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Hlavním smyslem stimulace im pulz -
ního chování v místě prodeje je pomoci spo-
třebiteli s rychlým rozhodnutím, šetřit jeho
čas a energii a inspirovat ho k novým zku-
šenostem. „Spotřebitel nakupuje víceméně
rutinně a v navyklých vzorcích, které je třeba
pochopit a stát se jejich součástí, a to buď
tak, že mu připomeneme, po čem už touží
nebo by mohl potřebovat, případně u něj
vytvoříme novou touhu,“ doporučuje mana-
ging partner společnosti Dago a viceprezi-
dent asociace POPAI CE Daniel Jesenský.

PRODEJNÍ
PLOCHA
S VELKÝM
VLIVEM
Z uvedeného průzkumu přitom vy -

plynulo, že pouze 31 % nakupujících vy užilo
při nákupu předem připravený ná kupní
seznam v písemné podobě a dalších 31 %
se při nákupu opíralo o seznam zboží ve své
paměti. Zbytek dotázaných si ná kupní
seznam nepřipravil. Zároveň respondenti těsně před
samotným nákupem v průměru sdíleli, že mají
v plánu koupit přibližně třetinu položek, než kolik jich
nakonec skončilo v nákupním košíku. Na druhé stra-
ně však deklarovali rozpočet na nákup v několikaná-
sobné hodnotě položek, než které byly na nákupním
plánu. Již tyto hodnoty indikují vědomou otevřenost
k impulznímu chování, resp. rozhodování o obsahu
značné části nákupního košíku až v prodejně.

„Možnost ovlivňovat čes ké zákazníky přímo
v prodejních místech je tedy velmi vysoká. Pro míru
komplexu impulzních nákupů byl ve výzkumu využit
ukazatel In-store decision rate a jeho obecný průměr
vyšel za všechny produktové
kategorie v obou maloob-
chodních formátech na 87
procent. Tato výsledná hod-
nota je součtem položek
v košíku, které byly plánová-
ny jen obecně na úrovni produktové kategorie, těch
plně neplánovaných, a přesto zakoupených, a záro-
veň těch naplánovaných na úrovni značky, ale
nahrazených v košíku jinou značkou nebo produk-
tem. Ukázalo se například, že v hypermarketech je
62 procent nákupů plně neplánovaných, v super-
marketech je to pak 54 procent. Důvodem 39 pro-
cent impulzních nákupů bylo: vzpomněl jsem si, že
produkt potřebuji, v 26 procentech pak slevová pro-

moce nebo jiná promoční akce. Ve zbylých přípa-
dech respondenti uváděli důvody jako: zaujalo mě
to, dostal jsem na to chuť a podobně,“ popisuje
výsledky průzkumu Daniel Jesenský a doplňuje, že
impulzní chování souvisí s paradoxem volby, jemuž
každý den čelíme. „Máme čím dál méně času vybí-
rat, ale i čím dál větší možnosti výběru. Dnešní trh
se vyznačuje luxusem extrémně velké nabídky pro-
duktů, které většinou nejsou příliš odlišné. Snižuje
se také riziko, že něco neseženeme. To vše je zesí-
leno relativním blahobytem naší západní civilizace
nesoucí se na vlně hédonismu. V důsledku toho
necháváme více rozhodnutí na poslední chvíli, do
místa prodeje, které využíváme jako nákupní
seznam, od něhož očekáváme, že nám bude naše
potřeby připomínat. Během nákupu ho pak prochá-
zíme a průběžně se rozhodujeme podle něj, co se
nám hodí. Tím je pak ovlivněn obsah a velikost
našeho výsledného nákupního košíku.”

PŘIPOMENOUT
POTŘEBU ZABÍRÁ
Jak dále sděluje Daniel Jesenský, nejvíce re -

spondentů (39 %) z výše uvedeného výzkumu uved-
lo, že hlavním důvodem, proč zboží impulzně zakou-

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Význam velikosti výrobků nabízených v po -

kladní zóně kteréhokoli typu obchodu potvrzují
i další výrobci a obchodníci. „Pro umístění zboží do
pokladní zóny jsme vzhledem ke specifické podobě
pokladního stojanu limitováni velikostí prodejního
místa, proto při tom hraje roli zejména druh zboží,
respektive jeho vhodnost pro okamžité rozhodnutí
ke koupi. Podobu uspořádání zboží v pokladních sto-
janech neustále upravujeme podle vývoje zákazní-
kových přání tak, abychom mu nabídli zejména
novinky. Svou roli zde hraje zejména sezonnost,“
popisuje Eva Vaněčková, PR manažerka společnos-

ti dm drogerie markt, a zároveň dodává, že v po -
slední době zaznamenávají zvýšený zájem o tzv. mi -
nivzorky. „Našim zákazníkům nabízíme široký výběr
kosmetických a drogistických výrobků v malém bale-
ní vhodném pro cestování,“
informuje.

Na nezastupitelnou roli
sti mulace impulzu v podobě
vystavení poukazuje i Daniel
Hartl, marketing manager
společnosti Druchema: „Z našich produktů jsou nej-
častěji nabízeny všechny druhy a velikosti lepicích
tyčinek. Jejich balení je již připraveno jako hromadný
prodejní blistr, který poměrně dobře umožňuje
impulzní nákupní jednání. Pro vybrané obchodní plo-

chy jsme nyní připravili původní brandovaný prodejní
stojan v rozsahu čtvrt palety. Umístěn je vedle kla-
sického regálového prodeje. Došlo tak ke zvýšení
vizuálního i plošného rozsahu nabídky a komunika-
ce značky a jejích produktů.“ Marketing manager
společnosti Kores Praha Michaela Bălășel Lamm -
rová uvádí, že z jejich sortimentu jsou v rámci
impulzního prodeje nejvíce nabízeny lepicí tyčinky
a tužky. „Jejich potenciál v rámci uvedeného prodeje
podporujeme zejména stojany a displeji v kombinaci
se shelf stopery, wobblery a podlahovými polepy.
V tradičním maloobchodě také umísťujeme LCD
obrazovky s image spoty,“ uzavírá.

Markéta Grulichová

!

VIZIBILITU
ZVĚTŠUJE
STOJAN

MOŽNOST
OVLIVNĚNÍ
JE VYSOKÁ

IMPULZ MUSÍ BÝT STRUČNÝ A VIDITELNÝ
Oborová asociace POPAI Central Europe zaměřená na shopper marketing a výzkumná agentura Ipsos realizovaly loni průzkumový projekt s názvem Shopper
Engagement Study CZ. Nabízí pohled nejen na impulznost, ale i na komplexní proces nakupování tuzemských spotřebitelů v prodejnách maloobchodních
řetězců provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území. 

I VÝBĚR NOVINEK 
Druchema
Herkules – chystá se rozšíření řady o školní
a výtvarné potřeby

Chocoland
Pitipaaa – křupavá sušenka politá belgickou čoko-
ládou a posypaná barevným minidražé, ve třech
příchutích; Fruity 45% – sušenka s 45% ovocnou
náplní v příchuti lesní ovoce a meruňka

Kores Praha
Obyčejné tužky Grafitos v červenobílém designu –
trojhranný tvar, čtyři různé designy tužky s bílou
pryží; mikrotužky M1 Grafitos – s klipem a pryží,
zatahovatelný hrot, trojhranný tvar, ve čtyřech
barvách; lepicí tyčinka Dráček – se vzduchotěsným
uzávěrem, netoxická, na všechny druhy papíru

Mondelez Czech Republic
Siesta arašídová 36 g – politá tmavou čokoládou;
Milka Biscuits Twist 28 g

Nestlé Česko
JoJo Pajpky 80 g – měkké žvýkací bonbony v pří-
chutích Duomix a Triomix; Hašlerky do kapsy 35 g
– v krabičce ve variantě modré Hašlerky Originál,
růžové Hašlerky s příchutí šalvěje a černé Hašlerky
Extra silné; Margot Duo Kokos 50 g – s extra vrst-
vou kokosu

Perfetti van Melle 
Mentos Choco – nové žvýkací bonbony v kombinaci
čokolády a karamelu v příchutích Mentos Choco
a Mentos Choco White



pili, bylo připomenutí potřeby výrobku, kterou si uvě-
domili v prodejně. Promoční akce, vizibilita produktu
v regále nebo na displeji stejně jako jasný a atrak-
tivní obal patří k dalším klíčovým impulzům, které
ovlivňují spotřebitele, aby daný produkt vložil do
nákupního košíku.

„Znalost míry výskytu typu� impulzního nákupu
na úrovni produktových kategorií a subkategorií
a zároveň vlivu� na jejich aktivaci je jedním z klíčo-
vých ukazatelů pro tvorbu obsahu komunikace
a volbu jejího umístění na prodejní ploše. Obecně
jsou to buď emoční apely, nebo funkční argumenty.
Tematicky může jít například o moment spotřeby,
praktické atributy, slevy, promoakce, soutěže, novin-
ky nebo reference typu vítězové spotřebitelských
soutěží, nejprodávanější produkty a podobně. Dobře
fungují call to action výzvy. Zároveň je důležitá syner-
gie s marketingovými aktivitami mimo místo prodeje
a vlastnostmi značky,“ vysvětluje Daniel Jesenský
a zdůrazňuje, že v impulzní komunikaci hraje klíčo-

vou roli čas: „Zákazníky je třeba zaujmout do dvou
vteřin, jinak pozornost většiny z nich ztratíme.“ 

Impulzní stimulace proto musí být maximálně
jasná, stručná a viditelná. „Nesmí působit přes míru
manipulativně, vyvolávat na  prodejní ploše zdání
nebezpečnosti, kom-
plikované manipula-
ce s produkty nebo
přílišné luxusnosti či
naopak lacinosti promovaného produktu v rozporu
s jeho positioningem,“ říká Daniel Jesenský s tím,
že v neposlední řadě pak impulzní nákup omezuje
poloprázdná zásoba zboží v regále nebo na POP
médiích.

Markéta Grulichová

S MÍROU A BEZ
MANIPULACE

SPONTÁNNÍ
NÁKUP
STIMULUJE
FUNKČNÍ POP
KOMUNIKACE 

„Pokud není komunikace v mís -
tě prodeje dostatečně účinná, může být výrazně
snížen také dopad předchozího komunikačního
úsilí. Přestože například masmediální reklama
dokázala značku zviditelnit v mysli cílové skupiny,
bez kvalitní POP komunikace tato skupina daný
produkt v prodejně nemusí vůbec najít a ani si na
něj nevzpomene. POP komunikace představuje
poslední příležitost, kdy je možné kupující přesvěd-
čit, aby si zakoupili výrobek z dané produktové
kategorie, a aby si navíc zvolili produkt dané znač-
ky. Pro tento specifický moment, kdy značka může
zvrátit nákupní rozhodnutí ve svůj prospěch, se
využívá termín moment pravdy – moment of truth.
Komunikace v místě prodeje plní nejrůznější funk-
ce. Nejvýznamnější z nich je stimulace nákupů,
které kupující před příchodem do prodejny neplá-
novali. Ty jsou součástí takzvaných impulzních
nákupů. Efektivní POP médium dokáže v podob-
ných případech zvýšit prodeje nejen o desítky, ale
dokonce až o stovky procent.“

Daniel Jesenský, managing partner 
společnosti Dago a viceprezident asociace POPAI CE
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