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Zahradnictví, na značky!
Hlavní podpora prodeje zahradnického 
sortimentu startuje právě teď. Galerie POS 
realizací ukazuje, co funguje.

Text RADANA ČECHOVÁ

1  Společnost Moos and Moor provozující zahradnické centrum s kavárnou a prodejnou bytových doplňků 
v Yorkshiru ve Velké Británi se rozhodla pro udržitelný design. Vše je vyrobeno z místních materiálů, hlavně 
dřeva, místními řemeslníky. Navigace využívá možnosti překližky a hraje si s organickými tvary. Design 
a celou vizuální identitu vytvořilo místní studio The Common Room.
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Radka Hejduková

1. Kampaň a shop -in -shop Gardena
2. Vizuální identita Moss and Moor
3. Stojany pro Kent & Stowe

Opravdu klobouk dolů před tím, jak kreativně 
přistoupila Gardena k in ‑store podpoře svých 

výrobků. To je přesně ono, nebát se vystoupit 
z očekávaného provedení a provést zákazníky 
džunglí zahradnických potřeb a pomůcek 
vtipně a zábavně. Udělat stojan z palmy nebo 
expedičního džípu. Vysoko hodnotím také 
koncept obchodu a vizuální identity Moss and 
Moor, které ambiciózně naplňuje svůj claim, 
že je víc než zahradním centrem. Prostornost, 
vzdušnost, přehlednost uspořádání, relax 

zóna s kavárnou, tady máte pocit, že byste 
žádné nervózní a uspěchané nakupující ani 
potkat nemohli. Nejen nabídnout různé dru‑
hy zahradnického náčiní, ale také vysvětlit, 
proč vybrat zrovna to, či ono, a jak s ním 
pracovat, to je můj třetí favorit, Kent & Stove. 
Šikovné stojany a regálové systémy, které 
mají společného jmenovatele, přehlednost 
a usnadnění výběru pro nákup.
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Radka Hejduková
Dago

Linda Petrová
Wellen

Lenka Gajzurová
POS Media

3  Dřevěný 
permanentní 
stojan pro portfolio 
organických hnojiv 
od firmy STI Group 
určený pro německá 
zahradnictví.

2  Gardena 
v minulosti „vyrazila 
za dobrodružstvím“ 
a jarní kampaň 
v Německu podpořila 
v hobby marketu 
poutavým způsobem. 
V rámci shop-in-shopu 
prezentovala své 
široké portfolio.
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Linda Petrová

1. Vizuální identita Moss and Moor
2. Stojan na organická hnojiva
3. Kampaň a shop -in -shop Gardena

Hobby markety a zahradní centra se ukázaly 
zejména v pandemické době jako jakási kotva 

retailu se silnou komunitní rolí. Když už jste 
se sousedy nemohli do hospody, u regálu 
s nátěry nebo hnojivy jste si popovídat mohli. 
Proto Moss&Moor je dokonalým příkladem 
toho, jak to může fungovat. A v ČR má několik 
nesíťových kolegů, kde podobné koncepty 
s prostorem pro kavárnu nebo workshopy 
umějí využívat. Edukace zábavnou formou, 
setkávání a sdílení zkušenosti nejen se spe‑

cialisty, ale také s ostatními uživateli přináší 
novou prodejní energii. Ucelená tematická 
sezonní vystavení vycházející z aktuálních 
potřeb zákazníků, jako to umí Gardena, jsou 
druhým směrem. A pokud jako značka chce‑
me ukázat nějaký postoj, třeba udržitelnost, 
pomůže výběr materiálů jako právě u stojanu 
na organická hnojiva. Je permanentně udrži‑
telný a je to ihned vidět. Komu se nelení…

3

4

2

4  Vystavení 
pro zahrandní 
náčiní značky 
Kent & Stowe 
v zahradnictvích 
využívající 
edukační prvky.
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Tak trochu 
jiná květinová 
revoluce

Jsme národ zahrádkářů, tedy moje 
generace ještě ano, a našich rodičů 
určitě. Jsme ideální cílová skupina pro 
všechny hobbymarkety, zahradní centra 
a květinářství. Od dubna jsou nákupy — 
nebo možná spíše výlety — do zahrad‑
nictví skutečnou lahůdkou. Počínaje 
přeplněným parkovištěm, přes tlačenici 
u sazeniček zeleniny a prodíráním se 
za nejlepšími letničkami, až po fronty 
u pokladen. Přemýšlím, kde se v lidech 
ta touha, ta ambice mít vlastní výpěstek 
čehokoliv, bere. Zřejmě to v nás je ještě 
z pradávných dob. A následně to vynalo‑
žené úsilí končí nadúrodou cuket, které 
všichni nabízejí všem a nikdo je nechce.

Ale samozřejmě je obor zahradnic‑
kých potřeb zboží jako každé jiné, a jeho 
specifičnost silných prodejů na jaře 
a v létě je něco, co musí obchodníci, 
a především marketéři zohlednit. Pro 
zahradní centra určitě funguje „word of 
mouth“ a pro samotné výrobce zahrad‑
ního nářadí je následná prezentace v ob‑
chodě klíčová. Tedy vystavení musí být 
tak poutavé, že si říkáte, že ty zahradní 
nůžky opravdu musíte koupit, a že vaše 
stávající motyčka už také za moc nestojí.

Dalším klíčem k úspěchu je přehled‑
nost a navigace — nikdo nechce trávit 
v obchodě deset minut jen hledáním 
struny do křovinořezu. A personál, to je 
alfa a omega. Můžete mít v plánu koupit 
jen nějakou malou, obyčejnou sekačku, 
a můžete odjíždět s nejmodernějším 
typem, akumulátorovou. Kromě tohoto 
prodejního a marketingového základu 
mohou jít prodejny dál, jejich potenciál 
je obrovský, lidé během covidu místo 
dovolených trávili čas na zahrádkách 
a balkonech. Jako národ utratíme ročně 
v hobbymarketech 30 miliard korun. 
Není to samozřejmě jen za zahradnické 
potřeby a vše okolo, ale i tak. Vůbec 
bych se nebála využít pop ‑up store kon‑
ceptu, právě na jarní „nálet“ zákazníků 
toužících výhradně například po saze‑
ničkách by to bylo ideální. Nabídnout 
posezení s kávou a občerstvením, aby si 
mohli „uťapaní“ zákazníci odpočinout 
a nabrat energii, rozmyslet, co ještě 
přikoupit. À propos, máte na sezonu 
všechno? 

Text RADKA HEJDUKOVÁ 
Dago
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Lenka Gajzurová

1. Kampaň a shop -in -shop Gardena
2. Vizuální identita Moss and Moor
3. Stojan na organická hnojiva

Hobby markety a jejich „zahrady“ jsou na trhu 
již etablovaným schématem prodeje a nedíl‑
nou součástí retailu, kde konkurují tradičním 
zahradnictvím. Je zřejmé, že vizuální prezen‑
tace přímo na prodejní ploše ovlivní nákupní 
rozhodnutí. U Gardeny je evidentní, že si 

tento fakt plně uvědomuje a i když jde o lídra 
kategorie, nenechává nic náhodě a do své POS 
propagace investuje nejen kreativní úsilí, ale 
i finance. Moss & Moor zase sází na trend, kdy 
se z nákupu stává „výlet“ a vytváří přívětivé 
až objímající prostředí, v němž jde o celkové 
emoce spojené s péčí o zahradu, kterou zákaz‑
níci milují. Mezi všemi velkými realizacemi se 
objevuje zdánlivě obyčejný stojan na orga‑
nická hnojiva. Nenechme se ale mýlit, tato 
expozice přitáhne své publikum a zaktivuje 
nákup. V tomto segmentu totiž vyniká svou 
přímočarostí a řemeslným pojetím. 

5  Speciální vystavení 
pro uvedení robotických 
sekaček McCulloch 
v hobby marketech.

6  Displeje do regálů 
pro nátěry zahradního 
nábytku značky Cuprinol.

7  Stojan na míru 
a brandovaný regál pro 
zavlažovací program 
značky Hozelock.
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