podnikatelského prostředí. To si představuji především v podobě jednoduchých, spravedlivých a vymahatelných
zákonů, které podpoří rozvoj podnikání. Aby
z něho pak mohli profitovat občané, dodavatelé

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

i stát. Stejně tak je zapotřebí rychlé přijetí evropské
legislativy bez její deformace jednostrannými lobbistickými zájmy různých skupin. Pro příklad nemusíme chodit daleko a dosaďme si klidně třeba
směrnici o nekalých tržních praktikách.
Jako velmi důležitá mi také připadne intenzivní
podpora zdraví našich obyvatel. Skrývá se za ní
přihlášení se k reformulacím, tedy k aktivnímu snižování objemu solí, tuků, cukru a dalších zdraví
nepříliš prospěšných složek v potravinách. Jistě by
v této souvislosti napomohlo i zavedení srozumitelného systému nutričního značení na obalech
potravin či nápojů, takzvaného Nutri-Score. A také
zvýhodnění producentů biopotravin či regionálních produktů, po kterých stoupá mezi lidmi poptávka stále více.
Výzvou je i vytvoření funkčního systému ohledně
dostupnosti českých potravin. Určitě by pomohlo
vypsání nových dotačních programů s cílem podpory investic do rozvoje, zvýšení efektivnosti, produktivity a tím i konkurenceschopnosti českých
zemědělců a potravinářů, kteří jako doklad smysluplnosti dotace předloží dlouhodobé smlouvy na
svou produkci. A naopak hned na začátku zastavit
nesmyslné iniciativy typu povinné kvóty na české
potraviny, regulace cen a další, které deformují trh,
zdražují potraviny a odporují evropské legislativě.

Jeden z pilířů představuje
udržitelná budoucnost
Směřování k udržitelné budoucnosti představuje
bezpochyby jeden z hlavních pilířů dalšího fungování naší společnosti. Ze všemožných témat bych
zmínil třeba zálohování obalů a jejich jednoduché

recyklování. Všichni jsme zvyklí na zálohované
skleněné lahve, v mnoha zemích se nicméně zálohují i nápojové plechovky a PET lahve. Obchodníci
mají zájem aktivně diskutovat nad novým návrhem
zálohování obalů a k této debatě vyzývají všechny
zodpovědné výrobce. Výsledkem by mělo být přijetí takového konsenzu, který nebude mít žádný
zásadní dopad na spotřebitelské ceny, skutečně
pomůže životnímu prostředí a využije zkušenosti
ze zemí, kde již obaly zálohují.
A nakonec něco v obecnější rovině. Posílit a zjednodušit se musejí operační programy pro čerpání
evropských peněz a rovněž přístup k dalším zdrojům evropského financování. Jejich prostřednictvím by se měly podporovat investice do digitalizace, automatizace a zejména environmentálně
ohleduplných řešení. A když už jsme u té Evropy,
tak bychom se měli co nejrychleji vrátit k tlaku na
prohlubování jednotného vnitřního trhu Evropské
unie a přihlásit se k pokračující liberalizaci unijního
obchodu.
Že vám to nepřijde nějak přehnané? Vidíte, tak
jsme se shodli.

Partner
rubriky:
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H

ned zkraje se hodí připomenout
několik podstatných faktů. Ať
se děje, co se děje, obchodníci zajišťují plynulé zásobování obyvatel České republiky
a k tomu i desítek tisíc firem. Práci dávají bezmála
půl milionu lidí. A svých zaměstnanců si po všech
stránkách váží. Mám na mysli kromě všemožných
podpůrných programů také fakt, že v posledních
pěti letech patří retail k sektorům s nejrychleji rostoucími platy. Obchodníci pochopitelně platí daně,
a vůbec ne malé. Třeba jen za rok 2019 dosáhly
daňové odvody členů Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR 25 miliard korun.
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Mere oslovuje
nízkou cenou
každý den

Od letošního října je na českém maloobchodním trhu nový hráč, společnost Torgretail CZ.
Aktuálně u nás provozuje dva obchody, a to v Mostě a v Příbrami. Do konce roku plánuje
otevřít třetí a do dvou let by u nás chtěla mít 50 prodejen. V plánu na příští rok je také
vstup na Slovensko. Její původně ruský koncept tvrdého diskontu se pod značkou Mere
rozvíjí od roku 2009, v Evropě působí třetím rokem. Ověřený formát a zkušenosti z trhů,
jako je Bulharsko, Německo, Španělsko, Itálie nebo Velká Británie, má ambice oslovit
tuzemské spotřebitele, kteří hledají možnosti levného nákupu.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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V

případě nově otevíraných prodejen Mere nejde o obchod v sousedství, jako je například Billa
nebo Albert. „Všechny řetězce
jsou pro nás v podstatě konkurencí, ale naši zákazníci k nám přicházejí jednou,
maximálně dvakrát za týden. Jde většinou o rodiny či majitele malých obchodů s potravinami nebo
restaurací. Mohou u nás nakupovat bez omezení takové množství výrobků, jaké potřebují. Když
k nám přijdou, vidí zboží za perfektní cenu a chtějí
třeba celou paletu, tak jim ji prodáme,“ vysvětluje
manažerka nákupu Natalie Sinkina.

Výběr lokality určují
specifické podmínky
Pro obchody Mere jsou stanoveny speciální podmínky. Lokalita musí být vedle silnice s velkým parkovištěm a přístupem pro kamiony dodavatelů.
Prodejní plocha musí být od 800 do 1 200 metrů

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

čtverečních, stropy musí být vysoké dva až čtyři
metry. Důvod? Obchody jsou zároveň i sklady, kde
je zboží nabízeno převážně na paletách. „V Čechách máme zatím málo takových nabídek. Navrhují nám, abychom stavěli, ale my nestavíme,
máme zájem pouze o nájmy,“ sděluje Natalie Sinkina. Dodává, že obchody nezahrnují lednice, pouze chladicí prostor na 60 metrech čtverečních, kam
mohou zákazníci i s vozíky a vybrat si zboží, které
potřebují. Pokud jde o zřízení centrálního skladu,
dochází k němu až v okamžiku, kdy má tento retailer v dané zemi minimálně 10 obchodů. K tomu už
došlo třeba v Německu nebo v pobaltských zemích.
Každá pobočka společnosti, která má centrálu
v Rusku, je v každém státě samostatnou jednotkou. Může sdílet nebo doporučit kontakty na dodavatele, se kterými má dobrou zkušenost. Ale
každou řídí samostatné vedení, které má k dispozici nákupní oddělení. Český tým aktuálně tvoří
zhruba deset lidí. Stejný počet pracovníků má na
starosti také jednotlivá místa prodeje. Otevírací
doba je od 8 do 20 hodin každý den, kromě stát-

ních svátků. Pokud jde o dva české obchody, jejich
prodeje splňují očekávání.

Menší počet položek
zvyšuje obrátkovost
Sortiment zahrnuje zhruba 400 položek potravinářského i nepotravinářského zboží. Podíl mezi
místními a dováženými produkty je zhruba 70 k 30
procentům. Asi desetinu tvoří nabídka zboží z Ruska. Právě tamní potraviny, jako je třeba čaj, patří
k nejžádanějším. „Nově máme v nabídce třeba
ruské kvalitní dětské mýdlo. Jinak na základě našeho standardu neposkytujeme zákazníkům příliš
velký výběr mezi nabízenými položkami. Podle
statistik našich prodejů je ideální mít v sortimentu
z dané produktové kategorie dvě položky, obě za
výhodnou cenu. Tím dosahujeme vysoké obrátkovosti zboží,“ specifikuje Natalie Sinkina. Doplňuje,
že mezi nejžádanější kategorie patří alkohol, balené masné výrobky a uzeniny, stejně tak i domácí

potřeby. Jedním z hitů je podle ní balení 40 rolí
třívrstvého toaletního papíru z Polska za 104 korun, nebo taky zrnková káva 1 kg za 106 korun.
„Naše ceny se pohybují v nízkém a středním segmentu, prémiový u nás nenajdete. Jsme schopni
prodávat i výrobky s blížícím se datem minimální
trvanlivosti, čemuž odpovídá jejich cena. Samozřejmostí je přitom upozornění zákazníků na tuto
skutečnost,“ upřesňuje.
„Naše strategie je nabídnout zákazníkovi co nejnižší cenu. Dáváme si na zboží přirážku od 15 do 18
procent, což je náš jediný příjem. Naše marže může
klesat, aby cena byla opravdu dostupná. Máme
stále stejné ceny, takzvané akční nabídky neděláme. Šetříme na všem tak, aby naše náklady byly co
možná nejnižší. To znamená převážně paletový
prodej bez krásných regálů,“ přibližuje Natalie Sinkina. Vyjadřuje se i k aktuální situaci na trhu:
„Máme už teď informace od všech našich dodavatelů, že od nového roku budou muset jejich výrobky zdražit, minimálně o 15 až 20 procent. Jejich
náklady na energie, dopravu a tak dále rostou.“

Přednost mají
místní dodavatelé
Prodejce vždy dává přednost spolupráci s lokálními dodavateli, především z logistických důvodů.

Maloobchodní řetězec prodejen Mere je
součástí skupiny společností Svetofor, jednoho z největších ruských maloobchodních
operátorů v diskontním segmentu. Prodejny Svetofor se nacházejí v Rusku, Bělorusku
a ve střední Asii, a to v celkovém počtu více
než 2 500 míst prodeje. Skupina Svetofor
byla založena v roce 2009 a její rozvoj
v rámci Evropy začal v roce 2016. O rok
později, v listopadu 2017, byla otevřena
kancelář v Rumunsku. To se tak stalo první
zemí, kde výrobci FMCG mohli začít využívat koncept Mere. Dnes jsou tyto prodejny
ve formátu hard diskontu kromě Rumunska také v Belgii, Francii, Itálii, Německu,
Polsku, Rakousku, Španělsku, Velké Británii,
v pobaltských státech a na Ukrajině.
Připravuje se vstup do Bulharska. V každé
zemi je ústřední řídicí kancelář a nákupní
oddělení, což zjednodušuje interakci mezi
dodavatelem a prodejnami. Podle jejích
zástupců společnost přispívá k rozvoji optimální infrastruktury pro obchodní sektor,
je obchodním nástrojem, který umožňuje
místním a regionálním výrobcům a dodavatelům prodávat jejich výrobky co nejrychleji
a ve velkých objemech.

Roli hraje také velikost dodavatelské společnosti.
Čím menší, tím lepší. Jeho politika přitom je, že
nezalistuje zboží, u kterého bude rozdíl oproti
ceně na trhu menší než 20 procent. Má tak nastavený centrální účetní systém, kterým se řídí

všechny pobočky. Je možné zalistovat i výrobky
velkých tradičních značek, ale pouze se slevou
40 procent.
„Když přijde jiný dodavatel a nabídne za daný výrobek nižší cenu, dáváme možnost tomu stávajícímu, aby snížil cenu. Pokud může, domluvíme se
na nové ceně. Když ne, doprodáme jeho zboží
a následně přecházíme k jinému dodavateli. Snažíme se, aby naše spolupráce s dodavateli byla
bezproblémová a příjemná, aby vše probíhalo
k oboustranné spokojenosti. Novým dodavatelům
zároveň otevíráme trh,“ uvádí Natalie Sinkina.
Rozhoduje podle ní pouze nabídnutá cena, neexistují žádné poplatky, které jsou běžné u jiných
řetězců. Nepraktikují se ani žádné pokuty, třeba
za nedodání smluveného množství zboží. „Může
se stát cokoliv, a pokud nastane problém, vždy
dodavatelům vycházíme vstříc. Není pro nás problém ani o dva týdny opožděná dodávka. Na základě vzájemné domluvy počkáme na další závoz,“ deklaruje.
Politika investorů obchodníka je vůbec neinzerovat. Nejlepší reklama je podle nich to, co si lidé
o kvalitě a ceně nabízených výrobků řeknou mezi
sebou. Vše probíhá bez letáků, komunikaci se zákazníky zajišťují obchody a facebookový profil.
Vedoucí prodejen ale mohou, po domluvě s dodavateli, realizovat marketingové akce, například
ochutnávky.
inzerce
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SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Mere se představuje

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

LÍDR BUDOUCNOSTI

Marek Maxa,

country manager, Bolt Food
Do společnosti Bolt přišel, když se ještě jmenovala Taxify a k potravinám měla poměrně
daleko. Vše ale proměnil covid. Během první vlny pandemie se v Boltu pustili do
doručování jídla a právě tehdy se objevily další nápady a nové vize, jak rozšířit služby
za současné obzory. Marek Maxa se se svými představami o budoucnosti přihlásil do
výběrového řízení a prostě vyhrál. Dnes má na starost celkový rozvoj a provoz aplikace
Bolt Food v tuzemsku.

V poslední době mě nejvíc těší, jaký se mi
podařilo sestavit tým pro Food Delivery v ČR.

Tým
SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...
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Pilíř a motor každého projektu či
firmy. Nejdůležitější věc, na kterou
by se měl manažer v první řadě
soustředit. Kvalitní tým je základní
předpoklad k tomu, aby bylo dalších
pracovních úspěchů co nejvíc.

Vize

Rozvíjet se, učit se a pracovat na projektech,
které mi dávají smysl.

Co mě na práci
nejvíc baví
Smysluplnost toho, co děláme. Zápal,
se kterým pracujeme. A atmosféra,
kterou jsme si v kanceláři vytvořili.

Peníze
Prostředek, odměna.

Filmový žánr
a kniha
Žánrově se přikláním většinou ke komedii
nebo dramatu, baví mě tvorba Christophera
Nolana nebo Davida Finchera. Z knih mám
silný vztah k sérii Harry Potter, se kterou
jsem de facto vyrůstal.

Koníček
Cestování, lyžování a dobré jídlo.

Vzor

Nemám jeden konkrétní vzor. Učit se
dá od spousty lidí a spousta lidí může
být inspirativní, aniž by o tom věděli.

Motto
Přej a bude ti přáno.

Magické číslo
Na dresu jsem vždy nosil číslo 18,
které na mě spíš zbylo, než že bych
si ho vybral. Ale časem jsem si ho
poměrně oblíbil.

Životní cíl
Žít spokojený život.

Peklo

V poslední době mě určitě nejvíc naštval
můj návrat z pracovní cesty v Estonsku.
Místo původních tří hodin trvala
cesta necelých dvanáct. Přihlédnu-li
k tomu, že se mi brzy vybila sluchátka,
rozhodně se o určitou lehkou formu
pekla jednalo. Už druhý den jsem ale
celý zážitek hodnotil s nadhledem a spíš
jako zábavnou historku než peklo.

Nad čím nejčastěji
kroutím hlavou
Nad lidskou arogancí, tvrdohlavostí
a neochotou vést dialog.

Profesní CV Marka Maxy
je na www.zboziaprodej.cz



Pracovní úspěch

4 000 SPOTŘEBITELŮ ROZHODLO
O NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH
ZNAČKÁCH ROKU 2021!

DŮVĚRA

JE NEJSILNĚJŠÍM
POUTEM MEZI ZNAČKOU
A ZÁKAZNÍKEM

ALKOHOL

AUTOKOSMETIKA

BALENÉ VODY

BALÍKOVÉ SLUŽBY

BANKY

BATERIE

DĚTSKÁ VÝŽIVA

DĚTSKÉ KRÉMY PROTI
OPRUZENINÁM

DĚTSKÉ OBLEČENÍ

DĚTSKÉ VITAMÍNY

DODAVATELÉ ENERGIÍ

DOPLŇKY STRAVY
NA IMUNITU

KRMIVA PRO PSY

LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

MALÉ SPOTŘEBIČE

MASO A UZENINY

MOBILNÍ TELEFONY

OČNÍ KLINIKY

POSKYTOVATELÉ
POSKYTOVATELÉ
MIMOBANKOVNÍCH PŮJČEK TELEFONNÍCH
A INTERNETOVÝCH SLUŽEB

PRACÍ PROSTŘEDKY

PRIVÁTNÍ ZNAČKY

PROBIOTIKA

PRODEJCI DROGERIE

PRODEJCI SPODNÍHO
PRÁDLA

PRODEJCI SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ

PROSTŘEKY NA MYTÍ NÁDOBÍ PŘÍPRAVKY NA ALERGII

PŘÍPRAVKY
NA BOLEST V KRKU

PŘÍPRAVKY NA BOLEST ZAD,
KLOUBŮ A SVALŮ

PŘÍPRAVKY NA STŘEVNÍ
PROBLÉMY

PŘÍPRAVKY NA ZAŽÍVACÍ
PROBLÉMY

REALITNÍ KANCELÁŘE

ROBOTICKÉ SEKAČKY

ROBOTICKÉ VYSAVAČE

STAVEBNINY

SYCENÉ NEALKO NÁPOJE

TABÁKOVÉ VÝROBKY

TĚLOVÁ A KOUPELOVÁ
KOSMETIKA

VEGETARIÁNSKÉ
A VEGANSKÉ POTRAVINY

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

VÍNA

VLASOVÁ KOSMETIKA

VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
NA BOLEST

VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY
NA CHŘIPKU
A NACHLAZENÍ

ZÁBAVNÍ PARKY
A AQUAPARKY

ZAHRADNÍ TECHNIKA

ŽVÝKAČKY

www.duveryhodneznacky.cz

Nejdůvěryhodnější značky roku 2021
BEZDÝMNÉ TABÁKOVÉ
VÝROBKY

CESTOVNÍ AGENTURY

ČERPACÍ STANICE

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

E-SHOPY S POTRAVINAMI

FUNKČNÍ NÁPOJE

HOBBYMARKETY

KLINIKY ESTETICKÉ MEDICÍNY KOŘENÍ

KRMIVA PRO KOČKY

OSOBNÍ AUTOMOBILY

PAPÍROVÝ PROGRAM

PÉČE O OČI

PIVO A PIVNÍ NÁPOJE

POJIŠŤOVNY

POSKYTOVATELÉ
DOPRAVNÍCH SLUŽEB

PRODEJCI ELEKTRA

PRODEJCI LÉČIV

PRODEJCI NÁBYTKU

PRODEJCI OBUVI

PRODEJCI ODĚVŮ

PRODEJCI POTRAVIN

PŘÍPRAVKY NA
GYNEKOLOGICKÉ POTÍŽE

PŘÍPRAVKY NA KAŠEL

PŘÍPRAVKY NA KLOUBY
A KOSTI

PŘÍPRAVKY NA MOČOVÉ
CESTY

PŘÍPRAVKY NA PÉČI
O PROSTATU

PŘÍPRAVKY NA RÝMU

STRAVENKOVÉ A BENEFITNÍ
KARTY

SUŠENKY A OPLATKY

ORGANIZÁTOR:

VÝZKUMNÁ AGENTURA:

ČOKOLÁDOVÉ CUKROVINKY

DERMOKOSMETIKA

Pro více informací kontaktujte:
Lukáš Matějka, marketing group manager,
+420 605 494 996, lukas.matejika@atoz.cz
PARTNER E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

Nejdůležitější je důvěra a stabilita

V turbulentní době a stále probíhající covidové pandemii hrají důvěra a stabilita pro zákazníky klíčovou roli. A to samozřejmě
platí také pro značky, kterým spotřebitelé dávají svůj hlas nejen v nákupních košících, ale také v rámci marketingového
ocenění Nejdůvěryhodnější značka. V letošním roce se o hlas čtyř tisíc spotřebitelů v unikátním průzkumu ucházelo přes
700 značek v 80 kategoriích. Slavnostního vyhlášení a galavečera se v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze
zúčastnily téměř dvě stovky hostů. Ceny převzali jak zástupci značek, stálic na tuzemském trhu, tak i úplní nováčci.
„Češi jsou konzervativní, a v kategoriích
tak vítězí stejné značky, což současně potvrzuje jejich vlastní důvěryhodnost. My se
zároveň každý rok snažíme kategorie rozšířit tak, aby odpovídaly aktuálním trendům,“
říká Lukáš Matějka, manažer marketingové
skupiny pořádající společnosti Atoz Group.
Dodává, že pandemie covidu ovlivnila naprosto všechno, tedy i program Nejdůvěryhodnějších značky, který se v loňském roce
musel obejít bez slavnostního galavečera.
O to víc společnost Atoz Group investovala
do marketingové a PR podpory oceněných
značek. „Z výsledků letošního ročníku je
zřejmé, že právě v probíhající pandemii se
zákazníci obracejí na ty značky, kterým
nejvíce důvěřují,“ dodává Lukáš Matějka.
Letošní ročník zahrnuje historicky největší
počet kategorií, je jich už 80. Mezi nováčky
jsou například kategorie spojené se zdravím, robotické vysavače či sekačky. „Právě
to jsou kategorie, které na trhu dynamicky
rostou,“ připomíná Lukáš Matějka. Nově
byly oceněny i značky služeb a institucí,
třeba poskytovatelé stravenkových a benefitních karet. A přibyly také nové kategorie
lékárenských produktů.

Češi jsou stále značně konzervativní
Konzervativnost dokládá fakt, že osm
značek obsadilo první příčku ve spotřebitelských srdcích už posedmé, tedy napříč
všemi ročníky. Jedná se o značky Kofola,
Dr. Max, dm drogerie, Pilsner Urquell, Jar,
Savo, Ariel a Lidl. A třemi nejlepšími vítězi
napříč celým výzkumem se staly značky
Jar, Dr. Max a Invia. „Jar je v podstatě
synonym pro čisticí prostředek, je to velmi
silný brand, o kterém zákazníci napříč
generacemi nepochybují,“ uvádí Lukáš
Matějka. Důvěra je také klíčová, v posledních dvou pandemických letech ještě více,
v sektoru cestování.

Značky během pandemie
investovaly více do promocí
Je jen několik málo kategorií, ve kterých ty
nejdůvěryhodnější značky neobhájily své
prvenství. A zdá se, že tomu opět výrazně

nahrál covid. V kategorii čokoládových
cukrovinek tak například značka Lindt letos
předstihla dlouholetého vítěze, značku
Orion. „Pátrali jsme společně s NielsenIQ
po důvodu a zřejmě nejpravděpodobnější
vysvětlení je, že Lindt coby prémiová
značka v uplynulých dvou letech výrazně
navýšila svou promoční aktivitu a dostala
se tak do povědomí těch zákazníků, kteří
ji dříve nenakupovali,“ vysvětluje Lukáš
Matějka. Právě promocemi se značka dokázala přiblížit většímu spektru zákazníků.
A zmiňme ještě jednu kategorii, kde došlo
po letech ke změně. V kategorii on-line

Češi jsou
konzervativní, věří
svým značkám.
V pandemii je důvěra
značek klíčová.
Český trh má své
stálice ve značkách.
potravinových hráčů letos už podruhé
zvítězil Rohlík.cz, který z první příčky už na
začátku pandemie sesadil do té doby kralující iTesco.cz. I tady může být důvodem
covidová pandemie, během které byl Rohlík
na trhu, a to nejen tuzemském, suverénně
jasným hráčem a díky své expanzi oslovil
více spotřebitelů. Podobný příběh o důvěře
a zvládnuté pandemii se odehrál také v kategorii prodejců elektra, kde řetězec Datart
už podruhé sesadil z první příčky Datart
dlouholetého vítěze, společnost Alza.

Díky pandemii myslíme
hlavně na zdraví
Mantra, která proniká naprosto do všech
kategorií produktů i služeb, zní: zdraví.

„Zdraví a zdravý životní styl rezonuje mezi
spotřebiteli,“ potvrzuje Karel Týra, managing director CZ & SK & HU společnosti
NielsenIQ. Ve volné otázce, která nenavazovala na konkrétní kategorii, potvrdilo svůj
zájem o zdravý životní styl 77 % respondentů a tato skupina stále posiluje. A co by
si z ocenění měli odnést zástupci značek?
„Asi to, že i vítězové mají potenciál získat
nové spotřebitele,“ míní Karel Týra. A zmiňuje příklad značek, jež získaly důvěru
například od spotřebitelů z menších měst,
zatímco ve velkých už tak úspěšní nebyly.
„Zrovna to může být pro mnohé značky
impuls pro to, jak se zákazníky ještě lépe
pracovat,“ doplňuje Karel Týra.

Je to radost i závazek
Je to radost i závazek, říkají zástupci oceněných značek a mluví hlavně o důvěře.
V případě krmiv pro zvířata je to hodně
v rukou majitelů, protože produkty si mazlíčci sami vybrat nemohou,“ říká s úsměvem marketing manager společnosti Vafo
Praha Juraj Juhász. A dodává, že velmi
důležité jsou reference zákazníků. Viktoria
Žifčáková, team leader ve společnosti Procter & Gamble Czech Republic, která převzala ocenění za značku Jar, míní, že část
z ocenění tvoří určitě dlouhodobá historie
značky, která je tu několik generací: „Ale
určitě v tom hraje roli i to, že kontinuálně
investujeme do inovací a do kvality a také
se víc posouváme k trvalé udržitelnosti.“
Důvěru, která se prakticky dědí z generace
na generaci, zmiňuje také Josef Tomečko,
manažer lokálních značek společnosti
Mondelez Czech Republic: „Věřím, že za
oceněním stojí kvalita a historie. Děti dostávají sušenky od svých rodičů, a tak to jde
přes generace. Já sám jsem takto vyrůstal
a sušenky a oplatky Opavia byly u mojí babičky vždy nedílnou součástí návštěvy.“
Jitka Hemolová
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ZAJÍMAVÉ
MOMENTY
GALAVEČERA
1. Za společnost Atoz Marketing Services přivítali hosty po dvouleté pauze
na slavnostním galavečeru manažer marketingové skupiny Lukáš Matějka
a projektová manažerka Jana Medenica.
2. Gratulujeme vítězům!
3. Slavnostním večerem hosty nově provedla moderátorka Daniela Písařovicová.
4. V kategorii Skokan roku zabodovala značka Idelyn Urinal, za kterou převzala
ocenění Eva Křížová, business head CHC ve společnosti Stada Pharma CZ.
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5. Na oficiální část slavnostního večera navázal neformální večírek v krásných
prostorách Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze.
6. V rámci sedmého ročníku byly značky oceňovány celkem v 80 kategoriích.
7. Večer zpestřilo světelné vystoupení Hypnotica či kapela Jazz In Flagranti.
8. Třemi nejsilnějšími značkami napříč celým průzkumem v ČR se opět stal
Jar s nejvyšším počtem hlasů v kategorii prostředky na mytí nádobí. Dr. Max
Lékárna s druhým nejvyšším počtem hlasů v kategorii prodejci léčiv a Invia
s třetím nejvyšším počtem hlasů v kategorii cestovní agentury. Ocenění
převzali (zleva) Viktoria Žifčáková, team leader Kaufland společnosti Procter
& Gamble Czech Republic, Michal Petrov, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí
sítě lékáren Dr. Max, a Andrea Řezníčková, tisková mluvčí společnosti Invia.cz.
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ZÚROČTE SVÉ VÍTĚZSTVÍ!
Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum:
Odlište se od konkurence a využijte logo ve své marketingové a PR komunikaci.
Inspirujte se ukazkámi využití vítězi z předchozích let!

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ V PR KOMUNIKACI

POCHLUBTE SE oceněním V TISKU

UKAŽTE LOGO V MÍSTĚ PRODEJE
Využijte logo
na obalech
svých
výrobků

Pusťte logo také
do televize a na internet

NA TRADIČNÍM TRHU
Maloobchodní síť Brněnka si zanedlouho připomene 30. výročí jejího vzniku.
A v menší míře se uskutečnily tradiční říjnové a listopadové nákupní dny
a veletrhy. Podle ohlasů se tato osobní setkání obchodníků a dodavatelů
nedají ničím nahradit. Detaily a fotografie najdete na www.samoskaweb.cz.
Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

bude třicetiletá

Za několik měsíců si značka Brněnka připomene 30 let od svého vzniku. Podle Miloše
Škrdlíka, jednatele Maloobchodní sítě Brněnka, za ten čas urazila velký a dlouhý
kus cesty.
Od malého uskupení několika brněnských prodejen v roce 1992, v té době pod značkou Pramen – Brněnka, během let vznikla kvalitní
a úspěšná maloobchodní síť, symbolicky pod
značkou Brněnka. „Za tu dlouhou dobu bylo
vykonáno mnohé. Od vzdělávání a přípravy členů k úspěchu na náročném konkurenčním trhu,
včetně jejich výjezdů za zkušenostmi do zahraničí, přes vyjednání mnohaletých kvalitních obchodních podmínek od většiny dodavatelů,
mnohaletou organizaci nákupních veletrhů, většinou na brněnském výstavišti, po bezpočet různých společných společenských a kulturních
akcí,“ shrnuje Miloš Škrdlík, jednatel Maloobchodní sítě Brněnka. Samozřejmostí je podle
něho také dlouholetý společný víceúrovňový
marketing. Za svoji činnost získala Brněnka bezpočet ocenění, z nichž nejvýznamnější je Národní značka kvality ČR, ocenění Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR Zlatý dukát, po mnoho
let ji Brňané oceňovali v rámci top nejvýznamnějších firem města Brna, několikrát jí bylo uděleno ocenění Spokojený zákazník Jihomoravského kraje a mnoho dalších.

Mezi poslední, snad dílčí, ale přesto významné,
patří podle Miloše Škrdlíka podzimní ocenění
dvou prodejen Brněnky v rámci recertifikace, tedy
opakovaného potvrzení vysoké kvality prodejny,
udělené Asociací českého tradičního obchodu.
„Všichni totiž víme, že získat ocenění je jedna věc,
ale uhájit vítězství po více letech je ještě mnohem
složitější. Blahopřejeme jim, zvláště dvěma vedoucím brněnských prodejen, kteří pracují
v těchto prodejnách již téměř dvacet let, Markovi
Burianovi z Brněnky v Purkyňově ulici a Gabriele
Bernické z Brněnky na náměstí Míru, za další hrdou obhajobu certifikace! Zvláště v době, kdy si
značka Brněnka v plné síle, zdraví a stabilitě, se
svými 253 prodejnami připomíná krásných 30 let
své existence. A Brněnce popřejme do dalších let
stejně úspěšnou cestu, jakou kráčela minulých
téměř 30 let,“ uzavírá Miloš Škrdlík.

Proběhly podzimní

nákupy

K nemnohým dobrým zprávám patří ty o podzimních nákupních dnech. Přes složitou situaci
v říjnu a listopadu proběhly dlouho plánované akce pro obchodníky a dodavatele. Jejich
atmosféra a ohlasy svědčí o tom, že není nad osobní setkání, a všichni se už teď těší, že se
zase potkají na jaře.
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Po menší odmlce způsobené světovou pandemií
se 13. října 2021 opět uskutečnil Kontraktační den
společnosti Kubík. Již tradičně se konal v prostorách areálu zámku v nádherné Litomyšli a nenechalo si jej ujít více než 50 společností, které zde
vystavovaly a představovaly svoje novinky zákazníkům společnosti Kubík. Atmosféra byla vynikající a bylo znát, že se lidé z branže opět rádi vidí
osobně. Akci doprovázel bohatý raut a další doprovodný program v podobě tomboly pro zákazníky, soutěže o nejlepší expozici pro dodavatele,
ukázek vaření společnosti Podravka – Lagris gastro
a podobně. Zástupci společnosti se těší a věří, že
se na jaře v Litomyšli znovu všichni potkají.
Nákupní den Družstva Eso Market po dlouhé
době proběhl za osobní účasti zástupců prodejen
na výstavišti v Litoměřicích, a to 14. října 2021.
Pro všechny přítomné byl po celou dobu konání
k dispozici teplý a studený raut. Na zástupce prodejen čekala tombola, která je již neodmyslitelnou součástí nákupních dnů Družstva Eso Market. Podle ohlasů z řad prodejen a dodavatelů
považují jeho zástupci akci za velice úspěšnou
a doufají, že se budou všichni moci setkat opět
osobně na jaře 2022.
Po více než roce a půl se 19. října 2021 uskutečnil
Nákupní veletrh Maloobchodní sítě Bala, opět
v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou, tentokrát
ve spolupráci s velkoobchodem Rapo Brno. I přes
některá omezení v rámci covidu se na akci představilo 90 dodavatelů a více než 140 prodejen
přijelo nakupovat. Součástí programu bylo i školení hygienického minima a zúčastnění maloob-

chodníci obdrželi osvědčení, které jim ze zákona
umožňuje školit jejich zaměstnance. Na závěr
proběhla velká tombola, kde hlavními výhrami
byly vouchery na odběr zboží z akcionářských velkoobchodů Čepos.
V sále táborského hotelu Palcát proběhl 2. listopadu 2021 tradiční prezentační den, který zorganizovala Jednota, obchodní družstvo Tábor. I přes
přísná protiepidemická opatření se zúčastnilo 79
dodavatelů hlavně s nabídkou chlazeného sortimentu. Ti vždy představují jak novinky, tak i strategii, možnosti výroby a logistiky svých produktů.
Součástí prezentace je vždy také ochutnávka vzorků – pečivo, slané a sladké, masné a mléčné, ale
i některé druhy nápojů. Jednota, obchodní družstvo Tábor, klade důraz na výběr českých dodavatelů, české zboží a co nejvíce regionálních produktů. Prezentace se účastní vedení Jednoty,
obchodního družstva Tábor, vedoucí VOS Soběslav, vedoucí a zástupci jednotlivých prodejen,
a to jak z řad Jednoty, obchodního družstva Tábor, tak i z ostatních spolupracujících družstev.

Partner
rubriky:
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Brněnka

E-COMMERCE

Sdílení boxů
pomůže jejich

expanzi

Výdejny a výdejní boxy zažívaly velký rozvoj už před
pandemií, během ní však jejich obliba a počet narostly ještě
více. Kromě možnosti si ve svém blízkém okolí kdykoliv
vyzvednout objednané zboží z e-shopu jsou připraveny
na další rozvoj. Provozovatelé tomuto způsobu výdeji zboží
věští velkou budoucnost a spotřebitelé to vítají.
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E

-shopové výdejny byly dlouhá
léta skvělou a prakticky skoro jedinou alternativou, jak si nechat
zaslat objednané zboží jinam
než na určenou adresu (například domů či do práce). Avšak ne vždy tato možnost vyhovovala – limity otevírací doby, ne zcela
hustá síť a podobně. Proto další vývojový stupínek
přišel s boxy. Výdejní boxy jsou dostupné 24 hodin
denně a mohou se nacházet prakticky kdekoliv.
Především na celé řadě míst se zvýšeným výskytem spotřebitelů – nádraží, úřady, office parky atd.
A to je hlavní důvod, proč dochází k jejich dalšímu
zahušťování a objevují se další subjekty, které je
provozují.

Nepřetržitý provoz
je velkým benefitem
Jeden z dalších, kdo se tomuto segmentu začal
věnovat, je společnost PPL. Ta na českém trhu koncem října spustila své první samoobslužné výdejní
a podací boxy, tzv. PPL Parcelboxy. Příjemci a zákazníci PPL si své zásilky mohou vyzvednout nebo
poslat kdykoliv podle svých časových možností.
„Kromě doručení na adresu a do Parcelshopů nabízíme spotřebitelům další alternativu při vyzvedávání a posílání zásilek. Reagujeme na moderní
a u příjemců stále oblíbenější způsob doručování,“
říká CEO Petr Horák.
Výhodou je, že PPL Parcelbox mohou spotřebitelé
využít nejen pro vyzvednutí zásilek, ale i pro vrácení zboží zpět odesílateli nebo při posílání balíčku
jiné fyzické osobě se službou Balík pro tebe. Parcelboxy jsou instalovány postupně v různých lokalitách napříč Českem s tím, že v první fázi bude
největší počet situován převážně do hustě zalidněných lokalit (Praha, střední Čechy, jižní Morava,
krajská města a další), a to převážně u obchodních
center, administrativních budov, na sídlištích či na
frekventovaných křižovatkách městské dopravy.
Do konce června 2022 by mělo po celé republice
být 500 PPL Parcelboxů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Velkou výhodou nejen těchto boxů je nepřetržitý
provoz 24/7, takže si příjemce může zásilku vyzvednout podle svých časových možností. Tento
způsob časové flexibility oceňují hlavně pracující
nebo časově vytížení zákazníci, a to nejen v průběhu celého roku, ale převážně v předvánočním
období. „V závěru roku budou využívány na maximum. Boxy jsou dnes již zcela neoddělitelnou součástí e-commerce. A v budoucnu se budou prosazovat více a více. Bude se také zvětšovat jejich
kapacita. Rovněž se podle našeho názoru budou
více rozšiřovat sdílená úložiště. Již dnes, kde
e-shop Alza.cz své boxy provozuje, pouští do svých
boxů jiné prodejce,“ vysvětluje Daniel Hutník, business development manažer společnosti Meta IT.
Nad modelem sdílených úložišť uvažují i někteří
prodejci nábytku a další hráči. Například Česká
pošta spolu se Správou železnic a společností Conteg group uzavřely smlouvu na instalaci stovek
výdejních boxů u pošt a nádraží. Ty budou připraveny ke sdílení různým subjektům, aby vedle sebe
nemuselo být více boxů, každý od jiné firmy.

„Balíkový trh
roste každým
rokem.“
Během pandemie byly doručovací společnosti často jediná možnost, jak se dalo
potřebné zboží v čase lockdownu získat.
Ruku v ruce s tímto trendem bude růst
poptávka po dalších možnostech převzetí
balíků. Výdejní boxy budou svým umístěním, provozem 24/7 a bezobslužností hrát
stále větší roli.
Matyáš Vitík,
tiskový mluvčí, Česká pošta

„Sdílení kapacit je cestou, která má budoucnost.
Stejně jako další využití boxů, například pro předávání potravin,“ doplňuje Matyáš Vitík, tiskový
mluvčí České pošty.

Boxy budou
pro Vánoce důležité
Jednu z nejhustších sítí výdejních schránek provozuje e-shop Alza.cz. Na trhu tvoří společně se širokou sítí poboček po celé zemi rozhodující cestu,
kterou zákazníci volí pro odběr zboží objednaného
v tomto obchodě. „AlzaBoxy představují jedno
z klíčových řešení pro logistiku poslední míle. Již
od loňského roku do rozvoje jejich sítě masivně
investujeme a jejich počet se nám podařilo více než
ztrojnásobit. Stále více zákazníků je má v hustěji
obydlených oblastech v docházkové vzdálenosti
a v odlehlejších oblastech alespoň při cestě.
Aktuálně si přes AlzaBoxy nechávají naši zákazníci
doručit více než třetinu svých objednávek. Do AlzaBoxů jsme navíc schopni doručovat objednávky
velice rychle, když objednávky uzavřené do sedmi
hodin večer zavážíme následující den dopoledne,“
konkretizuje ředitel expanze a facility managementu Jan Moudřík. Zákazníci také oceňují, že při
tomto způsobu doručení nejsou omezováni žádnou otvírací dobou.
S blížícími se Vánocemi budou mít výdejní místa
stále důležitější roli. V první řadě výrazně uleví dopravcům, na které bude sílit tlak na doručování,
a současně mohou být pro zákazníky větší jistotou
k získání zakoupeného zboží včas do svátků. „Proto bude mít většina našich prodejen otevřeno ještě
na Štědrý den dopoledne, a to ať už v plném provozu jako prodejna, nebo jako výdejna v případě
omezení chodu s ohledem na pandemickou situaci.
Pro zabezpečení komfortního vyzvednutí zboží
máme především síť vlastních výdejních míst v prodejnách, kterou jsme pro maximální zajištění dostupnosti rozšířili o výdejní místa Zásilkovny a Balíkovny, včetně poboček České pošty,“ prozrazuje
Eva Kočicová, tisková mluvčí značky Datart. Dnes

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:



O roli internetu věcí se dozvíte
na www.zboziaprodej.cz

kolika zemích Evropy a připravuje technologické
novinky zohledňující výsledky dosavadních provozních zkušeností.
Protože v oblasti výdejních boxů dochází k již zmiňovanému zvýšení dostupnosti, což je dáno jednak investicemi do současných sítí, jednak nově
vznikajícími sítěmi (ať již nezávislých nebo například v rámci stávajících dopravců), nese to s sebou
rostoucí potřebu integrace a unifikace funkcionalit
zajišťujících jednotný přístup k výdejním boxům
i jejich přidání do nákupních košíků e-shopů. „Tyto
potřeby pomáhá řešit naše platforma Lockers.ai,“
informuje Martin Coufal.

Rozhoduje flexibilita času
a hustota sítě
Doručování do jakéhokoliv typu výdejního místa
roste. Proto si i zákazníci společnosti Mall Group
mohou vybírat z více než 6 300 výdejních míst.
„Jako nejbezpečnější způsob při nákupech vánočních dárků na poslední chvíli doporučujeme zvolit
osobní vyzvednutí na našich pobočkách Mall Shop,
které zásobujeme i několikrát denně,“ uvádí tisková mluvčí Pavla Hobíková. V případě, že si zákazníci své objednávky nechají poslat domů, ovlivňuje
garanci doručení vždy situace u konkrétního dopravce. V souvislosti s koronavirem bude velmi důležité, jak se nákaza bude vyhýbat samotným dopravcům, zda budou mít dostatek řidičů a podobně.
Výdejny a výdejní boxy tak budou o letošních Vánocích hrát zásadní roli. „Je to dáno kombinací
stále většího množství nákupních transakcí realizovaných elektronicky, nejistoty ohledně přítomnosti na adrese doručení a příznivější ceny doručení,“
shrnuje Martin Coufal, partner platformy Lockers.
ai, společnosti Balíkobot. Preference výdejních
boxů i nadále poroste, především z důvodu plné
flexibility času vyzvednutí zásilky a větší hustoty
sítě výdejních boxů.

Kapacita
ale není neomezená
Využití výdejen a výdejních boxů bude pro zákazníky i pro přepravce v předvánočním období bezpochyby vyhledávaným způsobem doručení, pokud půjde o zboží malých rozměrů zakoupené
v on-line obchodech. Pro segment velkých zásilek,
na který se zaměřuje společnost Gebrüder Weiss,
nejsou doručovací boxy příliš využitelným řešením.
„Velkou bílou techniku, nábytek nebo nadrozměr-

né zásilky si spotřebitelé přejí přebírat přímo na
místě jejich využití, kde je v rámci našeho programu Home Delivery po doručení zprovozňujeme,“
sděluje ředitel obchodu a marketingu Jan Kodada.
To, že nakupující v e-shopech využívají pro převzetí balíků i kamenné výdejny, pomáhá podle Pavla
Včely, ředitele společnosti GLS Česká republika,
v sezoně všem přepravcům a umožní jim doručit
až o 50 % více balíků. „Výdejní boxy z důvodu
nízké kapacity budou hrát aktuálně pouze doplňkovou roli,“ deklaruje Pavel Včela. Dodává, že GLS
používá a testuje boxy od různých výrobců v ně-
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lze zboží objednané v e-shopu Datart vyzvednout
na téměř 10 000 výdejních místech v Česku.

Některé výdejní boxy nabízejí i možnost platby na
místě, jiné fungují pouze jako výdejní. Zřejmě je ale
jen otázkou času, kdy možnost zaplatit bude ve
všech případech přenesena z terminálu boxů do
aplikace v mobilu. „Tím se zlevní výroba boxů a ty
zůstanou opravdu pouze výdejním místem, což jim
umožní další masovější rozšíření. Jinak by se některým velkým hráčům velmi prodražily jejich plány
instalovat boxy v každé větší vesnici,“ specifikuje
Daniel Hutník. Další budoucí využití boxů naznačila Zásilkovna, která boxy používá nejen k přijímání
zásilek, ale i k odesílání. Možná bude legislativně
umožněno doručovat přes boxy léky na předpis
a podobně. V budoucnu je reálné využití boxů
v každém vchodu bytového domu, podobně jako
se tam dnes nacházejí poštovní schránky.
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Češi milují českou kuchyni. Na druhou stranu roste počet těch, kteří se nebojí
experimentovat a zkoušejí uvařit i něco z mezinárodní gastronomie. Proto se na
pultech prodejen objevují v čím dál větší míře italské, francouzské, španělské,
asijské, ale i další potraviny. Z nich tuzemští spotřebitelé připravují pokrmy, které
zažili na svých dovolených, anebo je použijí proto, že v jídelníčku touží po změně.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:
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přestože Češi požadují především českou kuchyni, sílí procento těch, kteří
si místo svíčkové, husy či smažáku dají
například tortilly, těstoviny či red curry.
A to už nejen v restauraci, ale z důvodu jejich nedávných opakovaných uzávěr také
doma. Objevili totiž možnost, že si pokrmy cizích kuchyní mohou připravit poměrně rychle,
a navíc jsou často zdravější.

Výrobky inspirují

I obchodní řetězec Albert vsadil na potraviny
mezinárodní kuchyně. „Zákazníkům nabízíme

37

pestrý výběr z jídel a ingrediencí, který zahrnuje asijskou, americkou a mexickou kuchyni
a méně exotické krajové speciality ze zemí, jako
je Nizozemsko, Řecko či Francie. Mezi zákazníky je populární například japonská kuchyně
a na přípravu sushi nabízíme ve velkých prodejnách kompletní ingredience,“ deklaruje ředitel
komunikace Jiří Mareček. Je zajímavé pozorovat, že mezinárodní kuchyně má vliv například
na grilování, kdy tradiční českou kuchyni s typickými produkty, jako je krkovička či buřty,

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Společnost Globus ČR nabízí v rámci moderního
trhu jeden z nejširších sortimentů potravin pro
přípravu mezinárodní kuchyně. „Zalistované
máme jak základní suroviny určené pro přípravu
jídel, tak polotovary či hotové pochoutky typické
pro Evropu, Asii nebo USA a Mexiko. Toto naši
zákazníci oceňují. Právě italské, asijské či mexické
kuchyně jsou v současnosti v tuzemsku z mezinárodních kuchyní nejoblíbenější,“ vyzdvihuje
tisková mluvčí Aneta Turnovská. V rámci speciálních letáků prezentují výrobky oddělení mezinárodní kuchyně a inspirují své zákazníky chutnými
recepty i zvýhodněnou nabídkou. „Víme, že
v tomto uspěchaném světě je pro naše zákazníky
důležitý čas, proto se snažíme přehledným způsobem uspořádat regály a jednoduchou navigací
v obchodech nákup zákazníkům zjednodušit
a urychlit,“ dodává Aneta Turnovská.

doplňují prvky americké kuchyně, třeba klasický
hamburger a další jídla a ingredience na americké BBQ. „Právě Angus burgery jsme na základě popularity mezi zákazníky zařadili do
stálé nabídky,“ konkretizuje Jiří Mareček. Prodeje jsou přitom podle něj vyrovnané a mají
pravidelné výkyvy, jako jsou například Vánoce,
kdy většina domácností dává přednost tradičním českým jídlům.

... /...
inzerce
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Trend prodeje potravin mezinárodní kuchyně
potvrzuje i společnost Rohlik Group. Nedávno
na trh uvedla nový italský sortiment. Ten vznikl
na přání zákazníků společnosti Rohlik.cz, která
naslouchá jejich potřebám a neustále hledá
nové způsoby, jak obsloužit co nejširší zákaznickou základnu. Sortiment tvoří více než 150 italských výrobků, které pocházejí od tamních prověřených dodavatelů. „Z našich dat vyplývá, že
zákazníci mají stále větší zájem o autentické
potraviny, ale chtějí je ochutnat za přijatelnou
cenu, aniž by se vzdali kvality,“ prozrazuje Stanislav Sekyra, manažer pro rozvoj mezinárodního sortimentu v Rohlik Group. Produkty jsou
vyráběny s italskými rodinnými výrobci, za jejichž produkcí stojí různé rodinné příběhy, včetně těch, kde výrobky vyrábí již čtvrtá generace
výrobců. Zákazníci si díky tomu mohou vychutnat vybrané italské produkty, které přinesou
chuť Itálie přímo do jejich domovů. Společnost
zároveň rozšířila francouzské speciality nebo
nabídku asijské a indické kuchyně.
Italský sortiment Rohlíku zahrnuje výrobky, jako
jsou sýry, šunky, vína, olivový olej a tradiční těstoviny. Zákazníci se mohou těšit na typický italský sortiment autentických výrobků s označením DOP/IGP – tedy regionálních, řemeslných
rodinných výrobků za přijatelné ceny – doplněný
o oblíbené značky italských delikates. „Skutečně autentický italský zážitek vyžaduje širokou
nabídku produktů v kuchyni i na jídelním stole.
Náš sortiment zajišťuje, že zákazníci po celé Evropě mohou mít doma stejný zážitek jako v italské trattorii, a zároveň podporuje menší rodinné
výrobce. Přímé zásobování znamená kratší,
efektivnější a udržitelnější dodavatelský řetězec,“ komentuje Jakub Petřina, marketingový
ředitel Rohlik Group.

Koření nemůže chybět
V portfoliu společnosti Penam by se nenašel mezinárodnější produkt, než jsou toustové chleby.
„Události poslední doby podpořily trend, který tu
byl už dříve. Tím je rostoucí obliba toustování,
a to i na našich sociálních sítích,“ doplňuje ředitel
marketingu Martin Dolský. Spotřebitelé si tousty
užívají a prakticky není větší obchod, který by je
neměl v nabídce. „Široký sortiment jednodruhového koření a kořenicích směsí Avokádo poskytuje našim zákazníkům možnost přípravy jak jídel
naší národní kuchyně, tak i oblíbených specialit
kuchyně světové,“ uvádí Hana Olšerová, brand
manažerka společnosti Pěkný – Unimex.
Stále přitom platí, že celoročně převažuje poptávka po kořenicích směsích, které jsou určeny
pro přípravu typicky českých jídel, a v tomto segmentu má značka Avokádo co nabídnout. Mož-

nosti cestování, znatelné změny v gastronomii,
nabídka kulinářských pořadů a snadný přístup
k informacím v posledních letech však umožnily
Čechům objevit nové chutě i suroviny. „Celosvětově nejžádanější jídla jsou italská, mexická, pokrmy Blízkého východu a nyní především asijské.
Česko není v tomto ohledu výjimkou. Rostoucímu zájmu se u nás těší zejména indická, japonská, thajská a vietnamská kuchyně,“ specifikuje
Hana Olšerová. Tyto nové exotické pokrmy, především asijské, více vyhovují moderním výživovým trendům a k trendu kvalitnějšího stravování
přispívá i současná covidová situace.

Dodavatele trápí
doprava
Přestože se výrobkům mezinárodní kuchyně
v tuzemsku daří, dodavatele trápí jiná věc. „Pociťujeme takový až schizofrenický obrat. Na jednu stranu je tady pozitivní trend, kdy v době
pandemie lidé začali mnohem více experimentovat s exotickými chutěmi a potravinami, jako
například s kampotským pepřem, na druhou
stranu ale dodavatelé nemohou nebo nechtějí
za daných podmínek dodávat,“ uvádí Klára Dohnalová, marketingová manažerka společnosti
Cambodian zastupující značku .pepper..field.
Ceny dopravy asijských produktů jsou totiž astronomické a prodejci raději nechávají kontejnery se zbožím na místě a vyčkávají. Ti troufalejší
létají letadlem. „My jsme vždy létali, abychom
zachovali kampotský pepř v co nejlepší kvalitě,
tudíž nás postihly hlavně vysoké ceny letecké
přepravy, která se navýšila důsledkem přetlaku
stran společností, které dříve přepravovaly lodí.
V ceně to zatím nereflektujeme, ale nárůst je
obrovský a nedivíme se, že většina exportérů
zdražuje,“ informuje Klára Dohnalová.
Tuto skutečnost potvrzuje další dodavatel, konkrétně Adriana Matýsková, obchodní zástupkyně společnosti F. W. Tandoori. Dokládá, že se
v současné době nejvíce potýkají s narůstajícími
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cenami za námořní dopravu a se zpožďováním
termínů dodávek. „Je proto velmi těžké cokoliv
odhadovat. Máme za sebou klidné léto, kdy zákazníci byli na dovolených, což se odrazilo v nižší návštěvnosti jak supermarketů, tak restaurací.
Jarní rekordní zájem o naše zboží tento podzim
neočekáváme, přece jenom se vrací svět do relativně normálních kolejí,“ dodává. Všechny
přitom trápí situace kolem brexitu, která komplikuje dovoz některých potravin. „Proto například pracujeme na tom, jak dostat do Česka
chlazené zboží z Anglie z unikátní biofarmy,“
uvádí Stanislav Sekyra.

inzerce

Značka musí mít
kombinaci všeho

Vyšší cena se promíjí
K přípravě jídel mezinárodní kuchyně běžný
spotřebitel vyhledává převážně již připravené
kořenicí směsi, u kterých je zaručena konzistentní a pro konkrétní pokrm charakteristická chuť.
„A právě vysoký požadavek na kvalitu je důvodem, proč při nákupu kořenicí směsi více rozhoduje značka výrobku než v případě jednodruhovek. Samozřejmě nemalou roli v rozhodování
o nákupu koření hraje i cena, případně promoakce,“ poodkrývá Hana Olšerová. A jak dodává
Aneta Turnovská, na jedné straně se z konkrétních produktů staly běžně používané suroviny,
jako například tortilly, sójové omáčky či asijské
nudle, které jsou součástí i promoakcí. Na druhou stranu jde o velmi specifické ingredience,
které v promoakcích nefigurují, ale představují
nutnou součást receptur.
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39

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

Trh však trápí i obrovský nedostatek materiálů.
„Není dřevo, na trhu je tak absurdní situace, kdy
nárůst cen dřeva až o 400 procent způsobuje
přeplácení konkurence. To má samozřejmě vliv
i na výrobu dalších produktů, v našem případě
dárkových krabiček a mlýnků. Naštěstí jsme závislí u velkého množství na českých továrnách,
ale i ty nestíhají a chybějí jim materiály,“ popisuje Klára Dohnalová. V posledních dnech přestávají tisknout tiskárny, protože už nemají papír. Chybí kvalifikovaná lidská pracovní síla.
A situace v gastronomii je taky smutná, šéfkuchaři pociťují obrovský nedostatek kvalitních
kuchařů. Klára Dohnalová se domnívá, že
dneska je potřeba, aby značka měla optimálně
kombinaci všeho – hezkou autentickou značku,
sympatické udržitelné balení, ceny a akce pro
stálé zákazníky, bestsellery, ale i novinky pro
náročné zákazníky. „My tuto kombinaci nabízíme běžně a nepřestali jsme ani v době covidu
inovovat, naopak jako značka vyvíjíme ještě více
produktů, které přinášejí nové chutě do gastronomie,“ konstatuje.
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„Kromě promoakcí jsou stále v oblibě tematické
letáky, například odběry se velmi zvyšují během
asijského týdne, který pořádají vlastně téměř
všechny řetězce, se kterými obchodujeme,“ vysvětluje Adriana Matýsková. Proto se i obecně
dá říci, že spotřebitelé jsou u mezinárodní kuchyně schopni akceptovat vyšší cenu, ale jde
o exotičtější výrobky, ne ty, které z ní sice vycházejí, ale vyrábějí se v rámci naší země. „Část
zákazníků určitě ráda zkouší nové věci a přes
mezinárodní kuchyni je to určitě možné naplnit.
Některé řetězce zákazníkům vycházejí vstříc
a mají pro mezinárodní kuchyni přímo sekci
nebo již zmíněné tematické týdny. Další část
zákazníků si tím určitě připomíná dovolenou,
kde toto jídlo jedli. Pro naše zákazníky chystáme
v této oblasti velké překvapení. Ještě ho ale nemůžeme prozradit,“ naznačuje Martin Dolský.

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

40

Novinky a inovace
nemohou chybět
Ve společnosti Globus ČR se o sortiment mezinárodní kuchyně starají stejně pečlivě jako
o ostatní nabídku. „Proto stále hledáme novinky a inovace. V současné době stanovujeme
jednotný koncept sortimentu mezinárodní kuchyně tak, aby byl atraktivní pro zákazníky ve
všech našich hypermarketech,“ říká Aneta Turnovská. Z novinek, které na český trh v letošním
roce uvedla společnost F. W. Tandoori, jde

„Situace je
turbulentní.“
V souvislosti s pandemií covidu-19 se
objevily potíže s dostupností některých
výrobků mezinárodní kuchyně. Situaci
komplikovaly jak odstávky výrobních
závodů v Asii, tak zvýšené náklady na
lodní dopravu. Dovoz výrobků ztěžoval i brexit a problémy s kamionovou
dopravou v celé Evropě. V současné
době bojujeme s nárůstem cen v oblasti
mezinárodní kuchyně, kterou způsobují
další rostoucí náklady na dopravu a nedostatek některých surovin.
Aneta Turnovská,
tisková mluvčí, Globus ČR

„Vypadá to, že ještě letos stihneme limitovaný
gin s Martinem Žufánkem. Navázali jsme spolupráci s Mixit, který s námi poprvé v historii značky připravuje cobrandingový cross-produkt.
Vymysleli jsme neuvěřitelnou pepřovou delikatesu s čokoládovnou Steiner Kovařík, která půjde i do kamenných prodejen. A pak máme takové srdcovky, jako nový, inovativní a plně
cirkulární udržitelný nøGin s Landcraft nebo
snídaňovou granolu s Barenuts,“ upozorňuje
Klára Dohnalová.
Jak už bylo zmíněno, při přípravě pokrmů mezinárodní kuchyně spotřebitelé mohou využít bohaté nabídky jednodruhového koření a kořenicích směsí značky Avokádo. Mezi velmi oblíbené
výrobky patří Adžika, Čubrica, Gyros-Kebab,
Italské bylinky, Kurkuma, Provensálské bylinky,
Mexická směs, Pizza, Špagety nebo Zázvor. „Příznivci specialit asijské kuchyně pak nejčastěji
vyhledávají naše směsi Čína a Kari indické.
V příštím roce bychom rádi tento segment naší
nabídky ještě rozšířili,“ shrnuje Hana Olšerová.

Vhodný dárek
pod stromeček
o další položky z privátní řady Orient Gourmet,
konkrétně sladká sójová omáčka, která je velmi
oblíbená v thajské kuchyni. Rohlik Group chystá
také například (kromě zmíněných italských potravin) rozšíření sortimentu značky Alnatura.

Vánoce jsou období hojnosti, radosti a dárků.
I proto mohou být výrobky mezinárodní kuchyně vhodným dárkem. „U nás zákazníci už tradičně na Vánoce najdou sadu na sushi. Jedná se
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o kompletní sadu potřeb k tvoření sushi v dárkové krabici. Je to velmi oblíbený produkt, který
zákazníci kupují převážně jako dárek,“ podotýká Aneta Turnovská. O Vánocích tuzemští zákazníci stále preferují klasickou českou kuchyni.
Neznamená to však, že oddělení mezinárodní
kuchyně stojí v rámci tohoto svátečního období
úplně mimo dění. Jde o dobu spojenou s návštěvami, večírky a o čas, kdy si lidé chtějí dopřát
něco výjimečného. „Víme, že některé výrobky
ze sortimentu mezinárodní kuchyně si našly stabilní místo při přípravě svátečního pohoštění.
Jde o různé druhy mexických wrapů, asijské jarní závitky nebo sushi. Určitě však uspokojíme
i zákazníka, který si bude chtít pochutnat na
kvalitní francouzské paštice či kachním foie
gras,“ poukazuje Aneta Turnovská. V sortimentu Globusu zákazníci najdou i tortilla chips
s dipy. Velmi oblíbené jsou také různé druhy
asijských chilli omáček.

inzerce

Spotřebitelé
začali
experimentovat
s exotickými
chutěmi
a potravinami.
„České Vánoce jsou spojovány s tradicemi
a platí to i v případě svátečního menu. V této
době se zvyšuje poptávka po koření a směsích
koření na pečení tradičního českého cukroví, na
přípravu ryb nebo svařeného vína. Prodej našich
výrobků z kategorie mezinárodní kuchyně není
touto sezonou ovlivněn,“ sděluje Hana Olšerová. A jak připomíná Martin Dolský, některé výrobky mezinárodní kuchyně v tuzemsku už zdomácněly, například štola.
„Letošní Vánoce u nás budou doslova explozí
krásných a netradičních chutí, které vyvíjíme
především s naším lyofilizovaným kampotským
pepřem, který koncem října získal poprvé v historii Česka nejvyšší gastronomické ocenění světa, Golden fork. Ze 14 113 produktů z 108 zemí
celého světa máme vítězný unikátní pepř, který
nyní vkládáme do fantastických .pepper..field
produktů, jako je například i pesto se Zach’s
pesto & chilli, které získalo také tři hvězdy Great
taste. Spojujeme se s nejlepšími a snažíme se
vytvářet ty nejchutnější produkty na trhu. O tom
.pepper..field je. O chutích, autenticitě, zážitcích, dárcích, exkluzivitě, originalitě a obrovském srdci v každém společném produktu,“
uzavírá Klára Dohnalová.

Náš nový recept na úspěch:
80 % ovoce!
Nové ovocné pomazánky s 80 % ovoce přesvědčí díky tomu nejlepšímu z přírody
nejen svou ovocnou chutí. Jsou také skutečnou pastvou pro oči na vašem regálu a
naším receptem na váš úspěch.
www.darbo.com
Distributor pro Českou republiku: MARESI Foodbroker s.r.o.
Hradešínská 1932/60 · 101 00 Praha 10 – Vinohrady
E-Mail: marketing@maresi.cz · Tel.: +420/ 233 323 734
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Dárkové balení sushi je velmi žádaným artiklem
také u společnosti F. W. Tandoori. Zákazníci ho
kupují jiným pod stromeček. Rohlik Group potom na Vánoce zalistuje 230 nových položek.
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ŽÁDANÉ JSOU
KVALITNÍ
ŘEMESLNÉ
VÝROBKY

Čerstvé maso a masné výrobky
si v České republice alespoň
jednou ve sledovaném období
první poloviny roku 2021
zakoupily všechny domácnosti.
Nejčastěji, a to zhruba jednou
za týden, volily uzeniny, které
jsou z hlediska výdajů největší
subkategorií, a průměrně za nákup
utratily 80 korun. Spotřebitelé žádají kvalitu, vysoký podíl masa, výrobky především
z domácích chovů a za to vše jsou ochotni si připlatit.

Z

dat společnosti GfK Czech vyplývá, že v kategorii čerstvého
masa, uzenin a ryb jsou s nejnižším počtem kupujících nejmenší
subkategorií čerstvé ryby, které
si domácnosti průměrně pořídí jednou za dva
měsíce. Kupující domácnosti, kterých je zhruba
40 %, za jeden nákup ryb vydaly průměrně necelých 150 Kč. Ryby jsou jedinou subkategorií,
která v meziročním porovnání prvních pololetí
vykázala nárůst výdajů domácností. Celkově totiž první pololetí roku 2021 znamenalo meziroční pokles výdajů, a to skoro o 5 %.

Nákup se přesouvá
do moderního formátu
Jak již bylo zmíněno, největší subkategorií z hlediska výdajů domácností jsou uzeniny a masné
produkty. „Ty si udržují více než poloviční podíl
v kategorii, a alespoň jednou za půl roku je kupuje každá domácnost. Meziročně výdaje za tuto
subkategorii výrazně klesaly. To je zapříčiněno
zejména výrazným růstem domácích výdajů do
této subkategorie v první polovině roku 2020,“
komentuje client relationship manager Vladimíra
Šebková. Druhou největší
subkategorií

je čerstvé maso, které jednou za pololetí kupuje
9 z 10 domácností. Na nákup čerstvého masa se
domácnost vydává jednou za dva týdny a utratí
při něm 150 Kč. Výdaje do této subkategorie
meziročně poklesly skoro o 10 %.
Čerstvá drůbež je z hlediska výdajů domácností
třetí největší subkategorií (s podílem 15 %).
I tuto subkategorii alespoň jednou za půl roku
nakoupí 9 z 10 domácností, nicméně nákupní
frekvence je výrazně nižší, a to zhruba jednou
za tři týdny. „Za nákup domácnost zaplatí průměrně 110 Kč. Pokles výdajů za tuto subkategorii kopíruje vývoj u čerstvého masa,“ dodává
Vladimíra Šebková. Nákupní chování v kategorii
čerstvého masa a uzenin v dlouhodobém pohledu zaznamenalo změnu, přesun nákupů do
moderních formátů, ve kterých domácnosti
utratily v první polovině tohoto roku zhruba
70 % svých výdajů.
Domácnosti za čerstvé maso a uzeniny nejvíce
zaplatily v hypermarketech, kde utratily více než
čtvrtinu svých výdajů. Tento formát pocítil meziroční pokles výdajů. Velmi obdobnou úroveň
výdajů jako hypermarkety zaznamenaly diskontní prodejny. V supermarketech pak domácnosti
utratily o něco méně než pětinu svých výdajů za

30

,2%

spotřebitelů konzumuje
vepřové maso jednou týdně.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I



O vánočních specialitách se
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„Paštiky získaly na kvalitě.“

Spotřeba vepřového
ve světě stoupá
Stejně jako u jiných druhů potravin i u masa
a masných výrobků hraje čím dál tím větší roli
původ potravin a jejich složení. Zákazníci vyhledávají kvalitní řemeslné výrobky, zajímají se
o podmínky chovu zvířat i o to, z jakého konkrétního chovu či farmy jsou, což je patrné na
neustále rostoucí oblíbenosti farmářských trhů
a malých lokálních producentů. „Z tohoto důvodu průběžně rozšiřujeme nabídku masa
a uzenin naší privátní značky Authentic, která
nabízí právě zboží od lokálních farmářů věnujících se zodpovědnému chovu a produkujících
potraviny prakticky domácí kvality,“ říká Tomáš
Balent, expert na maso a masné výrobky on-line
supermarketu Košík.cz.

Trh chlazených paštik prošel před více než deseti lety velkou proměnou,
prostor dostaly ty kvalitnější. Díky tomu bylo možné změnit povědomí
spotřebitelů o tomto produktu jako delikatese a konečně se vymanit
z dekádami zažitým mýtem o pochybné kvalitě paštik. Za tu dobu jsme
po celé Evropě představili více než 300 příchutí paštik a stále vyvíjíme
nové druhy.
Martin Kincl, marketingový ředitel, Alimpex Food

Trh s masnými výrobky a masem v ČR se potýká
hlavně s omezeným množstvím některých položek, z čehož plynou i další výzvy. Jsme například
nesamostatní v produkci vepřového masa,
o které je ovšem zájem i na východě. Spotřeba
masa v Číně a dalších zemích stoupá a tyto státy jsou mnohdy ochotné českým a evropským
producentům zaplatit více než místní odběratelé, což nás přivádí do ještě většího nedostatku.
„Dále samozřejmě hraje svoji roli aktuálně vysoká inflace a s ní spojené zdražení potravin, rostoucí cena práce na trhu, růst cen pohonných
hmot a celého dodavatelského řetězce,“ upozorňuje Tomáš Balent. V neposlední řadě je to
zastavení či zpomalení mezinárodního obchodu
a logistiky. Rozhodně není optimální, pokud se
v přístavu na tři měsíce zasekne loď s hovězím

z Jižní Ameriky. Na českém trhu přetrvává spotřebitelská obliba a zájem o výrobky s vysokým
obsahem masa. Šunky nejvyšší jakosti s obsahem masa 92 % a více jsou stále žádanější.
„Příkladem může být naše Originál Váhalova
šunka, která prošla inovací. Vyslyšeli jsme přání
našich zákazníků a upravili tvar tak, aby při krájení byl každý plátek stejný a každý zákazník
spokojený,“ sděluje Barbora Denková, manažerka marketingu společnosti Váhala. Jedním
dechem dodává, že velkým problémem, který
musí v posledních týdnech řešit, je nárůst cen
energií a obalového materiálu. Trh trápí i nedostatek pracovníků, bez kterých se výroba neobejde – především u specialit, kde je ruční práce
nenahraditelná.

Jak na recyklovatelný obal

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

lické 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
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

Aktuální trendy najdete
v časopise Svět balení
a na www.svetbaleni.cz
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kategorii a tyto výdaje meziročně rostly. „Ani
pro on-line není takto široce pojatá kategorie
neuchopitelná, což vidíme na zhruba dvouprocentním podílu tohoto nákupního kanálu,“ specifikuje Vladimíra Šebková. Oproti první polovině loňského roku domácnosti meziročně
navýšily své výdaje v on-line nákupech skoro
o polovinu.
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Téměř 57 % tržeb za kuchyňské oleje
putuje za privátními značkami a toto číslo
meziročně roste. Domácnosti si oblíbily
slunečnicový olej, ale objevují i řepkový, který je z hlediska výživových doporučení
s ohledem na skladbu lidské stravy vhodnější. Pokud se podíváme na výdaje
domácností za margaríny a melanže, zjistíme, že spíše poklesly. A to i přesto, že jedna
pětina celkových výdajů domácností šla právě na tyto druhy tuků. Obě kategorie
však nyní čeká velmi silné období roku.

Z

a posledních 12 měsíců se v českých hyper- a supermarketech
prodalo více než 61 milionů litrů kuchyňských olejů. Výrobkům
z této kategorie se v tuzemsku
daří. Dokládají to aktuální čísla z trhu monitorovaného společností NielsenIQ. Hodnota prodaného zboží za poslední období (9/20–8/21)
vzrostla o 11‚3 % a utratilo se více než 2‚4 miliardy korun. Průměrná cena kuchyňských olejů
vzrostla na 40 Kč/l (růst o 11‚4 %), přesto byl
zaznamenán mírný nárůst i v prodaných kusech
(o 0‚4 %), prodeje v objemu jsou stabilní.

Dýňový skokan roku
Nejkupovanějším druhem je slunečnicový olej
s 40‚4 %. Na druhém místě je olivový olej
s 27 % a třetí příčku obsadil řepkový olej
s 24‚9 %. O zbylých 7‚7 % se dělí alternativní

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
oleje, jako je například kokosový, zeleninový,
dýňový, rýžový, sezamový a další. Kromě slunečnicového (propad o 0‚3 %) všechny hlavní druhy meziročně rostou, nejvíce řepkový (o 34‚3 %)
a olivový (o 9‚2 %). „Více než tři čtvrtiny všech
olejů jsou kupovány v litrových baleních, pětinu
si spotřebitelé koupí v balení 500 až 999 mililitrů,“ deklaruje konzultantka Barbora Chmelařová. Podíváme-li se pouze na oleje olivové, dostaneme se k opačným hodnotám: 69‚2 % je
kupováno v baleních 500 až 999 mililitrů,
25‚7 % pak v jednolitrových láhvích.
Nejvýznamnějším prodejním kanálem pro kuchyňské oleje stále zůstávají supermarkety, ve
kterých bylo v posledních dvanácti měsících
realizováno více než 52 % hodnoty prodejů.
Hypermarketům patří zbylých 48 %. „Přes
58 procent tržeb putuje za privátními značkami, zbývajících 41‚6 procenta připadá na znač-

kové výrobky, které v hodnotě rostou pomaleji,
a to o 6‚4 procenta, než brandované produkty,
které rostou o 15‚1 procenta,“ podotýká Barbora Chmelařová. Na to reaguje Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu společnosti Madeta, tím, že čísla sice hovoří jasně,
nicméně v tucích je v Čechách jednoznačnou
jedničkou jejich Jihočeské máslo, tedy kvalita
postavená právě na zavedené značce. Největšími skokany v alternativních olejích jsou dýňový
olej s růstem 79‚2 % (o 6‚4 mil. Kč), sezamový
olej s růstem 28‚4 % a dodatečnou hodnotou
1‚5 mil. Kč, a lískooříškový olej rostl o 165 %
a přinesl navíc 1‚4 mil. Kč.

Nejvíce útrat jde na
slunečnicový a řepkový
Téměř každá domácnost si během roku koupí
nějaký druh oleje nebo tuku. Typická domácnost nakoupí nějaký druh oleje nebo tuku
32krát za rok. Vyplývá to ze Spotřebitelského
panelu 8/20–7/21 společnosti GfK Czech. Více
než čtvrtinu svých výdajů na oleje a tuky domácnosti utratí za privátní značky, u nichž kontinuálně navyšují náklady. V období mezi srpnem
u 2020 a červencem 2021 domácnosti nejčas-

16×

za rok koupí průměrná
domácnost máslo.
Zdroj: GfK Czech, 8/20–7/21

Až 9 z 10 domácností si koupí nějaký olej alespoň jednou za rok. „Nejvíce prostředků jde na
slunečnicový a řepkový olej,“ poukazuje konzultantka Monika Pikhartová. Výdaje domácností
na řepkový olej ve sledovaném období významně vzrostly. Tento trend potvrzuje i Adéla Čabayová, manažerka komunikace a PR společnosti Agrofert: „Popularita tohoto oleje v Česku
stále a trvale roste. A roste i povědomí o jeho
charakteristických vlastnostech, které mají pozitivní vliv na zdraví člověka.“
Řepkový olej obsahuje důležité nenasycené
mastné kyseliny, zejména kyselinu linolenovou.
Ta slouží k prevenci srdečně-cévních onemocnění. Kromě toho se řepkový olej na pánvi jen
tak nepřepálí. „V teplé kuchyni je proto nepostradatelný, což si začíná uvědomovat čím dál
více lidí,“ dodává Adéla Čabayová.
Navíc je to potravina čistě tuzemského původu
– i tento prvek dnes hraje u zákazníků svoji nezanedbatelnou roli. Ze Spotřebitelského panelu
GfK dále vyplývá, že v meziročním srovnání po-

HOSO olej
je jiná písnička
Přestože klasický slunečnicový olej není
vhodný na smažení a fritování, české domácnosti ho většinou používají. Existuje
však i slunečnicový HOSO (z anglického
High Oleic Sunflower Oil) olej s bodem
zakouření až 230 °C, který se výborně
uplatní i na smažení a lehké fritování.
Zdroj: Bidfood Czech Republic

sílil i olivový olej, který si z nákupu za uplynulých
12 měsíců přineslo 43 % domácností. Celkově
utratila průměrná domácnost za dané období
za oleje více než 550 Kč.

Čeká se nepříjemné
zdražení
V postcovidové době podle Jana Teplého žádné
zásadní novinky nebo změny trendů nenastaly.
„Jen v souvislosti s otevřenými restauracemi do-

šlo k mírnému odlivu domácího vaření, to je asi
jediný viditelný detail,“ upřesňuje. Dodává, že
z důvodu enormního zdražení energií, přepravních nákladů, obalového materiálu i lidské práce
bude období Vánoc a Nového roku o brutálním
zdražení, až v řádu desítek procent. To podle něj
bude nepříjemná novinka.
Je tedy evidentní, že cena bude v následujícím
období hrát podstatnou roli. Je to téma nejen
pro české zákazníky, zvláště v tomto složitém
období, kdy dochází ke skokovému zdražování
zboží i služeb. „V současné chvíli je sice cena
slunečnicového oleje o něco níže než cena řepkového, což souvisí s aktuální úrodou potravinářských komodit. Dlouhodobě však platí, že
řepkový olej patří mezi cenově nejzajímavější,“
sděluje Adéla Čabayová. Je třeba si uvědomit,
že globální průmysl rostlinných olejů a tuků zaznamenal za poslední rok nejprudší inflaci ze
všech zemědělských komodit. „Cenový růst nevykazuje žádné další signály zpomalení v blízké
budoucnosti. Inflace se týká všech olejů používaných na výrobu našich produktů,“ uvádí
Zuzana Fintová, customer marketing support
specialist SK & CZ společnosti Upfield Slovensko. Meziroční růst světových cen činí v případě
palmového oleje 40 %, řepkového 35 % a slunečnicového 30 %.

Jak na recyklovatelný obal

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)
Skleněné láhve
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

Obaly z PP
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

pírové etikety pevné za mokra; lepidla ve vodě
rozpustná; neoddělitelné i oddělitelné uzávěry
z ocelového plechu
obtížně recyklovatelné: jiné než feromagnetické kovy; neoddělitelné nekovové a neferomagnetické součásti; neoddělitelné uzávěry
z jiných materiálů než feromagnetických

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
Plechovky Fe
recyklovatelné: feromagnetické kovy; co nejmenší potisk; dobře oddělitelné plastové a pa-

Aktuální trendy najdete
v časopise Svět balení
a na www.svetbaleni.cz
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těji nakupovaly v hypermarketech a diskontních
prodejnách. Hypermarkety zůstaly i nadále obchodním kanálem, kde za oleje a tuky domácnosti utrácejí nejvíce ze svých prostředků.



O významu sledování značení olejů
čtěte na www.zboziaprodej.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:
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Stále více zákazníků, kuřáků, si uvědomuje, že kouření
poškozuje jejich zdraví. A to představuje nejčastější důvod
pro přechod na méně rizikové alternativy. A právě těm je
dobré při prodeji věnovat pozornost, protože jde o segment,
jehož dynamiku růstu nejde přehlédnout. Celý svět totiž
otáčí kormidlo k zelené a tato změna kurzu se nevyhne
ani tabákovému průmyslu.

P

rodej cigaret a tabáků
má v posledních měsících klesající tendenci.
„Spotřebu výrazně ovlivňuje cena, která se každým rokem zvyšuje v důsledku zvyšování
daní. Za poslední tři měsíce klesl objem
kategorie cigaret o tři procenta oproti
stejnému období minulého roku, u tabáků to bylo dokonce násobně více,“
přibližuje situaci na trhu Bojan Stoevski, manažer pro trh ČR společnosti
Imperial Brands. A dodává, že cena
krabičky cigaret se za poslední dva
roky zvýšila o více než 20 Kč, cena
za 30g tabák dokonce v důsledku zvýšení spotřební daně
o 43 korun. Prodeje se snížily
zejména v příhraničních ob-

lastech, které byly zasaženy lockdownem a kde
se zahraniční zákazníci z velké části k nákupům
do Česka nevrátili.

Padělkům se trvale daří
Vliv zvýšení spotřební daně potvrzují také další
hráči na trhu. „Mělo to trojí dopad. Za prvé poklesla atraktivita legálních přeshraničních nákupů německými a rakouskými spotřebiteli, za
druhé se prohloubil rozdíl mezi vyšší cenou
v České republice a nižšími cenami v Polsku a na
Slovensku. A za třetí, a to zejména, začal dynamicky růst černý trh s cigaretami,“ uvádí Jiří
Sochor, manažer korporátní komunikace společnosti JT International (JTI). Výsledky posledního výzkumu padělaných cigaret z prvního čtvrt-
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,6 %

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

respondentů v posledních dvanácti
měsících kouřilo, zatímco 23‚6 %
přestalo kouřit před více než 12 měsíci
a více než polovina (51‚8 %) nikdy
nekouřila. Taková je bilance českých
kuřáků.



letí roku 2021 podle něj ukazují, že se v Česku
za celý rok spotřebuje nejméně čtvrt miliardy
padělaných cigaret. „Státní rozpočet kvůli tomu
přijde nejméně o miliardu korun. Předběžné výsledky dalšího průzkumu ze třetího čtvrtletí pak
nárůst černého trhu s tabákovými výrobky potvrzují a potvrzují i zrychlující dynamiku nárůstu,“ doplňuje Jiří Sochor.
Prodeje tabáku samozřejmě ovlivnila i opatření
omezující sociální kontakty, včetně uzavření
hranic. Nicméně pouze těmto opatřením nelze
přičítat všechny změny na trhu. Celkově pak
kvůli tomu státní rozpočet získá podle Jiřího Sochora na spotřební dani z tabákových výrobků
v letošním roce zhruba o deset miliard korun
méně, než pro letošek plánoval.
S velkým znepokojením sleduje situaci na trhu
nelegálního dovozu také Bojan Stoevski: „Zejména padělky představují nebezpečně rostoucí
trend. Podle výzkumu prázdných krabiček, který
každoročně provádíme, dosáhl podíl padělků
v první polovině letošního roku hodnoty 1‚6 procenta, což je nejvyšší zaznamenaná hodnota
v historii. Rovněž výzkum uskutečněný v druhé
polovině letošního roku ukazuje velmi vysoké
množství nedomácích, tedy v Česku nezdaněných cigaret.“ Situace může být podle něj způsobena právě cenou tabákových výrobků v ČR
a v okolních zemích.
Na nezdaněné cigarety a padělky poukazuje
také manažer komunikace společnosti British
American Tobacco Tomáš Tesař. V průběhu
pandemie firma zaznamenala prudký propad
objemu nezdaněných cigaret, teď je ale opět
trend opačný. „Strmě stoupá a nárůst rozhodně
nelze přičítat oživení turistického ruchu,“ upozorňuje. Za ještě větší problém považuje rostoucí objemy padělaných cigaret, jejichž podíl na
trhu odhaduje na dvě procenta. „Do jisté míry
je možné předcházet růstu objemu černého
trhu tím, že mu nevytvoříme vhodné prostředí.
Spotřební daň by měla být zvyšována uvážlivě
a po menších krocích, což je možné prokázat na
příkladu zemí, které zažily strmý nárůst černého
trhu po skokovém zvýšení spotřební daně, jako
například Německo nebo Polsko,“ dokládá.

Více než

1/5

kuřáků si denně dopřeje
krabičku cigaret.

Zdroj: Median, MML-TGI 20/IV−21/I

„Spotřebitelé stále více hledí na cenu.“
I nadále spotřebitelé volí ve větší míře levnější varianty tabákových
výrobků na úkor těch dražších, respektive zejména na úkor těch zhruba
uprostřed cenového rozpětí. To se odráží i v kategorii zahřívaných cigaret,
které díky nesrovnatelně nižší míře spotřební daně oproti tradičním tabákovým výrobkům nabízejí spotřebitelům nižší cenu.
Jiří Sochor, manažer korporátní komunikace, JT International

Kategorie dynamicky
roste na čerpačkách
Z pohledu českých spotřebitelů opatření proti
šíření nemoci vyvolala především změny v prodejních kanálech. „Prodeje, z logiky věci, poklesly v sektorech, kterých se nejvíce dotklo
povinné uzavření, tedy zejména v segmentu
horeca. Prodeje spadly také tam, kam lidé fyzicky méně často vyrážejí, tedy například v kancelářských lokalitách nebo v místech frekventovaných zahraničními turisty,“ vypočítává Jiří
Sochor. V prodejích si ale naopak polepšily čerpací stanice. Podle monitoringu společnosti
NielsenIQ tvoří tabákové výrobky až tři čtvrtiny
jejich nepalivových tržeb. Spotřebitelé v nich za
prvních sedm měsíců letošního roku utratili přes
jedenáct miliard korun. „Dominují stále klasické
cigarety, ale v koláči tržeb ubírají a získávají na
důležitosti zahřívané cigarety a sypaný tabák,“
přibližuje situaci na trhu Daniel Plecháč, client
consultant společnosti NielsenIQ. Co se týče podílu tržeb na tabákových výrobcích, prodávají
pumpy zhruba 25 % z celkových tržeb.

Skladbu sortimentu
určuje zákazník
„Na trhu cigaret a kouření dnes každá čtvrtá cigareta patří do rodiny produktů JTI,“ říká Jiří Sochor. Firma se podle něho řídí preferencemi dospělých spotřebitelů: „Oni určují naše směřování
a nadále budou. A to se odráží ve výsledcích.“
Značky Camel i Winston patří k nejrychleji rostoucím značkám na českém trhu, přičemž první jmenovaná je dlouhodobě nejprodávanější prémiovou značkou, druhá boduje na kombinovaném
trhu cigaret a tabáku ke kouření. Důležitá je
podle Jiřího Sochora důsledná práce se sortimentem v místě prodeje: „Hlavně vizuální čistota.
Jsem přesvědčen, že přehršel různých promoakcí
a reklamních ploch je pro zákazníka matoucí.“
Obchodníkům doporučuje vytvořit přehledné
zóny exkluzivně pro jeden produkt, které dokážou zaujmout pozornost zákazníků. Dosáhnout
toho lze i opakovaným vystavením několika

kusů téhož výrobku vedle sebe. Myslet je třeba
také na fungující pravidla – pozornost zákazníka
upoutají zejména výrobky vystavené ve výšce
očí, v pořadí zleva doprava, dobře nasvícené.
„Nejsilnější je pak samozřejmě vždy osobní doporučení, protože slovo prodejce dovede zákazníka přesvědčit nejlépe,“ vyzdvihuje Jiří Sochor.

Zahřívaný tabák
nabývá na popularitě
Za celkovým poklesem na trhu cigaret stojí podle
společnosti Philip Morris ČR nižší objem prodeje
v příhraničních oblastech, změny stavu obchodních zásob a pokračující přechod dospělých kuřáků na bezdýmné varianty. „V prvním pololetí
letošního roku pokračoval růst tabákových náplní Heets a zařízení Iqos díky rostoucí základně
dospělých uživatelů Iqos. Celkový počet dospělých uživatelů tak vzrostl v tuzemsku přibližně
o 75 tisíc v porovnání s předchozím rokem,“
uvádí ředitel pro vnější vztahy a člen představenstva Petr Šebek. Celkově tak ve firmě evidují téměř půl milionu uživatelů (490 tisíc), z nichž
přibližně 340 tisíc dospělých uživatelů přestalo
kouřit a plně přešlo na bezdýmnou alternativu.
Philip Morris veřejně deklaruje svůj záměr přesvědčit všechny stávající dospělé kuřáky, kteří by
i nadále kouřili, aby co nejdříve přešli na méně
škodlivé výrobky. Ambice má velké. Do roku
2025 by o tom ráda přesvědčila nejméně 40 milionů kuřáků na celém světě. Podle odhadu společnosti se to do letošního září podařilo už
u 15 milionů (14‚9) dospělých kuřáků, kteří přešli na bezdýmnou alternativu Iqos.
Kromě něho však společnost chystá na trh další
alternativy, aktuálně pracuje na čtyřech platformách. „Kromě výrobku Iqos na zahřívaný tabák
je to zařízení lil Solid 2.0 a elektronické cigarety
Iqos VEEV, které už se také prodávají na českém
trhu. Dvě další platformy jsou ve fázi vývoje. Zatímco jedna platforma funguje na bázi uhlíkového zahřívání tabáku, tedy bez elektroniky, další
vyvíjená platforma produkuje aerosol obsahující
nikotin zcela bez tabáku, elektroniky nebo procesu nahřívání,“ představuje novinky Petr Šebek.
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O přechodu na uzavřený systém
čtěte na www.zboziaprodej.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

OVOCNÉ POMAZÁNKY

KOŘENÍ

Darbo 80% ovocná pomazánka

Mlýnky Avokádo

Výroba těch nejlepších ovocných výtvorů začíná tam, kde roste to nejlepší
ovoce. To je filozofie Darbo a platí to i pro naše nové 80% ovocné pomazánky,
do kterých vybíráme jen to nejchutnější ovoce. Ovocné pomazánky mají velmi
vysoký podíl ovoce, obsahují 80 % meruněk, 80 % jahod, 80 % malin a 80 %
borůvek, jsou bez konzervantů a aromat. Vyberte si své oblíbené ovoce a užijte
si nezapomenutelný chuťový zážitek!

Značka Avokádo nově uvádí na trh cenově velmi
atraktivní mlýnky, které si díky praktickému využití
v kuchyni oblíbí nejen milovníci vaření. Již teď
můžete nabídnout svým zákazníkům čtyři druhy
těchto mlýnků, a to: Česnek sušený, Pepř černý
celý, Bylinkové koření s chilli a Steak. Skleněné
mlýnky Avokádo dobře chrání obsah proti vlhkosti,
uchovávají jeho kvalitu a jsou zárukou, že jídla
ochucená čerstvě namletým kořením budou mít
vždy výraznější chuť i vůni.

Maresi Foodbroker, s.r.o.
Hradešínská 1932/60
101 00 Praha 10 – Vinohrady

+420 233 322 380
marketing@maresi.cz
www.maresi.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Sezonní čaj NESTEA Jablko & Skořice
Přišly chladné měsíce a s nimi také sezonní příchuť ledového čaje NESTEA, který svojí
specifickou chutí vnáší sváteční náladu zimních dnů do každodenního života.
Čaj s příchutí Jablka & Skořice si můžete vychutnat za tepla i za studena,
takže může být příjemným nápojem v kteroukoli denní dobu.
Sezonní novinka NESTEA je od listopadu k dostání v maloobchodních
a velkoobchodních prodejnách v baleních 0,5 a 1,5 litru v PET lahvích.
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
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Maspex Czech s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 – Karlín

+420 236 080 220
info.czech@maspex.com
www.maspex.cz

Každý měsíc všechny
zajímavé novinky
v regálech

SLANÉ POCHUTINY
Tradiční Cyrilovy brambůrky uvádějí nový obal.
Chtějí s ním expandovat do retailu
Kdo ochutná tradiční Cyrilovy brambůrky, chce si je koupit znovu. Jejich kouzlo
je v tom, že se brambory neblanšírují a také v nich nejsou žádné konzervanty
a brambůrky mají díky tomu nezaměnitelnou chuť. Hlavní důvody zavedení
nového obalu vysvětluje výrobní ředitel firmy Jakub Krajči: „Naše brambůrky
vyrábíme vždy podle aktuálních objednávek a rozvážíme čerstvé. Cílem je, aby
dlouho neležely na skladu. V tradičním průhledném obalu vydrží tři měsíce,
nové obaly trvanlivost prodlužují na šest měsíců a lidé v sáčku najdou úplně
stejné Cyrilovy brambůrky, na jaké jsou zvyklí. Nula konzervantů, plná chuť.
Doufáme, že si je brzy budou moci koupit i v dalších obchodních řetězcích.“

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:

www.zapnovinky.cz

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Krajči plus, s. r. o.
Divnice 140
763 21 Slavičín

+420 608 881 109
vasicka@krajci.cz
www.krajci.cz

PAPÍROVÝ PROGRAM
Velvet ecoRoll, nejekologičtější
toaletní papír na trhu
Značka Velvet nabízí nejkvalitnější možné produkty papírové hygieny.
Velvet přináší výrobky nabízející čistotu, svěžest a pohodlí každý den.
Výrobky Velvet vyrábíme s ohledem na životní prostředí a to
především díky investicím do moderních technologií. Velvet ecoRoll
je nejekologičtější toaletní papír na trhu. Ve čtyřech rolích je navinutý
stejný počet útržků jako v běžné osmiroli. Šetří tím materiál – čtyři
dutinky místo osmi a také plast nutný k výrobě
obalového materiálu. V neposlední řadě i místo
na toaletě.
Moracell s.r.o.
Průmyslová 542
663 64 Žabčice

+420 519 351 189
+420 519 351 457-58

moracell@moracell.cz
www.moracell.cz

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

VYBAVENÍ OBCHODU

Na světlo není

radno zapomínat
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Osvětlení je alfou a omegou každého prostoru. Pro obchodní prostranství
to platí dvojnásob. Světlo je přitom důležité nejen pro zboží. Bez správného
světla se nejenže nebude dařit prodat jak výborný produkt, tak ani ten,
který je ve velké slevě. Kvalitní osvětlení navíc pomáhá zvyšovat prodeje
a přispívá ke spokojenosti zaměstnanců. Proto ho není radno podceňovat.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P

ředevším menší obchody často
trápí problémy spojené s osvětlením. Je-li nedostatečné nebo
je použité špatné svítidlo či jeho
barevnost, zboží potom nemusí
být vidět anebo nemusí vypadat čerstvě. Řešením
je změna. Změna, která by měla přijít buď samostatně, nebo například v rámci komplexnější remodelace prodejny. „Efektivní je nevyužívat zastaralé
technologie, ale moderní LED technologie, inteligentní automatizované řízení osvětlení, senzory
pohybu v prostorech zázemí, a svítit tam, kde je
třeba a kdy je potřeba,“ zdůrazňuje Michael Blažíček, majitel společnosti Lumbio. „Obchod je postaven na formě prodeje, kdy člověk vidí produkt,
a ten, který ho zaujme, si vybere a koupí. Pokud
tedy produkt nevidí, není schopen si jej vybrat.
Z tohoto vyplývá, že světlo je pro maloobchod
klíčové. Obrat prodejny je proto přímo závislý na
kvalitě osvětlení,“ doplňuje Martin Fejtek, majitel
společnosti Feschu Lighting & Design.

Spotřebitelé jdou
za světlem
Správně navržené osvětlení v prodejně hraje velmi
významnou roli v chování zákazníka. Návrh a řešení by mělo být úkolem pro odborníky, protože
nasvícení supermarketu nebo prodejny s obleče-

ním je nepochybně naprosto odlišná záležitost.
Každé řešení má samozřejmě své zákonitosti a pravidla, které je třeba brát v úvahu. „Zákazníka je
nejprve třeba přesvědčit, aby do obchodu vůbec
vstoupil. K tomu slouží výloha, která by měla na

„Osvětlení
ovlivňuje
chuť
zákazníka
do prodejny
vstoupit.“
„Osvětlení je jeden z nejzákladnějších
aspektů ovlivňujících kvalitu místa prodeje
a má přímý vliv na prodej zboží. Pokud
zákazník na zboží neuvidí, nic si nekoupí.
Osvětlení ovlivňuje už jen chuť zákazníka
do prodejny vstoupit. Obecně platí, že tmavé prostory působí nepřehledně, špinavě
a bojíme se do nich vejít. Dobře nasvětlená
prodejna je naopak přehledná, zákazník
se v ní cítí bezpečně a má chuť nakupovat.
Pomocí osvětlení jsme schopni zákazníka
upozornit na vybraný sortiment nebo celé
části prodejny.“
Jan Paulík, architekt, RN servis EU

první pohled upoutat. Intenzivnější nasvětlení zadní části prodejny pak může zákazníky doslova
vtáhnout dovnitř. Je přirozené, že spotřebitelé
jdou za světlem,“ vysvětluje Martina Bohuňková,
expertka na osvětlení společnosti Signify. Dodává,
že nemá smysl ani prodejnu přesvětlovat, aby zářila na dálku. To by bylo neekonomické.
V neposlední řadě správné osvětlení vytváří pracovní prostředí pro zaměstnance prodejen, které
většinou nemají přímé denní osvětlení. Pracovní
pohoda zaměstnanců se také významně podepisuje na prodeji zboží.

Hrozí podráždění, únava
a ztráta soustředění
Nedostatek denního světla ovlivňuje psychické
i fyzické zdraví, což pociťujeme obzvláště v zimě.
Již v brzkých odpoledních hodinách přecházíme na
umělé osvětlení, správně svítit ale může být věda.
Plnohodnotným využitím světla se zabývá tzv. světelná hygiena, která pokrývá dostatečný pobyt na
slunci, využití denního světla a umělé osvětlení
doma i na pracovišti. Dostatek přirozeného světla
a vhodně zvolené umělé světlo umí zvednout náladu, zvýšit soustředění, a dokonce zlepšit kvalitu

... /...
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spánku. Pobyt na denním světle prospívá jak lidskému zdraví, tak náladě. Během dne dochází
k přirozenému střídání světla a tmy, což ovlivňuje
vnitřní biorytmy a kvalitu spánku.

žet světlo, ale také místnost vizuálně zvětšit. Při
využití umělého osvětlení je pak důležitý nejen
vhodný typ svítidla, ale i druh žárovky podle účelu
místnosti a potřeby osvětlení.

Nejběžnějším problémem je zraková únava, kterou
způsobuje jak dlouhý pobyt v šeru, tak nedostatečné či naopak příliš silné osvětlení. Nejčastěji lidé
pociťují pálení očí, zarudlé spojivky, únavu a bolest
hlavy. „Nevhodně zvolené umělé osvětlení nebo
nedostatek přirozeného denního světla může vést
k podráždění, rychlejší únavě a narušovat soustředění. Proto je důležité dopřát tělu nejen dostatek
denního světla, ale i slunečních paprsků,“ vysvětluje Jakub Brandalík jednatel společnosti Lightway.
V zimě navíc lidé pociťují nedostatek slunce a světla silněji než v jiném ročním období. Šero a brzká
tma způsobují některým jedincům tzv. syndrom
sezonní deprese (anglická zkratka SAD), který se
projevuje smutkem, únavou, zhoršenou produktivitou a ospalostí. Jednou z teorií, proč tomu tak je,
je tvorba melatoninu, hormonu, který řídí vnitřní
hodiny a má ve správný čas tlumit činnost naší nervové soustavy pro klidný spánek. Mozek v zimě
skrze oči vnímá nedostatek světla připomínající
večer a může produkovat melatonin během větší
části dne, než je potřeba.

„Při návrhu osvětlení klademe důraz na soulad
vlastností umělého osvětlení s vlastnostmi přirozeného světla a jeho cyklu. Je pro nás důležité užít
světelnou technologii, která respektuje a podporuje přirozený biorytmus spotřebitelů a přírody,
snižuje světelný smog, významně šetří elektrickou
energii, integruje se do automatizovaných řídicích
systémů a rozvíjí technologie IoT a Smart City,“
uvádí Michael Blažíček.

Pracovat by se mělo
i s přirozeným světlem
Přirozenou cestou, kudy do většiny interiérů proudí denní světlo, jsou okna. Často ale samotná okna
nestačí, protože nepřivedou dostatek denního
osvětlení do všech místností a jejich zákoutí. Pokud
okna k dostatečnému osvětlení místnosti nestačí,
ideální variantou je doplnit je světlovody. Jejich
výhodou je, že přinášejí světlo do místnosti shora,
tudíž podvědomě působí ještě přirozeněji jako
zdroj denního osvětlení než okna samotná. Při plánování prostor je proto dobré zdroj přirozeného
světla zohlednit. Vyšší intenzity světla lze docílit
i bílými stěnami, světlými odstíny nábytku i podlahy a využitím zrcadel, která pomohou nejen odrá-

Trend představuje plošné
a akcentní osvětlení
Důležité je myslet na to, že různým druhům zboží
svědčí různé druhy nasvícení. „Například čerstvé
potraviny, jako třeba bagety, nejvíce vyniknou pod
teplejším tónem světla. Pod ním budou vypadat
ještě čerstvěji a lákavěji,“ specifikuje Michael Blažíček. Dárkovým předmětům, časopisům a doplňkům naopak nejvíce prospěje jasné bílé světlo bez
odlesků, které podtrhnou jejich barevnost a zdůrazní je v prostoru a tím přilákají pozornost zákazníka.

Design světel je
otázkou konceptu
prodejny.
Společnost RN servis EU v poslední době vnímá
další trend – intenzivnější používání podpolicových
systémů LED osvětlení. LED pásky přímo nasvětlují čela regálů, pet food, pečivo ale i další sortiment,
který je třeba zvýraznit. Podpolicové LED pásky se
kombinují s podsvětlenými cenovkovými lištami.
„Trendem je kombinace plošného a akcentního
osvětlení s nízkou spotřebou na metr čtvereční

prodejní plochy,“ dodává Martin Fejtek. Například
společnost Makro Cash & Carry ČR přece jen jako
velkoobchodník tolik nepracuje s efektem světel,
ale o to více se zaměřuje na funkčnost a efektivitu.
Proto v prodejnách přešli na úsporné LED osvětlení, konkrétně teplé bílé, a to již před více než pěti
lety, a vyplatilo se jim to.

Svítidla mohou být
vyráběna na míru
Trendem v osvětlení je také využívání 3D tisku i pro
výrobu světel. Společnost Signify začala masově
vyrábět ve svých továrnách v Nizozemsku, USA,
Indii a Indonésii na 3D tiskárnách dekorativní svítidla. Zákazníci si mohou na internetu sestavit svítidlo z předdefinovaných vzorů nebo si spolu s návrhářem vytvoří úplně originální design. V počáteční
fázi je tato služba dostupná jen pro firmy. Mezi
první zájemce v Česku patří obchodní řetězce Albert a Kaufland, které světla instalují do svých obchodů. Trendem je ale i dynamika výlohy. Vysoké
hodnoty statického osvětlení dnes již nikoho neupoutají. Změna hodnot osvětlení ve vhodně zvolených intervalech dokáže kolemjdoucí zaujmout,
a navíc snižuje energetickou náročnost výlohy.

Barevnost je klíčová
u většiny zboží
V dnešní době rozumíme světlu nejen z hlediska
designu a toho, co se nám líbí, ale i z hlediska zdraví, fyziologického a hormonálního dopadu na člověka, který se přirozeně v průběhu dne a noci
mění. „Čím více modré složky světlo obsahuje, tím
více utlumuje produkci spánkového hormonu melatoninu, dodává energii a podporuje bdělost. Čím
méně modré složky obsahuje, tím více uklidňuje
a připravuje tělo na relax či spánek,“ specifikuje
Michael Blažíček. Barva světla, respektive jeho
spektrum by tedy mělo být navrženo v souladu
s potřebami dané činnosti, ke které na daném prostoru dochází. „Každé zboží má svoji barevnost.
Nejvíce je to poznat na čerstvých produktech, kde
špatná barva dokonce odrazuje od nákupu. Design
je otázkou konceptu prodejny. Světlo je však jeden
z neodmyslitelných designových prvků v prodejně
jednoduše proto, že se bez světla v prodejně neobejdete,“ dodává Martin Fejtek.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

LED světla znamenají
zásadní mezník

Barevnost svítidel, myšleno těles svítidel, určených
speciálně pro retailové prodejny bývá většinou poměrně omezená. Barva tělesa a jeho design by
měly souznít s celkovým designem obchodu. „Svítidla by na sebe až na výjimky neměla příliš poutat
pozornost. Designově zajímavá svítidla pak lze
použít do míst, jejichž význam chceme podtrhnout, například úsek uzenin nebo úsek pečiva,“
míní Jan Paulík. Nicméně zásadní je volba barvy
spektra. Používat by se měly různé barvy spektra

Svítidla mají nemalý vliv na spotřebu elektrické
energie, proto se obecně doporučuje výměna stávajících svítidel za nejnovější LED technologie. Obchodníci tím nejen výrazně ušetří na energiích, ale
zajistí zákazníkům příjemné prostředí pro nakupování. Často pouhá výměna osvětlení prodejnu významně oživí. „Doporučujeme používat lineární
svítidla, a to spíše ve větším počtu s menším příkonem jednotlivých svítidel. Oproti silným bodovým zdrojům se vytváří přirozenější osvětlení, které neoslňuje. Prodejna je nasvícena rovnoměrně,
spotřebuje méně elektrické energie a díky sníženému výkonu mají svítidla delší životnost,“ radí Jan
Paulík. Pokud je v prodejně přítomno i přirozené

denní osvětlení, je dobré upravovat intenzitu svítidel podle míry denního osvětlení, a to automaticky
pomocí čidel. Energii lze ušetřit i například pomocí asymetrických liniových svítidel. Tato svítidla
výrazně nasvěcují výstavní plochy regálů a nesvítí
tolik do uliček.
Po přechodu na LED světla, což je zásadní mezník,
lze v úsporách pokračovat dále. „S chytrým osvětlovacím řešením, jako je například Interact Retail,
lze dosáhnout úspor v mnoha oblastech, například
co se týče nákladů na energie přizpůsobováním
hladiny vnitřního osvětlení s ohledem na intenzitu
denního světla, roční dobu nebo aktuální ceny
energií,“ dokládá Martina Bohuňková. Další oblastí je maximalizace provozních nákladů pomocí
vzdáleného ovládání osvětlení ve všech pobočkách
najednou nebo zefektivnění údržby pomocí nástrojů správy osvětlení, která umožňuje okamžitý
vhled do systému s možností prevence chyb namísto jejich následných oprav. A Martin Fejtek uzavírá: „Odborník je schopen navrhnout osvětlovací
soustavu tak, aby prodejna na elektrické energii
ušetřila. Zdražením energií se investice do nového
osvětlení navrátí již v horizontu měsíců. Naším cílem je spotřeba elektrické energie pod deset wattů na čtvereční metr.“

inzerce
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pro vybraný sortiment tak, aby zvýraznily jeho
čerstvost. „Já bych ještě zmínila jedno zásadní místo, kde bohužel skoro všechny prodejny s módou
pokulhávají. Tím je osvětlení v prostoru zkušebních
kabinek. Mnozí jistě máme s tímto prostorem nedobré zkušenosti, přitom použití správné intenzity
a barvy světla pomůže zásadně zlepšit zážitek
zákazníka a zvýšit prodeje,“ informuje Martina
Bohuňková. Obecně je důležité zachovat věrnost
a sytost barev u osvětlovaných předmětů.

SLUŽBY PRO OBCHOD

Technologie umožňují

cenná
přesná data
získat

Zdroj: Market Vision

SPOJUJE, OVLIVŇUJE, VTAHUJE...

52

Diskutujte
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sociálních
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Maloobchodní trh po celém světě neustále roste. Mohou za to nejen vyšší příjmy,
informovanost, ale i změny životního stylu. Proto je důležité, aby společnosti
používaly strategii šitou na míru. Většina značek bohužel postrádá adekvátní
a kvalitní zdroj dat. Aby příjmy z podnikání rostly, je potřeba disponovat
přesnými údaji, čímž lze nalézt překážky v růstu a vytvořit účinné strategie.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

M

aloobchodní audit je něco
jako kontrola stavu konkrétní značky na trhu. Na
základě shromažďování
dat – jako je informace
o vyprodání zboží, vizuální merchandising, soulad
s planogramy a podobně – lze vytvořit zprávu, která poskytuje cenné informace o celkovém zdraví
značky v obchodě. Je obecně známo, že pouze
osm procent spotřebitelů je věrných značce nebo
produktu. Změna značky je dokonce nový spotřebitelský trend. S ohromným množstvím možností
i pro ty nejpodřadnější nákupy totiž mají spotřebitelé tendenci sáhnout po značkách s bezproblémovou nebo příjemnou zákaznickou zkušeností.
Proto retail audit umožňuje firmě nashromáždit
data z prodejny, odhalit a odstranit různé překážky
a nastartovat nové strategie.
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Zákazník chce to,
co očekává
Pro obchodníka je audit velmi efektivním nástrojem, jak získat systematický přehled o stavu a fungování prodejen či poboček a zároveň jak objektivně zmapovat vystavené zboží, dostupnost
produktů a skladové zásoby. „Součástí auditu
může být i monitoring konkurence, kontrola probíhající kampaně či promoakce, kontrola aktuálnosti marketingových materiálů stejně jako corporate identity prvků. Obecně lze říci, že pomocí
auditu lze také prověřovat plnění stanovených
požadavků na kvalitu obsluhy zákazníka,“ sděluje
Aleš Holakovský, senior consultant společnosti

Market Vision. Pro spotřebitele pak spočívá přínos
v tom, že ze strany dané značky dostane stejný
zákaznický servis napříč celou pobočkovou nebo
partnerskou sítí, což očekává.
A jak připomíná Ondřej Pavlásek, retail audit director společnosti ppm factum, retail audit přispívá
i k tomu, aby eliminoval nedostatky v rámci vystavení zboží na prodejní ploše. Spotřebitelské chování zákazníků se neustále vyvíjí v tom směru, že
zákazník je stále náročnější, očekává, že v prodejně nalezne požadované zboží vždy a v dané kvali-

Retail audit v maloobchodu může pomoci s:
umístěním produktů (posoudit umístění produktů mezi více značkami a produkty, včetně
informací o využití slev nebo akcí),
sledováním regálů (sledovat zboží v regálech, včetně jejich podílu na regálu či dodržování
předpisů ze strany prodejce a konkurentů),
sledováním stavu zásob (ověřit, zda jsou produkty na skladě u prodejců třetích stran, a porozumět zásobám v porovnání s konkurenčními produkty),
vizuálním merchandisingem (umožnit získat vizuální kontrolu stávajícího merchandisingu
v široké škále míst),
mystery shoppingem (shromáždit informace o produktech a službách),
umístěním položek (zjistit, jak dlouho spotřebitelům trvá od vstupu do obchodu k nalezení
produktu na regálu).

tě, což samozřejmě zvyšuje nároky na obchodníka.
Pokud například zákazník opakovaně nenalezne
zboží, které chce nakoupit, na prodejní ploše či je
špatně označené či vystavené, buď začne nakupovat jiné produkty, nebo nákup neuskuteční, nebo
v nejhorším případě realizuje nákup v jiném místě
prodeje. Retail audit pomáhá předcházet těmto
situacím, proto je přínosem pro obě strany – jak
pro obchodníka, tak dodavatele.

Úspěch je vhodné měřit
Více než 85 % zboží zákazník kupuje až na základě rozhodnutí učiněného přímo v místě prodeje,
Proto je logické, že motivací obchodníka by mělo
být, aby zákazník vždy, když uskutečňuje nákup,
nalezl požadované zboží vystavené v dané kvalitě
na prodejní ploše a mohl realizovat nákup. „Pokud
tomu tak není, zákazník samozřejmě nákup produktu nerealizuje, což má dopad nejen na tržby
obchodníka, ale i dodavatele. Retail audit je zásadní z hlediska kontroly a pomáhá eliminovat nedostatky v rámci vystavení výrobků na prodejní ploše,“ uvádí Ondřej Pavlásek. Dodavatelům navíc
poskytuje zásadní data o tom, v jakém poměru se
o prodejní prostor na regále a druhotných umístěních dělí s konkurencí, kolik různých výrobků v kategorii si může spotřebitel vybrat a podobně.

... /...
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Navíc na jedné straně maloobchodní audit slouží
jako nástroj pro dodavatele k zajištění toho, aby
maloobchodníci dodržovali předem stanovené dohody o umístění produktu, cenách a propagaci. Na
druhé straně umožňuje značkám přesně změřit
jejich úspěch v maloobchodním prostředí. „Provedením auditů získává management značky kvalitní
a srovnatelná data z různých maloobchodních prodejen. Na základě porovnání výsledků jednotlivých
prodejen navzájem a porovnáním v průběhu času
mohou manažeři činit rozhodnutí, která redukují
zjištěné neefektivity a podpoří prodej v celé obchodní síti,“ deklaruje Aleš Holakovský.

Agentura
přebíjí svépomoc
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Ondřej Pavlásek však zmiňuje i jisté překážky.
„Retail audit se dá realizovat svépomocí, například právě využitím vlastních zaměstnanců nebo
obchodních zástupců společnosti. Pro danou
společnost je ale podle našeho názoru lepší si
tyto služby zajistit specializovanou agenturou,
jelikož při využití interních zaměstnanců se často
naráží na problémy,“ dokládá Ondřej Pavlásek.
Hlavní je objektivita měření, kdy obchodní zástupce kontroluje a reportuje svou vlastní práci,
což z logiky věci svádí k vylepšování výsledků
a v neposlední řadě mu to zabírá drahocenný čas,
který by měl primárně věnovat své hlavní činnosti, kterou určitě není sběr dat na prodejní ploše
a následný reporting výsledků.

Z hlediska
kontroly zboží
je retail audit
zásadní.
S využitím specializované agentury tyto problémy
odpadají, protože ta pokaždé monitoruje reálný
stav v prodejně, takže klient vždy dostane jasná
data o tom, jak to v prodejně vypadalo, a potom
mu pomáhá řešit případné nedostatky. „Náš tým
auditorů má dlouholeté zkušenosti s monitoringem různých typů projektů, takže odpadá i riziko
nejasné či nepochopené metodiky sběru dat, což
má za následek i špatnou interpretaci výsledků
z daného auditu a bohužel může mít i fatální následky v rámci dalšího rozhodování u dané společnosti,“ upozorňuje Ondřej Pavlásek.
Proto má realizace auditu pomocí externí agentury dvě hlavní výhody. „Za prvé jsou náklady zpravidla zlomkové v porovnání s tím, kolik by společnost stálo zaměstnat na toto specializované
pracovníky nebo dokonce vybudovat interní oddělení,“ zmiňuje Aleš Holakovský. To by ostatně ani
nebylo pro drtivou většinu klientů smysluplné,
protože jde pouze o nárazově běžící akce, byť většinou na periodické bázi. A za druhé mezi manažery či majiteli poboček a regionálními manažery
zadavatelských společností logicky vznikají osobní

a rutinní vztahy, což je pozitivní pro bezproblémové fungování byznysu na operativní denní bázi, ale
vede to k přehlížení chronických nedostatků nebo
minimálně nedůslednému prověřování plnění daných standardů. „Svůj vliv má samozřejmě i profesní slepota, která je někdy téměř doslovná, pokud jde o hodnocení vystavení zboží a vizuální
stránku stavu prodejních provozoven,“ míní Aleš
Holakovský.

Crowdsourcing
zajišťuje přesný
a efektivní sběr dat
Maloobchodní audity byly historicky prováděny
ručně, s tužkou a papírem. Tento přístup se samozřejmě v době rychlých změn a velkého množství
zboží ukázal jako neefektivní a časově náročný.
Nemluvě o náročnosti na lidské zdroje, kterých je
v současné době obecně nedostatek. Technologický pokrok naštěstí připravil novou cestu, jak data
získat. Jde například o crowdsourcing, který poskytuje přesnou a efektivní metodu sběru maloobchodních dat. Crowdsourcový maloobchodní audit

využívá síť mnoha lidí, kteří sbírají data v reálném
čase. Tím se stává přesnějším a umožňuje rychle
reagovat.
Například specializovaná agentura Market Vision
má k dispozici vlastní on-line reportingový systém
přizpůsobený speciálně pro auditní projekty, včetně mobilní aplikace SprinGaudit s on-line reportingem v reálném čase, která je vhodná zejména na
rychlé audity v oblasti retailu, ale zdaleka nejenom
tam. „To umožňuje auditorům vyplňovat výstupy
z auditu včetně fotodokumentace přímo na místě
stejně jako našim klientům mít on-line přehled
o vykonaných auditech s možností poslat k jednotlivým výstupům připomínky. Našim klientům nabízíme i možnost samostatného pronájmu tohoto
našeho IT nástroje na realizaci auditů. Klient si od
nás jednoduše pronajme aplikaci SprinGaudit, do
které mu naskriptujeme jím požadovaný auditní
formulář, provedeme na to navázané základní nastavení reportingu a vytvoříme uživatelské přístupy,“ konkretizuje Aleš Holakovský. Následně už si
klient realizuje audity sám ve vlastní režii za pomoci svého vlastního personálu, pokud na to má interní kapacity.
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„Silnice“
plná

překážek

Převážná část ekonomiky stojí na dopravě, v českých podmínkách pak zcela zásadní roli
hraje silniční mód. I v předkrizovém období bylo zaděláno na mnoho problémů, nyní se však
zdá, že se jejich počet nebo intenzita zdvojnásobily. S čím se musí v současnosti vyrovnávat
dopravci a speditéři nebo jejich zákazníci?
Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

S

ilniční přeprava se ocitá ve víru
dlouhodobých změn, problémů
a výkyvů i zcela aktuálních výzev,
které přinesla pandemie. „Nedostatek řidičů, nepravidelnost dopravního trhu a neočekávané zavírání obsluhovaných výrobních závodů napříč Evropou, opožděné
dodávky nové techniky, růst nákladů personálních
i ostatních,“ shrnuje základní problémy Josef
Nový, CEO společnosti CEE Logistics. „Poslední
dva roky jsou ve znamení velkých výzev pro celé
odvětví logistiky,“ říká Jan Polter, obchodní ředitel
společnosti Dachser Czech Republic, a vysvětluje:
„V důsledku pandemie covid-19 je situace na globálním logistickém trhu napjatá a pro zachování
spolehlivých a bezpečných dodavatelských řetězců
je nezbytné opakovaně reagovat na měnící se tržní
situace.“

Nezbytný,
ale nedoceněný řidič
Trh trpí zejména dlouhodobým nedostatkem přepravních kapacit a lidských zdrojů, což jen umocnila pandemie. Na kritický nedostatek řidičů upozorňuje Jiří Chlup, ředitel pro vnitrostátní přepravu
Raben pro Českou republiku a Slovensko: „Neexistuje systémová příprava studentů na toto náročné
povolání tak, aby bylo možno nahradit ročníky
odcházející do důchodu a byla uspokojena rostoucí poptávka. Prestiž povolání řidiče je velmi nízká
a málo se investuje do jejího budování. Bez řidičů
bychom si nic nekoupili a je to málo ceněno.“ Petr
Kozel, jednatel společnosti VCHD, žehrá nejen na
nedostatek pracovníků, ale rovněž nízkou kvalifikaci nebo motivaci lidí, kteří na trhu „zbyli“: „Ten-

to problém je dlouhodobý, ale koronakrize ho
ještě více prohloubila – v důsledku národních omezení a lockdownů se snížila možnost využívání
zahraničních pracovníků, někteří z nich se stále
ještě na trh nevrátili.“
Podle Karla Kváče, obchodního a marketingového
ředitele DSV Road, je třeba problém řidičů zasadit
do širšího evropského kontextu, protože šoférů se
nedostává napříč kontinentem: „Nejvíc se nedostává řidičů v distribuční paletové přepravě a s tím
souvisejí chybějící dopravní kapacity. Výzvou jsou
však jakékoliv nábory pracovníků – od dispečerských po obchodní pozice.“ Překážkou silniční dopravy jsou podle něj také pomalá výstavba dálnic
a obchvatů měst a od jara do podzimu snaha vše
rozbité opravit, což vede k prodlužování přepravních časů a snižování disponibilních kapacit. „Za
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pozitivní považuji nástup digitalizace, která přinesla velký posun v online monitoringu přeprav, plánování či přesném avizování doručení zásilek,“ říká
Karel Kváč s tím, že jsou sice nutné velké investice
do dalších technologií, ale obor silniční dopravy se
bez nich v tomto století neobejde.

Zafixované ceny
problémem
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Vít Mázdra, jednatel společnosti ViT Logistics, která působí v rámci evropské sítě Paneco, rovněž
upozorňuje na aktuální nedostatečnou kapacitu,
kdy nabídka zboží k přepravě značně převyšuje nabídku přeprav. Současně však uvádí, že pro dopravce není tak jednoduché zdražit: „Ceny za přepravu
sice mnohdy stoupají a zákazníkům nezbývá nic
jiného než na zvýšené sazby dopravců přistoupit.
Na druhou stranu to působí potíže u klientů, kteří
mají dlouhodobě zafixované ceny.“ Ještě větším
problémem je podle něj dodržování, nebo spíše
nedodržování smluvených termínů, jelikož ne vždy
se podaří zajistit dostatečné množství přepravní
techniky na doručování či vyzvedávání zásilek.
Petr Kozel dodává, že nedostupnost se týká i nové
přepravní techniky: „Objednaná nákladní vozidla
přicházejí s velkým zpožděním v řádech měsíců,
výjimkou není ani půl roku zpoždění od plánovaného dodání. Navíc kvalita nových vozidel je napříč
dodavateli horší. Poslední vyrobené kusy jsou
mnohem častěji v servisu, což dále komplikuje plánování přepravních služeb.“ Dlouhodobou otázkou v kontextu silniční dopravy je využívání tahačů
na paliva, která mají nižší negativní dopad pro životní prostředí – zejména CNG nebo LNG. Ačkoliv
jsou ceny těchto vozů vyšší oproti autům s dieselovými agregáty, panují i v tomto případě v celé
Evropě dlouhé čekací lhůty.

Nemyslitelné realitou
Miroslav Pudil, generální ředitel Kuehne + Nagel
pro Českou republiku, považuje za významnou
výzvu pro silniční dopravu nedostatek prostor pro
rozvoj potřebné infrastruktury – zejména překladišť nebo skladovacích a distribučních center
v blízkosti měst: „Navíc se v důsledku pandemie

Neexistuje systémová příprava studentů na povolání řidiče tak,
aby bylo možno nahradit ročníky odcházející do důchodu.

změnilo chování spotřebitelů a vzrostl význam
e-commerce, pro kterou jsou klíčové právě logistické prostory u velkých sídel. Tato situace ovlivňuje především produkt sběrné služby.“ Další zásadní problém, který určuje dění v logistice,
představuje nedostatek surovin. „V první řadě je
určitě polovodičová krize, která zasáhla hlavně automobilový sektor, ale nejen ten. Čipy se používají i při výrobě bílé a černé techniky, kde také registrujeme výpadky z důvodu chybějících dílů ve
výrobě,“ říká Ivana Košianová, manažerka pozemní přepravy společnosti Gefco pro Českou republiku a Slovensko. To má za následek snížené objemy a nepředvídatelné nastavení kapacit, protože
situace se mění na denní bázi a zákazníci vyrábějí
a objednávají na základě toho, zda mají dostatek
čipů potřebných pro výrobu produktů. „Polovodičová krize se v neposlední řadě projevuje v prodloužení dodacích lhůt nové manipulační a přepravní techniky,“ dodává Ivana Košianová.
Přehled problémů a výzev pro silniční dopravu ale
výše uvedeným nekončí. „Smutnou novinkou je
malá dostupnost europalet – z důvodu trvale rostoucí poptávky na straně zákazníků a zároveň silného nedostatku surovinového dřeva prudce
vzrostla jejich cena a jejich nedostatek vede ke
zvyšujícím se nákladům na opravy a celkovým nákladům na paletovou výměnu,“ podotýká Jan Polter. Během pandemie se objevily i fenomény, které
byly ještě před dvěma lety zcela nemyslitelné.
V kritických časech např. Geis vyzkoušel projekt
přímého spojení kamionem z Asie do Evropy po
cestě dlouhé téměř 10 000 kilometrů. „Tento pro-

„Rozvolnění zvýšilo poptávku.“
Díky rozvolnění po pandemii v řadě zemí a zároveň rychlému rozvoji internetového obchodu došlo k výraznému nárůstu požadavků na přepravu.
Bohužel ale trvají dlouhodobé problémy jako nedostatek dopravní kapacity
a řidičů nebo nedostatečná dopravní infrastruktura. Možným řešením by
byl přesun části nákladu ze silnice na železnici, ale zejména v tuzemsku
logistické společnosti narážejí na nedostatečnou kapacitu železniční sítě,
která není na takový nárůst provozu připravena. Současná nejistá doba
navíc zvýšila nedostupnost nové techniky nebo vybavení skladů, čímž se
snížila flexibilita, jak aktuální situaci čelit.
Tomáš Holomoucký, ředitel, DB Schenker

„Dodací
lhůty nové
techniky se
prodlužují.“
Silniční dopravci se potýkají s dlouho
nepoznanými překážkami. Neustále se
prodlužují dodací lhůty nové techniky
a dosluhující starší auta mnohdy není jak
opravovat. Nedostatky náhradních dílů
i maziv ohrožují údržbu a tím i provoz
nových a zánovních vozidel. Došlo to tak
daleko, že vozidla určená k vyřazení si
raději nějaký čas necháváme stát na dvoře,
abychom je v případě nutnosti použili na
náhradní díly. Pořizování nové techniky trpí
kromě výpadků výroby také rostoucími
úroky, které prodražují financování.
Josef Melzer,
prezident, Sdružení automobilových
dopravců Česmad Bohemia

dukt přímého tahače z Číny si zcela jistě ponecháme, velmi se nám osvědčil,“ říká David Knobloch,
prokurista společnosti Geis CZ Air + Sea. „Kamiony nyní vypravujeme na přímé lince z Číny do České republiky, což bylo až donedávna nepředstavitelné, ale problémy v čínských přístavech z tohoto
řešení udělaly standardní záležitost, o kterou je na
trhu velký zájem,“ doplňuje Tomáš Holomoucký,
ředitel společnosti DB Schenker. Silniční přeprava
se tak v posledních měsících stala záchranou v případech, kdy se ostatní mezinárodní přepravy – zejména letecká a námořní – potýkaly s výpadky
kapacit, nehodou v Suezském průplavu nebo omezením provozu klíčových čínských přístavů.
Dalším z externích faktorů působících na silniční
dopravu je brexit. „Ani deset měsíců po něm nejsou přepravní podmínky stejné jako před ním.
Zejména na straně Velké Británie přetrvává řada
problémů, které dopravu zboží oběma směry kom-

Diskutujte
a kontaktujte
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sociálních
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„Chybějí
nejen řidiči.“

plikují,“ uvádí Tomáš Holomoucký. Svůj vliv, byť
krátkodobý, na evropskou silniční dopravu měly
nenadálé výkyvy počasí (záplavy v Německu, Belgii
či Rumunsku), požáry v jižní Evropě a Francii nebo
větrné smrště v Itálii i v Česku. Z dalších vlivů jmenujme posilování významu IT a bezpečnosti dat
a také tlak na udržitelnost přeprav, zejména na
poslední míli v centrech evropských metropolí.

Nepravidelnosti a rušení
Situaci v silniční dopravě hodnotilo na konci prázdnin předsednictvo Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. „Rozhodně nelze mluvit
o nedostatku zakázek, ale stagnuje poptávka
v e-commerci a prohlubuje se nejistota a výpadky
v automobilovém průmyslu, u nějž lze letos očekávat pokles zakázek o 15 až 20 procent. Ještě horší
je nepravidelnost a rušení objednávek na poslední
chvíli. Jen obtížně se dá plánovat, snižuje se efektivita dopravy a ta se prodražuje,“ stojí v jeho tiskovém prohlášení. Jak turbulence v silniční dopravě hodnotí samotní speditéři? „Tento trend
samozřejmě registrujeme, protože je napojený na
polovodičovou krizi. Bez potřebných dílů nemohou továrny vyrábět, a z toho důvodu dochází
k zastavení linek, což má za následek rušení přeprav. Bojujeme s tím od začátku roku, ale trend
posílil před létem a stále trvá,“ komentuje situaci
Ivana Košianová. Gefco předpokládá, že tato
situace potrvá i během prvního a druhého kvartálu příštího roku.
„V obecné rovině rušení objednávek a výkyvy
v poptávce neregistrujeme. Výjimkou je segment
automotive, jehož aktuální potíže s nedostatkem
elektronických komponentů pro výrobu jsou všeobecně známé,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu
a marketingu Gebrüder Weiss. A pokračuje: „Nedostatek čipů, polovodičů a některých dalších součástek vytváří situaci, kdy skutečně realizované
přepravy absolutně neodpovídají jejich původním
plánům. Pro ostatní segmenty je signifikantní růst
poptávky a objemu přepravovaného zboží.“
Na nejistotu v oblasti automotive upozorňuje také
Tomáš Holomoucký, který říká, že přestaly platit
dlouhodobé přepravní plány. Situace se mění velmi

„Kapacity nám nescházejí.“
Využíváme silniční dopravu a na sklad dovážejí zboží jednotliví dodavatelé. Do prodejen již zboží převážíme prostřednictvím služeb dopravních
společností a nasazených vlastních návěsů. Pokud jde o aktuální nabídku
a dostupnost silniční přepravy, můžeme konstatovat, že v současné době
je Action schopen zajistit veškerou potřebnou dopravu k dodání zboží do
svých prodejen. Vzhledem k očekávanému dokončení distribučního centra
Action v Bratislavě, jež je naplánováno na podzim letošního roku, budou
příští rok české prodejny zásobovány přímo ze Slovenska.
Johan Hartman, manažer pro dodavatelský řetězec, Action

rychle a v krátkodobém horizontu tak může dojít
k dalšímu poklesu nebo prudkému růstu. „Ostatní
oblasti průmyslu, jako jsou spotřebitelský nebo hi-tech, velmi rostou, i když část trhu změnila své
dlouhodobé chování. Odhad budoucnosti je těžký,
nevíme, který trend bude pokračovat. Je možné,
že se vlivem situace v námořní přepravě postupně
změní toky zboží, může dojít třeba k přesunu výroby z Číny do Turecka nebo Rumunska a tím
i k nárůstu přeprav z těchto zemí,“ prognózuje
Tomáš Holomoucký.
Rušení a přesouvání dohodnutých přeprav v důsledku narušených dodavatelských řetězců sleduje
také Karel Kváč: „Má to samozřejmě dopad na
následující přepravy a jejich případné posouvání.
Jsou to horké chvilky pro naše dispečery. Říkáme
zákazníkům, že náš kamion je vlastně taková výrobní linka – a aby to fungovalo, musí jezdit a nemůže stát a čekat.“ Turbulence pociťovala zejména
ve třetím kvartálu letošního roku také firma CEE
Logistics. „Zaznamenali jsme pokles tržeb, vícenáklady či ztráty,“ podotýká Josef Nový.

Rušení se nekoná,
zákazníci jsou vděční
Část speditérů a dopravců naopak popisuje aktuální dění v silniční dopravě jako silně poptávkové.
„S rušením přeprav se nepotýkáme, zřejmě máme
štěstí na zákazníky i dopravce,“ říká Vít Mázdra.
Svůj pohled přidává také Petr Kozel: „Rušení ob-

jednávek na přepravy se nás nijak nedotklo, naši
zákazníci spíše expandují a navyšují objemy.
Ovšem kapacity dopravního trhu jsou nedostatečné a některé požadavky zákazníků na extra kapacity není možné realizovat tak snadno jako v minulých letech.“ Celkově se podle něj trh daleko hůře
plánuje, predikce pro nejbližší období nejsou přesné, jako tomu bylo před koronakrizí.
„K rušení objednávek ze strany zákazníků nedochází tak často jako v minulosti, naopak, vzhledem
k současné situaci dnes oceňují, že na ně přišla
řada. Zákazníci jsou si vědomi omezených kapacit,
proto se také snaží odesílat zásilky poctivě podle
plánů,“ přidává své poznatky Miroslav Pudil. Podotýká také, že brzdou pro uspokojení aktuální vysoké poptávky je už zmiňovaný nedostatek řidičů.
„Nevnímáme trend rušení přeprav,“ říká Jan Polter
a vysvětluje: „Nepravidelnost přisuzujeme narušeným dodavatelským řetězcům kvůli pandemii,
špatné situaci v oblasti námořních přeprav, respektive nedostatku kapacit na moři mezi Asií a zbytkem světa, a nárůstu výroby a obchodu.“

Nejistá sezona
Nakolik budou tyto a další výše popsané potíže
pokračovat, si dnes nikdo nedovolí odhadovat.
Velmi důležitým obdobím budou podzim a zima,
kdy jsou silniční přepravy sice velmi žádané, ale
těžko předvídatelný vývoj při zvládání pandemie
v celé Evropě posiluje celkovou nejistotu na trhu.
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Jan Kodada,
ředitel obchodu a marketingu,
Gebrüder Weiss

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



Nejvýznamnější a zároveň dlouhodobou
výzvou, se kterou se pozemní doprava
setkává skutečně ve všech částech Evropy,
je nedostatek pracovníků. V celém regionu
je obtížné zajistit dostatek řidičů, skladníků
a dalšího logistického personálu. V České
republice to platí zejména, máme nejnižší
nezaměstnanost z celé EU, aktuálně kolem
tří procent. Pominout nemůžeme ani výkyvy
v přepravních kapacitách a objemu objednávek, špatná predikovatelnost dopravního trhu
se projevuje cenovou nestabilitou.
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SETKÁNÍ
S MARTINEM
PITERÁKEM,
provozním ředitelem
společnosti Kaufland Česká
republika, je nejenom
o omnichannelu.

V našem
dalším čísle
DĚTSKÉ ZBOŽÍ
je kategorie
specifická především
rychlou obměnou
cílové skupiny.
V případě stravy
k tomu dochází
každé tři roky,
pokud matka nemá
další dítě. Přitom
platí, že rodiče chtějí
pro své potomky to
nejlepší.

POPAI DAY 2021, konference s mezinárodní účastí, zahrnoval
také vyhlášení výsledků 13. ročníku uznávané soutěže POPAI
Awards o nejlepší realizace na retailovém trhu. Vystavení
soutěžních expozic a předání cen vítězům se uskutečnilo
25. listopadu 2021 v prostorách kongresového centra
O2 universum v Praze. Pořadatelem je asociace POPAI CE.

FREE FROM VÝROBKY zahrnují potraviny, které vyhovují
snaze spotřebitelů o zdravější životní styl. Stále více se zajímají
o produkty, které jim nabízejí konkrétní benefity. Oblibě se tak těší
superpotraviny, produkty z oblasti raw food, výrobky bez zbytečných
přídatných látek, bez lepku či se sníženým obsahem tuku a soli.

LÍDR BUDOUCNOSTI
vnímá tým jako pilíř
a motor.
Partnery časopisu ZaPmag jsou:

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?

14
Najväčší logistický kongres na Slovensku vás pozýva...

27. – 28. 1. 2022
N OV Ý T E R M Í N !

NÁSTUP E-COMMERCE
ČO SA ZMENILO…

SPOKOJNOSŤ
ZÁKAZNÍKOV DR. MAX
S ONLINE NÁKUPMI
PODPORUJE NOVÁ
BUDOVA OD PROLOGIS

MARTIN KRAJČOVIČ, SLOVENSKÁ ALIANCIA
MODERNÉHO OBCHODU

SÍNA NIKU, DR. MAX SLOVENSKO
MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS

AUTOMATIZÁCIA VO SVETE E-COMMERCE
V ČASE KORONAKRÍZY

AKO OPTIMALIZOVANÁ
LOGISTICKÁ SIEŤ
GG TABAK PRISPIEVA
K STRATÉGII
UDRŽATEĽNOSTI?

Online nakupovanie sa v čase
pandémie výrazne posilnilo.
To predstavovalo pre logistické
procesy v e-commerce vyššiu
záťaž. Viac nakupovania
znamená viac tovaru, ktorý
treba objednať, uskladniť,
vychystať a dopraviť do
kamenných prevádzok. Dôležité
je aj umiestnenie logistických
centier a v tomto smere sa
vynára otázka – je lepšie byť bližšie zákazníkovi, alebo logistickému
uzlu (vrátane prístavu), ktorý v rámci reťazca využívame? Ako sa nám
zmení lead time a náklady na skladovanie? A je lepšie využívať služby
3PL, 4PL či dokonca 5PL? Ďalšou veľkou témou je automatizácia. Nápor
lepšie zvládli firmy, ktoré už mali logistické procesy automatizované.
E-commerce dnes bez automatizácie logistiky jednoducho neprežije.

· VERONIKA BEZÁKOVÁ, ALZA.SK
· MICHAL BUBÁN, GO ASSET
· MARIAN GONO, SSI SCHÄFER
· MARCIN KAMOLA, DCT GDANSK
· MIROSLAV KLENA, DM DROGERIE MARKT SLOVENSKO
· RADOVAN ŠČIBRANY, MARTINUS

ROMAN HATADÁM, GG TABAK
ERIK IVANIČKO, PANATTONI

ŠŤASTIE PRAJE FLEXIBILNÝM
Stredoeurópsky distribučný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores
bude hovoriť o tom, ako aktívne rozvíjať svoju distribučnú
sieť a obchodný plán tak, aby bol prispôsobivý a flexibilný
pre obchodné a trhové zmeny, globálne problémy a životné
prostredie. Bude tiež diskutovať o krokoch, ktoré podnikla
spoločnosť Tesco na riešenie dvoch najdôležitejších výziev
dnešného maloobchodu: plytvanie potravinami a vplyv logistiky
a dopravy spoločnosti na klimatické zmeny.

PANELOVÁ
DISKUSIA

KĽÚČOVÝ
REČNÍK

JIM WHITEHEAD, TESCO STORES

Počet miest je obmedzený, tak si rezervujte svoje už dnes!

www.slovlog.sk/registracia
Vstup zadarmo pre zástupcov FMCG a retailu!

WW

K
W.SLOVLOG.S

ORIGINÁLNE PODUJATIE
ORGANIZOVANÉ:

TIGER JE JEDNIČKA!
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ENERGEŤÁK NA TRHU!*

* Na základě Nielsen RMS dat za kategorii značkových Energetických nápojů v počtu
prodaného objemu a počtu prodaných kusů za období posledních 12 měsíců
končících 30/09/2021 na českém maloobchodním trhu (Copyright © 2021, Nielsen).

