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o b C h o d

Na trhu se objevili výrobci, kteří se zabý-
vají vývojem regálových systémů a také 
k nim dávají určitou podporu. řeší tvar, 
barvu, statiku, velikosti, zatížení, ino-
vují. Oproti tomu na trhu nalezneme také 
levné regály mnohdy dodávané přímo 
z Číny. Stačí vyplnit pár základních para-
metrů na internetu a regál je na světě. 
Neustále slyšíme pojem „regály budouc-
nosti“. V Německu můžeme vidět stan-
dardní regály doplněné o svícení LCD, 
s LCD přímo na lištách. V této chvíli jsou 
tyto inovace využívané např. pivovary, 
které dodávají regály do maloobchodních 
sítí a tyto novinky testují.
Proč vlastně o regálech hovoříme? Re-
gály slouží k jasnému vymezení si pro-
storu na prodejnách. Čím lepší a větší 
místo, tím se očekávají větší prodeje. 
Právě z tohoto důvodu zadavatelé do 
regálů investují. Chtějí větší obrat na 
každé provozovně. Prodejny ale nej-
sou nafukovací a nalézt další místo není 
jednoduché.

tržby Snižuje „SlePOtA“ 
k PrOduktům
Marketing v poslední době hraje také 
velkou roli. Snaží se regály brando-
vat, aplikovat nasvícení a také se snaží 
o kvalitní category managment, kterému 
přikládá velkou důležitost. Velký pro-
blém je však „slepota“ k mnoha produk-
tům, které vidí zákazník, když nakupuje. 
Pokud máte vedle sebe cca 100 pro-
duktů, navíc ve čtyřech řadách, i kdyby 
byla použita navigace v horní části, není 
pravděpodobné, že ji zákazník bude stu-
dovat a následně se dle ní bude řídit. 
Samozřejmě vše záleží na charakteru 
konkrétní kategorie. Pokud hovoříme 

o větších produktech, bude navigace 
většinou hrát značnou roli. Pokud budou 
ale produkty malé, pak kategorizace po-
strádá smysl a větší roli hrává impulz, či 
rušivé elementy, jako je focal point, svě-
telné efekty, LCD atd. Práci s category 
managementem můžeme vidět na trhu 
u společností, jako je Plzeňský Prazdroj, 
který regály nejen branduje do vlastních 
barev, ale specifické barevné kódování 
používá také v komplexním navigačním 
systému – v čelních lištách na topperech, 
případně i stopperech na regálu.

Oproti tomu jsou i společnosti ve stejné 
kategorii nebo nealko nápojích, které vy-
rábí regály, které category managment 
neobsahují. Zaměřily se na unikátní gra-
fiku podporující jeden brand, upozadily 
četnost značek a vybraly si jednu domi-
nantní. Zároveň regály obsahují nasvícení 
polic i topperů a jsou vyšší a celkově 
dominantnější nežli regály konkurenční. 
Tyto regálové systémy považují za efek-
tivní. Místo category managmentu se zde 
sází na impulz.

Zadavatelé tak sice zastřešují bran-
ding celé produktové řady a nestarají se 
pouze o vlastní vystavení, ale pokud je to 
možné, snaží se získat regálový prostor 
celé uličky a svůj brand využít k dekoraci 
celé kategorie. Vyplatí se to? Odpovědí 
je – ANO. Hlavním důvodem je, že po-
kud realizují celou kategorii podpořenou 
svým brandem, zákazník na prodejně má 
pocit, že je v sekci dané značky. Obecně 
je pak prokázáno, že nárusty prodejů do-
sahují navýšení v průměru kolem 20 %.
Je však 20 % dostačujících? Ano, je. Za-
davatel získá prostor na několik let do-
předu, neplatí poplatky, spravuje regá-
lové místo i své konkurence a zároveň 
navyšuje prodeje o 20 %. Co víc si mů-
žeme přát. 

POmáhAjí SPeCiální 
APlikACe
V dnešní době je trendem využívat k ří-
zení těchto projektů speciální aplikace. 
Na trhu jsou dnes k dispozici specifické 
softwary, které dokáží řídit objednávání 
regálů s ohledem na četnost výdejů, ko-
munikují mezi OZ, centrálou a doda-
vatelem, poskytují finanční reporting, 
a hlavně neustále hlídají skladové zásoby 
v regálech se zohledněním výhledu od-
bytu na základě plánů a statistiky před-
chozích výdejů. 
Dnes jsou v této oblasti nejdále dva seg-
menty – nealko nápoje a pivo. Investují 
každý rok značné rozpočty do nákupu 
flexibilních a univerzálních skládačko-
vých regálových systémů s cílem akti-
vovat klíčové maloobchodní zákazníky 
a zajistit si na tradičním trhu dlouhodo-
bou podporu prodeje. 
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ZA HISTORII PODNIKáNí KAžDéHO 
OBCHODU VZNIKLA SMěS REGáLOVýCH 
SySTéMů, V NICHž JE MíRNý NEPOřáDEK.

Regálové systémy všichni známe. Dlouhá léta je může-
me vidět v každém maloobchodě, kde sloužily převážně 
jako nosič produktů. Čím více polic, tím lépe. Každý má 
jinou barvu, velikost, celkové rozměry. Některé si pořídil 
maloobchodník, některé dodal dodavatel zdarma.


