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Do nové prodejny Edeka investoval její 
vlastník, rodina Zurheide, 40 mil. eur, což 
byl vzhledem k tomu, že německý rych-
loobrátkový trh trpí jednou z nejnižších 
marží v Evropě (1–3 %), odvážný krok. 
Svou strategii vysvětlila rodinná firma 
tím, že je to jediný způsob, jak přežít 
ve světě s Amazonem. Nebála se proto 
změnit vše od podlahy, přenastavit pro-
duktové strategie, prezentace i komuni-
kaci. Spolu se store designem se změnila 
i role prodejního personálu. V prodejně je 
potkáte v autentických rolích someliérů, 
šéfkuchařů, degustátorů, nebo šarmant-
ních baristů. 

Deset tisíc metrů 
nákupních zážitků
Na ploše 10 tis. m2 nabízí düsseldorfská 
Edeka na dvou patrech 60 tis. položek 
převážně ze sortimentu potravin, které 
se rozkročují na široké cenové škále od 

levného po prémiové zboží. Při nákupní 
cestě se klade velký důraz na zážitky, ke 
kterým přispívají početné kavárny, bary 
a restaurace. Na restauraci a kavárnu na-
razí zákazník hned u vstupu. Občerstvit 
se může také ve vegetariánském bistru, 
kde je k dispozici mimo jiné automat na 
čerstvou šťávu z ananasu. 
Samotná prodejna se vyznačuje pro-
myšlenou architekturou, ergonomií 
a designem, jenž si pohrává s každým 
detailem. Komunikace akčních nabídek 
je zde jen v omezené míře v LCD obra-
zovkách, v těch se ale spíše dává prostor 
imageově laděnému obsahu dotvářejí-
címu atmosféru patřičné sekce. Digi-
tální cenovky na všech regálech jsou zde 
samozřejmostí.
Kromě regálů s vystaveným zbožím je 
prodejna vybavena množstvím gas-
trozón s různým zaměřením, například 
na produkty z prémiového hovězího 
masa nebo italské těstoviny, které jsou 

zde i s omáčkami a dalšími ochucovadly 
přímo vyráběny podle domácích recep-
tur. Gastrozóny doplňují minirestaurace, 
kde si mohou zákazníci zorganizovat 
i oslavu narozenin, nebo jinou soukro-
mou akci. Sekci alkoholických nápojů 
obohacuje dobře vybavený vinný bar 
s průběžnou ochutnávkou vybraných 
vín. Součástí prodejny je i profesionální 
kuchyně. 
Vedle posezení u jídla myslí Edeka i na 
potřebu odpočinku – po obchodě se 
tak nachází mnoho odpočinkových zón, 
které pozitivním způsobem prodlužují 
čas strávený nákupem, potažmo útratu 
i oblibu prodejny.
V sortimentu hraje významnou úlohu 
zdravá výživa, které je zde věnovaná roz-
sáhlá sekce v rámci kategorie bio a orga-
nických potravin. Dále je kladen důraz na 
čerstvost, což dokazuje i možnost sklidit 
si v in-store farming skleníku čerstvý sa-
lát, bylinky či další druhy zeleniny. 
Nabídku obohacují sekce mezinárodní 
kuchyně – krom asijské třeba polská 
a ruská. Na druhou stranu nejsou opo-
menuty ani ryze lokální produkty, napří-
klad v sekci piva jsme narazili na aktuální 
nabídku speciálu místní známé kapely 
Die Toten Hosen. Všechno chlazené 
zboží je zavřené za sklem, čímž prodejna 
jednak šetří energii a jednak není zákaz-
níkům při průchodu sekcí zima.
Na ploše se nachází jen mizivé množ-
ství dočasných POP médií, v podstatě 
jen několik podlahových stojanů. Větší 
prostor zde dostávají pouze univerzální 
druhotná vystavení bez možnosti bran-
dingu a permanentní expozice značek, 
které zapadají do celkového designu 
prodejny. Příkladem může být prezentace 
značky Tchibo, Lindt, nebo Haribo s pick 
& mix konceptem. Umně s nimi pracují 

i kosmetické značky, které tak celé kate-
gorii, vystavěné velmi jednoduše a pře-
hledně, vdechují vlastní energii. 
Edeka svým skvělým concept storem 
jednoznačně dokazuje, že může existo-
vat i FMCG retailový koncept, v němž 
lidé nechtějí jen nakoupit, ale i strávit 
svůj čas, potkávat se s přáteli, užívat si 
a bavit se. 

prosazují se 
neobvyklé kombinace 
i personalizace
Další postřehy z Retail Safari se týkají 
obchodů s nepotravinovým zbožím. Čas-
tým jevem jsou neobvyklé kombinace 
stylového sortimentu – na jedné ploše je 
prodáván nábytek s oblečením, dekorace 
do domácnosti s módou, šperky s jídel-
ním porcelánem či móda s uměleckými 
obrazy. Téměř jakékoliv zboží či služby, 
včetně bankovních či telekomunikač-
ních, se snaží přilákat zákazníky nejen na 
svou hlavní nabídku, ale i na posezení při 
kávě či občerstvení. Místo prodeje se tak 
neodmyslitelně stává místem setkávání. 
A v neposlední řadě jsou ve středu zájmu 
personalizované produkty. 
V módě jsou také častěji k vidění unisex 
koncepty, kde jsou všechny modely pro 
muže i ženy. Jedním z nich je i německá 
značka Das Werk, jenž se zaměřuje i na 
nadčasové oblečení, které po sobě mo-
hou dědit generace. Co kus, to originál, 
navíc s možností personalizace přímo na 
místě. Samozřejmostí jsou přitom udrži-
telné přístupy a přírodní materiály.
V Anthropology, značce kombinující 
prodej oblečení pro ženy a dekorací 

interiéru a nábytku, nás zaujala křesla, 
určená výhradně pro mužský doprovod 
zákaznic.
Syntézu těchto trendů představuje místní 
prodejna módní značky Tommy Hilfiger, 
v jejíž zadní části se nachází rozlehlá ka-
várna. Zákazníci však na prodejní ploše 
nemusí popíjet jen kávu, ale mohou si 
nechat vybrané kousky oblečení, jež jsou 
k dohledání v aplikaci na tabletech v pro-
duktových sekcích, personalizovat, ať 
už vyšitým monogramem, nebo úpravou 
oděvů na míru, a to na počkání do 10 mi-
nut. Čekání si mohou zpříjemnit právě 
v místní kavárně.

Concept store značky Frankonie, zamě-
řující se na sortiment pro lovce a spor-
tovní střelce, umožňuje svým zákazní-
kům si prodávané zbraně osahat, a to 
díky jednoduchému lankovému bezpeč-
nostnímu systému. Některé z nich si mo-
hou dokonce i vyzkoušet na střelnici ve 
sklepě nákupního centra. Frankofonie tak 
po vzoru Applu šikovně pracuje s tím, 
že zákazník chce to, co drží v ruce, díky 

čemuž se navyšuje konverze. To celé je 
zabaleno do kvalitního in-store designu, 
v němž vládne atmosféra loveckých zá-
žitků, kterou dokreslují wow efektem 
i zvířecí trofeje. 
Postupně se na německém trhu prosa-
zuje i nový retailový segment – značkové 
second-handy luxusní módy, například 
od Gucci nebo Louis Vuitton. V USA je 
to již rozvinutá záležitost, u nás se zatím 
s tímto konceptem nesetkáváme. 
Německý retailový trh neprožívá v sou-
časnosti významné revoluční změny. 
S výjimkou Edeky, jež ukazuje příklad su-
permarketu budoucnosti par excellence, 
který kromě širokého sortimentu nabízí 
i zážitky z dobrého jídla a pití. Místem se-
tkávání se však mohou stát i obchody, 
které mají k potravinám daleko. Kavárny 
a bistra se objevují i u módy, či finanč-
ních služeb. Navíc se prodejci nebojí své 
primární zboží prodávat v neobvyklých 
kombinacích a personalizovat své pro-
dukty na počkání. Zážitek se tak dostává 
do centra dění v retailu obecně. 

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

Místo prodeje se stává 
MísteM setkávání

RETAiL SAFARi: EDEKA POSOUVá NáKUPNí 
ZážiTEK O úROVEň Výš, TOMMy 
HiLFiGER PERSONALiZUJE A FRANKONiA 
Má V NáKUPNíM CENTRU STřELNiCi.

U příležitosti návštěvy veletrhu Euroshop v Düsseldorfu 
jsme se vydali na komentovanou prohlídku místních 
prodejen, známou pod názvem Retail Safari. Byť většina 
navštívených obchodů zachovává v současnosti spíše 
evoluční klid, výjimka se přece jen najde. Představuje jí 
nový koncept prodejny Edeka otevřené v roce 2018.
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Interiéru Fankofonie dominují trofeje.Chlazené zboží je vždy zavřené za sklem. Křesla výhradně pro mužský doprovod.

Na prodejní ploše mohou zákazníci 
ochutnat jídla z místních minirestaurací 
nebo degustovat víno ve vinném baru.

Das Werk – prodej unikátního oblečení je 
kombinován s prodejem uměleckých děl, 
například obrazů.


