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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

V
jedné středočeské 
vísce s několika stov-
kami obyvatel pro-
vozuje místní rodina 
už několik desetiletí 
obchod s potravina-

mi a smíšeným zbožím. Přes všechny 
možné i nemožné peripetie a nástrahy, 
které život a osud přinášejí, jeho součas-
ná majitelka udržuje v provozu krásný 
a moderní obchod. A nejenom to. Dělá 
maximum pro to, aby její zákazníci byli 
spokojeni. A podle všeho jsou. Jak by 
taky ne, když jim vaří kávu, kterou si 
mohou vychutnat uvnitř u stolečků nebo 
na venkovní terase. Jsou jim k dispozi-
ci i bezbariérové toalety. Do prodejny 
se zavážejí také obědy, zákazníci si je 
vyzvedávají, v některých případech jim je 
majitelka rozváží. Využívá služby lokální-
ho velkoobchodu a nabídku zpestřují 
výrobky regionálních dodavatelů. 
Tedy všechno, co teď letí, co je žádané…

Ale už delší dobu ji osobně a její obchod 
doslova drtí vysoké a stále rostoucí 
náklady na energie, vodu, administrati-
vu a zboží. Pravda, v loňském roce byly 
přislíbeny a jsou možné dotace od státu. 
Ale místní region je bohužel, jako jeden 
z mála, nevyplácí…

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Bohužiaľ, takéto prípady sa hojne vyskytujú 
aj u nás. Na jednej strane, ľudia chcú mať 
potraviny k dispozícii i v malých obciach, ale 
na druhej strane si nákupy radšej vybavia 
v meste. Najnovšie k takejto turistike v niek-
torých lokalitách na Slovensku pozýva aj 
systém zálohovania. Čo z toho, že človek by 
nazbierané plastové fľaše rád vrátil v dedine, 
kde má chalupu, keď ich miestna predajňa 
nevykupuje? Chtiac či nechtiac sa tak musí 
s fľašami vydať na cestu do mesta a minúť 
peniaze tam.    

 Tradice
 Podpora
 Pomoc

Aspoň na kávu

Samotné majitelce se nedostává podpo-
ry od obce, spíše naopak. Kdyby cítila 
aspoň podporu místních, ale ti podle 
jejích vlastních slov „křičí“ všude kolem, 
jenom ne na správných místech. Aktuál-
ně chybí v dané obci kupní síla, místní si 
koupí sotva pár housek, ale z toho na 
provoz nevydělá. Tohoto jejího „koníč-
ka“ tak musí sponzorovat manžel… 

Pod tíhou všech těchto skutečností je ma-
jitelka už prakticky rozhodnuta, že v řádu 
týdnů svůj obchod prostě zavře. Jak 
sama říká, už nemá sílu, energii…

Neznám do detailu situaci v daném 
místě, jaká jsou pro a proti, co všechno 
je v pozadí. Ale mám z toho více než 
smutný dojem. A v duchu si říkám, že 
by tento příběh nemusel mít tak špatný 
konec, že by se dalo ještě něco udělat. 
Na konci našeho hovoru jsem majitelce 
vyjádřil svůj obdiv i podporu a zeptal 
se, jestli jí mohu nějak pomoci. S úsmě-
vem odvětila: Přijeďte na kávu…

V
mi 
možné 
které život 
ná majitelka udržuje v provozu krásný 
a 
maximum pro to, aby její zákazníci byli 
spokojeni. 
taky ne, když jim vaří kávu, kterou si 
mohou vychutnat uvnitř 
na venkovní terase. Jsou jim k dispozi-
ci 
se zavážejí také obědy, zákazníci si je 
vyzvedávají, v některých případech jim je 
majitelka rozváží. Využívá služby lokální-
ho velkoobchodu 
výrobky regionálních dodavatelů
Tedy všechno, co teď letí, co je žádané…

Al
doslova drtí vysoké 
náklady
vu 
přislíbeny 
Ale místní region je bohužel, jako jeden 
z mála, nevyplácí…

AspoňAspoň



PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM 
10.00 – 10.30 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 
KONGRESU / ÚVODNÍ SLOVO:

10.30 – 10.45 PŘEDÁVÁNÍ 
CERTIFIKÁTŮ KVALITY TRADIČNÍ 
ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO

10.45 – 11.30 NASTÁVÁ 
DOBA KRIZOVÁ  

•  Vliv pandemie a války na Ukrajině 
na světovou i naši ekonomiku

•  Očekávaný vývoj inflace
•  Jak se změní kupní síla obyvatelstva?   

11.30 – 12.00 CENOTVORBA V DOBĚ 
ROSTOUCÍ INFLACE 
•  Jak se v dnešní době mění cena 

významných kategorií potravin?
•  Zaměřte se na klíčové výrobky 

a nastavení jejich cen
•  Jak dnes pracovat s promocemi?   

12.00 – 13.00 OBĚD

13.00 – 13.30 JAK PŘEŽÍT 
DRAMATICKÝ RŮST CEN ENERGIÍ?  

• Podnikání v době energetické krize
• Kde hledat úspory?
• Dojde ke změně energetického mixu?
• Role obnovitelných zdrojů energie
•  Moderní řešení optimalizace 

výroby a spotřeby 

JOSEF KOTRBA
CHAIRMAN, 
DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA 

13.30 – 14.00 AKTUÁLNÍ 
A CHYSTANÉ DOTACE 
NA ÚSPORY ENERGIÍ  
•  Snížení energetické náročnosti budov, 

instalace fotovoltaických elektráren, 
šetrného chlazení, modernizace osvětlení 
a zavádění prvků řízení efektivního 
nakládání s energií v budovách (např. 
regulace a „chytré“ systémy řízení 
osvětlení)...

•  Zjistěte více o možnostech získání dotací 
z Národního plánu obnovy a Operačního 
programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost 

14.00 – 14.30 MALOOBCHOD, 
VELKOOBCHOD I VÝROBA STÁLE 
SKÝTAJÍ PROSTOR PRO ÚSPORY  

•  V kterých jiných oblastech se dá v době 
energetické nejistoty ušetřit? 

•  Zaměřte se na bankovní poplatky, 
odpadové hospodářství či digitální 
marketing 

JITKA KULHÁNKOVÁ
PARTNER, EXPENSE REDUCTION 
ANALYSTS

NENECHTE SI 
UJÍT JEDINEČNOU 
PŘÍLEŽITOST 
ZÍSKAT NOVÉ 
INFORMACE 
A INSPIRACI

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

27

2. 6. 2022
AQUAPALACE 
HOTEL PRAGUE

09.00 – 10.00
REGISTRACE, 
RANNÍ KÁVA, NETWORKING

09.00 – 23.00
PREZENTACE PARTNERŮ
•  Představení výrobků a služeb 

partnerů na stáncích
•  Ochutnávky novinek, soutěže 

o zajímavé ceny

VERONIKA 
ČAPKOVÁ
CUSTOMER SUCCESS 
LEADER, RETAILER 
SERVICES CZ & SK,
NIELSENIQ

PETR KŘIKLAN
RETAIL PRICING – SALES 
& STRATEGY LEADER, 
INTERNATIONAL 
RETAILER, NIELSENIQ

ONDŘEJ TOMŠEJ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
IMPLEMENTACE PO 3 
A ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
ODBORU, MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

ONDŘEJ 
PROFANT
NÁMĚSTEK, 
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PAVEL BŘEZINA
PŘEDSEDA, 
ASOCIACE ČESKÉHO 
TRADIČNÍHO OBCHODU

LUKÁŠ 
KOVANDA
HLAVNÍ 
EKONOM, 
TRINITY BANK
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PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT NEJEN 
O ÚSPORÁCH NÁKLADŮ

WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ/REGISTRACE

16.20 – 16.50 PRVNÍ AUTOMATICKÁ PRODEJNA V ČR          
•     Jak probíhá nákup bez obsluhy ve Strakonicích?
•     Výsledky po dvou měsících provozu a další plány 

LUKÁŠ NĚMČÍK
ŘEDITEL ROZVOJE A MARKETINGU, SKUPINA COOP  

16.50 – 17.20 JAK ZABRÁNIT MLADISTVÝM 
V NÁKUPU ALKOHOLU?           
•      Jaká úskalí na obchodníky v těchto situacích číhají?
•      Zjistěte, jaké finty nezletilí zákazníci nejčastěji používají 

a jak na ně reagovat 
•      Představení virtuálního školení projektu Nezlob se, prokaž se 

Změna programu vyhrazena.

17.20 – 24.00 VEČERNÍ PARTY
Neformální setkání maloobchodníků, zástupců centrál maloobchodních 
aliancí, družstev, velkoobchodů a dodavatelů poskytne prostor pro utužení 
stávajících a navázání nových kontaktů.

•      Živá hudba 
•      Tombola, vyhlášení výsledků soutěží  
•      Partneři představí na stáncích své výrobky a služby 
•      Bohatý raut

14.30 – 14.50 OBCHŮDEK 2021+ POMÁHÁ 
S PROVOZNÍMI NÁKLADY PRODEJNY          
•     Dotace na mzdy personálu, nájem, vč. poplatků za energie, 

telefony, internet či platební terminál
•     Zhodnocení první fáze a pokračování projektu na podporu 

venkovských prodejen 

PAVEL VINKLER
ŘEDITEL ODBORU 
PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ A OBCHODNÍHO 
PODNIKÁNÍ, MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

HR PARTNER: PARTNER KÁVY: SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:PARTNER NÁPOJŮ: ODBORNÍ 
PARTNEŘI:

ZÁŠTITA:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNER TŘÍDĚNÍ: ORGANIZÁTOR:MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

RADKA ČERNÁ
PROJEKTOVÁ 
MANAŽERKA, 
ČESKÝ SVAZ 
PIVOVARŮ 
A SLADOVEN

ONDŘEJ 
GOTTWALD
ŘEDITEL, 
GARP INTEGRATED

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

272727

POSVIŤTE SI 
NA NÁKLADY

JOSEF PAVLÍK
JEDNATEL, 
RN SERVIS EU

VLADIMÍR 
STEHNO
PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA, 
COOP DRUŽSTVO HB

MARKÉTA 
ZÁBRANSKÁ
VEDOUCÍ PROVOZNĚ-
-OBCHODNÍHO ÚSEKU,  
COOP HOŘOVICE, DRUŽSTVO

14.50 – 15.20 PŘESTÁVKA NA KÁVU

15.20 – 16.20 ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ NAKUPOVAT 
V MODERNÍM PROSTŘEDÍ  
•  Jak efektivně naplánovat přestavbu obchodu, 

abyste se nepřipravili o prodeje 
•  Remodeling vyžaduje investici, která vám v budoucnu navýší obrat 
•  Vybírejte energeticky úsporná zařízení a postupy
•  Případové studie proměn prodejen Skupiny Coop v Přibyslavi, Světlé nad 

Sázavou, Bořitově a Rokycanech a CBA v Lidečku  
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Atila Yenisen: 
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Retail drží ceny 
potravin na uzdě 23
Spotřebitelé 
se chtějí potkávat 24

Pozorovatel 
trendů

Inspirace

Adéla Kovková: 
Nic není těžké, jen to 
občas zabere víc času 26
Další modernizace 
a nové obchody 28
Algoritmy mění ceny 30

Téma 
vydání

Inflace hraje 
privátním značkám 
do karet 20

Oblibu mléčných 
značek zdražení nesnižuje 32
Češi si rádi připlatí 
za prémiovost 36
Opalovací kosmetika 
vyhlíží léto 39

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Interiér prodejny 
se nemění každý rok 44

Logistika

Až příliš cest 
ke spotřebiteli 48

Barometr 8
Ve stručnosti 9
Agenda 10
Kdo je kde 11
Konference 12
Blog 14

Co jsme 
viděli…



Pro podporu
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VE STRUČNOSTI:

Aktuální informace z trhu najdete v našem 
pravidelném elektronickém newsletteru 

a na www.zboziaprodej.cz/zpravy

Iceland zavřel 
e-shop a některé 
prodejny

 Britský řetězec supermarketů Iceland za-
stavil provoz tuzemského e-shopu a někte-
rých poboček. Pozadí těchto kroků přiblížil 
redakci časopisu Zboží&Prodej zástupce české 
pobočky.

Jak potvrdil redakci časopisu Zboží&Prodej marke-
tingový manažer Petr Langmaier, byly uzavřeny 
některé prodejny a došlo k ukončení provozu tu-
zemského e-shopu společnosti Iceland. „K tomu 
jsme dospěli v návaznosti na náročné období, 
které vzniklo po brexitu. V současné době dochází 
ke změně obchodní strategie,“ doplňuje. Síť Ice-
land spustila tuzemský e-shop na začátku prosince 
2020, jeho rozvozové trasy kromě Prahy a blízkého 
okolí sahaly až po severní Čechy a Plzeň. Vybraný 
sortiment bylo možné objednat také v on-line su-
permarketu Košík.cz. 

Concept bude mít letos 
tři interaktivní obchody

 Firma Jindřich Valenta – Concept sídlící ve 
východočeském městě Choceň otevřela svou 
první značkovou prodejnu v dubnu v obchod-
ním centru Haná v Olomouci. Do konce roku 
otevře další dvě, a to ve Zlíně a v Třebíči. Myš-
lenka, za kterou si firma Concept stojí a řídí se 
podle ní, zní: „Chytře vymyšleno pro život.“ Jinak 
to nebude ani u nových značkových prodejen, 
které se chystá majitel firmy Jindřich Valenta v prů-
běhu roku otevřít. „Otevření značkových prodejen 
je jednou ze součástí posilování brandu a pozice 
značky Concept na trhu v ČR. Věřím, že naši zákaz-
níci toto ocení, máme tak možnost jim představit 
celé portfolio produktů a služeb, díky čemuž si 
udělají i přehled, co vše nyní Concept nabízí,“ uvádí 
majitel firmy Jindřich Valenta. 

Rohlík.cz 
balí pečivo do 
rozložitelných 
sáčků
 Rohlík.cz nově balí pečivo do 100% kom-
postovatelných sáčků. Jsou vyrobeny z ku-
kuřičného škrobu a v kompostu nebo bio-
odpadu se rozloží už za 28 dní. Navíc 
prokazatelně udrží pečivo, ovoce či zeleninu 
déle čerstvé, podobně jako plastové sáčky. 

Další inovace z dílny Rohlík.cz myslí hlavně na udr-
žitelnost a životní prostředí. „Naši zákazníci si 
dlouhodobě přejí udržitelná řešení pro svůj nákup. 
A protože pomáhat ekologii je naše dlouhodobá 
strategie a obrovská hodnota, za kterou si stojíme, 
snažíme se myslet na každý detail a tato přání 
plnit. Ať už to jsou šetrné obaly našich privátních 
značek, naše automobilová flotila, která jezdí na 
CNG nebo elektřinu, ale třeba i vratné tašky, ve 
kterých vozíme nákupy. Nyní začínáme pečivo 
balit do ekologičtější varianty igelitových sáčků,“ 
zmiňuje tisková mluvčí Lutfia Volfová. 

Sparkys a HM 
Studio opouštějí 
Wormelen group
 Od 2. května 2022 se ze skupiny Worme-
len group osamostatnily společnosti Sparkys 
a HM Studio. Přešly do vlastnictví Jana Ma-
říka. Sparkys a HM Studio patřily k Wormelen 
group od roku 2015.

Po květnovém odchodu společností Sparkys a HM 
Studio zůstávají součástí Wormelen group malo-
obchodní a velkoobchodní společnost Alltoys. Ta 
provozuje kamenné prodejny Bambule, velkoob-
chodní společnost Epee Czech a maloobchodní 
společnost Alltoys Slovensko. Wormelen group se 
po obchodní stránce nadále zaměří na profi tabilní 
růst a modernizaci svých společností. Marketingo-
vě bude dále posilovat a rozvíjet značku Bambule 
a síť kamenných prodejen, které pod touto znač-
kou provozuje. „Vedle obchodování s hračkami 
se budeme soustředit také na projekty v oblasti 
dětského zábavního průmyslu. Zde chceme do bu-
doucna rovněž upevňovat své postavení,“ dodává 
Petr Homolka, CEO, majitel Wormelen group. 

Pavel Kozler

SPECIALISTA 

NA INSTORE

VE TŘECH SLOVECH:

Digitalizace
Efektivita
Potenciál
Pavel Kozler, 
executive director, Knowinstore

Budoucnost prodejen 
spočívá v automatizaci 

a rozšíření služeb
Digitalizace retailu je v současnosti hlavním téma-
tem v oboru. Koncept samoobslužných prodejen je 
již delší dobu úspěšně využíván například v USA či 
Asii. Postupně se rozšiřuje také do Evropy, kde se pri-
márně uplatňují kontejnerová řešení. Jsem přesvěd-
čen, že tzv. automatické prodejny naleznou využití 
také u nás, neboť šetří zdroje i čas a současně před-
stavují rozšíření dosavadních služeb. Díky tomuto 
řešení si mohou zákazníci nakoupit i v pozdních ho-
dinách mimo standardní otevírací dobu.

V současnosti testuje Skupina Coop první hybridní 
provozovnu ve Strakonicích, která byla otevřena 
v polovině března letošního roku. Po skončení běž-
né otevírací doby přechází prodejna do automatic-
kého režimu, v němž si zákazníci pohodlně nakou-
pí bez asistence personálu. I mimo běžné otevírací 
hodiny je jim k dispozici celý obchod, uzavřené jsou 
pouze pulty s lahůdkami či uzeninami, které jsou 
v provozu ve standardním provozu. Z tohoto dů-
vodu však mají automatické obchody rozšířenou 
nabídku baleného zboží.

Naše agentura Knowinstore navrhla koncept pro 
Skupinu Coop, oslovila dodavatele technického ře-
šení a projektově řídila celou implementaci. Po pěti 
týdnech provozu je na celkové hodnocení zatím 
brzy, nicméně již nyní lze říct, že automatický prodej 
přitahuje nové zákazníky a zároveň zvyšuje efektivi-
tu celé prodejny. Zákazníci se poměrně rychle naučili 
využívat systém kombinující bankovní identitu, sa-
moobslužnou pokladnu a platbu kartou. Obecně lze 
říct, že toto řešení je velmi dostupné, srozumitelné 
pro zákazníky a aplikovatelné pro český trh. Jeho 
velký potenciál vidím rovněž v oblasti služeb a kul-
tury, například v informačních centrech, muzeích 
a dalších. Možností je celá řada, tuto technologii 
lze použít prakticky kdekoliv.

Tímto ovšem digitalizace retailu nekončí. Na řadě 
jsou další inovace, které zrychlí, zefektivní a zpří-
jemní zákaznickou zkušenost.
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BAROMETR

V dubnu nejvíce 
zdražovaly čerstvé 
výrobky
 V dubnu 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila v měsíčním srov-
nání o 0,68 %, z původních 1 956,20 Kč na 
1 978,70 Kč. Zvýšení cen bylo zaregistrová-
no u šesti z deseti sledovaných obchodníků. 
Nejvyšší nárůst cen byl zaznamenán u řetěz-
ce Albert HM, a to o 4,55 %, což představu-
je měsíční nárůst 84 Kč. Naopak k nejvyšší-
mu poklesu průměrných cen o 54 Kč došlo 
v Tesco SM (o 2,73 %).

Na zvýšení průměrných cen sledovaného koše 
měly vliv výrobky ze všech pozorovaných kategorií. 
Největší zvýšení cen bylo i přes největší nárůst pro-
mocí zjištěno u čerstvých výrobků, a to o 1,04 %. 
Průměrné měsíční ceny drogistického zboží vzrostly 
o 0,49 %. Nejnižší meziměsíční nárůst cen byl sle-
dován u koloniálního zboží, kde došlo k navýšení 
o 0,37 %. V rámci promoční aktivity v dubnu 2022 
vzrostly akční ceny u všech sledovaných kategorií, 
kdy došlo k navýšení akcí v průměru o 7 %. Nejví-
ce akcí přibylo v kategorii čerstvých výrobků, a to 
o 14 %. Mimo Makro, kde se průměrná hodnota 
spotřebního koše pohybovala v dubnu 2022 na 
úrovni 1 649,80 Kč, zákazníci nejvýhodněji na-
koupili v prodejnách Tesco HM (1 908,40 Kč). 

V březnu se meziročně nejvíce zvýšil obrat 
v kategorii dekorativní kosmetika

0‚68 %
 V porovnání s březnem 2022 
vzrostla průměrná cena spotřebního 
koše v dubnu 2022 o 0,68 %.

1 978,70 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše za měsíc 
březen 2022 vzrostla 
z původních 1 956,20 Kč na 
1 978,70 Kč v dubnu 2022.

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

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (3/2022 vs. 3/2021, v %)

 Pivo    -5,4

 Sýry    -1,0

 Tvrdý alkohol   0,7

 Čokoládové cukrovinky -0,1

 Víno*    -3,0

 Sušenky a oplatky  1,0

 Káva    0,0

 Vody    3,7

 Slané pochutiny  1,9

 Máslo a margaríny   7,3

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (3/2022 vs. 3/2021, v %)

 Papírové produkty 3,4

 Krmivo pro psy a kočky 4,6

 Prací prostředky 1,5

Péče o vlasy 1,3

 Péče o zuby* 2,4

 Čisticí prostředky -8,9

 Osobní hygiena -8,6

 Péče o tělo* 5,1

 Dětská strava 12,2

 Dekorativní kosmetika 14,7

* ČR, elektronická data moderního trhu

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

13. 14. 15. 16. 17.

Albert SM 1 993,6 1 982,8 2 031,8 2 053,8 2 008,8

Albert HM 1 888,6 1 967,8 1 897,8 1 943,8 1 920,8

Billa 2 125,3 2 100,8 1 841,8 2 068,8 1 952,8

Globus 2 145,6 1 984,9 1 984,9 1 970,4 2 072,9

Kaufland 2 141,0 2 103,2 2 124,2 2 118,2 2 149,2

Lidl 2 138,6 2 157,8 2 195,8 2 180,8 2 155,8

Makro 1 665,8 1 681,6 1 684,9 1 596,9 1 619,7

Penny 
Market 2 072,6 1 977,8 2 026,8 2 046,3 2 055,8

Tesco HM 1 913,8 1 838,8 1 833,8 1 937,8 2 017,8

Tesco SM 1 927,6 1 828,1 1 918,1 1 888,1 1 998,4

Vývoj cen v období 30. 3. – 1. 5. 2022

Češi milují smetanové zmrzliny
 Aspoň někdy koupí zmrzlinu skoro každý Čech (97 %). Jak ženy, tak muži je nakupují 
velmi podobně a neliší se to příliš ani v různých věkových skupinách. Zmrzlina je prostě 
pochoutka pro všechny. V dubnovém průzkumu na reprezentativním vzorku české populace 
ve věku 18 let a starší o velikosti 535 respondentů společnost InsightLab zjišťovala, jak se 
v oblasti nákupu zmrzlin čeští spotřebitelé chovají.

V průzkumu byla překvapivá preference jednot-
livých typů zmrzlin podle toho, z čeho jsou pře-
vážně vyrobeny. Český trh se od okolních zemí 
liší tím, že má v nabídce zmrzliny na tvarohovém 
nebo jogurtovém základě, které jsou velmi oblí-
bené. Nicméně při dotazování spotřebitelé uved-
li, že mají nejraději ty na smetanovém základě 
(82 %). Až druhé místo obsadily zmrzliny na tva-
rohovém základě (61 %). Konzumenti deklarují, 
že v letní sezoně kupují zmrzliny do domácnos-
ti několikrát za měsíc (35 %). Více než čtvrtina 
z nich nakupuje zmrzliny vícekrát týdně. Z typů 
balení převládají nanuky (74 %), následují rodin-
ná balení ve vaničkách (66 %). Mražené dezerty 
kupuje čtvrtina spotřebitelů. Točenou zmrzlinu 
vyhledává necelá polovina z nich (48 %). Z po-
hledu příchutí trhu dominuje vanilková (72 %), 

následuje čokoládová (64 %) a na třetím místě se 
umístila jahodová (55 %). Momentálně populár-
ní příchuť slaný karamel kupuje více než čtvrtina 
spotřebitelů (27 %). 

 Jaké typy zmrzlin 
kupují domácnosti

Na smetanovém základě 82 %

Na tvarohovém/jogurtovém základě 61 %

Na čokoládovém základě 49 %

Ovocné vodové 48 %

Ovocné sorbety 32 %

Jiné typy zmrzlin 2 %



VE STRUČNOSTI:

Aktuální informace z trhu najdete v našem 
pravidelném elektronickém newsletteru 

a na www.zboziaprodej.cz/zpravy

Iceland zavřel 
e-shop a některé 
prodejny

 Britský řetězec supermarketů Iceland za-
stavil provoz tuzemského e-shopu a někte-
rých poboček. Pozadí těchto kroků přiblížil 
redakci časopisu Zboží&Prodej zástupce české 
pobočky.

Jak potvrdil redakci časopisu Zboží&Prodej marke-
tingový manažer Petr Langmaier, byly uzavřeny 
některé prodejny a došlo k ukončení provozu tu-
zemského e-shopu společnosti Iceland. „K tomu 
jsme dospěli v návaznosti na náročné období, 
které vzniklo po brexitu. V současné době dochází 
ke změně obchodní strategie,“ doplňuje. Síť Ice-
land spustila tuzemský e-shop na začátku prosince 
2020, jeho rozvozové trasy kromě Prahy a blízkého 
okolí sahaly až po severní Čechy a Plzeň. Vybraný 
sortiment bylo možné objednat také v on-line su-
permarketu Košík.cz. 

Concept bude mít letos 
tři interaktivní obchody

 Firma Jindřich Valenta – Concept sídlící ve 
východočeském městě Choceň otevřela svou 
první značkovou prodejnu v dubnu v obchod-
ním centru Haná v Olomouci. Do konce roku 
otevře další dvě, a to ve Zlíně a v Třebíči. Myš-
lenka, za kterou si firma Concept stojí a řídí se 
podle ní, zní: „Chytře vymyšleno pro život.“ Jinak 
to nebude ani u nových značkových prodejen, 
které se chystá majitel firmy Jindřich Valenta v prů-
běhu roku otevřít. „Otevření značkových prodejen 
je jednou ze součástí posilování brandu a pozice 
značky Concept na trhu v ČR. Věřím, že naši zákaz-
níci toto ocení, máme tak možnost jim představit 
celé portfolio produktů a služeb, díky čemuž si 
udělají i přehled, co vše nyní Concept nabízí,“ uvádí 
majitel firmy Jindřich Valenta. 

Rohlík.cz 
balí pečivo do 
rozložitelných 
sáčků
 Rohlík.cz nově balí pečivo do 100% kom-
postovatelných sáčků. Jsou vyrobeny z ku-
kuřičného škrobu a v kompostu nebo bio-
odpadu se rozloží už za 28 dní. Navíc 
prokazatelně udrží pečivo, ovoce či zeleninu 
déle čerstvé, podobně jako plastové sáčky. 

Další inovace z dílny Rohlík.cz myslí hlavně na udr-
žitelnost a životní prostředí. „Naši zákazníci si 
dlouhodobě přejí udržitelná řešení pro svůj nákup. 
A protože pomáhat ekologii je naše dlouhodobá 
strategie a obrovská hodnota, za kterou si stojíme, 
snažíme se myslet na každý detail a tato přání 
plnit. Ať už to jsou šetrné obaly našich privátních 
značek, naše automobilová flotila, která jezdí na 
CNG nebo elektřinu, ale třeba i vratné tašky, ve 
kterých vozíme nákupy. Nyní začínáme pečivo 
balit do ekologičtější varianty igelitových sáčků,“ 
zmiňuje tisková mluvčí Lutfia Volfová. 

Sparkys a HM 
Studio opouštějí 
Wormelen group
 Od 2. května 2022 se ze skupiny Worme-
len group osamostatnily společnosti Sparkys 
a HM Studio. Přešly do vlastnictví Jana Ma-
říka. Sparkys a HM Studio patřily k Wormelen 
group od roku 2015.

Po květnovém odchodu společností Sparkys a HM 
Studio zůstávají součástí Wormelen group malo-
obchodní a velkoobchodní společnost Alltoys. Ta 
provozuje kamenné prodejny Bambule, velkoob-
chodní společnost Epee Czech a maloobchodní 
společnost Alltoys Slovensko. Wormelen group se 
po obchodní stránce nadále zaměří na profi tabilní 
růst a modernizaci svých společností. Marketingo-
vě bude dále posilovat a rozvíjet značku Bambule 
a síť kamenných prodejen, které pod touto znač-
kou provozuje. „Vedle obchodování s hračkami 
se budeme soustředit také na projekty v oblasti 
dětského zábavního průmyslu. Zde chceme do bu-
doucna rovněž upevňovat své postavení,“ dodává 
Petr Homolka, CEO, majitel Wormelen group. 

Pavel Kozler
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Digitalizace
Efektivita
Potenciál
Pavel Kozler, 
executive director, Knowinstore

Budoucnost prodejen 
spočívá v automatizaci 

a rozšíření služeb
Digitalizace retailu je v současnosti hlavním téma-
tem v oboru. Koncept samoobslužných prodejen je 
již delší dobu úspěšně využíván například v USA či 
Asii. Postupně se rozšiřuje také do Evropy, kde se pri-
márně uplatňují kontejnerová řešení. Jsem přesvěd-
čen, že tzv. automatické prodejny naleznou využití 
také u nás, neboť šetří zdroje i čas a současně před-
stavují rozšíření dosavadních služeb. Díky tomuto 
řešení si mohou zákazníci nakoupit i v pozdních ho-
dinách mimo standardní otevírací dobu.

V současnosti testuje Skupina Coop první hybridní 
provozovnu ve Strakonicích, která byla otevřena 
v polovině března letošního roku. Po skončení běž-
né otevírací doby přechází prodejna do automatic-
kého režimu, v němž si zákazníci pohodlně nakou-
pí bez asistence personálu. I mimo běžné otevírací 
hodiny je jim k dispozici celý obchod, uzavřené jsou 
pouze pulty s lahůdkami či uzeninami, které jsou 
v provozu ve standardním provozu. Z tohoto dů-
vodu však mají automatické obchody rozšířenou 
nabídku baleného zboží.

Naše agentura Knowinstore navrhla koncept pro 
Skupinu Coop, oslovila dodavatele technického ře-
šení a projektově řídila celou implementaci. Po pěti 
týdnech provozu je na celkové hodnocení zatím 
brzy, nicméně již nyní lze říct, že automatický prodej 
přitahuje nové zákazníky a zároveň zvyšuje efektivi-
tu celé prodejny. Zákazníci se poměrně rychle naučili 
využívat systém kombinující bankovní identitu, sa-
moobslužnou pokladnu a platbu kartou. Obecně lze 
říct, že toto řešení je velmi dostupné, srozumitelné 
pro zákazníky a aplikovatelné pro český trh. Jeho 
velký potenciál vidím rovněž v oblasti služeb a kul-
tury, například v informačních centrech, muzeích 
a dalších. Možností je celá řada, tuto technologii 
lze použít prakticky kdekoliv.

Tímto ovšem digitalizace retailu nekončí. Na řadě 
jsou další inovace, které zrychlí, zefektivní a zpří-
jemní zákaznickou zkušenost.
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Iceland zavřel 
e-shop a některé 
prodejny

 Britský řetězec supermarketů Iceland za-
stavil provoz tuzemského e-shopu a někte-
rých poboček. Pozadí těchto kroků přiblížil 
redakci časopisu Zboží&Prodej zástupce české 
pobočky.

Jak potvrdil redakci časopisu Zboží&Prodej marke-
tingový manažer Petr Langmaier, byly uzavřeny 
některé prodejny a došlo k ukončení provozu tu-
zemského e-shopu společnosti Iceland. „K tomu 
jsme dospěli v návaznosti na náročné období, 
které vzniklo po brexitu. V současné době dochází 
ke změně obchodní strategie,“ doplňuje. Síť Ice-
land spustila tuzemský e-shop na začátku prosince 
2020, jeho rozvozové trasy kromě Prahy a blízkého 
okolí sahaly až po severní Čechy a Plzeň. Vybraný 
sortiment bylo možné objednat také v on-line su-
permarketu Košík.cz. 

Concept bude mít letos 
tři interaktivní obchody

 Firma Jindřich Valenta – Concept sídlící ve 
východočeském městě Choceň otevřela svou 
první značkovou prodejnu v dubnu v obchod-
ním centru Haná v Olomouci. Do konce roku 
otevře další dvě, a to ve Zlíně a v Třebíči. Myš-
lenka, za kterou si firma Concept stojí a řídí se 
podle ní, zní: „Chytře vymyšleno pro život.“ Jinak 
to nebude ani u nových značkových prodejen, 
které se chystá majitel firmy Jindřich Valenta v prů-
běhu roku otevřít. „Otevření značkových prodejen 
je jednou ze součástí posilování brandu a pozice 
značky Concept na trhu v ČR. Věřím, že naši zákaz-
níci toto ocení, máme tak možnost jim představit 
celé portfolio produktů a služeb, díky čemuž si 
udělají i přehled, co vše nyní Concept nabízí,“ uvádí 
majitel firmy Jindřich Valenta. 

Rohlík.cz 
balí pečivo do 
rozložitelných 
sáčků
 Rohlík.cz nově balí pečivo do 100% kom-
postovatelných sáčků. Jsou vyrobeny z ku-
kuřičného škrobu a v kompostu nebo bio-
odpadu se rozloží už za 28 dní. Navíc 
prokazatelně udrží pečivo, ovoce či zeleninu 
déle čerstvé, podobně jako plastové sáčky. 

Další inovace z dílny Rohlík.cz myslí hlavně na udr-
žitelnost a životní prostředí. „Naši zákazníci si 
dlouhodobě přejí udržitelná řešení pro svůj nákup. 
A protože pomáhat ekologii je naše dlouhodobá 
strategie a obrovská hodnota, za kterou si stojíme, 
snažíme se myslet na každý detail a tato přání 
plnit. Ať už to jsou šetrné obaly našich privátních 
značek, naše automobilová flotila, která jezdí na 
CNG nebo elektřinu, ale třeba i vratné tašky, ve 
kterých vozíme nákupy. Nyní začínáme pečivo 
balit do ekologičtější varianty igelitových sáčků,“ 
zmiňuje tisková mluvčí Lutfia Volfová. 

Sparkys a HM 
Studio opouštějí 
Wormelen group
 Od 2. května 2022 se ze skupiny Worme-
len group osamostatnily společnosti Sparkys 
a HM Studio. Přešly do vlastnictví Jana Ma-
říka. Sparkys a HM Studio patřily k Wormelen 
group od roku 2015.

Po květnovém odchodu společností Sparkys a HM 
Studio zůstávají součástí Wormelen group malo-
obchodní a velkoobchodní společnost Alltoys. Ta 
provozuje kamenné prodejny Bambule, velkoob-
chodní společnost Epee Czech a maloobchodní 
společnost Alltoys Slovensko. Wormelen group se 
po obchodní stránce nadále zaměří na profi tabilní 
růst a modernizaci svých společností. Marketingo-
vě bude dále posilovat a rozvíjet značku Bambule 
a síť kamenných prodejen, které pod touto znač-
kou provozuje. „Vedle obchodování s hračkami 
se budeme soustředit také na projekty v oblasti 
dětského zábavního průmyslu. Zde chceme do bu-
doucna rovněž upevňovat své postavení,“ dodává 
Petr Homolka, CEO, majitel Wormelen group. 
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Budoucnost prodejen 
spočívá v automatizaci 

a rozšíření služeb
Digitalizace retailu je v současnosti hlavním téma-
tem v oboru. Koncept samoobslužných prodejen je 
již delší dobu úspěšně využíván například v USA či 
Asii. Postupně se rozšiřuje také do Evropy, kde se pri-
márně uplatňují kontejnerová řešení. Jsem přesvěd-
čen, že tzv. automatické prodejny naleznou využití 
také u nás, neboť šetří zdroje i čas a současně před-
stavují rozšíření dosavadních služeb. Díky tomuto 
řešení si mohou zákazníci nakoupit i v pozdních ho-
dinách mimo standardní otevírací dobu.

V současnosti testuje Skupina Coop první hybridní 
provozovnu ve Strakonicích, která byla otevřena 
v polovině března letošního roku. Po skončení běž-
né otevírací doby přechází prodejna do automatic-
kého režimu, v němž si zákazníci pohodlně nakou-
pí bez asistence personálu. I mimo běžné otevírací 
hodiny je jim k dispozici celý obchod, uzavřené jsou 
pouze pulty s lahůdkami či uzeninami, které jsou 
v provozu ve standardním provozu. Z tohoto dů-
vodu však mají automatické obchody rozšířenou 
nabídku baleného zboží.

Naše agentura Knowinstore navrhla koncept pro 
Skupinu Coop, oslovila dodavatele technického ře-
šení a projektově řídila celou implementaci. Po pěti 
týdnech provozu je na celkové hodnocení zatím 
brzy, nicméně již nyní lze říct, že automatický prodej 
přitahuje nové zákazníky a zároveň zvyšuje efektivi-
tu celé prodejny. Zákazníci se poměrně rychle naučili 
využívat systém kombinující bankovní identitu, sa-
moobslužnou pokladnu a platbu kartou. Obecně lze 
říct, že toto řešení je velmi dostupné, srozumitelné 
pro zákazníky a aplikovatelné pro český trh. Jeho 
velký potenciál vidím rovněž v oblasti služeb a kul-
tury, například v informačních centrech, muzeích 
a dalších. Možností je celá řada, tuto technologii 
lze použít prakticky kdekoliv.

Tímto ovšem digitalizace retailu nekončí. Na řadě 
jsou další inovace, které zrychlí, zefektivní a zpří-
jemní zákaznickou zkušenost.

SLOVO
ODBORNÍKA!

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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AGENDA

16. 6. 2022
PRAHA

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 
– NEJLEPŠÍ NOVINKA
slavnostní galavečer 

  Tradiční marketingový program Volba spotře-
bitelů – Nejlepší novinka, který monitoruje, oce-
ňuje a podporuje nové a inovované výrobky na 
českém trhu rychloobrátkového zboží, pořádá 
slavnostní galavečer. Proběhne dne 16. června 
2022 v Praze v centru Cubex na Pankráci, a to od 
19 hodin. Slavnostním večerem bude provázet mo-
derátor Evropy 2 Pavel Cejnar. 

www.volbaspotrebitelu.cz
+420 739 571 385
petra.fajfrova@atoz.cz

16. 6. 2022
PRAHA

RETAIL BUSINESS 
MIXER
společenské setkání

  Už 16. ročník společenského setkání Retail 
Business Mixer se uskuteční 16. června 2022 v cen-
tru Cubex v Praze na Pankráci, a to ihned po slav-
nostním vyhlášení vítězů Volby spotřebitelů – Nej-
lepší novinky 2022, tedy ve 20 hodin. V jeho rámci 
se na neutrální půdě potkají zástupci celé šíře re-
tailu, výrobců a distributorů FMCG a jejich doda-
vatelů. Večerní párty s bohatým doprovodným 
programem je ideální příležitostí pro upevňování 
a získávání kontaktů, výměnu názorů a diskusi 
o aktuálních problémech trhu. Celý večer bude 
hrát k poslechu i k tanci kapela Appendixie.  

www.volbaspotrebitelu.cz
+420 739 571 385
petra.fajfrova@atoz.cz

31. 5. – 2. 6. 2022
DÜSSELDORF

EUROCIS 2022
světový veletrh 
technologií v retailu

  Po dvou letech se opět uskuteční mezinárodní 
veletrh maloobchodních technologií EuroCIS. Je to 
místo, kde globální obchod ukazuje, které per-
spektivy a budoucí prostory se otevírají díky hybné 
síle inteligentní technologie. Vystavovatelé proka-
zují svou kompetenci v implementaci a aplikaci 
řešení a inovací pro vše, co se týká chytrých pro-
dejen a chytrého maloobchodu jako takového. 

www.eurocis.com 
+420 541 152 921 
hnemynarova@bvv.cz

2. 6. 2022
PRAHA

SAMOŠKA 
27. kongres na podporu 
tradičního trhu

  Ekonomické dopady celosvětového boje s ko-
ronavirem i války na Ukrajině se promítají také do 
podnikání v maloobchodě. Stoupající ceny energií, 
surovin, obalů či dopravy mají za následek jak zvy-
šování prodejních cen zboží, tak nákladů na provoz 
obchodu. Kde hledat možné úspory, do kterých 
technologií investovat, a snížit tak náklady? Jak 
pracovat s cenou a které výrobky jsou cenově nej-
citlivější? Na tyto a další otázky bude hledat odpo-
vědi červnový kongres Samoška, který proběhne 
v Aquapalace Hotelu Prague. 

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



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

16. 6. 2022
PRAHA

ZÁKLADY IN-STORE 
MARKETINGU
certifikovaný kurz 
POPAI CE

  Přednáškové prostory Magenta Experience 
Center, Arkády Pankrác, budou hostit kurz spe-
ciálně upravený na míru pro začátečníky v oboru 
in-store marketingu s ohledem na rostoucí po-
ptávku po tomto typu odborného vzdělávání. Kurz 
je pojatý jako úvod do problematiky a základních 
oblastí oboru in-store marketingu pro začínající 
profesionály působící u výrobců, zadavatelů re-
klamy, maloobchodníků a reklamních agentur. 
Přednášejícími jsou zkušení experti, kteří stále ak-
tivně působí v předmětných oblastech oboru in-
-store komunikace. Na závěr absolventi získávají 
osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu 
POPAI CE. 

www.popai.cz 
+420 775 989 853 
dkrofianova@popai.cz
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KDO JE KDE

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

  Jan Semotán řídí retail ve společnosti 
MOL Česká republika. V dubnu převzal tuto 
oblast od generálního ředitele Richarda 
 Austena, který dosud na retail dohlížel. Jeho 
jméno je spojeno hlavně s řetězcem Tesco a jeho 
dceřinými společnostmi, kde působil předešlých 
téměř 15 let. 

  Eliška Flasarová rozšiřuje tým e-com-
merce konzultantů společnosti Etnetera Sen-
se, člena technologické skupiny Etnetera 
Group. Přichází ze společnosti SmartEmailing. Pro 
klienty bude připravovat e-commerce strategie 

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

PŘÍCHODY a všechny potřebné kroky k jejich smysluplné rea-
lizaci. Kromě toho má podporovat i strategický 
rozvoj řešení pro e-shopy Etnetera E-commerce 
Framework (EEF). 

ŽE NEJSOU LIDI? ALE JSOU!
A NAJDETE JE ON-LINE U NÁS.

  Pracovní pozice na webu 
www.zboziaprodej.cz na celý měsíc

 Job týdne v newsletteru ZaPnews

  Sdílení pracovní pozice na profily 
ZaP na LinkedInu a Facebooku

DOMLUVTE SI SVŮJ PRACOVNÍ INZERÁT UŽ DNES!
TO VŠE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 15 000 KČ!

3 200 sledujících

Distribuován na 3 400 
e-mailových adres

16 600 návštěvníků
za měsíc

KONTAKT KAROLÍNA BEZUNKOVÁ
+420 603 823 515
karolina.bezunkova@atoz.cz

0154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   10154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   1 17.03.2022   14:5217.03.2022   14:52

inzerce

POVÝŠENÍ

  Jiří Zeman nastoupil 11. dubna na pozici 
korporátního manažera komerčního rozvoje 
pro Českou a Slovenskou republiku společ-
nosti Nestlé Česko. Ve firmě působí již více než 
pět let. Nově povede proces komerčního plánová-
ní, dále bude budovat kanálové a zákaznické stra-
tegie napříč všemi kategoriemi Nestlé se zohled-
něním strategického revenue managementu 
a shopper insightů a zastřeší strategie udržitelného 
rozvoje s klíčovými zákazníky. 

  Společnost Česká distribuční, distributor 
akčních letáků a poskytovatel adresného do-
ručování, má nového obchodního ředitele, 
Jaroslava Staňka. Ve firmě dosud působil na 
pozici provozního ředitele. Jeho první aktivity 
v nové funkci povedou k udržení stávajícího port-
folia klientů a hledání cest, jak oslovit a získat nové 
klienty. 
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KONFERENCE

Offsetování uhlíkové stopy produktů. Důležitost certifikací. Chybějící rostlinné produkty 
v sortimentu. Umístění alternativních produktů v regálech. To jsou oblasti, o kterých 
diskutovali zástupci a zástupkyně retailových řetězců v panelové diskusi na konferenci 
New Food Forum pořádané organizací ProVeg Česko. První ročník akce proběhl 12. dubna 
a v jejím průběhu byla poodhalena řada novinek, na které se spotřebitelky a spotřebitelé 
mohou těšit v následujících měsících.

Eva Hemmerová, komunikační manažerka, ProVeg Česko

 na rostlinnou
vlnu?

Najíždí retail
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Udržitelná varianta by 
měla být dostupná všem

Pro společnost IKEA je také důležité, aby rostlinná 
varianta nikdy nebyla dražší než ta konvenční, a to 
i na úkor marže, protože většina české populace 
napříč generacemi je motivována především fi-
nanční stránkou.

O podobné strategii mluví i Albert, podle Anny 
Malenové by udržitelnější varianta měla být vždy 
dostupná všem. Retailer také chystá své portfolio 
rostlinných produktů rozšiřovat, a to i vzhledem 
k tomu, že zájem spotřebitelů a spotřebitelek 
o produkty stále sílí a kategorie v současnosti vy-
kazuje 10% růst. Řetězec brzy představí nové pro-
dukty na grilování pod svou vlajkovou lodí Nature’s 
Promise, které budou vhodné i pro vegansky se 
stravující. Rozšíří také sortiment rostlinných alter-
nativ mléka, soustředit se chce i na hotová jídla. 
Trendem do budoucna je nabízet k masové varian-
tě identickou rostlinnou verzi.

Tesco se kromě alternativ masa a rostlinných mlék 
chce soustředit také na hotová jídla. Některá již 
představilo, jako špagety s boloňskou omáčkou, 
ale v plánu má mnoho dalších jídel. Jen v rámci 
vlastní značky Plant Chef očekává v tomto roce 
nárůst o 10–15 %. „Je pro nás velmi důležité, aby 
naši zákazníci rostlinné výrobky ochutnali a aby 
pochopili, že jsou plnohodnotnou náhražkou a že 
skvěle chutnají. Mohou tím pomoci sobě i plane-
tě,“ uvádí Adéla Kovková.

Na konferenci vystoupil také Chris Gee, produkto-
vý ředitel společnosti Tesco Stores ČR, který potvr-

dil sílící trend rostlinných produktů prodejními 
daty: „Tesco se v rámci naší strategie zdravého 
stravování zavázalo ke zvýšení prodeje rostlinných 
alternativ o 300 procent do roku 2025. V roce 
2020, kdy jsme si tento cíl stanovili, nám to přišlo 
ambiciózní. Když se ale podívám na to, jak ve sku-
tečnosti rosteme, myslím si, že bychom mohli chtít 
udělat víc. Je fantastické vidět, kolik energie je 
okolo tématu rostlinných alternativ i v České re-
publice. Pro nás je to dáno také tím, že zdravé 
potraviny jsou v DNA společnosti Tesco.“

Pomáhají letáky 
a kampaně

Edukace zákazníků a zákaznic a přiblížení rostlin-
ných alternativ aktivně řeší všichni retaileři. Využí-
vat k tomu chtějí jak letáky, tak sociální sítě a in-
-store komunikaci. Albert například nabízí extra 
body v aplikaci Můj Albert za nákup rostlinných 
alternativ, a to i v tzv. speciálních rostlinných týd-
nech. Podle Tomáše Mylera je stále nejsilnějším 
komunikačním nástrojem leták, proto jeho pro-
střednictvím komunikují i jednotlivé CSR závazky, 
stále větší důraz ale Lidl klade také na sociální sítě. 
„S edukací a inspirací zákazníků a zákaznic má 
naše organizace bohaté zkušenosti, a to nejen 
v České republice,“ dodává Martin Ranninger, ře-
ditel organizace ProVeg Česko. „Aktivně spolupra-
cujeme s maloobchodními řetězci i výrobci potra-
vin skrze naše komunikační kampaně, jako je 
například Veggie Challenge,“ konkretizuje.

Co se týče umístění produktů v prodejně, deba-
tující se shodli na tom, že ideální je kombinace 
tzv. zdravých koutků a zároveň zařazení přímo do 
konkrétní kategorie. Adéla Kovková také prozra-
dila, že od září se mohou zákazníci těšit na nový 
formát nabídky těchto produktů v prodejnách 
Tesco. Tomáš Myler rovněž zmínil význam uvádě-
ní příslušnosti k určité kategorii přímo na cenov-
ce, a to i prostřednictvím certifikátů, jako je 
V-Label. Anna Malenová nastínila, že se při zařa-
zení produktů k příslušné kategorii osvědčily tzv. 
regálové stoppery.

Na závěr panelové diskuse došlo i k doporučení 
zástupkyň a zástupců retailových řetězců směrem 
k samotným výrobcům:
• Zaměřit se na konkrétní kategorii spíše než se 

snažit pokrýt všechny alternativní produkty.
• Přidat příběh, který nejvíce prodává.
• Vybrat si silného partnera, který dokáže 

dostat produkt k zákazníkům a zákaznicím.
• Dbát na chuťovou stránku produktu.
• Nabízet ochutnávky v místě prodeje.
• Zamyslet se nad tím, zda je možné o veganské 

alternativy rozšířit stávající sortiment.

N a dubnové konferenci New 
Food Forum vystoupila za řetě-
zec Tesco nákupčí Adéla Kovko-
vá, za síť Albert se diskuse zú-
častnila manažerka kvality Anna 

Malenová. O svůj pohled posluchače a posluchačky 
obohatili také vedoucí firemní komunikace společ-
nosti Lidl Česká republika Tomáš Myler či Barbora 
Geršlová, manažerka udržitelnosti společnosti IKEA 
Česká republika. Co zajímavého se děje a bude dít 
na poli retailu?

Je to otázka několika let

Panelová diskuse začala zajímavou otázkou ohled-
ně toho, kdy budou živočišné produkty v menšině 
oproti rostlinným alternativám. Daty potvrzený tip 
přinesla Barbora Geršlová: „Pro náš výzkum trhu 
jsme pracovali se studií od společnosti McKinsey, 
která právě předpovídá, že do 20 až 30 let bude 
rostlinná strava opravdu vládnout trhu namísto té 
živočišné.“ Tomáš Myler šel ještě níže a odhadoval 
rok 2028.

Klimatická neutralita produktů je velkým tématem, 
na které slyší i spotřebitelé a spotřebitelky motivo-
vaní při nákupu environmentální problematikou. 
Většinou dochází k offsetování uhlíkové stopy prá-
vě prostřednictvím alternativních rostlinných pro-
duktů, které mají klimatickou stopu přirozeně niž-
ší. S touto oblastí má mnoho zkušeností Lidl, jehož 
privátní portfolio značky Vemondo obsahuje právě 
díky offsetování jen uhlíkově neutrální produkty. 
V diskusi zaznělo, že nejde jen o potraviny, klima-
ticky neutrální produkty najdeme v Lidlu také v od-
dělení kosmetiky v rámci produktové řady Cien 
Nature a mezi přípravky pro domácnost pod znač-
kou W5 Nature.

Z úst Barbory Geršlové zazněl překvapivý závazek 
být do roku 2030 dokonce klimaticky pozitivní, 
tedy snížit více emisí skleníkových plynů, než kolik 
jich společnost uvolní. Jedním z kroků ke snižová-
ní uhlíkové stopy z jídla bylo představení bez-
masých kuliček, které jsou spojeny jen s 4% uhlí-
kovou stopou oproti tradičním masovým kuličkám, 
kterých společnost prodá přibližně miliardu ročně. 
K produkci bezmasých kuliček je také potřeba jen 
7 % půdy a 12 % vody oproti jejich masovému 
protějšku. Tím však rostlinné novinky IKEA nekon-
čí, společnost aktuálně plánuje uvést na trh nový 
bezmasý hot dog. Ten bude oproti současné zele-
ninové variantě chutnat více „masově“. Další no-
vinku představují vlastní ovesné nápoje, které bu-
dou dostupné také v ochucené čokoládové 
variantě a speciální verzi pro baristické účely.

ProVeg International

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách s cílem snížit celosvětovou 
spotřebu živočišných produktů o 50 % do roku 2040. Spolupracuje s rozhodovacími orgány, 
společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost 
a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, 
zvířata a naši planetu.

New Food Forum 2022

New Food Forum se uskutečnilo v moder-
ních eventových prostorech v samém srdci 
Karlína: Spojka Events. Hlavními partnery 
akce byly maloobchodní řetězec Tesco, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
a také přední značky rostlinných potravin 
Garden Gourmet a Alpro. Akce se konala 
pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka 
Nekuly. Mezi další partnery konference 
patřily Innova Market Insights, Deloitte, EIT 
Food a Impact Hub. Mediálními partnery 
byly Zboží&Prodej, Marketing & Media, 
Retail News, Maso a MediaGuru. Lahodný 
rostlinný catering během celého dne zajistil 
Perfect Canteen a o hladký průběh celé 
konference se partnersky postarala even-
tová agentura M-ocean, která se zaměřuje 
na tvorbu udržitelných událostí.

Trendem 
budoucnosti je 

nabízet k masové 
variantě 

identickou 
rostlinnou verzi.
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INFORMAČNÍ PASÁŽ

Poznámky 
z Petrova

 blogu

bodě), 1 110 – 1 116 metrů (nadmořská výška mos-
tu), 6 hlavních nosných lan a 60 větrných lan různé-
ho průměru, 360 tun (tažná síla každého ze 6 hlav-
ních lan), 1,2 metru (šířka chodníku), 2 kilometry 
(délka naučné stezky Most času s prvky rozšířené 
reality) a 2 roky (doba trvání výstavby mostu). Jen 
pro doplnění, most je jednosměrný a lehce se hou-
pe. Ale zase, ta panoramata! 

Ztrácíme ho
 Jasně, všechno se vyvíjí a mění. A stranou 
nezůstávají ani jazyky, ten náš nevyjímaje. I proto 
jen zřídkakdy zaslechneme zastaralá slova, která 
se už aktivně příliš nepoužívají, i když označují 
stále existující věci a skutečnosti. Podle odborníků 
mezi ně patří třeba bicykl, rozmilý, výslužba, zpě-
vohra či žurnál. Já bych přidal ještě jedno slovo, 
které jsem nedávno zaslechl v rádiu. Něco mi ří-
kalo, ale musel jsem si jeho význam najít na inter-
netu, rozuměj vygooglit. Šlo o souvrať neboli vrať 
či ouvrať. Pro ty, co tápají jako já, je to okrajová 
část pole, kde se při obdělávání obracel dříve po-
tah a dnes zemědělský stroj. Dnes se také definu-
je jako část zoraného pole, která je zorána kolmo 

na převládající směr orby. Podle zvyku bývá 
dva až deset metrů široká. Brání od-

plavování půdy. 

Kam až?
 Z dubnového še-
tření Českého statis-
tického úřadu o sta-
vech hospodářských 
zvířat vyplývá, že po-

čty skotu v tuzemsku 
ve srovnání s předcho-

zím rokem stouply, zatím-
co v případě prasat, drůbe-

že, ovcí i koz poklesly. Stavy 
prasat klesly proti stejnému ob-

dobí vloni téměř o 86 tisíc kusů 
 ( - 5,6 %) na 1 433 tisíc, v případě prasnic se 

snížily dokonce o 10,7 % na necelých 81 tisíc. 
Když se zahledíme do historie, tak v letošním roce 
jsou celkové stavy prasat i prasnic nejnižší od po-
čátku sledování v roce 1921! Nejvíce prasat se 
chovalo v 70. až 90. letech minulého století. Pod 
čtyři miliony chovaných kusů stavy klesly v roce 
2000, pod hranici tří milionů v roce 2005 a dvou 
milionů v roce 2009. A klesáme níž a níž… 

Vtip měsíce
 Vyslechnuto: Manželka manželovi: Drahý, ty 
jsi takový sexuální šerpa. Přivedeš mě až pod vr-
chol a zbytek cesty už necháš na mně… 

Když čísla hovoří
 Na přelomu dubna a května proběhla již dru-
há vlna výzkumu agentury Ipsos a středoevropské-
ho výzkumného konsorcia Central European Digi-
tal Media Observatory (CEDMO), která se 
zaměřovala na názory české populace týkající se 
dezinformací i informační války v souvislosti s kon-
fliktem na Ukrajině. Ve stejném čase byl tento vý-
zkum realizován i na Slovensku, což umožňuje 
relevantní srovnání názorů populací obou zemí. 
Populace ČR a SR se shoduje na tom, že se zvyšu-
je intenzita a množství dezinformací v jejich zemi. 
Souhlasí s tím 75 % Čechů a 80 % Slováků. Pouze 
tři procenta naší populace uvádí, že se naopak 
intenzita a množství dezinformací snižuje. Pokud 
lidé narazí na dezinformaci o válce na Ukrajině na 
sociálních sítích, kterou jsou schopni rozeznat, nej-
častěji na ni nijak nereagují (36 % Čechů a 43 % 
Slováků); 22 % obyvatel v ČR upozorní své okolí, 
že jde o dezinformaci, pouze tři procenta však ak-
tivně napíšou opravu dezinformace na vlastní so-
ciální síti. Celých 71 % Čechů a 79 % Slováků má 
pocit, že sociální sítě záměrně zviditelňují a zesilu-
jí emocionální a zároveň lživé příspěvky. Oproti 
minulému měsíci v ČR vzrostl o pět procentních 
bodů počet těch, kteří mají pocit, že informační 
válka spojená s konfliktem na Ukrajině je pouze 
záminkou západních vlád k omezování svo-
body slova a nepohodlných médií. 
Tento názor má nyní pětina čes-
ké populace, zatímco na Slo-
vensku si toto myslí 3 z 10 
Slováků, stejně jako 
tomu bylo v minulém 
měsíci. Výzkum se za-
měřil i na to, jak popu-
lace obou zemí vnímá 
pojem ústavně zaru-
čená svoboda proje-
vu. Dvě třetiny Čechů 
souhlasí s tím, že stát 
nesmí – s výjimkou 
trestných činů – posti-
hovat, co si lidé myslí, ří-
kají nebo publikují. Čtvrtina 
české populace pak souhlasí 
s výrokem, že ústavně zaručená 
svoboda projevu znamená i to, že po-
litici mohou při veřejných projevech vědomě 
lhát. Podobné procento (24 %) pak uvádí, že zpra-
vodajská média mohou vědomě zveřejňovat ne-
pravdivé informace. Existuje také významná sku-
pina obyvatel, která považuje za naplnění principu 
ústavně zaručené svobody projevu také to, že oni 
sami, politici či média mohou vědomě zveřejňovat 

informace, o kterých ví, že se nezakládají na 
pravdě. Na Slovensku jsou tato čísla ještě 
o něco větší, tam je schopna v tomto duchu 
tolerovat lhaní politiků necelá třetina popu-
lace. A to už je vážně k zamyšlení. 

Na dosah nebe
 V pátek 13. května byl otevřen nejdelší vi-
sutý most pro pěší na světě. Nestalo se tak v Asii 

ani v Americe, jak by našinec očekával, ale u nás, 
v Horském resortu Dolní Morava. Takzvaný Sky 
Bridge 721 uchvacuje nejenom samotným vzhle-

dem, ale i umístěním mezi dvěma horskými hřebe-
ny Králického Sněžníku – Slamník a Chlum. Jeho 
čísla jsou také dechberoucí a nejenom pro tuzem-
sko opravdu nečekaná: 721 metrů (délka visutého 
mostu), 95 metrů (výška nad zemí v nejvyšším 

Pro, nebo proti?
 Jednorázový příplatek na dítě? 
Ano, ale za prvé jde o dost malou, až 
urážející částku, za druhé by ji měly 
dostat skutečně potřebné rodiny a za 
třetí by k nim měla jít hned. A ne až 
v srpnu, mimochodem měsíc před 
komunálními volbami… 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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souhlasí s tím, že stát 
nesmí – s výjimkou 
trestných činů – posti-
hovat, co si lidé myslí, ří-
kají nebo publikují. Čtvrtina 
české populace pak souhlasí 
s výrokem, že ústavně zaručená 
svoboda projevu znamená i to, že po-
litici mohou při veřejných projevech vědomě 
lhát. Podobné procento (24 %) pak uvádí, že zpra-
vodajská média mohou vědomě zveřejňovat ne-
pravdivé informace. Existuje také významná sku-
pina obyvatel, která považuje za naplnění principu 
ústavně zaručené svobody projevu také to, že oni 
sami, politici či média mohou vědomě zveřejňovat 

informace, o kterých ví, že se nezakládají na 
pravdě. Na Slovensku jsou tato čísla ještě 
o něco větší, tam je schopna v tomto duchu 
tolerovat lhaní politiků necelá třetina popu-
lace. A to už je vážně k zamyšlení. 

Na dosah nebe
 V pátek 13. května byl otevřen nejdelší vi-
sutý most pro pěší na světě. Nestalo se tak v Asii 

ani v Americe, jak by našinec očekával, ale u nás, 
v Horském resortu Dolní Morava. Takzvaný Sky 
Bridge 721 uchvacuje nejenom samotným vzhle-

dem, ale i umístěním mezi dvěma horskými hřebe-
ny Králického Sněžníku – Slamník a Chlum. Jeho 
čísla jsou také dechberoucí a nejenom pro tuzem-
sko opravdu nečekaná: 721 metrů (délka visutého 
mostu), 95 metrů (výška nad zemí v nejvyšším 



RESTARTUJME ŽIVOT V RETAILU A FMCG 
NA SPOLEČNÉ AKCI

SKONČILA DOBA IZOLACE A LOCKDOWNŮ.

+

KAŽDÝ HOST, 

KTERÝ SE ZAREGISTRUJE 

DO 13. 6., OBDRŽÍ TAŠKU 

PLNOU VÍTĚZNÝCH 

PRODUKTŮ!

16. 6. 2022, CUBEX Praha
GALAVEČER VOLBY SPOTŘEBITELŮ

RETAIL BUSINESS MIXER

Zajistěte si své místo na retailové akci sezóny!
www.volbaspotrebitelu.cz/registrace

Vstup ZDARMA pro výrobce a distributory FMCG a zástupce retailu

18.00–18.30    Registrace účastníků, welcome drink
18.30–20.00    Slavnostní ocenění vítězů v 50 kategoriích
Večerem bude provázet moderátor Evropy 2 Pavel Cejnar, 
vystoupení CyrWheel

20.00–23.30   Po třech letech se opět můžeme 
 setkat! Ideální příležitost potkat stovky 
 obchodních partnerů z retailu a FMCG.
KAPELA SOUTĚŽE NETWORKING Kapela Appendixie

0285-22_VSCZ_pozvanka_240x340.indd   10285-22_VSCZ_pozvanka_240x340.indd   1 20/05/2022   14:3320/05/2022   14:33
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Nákupní aliance Můj obchod slaví na českém trhu 10 let. Pro společnost 
Makro patří její rozvoj k hlavním prioritám v oblasti maloobchodu. Aliance 
má téměř šest stovek partnerů a číslo se bude podle generálního ředitele 
společnosti Makro Atily Yenisena dynamicky navyšovat.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

CEO, Makro, aliance Můj obchod

Atila 
Yenisen
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A tila Yenisen se českému 
trhu naplno věnuje teprve 
něco málo přes rok. Před-
tím působil na různých tr-

zích, jako jsou Bulharsko, Španělsko, Portu-
galsko, Pákistán nebo Turecko.

Téměř 600 partnerů a 10 let na trhu. 
Jak hodnotíte dosavadní vývoj? 
Předpokládám, že vás čeká další 
rozšiřování aliance.

Je to naše maloobchodní priorita. V loňském ob-
chodním roce přibylo 62 partnerů, za prvních pět 
měsíců letošního je jich už 26 a budeme pokračo-
vat. Pokud jde o vývoj, tak v posledních letech se 
rozšiřují oblasti, ve kterých naše partnery podpo-
rujeme. Zajistit dobrý leták a konkurenceschopné 
ceny už dnes nestačí. Zákazníci našich partnerů 
očekávají další dodatkové služby a ty jim chceme 
nabídnout, aby našim partnerům počet zákazníků 
zvýšily. Ať už je to cash back, možnost zaplatit slo-
ženku, nebo zapojení do výdejní sítě Zásilkovny. 
A také sortiment léků a výživových doplňků. Ruku 
v ruce s tím musí jít také lepší smluvní podmínky 
pro platební terminály a platby kartou.

Velmi silné postavení, podobně jako třeba
franšízová síť Žabka, máte v regionu Prahy 
a středních Čech. Kolik procent v síti tyto 
oblasti představují a čím to je?

Z hlediska počtu obchodů je to přibližně dvacet 
procent. Praha a střední Čechy jsou regiony s velmi 
vysokou kupní silou, i přes velkou konkurenci se 
zde většině obchodníků daří. Alianční síť Můj ob-
chod má ale poměrně rovnoměrně pokryté všech-
ny regiony České republiky. Proti Praze a středním 
Čechám ty rozdíly nejsou velké.

Vaše motto To dobré máte blízko nijak 
nevybočuje od těch, která mají tradiční 

české sítě, například Váš dobrý soused, 
Maloobchodní síť Brněnka nebo Cestou 
domů, Maloobchodní síť Bala. 
Považujete zejména tyto subjekty 
za největší konkurenci?

České sítě za největší konkurenci nepovažujeme, 
fungujeme za podobných podmínek. Skutečnou 
konkurencí jsou sítě moderního retailu, které 
zmenšují své formáty a otevírají pobočky i v lokali-
tách, které pro ně dříve nebyly zajímavé. Takže naší 
misí je poskytnout partnerům stejnou podporu, 
jakou dávají maloobchodní řetězce svým poboč-
kám, aby byli schopni konkurovat modernímu re-
tailu vzhledem i kvalitou služeb. A ta blízkost je 
zásadní. Hlavním hnacím motorem pro zákazníka, 
který se rozhodne Můj obchod navštívit, je právě 
blízkost. Většina takových návštěv je kratších než 
jeden kilometr. Obchody a jejich majitelé jsou ob-
vykle součástí místních komunit, sousedy svých 
zákazníků, znají se, budují osobní vazby. Dlouho-
době je naší snahou stát se v tom daném lokálním 
prostředí nejdůvěryhodnějším obchodem.

Jak toho chcete dosáhnout?

Důraz klademe hlavně na práci se sortimentem, 
tedy category management, a na uspokojení všech 
potřeb vztahujících se k nákupu potravin. Zákazníci 
musí najít vše, co potřebují. Ve velkých městech jsou 
ty potřeby odlišné od menších měst a venkova. Pro-
to máme rozdílné koncepty, které plní rozdílné zá-
kaznické potřeby. V rámci aliance Můj obchod jsou 
to dvě úrovně spolupráce. Základní zelenou úroveň 
a vyšší černou, kterou jsme představili v roce 2020. 
Obě se od sebe liší nastavením obchodních podmí-
nek, které jsou ve vyšší úrovni pro partnery výhod-
nější. A to jak z hlediska nákupních podmínek, tak 
i třeba našich investic do brandingu obchodu.

Co dalšího může ještě zatraktivnit 
a přilákat zákazníky do obchodu? 
Máte nějakou konkrétní vizi?

Myslím, že zásadní jsou dvě věci. Tou první je co 
nejdelší provozní doba. S tím ale souvisí personální 
náklady, takže stále hledáme co nejefektivnější 
způsoby řízení prodejen a jejich uspořádání, napří-
klad umisťování obslužných pultů v návaznosti na 
pokladní úsek. Díky tomu lze obsadit směnu men-
ším počtem zaměstnanců, a tak prodloužit prodej-
ní dobu. A druhou věcí je nabídka čerstvých potra-
vin, která zvyšuje frekvenci nákupu a posiluje 
loajalitu. Obchodníci ale stále preferují spíše trvan-
livé zboží, kde je menší riziko odpisu.

Avizovali jste pro černou úroveň spolupráce,
že Makro by se mělo podílet na nákupním 
košíku partnera ze 40 procent. Funguje to?

V černé úrovni spolupráce máme 83 partnerů a am-
bici čtyřicetiprocentního podílu Makra na nákupním 
košíku jsme určitě překročili. A chceme ho i nadále 
zvyšovat. Strategií, jak toho dosáhnout, je dlouho-
době nízká cena, kterou partnerům nabízíme v rám-
ci programu Nakup více, zaplať méně přímo v síti 
Makro obchodů, a také garantované ceny v katalo-
gu TOP 500 platném pro službu  distribuce.

Obchodníkům pomáháte sjednotit portfolio,
letákové akce, využít know-how, získat víc 
zákazníků. Uváděli jste, že pobočkám zvyšuje 
koncept obrat v průměru o 22 procent. Je to 
tak v průměru stále?

Ta hodnota není zvýšený obrat partnerů v důsled-
ku vstupu do aliance Můj obchod, ale odpovídá 
meziročnímu růstu obratu všech členů, kteří s námi 

Klademe důraz 
na práci se 
sortimentem.

... /...

Leták a dobré 
ceny už dnes 

nestačí



CEO, Makro, aliance Můj obchod
Atila Yenisen
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v roce 2020 spolupracovali. Nemáme přístup k in-
formacím o tržbách našich partnerů, takže nemů-
žeme podobné srovnání udělat. Zpětná vazba je 
ale taková, že naši partneři jsou v alianci spokojeni 
s podporou, kterou jim poskytujeme. A svědčí 
o tom úspěšná akvizice nových partnerů. Kdyby 
nebyly reference dobré, aliance by tak dynamicky 
nerostla.

Co z té podpory, kterou obchodníkům 
poskytujete, považujete za naprosto 
esenciální?

Mezi hlavní benefity patří neadresná distribuce le-
táku v okolí prodejny v intervalu každé dva týdny. 
Klasický maloobchodní leták je oboustranný a na-
bízí 18 akčních položek. Leták, který je určený pro 
alianční partnery v černé vyšší úrovni, má dvě stra-
ny a obsahuje 32 akčních položek. Partneři v černé 
úrovni využívají náš pokladní systém, který mají 
zdarma, a odpadá jim tak spousta administrativy 
s nastavením cen, protože jim je automaticky při 
startu letáku nahrajeme a po skončení zase vrátíme 
zpět. Dále jim umožňuje funkci skladového hospo-
dářství, v důsledku snižuje odpisy, optimalizuje 
cash flow, ale také umožňuje jednoduché listování 
nových výrobků. Obchodníkům zkrátka šetří čas 
i peníze. Mají jednodušší přehled o profitabilitě 
svého podnikání. Vedle zmíněného letáku jde 
o branding obchodu, zlepšení viditelnosti a výhod-
né nákupní podmínky.

Zastavme se u těch letáků. Všichni by se 
jich rádi zbavili, nikdo ale nechce udělat 
první krok. I když třeba nábytkářský řetězec 
Asko v dubnu oznámil, že úplně ruší tištěné 
letáky. Jaké máte plány vy?

Uvědomujeme si zátěž na životní prostředí a od 
nového roku jsme alespoň zmenšili formát letáku 
a uspořili papír. Budoucnost chceme mít bezletáko-
vou. Tradiční trh na to ještě není připraven, ale po-
stupně se to mění. Ukončení tištěných letáků bude 
možné díky mobilním aplikacím, kam se nabídka 
přesouvá. I my připravujeme aplikaci, otestujeme ji 
už brzy na Slovensku a po vyhodnocení ji budeme 
lokalizovat pro Česko. Nám i partnerům to do bu-
doucna pomůže tištěné letáky opustit a nabídnout 
zákazníkům další benefity a věrnostní program.

Pomáháte obchodníkům případně 
i s rekonstrukcemi? A co marketing?

Pomáháme s rekonstrukcí, financováním a hlavně 
s category managementem. Zdarma plánujeme 
třeba vizualizaci úprav, ale zajistíme i lepší ceny 
třeba chladicí techniky nebo regálů díky naší dlou-
hodobé spolupráci s ověřenými smluvními partne-
ry. Z pohledu marketingu je to balík moderních 
POS materiálů, nákupní košíky i oblečení. A důle-
žité jsou dodatkové služby, protože zvyšují počet 
zákazníků v obchodě. Ať už je to zmiňovaný cash 
back, Zásilkovna, nebo nabídka volně prodejných 
léků, či kávy s sebou. Pohled Atily Yenisena na e-commerce 

najdete na www.zboziaprodej.cz 

Co mě na 
nakupování baví: 

Pestrost, možnost si zboží 
prohlédnout, užít si ho všemi 

smysly. Některé kategorie potravin 
se dají pohodlně nakupovat on-

-line. Třeba u Coca-Coly nemusíte 
moc přemýšlet o tom, jaká bude. 

Ale když jde o čerstvé a ultra 
čerstvé kategorie, tak jedině 

v kamenném obchodě.

Moje 
nejoblíbenější 

značka: 

Nejsem „značkový“ člověk. 
Spíš než na značku se 

dívám na funkčnost. Mám 
ale jednu oblíbenou 
restauraci, U Veverky 

v Praze 6.

Co mě na 
nakupování 

nebaví: 

Když potkám někoho, 
koho ta práce nebaví 

a nerespektuje 
zákazníka.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Potraviny většinou 
v kamenných obchodech 

osobně. Některé non-food 
kategorie ale nakupuji 

i on-line.

Jaký jsem 
zákazník: 

Náročný. Hlavně na 
čerstvé kategorie. Mou 
nejoblíbenější kategorií 

je čerstvé maso.

Oblíbený 
obchod: 

Metro, Makro 
(celoživotně).
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Na prodejní ploše s Atilou Yenisenem

Černá a zelená
Aliance Můj obchod nabízí dvě 
úrovně spolupráce – základní 
zelenou a vyšší černou. Liší se 
hlavně obchodními podmínkami 
a rozsahem spolupráce.

Město a venkov
Městské obchody vidí Můj 
obchod spíše jako spojení 
maloobchodní prodejny 
a fast foodu. Růst se očekává 
u sendvičů, obložených baget 
i teplého pultu. Venkovské 
obchody vstřebávají trendy 
pomaleji. 

Nakoupit a vyzvednout
Dodatkové služby rovněž 
zvyšují počet zákazníků 
v obchodě. Ať už je to cash 
back, nebo třeba Zásilkovna.

K rohlíkům Paralen
K dodatkovému sortimentu patří také volně 
prodejné léky a potravinové doplňky. Všechno 
běžné tak má zákazník na jednom místě.

Čerstvé, čerstvé 
a do třetice čerstvé
Nabídka čerstvých potravin zvyšuje 
frekvenci nákupu a posiluje loajalitu. 
Obchodníci ale stále preferují spíše 
trvanlivé zboží, kde je menší riziko odpisu. 
I to chce Makro novým konceptem změnit.

Dvě řešení pro kávu
Tchibo, nebo Costa Coffee? 
Každá má trochu jiného 
zákazníka, obchodník si tak 
vybere na základě znalosti 

Maso jede…
V malých prodejnách obvykle 
úplně chybí ultra čerstvé 
kategorie, jako je například 
chlazené maso. To chce Makro 
změnit. Nesmí chybět ani 
dostatečná nabídka uzenin 
a lahůdek.



Za dlouhá léta, kdy jsou privátní značky součástí tuzemského trhu, si dokázaly vybudovat 
slušnou pozici. Nejen tu hodnotovou, kdy už jejich prodej tvoří více než pětinu na celkových 
tržbách. Privátky si také postupem času vybudovaly určité renomé.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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TÉMA VYDÁNÍ

V minulosti byly privátní značky 
spotřebiteli vnímány jako ty ne-
příliš kvalitní. Odpovídala tomu je-
jich cena, design obalů, jenž často 
splňoval pravidlo „čím méně, tím 

lépe“. A jejich pozice v regálech, kde se krčily ve 
spodních patrech a čekaly na cenově senzitivního 
zákazníka, který se nebude příliš ohlížet na kvalitu. 
Tyhle časy už jsou dávno pryč, i když privátní znač-
ky, cenoví bojovníci, mají stále svou pozici na trhu 
a svého zákazníka, který ví, kam v regálu sáhnout.

Rozvoj privátních značek v posledních letech na-
bral obrátky a retaileři otočili kormidlem od ceno-
vých bojovníků ke střednímu a prémiovému seg-
mentu. Ačkoli je tu třeba jistých investic, stále 
privátní značky ve středním a prémiovém segmen-
tu slibují slušné marže. Nezanedbatelné je rovněž 
budování loajality zákazníků, kteří se k osvědče-
ným značkám rádi vracejí. A právě o to tu jde.

Rostou jako houby 
po dešti

„V letech pandemie jsme viděli, že spotřebitelé čím 
dál více kupují privátní značky. Trend růstu je dlou-
hodobě ovlivněn řetězcem Lidl, který nabízí z 80 
procent právě své privátní značky. Ale i jiné řetězce 

Inflace
privátkám do karet

hraje

„Z Rohlíku 
i za hranice.“

Každé druhé prodané čerstvé mléko na Ro-
hlíku je privátní značky Mill. Vlastní značky 
chceme dál rozvíjet a také je exportovat 
za hranice. Třeba u uzenin a masných vý-
robků už privátní značku Dacello vyvážíme 
na západní trhy. A ve Vídni prodáváme 
vídeňské párky vyráběné v Čechách. Aby se 
zákazníci v on-line regálech dobře oriento-
vali, nově poznají privátní značky s výhod-
ným poměrem ceny a kvality, označené 
„fajfkou“.

Olin Novák, CEO, Rohlík.cz
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Hlavní mise: odlišit se

Retaileři se shodují, že privátní značky jim dávají 
jeden benefit, kterému se máloco vyrovná – jed-
noznačné odlišení od konkurence. „V tuzemsku 
představují naše privátní značky téměř polovinu 
tržeb a zákazníkům nabízejí větší možnost výběru 
za příznivou cenu,“ říká Jiří Netík, manažer externí 
komunikace společnosti Tesco Stores ČR. Ta na 
privátkách spolupracuje se stovkami dodavatelů, 
z nichž téměř polovina je českých. Kromě jasného 
odlišení od konkurence je tu ale ještě jedna věc, 
kterou retaileři často zmiňují. Možnost podílet se 
na všech aspektech výrobního procesu a ten ovliv-
nit tak, aby odpovídal hodnotám a nastaveným 
cílům společnosti. „To například znamená, že zo-
hledňujeme i dopady zboží na životní prostředí od 
výrobce ke spotřebiteli, zdraví a dobré životní pod-
mínky zvířat v našem dodavatelském řetězci a dů-
sledky pro zdraví našich zákazníků. V rozšiřování 
sortimentu produktů vlastní značky budeme po-
kračovat i nadále, jednat se bude zejména o kate-
gorii čerstvých potravin,“ popisuje Jiří Netík.

Podobně to vnímá také Tomáš Kubík, tiskový mluv-
čí společnosti Penny ČR, který vyzdvihuje přínos 
privátních značek v podobě vyšší zákaznické loa-
jality. V sortimentu Penny jsou zhruba tři tisíce 
položek, z nichž třetinu tvoří privátky. S nimi spo-
lečnost aktivně pracuje a jejich úspěšné umístění, 
například ve spotřebitelských testech, dál komuni-
kuje zákazníkům a buduje loajalitu: „Pokud si zá-
kazníci produkt oblíbí, vědí, že jej seženou exklu-

zivně pouze v našem řetězci.“ Další pozitivum vidí 
Tomáš Kubík v možnosti ovlivnit proces výroby 
a pohlídat si parametry, které jsou pro firmu zá-
sadní. Kromě kvality, složení a chuti také zmiňuje 
životní prostředí jako Jiří Netík. „Například v přípa-
dě naší privátní značky Dobré maso garantujeme 
šetrné zacházení se zvířaty. Společně s našimi do-
davateli a jejich vybranými chovateli jsme vytvořili 
standardy v oblasti Animal welfare, které jdou nad 
rámec zákonných požadavků. Zákazník tak má jis-
totu, že se zvířaty bylo nakládáno dobře a tím pá-
dem je i jejich maso kvalitnější,“ vysvětluje Tomáš 
Kubík. V produkci privátních značek se v Penny 
orientují hlavně na tuzemský původ. Například 
sortiment značek Karlova koruna, Boni či Staro-
čech pocházejí výhradně od českých dodavatelů.

Jít příkladem výrobcům

V Tesku si zase pochvalují možnost skrze privátní 
značky naplňovat dlouhodobé ekologické cíle. 
Mezi ty patří například přechod na plně recyklova-
telné obaly u produktů vlastních značek do roku 
2025. Tesco se netají tím, že chce svým krokem 
inspirovat a trochu víc popostrčit konkurenci i do-
davatele, aby také přispěli k ochraně životního 
prostředí. Aktuálně má Tesco v plně recyklovatel-
ných obalech privátní značku těstovin a rýže, ba-
lené ovoce a zeleninu a výrobky pro domácnost.

uvedly v posledních letech na trh velmi úspěšné 
privátní značky. Zejména v trendových kategoriích, 
jako je například zdravá výživa,“ uvádí Andrea Voz-
níková, research director společnosti InsightLab. 
Velmi dobře byla spotřebiteli hodnocena v průzku-
mu společnosti NielsenIQ například značka Natu-
re‘s Promise, kterou poměrně dynamicky na trhu 
rozšiřuje společnost Albert Česká republika.

Jen mezi lety 2020 a 2021 rostly privátní výrobky 
rychleji než ty značkové a jejich podíl se na celko-
vých tržbách přehoupl přes pětinu (zvýšil se 
z 20‚9 % na 21‚5 %). V porovnání se zeměmi zá-
padní Evropy, kde privátní značky dosahují až 40% 
podílů na trhu, se zdá být český trh stále tak trochu 
na chvostu. Se zvyšujícími se cenami energií a ros-
toucí inflací, kterou se prozatím nedaří zkrotit, 
přepne řada domácností pravděpodobně do 
úsporného režimu. A tady mohou privátní značky 
slušně zabodovat nejen v potravinových, ale také 
drogistických kategoriích.

Michal Hacaperka, obchodní ředitel Coop Cent-
rum družstva, si růst segmentu privátek v posled-
ních letech pochvaluje: „Rok 2020 byl z pohledu 
privátních značek úspěšný rok, celý segment rostl 
oproti roku 2019 o 7‚5 procenta.“ I rok 2021 byl 
úspěšný, oproti předchozímu roku privátní značky 
v Coopu vyrostly téměř o dvě procenta (1‚7 %). 
První tři měsíce družstvo také zaznamenalo růst, 
v porovnání s prvními třemi měsíci v loňském roce 
to bylo necelé procento (0‚8 %). Privátkám se chtě-
jí v Coopu nadále věnovat, v budoucnu se chtějí 
zaměřit na kategorii funkčních produktů.

Retaileři musí mít na paměti, že levné privátní 
značky kupují primárně spotřebitelé, pro které je 
nejdůležitější cena a jsou méně citliví na služby 
a kvalitu. Zákazníci prémiových značek jsou na-
opak velmi citliví na kvalitu a jsou ochotni utratit 
víc, pokud v privátních značkách najdou skuteč-
nou hodnotu.

„Cenová senzitivita poroste.“

Přestože se průměrná útrata zvyšuje, už vidíme, jak se přelévají výdaje mezi 
jednotlivými cenovými segmenty. Tomu půjdeme naproti přípravou dalších 
alternativ k jednotlivým potravinám. Chystáme novou značku, kterou chceme 
zákazníkům garantovat, že s tak kvalitním složením nemůže na trhu existovat 
levnější produkt.

Tomáš Jeřábek, CEO, Košík.cz
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Inflace hraje 
privátkám do karet
Inflace hraje 

TÉMA VYDÁNÍ

Zatímco dříve byly aktivní hlavně značky a retaile-
ři trendy pozvolna přebírali, dnes už to není pravi-
dlem a retaileři jsou často svými aktivitami, třeba 
na ochranu životního prostředí, příkladem mno-
hým výrobcům značek.

Privátkám se daří 
i na internetu

Kouzlo privátních značek proniklo i do on-line 
prostředí a zdaleka není řeč jen o potravinách. 
Košík.cz ve své strategii vsadil nejen na vlastní pri-
vátní značky, ale zákazníkům nabízí řadu privát-
ních značek kamenných prodejců, mezi nimiž vy-
niká deset značek od Kauflandu a značky 
společností Edeka či Delmart. Kromě toho nabízí 
čtyři vlastní značky Authentic, Mr. Nutly & Friends, 
Fish & Fresh a BezObalu. „Obliba privátních zna-
ček roste úměrně rozšiřování sortimentu,“ zdůraz-
ňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košíku. „Například 
u masných výrobků, včetně ryb, naše vlastní znač-
ka Authentic generuje asi 40 procent obratu ka-
tegorie. Na ještě vyšší hodnotě, asi 65 procent, 
jsme s naší značkou ryb a mořských plodů Fish & 
Fresh,“ vypočítává. Kolem 70 % obratu v katego-
rii oříšků a suchých plodů zase generuje privátní 
značka Mr. Nutly & Friends.

Výhodou on-line hráčů je jejich schopnost se rych-
le adaptovat. „Funguje to tak, že když se nám ozve 
pár zákazníků, že je štve, že všechny znojemské 
okurky vůbec nejsou od Znojma, a my to vyhod-
notíme jako dobrý nápad, věci se rychle hýbou. 
Zapátráme a hledáme firmu, která to dělá. Když ji 
nenajdeme, sedneme na to s lidmi, kteří by to 
umět mohli, a produkt vytvoříme. Takže naše Zno-
jemské okurky Authentic jsou opravdu jediné, kte-
ré se na Znojemsku pěstují i zavařují,“ představuje 
výhody agilního řízení sortimentu privátních zna-
ček Tomáš Jeřábek. A synergie fungují i v jiných 
kategoriích. „Dobrý příklad je grilování, kde jsme 
schopni si připravit vše od masa přes sýry po zele-
ninu i koření do jednoho fungujícího celku a za-
pracovat na prezentaci celé palety produktů. A to 
samozřejmě pomáhá při prodejích.“

Se sezonností výrobků privátních značek pracuje už 
mnoho let společnost Globus ČR a právě grilování 
je každoročně velmi oblíbené. „Jde o to nabídnout 
ke grilování vše napříč sortimentem – od potravin, 
kde nově nabízíme bulky na hamburger z našeho 
pekařství v rámci privátní značky Poctivá výroba 
Globus či klobásky téže značky z Globus řeznictví, 
až po vybavení k samotnému grilu. Takových úspěš-
ných spojení je celá řada,“ přibližuje práci s cross 
marketingem privátních značek Aneta Turnovská, 
tisková mluvčí hypermarketů Globusu.

Oblasti, které je třeba 
obsadit

Zatímco cenoví bojovníci v podobě komoditních 
výrobků spokojeně čekají v regálech na svého zá-
kazníka a není třeba jim věnovat zvláštní pozor-
nost, hledají retaileři cesty, jak se svými privátními 
značkami proniknout do atraktivních trendy seg-
mentů. Jednou z nejpřitažlivějších je v současnosti 
celá oblast zdravého životního stylu a stravování, 
mezi nimiž vyniká segment vegetariánské a vegan-
ské nabídky. „To jsou celé segmenty, které chceme 
prošlápnout od A do Z. Tady to nejde dohnat im-
portem, tahle kategorie se musí postavit tady 
v Česku, aby dávala smysl i z cenového hlediska pro 
běžnou populaci,“ je přesvědčen Tomáš Jeřábek.

Do zdravého segmentu se pustila celá řada retai-
lerů. Globus například pracuje na své privátní znač-
ce jídel z čerstvých surovin, rostlinných alternativ 
a jídel pro snadnou přípravu Fresh ‘N‘ Go, Tesco 
zase rozšiřuje privátní značku rostlinných potravin 
včetně hotových jídel pod značkou Plant‘s Chef.

Možnost snazší kontroly

Tomáš Kubík vysvětluje, že testování kvality je 
dlouhodobý proces, do kterého prostřednictvím 
mobilní aplikace zapojuje Penny také své zaměst-
nance. Na základě jejich zpětné vazby pak firma 
s produkty dál pracuje. A kromě individuální chuti 
tu běží čilá snaha o to, aby měl výrobek benefit 
navíc, třeba nižší obsah soli nebo cukru. „Děláme 
to především u těch výrobků, které spotřebitelé 
vnímají jako součást zdravé výživy. Například 
v rámci naší privátní značky Crip Crop nabízející 
müsli, raw a müsli tyčinky, ovesné, jáhlové a po-
hankové kaše jsme v průběhu roku 2019 a 2020 
snížili množství cukrů o 30 tun, což pro srovnání 
představuje na pět milionů kávových lžiček. Z toho 
jen u dětských čokoládových kuliček a mušliček 
o 15 tun,“ zmiňuje další důležitou oblast kontroly 
u privátních značek.

Na snižování cukru a soli se dlouhodobě zaměřuje 
také společnost Lidl Česká republika. „Pokud se 

nejedná o zavedený historický výrobek, na vývoji 
produktu s Lidem vždy spolupracujeme,“ prozra-
zuje běžnou obchodní praxi Petr Vrabec, ředitel 
pro výrobu a obchodní vztahy společnosti Klimax. 
Ta pro retailera vyrábí pomazánky, saláty i zpraco-
vané mořské ryby. Dodává, že díky této spolupráci 
tak vznikají produkty, které mají zdravotní přínosy, 
třeba právě zmíněný nižší obsah soli. Typicky stře-
domořskou lahůdku, jakou je hummus, vyrábí De-
limax v Hodoníně a prostřednictvím Lidlu ji expor-
tuje do Španělska.

Kvalitní, ale levnější

Andrea Vozníková věří, že podíl privátních značek 
se bude dále zvyšovat a přibývat budou v katego-
riích, kde měly dosud hlavní slovo značkové výrob-
ky. „Určitě uvidíme také více prémiových privát-
ních značek, které mají všechny rysy značkových 
výrobků. A pro spotřebitele se stále dostatečně 
velkým rodinným rozpočtem budou představovat 
chytrou volbu. Nakupující totiž budou hledat stá-
le kvalitní, ale levnější varianty,“ podotýká Andrea 
Vozníková.

„Postoj spotřebitelů se změnil.“

 Privátní značky nejsou na tuzemském trhu nic nového, jsou tu mnoho let a je-
jich počet roste. Nové je ale to, jak je spotřebitelé vnímají. Dokládají to spotře-
bitelské průzkumy, třeba od společnosti NielsenIQ. V minulosti byly privátky 
spotřebiteli vnímány jako nepříliš kvalitní. To už ale neplatí a více než polovina 
spotřebitelů si myslí, že jsou srovnatelné s těmi klasickými. Samozřejmě záleží 
na konkrétní kategorii, v některých je zastoupení privátních značek stále malé.

Andrea Vozníková, research director, InsightLab

„Privátní 
značky 
budují 

dlouhodobé 
vztahy.“

Skrze privátní značky budujeme dlouho-
dobé vztahy se svými zákazníky, ale také 
s dodavateli. Je to oboustranně výhodná 
spolupráce, kde dodavatel nemusí inves-
tovat do marketingu značky, a my tyto 
úspory dokážeme přenést na zákazníky 
v podobě nižších cen. Aktuálně jde o stov-
ky produktových řad, které obsahují tisíce 
jednotlivých artiklů.

Jiří Netík,
manažer komunikace, 
Tesco Stores ČR

„Téměř dvě 
stě firem 

a deset 
miliard.“

Rok od roku se vývoz privátních značek, 
které vyrábějí čeští dodavatelé, zvyšuje. 
V roce 2021 už to bylo 190 dodavatelů, 
kteří prostřednictvím Lidlu vyvezli do 29 
zemí Evropy a USA zboží za více než deset 
miliard. Nejsou to jen potraviny, ale také 
drogistické zboží, jedničkou ve vývozech je 
tu dlouhodobě společnost Drylock Techno-
logies. V TOP desítce exportů jsou doda-
vatelé lahůdek, mléčných, uzenářských 
i rybích výrobků nebo cereálií.

Tomáš Myler,
tiskový mluvčí, Lidl Česká republika

Pro řetězce jsou privátní značky velmi zajímavým 
zdrojem příjmů, takže je budou zákazníkům stále 
více připomínat a upozorňovat je na novinky. 
Dnešní nejistá doba a inflace hrají privátkám do 
karet. A to nejen v tuzemsku. Privátní značky ros-
tou, byť rozdílnými tempy, na celém světě. Minis-
terstvo zemědělství ČR nabízí lokálním firmám 
pomocnou ruku při exportu privátních značek na 
zahraniční trhy. 
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V posledních měsících se zprávy o tom, co zdražuje, bohužel staly evergreenem 
novinových titulků. O desítky procent rostou ceny doslova všeho, od energií přes 
pohonné hmoty až po základní potraviny, a podle ekonomů bude ještě hůř. Na základě 
údajů České národní banky v březnu překročil meziroční růst spotřebitelských cen 13 % 
a za celý letošní rok by mohl podle odhadů překonat 12 %. Za takové situace se snadno 
ukazuje prstem na údajného viníka.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

N aposledy měly být obětním be-
ránkem obchodní řetězce, kte-
ré podle Ministerstva zeměděl-
ství ČR zneužívají současných 
podmínek na trhu a neúměrně 

si navyšují své marže. Jako důkaz posloužily údajné 
marže na točeném salámu ve výši 246 % a 255 % 
na šunce. Co k tomu napsat?

Marže a zisk 
jsou něco jiného

Předně bych ministru Zdeňku Nekulovi doporučil, 
než se pustí do takových siláckých gest, ať si pro-
listuje základní učebnici ekonomie. Pak by si ale-
spoň neuřízl takovou ostudu. Marže a zisk jsou 
přece jen o dost něco jiného. Marže nemůže už 
být ze svého samotného principu více než 100 %. 

titelé pšenice? Ti ze sýpek vytáhli zbytky své loňské 
úrody a prodávají pšenici za současné ceny, které 
kvůli konfliktu na Ukrajině vystřelily do závratných 
výšin, a mají z toho obrovské zisky.

Na straně běžných lidí

Přitom právě obchodníci jsou ti, kdo drží ceny po-
travin na uzdě. Právě díky jejich tlaku rostou ceny 
potravin v České republice pomaleji než inflace. 
Vzpomeňte si, jak nás před Velikonocemi někteří 
agrobaroni strašili, že po svátcích skokově zdraží 
potraviny. Žádný takový katastrofický scénář nena-
stal, a to i z toho důvodu, že u některých základ-
ních potravin mají obchodníci nastavenou marži 
dokonce v záporných hodnotách a de facto na ně 
doplácejí.

Cynik by řekl, že za tím je jen tvrdý konkurenční 
boj, který řetězcům nedovolí tolik zdražovat. Ano, 
může to hrát jistou roli, ale spíše jde o to, že na 
rozdíl od velkých agrobaronů a potravinářů stojí 
obchodníci na straně běžných lidí. Pokud by bylo 
po jejich a ceny rostly, tak jak chtějí, do vážných 
existenčních problémů by se nedostali pouze se-
nioři, matky samoživitelky a další nízkopříjmové 
skupiny, ale bolestivě by to již pocítila i střední tří-
da. Inflace by tak brzy mohla překročit 15 % 
a kdoví, kde by se zastavila. Skutečně si tohle 
vezmeme na svědomí? Já doufám, že současná 
vláda tlakům těch pár „vyžírků“, kteří si pouze 
chtějí namastit kapsu, nepodlehne.

Je to rozdíl mezi cenou, za kterou obchodník na-
koupí, a cenou, za niž ji prodá konečnému zákaz-
níkovi. Co však musím rozhodně zdůraznit, je sku-
tečnost, že nikdy mu neskončí v kapse celá. Navíc 
v porovnání se zemědělci a s potravináři připadá 
právě na obchodníky největší díl nákladů. Na gra-
fu lze jasně vidět, co všechno se ze zisku obchod-
níka ukrojí: mzdami zaměstnanců počínaje a kom-
pletním provozem obchodů nebo pohonnými 
hmotami pro auta rozvážející zboží konče.

Pokud tedy chce ministr zemědělství někoho 
a něco kontrolovat, tak by se měl zachovat férově 
a neomezovat se pouze na obchodníky. Jediný 
skutečně relevantní a srovnatelný údaj přitom nej-
sou marže, ale ziskovost. Zatímco u obchodníků se 
pohybuje okolo čtyř procent, u velkých agrobaro-
nů dosahuje klidně až dvaceti procent. Jestliže si 
chceme posvítit na někoho, kdo zneužívá součas-
né situace ke šponování cen, co třeba takoví pěs-

Partner 
rubriky: 

POZOROVATEL TRENDŮ

Financování a daně 2 %

Obchodní řetězce olej
do ohně nepřilévají. 

Naopak drží ceny 
potravin na uzdě

Rozložení nákladů a zisk obchodních řetězců v ČR

Zdroj: SOCR ČR, 4/2022 

Mzdy 16 %

Energie 10 %

Zisk 4 %

Náklady na služby 3 %

Platby za zboží 
dodavatelům 65 %
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M artin Hasilík, člen rady PO-
PAI CE a jednatel společnos-
ti Authentica, otevřel v roli 
moderátora dubnový semi-
nář slovy, že účastníci se na 

setkání dozví, co je motorem prezentace značky, 
produktů a služeb jak v digitálním světě, tak v ka-
menných prodejnách prostřednictvím zážitků.

V posledních třech letech se odehrály velké změny 
v nákupním chování spotřebitelů. V roce 2018 se 
v České republice raketově zvýšil obrat e-shopů, 
následující rok pandemie přivedla spotřebitele 
k nákupu on-line ve velkém a v roce 2020 se znač-
ky začaly učit propojovat on-line a klasický retail. 
„V retailu existuje několik různých nástrojů, se kte-
rými lze pracovat. Ať už je to prostor, možnost 
budovat atmosféru, či připravit zážitek z nákupu, 

Soužití digitálního a retailového prostředí z pohledu zákazníka. To bylo hlavní motto 
dalšího setkání odborníků podporujícího dodavatele, výrobce, ale i agentury v oblasti 
POP projektů, které uspořádala asociace POPAI CE. Prodejní plochy se proměňují 
v místa, kde se nejen nakupuje, ale dochází i k výměně a sdílení informací.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Spotřebitelé chtějí
místa, kde se mohou
potkávat

nebo ochotný personál. Vždy jde o to, adekvátním 
způsobem využít dané prostory a umožnit interak-
ci a zážitek se zbožím, značkou či službou,“ uvádí 
Martin Hasilík. V případě prodejen je dnes tedy 
klíčové umět zaujmout, ať už vystavením, nebo 
aktivací emocí.

I ke sběru a recyklaci 
obalového materiálu

Společnost Waterdrop jako první na světě začala 
s výrobou mikrodrinků. Jejich produkty jsou zalo-
žené na ovocných a rostlinných výtažcích stlače-
ných do jedné malé kostky. Pomocí nich si lze vy-
tvořit nápoj bez cukru a jakýchkoliv chemických 
konzervantů. Hlavní myšlenkou značky je pít více 

vody a omezit slazené nápoje v PET lahvích. „Naše 
nápoje splňují to, co dnes spotřebitelé žádají. I pro-
to jsme od magazínu Financial Times získali oceně-
ní za nejrychleji rostoucí evropskou potravinářskou 
firmu. Naším posláním je, aby spotřebitelé daleko 
více pili vodu, respektive neslazené nápoje. Proto 
pracujeme na edukaci, jak toho dosáhnout, a tak 
plnit pitný režim,“ vysvětluje Kateřina Navrátilová, 
general manager společnosti Waterdrop CEE. Kro-
mě kostek se pod značkou prodávají i lahve, hrnky, 
karafy, a to, jakým způsobem se rozšiřuje produk-
tové portfolio, hodně záleží na zákaznících, re-
spektive na tom, co požadují. Nově vytvářené 
chutě jsou tak koncipované z velké části na zákla-
dě jejich zpětné vazby.

„U nás nejde pouze o produkty, ale máme i vlastní 
prodejny. Aktuálně jich je v šesti zemích světa už 

77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

23, z toho dvě v České republice s průměrnou ve-
likostí 20 metrů čtverečních. V letošním roce máme 
v plánu ve světě otevřít dalších 13 prodejen,“ sdě-
luje Kateřina Navrátilová. Prodejny jsou pro spotře-
bitele místem zážitku, aby se něco naučili, mohli se 
značkou komunikovat a třeba také odevzdat oba-
lové materiály k recyklaci. I proto se objevují spe-
ciální nabídky výhradně určené kamenným prodej-
nám, nikoliv pro e-commerce. Zajímavostí je i to, že 
každá prodejna má své vlastní gravírované lahve 
spojené s motivem konkrétního místa. 

Jen je nechte, 
ať si hrají

Pixie Crew Group je český výrobce hravých a zá-
bavných školních potřeb, hraček a dárků, které 
rozvíjejí kreativitu, fantazii a jemnou motoriku dětí. 
Mozaikový systém Pixel Crew spojuje dětský on-
-line svět s tím reálným, a to prostřednictvím sili-
konových panelů a dílků (pixelů). „Naše výrobky je 
zapotřebí vidět na vlastní oči a zažít je. Proto pra-
cujeme na tom, abychom přenesli nákupní zážitek 
na spotřebitele primárně v místě prodeje, přičemž 
sami žádný obchod aktuálně neprovozujeme,“ po-
odkrývá zakladatel a majitel Milan Gába. Při pro-

pagaci v místě prodeje se osvědčil formát papíro-
vého nebo polypropylenového displeje. 
V některých případech se pracuje s tím, že si lze 
v prodejnách výrobek osobně vyzkoušet. To se 
osvědčilo například v případě obchodní sítě Sam 
73, kde si děti během doby, kdy rodiče pro ně 
nakupují oblečení a boty, mohou s vybranými pro-
dukty hrát. Výsledkem bylo, že se díky této mož-
nosti zvedly prodeje v těchto prodejnách o 60 %. 
Neznamená to však, že by značka nebyla činná na 
internetu. V tomto případě k propagaci využívá 
velmi zajímavé propojení on-line s off-line světem. 
Jednou z nich je to, že na internetových stránkách 
je k dispozici editor, ve kterém si lze vytvářet vlast-
ní designy a ty následně sdílet.

Jak skloubit retail s on-line aneb umožnit hrát si 
s emocemi, velmi dobře vědí ve společnosti Olymp-
toy. Tento dovozce a distributor výrobců hraček 
celé řady značek řeší přístup ke každé zvlášť. Na-
příklad značka Schleich ještě před covidem prodá-
vala své hračky především v obchodech (62 %). 
„Nejdůležitější moment těchto hraček pro děti 
byla možnost si na ně sáhnout. Jakmile to proběh-
lo, dítě bez nich nechtělo z obchodu odejít. Probí-
hala celá řada prodejních podpor, jako POS mate-
riály, katalogy, druhotná vystavení, předváděcí 
akce s hosteskami a tak dále. Šlo nám o to mít co 

možná nejvíce prodejních míst po republice,“ kon-
statuje obchodní ředitel Jiří Kačer. To s nástupem 
pandemie přestalo logicky fungovat a bylo nutné 
nastartovat virtuální emoce.

Proto se začala tvořit produktová videa, posílila se 
aktivita na sociálních sítích, využil se influencer 
marketing, bannerové kampaně a došlo i k zalisto-
vání do prodejen mimo internetové specialisty – 
Rohlík.cz, drogerií a hobby marketů. „Do této doby 
potřeba nákupu hraček v těchto místech nikdy 
nevznikla. Najednou byla žádaná, protože prodejny 
byly změnou chování nakupujících velmi zasaže-
né,“ vypovídá Jiří Kačer. I proto se poměr prodejů 
internet vs. kámen otočil ve prospěch on-line 
(54 %). Jakmile se však v letošním roce situa ce tro-
chu stabilizovala, zákazníci opět vyrazili ve velkém 
do prodejen, a proto letošní čísla zatím vypadají 
73 % vs. 27 % ve prospěch retailu. Zákazníci zkrát-
ka chtějí fyzický zážitek a ten nelze nahradit.

Na závěr semináře vystoupil Radek Janíček, head 
of Magenta Experience Center společnosti T-Mo-
bile Czech Republic, a o tomto zážitkovém centru 
také mluvil. Kromě jiného sdělil, že pro něj bylo 
důležité vytvořit místo, kam by zákazníci nejen 
chodili nakupovat, ale aby došlo i k jejich oboha-
cení. Tedy získání zkušeností, poznání a zábavy. 

77%77%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446

inzerce
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NÁKUPČÍ

13 let v obchodu 
s potravinářským 
zbožím

250 položek 
napříč 
třemi 
zeměmi

6‚5 roku 
v oddělení 
nákupu

záliby: četba, cestování, 
hudba a hlavně rodina

1 dítě (syn Marek, 
7 let)

Adéla Kovková
nákupčí privátních 

značek uzenin, lahůdek 
a rostlinné stravy 
pro CZ, SK a HU,
Tesco Stores ČR

Adéla Kovková má ve společnosti Tesco 

Stores ČR na starost privátní značky 

uzenin, lahůdek a rostlinné stravy pro 

český, slovenský a také maďarský 

trh. Věří, že komunikace založená 

na dobré vůli, ale hlavně odborné 

způsobilosti a dobré znalosti 

oboru pomáhají zlepšovat 

dodavatelsko-odběratelské 

vztahy.

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

nás na 
sociálních 

sítích:

V oddělení nákupu začínala nejprve 
s menšími kategoriemi. „Nejdřív 
to bylo grilování, později lahůdky 
pro celou Českou republiku, kte-
rá se v průběhu let rozrostla o ob-

last takzvaného emerging market,“ popisuje Adéla 
Kovková. Právě ta zahrnuje celkově kategorie zdra-
vé stravy, mezi které patří také rostlinné výrobky 
a alternativy. V září roku 2020 povýšila a zaštítila 
kategorii privátních značek pro český, slovenský 
a maďarský trh v oblasti rostlinné stravy, lahůdek 
a uzenin. „Nedá se říct, že by tahle práce a pozice 
byla má první volba, dospěla jsem k ní časem pro-
střednictvím zkušeností z jiných pozic. Vzhledem 
k tomu, jak moc mě má práce baví a naplňuje, vím 
jistě, že bych v tuto chvíli neměnila,“ uvádí. Práce 
nákupčího je podle ní velmi pestrá a plná výzev 
nejen při jednáních s dodavateli, ale také při řešení 

Na obchodním vztahu 
je potřeba pracovat
Při vyjednávání nelze hledět pouze na okamžitý vý-
sledek. „Na obchodním vztahu je nutné pracovat 
dlouhodobě, a toho lze dosáhnout jen korektním 
jednáním z obou stran,“ je přesvědčena. Pokud má 
situace skončit ideálním řešením, a to je win-win, 
jednající musí ze schůzky odcházet s tím, že dosáh-
li nejlepšího možného výsledku pro obě strany. A to 
nikdy není lehká výzva. Obě strany musí zohlednit 
nejen zájmy a potřeby svých stran, ale také mož-
nosti a obvyklé podmínky na trhu, stejně tak výrob-
ní a logistické možnosti dodavatele.

Práce nákupčího čím dál více usnadňují moderní 
technologie, třeba umělá inteligence, která pomá-
há s vyšší efektivitou a optimalizací. Tohle všechno 



O vzorech a inspiraci 
Adély Kovkové čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Do obchodů Tesco se pod taktovkou 
Adély už dostala spousta novinek, kterou 

si zákazníci oblíbili a zařadili ji do svých 
pravidelných nákupních košíků.

Práce nákupčího je podle Adély velmi pestrá a plná výzev nejen při jednáních 
s dodavateli, ale také při řešení šíře a kvality sortimentu.

„Nic není 
těžké, jen to 
občas zabere 

víc času.“

šíře a kvality sortimentu. A nejtěžší je na ní časová 
náročnost. „Práce mě ale baví a mám to nasta-
vené tak, že nic není těžké, jen to občas zabere 
víc času,“ přibližuje svou filozofii práce Adéla. Ne-
zbytné je podle ní sledovat aktuální trendy a potře-
by trhu a operativně reagovat, aby zákazník dostal 
to, co očekává. A při tom všem je třeba sledovat 
také zájmy a potřeby firmy.

Nákupčí musí mít rád čísla
Mezi klíčové dovednosti pro pozici nákupčího řadí 
schopnost orientovat se v číslech. Ale nejen v nich. 
Zároveň musí být empatický. Chytrý, ale ne vychyt-
ralý. Snad jen trochu mazaný, zejména při obchod-
ním vyjednávání. Musí umět jednat rychle a flexibil-
ně, ale zároveň rozvážně, aby nezpůsobil zbytečné 
komplikace. „Nákupčí musí poznat, kdy je třeba být 
vstřícný a třeba i trochu ustoupit, aby ve výsledku 
dosáhl nejen svých cílů, ale i spokojenosti všech 
zúčastněných,“ vysvětluje specifika své práce. Část 
z těchto vlastností by měl mít člověk tak trochu 
„v krvi“, zbytek lze získat díky správnému přístupu, 
neustálému vzdělávání a praxí v oboru. Ke své prá-
ci běžně využívá data z trhu i průzkumy a rovněž 
zpětnou vazbu od zákazníků: „Jakýkoli nápad na 
novinku je dobrý a měl by se minimálně zvážit. Dou-
fám, že to naši zákazníci na prodejnách vidí.“

je velmi důležité, ale pokud nemá nákupčí s doda-
vatelem dobré vztahy a nedokážou spolu komuni-
kovat, celou práci to rozhodně neusnadní. A v sou-
časné době krizí, ať už jsou to následky covidu, 
konflikt na Ukrajině, nebo nedostatek surovin, je 
to vidět o to víc. „Dobré vztahy, pochopení, snaha 
vyjít si vstříc a třeba si i vzájemně pomáhat často 
přináší větší efekt než sebevyspělejší technologie,“ 
věří. Proto ve své práci sází hlavně na kvalitní ko-
munikaci, a i přes to, že si jde rozhodně za svými 
cíli, je ochotná dělat kompromisy.

Práce musí také přinášet radost. A tu vnímá hlavně 
tehdy, kdy se jí podaří dopřát zákazníkům to, co si 
přejí a potřebují. Do obchodů Tesco se už pod její 
taktovkou dostala spousta novinek, kterou si zá-
kazníci oblíbili a zařadili ji do svých pravidelných 
nákupních košíků: „Možnost jim to zajistit a být 
součástí toho koloběhu, kde je na konci spokojený 
zákazník, který měl možnost si koupit v danou 
chvíli to, co opravdu chtěl, mě baví. Na každou 
takovou novinku, kterou mám zařazenou v prode-
ji, jsem hrdá. A práce mi dává smysl.“
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Na tradičním trhu se pořád dějí věci. Jeho zástupci zvou do 
zmodernizovaných a nových obchodů v Bořitově, Tatenicích, 
Českých Heřmanicích a Semaníně, automatickou prodejnu 
Skupiny Coop ve Strakonicích už vyzkoušelo více než tisíc lidí, 
Můj obchod slaví výročí, Žabka nabízí obslužný pult a prodejna 
JIP v Bořanovicích získala ocenění. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Žabka 
zavedla 
obslužný pult
Maloobchodní síť prodejen Žabka rozšířila 
nabídku poskytovaných služeb pro své zá-
kazníky. Každý z nich si může pochutnat 
na kvalitních, čerstvých a zdravých pokr-
mech z nabídky obslužného pultu, který se 
v rámci pilotního projektu nachází od 
1. března v pražských prodejnách v Oblou-
kové a Legerově ulici.

Zákazníci maloobchodní sítě Žabka mají nově 
možnost vybírat z široké nabídky obslužného 
pultu, která kromě chlebíčků, balených baget 
nebo salátů zahrnuje rovněž polévky a hotová 
jídla. Zároveň mohou využít nově vytvořený 
prostor k posezení a zakoupené občerstvení 
konzumovat přímo v prostorách prodejen.

„Naše strategie dlouhodobě vychází z potřeb 
a přání našich zákazníků. Dnes už neplatí, že ve 
svém obchodě chtějí pouze nakoupit kvalitní 
potraviny za co nejlepší cenu. Kromě toho vy-
hledávají veškeré další doplňkové služby. Napří-
klad právě ty, které jim umožní dobře a rychle 
se najíst,“ vysvětluje Radim Lunda, generální 
manažer sítě Žabka. „Pilotní projekt by měl při-
vést do našich obchodů nové zákazníky. Záro-
veň od něj očekáváme zvýšení podílu tržeb 
z oddělení lahůdek na celkových výsledcích.“ 
Očekávaný objem tržeb na obslužných pultech 
činí čtyři procenta.

Novou prodejnu Coop HB
má obec Bořitov
V dubnu otevřelo Coop družstvo HB novou prodejnu v obci Bořitov. Předseda představen-
stva Vladimír Stehno po prvním měsíci provozu potvrzuje, že se jednalo o správné rozhod-
nutí a obraty obchodu předčily očekávání.

V souladu se strategií hledání nových příležitostí 
vyjednalo Coop družstvo HB s obcí Bořitov zajíma-
vý obchodní prostor, kde končil předchozí nájem-
ce. Bylo vyhodnoceno, že 1 200 obyvatel a dobrá 
spádovost zajistí zajímavý obrat. Jednalo se rychlé 
rozhodnutí a ještě rychlejší realizaci. Od převzetí 
prostoru byla prodejna vybavena do tří dnů. 
„Vzhledem k současným dlouhým dodacím termí-
nům zařízení jsme využili nabídky naší partnerské 
firmy RN Servis EU na zapůjčení chladicího zaříze-
ní. Spolu s výrobcem regálů také zajistila termín 
dodání do 14 dnů,“ doplňuje Vladimír Stehno, 
předseda představenstva Coop družstva HB.

Můj obchod je desetiletý
Síť maloobchodních prodejen Můj obchod letos slaví deset let svého působení v České re-
publice. Do aliance se za tu dobu zapojilo již více než 580 obchodů a ambicí společnosti 
Makro je letos překonat hranici 600.

K dalšímu růstu sítě Můj obchod, jež pomáhá 
partnerům poskytovat zákazníkům kvalitní služby 
v blízkosti jejich bydliště, následovat nejnovější 
trendy a konkurovat tak řetězcům, přispívá také 
modernizovaný koncept. Ten odstartoval v létě 
2020 a zavedl vylepšenou úroveň spolupráce, jež 
nyní čítá už téměř 90 členů.

Tradiční český maloobchod prošel během pande-
mie znovuzrozením. Zákazníci zůstávali častěji 
doma, začali více vařit, a proto pro ně bylo poho-
dlnější nakupovat průběžně v blízkosti jejich byd-
liště, tedy v menších obchodech. Společnost Mak-
ro, která drží zhruba 20% podíl na tradičním trhu, 
vnímá, že má tato změna v nákupním chování 
trvalejší charakter. „Zákazníci si zvykli na rychlé 
menší nákupy přímo v místě bydliště anebo po 
cestě z práce. Oblíbenost těchto prodejen zůstává 
i dnes. Český maloobchod má na trhu své neza-
stupitelné místo, z toho důvodu stojí za to ho dále 
rozvíjet. Naše řešení pro podporu tradičního ma-
loobchodu v ČR je partnerská aliance Můj ob-
chod. Naší misí je poskytovat partnerům stejnou 
podporu, jakou dávají maloobchodní řetězce 
svým pobočkám. Díky tomu jsou menší obchody 
schopné lépe konkurovat modernímu retailu svým 
vzhledem i kvalitou služeb,“ vysvětluje Miroslav 
Pácl, vedoucí aliance Můj obchod. Nyní je součás-
tí sítě Můj obchod celkem 585 prodejen po celé 
České republice. A Makro očekává, že na podzim 
tohoto roku jejich počet překročí hranici 600.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Konzum 
České 
Heřmanice 
a Semanín 
v novém
Během března a dubna Konzum, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, nezahálelo 
a zmodernizovalo další dvě prodejny sítě 
Konzum.

Do nového, moderního prostoru prodejen v Čes-
kých Heřmanicích a Semaníně zve zákazníky 
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. 
Úprav v rámci vnitřního vybavení a uspořádání 
se na konci února dočkal i obchod v Tatenicích. 
Všechna tato místa prodeje nabízejí standardní 
služby, jako je platba kartou, MiniBankomat 
s možností výběru hotovosti přímo u pokladny. 
Do prodejen je také možné nechat si zdarma 
doručit zboží ze supermarketu on-line, tedy z in-
ternetového obchodu www.coop-box.cz.

Více než tisíc lidí vyzkoušelo 
automatickou prodejnu
Po měsíci provozu první bezobslužné prodejny Skupiny Coop v České republice bylo potřeba 
doplnit sortiment o pánskou ochranu a lepší nabídku alkoholu. Bankovní identita ani regis-
trace pro zákazníky překážkou nejsou. Nejčastěji chodí do automatického obchodu nakupo-
vat do půlnoci a o volných dnech. Další podobné místo prodeje bude otevřeno v červnu 
v Českém Krumlově.

Dosavadní statistiky první tuzemské automatické 
prodejny ve Strakonicích ukazují, že velikost náku-
pu se v běžném a automatickém provozu nijak 
zásadně neliší. Lidé však mají tendenci si v rámci 
večerních nákupů více dopřávat a nakupují kromě 
alkoholu více také sladkosti a další pochutiny. 
Podle Lukáše Němčíka, ředitele rozvoje a marke-
tingu Skupiny Coop, si lidé zvykají velmi rychle na 
novou technologii a navíc se vůbec neobjevují pří-
pady vandalismu či krádeží. Čísla i reakce zákazní-
ků tak podle provozovatele zatím dávají důvod 
k optimismu.

Koncept automatického prodeje je vázán na vlast-
nictví bankovní identity, tu nyní nabízí jen část 
bank. V praxi ji má však každý, kdo u těchto bank 
využívá internetové bankovnictví. „Nárůst počtu 
lidí s bankovní identitou nám přinese více zákazní-
ků. Důležité také je, aby si lidé na novinku zvykli,“ 
komentuje Lukáš Němčík. Mladší zákazníci přijali 
podle dosavadních zkušeností systém automatic-
kého prodeje okamžitě a nakupuje jich nyní celko-
vě v obchodě více. Směrem k některým starším 
zákazníkům hraje důležitou roli personál prodejny, 
který neustále zaučuje zákazníky ve využívání nové 

technologie. „Nejsme nadnárodní řetězec a osob-
ní přístup je pro nás zásadní. Během denního pro-
vozu, kdy je v obchodě personál, věnujeme hodně 
času tomu, abychom zákazníkům vše v klidu vy-
světlili,“ doplňuje Roman Slamka, předseda Jedno-
ty, spotřebního družstva ve Volyni.

Bořanovická prodejna JIP
byla v březnu první
Soutěž Visa Czech Top Shop od začátku loňského roku každý měsíc oceňuje nejzajímavější 
tuzemské prodejny. V březnu získala první místo prodejna společnosti JIP východočeská 
v Bořanovicích.

Ocenění za 1. místo v soutěži Visa Czech Top 
Shop si v březnu odnesla prodejna společnosti JIP 
východočeská v Bořanovicích. Předávání se usku-
tečnilo přímo v provozovně za přítomnosti mana-
žera soutěže Jiřího Berana a zástupců manage-
mentu JIP východočeská: marketing manažera 
Michala Lelka a vedoucího prodejny Marka Stu-
deného a také manažerů z Global Payments 
 Ondřeje Holoubka a Andrey Gotvaldové Šilhánové.

Inspektoři při hodnocení zákaznického zážitku 
sáhli k opravdu velmi vysokým známkám. Při pří-
jezdu k prodejně je přivítala krásná moderní vel-
koryse prosklená budova. Po vstupu na prodejní 
plochu hodnotící zcela pohltil moderní koncept 
ve dřevě a kovu. Regálová čela jsou osazena vel-
koformátovými LCD obrazovkami, chlazená sekce 
ovoce a zeleniny je fyzicky oddělena skleněnou 
stěnou. Oddělení pečiva a lahůdek je výkladní 
skříní čerstvosti a pestrosti. Při předávání ocenění 
navíc byla právě první den v provozu nová pec, 
která je pouze na dřevo, což posouvá kvalitu pe-
kařských výrobků hned o několik tříd výš.

Ondřej Holoubek, communication manager Glo-
bal Payments, komentuje: „Od supermarketů člo-
věk většinou nečeká, že budou krásné. Hlavně 
levně nakoupit, co nejkratší frontu u pokladny 
a pak rychle pryč. JIP východočeská v Bořanovicích 
je úplně něco jiného. Připadáte si zde jako v archi-
tektonickém studiu, jídlo jako ve vybraném lahůd-

kářství. K tomu vůně čerstvě upečeného pečiva 
z dřevem vytápěné pece. To jsou přesně důvody, 
proč si tato prodejna titul zasloužila.“ A Michal 
Lelek, marketingový manažer JIP východočeská, 
doplňuje: „Ocenění si moc vážíme, je završením 
naší několikaleté práce a děkujeme inspektorům 
Visa Czech Top Shop, že si našeho úsilí všimli.“

Marek Studený, vedoucí prodejny JIP východočes-
ká v Bořanovicích, k ocenění uvádí: „Koncept naší 
prodejny je vlastně spojením toho nejlepšího ze 
světové konkurence. Pro inspiraci jsme objížděli 
celý svět a skládali ty nejlepší nápady do jednoho 
konceptu. Klademe velký důraz na čerstvost, kaž-
dý den provádíme smyslová hodnocení našich 
produktů. Máme vlastní výrobu lahůdek a salátů, 
čerstvé i živé ryby a také pekárnu, kde topíme 
pouze dřevem.“
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E-COMMERCE

K 

aždý den na základě vstupních 
dat spočítá optimální prodej-
ní ceny a ty následně nastaví. 
A to nejen v e-shopu, ale třeba 
i v prodejně. Nejde o budouc-

nost v retailu, ale už zavedený a v současné době 
prakticky nezbytný mechanismus. Na starost jej 
mají speciální systémy obstarávající dynamickou 
cenotvorbu. Do koncových cen pro spotřebitele 
může systém promítat nejen aktuálně ekonomic-
ko-politickou situaci z celého světa, ale i zákaz-
nické chování, storno objednávky, reklamace či 
počasí a dovolené. Přesně o tom je dynamická 
optimalizace cen v praxi – automatizovaný způsob 
nastavení nejlepších cen na základě různých pro-
měnných. Klidně i na denní bázi.

Amazon aktualizuje ceny 
i každých 10 minut

Hlavní faktor, který vstupuje do tohoto modelu 
a je nejdůležitější pro stanovení ceny, představu-
je chování zákazníků. Tedy tzv. poptávková křiv-
ka, jež určuje závislost prodaného množství na 
ceně a ostatních faktorech. Podle společnosti 
Deloitte se situace na trhu velmi rychle mění, pro-
to je důležité, aby obchod dokázal na tyto změny 
co nejdříve reagovat a aby cenu zboží přizpůsobil 
nejrůznějším výkyvům i trendům. V praxi to po-
tom funguje tak, že počítačový algoritmus zpra-
cuje obrovské množství dat a automaticky pak 
ceny mění podle toho, jak se zákazníci chovají. 
Nejde přitom jen o data za uplynulý den, ale 
o souhrn mnoha údajů za několik týdnů, měsíců 
i let. Souhrnná data jsou nezávislá na výkyvech, 
což zajišťuje stabilnější výsledek. A obchodům 
zase vyšší marži.

Vstupními daty jsou prodeje na úrovni objednávek, 
tedy co si kdo koupil, kolik kusů, v jaké barvě a za 
jakou cenu. Z těchto údajů se dá odhadnout po-
ptávka. Pak jsou to ceny konkurence – srovnání cen 
přes různé vyhledávače. V neposlední řadě webo-

Aktuální turbulentní doba s sebou přinesla pro obchodníky novou povinnost. Přeceňovat 
zboží na základě aktuální situace. Pandemie, ochrana planety, ale i konflikt na Ukrajině 
jsou jen některé z mnoha příčin, proč se ceny dodavatelů zboží a služeb v posledních 
měsících mění i několikrát do měsíce. Kdy cenu změnit a o kolik, je ale vždy ošemetné. 
Pomoc přináší speciální systémy.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Algoritmy mění cenyLoajalitu lze budovat
na každé úrovni

marketingového mixu
vá data, jako například návštěvnost stránek, jak 
moc spotřebitelé klikají na jednotlivé produkty, 
a spolu s tím pochopitelně dodavatel – pořizovací 
cena, marže a podobně. S takto získanými daty lze 
dále pracovat. Firma může zákazníka oslovovat 
individuálně, přizpůsobit slevy a další akce jeho 
preferencím. Na základě toho ví, do čeho má smy-
sl investovat. Ceny by se ale neměly měnit až moc 
často. Podle společnosti Deloitte je to vhodné jed-
nou týdně; například marketplace Amazon to 
zvládne i každých 10 minut.

Významná pomoc 
při optimalizaci 
marketingových aktivit

Dynamické naceňování pomáhá obchodníkům po-
mocí umělé inteligence určit správnou cenu pro-
duktu na základě definovaných proměnných (na-
cenění vůči konkurenci, požadovaná marže, 
zaměření na obrat, objem atd.). Využívá k tomu 
různé elasticity poptávky u různých produktových 
skupin a výrobků a predikci poptávky v souvislosti 
s cenovou hladinou. „S tímto se pracuje při správě 
širokých katalogů se statisícovými položkami s cí-
lem maximalizovat obchodní výsledky. U nás dyna-
mické naceňování ani personalizaci cen aktuálně 
nepoužíváme, nicméně pro automatizaci cenotvor-
by využíváme svůj vlastní nástroj,“ informuje On-
dřej Hnát, obchodní ředitel společnosti Alza.cz.

Správně nastavená dynamická cenotvorba může 
firmě zvýšit nejen obrat, ale maximalizovat zisk či 
zvýšit hodnotu nákupního košíku. Pomáhá navíc 
s konkurenceschopností, kdy lze navázat ceny na 
konkurenční. „V praxi umožňuje taková cenotvor-
ba lépe pracovat s optimalizací marketingových 
kampaní. Hodí se třeba k vytváření různých ceno-
vých hladin pro jiné typy zákazníků. Příkladem 
může být akvizice, kdy novému zákazníkovi nabíd-
nete výhodnější ceny, než jaké jsou zobrazeny 
tomu stávajícímu,“ deklaruje Dušan Smoljak, head 
of e-commerce consulting společnosti Acomware.

Cenu zboží lze měnit i podle typu zařízení, ze kte-
rého zákazník přijde do e-shopu, ale také třeba 
počasí. „Pak jste schopni automaticky zdražit kli-
matizace či větráky v okamžiku, kdy venku panují 
vysoké teploty, které zvyšují poptávku. Může 
 ovšem jít i o dvousečnou zbraň,“ upozorňuje Du-
šan Smoljak. Pokud zákazník přijde z různých mar-
ketingových kanálů anebo v jiný čas, může kvůli 
odlišným cenám vyhodnotit e-shop jako nedůvě-
ryhodný. „Podobně pokud si nastavíte pravidlo být 
levnější než vybraný konkurent, který také používá 
dynamickou cenotvorbu, je zde riziko, že se bude-
te cenově podrážet,“ dodává. Pak se obchodník 
může dostat do situace, kdy prodej za dané ceny 
nebude výhodný pro nikoho.

Neustálé změny mohou 
zákazníky zmást

Zákazníci dnes mají výrazně více možností, jak 
a kde mohou svoje nákupy řešit. „Mohou jen vy-
běhnout do večerky na rohu, zajet do vzdálenější-
ho hypermarketu nebo si zboží objednat a nechat 
dovézt až ke dveřím. Díky srovnávačům zboží mají 
mnohem více informací a často jsou méně loajální. 
Neboli informace o trhu, konkurenci a aktuálních 
nabídkách, mezi kterými spotřebitel vybírá, nutí 
prodejce k neustálé adaptaci a změnám. Zároveň 
konkurence na poli e-shopů dlouhodobě roste,“ 
zdůrazňuje Michal Zeizinger, pricing manager spo-
lečnosti Mall Group.

Pilířem cenové strategie společnosti dm drogerie 
markt je tzv. garance dm dlouhodobých cen. To 
znamená, že každé snížení ceny je platné minimál-
ně po dobu čtyř měsíců. „Zákazníci proto nemu-
sejí hlídat letákové akce, protože mají jistotu, že 
zvolené produkty pořídí vždy výhodně a v mo-
mentě, kdy je skutečně potřebují. Šetří tedy jak 
svůj čas, tak peníze,“ vysvětluje manažer komuni-
kace Jiří Peroutka. Podotýká, že oproti tomu dyna-
mické naceňování představuje obchodní strategii, 
kdy je cena výrobku přizpůsobována konkrétní si-
tuaci nebo potřebám nákupčího. „Cena není ga-

„Výhodou je rychlá reakce.“

Díky moderním technologiím zná vaši cenu konkurence většinou dříve než 
zákazníci. Dynamické naceňování slouží k rychlé a efektivní reakci na proměn-
livou nabídku na trhu. Pokud není deformovaný trh nebo nemáte extrémně 
loajální zákazníky, pak je vhodné reagovat na konkurenci.

Michal Zeizinger, pricing manager, Mall Group

Dynamická 
cenotvorba 
nemusí být 

pro každého 
obchodníka.
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váme vlastní algoritmus. Nese to s sebou nastave-
ní interních procesů a edukaci zaměstnanců v ob-
lasti cenotvorby,“ uvádí tisková mluvčí Olga 
Dolínková. Dodává, že přese všechno trend dyna-
mické tvorby cen vnímají jako stále rostoucí, včetně 
stále vyššího zapojení umělé inteligence.

Dobře navržený systém 
se umí přizpůsobit

V případě řešení třetích stran je na českém trhu 
možné využít systém společnosti Dataweps nebo 
české firmy Aures Laboratories, v zahraničí potom 
například Dealavo, Reactev, PrinceLabs atd. 
„Aktuál ně máme jen jednotky klientů, kteří nějaké 
řešení pro dynamické naceňování využívají. Stopro-
centně jde ale o trend a věřím, že počty e-shopů 
s dynamickou cenotvorbou budou růst,“ predikuje 
Dušan Smoljak. Řada subjektů se přitom domnívá, 
že jejich potřeby na vhodné řešení jsou naprosto 
unikátní a specifické. Dobře navržený systém se 
však umí přizpůsobit a podchytit tato specifika – ať 
už jde o e-shop, nebo síť supermarketů.

„Naproti tomu vývoj vlastního systému je záleži-
tost na roky práce specialistů na backend, front-
end, i data science, na což má jen málokterý retai-
ler dostatečnou kapacitu. Cesta on-demand 
vývoje od softwarové firmy pak často končí u ne-
praktického a málo promyšleného řešení, jelikož 
hlavním cílem dodavatele je split zadání s minimál-
ními náklady. S dobrým externím řešením lze do-
sáhnout velmi rychlé implementace a business 
přínosů. Kromě toho zákazník získá již ověřený 
nástroj, který je navíc dále rozvíjen, aby poskytoval 
maximální přehled a pohodlnou kontrolu nad vaší 
cenotvorbou,“ konkretizuje Radim Dudek, spolu-
zakladatel společnosti Yieldigo. 

rantována po delší dobu a neustálé změny mohou 
z našeho pohledu vést ke zmatení zákazníků. 
Uplatnění v maloobchodě je určitě využitelné, 
přesto nepředstavuje strategii, kterou bychom ve 
vztahu ke svým zákazníkům volili,“ shrnuje.

Pro internet 
i pro kámen

Na první pohled by se mohlo zdát, že dynamická 
změna cen je určena pouze pro e-shopy. Ale ne-
musí tomu tak být. „Uplatnění může najít všude 
tam, kde je potřeba řešit cenotvorbu mnoha polo-
žek, tedy jak v e-commerce, tak v tradičních ka-
menných prodejnách. Využít se dá u všech pro-
duktových kategorií, nicméně jednodušší 
uplatnění má u výrobků s vysokou frekvencí náku-
pu, jako jsou například potraviny,“ říká Ondřej 
Hnát. Například díky technologii – digitálním ce-
novkám – lze změnit cenu během několika sekund 
u všech produktů v kamenných obchodech. Zařídí 
to automatizovaný systém.

V případě změn těch papírových několikrát denně 
by to bylo neefektivní. Dušan Smoljak připouští, že 
tento způsob možný je, ale v praxi se zatím příliš 
nevyužívá. Podle něj je dynamická změna cen pri-
márně stále určena e-shopům a upozorňuje i na 
to, že je potřeba počítat s tím, že jde o nákladnou 
záležitost, jejíž návratnost není jednoznačná. 
„Osobně si myslím, že se nevyplatí ani e-shopům 
s obratem pod deset milionů korun měsíčně. Rov-
něž pokud má e-shop jen jednotky nebo desítky 
produktů, nemá příliš smysl do automatizačních 
nástrojů investovat,“ je přesvědčen.

Pomocníků pro automatizaci nejen naceňování 
existuje více. Využívané jsou nástroje na monitoro-
vání cen konkurence nebo automatičtí naceňovací 

roboti, kteří usnadňují cenotvorbu podle definova-
né strategie (jak vůči konkurenci nebo i s ohledem 
na životní fázi výrobku, stáří zboží na skladě, mar-
žová kritéria, předpokládanou poptávkovou křivku 
atd.), a to například i na zahraničních trzích, kde 
mohou obchodníci působit. Společnost Alza.cz 
využívá robota pro monitoring cen na trhu, a tak 
může zákazníkům garantovat výhodné ceny.

Dostupná jsou vlastní 
a krabicová řešení

Existuje celá řada nástrojů, od sledování cen ať 
v klasickém, nebo on-line prostředí až po návrh 
cenových úprav včetně predikce, co navržená cena 
udělá s obratem, počtem kusů a marží. „Z našich 
zkušeností ale vyplývá, že sebelepší komerční sys-
tém nikdy neobsahuje vše, co potřebujete, abyste 
nemuseli dělat kompromisy ohledně naplnění 
byznys strategie a plánů,“ prozrazuje Michal Zei-
zinger. Proto se ve společnosti Mall Group vydali 
cestou vývoje vlastního interního systému, aby 
byli dostatečně flexibilní, ať už z pohledu propo-
jení s ERP, BI reportingem, tak i vyvíjejících se po-
žadavků obchodu. Vlastní cenotvorbu řeší kombi-
nací rule-based a machine learning algoritmů, 
které obchodníkům nabízejí různé cenové přístu-
py a je na nich vybrat si, který z cílů potřebují ak-
tuálně naplnit.

O úspěchu obchodníků dnes rozhoduje cenotvor-
ba a schopnost pružně reagovat na změny na trhu. 
Značka Datart pracuje s dynamickou cenotvorbou 
na základě vývoje nákupních cen a monitoringu 
konkurence. „Nezohledňujeme počasí ani další 
vnější vlivy, vždy se chováme zodpovědně a férově 
k našim zákazníkům. Proaktivně reagujeme na 
změny trhu a tím zvyšujeme důvěru zákazníků 
v naši značku. Pro dynamické určování cen využí-
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CS #1

OBLIBU MLÉČNÝCH 
ZNAČEK ZDRAŽENÍ 
NESNIŽUJE
Mléčné výrobky zahrnují širokou škálu produktů a díky 
tomu bychom těžko hledali české domácnosti, které 
žádné z nich nenakupují. A tak není divu, že v jejich 
průměrném nákupním košíku představují bezmála 13 % 
z celkových výdajů do rychloobrátkového zboží. Tento 
segment dramaticky postihlo zdražování, a to nejen 
vstupních surovin, ale i samotné výroby a prodeje. 
I přesto však zůstávají zákazníci svým produktům 
prozatím věrní.

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: ZMRZLINY
CS #3: OPALOVACÍ KOSMETIKA

Z
průzkumu společnosti GfK Czech 
vyplývá, že v období od 3/2021 
do 2/2022 tuzemští spotřebitelé 
nakupovali mléčné výrobky v prů-
měru jednou za tři dny. K největ-

ším mléčným kategoriím z hlediska výdajů patří 
sýry, mléko, jogurty, mléčné dezerty, smetana 
a kondenzované mléko nebo máslo. Z menších 
lze jmenovat tvaroh, zakysané mléčné nápoje 
a pomazánkové máslo.

Největší výdaje šly za 
smetanou ke šlehání

Sýry nakupují prakticky všechny české domác-
nosti, přičemž uskuteční v průměru více než šest 
nákupů za měsíc. Za posledních 12 měsíců čini-
ly výdaje za kategorii sýrů na průměrnou kupu-
jící domácnost přes 4 900 Kč. Až 98 % domác-
ností nakupuje mléko, avšak jeho frekvence 
nakupování byla podstatně nižší. Mléko se ob-
jevilo v nákupním koši přibližně dvakrát měsíčně 
a roční výdaje jedné kupující domácnosti na 
kategorii činily bezmála 1 320 Kč. Podobný 
okruh spotřebitelů mají i jogurty. „Na nákup 

jogurtů se spotřebitelé vydali přibližně tři-
krát za měsíc a průměrné roční výdaje na 
kategorii činily 1 220 korun,“ uvádí 
konzultantka Hana Paděrová.

I v rámci smetany a kondenzovaného 
mléka si svůj výrobek najdou téměř všichni. 

Rozdíly jsou ale v jednotlivých katego riích. 
Přibližně osm z deseti domácností nakupovalo 

smetanu ke šlehání v průměru čtrnáctkrát roč-
ně. Stejný počet si domů přinesl zakysanou sme-
tanu, ale pouze jedenáctkrát ročně. Smetana na 
vaření oslovila bezmála tři čtvrtiny domácností 
v průměru osmkrát ročně a více než polovina 
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I přesto však zůstávají zákazníci svým produktům 
prozatím věrní.

nosti, přičemž uskuteční v průměru více než šest 
nákupů za měsíc. Za posledních 12 měsíců čini-
ly výdaje za kategorii sýrů na průměrnou kupu-
jící domácnost přes 4 900 Kč. Až 98 % domác-
ností nakupuje mléko, avšak jeho frekvence 
nakupování byla podstatně nižší. Mléko se ob-
jevilo v nákupním koši přibližně dvakrát měsíčně 
a roční výdaje jedné kupující domácnosti na 
kategorii činily bezmála 1 320 Kč. Podobný 
okruh spotřebitelů mají i jogurty. „Na nákup 

jogurtů se spotřebitelé vydali přibližně tři-
krát za měsíc a průměrné roční výdaje na 
kategorii činily 1 220 korun,“ uvádí 
konzultantka Hana Paděrová.

I v rámci smetany a kondenzovaného 
mléka si svůj výrobek najdou téměř všichni. 

Rozdíly jsou ale v jednotlivých katego riích. 
Přibližně osm z deseti domácností nakupovalo 

smetanu ke šlehání v průměru čtrnáctkrát roč-
ně. Stejný počet si domů přinesl zakysanou sme-
tanu, ale pouze jedenáctkrát ročně. Smetana na 
vaření oslovila bezmála tři čtvrtiny domácností 
v průměru osmkrát ročně a více než polovina 

českých domácností 
konzumuje jogurty 
2- až 3x měsíčně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/III–20/IV

37,1 %
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Výhradní distributor: new delespine, s.r.o. 
e-mail: obchod @biovavrinec.info 
www.biovavrinec.info    /biovavrinec

POCTIVÉ ČESKÉ PRODUKTY

V NEKOMPROMISNÍ 100% BIO KVALITĚ

S DŮRAZEM NA EKOLOGII A UDRŽITELNOST

BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD A CHEMIE

MLÉČNÉ 
PRODUKTY

DOPŘEJTE 
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
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domácností nakoupila kondenzované mléko 
s průměrnou frekvencí jednou za čtvrt roku. 
„Přitom zdaleka nejvyšší výdaje na kupující do-
mácnost a rok zaznamenala smetana ke šlehání, 
a to bezmála 520 korun,“ dodává Hana Padě-
rová. U druhé nejvíce penetrované kategorie, 
zakysané smetany, byly výdaje na domácnost 
zhruba poloviční.

Promoce cílí nejvíce 
na másla

Celých 94 % domácností si v posledním ročním 
období přineslo domů mléčné dezerty, a to 
v průměru pětkrát za dva měsíce. Roční výdaje 
na mléčné dezerty přesáhly 1 270 Kč. Nejoblí-
benější jsou ty tvarohové, které nakupovaly tři 
čtvrtiny domácností, více než polovina domác-
ností nakupovala dezerty se zakysanou smeta-

nou, pudingy, pudingy se smetanou a chlazené 
snacky (tyčinky). Mléčná rýže přilákala k nákupu 
46 % domácností a 40% hranici penetrace pře-
konaly ještě termixy a dětské smetanové dezer-
ty. Až 9 z 10 domácností nakupuje máslo a tva-
roh. Máslo si Češi domů přinesli v průměru 
šestnáctkrát, tvaroh potom jen čtrnáctkrát. Přes 
tři čtvrtiny domácností nakupují zakysané mléč-
né nápoje. Nejoblíbenější jsou kefír a jogurtové 
nápoje. Obě kategorie se v posledním ročním 
období objevily v nákupním koši u více než po-
loviny domácností.

„Na mléčném trhu hrají promoce o něco větší 
roli než na celkovém trhu s rychloobrátkovým 
zbožím. Až 55 korun z každé stokoruny vynalo-
žené na nákup mléčných výrobků spotřebitelé 
v posledních 12 měsících utratili v akčních ná-
kupech. Největší promoční podíl je v kategorii 
másla, a to 70 procent,“ vypočítává Hana Padě-
rová. Následují mléčné dezerty, mléko a jogurty, ... /...

kde se promoční podíl pohybuje kolem 60 %. 
Naopak nejmenší promoční tlak byl zazname-
nán u tvarohů. Mléko tuzemské domácnosti 
kupovaly v akci o 45 % levněji, o třetinu levněji 
v akci pořizovaly máslo. Tvaroh a mléčné dezer-
ty bylo možné v akci nakoupit o čtvrtinu výhod-
něji. „Vlivem inflace a dalších vnějších okolnos-
tí došlo v meziročním srovnání v březnu 
a prvních dubnových dní v hlavních kategoriích 
mléčných výrobků ke zdražení akčních cen 
o zhruba 19 procent. Jde hlavně o kategorii má-
sel,“ prozrazuje Kristýna Hořovská, PR specia-
listka srovnávače Kupi.cz. Toto zdražení odpo-
vídá i trendu v jiných kategoriích. Másla zdražila 
o 19 %, ale dražší je i samotné mléko, za které 
spotřebitelé zaplatí o desetinu víc. Zvedání cen 
se však ještě více promítá v peněženkách zákaz-
níků z důvodu nižšího počtu promoakcí.

Výhradní distributor: new delespine, s.r.o. 
e-mail: obchod @biovavrinec.info 
www.biovavrinec.info    /biovavrinec

POCTIVÉ ČESKÉ PRODUKTY

V NEKOMPROMISNÍ 100% BIO KVALITĚ

S DŮRAZEM NA EKOLOGII A UDRŽITELNOST

BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD A CHEMIE

MLÉČNÉ 
PRODUKTY

DOPŘEJTE 
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

V NEKOMPROMISNÍ 100% BIO KVALITĚ

S DŮRAZEM NA EKOLOGII A UDRŽITELNOST

BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD A CHEMIE

inzerce
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Dochází k rozšiřování 
produktů 
na veganské bázi

Více volného času stráveného doma během 
pandemie přivedlo mnoho spotřebitelů k vaření, 
a to se odrazilo i na složení nákupního košíku 
nejen u mléčných výrobků. Dlouhodobým tren-
dem je, že zákazníci stále více řeší nejen složení 
a kvalitu použitých surovin, ale také jejich pů-
vod. „Prim tak hrají hlavně farmářské a lokální 
produkty. Stoupá i význam a podíl privátních 
značek, které musejí reflektovat i výše zmíněné 
požadavky zákazníků. I proto jsme v Košík.cz 
spustili naši vlastní značku Authentic, která na-
bízí právě poctivé a kvalitní produkty od lokál-
ních farmářů a dodavatelů,“ popisuje specialista 
na mléčné produkty Jan Kovář. A upozorňuje na 
to, že u obalových materiálů je kladen stále vět-
ší důraz na udržitelnost a ekologii, proto se vět-
šina výrobců snaží omezit používání plastů 
a  vyrábět hlavně z recyklovaných nebo recyklo-
vatelných materiálů.

Z pohledu nákupů běžného zákazníka jsou tedy 
potraviny včetně mléčného segmentu jednou 
z kategorií, kterou průběh pandemie příliš ne-
zasáhl. „Bohužel po tom, co se situace s covi-
dem trochu uklidnila, nás o to více zasáhla vlna 
zdražování, která má na ceny produktů velký 
vliv. Ke zdražování dochází každým dnem a vli-
vem situace na Ukrajině si nikdo aktuálně neod-
važuje hádat, kde se to zastaví,“ reaguje na 
současný stav Petra Hlavínová, junior brand ma-
nager společnosti Meggle. Vysoké ceny velmi 
ovlivní šíři sortimentu produktů.

Stejně jako v minulosti dochází i zde, přes veš-
kerá úskalí, ke snaze sledovat nové trendy. Na-
příklad snižování uhlíkové stopy během výroby, 
používání ekologičtějších obalů, či rozšiřování 

produktů na veganské bázi. V této kategorii je 
momentálně velký potenciál. „Prodej bio mléč-
ných produktů již několik let po sobě roste me-
ziročně přibližně o 15 procent. Během korona-
virové pandemie ještě více posílil celosvětový 
trend zdravého životního stylu a kvalitní bio 
mléčné produkty se dostaly prakticky do všech 
velkých obchodních řetězců,“ přibližuje Petr 
Poláček, marketingový manažer společnosti 
Čerstvě nadojeno (Bio Vavřinec). Ostatně po-
dobně je tomu i jinde v Evropě, a proto spotře-
bitelé výrazněji podporují produkty z lokální 
produkce.

Důležitou položkou jsou 
i náklady na skladování

V rámci čerstvých mléčných výrobků je aktuál-
ním trendem snižování obsahu cukru. „Spotře-
bitelé nyní hledají přírodnější a méně sladké 
výrobky. A stejně tak, jako byl před časem stra-
šákem tuk, nyní přebral štafetu právě cukr,“ 
deklaruje Jiří Kollár, obchodní manažer společ-
nosti Bohušovická mlékárna. Zdražení výrobků, 
které je od začátku letošního roku znatelnější 
než kdykoliv předtím, je dáno primárně zdraže-
ním vstupů. Pokud se nestane nic zásadního, 
cena syrového mléka přesáhne své historické 
maximum. Obalové materiály, jako je plast, hli-
ník a karton, zdražily od minulého roku o desít-
ky procent. Tento náklad se pak bohužel logic-
ky promítne do ceny finálního výrobku. „Na 
trhu s obalovým materiálem je nyní nedostatek 
strategických surovin, a i našim dodavatelům 
neúměrně rostou náklady,“ přiznává.

Od druhé poloviny roku 2021 se i Mlékárna 
Hlinsko potýká se zvyšujícími cenami všech 
vstupních surovin, obalů, energií atd. „V někte-
rých segmentech neregistrujeme jen prudký 
růst cen, ale i to, že dané suroviny nejsou k dis-
pozici v dostatečné míře,“ konstatuje generální 
ředitel Jiří Tvrdík. Tyto vlivy se následně samo-
zřejmě projevují i ve výstupních cenách výrobků. 
Do cen mléčných výrobků se promítají také ná-
klady na skladování a distribuci. „Oproti loňské-
mu roku náklady na dopravu vzrostly o více než 
25 procent. Elektrická energie, které se při chla-
zení mléčných výrobků spotřebuje poměrně 
velké množství, vzrostla o neuvěřitelných 87 
procent. Jde o obrovský skokový nárůst, který 
jsme doposud za celou dobu provozu naší spo-
lečnosti nezažili,“ konkretizuje Josef Nekovář, 
ředitel společnosti Accom Czech.

Předpokládá se, že letošní rok by se měl nést 
v duchu stabilizace. „Osobně bych dlouhodo-
bé strategie kvůli krátkodobým výkyvům na 
trhu, které způsobila válka, pandemie nebo 
různá hygienická a další nařízení, příliš nemě-
nil. Opravdu extrémní vliv na kategorii mléč-
ných výrobků a potravinářství obecně pak má 
zelená politika Evropské unie, teď do jisté míry 
přejmenovaná na energetickou soběstačnost. 
Ačkoliv z dlouhodobého hlediska souhlasím, 

že je třeba přemýšlet ekologičtěji, chybí mi glo-
bální přístup a studie dopadu a proveditelnos-
ti,“ sděluje Jan Teplý, ředitel obchodu, marke-
tingu a nákupu společnosti Madeta. Některá 
nařízení, příliš rychlá a drastická, jsou podle 
něho vlastně proti přírodě v celosvětovém po-
hledu, i proti ekonomice.

Principiálně žádná dlouhodobá výrazná změna 
v přístupu spotřebitelů nenastala. „Během pan-
demie se omezil nákup velkých balení potravin 
vhodných pro gastro, naopak narostl objem 
malých spotřebitelských balení. Od nich teď če-
káme mírný odklon, protože se restaurace moh-
ly vzpamatovat. Na druhou stranu vliv, který to 
zabrzdí, je válka na Ukrajině a opět úspory a še-
tření,“ komentuje situaci Jan Teplý. Takže se dá 
čekat střednědobý nárůst akčních prodejů a vět-
ší cenová senzibilita.

Hlavním kritériem při 
výběru je chuť a značka

Ačkoliv je český trh velmi cenově senzitivní, je 
o kvalitní a zdravé produkty stále větší zájem ze 
strany spotřebitelů rozličných skupin. „Naším 
klasickým zákazníkem je dnes každý, kdo dbá 
o vyváženost svého jídelníčku a myslí na své 
zdraví. Stále ovšem platí, že poskytnutí slevy 
často až ztrojnásobí obvyklé prodejní výsledky,“ 
vysvětluje Petr Poláček. Aby výrobek zaujal na 
regále, musí grafické zpracování i použitý mate-
riál obalu korespondovat s filozofií značky. 
V případě společnosti Bio Vavřinec to znamená 
farmářský původ, kvalitu, chuť a samozřejmě 
podporu ekologického zemědělství.

„Podle čeho spotřebitelé mléčné výrobky naku-
pují, nelze paušalizovat. Mezi hlavní kritéria však 
patří chuť, cena a značka, někdy hraje roli i kon-
krétní použití daného výrobku. Například v pří-
padě másla pro namazání na chleba si spotřebi-
telé dopřejí kvalitní značkový výrobek, jako je 
Tatra Farmářské máslo, na pečení se pak spoko-
jí s levnějšími výrobky privátních značek,“ speci-
fikuje Jiří Tvrdík. Zároveň platí, že čím více je 
kategorie komoditní (trvanlivé mléko apod.), 
tím větší roli při nákupním rozhodování hraje 
cena (často podpořená akční slevou) a naopak 
u kategorií s vyšší přidanou hodnotou (mléčné 
dezerty, tvrdé sýry atd.) je hlavním kritériem 
chuť výrobku a značka. „Jako značkový výrobce 
se vždy soustředíme primárně na chuť našich 
výrobků. Kdo si koupí výrobky Tatra, ten se 
může spolehnout, že ho chuť našich výrobků 
nikdy nezklame. Věříme tomu, že to je dlouho-
době ta nejlepší cesta,“ uzavírá Jiří Tvrdík.

„Cena 
mléka 
zřejmě 

neklesne.“

Celý trh s mlékem velmi ovlivňují 
zvyšující se náklady na veškeré vstupy 
a zejména pak ceny smetany a syrového 
mléka. Mléka je momentálně všeobecně 
nedostatek v celé Evropě, takže se nedá 
předpokládat, že by jeho cena mohla 
v blízké době klesat.

Jan Fogl, 
manažer pro marketing a obchod, 
Choceňská mlékárna

Rostou prodeje 
mléčných 
privátek.
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Polárka
- legendární zmrzlina
Tradice oblíbené zmrzliny Polárka vznikla již v roce 1949. O sedmdesát let později dostala tato 
značka zbrusu novou tvář. Redesign proběhl u obalů i u loga. Původní a dobře známá ikona v podo-
bě medvědice Polárky v něm ale zůstala dál. Výrobce se i nyní snaží držet, při výrobě zmrzlin, pů-
vodních tradičních produktů, ale dbá také na inovativní a moderní přístup. Zákazníci si tak můžou 
vychutnat zmrzliny plné svěžesti a ovoce, tvarohové nanuky nebo prémiové zmrzliny s trojitou 
čokoládovou polevou. Pro rok 2022 však chystá Polárka mnohem více. 

voje jméno dostala značka Po-
lárka po úplně prvním mláděti 
ledního medvěda, kterého se kdy 
v ZOO Praha podařilo odchovat 
až do dospělého věku. Medvědí 

mládě se okamžitě stalo populární. Pražské 
mrazírny toho využily a začaly již před více 
než 70 lety do obchodů dodávat zmrzlinu 
s jeho jménem i obrázkem. Novodobá znač-
ka Polárka navázala na tradici svojí Retro 
řadou. Hlavním motivem zde zůstala Es-
kymačka, která byla tolik typická i pro pů-
vodní obaly této značky. Zákazníci mohou 
vyzkoušet legendární smetanovou Ruskou 
zmrzlinu nebo také Kokosino a Polárkáček.

Značka Polárka disponuje širokou 
nabídkou zmrzlin. Na své si přijde 
skutečně každý! Pro ty menší vy-
rábíme zmrzliny ve tvaru donutu 
Oblížek, který kromě původní pří-
chuti přišel letos i s čokoládou. Kdo 
ujíždí na ovoci, určitě si zamiluje 
naše smoothie až s 39 % ovoce. Pro 
náročnější máme prémiovou řadu 
hogo fogo s trojitou vrstvou čoko-
lády, hogo fogo na dřívku či v kor-
noutu. Unikátní smetanové Zorba 
nanuky a pro pravé klasiky Koko-
sino, Polárkáček nebo smetanovou 
Ruskou zmrzlinu.

Již dříve měli naši zákazníci možnost po-
chutnat si na zmrzlinách Zorba. Unikátní 
chuť jogurtové zmrzliny jste mohli vyzkou-
šet ve dvou vychytaných příchutích. Pů-
vodní originální příchuť Zorba jogurtová 
zmrzlina s medem a mandlemi se stala již 
klasikou. Pro milovníky ovocných zmrzlin 
máme výtečný nanuk Zorba se smetano-
vým jogurtem s příchutí lesního ovoce. Letos 
jsme mysleli na milovníky čokolády! Základ 
smetanového jogurtu řeckého typu zůstává, 
bez toho by to nebyla Zorba. Ale co takhle 
přidat čokoládu a křupinky. Zorba zmrzlina 
řeckého typu s čokoládovým toppingem je 
na světě a rozhodně stojí za ochutnání!

aa

S
Proč Polárka Naše zmrzliny Naše novinka roku 2022
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CS #2 ČEŠI SI RÁDI
PŘIPLATÍ 
ZA PRÉMIOVOST
Zmrzlina je velmi impulzní kategorie, která je ovlivněna především počasím. A to 
loňské zmrzlinám moc nepřálo. Z průzkumu společnosti Unilever Czech Republic je 
patrno, že 65 procent spotřebitelů si koupí zmrzlinu především proto, aby se osvěžila, 
a většina dotázaných volí především ty vodové. Necelých 33 procent konzumentů 
vnímá zmrzlinu jako odměnu, kterou si koupí pro své potěšení. A přitom volí 
smetanové varianty. Trhem začíná stále více rezonovat prémiovost a kvalita.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

26 %

Č
eští spotřebitelé si mezi 03/2021 
a 02/2022 dopřáli 40‚6 milionů 
litrů zmrzliny v celkové hodnotě 
4‚2 miliardy korun. Spotřeba me-
ziročně klesla o 2‚5 % v objemu 

a o 1‚7 % v hodnotě. Prodeje zmrzliny v ob-
chodech mají v posledních třech letech klesa-
jící trend. Vyplývá to z průzkumu společnosti 
NielsenIQ.

českých domácností konzumuje 
zmrzliny na dřívku nebo malá 
balení 2- až 3x měsíčně.

Spotřebitelům nejvíce 
chutná vanilková

Nejprodávanějšími zmrzlinami nadále zůstávají 
jednoporcové. Tvoří více než polovinu veškeré-
ho prodaného objemu (52 %). Následují rodin-
ná balení s 36% podílem na prodaném objemu 
a zbylých 12 % připadlo segmentu zmrzlino-

vých dezertů a pralinek. „Segment jednopor-
cových zmrzlin byl jediný rostoucí, 

v porovnání s předchozím rokem 
narostl o 2‚8 procenta,“ in-

formuje analytička Zuzana 

Sechterová. Pokud se na nej-
větší segment podíváme blíže, 

nejprodávanějšími jsou nanuky 
s 56% podílem na prodaném 
objemu. Necelá čtvrtina jedno-

porcových zmrzlin se prodala ve formě kornou-
tů a 16 % objemu prodejů patřilo zmrzlinám ve 
formě sendvičů.

Na vzestupu jsou v kategorii zmrzlin privátní znač-
ky. Za poslední tři roky objem jejich prodeje vzros-
tl ze 43 % na 52 % a jejich spotřeba rostla dvou-
ciferným tempem (o 16‚4 %). Naproti tomu 
značkové produkty během tří let ztratily v objemu 
necelých 20 %. Čechům nejvíce chutná vanilková 
příchuť, následuje čokoládová, jahodová a sme-
tanová. „Nejvýznamnějším kanálem pro prodej 
zmrzliny zůstávají supermarkety, které tvoří 
56 procent objemového podílu, i když oproti loň-
skému roku zaznamenal tento kanál pokles 
o 2‚4 procenta,“ sděluje Zuzana Sechterová. 
V hypermarketech, druhém největším kanále, 
se prodá 28 % objemu (nárůst o 1‚7 %). Men-
ší prodejny pod 400 m2 pak tvoří zbylých 16 %.

Trendy je domácí mlsání

Zmrzlinová sezona roku 2021 byla v gastronomii 
ovlivněná pandemií, nicméně v retailu se  jednalo 

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV
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o poměrně standardní rok. „V letošním roce 
však věříme v dobrou sezonu, i když Mroží po-
časí zařídit neumíme,“ pronáší s úsměvem Jakub 
Kořán, Prima brand manager společnosti Bid-
food Czech Republic. Výrobně i sortimentně jsou 
ale připraveni na silnou sezonu, a to především 
díky novinkám, jako je Mrož Meruňky s 60% 
podílem ovoce a Pegas Pistacchio a Pegas Cara-
mello, které zákazníkům nabídnou měkkou po-
levu. Zároveň firma investovala do své zmrzlino-
vé továrny, aby zajistila spolehlivé dodávky pro 
zákazníky zmrzliny Prima po celý rok.

Změnu spotřebitelských návyků a preferencí vli-
vem pandemie pocítili také ve společnosti Unile-
ver Czech Republic, a to se samozřejmě projevilo 
na jejich zmrzlinovém portfoliu. „Výrazně vzrost-
la poptávka po zmrzlinách pro domácí konzuma-
ci, jako jsou multipacky, pinty nebo vaničky,“ 
konkretizuje Monika Vybíralová, strategic portfo-
lio & innovation manager. Zmrzliny na doma 
a nanuky však s sebou nesou jistou vyšší zátěž 
pro životní prostředí. „Jsme rádi, že v roce 2020 
se nám podařilo u zmrzlinových kornoutů dosáh-
nout skvělých úspěchů v oblasti redukce plastů. 
Díky odstranění plastových víček ze zmrzlinových 
kornoutů jsme dokázali ušetřit až 20 tun plastů 
za rok,“ pochvaluje si Tomáš Myler, tiskový mluv-
čí společnosti Lidl Česká republika.

V sezoně zmrzliny 
kupuje více než polovina 
spotřebitelů

Zmrzliny v období od 02/2021 do 01/2022 na-
koupilo 88 % českých domácností. Na nákup se 
vydaly v průměru patnáctkrát během roku a za 
kategorii utratily více než 860 Kč. Velká rodinná 
balení přitom v nákupech zmrzlin pro domácí 
spotřebu převládají a jejich význam meziročně 
roste. Na nákupy rodinných balení směřovaly 
v posledním ročním období více než tři čtvrtiny 
z celkových spotřebitelských výdajů na katego-
rii. „Pokud bychom označili měsíce, kdy za ka-
tegorii spotřebitelé utrácí nadprůměrně, pak by 
jimi byly duben až srpen. Za těchto pět měsíců 
zákazníci utratí více než tři pětiny ze svého roč-
ního rozpočtu na tuto kategorii,“ deklaruje kon-
zultantka Hana Paděrová.

Během průměrného měsíce od dubna do srpna 
skončí zmrzlina v nákupním koši 57 % domác-
ností. Mimo sezonu je průměrná měsíční pene-
trace podstatně nižší. V posledních letech ale 
rostla z 31 % v 2019 na 34 % v roce 2021, 
zatímco průměrná měsíční penetrace v sezoně 
byla stabilní. Promoční tlak je v kategorii jen 
o málo vyšší než na celém rychloobrátkovém 
trhu. Při nákupech impulzních balení spotřebi-

telé utratí každých 47 Kč ze sta na nákupy 
v akci. Na akční nákupy rodinných balení smě-
řuje dokonce 56 % z celkových výdajů.

Privátky často lákají 
cenou

Podíváme-li se na to, jak na tom byl rok 2021 
z hlediska počasí, zjistíme, že ve srovnání s přede-
šlými sezonami byl vzhledem k deštivému létu 
o něco slabší. „Stoupající teploty, a tedy i začátek 
letošní sezony je však teprve před námi a hodno-
tit ji budeme až po jejím skončení,“ říká Tomáš 
Myler. Loňský rok tedy hlavně kvůli chladnému 
počasí v letních měsících zmrzlinám tolik nepřál. 
„V našich obchodech se nejvíce prodávaly impulz-
ní zmrzliny, zákazníci zároveň hodně nakupovali 
multipacková balení,“ specifikuje Tomáš Bronček, 
manažer nákupu suchých potravin společnosti 
Penny Market. S příchodem jara tento obchodní 
řetězec zahájil letošní zmrzlinovou sezonu a zá-
kazníci mohou ochutnat celou řadu novinek.

Data společnosti GfK Czech hovoří o tom, že 
nadpoloviční většinu trhu se zmrzlinami, co se 
obratů týče, tvoří stále značkové produkty. Seg-
ment privátních značek je ale v kategorii daleko 
rozvinutější, než je průměr rychloobrátkového 
trhu. „Až 46 procent z rozpočtu spotřebitelů na 
kategorii jde na nákup vlastních značek prodej-
ců,“ uvádí Hana Paděrová. Privátní značky často 
lákají spotřebitele cenou. Za litr zmrzliny pod 
privátní značkou zákazníci v posledním ročním 
období zaplatili průměrně 64 Kč, za značkové 
zmrzliny to bylo o 50 Kč více. „V posledních le-
tech můžeme vidět jasný trend rostoucího zá-
jmu o privátní značky, které zákazníkům nabízí 
vysokou kvalitu za dobrou cenu. V obchodech 
Penny Market proto každým rokem rozšiřujeme 
nabídku zmrzlin pod vlastní značkou Rios,“ při-
bližuje Tomáš Bronček. Dodává, že značkové 
zmrzliny Češi obvykle kupují v rámci letákových 
akcí, kdy je výrazně snížena cena.

Nové produkty 
zákazníci rádi vyzkouší

Co se týká příchutí, na trhu je veliké množství 
různých zmrzlinových kombinací, ale i v posled-

ním roce se opět nejvíce kupovaly tradiční pří-
chutě. „Bezmála pětina rozpočtu spotřebitelů 
byla utracena za vanilkovou zmrzlinu, téměř 
desetina za čokoládovou a kakaovou zmrzlinu 
a šest procent za zmrzlinu jahodovou,“ vyjme-
novává Hana Paděrová. Čeští zákazníci jsou tedy 
ve výběru zmrzlin celkem konzervativní.

„Uvedené příchutě jsou stálicemi, avšak roste 
obliba zmrzlin s příchutí slaný karamel,“ prozra-
zuje Tomáš Myler. Značka Häagen Dazs je podle 
jeho distributora lídrem trhu v kategorii kelímků 
a dlouhodobě jasnou jedničkou v příchuti slaný 
karamel. „Tato příchuť je nejprodejnější polož-
kou Häagen Dazs v celé Evropě, a stejně jako 
zbytek Evropy máme společné i další favority, 
Jahody se smetanou, Belgickou čokoládu, 
Makadamový oříšek a Vanilku,“ doporučuje 
produktový manažer Marek Řondík.

I společnost Bidfood Czech Republic delší dobu 
pozoruje, že čeští zákazníci jsou poměrně kon-
zervativní, zároveň ale preferují kvalitní výrobky 
na poctivé smetanové a ovocné bázi. Podle spo-
lečnosti Lidl Česká republika jsou luxusnější zmrz-
liny vyhledávány zákazníky především v rámci 
akčních nabídek, kdy jejich týdenní prodeje ně-
kolikanásobně stoupají. „Našimi nejprodávaněj-
šími zmrzlinami jsou i nadále Mrož, Zmrzlina od 
Mrazíka a Míša, a až potom jsou v prodejnosti 
globalizované eurozmrzliny,“ reaguje Jakub Ko-
řán. Češi si při koupi zmrzlin i nadále chtějí hlav-
ně pochutnat a odměnit se zmrzlinou, kterou již 
delší dobu znají a ke které mají vztah. „Zmrzlino-
vé novinky zákazníci rádi vyzkouší, ale z naší zku-
šenosti se potom vracejí k léty prověřeným kva-
litním zmrzlinám,“ vysvětluje Jakub Kořán.

Pro společnost Emco byl loňský rok přelomový, 
protože pro území České republiky převzala dis-
tribuci zmrzlin Häagen Dazs. „Z našeho pohledu 
byla sezona úspěšná, ale první rok je vždy divo-
ký. Pozitivně hodnotíme vánoční sezonu, která 
je pro prémiové zmrzliny silná a podíl na trhu 
několikanásobně stoupá. Letošní rok je však vel-
kou neznámou,“ přiznává Marek Řondík. Dopa-
dy ekonomické situace a zdražování mají velký 
vliv na impulzní kategorie a prémiové produkty. 
„Už teď zaznamenáváme signály o poklesu pro-
dejů, ale chleba se bude lámat až s příchodem 
léta,“ dodává. Na letošní léto si Häagen Dazs 
připravil dvě nové příchutě Piña Colada a Mojito 
Sorbet, obojí s dotekem rumu.

„V prémiovém segmentu mají 
zákazníci jasno.“

Největší vliv na prodeje zmrzlin má počasí, a to i během letních měsíců. 
Z pohledu prémiových zmrzlin je zákazník loajální, a to nejen značce, ale 
i příchuti. Akce jsou pro značku Häagen Dazs klíčové a prodeje generuje 
hlavně během promocí.

Marek Řondík, produktový manažer, Emco
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Hlavním cílem 
je pochutnat si.
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OPALOVACÍ
KOSMETIKA 
VYHLÍŽÍ LÉTO
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CS #3
Pro opalovací kosmetiku 
platí, že jde o výrazně 
sezonní artikl, který 

v posledních 
dvou letech 
kvůli omezeným 

možnostem cestovat na dovolenou k moři zaznamenal značné propady prodejů. 
Proto letošní sezonu, která již není sešněrovaná restrikcemi týkajícími se cestování, 
vyhlížejí výrobci i obchodníci s nadějí, že se prodeje vrátí na předcovidovou úroveň. 
Dalším charakteristickým rysem u opalovacích přípravků je rostoucí poptávka po 
produktech šetrných k životnímu prostředí.

S
kutečnost, že opalovací kosmeti-
ka je vyloženě sezonní záležitost, 
potvrzují mimo jiné data Spotře-
bitelského panelu GfK, z nichž 
vyplývá, že většina nákupů kate-

gorie se realizuje v období od dubna do srpna. 
„V letech 2019 a 2020 činily výdaje za kategorii 
během těchto pěti měsíců bezmála 90 procent 
celoročních výdajů. V roce 2021 to bylo dokon-
ce přes 90 procent, což znamená, že výdaje 
za kategorii mimo hlavní sezonu před-
stavovaly méně než 10 procent,“ 
vypočítává Hana Paděrová, 
konzultantka společnosti 
GfK Czech. 

Dodává, že červen je vůbec nejdůležitější mě-
síc pro nákupy prostředků na opalování. Loni 
v červnu spotřebitelé za opalovací prostředky 
zaplatili 5‚5krát více, než je celoroční měsíční 
průměr.

Jak dále uvádí, promoce ovlivňují trh prostředků 
na opalování podobně jako rychloobrátkové 
zboží celkem. Dvaapadesát procent z celkových 

výdajů na kategorii připadá právě na akční 
nákupy. Pokud jde o privátní značky, 

mají v kategorii silnější pozici než na 
trhu rychloobrátkového zboží cel-
kem. Osmatřicet korun z každé sto-
koruny vynaložené na opalovací 
prostředky směřovalo na nákup 
privátních značek.

Blýská se 
na lepší sezonu

Po velmi nevydařené sezoně v roce 2020 ozna-
čují výrobci i obchodníci loňský rok z hlediska 
prodejů opalovací kosmetiky za přece jen úspěš-
nější. „Podle dat společnosti IQVIA se loni ve 
srovnání s prvním rokem pandemie začal trh 
opalovací kosmetiky pomalu vzpamatovávat. 
Nicméně čísla se stále nevrátila na původní hod-
noty,“ podotýká Vendula Krejčová, produktová 
manažerka společnosti Stada Pharma CZ. Po-
dobně se vyjadřuje Andrea Söhnelová, brand 
manažerka značky Astrid (Sarantis Czech Re-
public): „Pandemie koronaviru ovlivnila velmi 
výrazně sezonu 2020, kdy se celkový pokles 
prodejů pohyboval v desítkách procent, a pouze 
segment samoopalování zaznamenal nárůst. 
Loňský rok přinesl částečné zotavení, růst za-
znamenaly všechny segmenty, tedy přípravky 

na opalování, po opalování i na samoopa-
lování, nicméně celkový trh nedosáhl 

úrovně roku 2019.“

Vzhledem ke zrušení restrikcí 
týkajících se cestování vzhlíže-
jí výrobci i obchodníci k letošní 
sezoně s nadějí, že se prodeje 

CS #1: MLÉČNÉ VÝROBKY
CS #2: ZMRZLINY
CS #3: OPALOVACÍ KOSMETIKA

během těchto pěti měsíců bezmála 90 procent 
celoročních výdajů. V roce 2021 to bylo dokon-
ce přes 90 procent, což znamená, že výdaje 
za kategorii mimo hlavní sezonu před-
stavovaly méně než 10 procent,“ 
vypočítává Hana Paděrová, 
konzultantka společnosti 
GfK Czech. 

na opalování podobně jako rychloobrátkové 
zboží celkem. Dvaapadesát procent z celkových 

výdajů na kategorii připadá právě na akční 
nákupy. Pokud jde o privátní značky, 

mají v kategorii silnější pozici než na 
trhu rychloobrátkového zboží cel-
kem. Osmatřicet korun z každé sto-
koruny vynaložené na opalovací 
prostředky směřovalo na nákup 
privátních značek.

nější. „Podle dat společnosti IQVIA se loni ve 
srovnání s prvním rokem pandemie začal trh 
opalovací kosmetiky pomalu vzpamatovávat. 
Nicméně čísla se stále nevrátila na původní hod-
noty,“ podotýká Vendula Krejčová, produktová 
manažerka společnosti Stada Pharma CZ. Po-
dobně se vyjadřuje Andrea Söhnelová, brand 
manažerka značky Astrid (Sarantis Czech Re-
public): „Pandemie koronaviru ovlivnila velmi 
výrazně sezonu 2020, kdy se celkový pokles 
prodejů pohyboval v desítkách procent, a pouze 
segment samoopalování zaznamenal nárůst. 
Loňský rok přinesl částečné zotavení, růst za-
znamenaly všechny segmenty, tedy přípravky 

na opalování, po opalování i na samoopa-
lování, nicméně celkový trh nedosáhl 

úrovně roku 2019.“

Vzhledem ke zrušení restrikcí 
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Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz Zdroj: GfK Czech, 1/19–2/22

52 %
z celkových výdajů 
za opalovací kosmetiku 
utratí spotřebitelé při 
akčních nákupech.
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NOVÁ ŘADA ASTRID SUN ECO CARE 
   UVA+UVB+IR+VL ochrana
    UV fi ltry ohleduplné k mořskému i suchozemskému 
životu a šetrné k lidskému zdraví

    Obal šetrný k přírodě
    Hypoalergenní složení
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opalovacích  prostředků  dostanou na předcovi-
dovou úroveň. Jejich optimismus posilují ces-
tovní kanceláře, které hlásí obrovskou poptáv-
ku po zájezdech s tím, že mezi nejžádanější 
země pro letošní letní dovolenou patří Chorvat-
sko, Turecko, Řecko a Egypt. Jde o destinace, 
kam prakticky žádný Čech neodjíždí bez opalo-
vacího prostředku.

Přesto se ale nad uvedenou kategorií i pro leto-
šek určitý otazník vznáší. „Pro tuto sezonu je 
výhled optimistický do té míry, že vzhledem 
k rozvolnění vládních opatření je možné vyces-
tovat do zahraničí bez zásadních omezení. Vý-
razně zlepšit prodeje mohou i teplé a slunečné 
dny v tuzemsku. Je ovšem otázkou, jaký vliv 
budou mít na prodeje opalovacích přípravků 
rostoucí ceny energií, pohonných hmot a potra-
vin, které mohou negativně poznamenat veli-
kost rozpočtu na dovolenou mnoha českých 
domácností,“ přemítá Jiří Peroutka, manažer 
komunikace společnosti dm drogerie markt.

Žádaná je fotoprotekce 
s benefitem

Není sporu o tom, že díky dlouhodobé osvětě 
se povědomí o potřebě chránit pokožku před 
negativními účinky slunečních paprsků rok od 
roku zvyšuje. Například Ondřej Šereda, key ac-
count manager společnosti Mark Distri, pouka-
zuje na to, že za poslední roky se rozšířila infor-
movanost ohledně důležitosti ochrany pokožky 
před UV zářením nejen při přímém vystavení 
pokožky na slunci.

Nicméně z hlediska osvěty je stále co zlepšovat, 
což potvrzují zejména lékárníci, kteří se každo-
ročně setkávají s případy podcenění fotoprotek-
ce hlavně v tuzemských podmínkách. Podle nich 
například stále platí, že jen minimum lidí použí-
vá opalovací přípravky ve městě při cestě do 
práce či na nákupy. „Mám pocit, že nemůže 

existovat nikdo, kdo by nebyl o negativních 
účincích slunečního záření a o potřebě se před 
ním chránit poučen, ale touha po hodně opále-
né pokožce zatím vyhrává. Každoročně nastává 
stejná situace. S prvním jarním sluníčkem se 
nám klienti spálí, a poté si přijdou koupit nějaký 
panthenol a levnější opalovací přípravek,“ popi-
suje vedoucí lékárny Medea v Hostomicích nad 
Bílinou Leona Štěpková.

A o jaké přípravky mají ti, kteří opalovací kos-
metiku kupují, největší zájem? „I přesto, že nej-
prodávanější jsou stále produkty s ochranným 
faktorem 30, obliba přípravků s faktorem 50 
stoupá. Proto jsme letos do našeho sortimentu 
zařadili produkty, které mají ochranný faktor 50 
nebo 50+, a jsou navíc vhodné proti sluneční 
alergii,“ vysvětluje Olga Stanley, manažerka ko-
munikace společnosti Rossmann.

Právě v souvislosti se zmínkou o přípravcích 
vhodných proti vzniku sluneční alergie je třeba 
zmínit trend, který je patrný již delší dobu. Zvy-
šuje se totiž poptávka, a to zejména v lékárnách, 
po produktech specializovaných a s benefitem, 
tedy po přípravcích, které poskytují pokožce víc 
než jen ochranu před negativními účinky UV 
záření. Jde například o přípravky, které zároveň 
pokožku hydratují, nebo o přípravky, jež díky 
aktivním anti-agingovým ingrediencím součas-
ně napomáhají bojovat proti stárnutí pleti 
a  pigmentovým skvrnám. O rostoucí oblibě in-
tenzivně pečujících přípravků se speciálními kos-
metickými ingrediencemi, jako je kupříkladu 
kyselina hyaluronová či bio konopný olej, se 
zmiňuje i Andrea Söhnelová.

Velké oblibě se také těší produkty, které jsou 
vyvinuté pouze pro určité partie. Trendem po-
sledních let jsou například BB krémy na obličej 
s UV filtrem. „Letos už jsme zaznamenali enorm-
ní zájem o nejnovější varianty mezi ‚opalováky‘, 
kterými jsou technologie face mist a shaka 
fluid,“ říká Jana Ulvrová, vedoucí Pilulka Lékárny 
na Senovážném náměstí v Praze. Opalovací kré-
my ve formě fluidu jsou vhodné pro všechny typy 
pokožky včetně pokožky citlivé a se sklonem 
k sluneční alergii. Fluid je navíc dobře snášen 
i v citlivé oblasti kolem očí. Face mist ve formě 
osvěžujícího spreje na obličej poskytuje nejen 
vysokou ochranu s efektem neviditelné mlhy, ale 
díky nové technologii pomáhá proti lesku pleti.

Nároky maminek 
jsou vysoké

Jak konstatuje Hana Paděrová, nejvíc domác-
ností nakupuje opalovací kosmetiku v droge-
riích. Během posledních dvou covidových sezon 
ale bezesporu posílily její prodeje v rámci e-com-
merce. „Jak jistě většina výrobců zaznamenala, 
chování spotřebitelů se v posledních dvou letech 
změnilo a významná část prodejů se i v této ka-
tegorii přesunula na e-shopy,“ přibližuje Vendu-
la Krejčová.
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mované, většina z nich už také zná rozdíl mezi 
minerálním a chemickým filtrem a uvědomují si 
rizika slunečních paprsků pro dětskou pleť. Při 
výběru sluneční kosmetiky mají maminky nema-
lé nároky a cena pro ně není při výběru produk-
tu na prvním místě.

A jaká kritéria při výběru opalovacích přípravků 
spotřebitelé obecně zohledňují? „Při výběru je 
pro zákazníka rozhodující, pro koho je přípravek 
určen, zda jde o dítě, dospělého, jedince s citli-
vou pokožkou a podobně. Pak také záleží na 
preferencích konkrétní značky. Roli hraje i cena 
a s ohledem na výši inflace je pravděpodobné, 
že význam tohoto kritéria ještě poroste. Důleži-
tá je pochopitelně i výše ochranného faktoru 
a aplikační forma. Samotný proces rozhodování 
v kategorii opalování je vysoce individuální,“ 
shrnuje Jiří Peroutka. Podle Olgy Stanley při vý-
běru nejvíce rozhoduje značka a cena. Zároveň 
doplňuje: „Do povědomí zákazníků se ale rov-
něž dostává důležitost výše ochranného fakto-
ru, a to zejména při výběru sluneční péče pro 
děti. Rozhodující tedy je, pro koho je výrobek 

určen. U dětí také hraje důležitou roli voděodol-
nost výrobku a aplikační forma.“

Andrea Söhnelová zase upozorňuje na to, že 
spotřebitelé mají tendenci se u této kategorie 
rozhodovat racionálně: „Produkty sluneční péče 
jsou vysoce funkční záležitost, a spotřebitelé 
proto upřednostňují značky a výrobky, které 
splní, co deklarují. Úroveň ochrany lidé vnímají 
především prostřednictvím údajů o výši ochran-
ného faktoru, typech slunečního záření a odol-
nosti vůči vodě.“

Letí šetrnost vůči 
životnímu prostředí

Stejně jako v jiných kategoriích i u opalovací 
kosmetiky se čím dál víc prosazuje trend udrži-
telnosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí jak 
u samotných produktů, tak v případě jejich 

... /...

„Velkou 
pozornost 
věnujeme 

edukaci 
spotřebi-

telů.“

 Výraznou marketingovou podporu pro 
opalovací přípravky spouštíme v květnu. 
Podpoříme je v inzercích podle cílových 
skupin a formou advertorialů. Každoroč-
ně věnujeme velkou pozornost edukaci 
spotřebitelů. Na webu dm.cz naleznou 
naši zákazníci klíčové informace o pro-
duktech i o možných rizikách opalování. 
Během června a července posilujeme 
prezentaci opalovací kosmetiky v rámci 
druhotného vystavení přípravků na dm 
stojanech, které podpoříme dalšími 
marketingovými aktivitami.

Jiří Peroutka,
manažer komunikace, 
dm drogerie markt

Zejména spotřebitelé, kteří se potýkají s něja-
kým problémem, jako je například citlivá pokož-
ka, nebo preferují speciální produkty, případně 
potřebují s jejich výběrem poradit, míří za náku-
py do lékáren, v nichž významnou zákaznickou 
skupinu tvoří hlavně maminky malých dětí. 
Podle lékárníků jsou obvykle velmi dobře infor-
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 obalů. „V posledních letech je znát příklon 
k opalovacím krémům s přírodními UV filtry. 
Důvodem je mimo jiné fakt, že řada dovolenko-
vých destinací již zakázala dovoz, prodej i po-
užívání opalovacích krémů s konkrétními synte-
tickými UV filtry a konzervanty, které se fatálním 
způsobem podílejí na likvidaci korálových útesů, 
fauny a flóry oceánů. Také řada národních par-
ků a chráněných oblastí například v Mexiku i jin-
de už vyžaduje na daném území používání eko-
logických opalovacích přípravků,“ specifikuje 
Andrea Vaníčková, PR & marketing director 
společnosti La BiOrganica.

Také Olga Stanley vyzdvihuje, že letos lze na 
trhu zaznamenat větší množství výrobků, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí. „Týká se to 
nejen jejich samotného složení, v jehož případě 
je důležité, aby výrobek neobsahoval parabeny 
a další škodlivé chemické látky, ale i obalů, 
u nichž výrobci preferují stoprocentně recyklo-

vatelné materiály,“ informuje. Že spotřebitelé 
vyhledávají produkty, které jim zajistí bezpeč-
nou ochranu před sluncem a respektují životní 
prostředí, naznačuje i Andrea Söhnelová. A do-
dává: „Je tedy důležité, aby přípravek obsahoval 
filtry ohleduplné k životnímu prostředí a ingre-
dience přírodního původu z udržitelných zdrojů, 
bylo v něm použito méně přísad a také jeho obal 
byl v souladu s udržitelným rozvojem.“

Rovněž Jiří Peroutka poukazuje na udržitelné 
trendy. „U obalů dochází k redukci plastů, po-
užívají se recyklovatelná balení, obaly se vyrábě-
jí z recyklovaného materiálu, některé spreje se 
dělají bez víček, případně mají u víček alespoň 
zvýšený podíl recyklátu. V poslední době se na 
obalech také objevují loga, která odrážejí re-
spekt k oceánům v podobě sdělení, že přípravek 
neobsahuje určité chemické filtry a mikroplasty. 
Tento vývoj jsme zohlednili u opalovací kosme-
tiky naší značky Sundance. Používáme recyklo-

vatelné obaly, etikety vyrábíme ze stejného ma-
teriálu jako obaly, čímž je zaručena stejná míra 
recyklovatelnosti, upouštíme od sendvičových 
etiket. Šetříme materiál i prostřednictvím od-
stranění víčka nebo samotným snížením hmot-
nosti obalu. Moderní design obalů pak respek-
tuje poslední trendy pro ergonomické 
a praktické používání,“ deklaruje.

Pokud jde o jednotlivé formy opalovacích pří-
pravků, výběr je široký od mlék, olejů přes kré-
my, pěny až po fluidy a mlhy. „Největším seg-
mentem jsou opalovací mléka, s odstupem 
následují krémy a oleje,“ sděluje Hana Paděro-
vá. Její slova potvrzuje Jiří Peroutka: „Z aplikač-
ních forem jsou nejoblíbenější klasická mléka 
a opalovací přípravky ve spreji vzhledem k jejich 
jednoduché aplikaci.“ Stejné zkušenosti má 
Olga Stanley: „Oblíbené jsou přípravky ve spre-
ji, nejprodávanější formou však stále zůstávají 
opalovací mléka.“

VYBAVENÍ

Chladicí otevřený + zavřený ostrov Idra + Arrow 
Jedná se o designové italské vitríny. Prezentaci zboží 
nebrání žádný rám („celoprosklená“ vrchní část). Nízká 
energetická náročnost + bezúdržbová technologie dělá 
z této vitríny naprostý klenot ve vaší prodejně, ve které 
je radost prezentovat zboží.

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

ZMRZLINA

Lahodná chuť Monte 
nyní i ve zmrzlině!
Kombinaci mléka, čokolády a lískových oříšků, tak 
typickou pro Monte, si teď můžete vychutnat i ve 
formě lahodné zmrzliny. Novinku najdete ve třech 
formátech. Monte nanuk se dvěma lahodnými 
krémovými vrstvami, pokrytý křupavou mléčnou 
čokoládou. Kornout se dvěma vrstvami krémové 
zmrzliny v křupavé kakaové oplatce a unikátní 
čokoládovo-oříškovou náplní. Navíc je přelitý 
čokoládovou polevou s kousky pražených lískových 
oříšků. K dispozici je také atraktivní rodinné balení 
pro všechny vaše blízké.

Zott, s. r. o.

Podlibská 630

190 14  Praha 9-Klánovice

+421 281 960 234

objednavky@zott.cz

www.zott.cz

PLUS KONTAKT, s. r. o.

Tuřanka 115a

627 00  Brno

+420 545 424 311

obchod@pluskontakt.cz

www.pluskontakt.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Mattoni Imuno – skvělá chuť pro podporu
vaší imunity
Představujeme vám jedinečný mix skvělé ovocné chuti, jemných 
bublinek, minerálů a vitamínů (B

6
, D

3
, vitamínu A nebo B

12
), které 

přispívají k normální funkci imunitního systému. To vše s nízkým 
obsahem cukru, bez konzervantů, umělých barviv a sladidel. 
Novinka Mattoni Imuno byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky 
ze Společnosti pro výživu a je dostupná 
v oblíbeném balení o objemu 0,5 l, a to hned 
ve dvou jedinečných příchutích – mango 
s pomerančem a jablko s kiwi a ananasem.

Mattoni 1873

Horova 3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

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

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

Kokosové mléko 
Bio Aroy-D 250 ml 
Na základě velkého zájmu o kokosové mléko Aroy-D 1 l v biokvalitě 
jsme rozšířili nabídku tohoto mléka také v retailovém balení 250 ml.  

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

Vonoklasy 155

252 28 

+420 257 712 918 

office@fwtandoori.cz 

www.fwtandoori.cz 

OPALOVACÍ KOSMETIKA

Chraňte svou pokožku. Chraňte životní prostředí.
Nová řada na opalování Astrid Sun ECO CARE s OF 30 
spolehlivě ochrání vás i přírodu:

• UVA+UVB+IR+VL ochrana

• UV filtry ohleduplné k životnímu prostředí i lidskému zdraví

• hypoalergenní složení

• obal šetrný k přírodě

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Schweppes novinka Pink tonic
Schweppes přichází s novinkou, která rozšiřuje portfolio toniků. Schweppes Pink tonic 
je sladší tonic, který si zachoval náznak hořkosti, aby si uchoval svou svěžest. Je to 
opravdový růžový tonic, který obsahuje chinin. Má nízký obsah kalorií a obsahuje 
aromata přírodního původu na bázi červeného rybízu.

Schweppes pink tonic je skvělý nejen samostatně jako osvěžení, ale hodí se také jako 
přísada na míchání lahodných koktejlů.

Mattoni 1873

Horova 3

360 01  Karlovy Vary

+420 222 801 700

info@astrid.cz

www.astrid.cz

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz

MLÉČNÉ VÝROBKY

Farmářský jogurt 
Bio Vavřinec
Farmářský jogurt Bio Vavřinec charakterizují 
výborná chuť a hustá krémová struktura. Vyrábí se 
z českého kravského mléka v biokvalitě a jogurtové 
kultury, bez škrobu či sušeného mléka. Své 
jedinečné vlastnosti získává díky klasické metodě 
zrání přímo v obalu. Farmářský bílý jogurt je vhodný 
pro studenou i teplou kuchyni. Připravíte s ním 
snídaně a svačiny, upečete dezert a dochutíte hlavní 
jídlo. Je nepostradatelnou součástí každé grilovací 
sezony, ať už pro přípravu dipů, marinád, či salátů.

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com

ASTRID T.M., a. s.

Žerotínova 1133/32

130 00  Praha 3

ZMRZLINA

Zorba zmrzlina 
s jogurtem řeckého 
typu s čokoládovým 
toppingem
Zmrzliny Polárka přichází s další novinkou. Tento-
krát s novou příchutí do skupiny nanuků Zorba. 
Jemná chuť smetanového jogurtu řeckého typu 
Zorba ve spojení s čokoládovým toppingem, 
 lahodnou jogurtovo-kakaovou polevou a křupin-
kami. Jemná kyselost v kombinaci s čokoládou 
uspokojí každého milovníka jogurtové zmrzliny.

PÉČE O RTY

Novinka od Jeleního loje
Pomáda na rty s vůní bonbónů. Jelení lůj vyrobený dle nejnovější 
receptury bez minerálních olejů. Pomáda na rty chrání před vysoušením 
a popraskáním. Regeneruje pokožku rtů. Pro všechny, kdo milují speciální 
kolekce od Jeleního loje.

Cena: MOC 43 Kč

Detecha, ch. v. d.

Regina kosmetika

Nové Město nad Metují

+420491477107

+420737218108

www.reginakosmetika.cz, www.jeleniluj.cz

ALIMPEX FOOD a.s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

alimpex@alimpex.cz

www.zmrzlinypolarka.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

Dokonalá prodejna nemusí být pouze snem. Snad 
každý maloobchodník by chtěl otevřít a provozovat 
takovou, která by splňovala jeho představy. Úspěšná 
cesta vede přes tři kroky – návrh, výrobu a montáž. 
Je jasné, že na zelené louce se bude stavět mnohem 
lépe. Ale i v případě rekonstrukce stávajících prostor 
může výsledek zabodovat a být velmi efektivní.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z ákazníkům se nejenom mnohem 
lépe nakupuje v designově pove-
dených a funkčních prodejnách, 
ale také se do nich rádi vracejí 
a tráví v nich i mnohem více času. 

Zboží mohou testovat, mohou zde relaxovat, ob-
čerstvovat se nebo navazovat kontakty. V posled-
ních letech se ve funkčnosti a zařízení prodejen 
událo hodně. A to nejen vlivem pandemie, která 
akcelerovala zavedení dynamické změny prodejní 
plochy podle aktuálních potřeb. „Regály, stojany, 
prodejní stoly a tak dále by neměly být navrženy 
pouze tak, aby umožňovaly vystavení zboží, ale 

Více než 30 let jsme tu pro Vás

OD NÁVRHU
PO REALIZACI 33SUPERMARKETY · MARKETY · HOBBYMARKETY

ŘEZNICTVÍ · PEKAŘSTVÍ · KAVÁRNY · KUCHYNĚ

ČERPACÍ STANICE · KANCELÁŘE

www.pluskontakt.cz

Interiérprodejny

senemění
každýrok
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

měly by být i praktické a modulární,“ říká Libuše 
Kopecká, vedoucí marketingu společnosti Wanzl. 
S každým prostorem lze pracovat. Jak na to?

Připravované si lze 
fyzicky osahat

Prvním krokem u každého projektu je zjistit poža-
davky, v tomto případě maloobchodníka. Nejdůle-
žitější bod představuje stanovení cíle. Designéři 
potřebují vědět, na co se při návrhu zaměřit, proč 
chce zákazník novou prodejnu a jaká má očekává-
ní. Jedině tak mohou přijít s řešením, které mu 
bude vyhovovat. To také zahrnuje analýzu aktuál-
ního řešení, kdy se i designéři vydají do stávající 
prodejny a prohlédnou si ji očima zákazníka (pří-
padně nahlédnou do plánu nově budované).

Po načerpání všech nezbytných informací a dojmů 
je na řadě samotný návrh nového designu. „Důle-
žité je zůstat se zadavatelem v kontaktu a návrhy 
s ním průběžně konzultovat. Když už je hotový 
a schválený, přijde na řadu prototypování. Tady 
mají velkou výhodu společnosti, které interiéry 
nejen navrhují, ale také vyrábějí,“ upozorňuje 
Adam Klofáč, spolumajitel společnosti Moris 
design. Když jsou designéři a výroba v jedné firmě, 
snadno se vylaďují technické detaily návrhu, což 
zadavateli šetří čas i peníze.

Vyrobenou prototypovou prodejnu je nejlepší rov-
nou postavit, aby si ji objednatel mohl prohléd-
nout. „Takto jsme v naší hale postavili například 
celou funkční prodejnu Sportisimo nebo Super 
zoo. Díky tomu si zadavatel mohl říct o případné 
úpravy ještě před zahájením sériové výroby, čímž 
ušetřil. Instalaci nové prodejny většinou předchází 

nutné stavební úpravy na místě. Tady je velmi vý-
hodné, jestliže má firma i vlastní stavební divizi. 
Komunikace mezi designérem, výrobou a stavbou 
je rychlejší a předejde se průtahům,“ uvádí Adam 
Klofáč. Pak už jen stačí vybavení nainstalovat, za-
pojit techniku a uklidit. Objednatel by potom měl 
už jen přijít do hotové prodejny, vyskládat své zbo-
ží a začít prodávat. Stejně tomu bylo i u prodejny 
Sportisimo v Palladiu Praha, kde se před začátkem 
proměny nacházely prakticky jen holé stěny.

Základem úspěchu 
je analýza

Při změně není vhodné zapomínat ani na analýzu 
dosavadní situace dané prodejny. Vstupními daty 
jsou počet zákazníků a jejich skladba, nákupní ko-

šík a jeho potenciál, analýza podílů sortimentních 
skupin, ale i celkové náklady prodejny včetně zhod-
nocení stavu zařízení. „Kromě toho sledujeme i lo-
kální aspekty, tedy umístění prodejny či potenciál 
místního trhu. Samotný návrh pak zahrnuje tech-
nický výkres a 3D vizualizaci, dále jsou v něm zane-
sena i doporučení na nová zařízení a jejich umístě-
ní. V neposlední řadě pak pracujeme s efektivnějším 
umístěním stávajícího sortimentu, případně navr-
hujeme i přidání nového,“ prozrazuje Roman Ma-
zák, majitel a předseda Družstva CBA CZ. Klíčem 
je co nejlepší prezentace zboží. Součástí návrhu je 
pak i předpokládaná úspora nákladů a způsoby, jak 
jich dosáhnout. Samotná realizace přestavby zpra-
vidla trvá poměrně krátce. Hotová je zhruba do 
dvou až pěti dnů, pokud se nejedná o komplexněj-
ší přestavbu včetně stavebních úprav. Proces od 
zmapování prodejny po otevření nové, remodelo-
vané provozovny zabere od tří do dvanácti týdnů.

Koncept musí 
být silný.

Více než 30 let jsme tu pro Vás

OD NÁVRHU
PO REALIZACI 3333333SUPERMARKETY · MARKETY · HOBBYMARKETY

ŘEZNICTVÍ · PEKAŘSTVÍ · KAVÁRNY · KUCHYNĚ

ČERPACÍ STANICE · KANCELÁŘE

www.pluskontakt.cz

inzerce
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VYBAVENÍ OBCHODU

inzerce

Pro tvorbu úspěšného konceptu je tedy klíčové 
poznat zadavatele, jeho obchodní strategie, kon-
kurenční výhody, sortiment a jeho zákazníky. „Až 
na základě těchto informací tvoříme dispozici, kde 
se snažíme zaměřit na dostatečnou prezentaci 
a prodej klíčových kategorií. Následuje vizualizace 
obsahující designové řešení. Značnou energii vě-
nujeme tvorbě in-store komunikace, kdy sorti-
mentními nápisy podporujeme orientaci zákazníka 
v prodejně,“ dokládá Josef Pavlík, jednatel společ-
nosti RN Servis EU.

Vhodné je se zaměřit i na prezentaci předností ob-
chodníka (vlastní výroba, lokální produkty apod.). 
V případě agentury Wellen probíhá celkový proces 
na základě následujících předem definovaných 
kroků. „Nejdříve jde o audit všech dostupných in-
formací, a to nejen z pohledu počtu plánovaných 
SKU a velikosti plochy, ale i z pohledu značky 
a marketingu. Velmi často zahrnujeme do procesu 
výzkum. Následně připravujeme strategické řešení, 
koncept prodejny a až poté řešíme design jako ta-

kový,“ sděluje managing director Petr Šimek. Tyto 
tři kroky podle něj definují celkový výsledek.

Modifikovatelnost 
se stala standardem

Změnu interiéru je zapotřebí řešit koncepčně. 
A znát odpovědi na otázky, zda prodejna zapadá 
do již obrandované sítě, počítá se s dalšími poboč-
kami, nebo je jedinečná a jak je na tom finančně. 
Je potřeba si uvědomit, že čím větší pole působ-
nosti maloobchodní síť má, tím všeobecnější po-
užití materiálů a marketingového jazyka používá. 
„Lokální prodejna si může dovolit odkazovat na 
místní materiály a zvyky. Tedy použít dřevo speci-
fické jen pro tuto oblast, využít výrobky, které vzni-
kají za humny, nebo upcyklovat už jednou použité 
věci, případně může odkazovat k osobě majitele 
a jeho názorům, ale třeba i použít fór, který po-
chopí jen místní,“ deklaruje Kristýna Jurková, 
designérka společnosti MBG. Nadregionální firma 
naopak potřebuje, aby ji zákazník poznal kdekoliv 
ve světě a nekolísala kvalita provedení prodejen. 
Koncept musí být silný a hlavně čitelný v každém 
specifickém regionu. Odpadá důraz na lokálnost 
a jednotlivé zákazníky, upevňuje se naopak důraz 
na značku a firemní identitu. V této situaci je dů-
ležité vyprofilovat firmu i v rámci konkurence, aby 
nedocházelo k záměně s prodejnami cizích firem.

Kromě toho všeho je nutné si definovat finanční 
stránku věci. Tím se minimalizují komplikace, které 
často přináší nechtěné vícenáklady. „Firma, která 
má s realizací prodejen bohaté zkušenosti, pomů-
že zasadit představy do reality a upozorní na pří-
padné nedostatky, nebo navrhne lepší řešení. Při 
návrhu maloobchodu bychom určitě měli přihléd-
nout k novému prvku, a to je nejistota. V minulos-
ti jsme si zvykli na to, že žijeme ve velmi stabilní 
společnosti. Během posledních několika let jsme 
konfrontováni s novou situací, kdy se nám těžko 
predikuje, co nás čeká zítra. Proto bychom dopo-
ručili postavit prodejnu na prvcích, které jsou ma-

ximálně modifikovatelné a umožní se rychle při-
způsobit změnám,“ míní Libuše Kopecká. 
Využívání regálových systémů firmy Wanzl, jako 
jsou Pure tech, Wire tech100, nebo např. Vitable, 
umožňuje potřebnou flexibilitu, jelikož jsou to sta-
vebnice, které lze upravit i bez použití speciálního 
nářadí. V případě změny obchodního konceptu se 
obchod snadno přizpůsobí jiným rozmístěním 
a konfigurací regálů, ke kterým lze jednoduše do-
koupit jen pár doplňujících prvků.

Realizace na klíč 
představuje jasnou volbu

Stejně jako když jde zákazník za odborníky – v pří-
padě nemoci za doktorem, v případě sporu za 

Jednotlivé kroky 
realizace
• Konzultace, kam a jakým směrem se 

provozovna má posunout, nebo jak má 
vypadat.

• Zaměření obchodního prostoru (skladu, 
elektroinstalace, odpadů, klimatizace, 
osvětlení, vstupů atd.).

• Řešení dispozice prodejny.

• Odsouhlasení projektu.

• Cenová nabídka + 3D vizualizace.

• Kupní smlouva s termínem realizace.

• Montáž.

• Předání, respektive slavnostní otevření 
prodejny.

Zdroj: Plus Kontakt
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právníkem – tak i návrhář má všeobecně více zku-
šeností s návrhy prodejen. „Jeho prací, stejně jako 
prací celé firmy je sledovat trendy v odvětví. Firma 
si dává pozor na různé aspekty návrhu od rešerší 
přes ergometrii, trendy, technické specifikace až 
po vlastní kvalitu výroby,“ informuje Kristýna Jur-
ková. Zkrátka hlídá věci, které by obchodníka ani 
nemusely napadnout, případně by nad nimi strávil 
neúměrně více času. V případě využití služeb 
designéra a prováděcí firmy odpadá nutnost se 
tomu všemu věnovat, obchodník se může zaměřit 
spíše na celkový chod byznysu, a navíc ušetří čas 
i zdroje. „Návrh nové pobočky je velmi často řešen 
jako návrh standardního interiéru, což je velmi od-
lišná disciplína. Při návrhu nové pobočky je nutno 
chápat proces jako marketingovou aktivitu, kde 
vše řídí značka, a design je chápán jako komuni-
kační nástroj, nikoliv pouze jako estetické cvičení,“ 
vyzdvihuje Petr Šimek. Interiéry navrhují architekti, 
pobočky retailové agentury. Celkový výsledek by 
měl pak být maximálně destilovaná esence značky, 
na kterou si zákazník může sáhnout, ke které si 
může přivonět. Musí jít o místo, kde může značku 
zažít (naplnění hojně používaného zaklínadla 
 experience).

„Z letité zkušenosti víme, jak náročné je realizovat 
nový koncept. Věříme, že naši zákazníci mohou 
ušetřený čas věnovat rozvoji vlastního podnikání. 
V našem týmu jsou projektanti, architekti i desig-
néři, montéři, servisní technici a vše tvoříme tak-
zvaně pod jednou střechou. I z tohoto důvodu 
jsme schopni realizace na klíč vytvořit velice rych-
le,“ konstatuje Josef Pavlík. Dodává, že každý den 
zavřené prodejny stojí nemalé náklady a současně 
v silném konkurenčním prostředí může obchodník 
ztratit kontakt se zákazníkem, který si najde cestu 
do jiné prodejny.

Protože vzhled prodejny zásadně ovlivňuje její trž-
by, stejné je to i s rozmístěním sortimentu. V tom-
to směru je tedy dobré svěřit se do rukou odbor-
níků, kteří sledují poslední trendy v této oblasti 
a zároveň za sebou mají již řadu projektů v podo-
bě prodejen, kterým díky remodelingu zvýšili tržby 
v řádu desítek, v některých případech i ve stovkách 
procent. „Výhodou v rámci remodelingu u CBA je 

skutečnost, že majitelům nabízíme možnost uhra-
zení až poloviny nákladů na takový projekt,“ vy-
světluje Roman Mazák. Splácení pak probíhá for-
mou zápočtů se zpětnými bonusy.

Vhodná investice
přinese zisky

Podle všeho je lepší se svěřit do rukou profesioná-
lů. A u in-store designu to platí dvojnásob. „Jde 
totiž o komplexní proces, na kterém se nepodílí 
jen kreativní tým, ale i odborníci na retail marke-

ting, obchod a legislativu. Na modernizaci prodej-
ny nelze šetřit a každá malá chybička se může 
velmi prodražit,“ naznačuje Adam Klofáč. Kromě 
toho jsou návrh i realizace prodejny velmi časově 
náročné, a pokud není člověk odborník, může se 
mu celý projekt velmi protáhnout. Profesionální 
firma má zkušenosti, výrobní postupy, postará se 
o potřebné dokumenty, sežene materiál a má po-
třebné know-how. Díky tomu dokáže navrhnout 
skutečně funkční koncept. Pouze profesionálně 
zrealizovaná prodejna může splnit své cíle – ať už 
jsou to noví zákazníci, modernější image, nebo 
vyšší tržby. „Například řetězec Super zoo svěřil 
svůj rebranding do našich rukou, což mu přineslo 
zvýšení tržeb o neuvěřitelných 27 procent,“ vypo-
čítává Adam Klofáč. Pokud se i přesto chce ob-
chodník ve vytváření nového řešení angažovat, 
měl by se mu dát prostor. Skutečně kvalitní firma 
totiž se zákazníkem návrh průběžně konzultuje 
a udržuje ho v obraze.

I společnost Plus Kontakt pomohla s vybudováním 
interiérů mnoha maloobchodníkům a má za sebou 
tisíce realizací. „Většina obchodníků dělá remode-
ling jednou, maximálně třikrát za svůj obchodní 
život. Remodeling prodejny je náročný proces, kte-
rý musí klapnout na první dobrou, jelikož každý 
den prodlení stojí obchodníka spoustu peněz. Pro-
to se snažíme udělat remodeling co v nejkratší 
možné době. Všechny tyto náležitosti nabízíme 
v jednom balíčku tak, aby zákazník měl volné ruce 
na svou práci. A mohl se naplno věnovat prodeji,“ 
doplňuje obchodní ředitel Lukáš Ťok.

Profesionálové 
mají know-how 
a zkušenosti.
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Budou třeba investice, 
vylaďování a hledání

Aby obchodníci mohli reagovat na nákupní „teku-
tost“, potřebují vícekanálový (omnichannel) pří-
stup v oblasti marketingu, obchodních strategií, 
ale také logistiky. Jinak se vychystává zboží pro 
vlastní prodejnu ve větší síti, trochu jinak pro „cizí“ 
obchod, zase jinak pro školu, která si pomocí e-
-mailu objedná 30 balíků kancelářského papíru, 
a odlišně pro rodiče, který se večer posadí k inter-
netu a hledá houpacího koně pro své dítě, protože 
narozeniny má už pozítří. Vše bylo ještě docela 
jednoduché, než přišla covidová krize, která zavře-
la jeden z hlavních kanálů, kamenné obchody, 
a přinutila mnoho spotřebitelů objednat si svůj 

první chléb po internetu. Šok to nebyl pouze pro 
některé spotřebitele. Panika zafungovala také 
v centrálách mnohých firem, které se doposud opí-
raly téměř výhradně o prodej v síti svých kamen-
ných prodejen a tomu měly přizpůsobeny logistic-
ké toky. Byla polovina roku 2020 a všem už 
začínalo být jasné, že covid nezmizí tím, že tři týd-
ny budeme nosit roušky. Vidina padajících obratů 
v kamenných obchodech, ve stovkách procent 
rostoucí objemy prodejů u konkurence, která byla 
na elektronický prodej připravena lépe, a nastar-
tovaný trend hromadného úprku spotřebitelů k e-
-shopům musely být noční můrou.

Vedlo to k tomu, že řada obchodníků začala svou 
omnichannel éru narychlo postavenými e-shopy 
s logistikou, která počítala s prodejnami jako vý-
dejní sítí. Spontánně budovaný systém click & col-
lect se některým obchodníkům osvědčil, ale s kon-
cem (věřme) pandemie stejně začali přemýšlet, jak 
se přenést z „guerillového“ do klasického logistic-
kého modelu. To vyžaduje a bude vyžadovat mno-
ho změn a investic a trvalé vylaďování i hledání 
logistických cest.

Stále náročnější logistika

Pokud si představíme prodejní síť o desítkách vět-
ších prodejen ve městech nad 10 000 obyvatel, 
můžeme vyjít z předpokladu, že takové firmě stačí 
na Čechy jeden centrální sklad, na Moravě případ-
ně druhý, resp. nějaká forma cross-docku. To platí 
za podmínky, že vychystáváte vlastně jen paletové 

Až příliš cest
  ke spotřebiteli

D 

říve jsme měli v televizi dva 
kanály, na které jsme se mohli 
dívat, také platívalo, že když si 
chtěl spotřebitel něco koupit, 
muset do „samošky“ na rohu, 

případně ještě zalistoval katalogem a „zmagneti-
zovaně“ vybral zboží, které se mu za několik týdnů 
objevilo na spádové poště. Dnes máme televizních 
kanálů tolik, že jen jejich seznam by zabral tyto dvě 
strany. A podobně je to s variantami nákupu – zá-
kazník může v podstatě nonstop nakupovat v růz-
ných typech kamenných i virtuálních obchodů, 
a to pomocí rozmanitých technických prostředků. 
Navíc jsou tu různé typy zákazníků, v základu B2C 
a B2B (samozřejmě i C2C), ale i tyto hlavní skupi-
ny se dále dělí a jednotlivé kategorie mají rozličné 
charakteristiky, s nimiž je třeba počítat.

O omnichannel logistice se psalo dlouhá léta před pandemií. 
Teprve zkušenost s koronavirem a nemožnost doručovat 
na obvyklá místa, respektive nemožnost prodávat v mnoha 
kamenných obchodech a s tím spojená nutnost hledat 
nové cesty k zákazníkovi, dostala omnichannel do centra 
dění. Logistické sítě na to nebyly, a často ani nemohly být 
připraveny. Myšlenka vícekanálového prodeje a logistiky se 
ale tím zase o velký kus posunula k realitě.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

zboží, ne nutně homogenní jednotky, ale stále pa-
lety. Jak se ovšem situace změní, pokud najednou 
pětinu nebo čtvrtinu objemu je třeba vychystat pro 
odběratele z řad fyzických osob?

Předně významně naroste plocha, kterou je potřeba 
pro skladové operace, fullfilment internetových zá-
silek. Z míst pro replenishment se v podstatě ode-
bírá po kusech, je třeba konsolidovat zboží pro 
danou zakázku, v logistice se pohybuje hodně lidí, 
vznikají buffery s polopřipravenými zásilkami, které 
čekají na doplnění, vše se dá dělat jen do určité 
výšky (zpravidla kam dosáhne člověk, nebo na me-
zaninech), významně rostou potřeby v oblasti pack-
agingu (na materiál, lidské zdroje, automatizaci), 
přibude také administrativa. Developeři odhadují, 
že v porovnání s klasickou paletovou logistikou, kte-
rou lze do značné míry realizovat za použití vertikál-
ního skladování, vyžadují fullfilmentová centra pro 
e-shopy dvakrát tolik skladové plochy.

Další obtíž nastává s tím, jak doručit zboží zákaz-
níkům. I zde už neexistuje pouze jedna cesta zá-
vozu balíků. Silným hráčem je stále Česká pošta se 
svými pobočkami, na které bylo zvyklých dost 
spotřebitelů, kteří během pandemie začali naku-
povat v e-shopech. Významnou část segmentu 
obhospodařují balíkoví přepravci, přičemž tento 

segment se během koronakrize v Česku poměrně 
konsolidoval. Pak jsou tu různé formy výdejen, kte-
ré dnes existují všude – od dedikovaných výdejen, 
jež plní i úlohu showroomů, přes trafiky, maloob-
chodní prodejny až po sázkařské kanceláře. Ros-
toucí oblibu si získávají výdejní boxy. A pak tu sa-

mozřejmě máme kamenné prodejny, které je třeba 
rovněž zásobovat. Omnichannel znamená také to, 
že zboží je odesíláno z jiných míst než pouze skla-
dů. Zásilky z e-shopů mohou být k zákazníkovi 
doručeny přímo od výrobce či dodavatele bez „za-
stávky“ ve skladu daného elektronického prodejce 
(někteří své sklady ani nemají). Podobně si může 
zákazník přát zaslat zboží, jež viděl nebo si vyzkou-
šel v kamenné prodejně či showroomu. Omni-
channel přináší také to, že zboží může být v rámci 
zrychlení zasláno zákazníkovi z meziskladu.

Hlavně ne do slepé uličky

Jen na základě tohoto letmého nástinu lze odtušit, 
jakou komplexitu omnichannelový přístup přináší. 
Nemluvě o tom, pokud do celé logistické pavučiny 
vložíme další komplikace a proměnné jako nutnost 
dodržování teplotního řetězce, hygienické poža-
davky nebo reverzní logistiku. Z cesty zboží k zá-
kazníkovi se stává velmi komplikovaná mise s vel-
kým množstvím – obrazně vyjádřeno – nadjezdů, 
podjezdů, zatáček či křižovatek. V žádném případě 
však nesmí obsahovat slepé uličky.

Omnichannel vyžaduje flexibilitu a rychlost. 
Nutností je automatizace logistiky

To, zda jsou společnosti úspěšné při zvládání vícekanálové logistiky, se většinou odvíjí od míry 
automatizace a robotizace nejen fyzických, ale také softwarových logistických procesů. V této 
souvislosti můžeme zmínit dva zajímavé projekty z poslední doby, jež spoléhají na vysokohustotní 
robotické zaskladnění i vyskladnění. Alza.cz investuje více než miliardu korun do rozvoje svého lo-
gistického centra v Chrášťanech u Prahy (reportáž najdete na LinkedInu Systémů Logistiky). Jedná 
se o dosud nejvyšší jednorázovou investici v historii firmy. E-shop zde kromě rozšíření stávající plo-
chy o dalších 15 000 m2 implementuje novou technologii Autostore. Tím výrazně zvýší efektivitu 
skladu a zkrátí dobu odeslání zboží k zákazníkovi. Dodavatelem technického řešení je společnost 
Element Logic Czech Republic. A jeden příklad ze zahraničí: Omnikanálová aukční platforma 1-2–3.
tv digitalizuje své dodavatelské řetězce a skladové logistiky, a to rovněž za pomoci Autostoru. 
Implementací pověřila logistického partnera, společnost DHL Supply Chain. Plně automatizovaný 
sklad se nachází v německém Brunšviku, umožňuje skladování drobných dílů a zcela automatické 
vychystávání až 18 milionů položek ročně.

„Pokrok 
v RPA bude 

rozhodující.“

V příštích letech se toho v obchodě změní 
více než jen poměr on-line a off-line tržeb. 
Proto je pokrok v digitalizaci a automatizaci 
nedílnou součástí naší dlouhodobé strate-
gie. Při objednávkách v sezonních špičkách 
jsme stále častěji naráželi na kapacitní limity. 
Vykrývat je brigádníky bylo vždy náročné 
a při růstu prodeje přes internet hrozilo, že 
některé požadavky nedokážeme naplnit 
v dostatečně krátkých lhůtách. Dnes tyto 
úkony za zaměstnance provádí automatizo-
vaně robot, a zaměstnanci jsou díky tomu 
dostupnější pro řešení specifických dotazů či 
podnětů zákazníků.

Martin Ohradzanský,
generální ředitel, Nay Group
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CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ 
je nepostradatelnou 
součástí každého obchodu 
s potravinami. Jeho alfu 
a omegu představuje správná 
a stálá funkčnost, a to nejen 
pokud panuje teplé léto. Své 
si totiž muselo odpracovat 
i během pandemie. Kvůli ní 
dokonce v mnoha případech 
došlo i k posílení tohoto 
vybavení nebo ke kompletní 
rekonstrukci. Trh však trápí 
nedostatek materiálů.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA
zahrnují Poznámky 
z Petrova blogu.

NÁKUPČÍ představuje 
Adélu Kovkovou.

SETKÁNÍ S ATILOU 
YENISENEM, CEO 
společnosti Makro, je 
o nákupní alianci Můj 
obchod.

V našem dalším čísle

PROPOJENÍ E-SHOPU s kamennou prodejnou přináší 
vzájemné posilování on-line a off-line kanálů a možnost vytvořit 
skvělý synergický efekt. Jde o kombinaci benefitů nakupování 
na internetu a v obchodě. Zákazník si může vybrat produkty 
v e-shopu, podle dostupnosti produktu zvolit prodejnu, ve které 
si zboží vyzvedne, a na místě může využít fyzických služeb nebo 
poradenství.

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY
dlouhodobě vykazují 
rostoucí poptávku. 
Zákazníci jsou 
ochotnější připlatit si 
za značkové produkty, 
které nabízejí vyladěnou 
chuť, stabilní kvalitu 
a různé spotřebitelské 
benefity v podobě 
kratší délky přípravy, 
flexibilních a znovu 
otevíratelných obalů.

V našem dalším čísle

TĚSTOVINY, RÝŽE 
A LUŠTĚNINY
dlouhodobě vykazují 
rostoucí poptávku. 
Zákazníci jsou 
ochotnější připlatit si 
za značkové produkty, 
které nabízejí vyladěnou 
chuť, stabilní kvalitu 
a různé spotřebitelské 
benefity v podobě 
kratší délky přípravy, 
flexibilních a znovu 
otevíratelných obalů.

IMPULZNÍ ZBOŽÍ 
tradičně zahrnuje především 
cukrovinky, žvýkačky či slané 
snacky, po kterých zákazníci 
při nákupu s chutí 
a značnou impulzivitou 
sáhnou. Pandemie 
protlačila do pokladní 
impulzní zóny 
poněkud odlišné 
zboží. Situace se 
ale zase pomalu 
vrací do 
normálu.



TO, CO DRŽÍTE V RUCE, 
JE POUZE ŠPIČKA LEDOVCE...

OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. PONOŘTE SE 
DO DIGITÁLNÍHO SVĚTA ČASOPISU ZBOŽÍ&PRODEJ!

ZBOZIAPRODEJ.CZ/JAK-SE-SPOJIT

TIŠTĚNÝ ČASOPIS 
ZBOŽÍ&PRODEJ:
•  podrobnější analýzy
•  rozhovory s osobnostmi 

českého retailu
•  50–60 stran devětkrát do roka

E-MAILOVÝ  
ZPRAVODAJ 
ZAPNEWS:
•  jednou za týden
•  zasílán přímo do vaší 

e-mailové schránky
•  aktuality ze světa retailu

PROFILY ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
LINKEDIN A FACEBOOK:
•  aktuality a zprávy přímo 

na vaši timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru

WEB ZBOZIAPRODEJ.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

on-line rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu
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