
Kategorie cukrovinek je podle Nestlé často umís-
těna mimo přirozenou zákaznickou cestu prodejnou 
a kromě jisté role impulzního charakteru se jí část 
spotřebitelů cíleně vyhýbá. Cukr je přece fuj. „Z na-
šich výzkumů jsme věděli, že největším problémem je 
motivovat nakupující ke vstupu do cukrovinkové uličky. 
Přestože touto uličkou projde jen každý desátý zákaz-
ník, je tato část obchodu pro nás z pohledu objemu pro-
dejů stále nejdůležitějším místem. Je zde totiž nejvyšší 
míra interakce s výrobky a prodejní konverze, tedy podíl 
lidí, kteří projdou kolem prodejního místa a nakoupí,“ 
vysvětluje pozadí projektu David Wurst, specialista 
pro rozvoj kategorie cukrovinek z Nestlé. Společnost 
zkoumala podrobněji motivace k nákupu a zjistila, 
že současná segmentace jednotlivým misím neod-
povídá. „Oproti zažitým zvyklostem v našem segmentu 
jsme zjistili, že primárním faktorem rozhodovacího 
procesu při nákupu je příležitost spotřeby,“ upřesňuje 
Wurst. Na základě kvalitativních výzkumů Nestlé ná-
sledně identifikovalo tři základní spotřební příleži-
tosti – individuální konzumaci, dárek a nákup pro 
rodinu – oproti původním šesti podkategoriím. Dosa-
vadní dělení bylo podle atributů, tedy tyčinky, tabul-
kové čokolády atd., a podle výrobců.

Sveze se i konkurence
Pro testování nového konceptu si Nestlé vybralo ně-
kolik prodejen hypermarketů Tesco se srovnatel-
ným obratem na různých místech ČR. Změnou pro-

šla celá cukrovinková ulička včetně konkurenčních 
výrobků. „I přes celkovou změnu segmentace v uličce 
jsme se však stále drželi základních principů category 
managementu pro vystavování výrobků, jako je napří-
klad vystavení na exponovanějších místech lépe pro-
dejných výrobků, a to bez ohledu na to, jestli se jednalo 
o konkurenci nebo naše výrobky. Věřili jsme totiž, že 
pokud pomůžeme naším řešením celé kategorii, velmi 
pravděpodobně pomůžeme i sami sobě. Zároveň to byla 
pro nás jediná možná cesta, jelikož řešení, které by ja-
kýmkoli způsobem zvýhodňovalo pouze naše výrobky, 
by zákazník neakceptoval,“ říká David Wurst. Kromě 
odlišného rozdělení výrobků v celé kategorii při-
pravilo Nestlé ve spolupráci s agenturou Dago navi-
gační POP média. Hlavním cílem bylo ztvárnit roz-
dělení na subkategorie podle příležitostí spotřeby 
„pro mě“, „pro tebe“ a „pro nás“. Kvůli prostorovým 
limitům byly navrženy stoppery, podlahové polepy 
a barevné cenovkové lišty. „Stoppery jsou světelné a je 
možné měnit jejich komunikační obsah,“ doplňuje Ma-
rek Končitík ze společnosti Dago.

Kromě 60% podílu pozitivních reakcí zákazníků za 
sledované období listopad 2016 až červenec 2017 pro-
deje v kategorii meziročně narostly o 5 %, prodeje vý-
robků Nestlé rostly srovnatelně. „S výsledkem změny 
navigace podle příležitosti jsme spokojeni. V současné 
době je řešení nasazeno v 10 obchodech v České republice 
a na Slovensku a jednáme o dalších instalacích,“ uzavírá 
David Wurst.

Prodeje cukrovinek rostou pomalu, naopak jejich podíl prodaný v cenových promocích stále 
stoupá. Nestlé se ve spolupráci s řetězcem Tesco rozhodlo celou kategorii přeskupit. 
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