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Optice tradiční prodej přeje
V segmentu brýlí dochází k propojení onlinového 
a reálného světa, dbá se na udržitelné materiály

Text RADANA ČECHOVÁ

1  Největší online prodejce optiky na Blízkém východě 
otevřel loni svou první kamennou prodejnu. Vybral si 
obchodní centrum Mirdiff v Dubaji. Do roku 2023 má 
v plánu otevřít v regionu dalších sto prodejen.

2  Londýnská značka slunečních brýlí For art’s sake 
si nechala navrhnout šanghajskou prodejnu studiem 
Aleksa. Firma cílí na mileniály a nezapomíná v interiéru 
plném pastelových barev ani na instagramový koutek.
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Jakub Petráš

1. Vision Studio
2. Eyewa
3. For art’s sake

Mezi zajímavé řešení prodejního místa optiky 
řadím prodejnu značky For art’s sake. Moder-
ně pojatý retrostyl jasně definuje nabídku. 

Prvky prodejny zřetelně nabízejí konkrétní 
užitky — vystavené produkty, komunikační 
plochu, místo pro zkoušení brýlí. Vnímám 
jako velmi jednoduché a funkční.

Ještě lépe zpracované vidím řešení pro-
dejny Eyewa. Prostředí působí hravě, nikoliv 
však dětinsky. Celý koncept je velmi jedno-
duchý, usnadňuje orientaci a použitý styl 
vystavení umožňuje vyniknout vystaveným 

produktům, aniž by je jakkoliv přebíjel svým 
zpracováním. Celkově mě tento koncept baví 
a působí velmi příjemně.

Za velmi povedené designové pojetí 
vnímám prodejnu Vision Studio v nákupním 
centru v Melbourne. Řešení prodejny se jasně 
orientuje primárně na nabídku produktů a ni-
čím zákazníka neruší. Použité řešení dodává 
pocit intimity při nákupu a dojem luxusu.
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Jakub Petráš
Dago

Linda Petrová
Wellen

Lenka Gajzurová
POS Media

4  Jako poklad, který 
bezpečně chrání 
betonové hradby, 
jsou vystaveny brýle 
v optice Vision Studio 
v Melbourne. O design 
se postaralo Studio 
Edwards.

3  Trojúhelníkový vzor na dlaždicích dominuje 
hravému interiéru, který pro mnichovskou 
prodejnu dětské optiky Rookies (Leidmann) 
vytvořila Stephanie Thatenhorst. Je to „hlasitý, 
divoký a jedinečný ráj pro děti,“ říká architektka.

5  Překvapivou roli přisoudilo studio Schemata 
dobře známé žlutozelené houbičce na nádobí 
v interiéru prodejny značky Jins v Nagasace. 
Potřebovalo totiž vyřešit problém, jak prakticky 
a poutavě vystavit více než tisíc kusů brýlí.
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Foto: STUDIO EDWARDS

Linda Petrová

1. Eyewa
2. Jins
3. Ace & Tate

Optiky jsou specifický typ retailu, podobně 
jako v lékárně je zde klíčová role personálu, 
navíc s přidanou hodnotou estetiky. Orientace 

v nabídce, nepřetížení množstvím vystavené-
ho zboží a přitom velmi osobní přístup, to by 
mělo vyznít na první pohled.

Eyewa využívá příležitosti, kterou původ-
ně internetoví hráči vidí právě v rozhovoru 
a individuálním poradenství, které jde přece 
jen lépe z očí do očí. Stejně jako na webu 
pracuje s příjemnými barvami, začleňuje 
i digitální prvky a tím dostává do prodejny po-

hyb a emoce. Jins baví a nabízí jinak. Je vidět, 
že zde má prodejce svou jasnou roli. Klidný 
a symetrický, logicky upořádaný prostor s vy-
stavením, které jednotí a přitom přidává vtip.

A hravost oceňuju u Ace & Tate. O to víc, že 
trend udržitelnosti namísto obligátní zelené 
stěny povýšili na design, který evokuje testy 
u očních lékařů.
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očima? 

Podle dat a odhadu Světové zdravot-
nické organizace (WHO) bude do roku 
2050 trpět krátkozrakostí 50 procent 
světové populace, v některých výcho-
doasijských aglomeracích je to už nyní 
až 90 procent, v Evropě téměř polovina 
mladých ve věku 25 až 30 let. Vysoký 
potenciál trhu odpovídá rostoucímu 
retailu, do kterého se evidentně vyplatí 
investovat. O zákazníky totiž nouze 
nebude.

Jasně, brýle na čtení nebo do kina 
už jsou tou příslovečnou houskou na 
krámě a pokud je rozbijete nebo zapo-
menete doma, nouzové řešení pořídíte 
i v lepším supermarketu, když plus 
minus znáte své dioptrie. Ale přímo 
vaše, na míru, to už je jiná. O to víc, že 
jen málokdo má obě oči stejné.

V rámci aktuálních trendů, které 
spojují výhody online nakupování 
s velmi osobním fyzickým zážitkem 
jsou optiky místem, které kromě hma-
tatelných produktů nabízí nadstavbu 
v podobě poradenství, péče nebo ordi-
nací lékařů. Na jejich uspořádání by se 
to proto mělo odrazit. Celkové pro-
středí a design vždy odpovídají značce 
a jejímu zákaznickému segmentu, už na 
první pohled by o sobě měly říci, co zde 
lze očekávat.

Kromě základního stavebního 
kamene jako je nativní orientace 
v nabídce a dostatečný pocit soukromí 
pak přichází ke slovu hlavně výborně 
vyškolený personál a chytré využití 
technologií. Ty zobrazovací umějí redu-
kovat množství vystavených produktů 
nebo pomoci s výběrem třeba podle 
tvaru obličeje, stávají se tak prodejním 
nástrojem.

Ke slovu se ale dostávají také 
výraznější inovace, jako je například 
AR technologie, které dokáží pracovat 
s reálným vjemem ostrosti nebo barev 
prostředí. Skutečný zážitek se tak sym-
bolicky odehrává opět pomocí brýlí. 
A protože zákazník zde počítá s časem, 
protože ho investuje do sebe, do svého 
pocitu komfortu i vzhledu, je ochotněj-
ší využít i novinky. Dnešní optiky mají 
jedinečnou příležitost podívat se na 
retail novýma očima. Protože málokde 
tak silně platí, že brýle se bez brýlí 
špatně hledají. 

Text LINDA PETROVÁ 
Wellen Retail Experience

Lenka Gajzurová

1. For art’s sake
2. Rookies
3. Eyewa

Optika — vlastně zvláštní obchod, že? Jed-
noznačně jde o nejakcentovanější kompen-
zační pomůcku světa. Neexistuje žádný jiný 
zdravotní předmět, na který by lidé kladli 
tak velký důraz a utráceli za něj tolik peněz. 
Ze světa zdravotnictví se brýle posunuly do 
módy, lifestylu a doplňku lidské osobnos-

ti. Brýle dělají člověka! Ano, potřebujeme 
zkušeného optika a perfektní skla, ale buďme 
upřímní — nejvíce se zajímáme o obroučky 
a jak v nich vypadáme. Škoda, že většina 
obchodů v ČR tuto změnu nenaznamenala. 
Vidět pak realizace ze světa působí skutečně 
osvěžujícím dojmem. Kdo lépe pochopí, že 
vystavuje a prodává fashion zboží, a že je pod-
statné, jestli obroučky jdou ke konkrétnímu 
typu líčení a pleti, ten vyhraje a vydělá peníze. 
Eyewa jako obchod se stylovými botami, Ro-
okies jako designové oblečení, For Art’s Sake 
jako excelentní šperkařství, skvělé! 

6  Londýnské Child Studio 
skombinovalo viktoriánský styl 
s modernismem a art ‑deco, výsledkem 
je útulná prodejna značky Cubitts 
v Leedsu.

7  Amsterdamská firma Ace & Tate 
se rozhodla pro antwerpskou 
prodejnu použít barevné terrazzo 

6 7

8

z recyklovaného plastu, design 
vytvořil dánský startup Plasticiet. 
Firma vyrábí veškeré obroučky 
z udržitelných acetátů.

8  Oskar Kohnen Studio stojí 
za projektem minimalistického 
mátově zelené obchodu Lunettes 
Selection v Berlíně.

Fo
to

: J
A

C
Q

U
ES

 N
G

U
Y

EN
Foto: CHILD STUDIO / FELIX SPELLER Foto: ACE & TATE / LENNART WIEDEMUTH


