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noho způsobů, 
jak zaujmout 
zákazníka 

Lékárny jako místo prodeje léků mají jiné postavení 
než ostatní typy maloobchodních prodejen.Jde v nich 
doslova o zdraví, což je nejspíš jeden z mnoha důvodů, 
proč je nakupování v nich pro nás často sterilním zá
žitkem. Není to ovšem dáno pouze osobou lékárnice 
nebo lékárníka, kteří díky své odbornosti požívají vel
kou vážnost. Lékárny nejen v tuzemsku totiž zdaleka 
nevyužívají svůj potenciál, aby zaujaly zákazníky, 
daly jim inspiraci a motivovaly je k návratu a pravi
delným nákupům. 

• PHRRMR FOKUS 

Jako názorná ukázka může posloužit srov
nání se supermarkety. U nich jsme si zvykli, 
že jednou za čas prováděj í redesign. Nezna
mená to jen přestavění regá l ů, aby zákazníci 
nenašli produkty po paměti , ale i změnu 
stylu a atmosféry prodejny. Lékárny sice po
dobnými změnami procházejí také, ale když 
dva dě laj í totéž, není to totéž. 

Spolupráce s dodavateli 
Supermarkety velmi aktivně spolupracují se 
svými dodavateli a dávají jim prostor k pre
zentaci na prodejní ploše. Ti tak mají mož
nost produkt co nejlépe prodat, pracovat 
s ním a komunikovat se zákazníky, aktivn ě je 
upoutávat a překvapovat. Spotřebitel si 

všimne n apřík lad nové přích uti čokolády 

a díky zajímavé point of purchase / point of 
sale neboli POP/ POS aplikaci na ni dostane 
chuť. V lékárnách to může v patřičných sezo
nách fungovat podobně třeba s vitaminy. 
Kromě případné informace od lékárníka 
ovšem většin ou není č lověk aktivován k je
j ich impulznímu nákupu. 
Nechci tvrdit, že se v lékárnách nepracuje se 
značkami. Je to však na ce lkově j iné úrovni. 
V marketech je poznat hra s ročními obdo
bími, svátky, emocemi nebo vůní. Zákazník 
oceňuje inspiraci v průběhu roku. V lékár
nách k tomu nedochází, a tak člověk větši

nou nakoupí jen to, co měl původně v plánu. 
V minulosti pocházela snaha o komunikaci 



Samostatné vystavení značek Sensodyne, Parodontax a Corega má zákazníkům pomoci 
zorientovat se v široké nabídce. U každé z nich jsou připojeny jednoduché rady k ústní 
hygieně. Lesklé materiály a provedení polic navozují dojem odbornosti. 

v lékárnách z velké části od výrobců a byly 
vidět různé POS materiály. Dnes je situace 
jiná, lékárny se snaží působit čistě, sterilně 
a neutrálně, být nekomerčním rádcem. Pak 
do nich ale lidé chodí jen tehdy, když jim 
něco je, necítí se dobře - a to je trochu 
nuda. Přitom víme, že nám v lékárnách mají 
pomoci, není potřeba to prostředím ještě 
více zdůrazňovat. 

Aktivnější pot!J,ora sorti-
mentu pomůze prodejům 
Lepší kategorizace produktů, kterou v po
sledních letech u lékáren vidíme, předsta
vuje dobrou cestu, ale vyšším prodejům 
nepomůže tolik jako aktivnější sortimentní 
podpora. V marketech pracují například 
s regálovými čely. Ta jsou poutavá, atraktivní 
nebo dokonce interaktivní a přimějí člověka 
k zastavení, aktivně motivují k nákupu. Ply
šové postavičky o Velikonocích vytvoří atmo
sféru a zastavují se u nich děti, které si 
na ně chtějí sáhnout. Nikoliv produkt sa
motný, nýbrž příležitost ke spotřebě v po
době Velikonoc a dalších svátků a dnů je 
důvodem k nákupu. 
Jak by se dalo uvažovat o zlepšení v případě 
lékárny? Možností je hned několik. Čelo ne-

boli endcap je hlavním tahákem, který vábí 
zákazníky do prodejny. Jeho viditelnost je 
značná. Může být instalován krátkodobě a za
měřen tematicky, tedy například na již uve
dené vitaminy. Na každé z polic je možné 
nabídnout jiný produkt a upoutat kupříkladu 
3D krabičkou výrobku. Samozřejmostí je vy
světlení a popis u každého produktu, což po
může a inspiruje k nákupu. 
Mezi náročnější, ale o to zajímavější řešení 

patří interaktivní endcap. Jeho součástí je do
tykové LCD, které se zákazníka zeptá, jaký má 
problém, co mu schází. Pokud dotyčný zvolí 
například rýmu, dostane doporučení na tři 
různé produkty, které cenově porovná, a ná
sleduje rada, kde jsou tyto produkty v oficíně 
k nalezení. Alternativně lze ještě v případě 
čela uvažovat o umístění sortimentu v akci 
s 3D krabičkou produktu, která může svítit, 
blikat nebo se hýbat, zkrátka jakkoliv upou
tat. Zákazník by měl pochopitelně opět obdr
žet informace o produktu, jeho výhodách 
a funkcích. 
Možností, jak čelo neboli endcap zpracovat 
a uspořádat, je mnoho. Důležité je mít na pa
měti, že by nemělo sloužit k pouhému vysta
vení několika výrobků, ale mělo by inspirovat, 
nabízet novinky a také vzbuzovat emoce. 

POS materiály si žádají 
inovace 
Dalším aspektem je, že také scházejí ino
vace v POS materiálech. Nejsou vidět spe
ciální stojany, polepy výloh, regálová čela 
nebo impulzní displeje na pultech. Člověk 
ovšem může vidět různé LCD obrazovky. 
V marketu zákazníkovi v sekci alkoholu ku
příkladu poradí, jaké ingredience potřebuje 
na mojito. V lékárně jsou většinou k vidění 
pouze adaptované spoty z nad linkové re
klamy. Jejich efekt je ovšem sporný. Napří
klad známý homeopatický přípravek 
na chřipku má opravdu neodbytnou znělku. 

Benefity z uvedeného klipu ale nejsou příliš 
jasné. Místo sledování televizních reklam 
totiž lidé čekající ve frontě potřebují smyslu
plně a prakticky poradit. 
Naskýtá se tedy otázka, jak by lékárny mohly 
lidem více posloužitjako pravidelné místo 
k zastavení. Například prostřednictvím té
matu prevence. Místa nákupu nám slouží 
jako inspirace, informují nás o příležitosti. 
V supermarketech je 87 procent nákupů im
pulzních a v lékárnách do značné míry jistě 
také. V aktivnější práci s pochopením spouš
těčů impulzních nákupů a na nich posta
vené POP komunikaci existuje pro lékárny 
velký potenciál k podpoře prodeje. 

Bohatá nabídka in-store 
komunikace 
Co tedy konkrétně funguje? Například de
sign a grafika postavené na porozumění ná
kupnímu rozhodování, ale také světlo, pohyb 
či povrchy stimulující haptickou interakci. 
S výjimkou LCD obrazovek je ovšem v lékár
nách znát, že další hra s aktivací zákazníků 

je většinou sporadická. Přitom mnohdy 
stačí málo - například na žvýkačku u po
kladny dokáže upozornit třeba jen obyčejná 
blikající dioda. 

V tomto ohledu vidím v lékárnách velký po
tenciál. Proč by tam, kde se v současnosti 
využívá leták, nemohla v lékárně pomáhat 
majitelům i jejich zákazníkům bohatší škála 
prostředků in-store komunikace? Pokud 
mám nabídnout jakýsi orientační výčet mož
ností, je jich řada. Mohu začít již zmíněnými 
regálovými čely. Na začátku každé kategorie 
by mohlo být jedno v interaktivním prove
dení. V regálech samotných bych uvítal lépe 
zpracované popisy. To znamená například 
využít obrázky. Jednou z možností jsou lišty 
v regálech. Některé značky si s nimi hrají pro 
označení podkategorií svých produktů. 
Mohou také blikat a upozorňovat na novinky 
v kategoriích. 
Další ze zajímavých oblastí jsou tematická 
vystavení, přičemž tematické POS instalace 
jsou trendem, který lze pozorovat napříč 
všemi trhy. S nastupujícím podzimem a čas
tějším nachlazením se nabízí například se
zonní vystavení, které lze zpracovat ve formě 
paletových ostrůvků prezentujících napří
klad vitaminy, čajové směsi, papírové ka
pesníky a podobně. 

Již byla zmíněna interaktivita. Možnost si vy
brat a nalézt produkt je pro zákazníka urči
tou hrou a větším zapojením. Všeobecně 
bych se proto více zaměřil na emoce a jejich 
spojení se situacemi v životě. To pomůže, 
aby lidé chodili do lékáren i tehdy, když ne
hledají řešení určitého problému, ale chtějí 
mu předcházet. Proč by se například na
bídka repelentů nedala v rámci vystavení 
propojit se situacemi, kdy nás hmyz v létě 
často obtěžuje, tedy například se zahradni
čením či s grilováním? 
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Moduly v regálech umožňují prohlédnout si konstrukci a způsob zapínaní dětských 
plen Pampers. Osvětlení a interaktivita vyruší z nákupní rutiny 

a přitahují pozornost k produktům. 




