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Inzerce

Brand, design a udržitelnost
Tři věci, které charakterizují letošní rok v retailu

Kamenný retail zažil během rekonvalescen‑
ce po covidu v letošním roce řadu událostí 
a změn. A vůbec to nevypadá, že by jej podle 
dřívějších předpovědí měla e‑commerce 
převálcovat. Potvrdili to také účastníci a řeč‑
níci 14. ročníku konference POPAI Fórum na 
konci listopadu a dozajista to potvrdí také 
vystupující na chystaném Retail Summitu, 
který proběhne na konci března příštího 
roku.

Ten letošní, jehož byl MAM mediálním 
partnerem, byl věnován udržitelnosti, 
stejně jako řada podobných akcí v roce 2022. 
Nad smysluplnou budoucností se na podiu 
zamýšleli Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, 
Viktor Mayer‑Schönberger, profesor z Oxfor‑
du a spoluautor bestselleru „Framers“, ale 
také Raúl García‑Rodríguez z Deloitte, Hana 
Říhová z GfK a další. „Pro většinu politiků 
je výhodnější bránit status quo, když si 
nevědí rady, přijdou s regulací. Ukázalo se 
to v covidu. Proti tomu je ale šance jít cestou 
odpovědnosti. Naprostá většina firem se 
chce chovat odpovědně, jen jim k tomu chybí 
prostor. Musíme změnit pohodlný způsob 

života, na který jsme si zvykli, protože to 
stojí za to,“ zdůraznil tehdy Prouza.

Udržitelnosti byl věnován také seminář 
asociace POPAI s názvem „Udržitelnost není 
jen marketing“, který se uskutečnil v září 
a již zmíněná konference POPAI Fórum, letos 
s podtitulem Kamenný obchod se vrací na 
výsluní. Hned po listopadové konferenci 
pak byli vyhlášeni letošní vítězové POPAI 
Awards, tedy nejlepší realizace na retailovém 
trhu.

Nejúspěšnějším exponátem soutěže se 
stal projekt The Streets: Flagship Bratislava 
od společnosti Wellen. Tento projekt získal 
celkem čtyři ocenění včetně absolutního 
vítězství v soutěži. Tři ocenění putovala do 
firmy Moris design: dvě za Mototechnu Drive 
a jedna pro Super zoo. POS Media vybojovala 
dvě ceny: za pomerančový Mentos shop‑in‑
‑shop a za realizaci pro Božkov Republiku. Za 
vybavení z papíru pro prodejnu s výdejnou 
e‑shopu Spokojenýpes.cz si odnesla dvě oce‑
nění společnost Thimm a přidala k nim ještě 
cenu pro konferenční stánky. Firma Dago také 
získala více cen — jednu za expozici Hisense 

a druhou za shop‑in‑shop Sensodyne. Větší 
radost však zřejmě Dagu přivodil úspěch na 
záříjové evropské akci POPAI Awards Paris, 
z níž si domu přivezl zlato v kategorii perma‑
nentních POS pro jídlo a nápoje. Získal ji za 
projekt Domácí kavárna pro Nestlé, který byl 
určen značkám Starbucks a Nescafé.

Z trendů letošního roku určitě musíme 
zmínit rozvoj second‑handové nabídky všeho 
druhu (včetně online prodejců — například 
Zásilkovna s Vinted, Knihobot —, ale také 
kamenných prodejen), bezobalového prodeje 
(Manufactura, Super zoo, AlzaEco, Dm...), 
aktivit vedoucích ke snižování produkce 
odpadů v dodavatelském řetězci (například 
Albert) a také rozvoj uhlíkově neutrálních 
(např. Penny) či hybridních prodejen (Coop). 
Co se týká marketingu, tak nesmíme vynechat 
prestižní ocenění RedDot pro vlastní značku 
vín od Alberta Sommelier Collection. Navrhla 
ji od začátku do konce agentura Lineart. Nešlo 
si také nevšimnout sílící snahy budovat vlastní 
brand i u ostatních řetězců. Obchodní řetězce 
také letos vládnou žebříčku největších zadava‑
telů v Česku. 
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