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Místa, která chcete vidět
Velkorysý prostor a emoce spojují to nejlepší 
z technologického retailu

Text RADANA ČECHOVÁ

1  Apple v roce 2020 otevřel prodejnu u singapurského rezortu Marina Bay Sands, která je kolem dokola 
obklopená vodou. Sama firma ho tehdy popsala jako nejambicióznější retailový projekt. Design showroomu 
navrhlo studio Foster + Partners. Pod hlavní halou na hladině se ještě skrývají podvodní prostory.
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Jakub Petráš

1. Apple, Singapur
2. Apple, Londýn
3. Meta

Na třetím místě vidím první fyzickou prodej‑
nu Meta v Kalifornii. Design zde připomíná 
kombinaci osvědčených stylů konkurenčních 

technologických společností a luxusních 
prvků z oboru oční optiky či parfumerií. Do‑
konce mám pocit snahy cílit na jinou cílovou 
skupinu než na masy.

Pro druhý stupeň volím prodejnu App‑
le v Londýně. Osvědčené prvky jako jsou 
typické stoly, vitríny, stromy — vše zasazeno 
do architektury budovy. Vzdušný prostor má 
dostatek místa pro přehledný výběr.

Na první místo řadím jednoznačně prodejnu 
Apple v Singapuru. Umístění na vodě, ale 
i celkové provedení je jasným vzkazem špič‑
kové technologické společnosti o své pozici 
na trhu. Typická strohost vybavení prodejny, 
která obsahuje skutečně jen to nezbytné, pro‑
stě funguje. Zvolené vybavení k sobě provede‑
ním i barevností ladí. Nikde žádné bariéry. Již 
jen návštěva tohoto místa je zážitkem.
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Jakub Petráš
Dago

Linda Petrová
Wellen

Lenka Gajzurová
POS Media

3  První prodejna 
společnosti Meta byla 
otevřena letos v květnu 
v Kalifornii v Burlingame 
blízko vývojového campusu 
firmy. Meta zde prezentuje 
a prodává své produkty pro 
virtuální a rozšířenou realitu. 
Prostor umožňuje okamžité 
vyzkoušení produktů na 
místě.

2  Studio Foster + Partners navrhlo také londýnský showroom 
značky Apple na Brompton Road. Otevřen byl letos a musel 
se „vpasovat“ do staré zástavby. Architekti zajistili vzdušnost 
prostoru tím, že mezonet v horní části arkád (z roku 1903) 
vybourali. Vznikla sedm metrů vysoká hala.
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Linda Petrová

1. Sony
2. Meta
3. Apple, Singapur

Technologické značky byly vždy v oblasti 
retailu vizionáři. Jako první pochopily, že 
vztah a nadšení zákazníků jsou důležitěj‑

ší než regály nacpané produkty. Laťka je 
dnes nasazena velmi vysoko díky Apple, 
který umí využívat genius loci měst a jejich 
atraktivní lokality, třeba jako v Singapuru. 
Pochopitelně je to otázka rozpočtů, ani 
úžasný interaktivní prostor Mety nepů‑
sobí, že by bylo nutno šetřit. Tady je vidět 
trend, že nejde o produkty, ale o příběhy, 
nenásilnou edukaci, předvedení možností. 

Jak jinak prodat něco tak nehmatatelného. 
Naopak Sony vytvořilo příjemný svět kolem 
emoce pohody doma, všechny produkty jsou 
prezentovány velmi přirozeně a celý prostor 
působí uklidňujícím dojmem. Pro mne 
v tomto segmentu nečekané, už od pohledu 
příjemné a v použitých prvcích inovativní. 
A o to dnes jde. Jen je pak těžké ze skvělého 
vybrat to nejlepší…
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Kdo umí, 
ten učí

Technologičtí giganti byli vždy vizionáři, 
nejen ve vývoji produktů, ale také ve 
způsobu jejich prezentace a prodeje. Byl 
to sice Apple, který jako první představil 
trendy, jež se ostatní snaží kopírovat, 
včetně promyšlené volby lokalit svých 
obchodů a vytváření komunit kolem 
nich. Nicméně skutečný zážitkově‑
‑edukační svět otevřel v únoru 2016 pro‑
jekt Samsung 837 v NYC, zaměřený spíše 
na příběh značky a nenásilné vytváření 
vztahu s ní. Mnoho aktuálních nových 
koncepcí se jím dodnes inspiruje, do‑
konce je jednou z nejvyhledávanějších 
destinací na TripAdvisoru. A je opravdu 
proč. Poté, co jsem ho zažila osobně, sko‑
ro jsem byla ochotná změnit platformu. 
Interaktivní zážitkové prodejny má třeba 
značka luxusních reproduktorů Sonos 
nebo „vládci vzduchu“ Dyson. Elektroni‑
ka a technologie obecně jsou tím, co nás 
v digitální éře může dále posouvat, při‑
nášet příležitosti a pomáhat vyrovnávat 
se s krizemi. Důležitou podmínkou ale 
je, aby je uměl používat co nejširší okruh 
spotřebitelů. V tom spočívá nezpo‑
chybnitelná role promyšleného retailu, 
který i díky technologiím skrytým „pod 
kapotou“ dnes umí nejen personalizova‑
ně nabízet produkty, ale také měřit a vy‑
hodnocovat chování zákazníků. Když 
k tomu přidáte aktivní a skvěle připra‑
vený personál, pečlivě zvolenou lokaci 
a zajímavý interiér, vznikne silný nástroj 
na budování reálného vztahu a zákaznic‑
kého zážitku. Výzkum Wellen (1/2022) 
potvrdil, že pro téměř 75 % zákazníků 
je důležitý znalý prodejce, dále nabídka 
reálného příkladu užití (53,7 %) a teprve 
pak následuje řešení na míru (32,3 %). 
Čím je elektronika složitější nebo nároč‑
nější třeba na instalaci, tím více hrozí, že 
bez podpory ji zákazníci místo doma do 
zásuvky strčí raději zpátky do regálu. Je 
prostě paráda mít super chytré zařízení, 
ale neměli byste si vedle něj připadat 
hloupí. Fyzická návštěva obchodu je 
proto pro značky ideální příležitostí, 
jak budoucí uživatele naučit produkty 
v běžném životě používat a další inovace 
nadšeně vyhlížet. S touto myšlenkou 
otevíral kamenné pobočky Google a ke 
stejnému cíli nyní viditelně směřuje také 
Meta. Můžeme se jen těšit, koho dalšího 
inspirují. 

Text LINDA PETROVÁ 
Wellen
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Lenka Gajzurová

1. Apple, Singapur
2. Apple, Londýn
3. Panasonic

Je to hladké, lesklé, prosvětlené, prostorné, 
designové, dřevěné, detailní, precizní a z dra‑
hých materiálů. Tyhle značky mají peníze 
a nebojí se je použít. Okázalost již není jen 
ve zlatě a diamantech, i když ani těmi žádná 
bohatá značka nakonec nepohrdne, že (iPho‑
ne Gold)? Luxus pro střední třídu zkrátka 

zažívá boom a architekti již mají rozsáhlé ma‑
nuály, jak postupovat, aby se nové expozice 
neminuly účinkem. Tenhle styl prodejen pod‑
nítí ke koupi i největší váhavce. Jde jednoznač‑
ně o maloobchodní vynález poslední dekády. 
A funguje! Připomíná mi to příběhy o Le Bon 
Marché, který v druhé polovině 19. století 
v Paříži též dokázal vymyslet, jak zlákat 
k utrácení peněz pracující měšťany — tenkrát 
vznikl 1. obchodní dům. Jen přemýšlím, zda  
v těchto obchodech člověk dostává prostor, 
nebo se v něm naopak absolutně ztrácí? To asi 
posoudí až historie. 

4  Designer Tsukurto navrhl interiér 
prodejny Sony v nákupním centru 
Westgate v Singapuru, otevřena byla 
v roce 2019. Koncept má nakupujícím 
evokovat park.

5  Samostatně stojící showroom 
značky Panasonic v Hangzhou v Číně 
je dílem studia Say Architects a byl 
dokončen loni.

6  První kamenná prodejna Googlu 
byla otevřena loni v New Yorku. 
Navrhlo ji studio Reddymade a je plná 
korku a recyklovaných materiálů.
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