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užitného řešení. Měnící se design je dů-
sledkem využití rozšiřujícího se okruhu 
materiálů, stejně tak dostupných techno-
logií, například pro využití interaktivních 
poutačů. Prosazují se i speciální regály, 
které jsou jednak uzpůsobené určitému 
typu zboží a jednak jsou designově vel-
mi povedené, takže pozvednou úroveň 
prodeje daného sortimentu a vytvářejí 
atraktivní prodejní koutky.

Například regálový systém společnosti 
Wanzl pure tech má fi ligránový design, 
všechny přednosti drátěného regálu 
s obrovskou nosností, a přitom fi guruje 
v cenové třídě plechových regálů. Poho-
dové vystavení musí být zachováno také 
pro ovoce a zeleninu, zároveň musí být 
na první pohled patrná jejich čerstvost 
a nezávadnost. Místo klasických košíků 
na pečivo jsou také vhodná řešení pro 
atraktivní vystavení a hygienickou nabíd-
ku čerstvého pečiva.

Měla by vládnout 
přehlednost 
a kategorizace

Správný regál by měl korespondovat 
s celkovou koncepcí interiéru prodejny 

a sortimentem. Protože jde o vybavení, 
které je v obchodě dlouhodobě používá-
no, mělo by být především kvalitní s tva-
rově stálou konstrukcí. „Naše regály na-
bízejí velké množství systémových prvků 
a jsou vzájemně kompatibilní, což chytrý 
zákazník ocení, protože se mu  otvírá 
velká míra variability a možností i do 
budoucna,“ konstatuje Libuše Kopecká, 
vedoucí marketingu společnosti Wanzl.

Ideální regál by měl být přehledný a ka-
tegorizovaný, aby se nakupující rychle 
zorientoval. Dále by měl být doplněn 
o vhodně zvolené tematické svícení, 
které dokresluje atmosféru daného sor-
timentu. „Atmosféru lze dokreslit vizuály, 
materiály, barevností a podobně. Napří-
klad kovové regály orámované laminem 
v dřevodekoru působí pro vhodný sorti-
ment mnohem lepším dojmem,“ podotý-
ká Marek Končitík, obchodní ředitel spo-
lečnosti Dago. Velmi však záleží na tom, 
pro jaký účel tato vybavení prodejen při 
prodeji a prezentaci slouží, kde mají své 
umístění a v neposlední řadě jaký je na 
ně užitný nárok. Obecně platí, že méně je 
více, proto se i zde většina trendů uchy-
luje k minimalismu.

Nové regály umožňují 
vyzdvihnout určitý 
druh zboží

Regály se stále vyrábějí zejména z kovo-
vých profi lů a drátů, což je dáno požadav-
ky na nosnost a univerzálnost. Výhodou 
je, že konečná úprava může být spjatá 
s výrobcem, jenž dokáže navrhnout 
konkrétní design, zajistit jeho obrando-
vání anebo si najmout specializovanou 
agenturu, která provede návrh na přání 
zákazníka. Typové kovové regály jsou 
často doplňovány a individualizovány 
designovými doplňky, jako jsou na míru 
připravené bočnice, zastřešení, osvětlení 
a podobně. Pro police je nejčastěji využí-
ván kov či laminovaná dřevotříska nebo 
lakovaná MDF deska a sklo.

V posledních letech poptávané regály 
nejčastěji řeší možnost odlišit se v prodej-
nách v záplavě mnoha produktů, hlavně 
těch konkurenčních. Toho lze dosáhnout 
vhodně zvolenými prostředky. „Materiál, 
světlo, barevný kontrast a grafi ka. Je 
toho mnoho, co lze vždy navrhnout klien-
tovi na míru. Branding aplikujeme na růz-
né druhy regálových systémů bez rozdílu 
materiálu a konstrukce,“ vysvětluje Ma-
rek Končitík. Jakmile si zákazník vybere, 
zda potřebuje kovový či drátěný regál, 
řeší jeho barevnou kombinaci. „U regá-
lů zákazníci upouštějí od uniformní bílé 
barvy a nahrazují ji jinými, moderními od-
stíny v kombinaci s přírodními mate riály 
podle druhu prezentovaného zboží,“ do-
plňuje Marek Dressler, jednatel společ-
nosti Plus Kontakt.
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Maloobchodní tržby rostou. A zatímco 
malé české obchody stále zanikají, těm 
vietnamským se daří a leckde po těch 
uzavřených zákazníkům znovu oteví-
rají dveře. Jejich role roste zejména na 
venkově, kde slouží k rychlému nákupu 
zboží, které je doma aktuálně zapotřebí, 
anebo základních potravin, protože se 
nevyplatí pro ně jezdit do města a naku-
povat v obchodních řetězcích. Zákazník 
však mnohdy nakoupí mnohem víc – ne-
jen zboží, pro které původně přišel. Žádný 
obchod, a ty malé nevyjímaje, však není 
nafukovací. Proto je zapotřebí neustále 
myslet na jeho vhodné uspořádání. Nová 
doba si žádá nové přístupy, a tak je na-
čase posunout obchod do moderní doby.

Nutné je vyvolat 
emoce a přinést pocit 
naplnění

Podle výsledků studie GfK Shopping 
Triggers 2017 navštěvuje asijskou/viet-
namskou prodejnu potravin a základního 
nepotravinářského zboží alespoň jednou 
za půl roku přibližně 36 % Čechů naku-
pujících potraviny. „Tito lidé tvrdí, že je do 
těchto prodejen láká především dlouhá 
otevírací doba, ochotný a příjemný per-
sonál, rozumné ceny a v neposledních 
řadě jejich výborná dostupnost. Pokud 
jim v asijských prodejnách rychloob-
rátkového zboží naopak něco vadí, jde 
především o nepříjemný pocit z nákupu 
způsobený malými a stísněnými prostory 
a případným nepořádkem,“ informuje Pa-

Vstupte do 
   éry moderního prodeje
Hlavní úloha pultů a regálů 
spočívá v uchování a snadné 
nabídce zboží zákazníkovi. 
Avšak v prodejně nemusí 
být nevzhledným obchodním 
prostředníkem, který navíc není 
praktický. Současný trend velí 
jinak. Obchodní prostory se 
musí vyvíjet a na pomoc v tomto 
ohledu přicházejí výrobci tohoto 
sortimentu.
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vel Cabal, senior project manager – mul-
ticlient solutions společnosti GfK Czech.

Málokdo si to uvědomuje, ale také na 
malém obchodním prostoru lze vytvořit 
hezké prostředí, které by lákalo k ná-
kupu a tím zvyšovalo obraty a následně 
zisky. Proto i většinu asijských/vietnam-
ských obchodů o několika desítkách me-
trů čtverečních nejen s potravinami, ale 
i dalším zbožím, je vhodné remodelovat. 
U těch větších toho lze potom dosáhnout 
snadněji. Dávno jsou pryč doby, kdy vý-
stavní pulty a systémové stěny v prodej-
nách sloužily primárně pouze k uložení 
vystaveného zboží. Dnes si zákazníci 
mnohdy až u regálů rozmýšlejí, co ještě 
případně koupí. Zákazníci totiž nakupují 
všemi smysly, nechají v sobě probudit 
emoce a návštěva obchodu jim ve fi ná-
le musí přinést pocit naplnění. O výběru 
výrobku rozhoduje mnohem více aspektů 
než jen jeho kvalita a obal. Je to i prostře-
dí, v němž se nakupující nachází, a sys-
tém, jakým způsobem a na čem je zboží 
vystaveno a zpřístupněno spotřebiteli 
k rychlému odběru.

Těžké, vysoké a také nevzhledné regá-
ly nahrazují nízké policové, u kterých je 
možné vybrat si barvu i materiál. Vůbec 
nejlepším řešením je vybavit prodejny 
nábytkem na míru. Výhody jsou jasné – 
možnost odlišit se. V prodejně se vytvoří 
přesně takové prostředí, které odpovídá 
jejím dispozicím. Samozřejmě je zapotře-
bí počítat s tím, že cena těchto výrobků je 
vyšší a přímo závislá na míře konkrétních 
úprav. Na míru vyrobené regály se hodí 
i pro zboží, se kterým se původně v ob-
chodu nepočítalo, bylo nově zalistováno 
a má třeba atypické balení. Příkladem 
může být sortiment pro domácí mazlíč-
ky, který má nyní v obchodech poměrně 
silné zastoupení.

Trendem je pohodová 
prezentace zboží

Pulty a systémové stěny jsou hlavním 
a nejvíce viditelným prvkem interiéru 
každého obchodu. V současné době se 
u řady prodejen upravuje prezentace je-
jich zboží a tím také došlo ke změnám 
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