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O
proti 

düsseldorfském
u 

Euroshopu 
byla 

am
erická přehlídka o poznání m

éně futuri-
stická, robotů zde bylo pom

álu (jediný, co 
jsm

e na stáncích potkali, byl k neprobuzení) 
a celý prostor využíval m

éně projekcí a více 
špičkových analogových řešení. Stánky byly 
svou podobou střídm

ější, nicm
éně i tak ob-

sahově obohacující. 
Personál, v něm

ž bylo zastoupeno neob-
vykle m

noho seniorů, byl po celou dobu 
decentně aktivní, což jen dokazovalo, o kolik 
jsou A

m
eričané pokročilejší v m

ezilidské in-
terakci, v um

ění oslovovat a zároveň schop-
nosti nechat osloveným

 dostatek prostoru. 
N

etlačili, jen lákali, a to platilo nejen na vele-
trhu, ale i v obchodě a na ulici. 

Příčinou návalu u stánku tak nebyli jen 
m

oderní technologie, ale šikovní zam
ěstnan-

ci, jak tom
u bylo například u značky Im

agi-
ne!, kde předváděl návštěvníkům

 kouzelník 
svá kouzla a jen tak m

im
ochodem

 prezen-
toval i firem

ní nabídku. K
dyž nechal zm

izet 
hodinky jednoho z odvážných dobrovolníků, 
popsal zároveň i retailové služby zam

ěřené 
na úsporu času prodavačů.

D
alší specifikou am

erického trhu je jeho ve-
likost, která um

ožňuje vznik velm
i specializo-

vané nabídky firem
. N

epřekvapí tak, že zde 
funguje firm

a zam
ěřující se na dodávku řetě-

zů pro retail, ať už jako vybavení nebo estetic-
ký doplněk, či na cenovky a plastové poutače 
na regály, které jsou však patřičně vychytané.
Z prezentovaných prací nás zaujal například 

sam
oobslužný dávkovač od Pedigree, který 

m
ůže stát třeba na rohu trafiky nebo v če-

kárně u veterináře. Stačí do něj jen vhodit 
potřebný obnos, nastavit m

nožství a dom
ácí 

m
azlíček dostane svou porci.

 D
alší novinkou bylo chytré regálové čelo 

s LED
 technologií, jehož obsah na čelech 

i topperu je spravován na dálku. V
 sobě m

á 
zabudovanou také kam

eru s aplikací, jež je 
schopna rozpoznávat předm

ěty i lidi. D
o-

káže tak nejen hlídat doplněnost zboží na 
policích, ale po identifikaci pohlaví a věku 
přizpůsobí přehrávaný obsah a shrom

ažďuje 
data o tom

, kdo se kdy u čela vyskytuje, kolik 
a kdy se z něj prodává. 

 D
ynam

ické LED
 světlo se m

ůže stát součástí 
i H

oReC
a stojánku na stůl s lam

pičkou.

 U
m

ění 
prokázali 

A
m

eričané 
také 

v 
práci 

s kartonem
. Z tohoto m

ateriálu dokážou vy-
robit originální a poutavé stojany, například 
ve tvaru 3D

 žraloka, m
otorky, povozu se sudy 

nebo krbu. 

OM
A Aw

ards 2017
K

artonové variace dom
inovaly také soutěži 

am
erických PO

P m
édií O

M
A

 Aw
ards, organi-

zované asociací Shop! N
orth A

m
erica (dříve 

PO
PA

I). K
 vidění zde bylo velké m

nožství de-
korací v pohybu: otáčející se fotbalista, ovoc-
ná m

ísa, poletující netopýři kolem
 dom

u či 
havajská tanečnice s pohupující se sukní. 
Rozpohybované PO

P m
édia dokážou nejen 

přilákat oko zákazníka a pom
oci značkám

 
získat potřebnou pozornost, ale především

 
za sebou zanechat em

oční stopu. 

K
arton um

í posloužit také originálním
 kon-

strukcím
, jako je část plotu, boxerský ring či 

fotbalová branka. 

U
 většiny exponátů byl důraz kladen na ori-

ginální souhru designu, grafiky a obalu pro-
duktu, což je v našich končinách doposud 
výjim

ečné. D
íky m

ístní vyjím
ečné kreativitě 

jsm
e i m

y byli exponáty neustále překvapo-
váni.

N
ěkterá m

édia v sobě m
ěla i prvky analo-

gové interaktivity. V
 pohádkovém

 stojanu 
bylo m

ožné prohlédnout si i bez přím
ého 

kontaktu hračku ze všech stran, a to pouhým
 

otočením
 kolečkem

. M
echanické řešení lá-

kající k interakci je přitom
 m

ožné využít na 
ledacos. 

Zajím
avý byl i způsob vystavení avokád pro-

střednictvím
 stojanu s návodem

, jak načatý 
plod správně uskladnit. A

 zaujal i speciální 
stojan s krávou, který kupodivu nepropago-
val ani m

léko, ani výrobky značky M
ilka, ale 

přesto na svůj plyšový povrch lákal zákazníky 
k haptickém

u kontaktu.

Globalshop Las Vegas 2017,
slavná OM

A Aw
ards

a pár úlovků z obchodů
25. ročník veletrhu

 G
lobalshop Las Vegas 2017 (w

w
w

.globalshop.org) se letos nesl v du
chu

 
sloganu

 „Experience D
efines You

“, zákaznická zku
šenost tak i zde byla již tradičně na prv-

ním
 m

ístě. 

O
blíbeným

 nákupním
 kanálem

 jsou zde 
prodejní autom

aty, které lze potkat ve ves-
tibulech hotelů, v koridorech shopping 
m

allů, na letištích či na ulici před outletem
. 

K
 zakoupení je v nich elektronika, kosm

e-
tika, tenisky nebo drobné dárky. Zboží 
je m

ožné buď
 přes LC

D
 displej vybrat, 

zaplatit a vyzvednout, nebo jen objednat 
v e-shopu s doručením

 na požadované m
ís-

to v předem
 určený čas. Prostřednictvím

 
e-shopu A

lza se nově s tím
to konceptem

 
m

ůžem
e setkat i u nás.

V
 zavřených a zhasnutých obchodech vyu-

žívají jednoduché cedule postavené u dve-
ří, inform

ující například o značkách v sor-
tim

entu. 
Zvyšují 

tak 
pravděpodobnost 

návštěvy zákazníků v otevírací době. 

W
alm

art nabízí zákazníkům
 k nákupu elek-

trické košíky, které slouží i jako praktické 
vozítko. O

cení je zajisté nejen senioři. A
 ne-

jen ve W
alm

artu, ale na ploše většiny m
alo-

obchodníků se nachází sekce volně prodej-
ných léků a zároveň i výdejní okénko pro 
léky na předpis. Třeba se tento sortim

ent 

časem
 stane běžný i v našich hyperm

arke-
tech a superm

arketech.

V
 

restauraci 
napom

áhá 
plynulejším

u 
provozu jednoduchá pom

ůcka v podobě 
stojánku, kterým

 lze stisknutím
 tlačítka 

snadno přivolat obsluhu k objednání jídla, 
zaplacení či z jiného důvodu. Efektivní to 
je nejen pro zákazníky, ale i pro obsluhu, 
která se nem

usí tak často chodit ptát, zda 
zákazník něco nepotřebuje. 

A
 jeden praktický poznatek na závěr. Zá-

kaznickém
u 

kom
fortu 

zaručeně 
přispě-

je i přítom
nost W

C
 na prodejně. U

 nás 
s tím

to vstřícným
 krokem

 přišel nedávno 
ve svých rem

odelovaných prodejnách ře-
tězec Lidl, v U

SA
 je to zvykem

 v každém
 

větším
 obchodě, kde se m

yslí m
im

o jiné 
i na dětské zákazníky. Také způsob jak dát 
najevo, že nám

 na nich záleží.

Váš DAGO team

Pár postřehů z am
erických obchodů…

Po návštěvě Globalshopu jsm
e zbývající čas věnovali krátkém

u retail safari. 
V am

erických obchodech je znát rozdíl zejm
éna ve výcviku personálu, vizuálním

 
m

erchandisingu a šíři sortim
entu. Naopak store design je se situací u nás už 

pom
ěrně srovnatelný.


