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P rogram konference POPAI Fórum 
2022 přinesl nová řešení, kon-
krétní případové studie pro vyš-
ší úspěšnost projektů v in-store 
a v dalších místech komunikace 

se spotřebiteli. Akce se konala opět v omnichan-
nelové formě: vystoupení v prezenční formě a net-
working, ale také on-line prezentace, reportážní 
vstupy, interakce s účastníky. Nabídla i jedinečnou 
příležitost k diskusi se zástupci významných ma-
loobchodních společností a zadavatelů reklamy 
v rámci diskusních panelů o aktuálních, ožehavých 
tématech tohoto oboru.

V hlavní roli vyspělý 
maloobchod

Moderování konference se ujala Vlasta Vlasáková, 
customer experience specialist společnosti Budě-
jovický Budvar, a partnerem jí byl Martin Hasilík, 
jednatel společnosti Authentica. Po zahájení na 
pódiu přivítali Andreu Vozníkovou, prezidentku 
POPAI CE, která na úvod řekla, že se konference 
vrací v perfektní formě a že v průběhu celého dne 
vystoupí mnoho řečníků. „Je skvělé opět vidět tak 
velký zájem o tento druh akce. V předsálí se na-
chází spousta krásných exponátů, která našla svá 
uplatnění v různých vystaveních a mohou poskyt-
nout inspiraci pro další adaptaci,“ sděluje.

bude vypadat prodejna budoucnosti v regionech. 
V ní podle Lukáše Němčíka, head of marketing 
& development, najde zákazník vše, co potřebuje, 
aby nemusel dojíždět do města. „Tento náš eko-
systém kombinuje moderní technologie a sociální 
prostředí šetřící náklady na životní prostředí a po-
dílí se na zaměstnanosti lidí, dodavatelů i regionál-
ních výrobců,“ vysvětluje. Součástí konceptu jsou 
právě i automatické prodejny, kterých má Skupina 
Coop v tuto chvíli již několik a každá je jiná. Všech-
ny ale ukazují, že potenciál tohoto způsobu naku-
pování je obrovský.

Je nepopiratelné, že kamenný retail soupeří s e-
-commerce. Na druhou stranu oba kanály – i díky 
pandemickým rokům – ukazují, že stále více jeden 
bez druhého nemůže existovat. V obou případech 
jde ve své podstatě stále o retail. Jinými slovy, aby 
bylo možné vyhrát, není možné být šampionem 
pouze v jedné disciplíně. I proto se vsází na omni-
channel a multichannel. „Až 40 procent zákazníků 
raději nakoupí on-line, aby ušetřili svůj čas. I přesto 
je role kamenných obchodů důležitá, protože zá-
kazníky může jednoznačně vtáhnout do děje. Pro-
to jsme se snažili najít řešení, které by obchodní-
kům usnadnilo a zrychlilo proces, od přípravy 
zboží až po inventuru,“ deklaruje Petr Žikovský, 
head of sales development v retailu společnosti 
Adastra. Podařilo se jim to vyřešit pomocí techno-
logií zajišťujících tvorbu optimální cesty skladem 
a navigace, čímž dokáží efektivně řídit on-line 
i off-line store.

Revoluci v Česku zažívají věrnostní karty. Nejen 
věrnostní programy nasadili v uplynulé době i ma-
loobchodníci, kteří se jim vyhýbali. Ti, kteří je po-
užívají již delší dobu, je dále inovují a posouvají do 
21. století. Do tohoto trhu spadají i systémy určené 
pro zaměstnavatele a zaměstnance, které oběma 
skupinám přinášejí jisté benefity. „Propojujeme 
zaměstnavatele, zaměstnance a partnery. Našimi 
produkty jsou platební karty, mobilní aplikace 
a on-line platforma, ve které se nacházejí dostup-
né benefity,“ odhaluje Vladimír Rejlek, ředitel mar-
ketingu & inovace společnosti Edenred. Prapůvod-
ním zaměstnaneckým benefitem bylo stravování, 
postupem doby se přidaly volnočasové benefity, 
které v sobě skrývají velký potenciál. Přidáním se 
do programu lze zvýšit obrat firmy, a navíc zaměst-
nancům nabídnout další výhody.

Věrnost přináší 
jisté benefity.

Čtrnáctý ročník konference POPAI Fórum 2022 se po druhé za sebou uskutečnil 
v moderním multifunkčním centru O2 universum. Po dvou covidových letech se vrátil 
zpět v plné síle. Foyer kongresového sálu bylo plné vystavených soutěžních exponátů 
POPAI Awards 2022 a sál plný posluchačů, kteří se zájmem poslouchali řečníky 
referující o nové éře retailu, která je poháněna stále vyspělejšími technologiemi.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Program konference byl nabitý prezentujícími v sále 
i na dálku ze zahraničí, nechyběly dvě panelové dis-
kuse a reportážní vstupy. To vše se odehrálo ve 
čtyřech přednáškových blocích. První a druhý se 
věnoval technologicky vyspělému retailu. Další uká-
zal na nové koncepty prodejen a ten poslední refe-
roval o trendech v udržitelnosti v maloobchodě.

Nastává konec 
otevírací doby

Segment e-commerce v posledních letech překotně 
rostl. Aktuálně mu z pomyslného koláče maloob-
chodního trhu patří 13‚5 %. Kamenné obchody 
však nezůstávají pozadu a o svůj podíl bojují novými 
„fintami“. Jednou z nich jsou tzv. bezobslužné pro-
dejny. Vůbec první tohoto druhu v tuzemsku ote-
vřela Skupina Coop ve spolupráci se společností 
Knowinstore a dochází k otevírání dalších. Společ-
ným tématem pro tuto revoluci v retailu je potom 
zánik otevírací doby. „Kromě možnosti nechat 
 zákazníky nakupovat 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu je velkou výhodou tohoto nového způsobu 
nakupování to, že umožňuje pohodlný nákup v mís-
tech se slabou nebo nulovou infrastrukturou,“ uvá-
dí Pavel Kozler, executive director uvedené  firmy.

Skupina Coop před nějakou dobou přišla i s kon-
ceptem Obchod 2030, který představuje to, jak 
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Nejlepší komunikační projekty v retailu představil 14. ročník soutěže POPAI Awards. Soutěžní expozice i předání 
cen vítězům proběhly 24. listopadu 2022 v prostorách kongresového centra O2 universum v Praze. Oproti 
loňskému roku, který byl poznamenán omezeními v důsledku pandemie, tento ročník soutěže příjemně překvapil 
nárůstem počtu exponátů i jedinečnou přehlídkou inovativních projektů. Soutěžní expozice přinesla spoustu 
inspirace a potvrdila, že i v nelehké době se obor retailové komunikace dále pozitivně vyvíjí.

Obchod dokazuje, že má mnoho podob

inzerce

SHOP-IN-SHOP SENSODYNE NOURISH

Zadavatel: GlaxoSmithKline

Přihlašovatel: Dago

Autor: Dago Team
Ocenění: Vítěz kategorie Drogerie, 

kosmetika

Cílem tohoto shop-in-shopu je oslovit 

mladší generaci jak prostřednictvím hra-

vého vyobrazení modelu zubu i pro-

duktu samotného, tak věcnou a jasnou 

komunikací všech klíčových benefitů. 

VYBAVENÍ PRODEJNY SPOKOJENYPESZadavatel: SpokojenyPes.czPřihlašovatel: Thimm The Highpack Group 
Autor: Thimm The Highpack Group Ocenění: Cena Nejlepší POP z materiálu na bázi papíru a Vítěz kategorie Prvky vybavení interiérů obchodů

Kamenná prodejna SpokojenyPes je zaří-zena v přírodním stylu a prvky z vlnité le-penky tohoto vystavení tento styl skvěle podtrhují. 

THE STREETS: 
FLAGSHIP BRATISLAVA

Zadavatel: RXD
Přihlašovatel: Wellen
Autor: Team Wellen
Ocenění: Absolutní vítěz, Cena za 

kreativitu, Vítěz kategorie Nejlepší 

materiálová a technická inovace, Vítěz 

kategorie Textil, sport, obuv, osobní 

potřeby a příslušenství, Vítěz kategorie 

Komplexní store koncepty design 

prodejen

Autentický prostor pro vyznavače pouliční 

módy, který dává příležitost nejen k nákupu, 

ale i interakci se zákazníkem. 

MUZEUM SLIVOVICE

Zadavatel: Rudolf Jelínek 
Přihlašovatel: AV Media SystemsAutor: Autor expozice Ivo Plass, realizátor řešení AV Media SystemsOcenění: Vynikající realizace POPAI Awards

Místo, kde se potkává historie se součas-ností. Snaží se zaujmout návštěvníka a za-pojit všechny jeho smysly. V této prodejně se tak primárně nenachází destilát, ale pří-běh a tradice, spojené se značkou Rudolf Jelínek.  
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