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VYBAVENÍ OBCHODU

 Vítězí ten, kdo 
pružně reaguje
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V posledním více než roce se maloobchod musel v mnohém 
přizpůsobit. Pandemie totiž měla velký a hlavně pozitivní 
vliv na prosazování moderních trendů. Doslova akcelerovala 
jejich implementaci, dokonce může za vznik zcela nových.

V 

důsledku vládních protiepide-
mických opatření, kdy řada pro     -
dejních míst nemohla pustit spo-
třebitele dovnitř, a to s různými 
přestávkami dlouhé týdny až 

měsíce, se obchody rozhodly pro alternativní pro-
dejní kanály. Některé prodejny si zřídily dosud od-
mítané výdejní místo nebo zahájily zcela novou 
službu – virtuální nakupování. „Zákazník si telefo-
nicky sjedná čas virtuální návštěvy a prodejní asis-
tent s ním potom v konkrétní čas uskuteční video-
hovor přes některou z komunikačních aplikací. 
Spotřebitel má možnost vidět všechny dostupné 
produkty z obchodu podle svého přání na obra-
zovce mobilu nebo počítače,“ popisuje Lenka Čap-
ková, ředitelka Fashion Arena Prague Outlet. Vy-
zvednout si je pak může osobně ve výdejním 
okénku obchodu nebo mu zboží značka může 
zaslat. S dalšími vládními kroky dokonce musely 
přestat prodávat některé typy zboží i obchody 
s potravinovým zbožím. I to řada z nich vyřešila 
novým trendem. Stačilo si vyhlédnout zboží za 
páskou a na informacích či u pokladny ho objed-
nat. Prodavač jej vyzvedl na prodejní ploše a jako 
objednané zboží vydal.

On-line identita 
jako nezbytnost

Pandemie paradoxně může za vznik nových malo-
obchodních příležitostí. Prodejci se totiž musí vždy 
přizpůsobit aktuálně platným regulativním poža-
davkům státu. „Obchod musí být díky zrychlené 
době připraven na rychlé změny. Proto je velmi 
důležitá i variabilita prostoru a modularita. Tu jsme 

například navrhli a zrealizovali u nového konceptu 
Sportisimo. Zjednodušeně řečeno je v současné 
turbulentní době nutné být připraven na rychlou 
změnu prodávaného zboží, a to nemluvím jen 
o důvodu sezonnosti,“ poukazuje Adam Klofáč, 
spolumajitel společnosti Moris design. To je ostat-
ně také důvod, proč se v posledním roce a půl 
změnilo tolik obchodů, které by jinak žádné 
designové a funkční změny nedělaly. Jednoduše 
využily příležitosti. Zákaznické cesty se dnes totiž 
mění i v průběhu několika málo hodin.

Aktuálně – více než kdykoliv jindy – je velmi důle-
žité se věnovat budování vlastní on-line identity, 
přičemž začít lze od těch nejjednodušších řešení 
(spuštění digitalizovaného věrnostního klubu 
a s ním související komunikace se zákazníky) přes 
click & collect až po svůj vlastní e-shop. „Nejkom-
plexnějším a z hlediska co nejlepšího spotřebitel-
ského zážitku nejžádanějším řešením je určitě 
propojení věrnostního klubu pro fyzický retail 
 e-shop,“ uvádí Jakub Minks, CEO společnosti Trifft.

Během pandemie je vhodné vsadit na propojení 
on-line s off-line prodejem. Zákazníkům to přinese 
jasné výhody, mimo jiné i svobodu v rozhodování, 
velkou informovanost nejen o produktu samot-

ném, ale i o cenách produktu a zkušenostech ostat-
ních nakupujících. „V obchodě pak mohou s pro-
dejcem řešit konkrétní výhody. Vyzkoušet produkt. 
Motivovat prodejce k vyššímu výkonu a odbornos-
ti. Nechat se hýčkat,“ deklaruje Marek Jandejsek, 
projektový manažer společnosti Knowinstore. 
Doba covidová s sebou přinesla větší povědomí 
o rozdílech mezi virtuálním a fyzickým nákupem. 
„Z technologických trendů určitě vnímáme pozitiv-
ně rozšíření služeb o využití prodejen jako výdej-
ních míst a samoobslužný nákup prostřednictvím 
scan & go. Zvýší to rychlost nákupu a sníží poža-
davky na pracovní síly,“ míní Jaroslav Štefec, pro-
jektový manažer společnosti RN Servis EU.

Kampaň až po pilotním 
projektu

Velkou otázkou, kterou si nyní pokládá řada pro-
dejců, je, jak konkrétně tedy bude vypadat ob-
chod budoucnosti a na co se v něm zaměřit. Ko-
munikace v místě prodeje je jedním z prvků. Také 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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    „Data slouží 
pro praxi.“

Obchodníci by se měli naučit lépe vyhod-
notit data, která mají k dispozici v rámci 
prodejen i celé sítě. Toto je vhodné zo-
hlednit jak ve skladbě sortimentu, tak i při 
dispozičním řešení celé prodejny. Největší 
nárůsty vidíme ve spotřebě čerstvého 
sortimentu. Je tedy vhodné uzpůsobit ve-
likost chladicích úseků a rozšířit i nabízený 
sortiment.

Jaroslav Štefec,
projektový manažer, RN Servis EU



52

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

VYBAVENÍ OBCHODU

ona se hodně proměnila. Kromě změny rozložení 
POS a POP materiálů dostaly prostor kreativnější 
promoční kampaně. „Naše společnost navrhuje 
každý POS nosič jako naprostý originál. Rok od 
roku se snažíme posunout se dál a přijít vždy s ně-
jakou novinkou či něčím zajímavým a ojedinělým, 
čím bychom naše POS materiály ozvláštnili. Stejně 
své kampaně vnímají i naši klienti,“ konkretizuje 
Lucie Michajlov, projektová manažerka společnos-
ti Dago. Každá kampaň, na které se tato firma 
podílí, je pro ni velmi inspirativní. Zdařilé kampaně 
měly v uplynulých měsících například značky spo-
lečnosti Mast-Jaegermeister CZ, která tradičně 
chce využívat novinek a zajímavostí, jež trh inova-
cí nabízí. Povedenou prezentaci svých produktů 
má v letošním roce i společnost RedBull Česká 
republika. Pozadu nezůstává ani například společ-
nost Albert Česká republika, jež v retailu velmi 
vkusně a elegantně zviditelňuje své privátní znač-
ky kávy či alkoholu.

V rámci uvedení novinek na trh je však vždy ideál-
ní uskutečnit marketingový výzkum. „V případě 
naší oblasti, výroby a implementace POS materiálů 
je vždy žádoucí před realizací velké či nové kam-
paně udělat pilotní projekt, na kterém se otestuje, 

zdali POS splňuje stanovené požadavky. Tedy 
upoutání pozornosti, zvýšení prodejů a zájem 
o značku. Pakliže jsou výsledky testu vyhodnoceny 
kladně, kampaň se spustí naplno,“ prozrazuje Lu-
cie Michajlov. Podle výsledku testování lze odhalit 
i případné nedostatky a včas je napravit. Zavedení 
novinek by testování mělo zcela určitě předcházet. 
„Tak se ověří funkčnost, zda jste správně zacílili, 
zda zasáhnete cílovou skupinu a jestli vůbec správ-
ně komunikujete. Pokud se budeme bavit o novém 
konceptu prodejny, určitě toho doporučuji využít, 
protože získáte reálné barevné provedení obcho-
du, detaily zpracování jednotlivých prvků a záro-
veň i důležité emoce. Jako to bylo v případě ob-
chodu Super zoo, kde narostly tržby o 27 procent 
díky rebrandingu prodejen, kterých už máme za 
sebou sto,“ uvádí Adam Klofáč. Novinky v malo-
obchodu přicházejí většinou právě se změnou le-
gislativy, kterých jsme si v poslední době užili více 
než dost.

„Jsme dodavatel zařízení, naše novinky definuje 
potřeba trhu. Jako příklad bych uvedl impulzní za-
řízení, které využíváme pro prezentaci baleného 
masa, ryb a grilovacích specialit. Naši zákazníci 
oceňují, že tento exkluzivní sortiment má vlastní 

vitrínu s kvalitním osvětlením a zasklením, které 
zajistí dodržení potřebných teplot,“ doplňuje Jaro-
slav Štefec.

Lze vyčíst mnoho 
užitečných informací

Digitalizace se stává pro retail nezbytností, ale zá-
roveň přináší i hodně výzev a otázek, které si musí 

Navažte nové kontakty a nabídněte své 
výrobky nebo služby lékárenskému trhu! 
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obchodníci pokládat. Nejčastější otázky zní: Jak se 
vyhneme slepým uličkám a najdeme tu nejlepší 
cestu k digitalizaci? Vybudujeme si vlastní interní 
tým na digitalizaci, nebo potřebujeme specialisty? 
Jak můžeme být při implementaci rychlejší, flexi-
bilnější a efektivnější ve vztahu k investicím?

„Velkou chybou při digitalizaci je soustředění se na 
jednotlivé technologie, nikoliv na výsledky, kterých 
chceme dosáhnout. Zvítězí ti, kdo mají komplexní 
přístup a vidí digitalizaci jako ekosystém technolo-
gií vystavěný kolem zaměstnanců a zákazníků. 
V centru však pořád zůstávají spotřebitelé. Digita-
lizace má pomoci zaměstnancům usnadnit a ze-
fektivnit jejich práci a zákazníkům dodat ještě 
lepší služby v místě a čase, které jim vyhovují. Po-
kud toho obchodník dosáhne, propíše se mu to do 
obratu a potažmo do zisku,“ uvádí Libuše Kopec-
ká, vedoucí marketingu společnosti Wanzl. Kom-
plexnost lze uvést na příkladu počítání zákazníků. 
V době pandemie to byl v mnoha státech nástroj, 
jak omezit počet nakupujících v prodejně podle 
vládních nařízení. Ale počítání zákazníků může být 
skvělý pomocník, který otevře dveře k vyšší efek-
tivnosti. Z dat je možné v časové řadě vysledovat 
zákaznické špičky v závislosti na počasí, roční 
době, dnech v týdnu i letákových akcích.

Tato data se dají propojit s objednávkami a lze 
z nich získat nápovědu na řízení zásob. A nejen to. 
Pokud je známo, jak se mění zákaznické špičky 
v čase, lze nabídnout více atraktivních částečných 
úvazků, o které je na pracovním trhu větší zájem, 
a tím posílit tým ve správný čas při snížení nákladů 
na personál. Dalším příkladem je například prodej-
na 24/7. Technologie umožnila přístup zákazní-
kům přesně v ten čas, kdy potřebují, ale pro pro-
dejce by bylo příliš nákladné zajistit provoz 
prostřednictvím vlastního personálu. Firma tím 
získala nejen dodatečný obrat a věrné zákazníky, 
ale také uvolnila ruce personálu, který nesedí u po-
kladny, ale může poskytovat důležité poradenství 
a skutečně prodávat. Aktivní prodej se totiž z mno-
ha prodejen úplně vytratil, a to kvůli přetížení per-

sonálu provozními úkoly, které neslouží zákazní-
kům, ale organizaci. „Proto hledáme cesty, jak 
pomoci maloobchodníkům s digitalizací, ale je to 
hlavně o způsobu myšlení. Změny totiž interně za-
sáhnou různé systémy, procesy i role zaměstnanců 
v maloobchodě. Digitalizace je absolutní nezbyt-
ností a ti, kteří ji zvládnou rychleji, budou silnější, 
flexibilnější a ekonomicky úspěšnější,“ informuje 
Libuše Kopecká.

Pomůže virtuální realita

V dnešní době je již zcela běžné, že monitory s re-
klamním sdělením nahradily komunikaci formou 
tištěných bannerů. Značky digitální komunikaci 
nevyužívají pouze kvůli atraktivitě, flexibilitě výmě-
ny obsahu nebo úspoře nákladů za tisk a distri-
buci. „Trendem je mít možnost využít interaktivní 
řešení, díky tomu více prodat a také proměnit ná-

kup v nezapomenutelný zážitek pro zákazníka. 
Využití interaktivních řešení již dnes máme mnoho, 
například naše poslední řešení, kdy interaktivní 
gondola analyzuje pomocí umělé inteligence typ 
pleti a následně doporučí produkty zákazníkovi. 
Díky tomuto řešení se zákazník seznámí s produk-
ty značky, obdrží o nich maximum informací, aniž 
by musel kontaktovat odborný personál, a navíc je 
to pro něj zábava,“ radí Vlasta Šilarová, architekt-
ka a majitelka společnosti Rexy. Další interaktivní 
řešení této firmy představuje e-katalog, který na-
bízí informace o daných produktech, ale přede-
vším zákazníkovi umožní vybraný produkt objed-
nat a během chvíle i v daném obchodě vyzvednout. 
Potvrzuje tak, že trendem je phygital, tedy propo-
jení on-line a off-line nakupování, jež zároveň pro-
pojuje fyzický i digitální zážitek.

I v rámci implementace POS médií na prodejní plo-
še se dá využít velké množství digitalizačních tech-
nologií. „Nejznámější a zároveň nejpoužívanější 
záležitostí jsou digitální cenovky, dále potom LCD 
monitory s dálkovou správou a postupně se na trhu 
uchycují vymoženosti typu digitální palety, která 
počítá prodané kusy zboží a je schopná dát ob-
chodnímu zástupci na dálku vědět stav zboží v pro-
dejně,“ vyjmenovává Lucie Michajlov. V zahraničí 
se v digitální podobě dokonce objevují celé regály, 
které evidují, jaké zboží a v jakém počtu se prodalo. 
„Digitalizaci využíváme již před zahájením výrobní-
ho procesu, neboť se můžete po své nové prodejně 
projít díky 3D. Prostřednictvím brýlí lze využít vir-
tuální realitu a prohlédnout si všechny detaily a zá-
roveň vidět i kompletní design. Naší výhodou je 
i to, že máme vlastní testovací prostor na ploše sto 
metrů čtverečních,“ uzavírá Adam Klofáč.

Zavedení 
novinek by mělo 

předcházet 
testování.
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