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PLNOLETÁ A ZRALÁ
Hanácká metropole byla v lednu svědkem toho, jak 
kongres pro tradiční trh slaví svou plnoletost. U lidí se 
to při překročení prahu dospělosti říci nejspíš nedá, 
ale u akce tohoto typu ano: Samoška je vyzrálá a svým 
zaměřením a pokrytím má nakročeno k dalším úspě-
chům a rozvoji. Kromě jiného také poskytuje prostor 
novinkám. Tentokrát šlo o premiérové předávání prv-
ních sedmi certifi kátů kvality Tradiční český obchod. 
Nechala zaznít i konstatování toho, co si ne všichni, 
hlavně ti, kteří mají rozhodovací pravomoci, dostateč-
ně uvědomují: venkovské prodejny jsou součástí české 
kultury, a pokud zaniknou, půjde o těžko napravitelnou 
ztrátu. Maloobchodní podnikání zejména v těch nej-
menších obcích, kde je spíše veřejnou službou, si tak 
zaslouží podporu státu. Přítomný člen vlády účastníky 
akce informoval, že jisté kroky na státní i evropské 
úrovni lze v tomto roce očekávat. Ale pouhé vyhlížení 
spásy „shora“ není na místě. Každý může, nebo spíše 
musí, přispět svým dílem, dodavatel i obchodník. Ti 
malí mohou přilákat zákazníky třeba změnou interiéru 
prodejny, zpestřením nabídky či vylepšením přístupu 
zaměstnanců, jenž je mnohdy rozhodující. A ukazatele, 
které je podle známého motivátora na cestě k úspěchu 
třeba následovat? Motivace, vnitřní energie, optimi-
smus, sebeúcta, výkonnost, schopnost ovládat myš-
lenky, kontrolovat události a zaměřit se na věci, které 
může člověk ovlivnit. Tak neváhejte a jděte do toho. 
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Petr Hříbal, 
šéfredaktor, Zboží&Prodej

Načtěte QR kód 
a zažijte atmosféru 
kongresu Samoška.
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JDEME S DOBOU! PŘIDEJTE SE!
Přibližte si atmosféru kongresu 
Samoška pomocí on-line odka-
zů v podobě QR kódů. Najdete 
je u vybraných příspěvků. Tak 
neváhejte, skenujte a bavte se!
Jak na to: do chytrého telefonu 
si stáhněte aplikaci na čtení 
QR kódů a potom už jen sní-
mejte, sdílejte a inspirujte se!

Návod najdete zde: 
https://youtu.be/y9JY1DTJxL8

nebo na
 na kanále Atoz Retail.

Nový rytmus 
v prodejně
Salsa
   Salsa roztáčí nový rytmus 
v prodejně dynamickým designem, 
vlastní prezentací a jízdním komfortem.
Lehce a elegantně tančí Salsa v uličkách 
obchodu a zákazníkům přináší radost 
z nakupování.

Podívejte se na video Salsa

WANZL spol. s r.o. 
783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555
www.wanzl.cz | obchod@wanzl.cz
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18. kongres

2 dny

18 řečníků

2 ministři

717 
unikátních účastníků 
(Samoška + EET Fórum)

97 % 
účastníků by na kongres 
přišlo i příště

70 % 
zúčastněných 
maloobchodníků někdy 
provedlo nebo plánuje změnu 
ve své prodejně na základě 
informací získaných na 
kongresu.

�Kongres Samoška se tentokrát spojil s konferencí EET Fórum, 
připravenou ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Finanční 
správou ČR a Asociací českého tradičního obchodu (AČTO), 
která byla zaměřena na aktuální problematiku elektronické 
evidence tržeb.

�Neformální setkání obchodníků a dodavatelů jsou 
tradičním a vyhledávaným rysem kongresu (zleva): 
Robert Bárta, ředitel společnosti ProVektor, Marie 
Mašková, manažerka pro klíčové zákazníky, a Ondřej 
Hlinecký, národní manažer pro klíčové zákazníky,  
oba z Plzeňského Prazdroje.

�Obchodníci měli možnost seznámit se s řešeními, která 
vyhovují požadavkům na splnění zákona o elektronické 
evidenci tržeb.

inzerce
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FOTOREPORTÁŽOZVĚNY

��Druhý den účastníky přivítali ministr zemědělství ČR Marian 
Jurečka a předseda AČTO Zdeněk Juračka. 



Kompletní fotogalerii z kongresu naleznete 
na Flickru

roundedflickr

Staňte se součástí komunity Samoška na 
Facebooku a sdílejte s námi zajímavé zprávy 
z tradičního trhu i samotného kongresu 
Samoška

Anna Wertheimová, majitelka prodejny Potraviny Anna 
na pražské Zbraslavi, během kongresu představila 
knihu svých bohatých maloobchodních vzpomínek. 

Aktuálnost zvolených témat potvrdil i velký zájem 
médií, který podtrhl živý vstup České televize 
a rozhovor s ministrem zemědělství.

�Již tradičně byl prostor pro představení 
a ochutnávky novinek, které přicházejí na trh.

Ani na 18. kongresu nesměla chybět oblíbená 
tombola.

5
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Vyzkoušejte již NYNÍ funkční pochoutky 3in1 pro psy 
a kočky v 5 příchutích.

Vyrobeno ze superprémiových surovin v České republice

777 552 243

UNIKÁTNĚ 
S ČERSTVÝM MASEM A RÝŽÍ 
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SUPERPRÉMIOVÁ KRMIVA 
PRO PSY A KOČKY
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NÁZORY ÚČASTNÍKŮOZVĚNY
Marie Hédlová
vedoucí, Obchůdek U Marušky

Kongresu jsem se zúčastnila již podruhé. Poprvé jsem byla spokojená, tak proč ne? 
Témata mě zaujala všechna. Chtěla jsem osobně vidět Andreje Babiše a udělat si na 
něj názor, lákala mě přednáška Iva Tomana. Informace, které jsem očekávala, jsem 
dostala. Potěšilo mě, že mi zástupci Finanční správy ČR odpověděli na můj dotaz. 
Přínosem pro mě bylo seznámení s tím, jak přemýšlí mileniánové. Díky prezentaci 
jsem přišla na to, že se musím o tuto skupinu více zajímat. Možnosti, jak bych je 
mohla víc oslovit, určitě existují. Velkou radost mi udělal také rozhovor s Josefem 
Štíchou, který podobně jako já řeší problematiku malých obchůdků na vesnicích. 
I když s minimální tržbou, představují tyto obchody službu lidem. Dalším přínosem 
pro mě bylo po přednášce Iva Tomana rozhodnutí zúčastnit se jeho školení Jak vést 
malý kolektiv. Tím jsem vyřešila věc, která mě dlouho trápila. Když to shrnu a pod-
trhnu, prožila jsem dva dny plné užitečných informací. Účast na kongresu bych všem 
obchodníkům ze srdce doporučila. Je potřeba opustit každodenní rutinu, otevřít se 
novým informacím a podívat se na své pracovní starosti z jiného pohledu!

Arnošt Košťál
majitel prodejny 
s potravinami, Brno

Mám malý obchod na okraji Brna, který 
funguje pod Maloobchodní sítí Brněnka. 
Na Samošce jsem pošesté či posedmé. 
Je to setkání s lidmi, s nimiž se běžně 
během roku nesetkávám, což je velmi 
příjemné. Navíc tu načerpám nové infor-
mace o technologiích, které jdou dopředu 
mílovými kroky. Aktuálně se to týká třeba 
EET. Věřím, že i letos mi zde prezentované 
informace pomohou v praxi. V minulosti 
jsem je využil například v oblasti vybave-
ní obchodu i co se týká sortimentu, kde 
jsem se inspiroval ochutnávkami, které tu 
probíhaly.

Dana Trchalíková
manažerka přímých 
dodávek, Enapo 
Obchodní

Jsem na kongresu už poněkolikáté. 
Je to přínosné, protože tu potkáte 
obchodní partnery, které delší 
dobu nevidíte. Určitě jsou pro mě 
důležitá také témata, kterými se 
akce zabývá a která se týkají mé 
práce. Třeba Ivo Toman byl výbor-
ný. Na Fóru o EET jsem byla zčásti 
také, ovšem pro moji práci to tak 
zásadní není. Ale protože se to 
týká maloobchodu, člověk si to rád 
poslechne.

INFORMACE  
Z KONGRESU  
POMÁHAJÍ V PRAXI!

Tereza Hruzíková
referentka, 
Maloobchodní síť 
Hruška

Jsem dcera majitele sítě a mým 
úkolem je cenotvorba, nastavuji 
akce a podobně. Na Samošku 
jezdím s otcem, který chce, 
abych si rozšířila obzory o tom, 
co se děje v maloobchodě. 
Nejlepší byla letos z nabídky 
témat diskuse s ministrem 
zemědělství Marianem Jurečkou. 
Velmi příjemná byla také před-
náška Iva Tomana. 

Jan Hrdina
tajemník, AČTO 

Naším hlavním posláním na letošní Samošce bylo 
předání certifikátů kvality malým obchodům. Na kon-
gresu jsem byl už asi pětkrát či šestkrát a musím říct, 
že se mění k lepšímu. Za poslední léta pozoruji nárůst 
počtu účastníků, program se vyvíjí, přičemž témata 
jsou nevyčerpatelná, i když se po letech objeví znovu, 
protože sem jezdí stále noví lidé. Na kongresu se mi 
líbí fakt, že obchodníky sjednocuje, vznikají tu nová 
partnerství a nové kontakty. I letošní ročník byl per-
fektní, účast byla rekordní. A povedla se propagace 
s výstupy v České televizi i v dalších médiích. To je 
velmi důležité, aby veřejnost věděla, že tu je i tradiční 
obchod, nejen řetězce, a že čeští obchodníci mají 
lidem co nabídnout. 



Marie Kouřímová
majitelka, Potraviny CBA 
Kouřímová Marie

Na kongres Samoška jezdím od 
jeho počátku a vždy se dopře-
du zajímám o program, abych si 
vybrala téma, které mě zajímá. 
Přestože letos nebyla možnost 
výběru v souběžných sekcích, 
považuji letošní akci za jednu 
z nejvydařenějších. Především 
dopolední program byl pro nás, 
menší obchodníky, šitý na míru. 
To je vlastně hlavní důvod, proč se 
Samošky účastním. Vždy se něco 
dovím o nových trendech, novin-
kách a zajímavostech a zároveň 
mě to povzbudí do další práce. 
Velkým přínosem jsou pro mě 
i vystavovatelé se svými nabídka-
mi. Nejenže se dovídám o novin-
kách na trhu, ale díky nim a jejich 
spolupráci jsem například obmě-
nila vybavení obchodu a rozšířila 
sortiment. Zároveň se na kongresu 
potkávám s jinými obchodníky 
a můžeme si tak vyměnit zkuše-
nosti. Z těchto důvodů bych kon-
gres Samoška doporučila všem 
obchodníkům. SPEEDMASTER XL 105-8

Váš dodavatel
časopisů a katalogů.

inzerce

Kamil Werner
ředitel a předseda 
představenstva, MO 
Partner

Na Samošku jezdím pravidelně, 
byl jsem asi na 15 kongresech. Je 
to vždy přínosné. Přednášky jsou 
zajímavé, třeba ty o jednotlivých 
kategoriích nebo mileniánech. Ale 
myslím, že jednotliví malí obchod-
níci nemají na rozdíl od řetězců 
mnoho šancí s tím moc dělat 
a aplikovat poznatky v praxi. Malé 
obchody v mé síti jsou na hraně 
rentability, majitelé řeší existenční 
problémy a bohužel se nedívají 
tímto směrem, řeší hlavně ceny. 



Efektivita provozu venkovských prodejen, hle-
dání cest k finanční výpomoci prostřednictvím 
obcí, krajů i státu a spolupráce s Českou poš-
tou při řešení komplexní obslužnosti venkova. 
To byla hlavní témata panelové diskuse, kterou 
moderoval předseda Asociace českého tradič-
ního obchodu (AČTO) Zdeněk Juračka a které se 
vedle ministra účastnili: Miloslav Hlavsa, ředitel 
Konzumu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí, 
Zdeněk Skála, ředitel výzkumu Retail & Shopper 
společnosti GfK Czech, Jan Foubík, ředitel divize 
obchod a marketing ve státním podniku Česká 
pošta, Stanislav Rampas, tajemník Spolku pro 

Mají obchody na venkově šanci na přežití? Závěry 

panelové diskuse, které se na kongresu Samoška 

účastnil také ministr zemědělství Marian 

Jurečka, příliš optimisticky nezněly. Zástupci 

státu i obchodních organizací se nicméně zavázali 

pracovat společně na tom, aby vesnické prodejny 

zůstaly zachovány.
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OBCHODY NA VENKOVĚ
JSOU VEŘEJNOU SLUŽBOU



obnovu venkova, a Josef Štícha, majitel obcho-
dů Eso-CZ český obchod.
Hned v úvodu upozornil ministr na aktuální rizi-
ko elektronické evidence tržeb (EET), která se 
na venkově po hostincích dotkne od 1. března 
i obchodů. „Jsem trochu větší skeptik než můj 
kolega ve vládě Andrej Babiš, který si myslí, že 
EET žádné dopady na venkov mít nebude. Jsem 
z principu pro to, ať je tu spravedlivé obchodní 
prostředí, ale na druhou stranu je třeba si uvě-
domit, že trh vše nevyrovná,“ zahájil diskusi 
Marian Jurečka. Podle něho není možné akcep-
tovat stav, kdy obchodní řetězce na jedné stra-
ně vyzobávají třešinky na dortu a na druhé stra-
ně jsou malé obchody na venkově ponechány 
napospas, ať si v těžkých dobách poradí samy.

KDY SE OBEC MĚNÍ V NOCLEHÁRNU
Zdeněk Juračka poté připomenul zásluhu 
ministra, jenž dodržel svůj loňský slib a vytvo-
řil meziresortní pracovní tým zabývající se 
obchodní obslužností venkova a vůbec pomě-
ry na venkově vzhledem k situaci maloobchod-
níků. „Práce týmu má první výsledky a podle 
dohody s panem ministrem se první část dis-
kuse uzavře do poloviny března s tím, že ministr 
předloží část věcí na vládě, a pokud budeme 
chtít něco prosadit přes parlament, je vzhle-
dem k blížícím se volbám nejvyšší čas,“ vysvětlil 
předseda AČTO.
Slovo si následně vzal Miloslav Hlavsa, který ve 
své prezentaci obhajoval podporu venkovských 
prodejen coby veřejné služby. „Malých obcí do 
500, 1000 či 2000 obyvatel je v  Česku velké 
množství. Není to něco, co by mělo stát na okraji, 
ale je to důležitá součást našeho života,“ uvedl 
statistiku, podle níž je obcí do tisíce obyvatel 
celkem 4872 a žije v nich 1,8 milionu obyvatel, 
což je téměř 20 % populace. Smysl zachování 
prodejen na české vesnici, stejně jako koste-
la, hospody a ideálně i školy a pošty, je podle 
Miloslava Hlavsy jasný – pokud tam tyto institu-
ce nebudou, přestává být obec vesnicí a začíná 
být pouhou noclehárnou. „Pokud si je nedoká-
žeme zachovat, ztrácíme tradiční kulturu naše-
ho života, kterou tu pěstujeme stovky let.“
Z argumentů pro zachování obchodů na vesnici 
zmínil například dostupnost pro starší občany 
a matky s dětmi z hlediska základní potravinové 
obslužnosti, zvýšení kvality života díky možnos-
ti denního nákupu zboží i pro ty, kdo mají auto 
a mohou si zajet nakoupit jinam, význam obce 
jako místa setkávání občanů a zachování kultury 
a v neposlední řadě ekologický aspekt s ohle-
dem na zásobování, kdy místní obchody odebí-
rají více zboží z lokální prvovýroby a podporují 
lokální zaměstnanost.

NEMÁ KDO PRODÁVAT
„Dosud se všichni dívají na obchod jako na 
podnikání a ptají se, proč by se do soukromého 
podnikání mělo zasahovat. My s tím souhlasíme, 
ale jsou obce různé velikosti a při určité kritické 
velikosti už obchody přestávají být podniká-
ním a začínají být službou,“ prohlásil Miloslav 
Hlavsa, podle něhož je hranice mezi podniká-
ním a službou v počtu obyvatel kolem tisícovky. 

Přitom platí, že čím je obec menší, tím těžší je 
tamní situace, neboť obchod si nevydělá ani na 
základní náklady, natož mzdy. „Tyto prodejny 
jsou prokazatelně dlouhodobě ztrátové, a navíc 
jsou provozovány za nedůstojné mzdy. To vše 
podtrhuje katastrofická personální situace, kdy 
řada obchodů přestává fungovat, protože v nich 
nemá kdo prodávat.“
Jedno z řešení vidí zástupce Konzumu v poloze 
solidarity, kdy obchodní sítě jako Coop a další 
na sebe berou ztrátu, a to v rámci solidarity stá-
le ziskových městských obchodů se ztrátový-
mi vesnickými, kdy jedna prodejna dotuje dru-
hou. „To je realita. Pomalu nám dochází dech 
a je otázka, jak dlouho to vydržíme,“ upozornil 
Miloslav Hlavsa. Druhým řešením je šedá eko-
nomika, do níž jsou někteří obchodníci nuceni 

přejít nikoli kvůli zbohatnutí, ale přežití. Třetím 
dnes dostupným řešením je projekt spolupráce 
s Českou poštou zvaný Pošta partner, kdy jsou 
poštovní služby nabízeny v rámci provozování 
obchodu. A další možností je vytvoření trans-
parentního systému podpory, a to tak, aby se 
kraj nebál dotaci udělit a obchodník se ji nebál 
přijmout. 

ČÍM MENŠÍ OBEC, TÍM VĚTŠÍ PODPORA 
JE NUTNÁ 
„Veřejná podpora je vždy problém, ale když už 
je poskytována různým subjektům, například 
řidičům autobusů, kteří nám odvážejí obyvatele 
vesnic do obcí se supermarkety, proč nemají na 
podporu nárok i prodavači v malých obcích?“ 
nadhodil řečnicky Miloslav Hlavsa. Zároveň při-

inzerce
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pomněl, že dotační řešení potravinové obsluž-
nosti je složitá věc už proto, že každá prodej-
na je v trochu jiné situaci, a je tak těžké použít 
na všechny univerzální model pro zachování 
veřejné služby. „Ale nějaký model máme i u nás 
v Coopu. Platí přitom, že čím menší obec, tím 
větší podpora je nutná.“
Marian Jurečka v  této souvislosti upozornil, 
že problematika venkova se týká nejen resor-
tu zemědělství, ale také průmyslu a obchodu, 
místního rozvoje a financí. Při zavádění EET prý 
například apeloval na to, aby se jeho kolego-
vé zamysleli, jaké negativní dopady bude mít 
pro venkov a obce do 1500 obyvatel. Zmínil, že 
za posledních 25 let zaniklo 6 % obcí do 500 
obyvatel, respektive zanikla v nich samosprá-
va a z obcí se staly osady. Pomoc obchodům 
ohroženým EET ze strany samospráv, jak navr-
hovali někteří jiní ministři, přitom podle Mariana 
Jurečky není řešením. „Starosta se musí cho-
vat jako řádný hospodář. Kdyby obchodníko-
vi na  bídl symbolický nájem za korunu a  měl 
nějakého filutu v zastupitelstvu, ten ho může 
napadnout a obvinit, že připravil obec o peníze. 
A obce peníze navíc ani nemají, aby si moh-
ly dovolit tuto podporu, protože mají spoustu 
starostí, aby udržely rozvoj obce v  nějakém 
rozumném směru.“
Z jednání pracovní meziresortní skupiny ovšem 
podle ministra vyplynulo několik možností – jed-
nak zmíněný projekt Pošta partner, který je třeba 
daleko více využívat. „A pak by měl stát zavést 
jasné parametry podpory obchodu na venkově, 
protože to je v zájmu standardu pro zajištění slu-
žeb pro místní občany, a pokud máme zájem, 
aby se venkov dál nevylidňoval, měli bychom pro 
to něco dělat,“ uvedl ministr s tím, že je připraven 

přinést tento materiál na vládu a rozdat konkrétní 
úkoly. 

SLEVA NA DANÍCH?
Realizace dotací, které by činily do 200 tisíc eur 
po dobu tří let pro prodejny v obcích do tisíce 
obyvatel, je podle něj možná již v průběhu roku 
2017. „A pak je tu možnost zvážit zakomponová-

ní této formy podpory do daňových slev a daňo-
vých bonusů. Jakákoli dotace totiž stojí něco 
na administraci a kontrolu a daňové úlevy před-
stavují do budoucna systémovější řešení.“ Tato 
rovina podpory obchodů na venkově ale není 
samospásná. Druhou rovinou je podle ministra 
postavení malých obchodníků vůči konkurenci 
řetězců. „Zde by měl stát nalajnovat jasná pra-
vidla na hřišti, aby řetězce nebyly ty, kdo budou 
vyzobávat ještě volná místa na mapě a dál zhor-
šovat postavení malých obchodníků. Mnohdy 
totiž těží z toho, že se vůči zemědělcům a potra-
vinářům chovají výrazně nefér a jejich zboží zís-
kají za podmínek, za které ho menší obchodníci 
nikdy získat nemohou. A opět je to nevyvážené 
konkurenční prostředí na trhu.“ Ministr dodal, že 
jeho úřad letos podnítil eurokomisaře k vytvoření 
legislativy, jež by na úrovni EU vytvořila jasný 
rámec pro to, aby se tyto nekalé obchodní prak-
tiky podařilo vytěsnit. 

MÍSTO CENY DŮRAZ NA KOMFORT
K tématu přispěl i Zdeněk Skála, ředitel výzkumu 
Retail & Shopper společnosti GfK Czech, který 
upozornil na to, že dnes jsme v jiné situaci než 
před pěti lety. Až dosud totiž nadnárodní řetěz-
ce konkurovaly formou otvírání nových prodejen, 
což už ovšem po dobu příštích několika let bude 
passé. „Pokud se dramaticky nezvedne kupní 
síla v Česku, zůstane síť v zásadě stabilizovaná. 
Sice se ještě otevře pár nových hypermarketů, 
ale větší expanzi neočekáváme. To ale nezna-
mená, že nebude růst tlak mezinárodních kon-
kurentů na český obchod na venkově. Naopak, 
ten bude růst hlavně vyšší atraktivitou,“ uvedl 
a připomněl současné aktivity řetězce Lidl, jenž 
investuje do nákupního komfortu, příjemnosti 
prostředí, rychlosti obsluhy a všech věcí, které 
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Jednička mezi
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systémy

Spolehlivě vyřešené EET 
již od 214 Kč měsíčně!*

Vyberte si základní software pro EET jen za 249 Kč měsíčně nebo 
kompletní systém za 499 Kč měsíčně a ušetřete až 2495 Kč!
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*Cena při zakoupení licence na 3 roky.

266 710 005
www.eet1.cz

E.E.T. One, a.s.
Praha, Ostrava, Liberec, České Budějovice, 
Brno, Plzeň - Adresy všech poboček 
najdete na www.eet1.cz v sekci kontakty.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EET1_AD_NC_240x170_Spolehlive.ai   1   06/02/17   15:32

inzerce

se jeví jako detaily, jako třeba šířka parkovacích 
míst nebo délka obslužného pásu u pokladen, 
nicméně takto investované miliardy se vracejí. 
„Ta efektivita je zřejmá, Lidl roste meziročně 
tempem 15 až 20 procent, aniž by otvíral nové 
prodejny.“
Podpora tradičního obchodu proto podle 
Zdeňka Skály znamená podporu kvality a čer-
stvosti. „Pokud jedu do hypermarketu jednou za 
týden, logicky mnoho čerstvého zboží nepřive-
zu, naopak od malého obchodníka v místě ano.“ 
Brzdou jsou ale podle něho dvě věci: přirozená 
konzervativnost venkovského člověka a důraz 
na ceny. „Například Lidl umí vypíchnout kvalitu 
místo ceny a vychovává zákazníka, aby naku-
poval podle chuti či zajímavého produktu. Tudy 
by měl jít i tradiční trh, kde to je navíc i jedno-
dušší na rozdíl od řetězce, kde to je logisticky 
těžší.“ Přirozenou nevýhodou pro venkovské 
obchodníky je ale podle něho fakt, že lidé žijí-
cí na vesnicích obvykle dojíždějí za prací do 
okresních měst, s čímž se svezou i jejich náku-
py. „Obchodníci sice mají zákazníka zdánlivě 
blízko, ale v realitě nikoli, protože on tráví osm 
hodin mimo obec a zbývá jen málo času, kdy 
ho obchodník může odchytit. Právě proto jsou 
zákazníky venkovských prodejen hlavně senioři 
a matky na mateřské,“ upozornil. Do budoucna 

bude podle něho velkým tématem na venkově 
socializace a role, kterou v tom budou obcho-
dy hrát. „Dnes tuto roli hrají hasičárny a chato-
vé hospody, ale ty nejsou úplně pro každého. 
Na venkově přitom prodejny fungují často jako 
pseudorestaurace.“ 

POŠTA PARTNER POSÍLÍ VŠECHNY
Jan Foubík následně upozornil, že 1200 pobo-
ček České pošty z  celkových 3200 funguje 
v obcích do tisíce obyvatel. „Z toho plyne, že 
státní podnik Česká pošta je a byl součástí čes-
kého venkova,“ uvedl a doplnil, že vidí v pro-
jektu, jenž formou franchisového provozování 
poboček pošty propojuje venkov, maloobchod 
a  poštu, příležitost pro posílení všech tří. 
„Máme plán do roku 2025 převést 2500 pobo-
ček na pobočky provozované formou projek-
tu Pošta partner, takže nám zůstane asi 700 
poboček, které budeme provozovat my,“ kon-
statoval a dodal, že podnik každý rok připravuje 
seznam obcí, kde oslovuje místní samosprávu 
a obchodníky s nabídkou zapojit se do projek-
tu. „Je to příležitost pro každého obchodníka, 
který má v obci i poštu. Pokud ho neoslovíme 
my, může nás kontaktovat i sám.“ 
Příkladem obchodníka, který provozuje obchod 
na venkově prakticky jako veřejnou službu, je 

Josef Štícha. V roce 2000 kývl na první prodejnu 
se smíšeným zbožím, kterou se jeho předchůdci 
nevyplatilo provozovat. Postupně do jeho port-
folia přibývaly další a dnes má obchodník na sta-
rost asi 35 obchodů. „Je to matematika, aby člo-
věk vyšel. Proto jsem ve styku s prodavačkami 
i se starosty, abychom byli schopni zabezpečit 
potraviny i pro lidi, kteří přijedou ze zaměstná-
ní, ale hlavně pro důchodce.“ Velkou výhodou 
bylo jeho rozhodnutí vstoupit před 10  lety do 
Družstva Eso market, což rozšířilo možnosti 
slevových akcí. Otvírací doba je ale všude růz-
ná. „Někde mám otevřeno třeba jen hodinu či 
dvě třikrát tý  dně, přičemž jedna prodavačka má 
na starost dvě prodejny a pouze z jedné obce 
přejíždí do druhé.“ Obchodník po dohodě se 
starosty neplatí nájem nebo jen minimální, pro-
tože obchody jsou většinou obecní. Podobnou 
pomoc z jejich strany dostal i při implementa-
ci EET, protože většina jeho prodejen v malých 
obcích negeneruje zisk. „Starostové souhlasili 
pořídit vybavení pro evidenci, takže ve všech 
kromě dvou prodejen budeme pokračovat,“ 
shrnul na závěr. 

Andrea Votrubová
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• Kvalitní, libové maso z českých chovů
• Příprava snadno, rychle a jednoduše - vhodné i pro kuchaře - začátečníky

• Úspora až 30% času a energie oproti klasickému pečení
• Vysoká výtěžnost a nízke ztráty při pečení

• Výsledkem je skvělá a šťavnatá pečeně
• Bez otáčení, podlévání či ušpinění nádobí

P rychle

EASY ROAST

EASY ROAST - vepřová pečeně

obj. číslo: 747

EASY ROAST - vepřová krkovice

obj. číslo: 746

V potravinářském oboru pracujeme již 
po pět generací a předávání receptur 
a zkušeností z generace na generaci 
je zárukou toho, že své práci rozumíme!

Uvedené fotograf ie  j sou 
pouze ilustrativní. Ceny výše 
uvedeného zboží jsou dostupné 
na infolince viz. níže.

Příjem objednávek každý všední den od 7 do 15 hodin na  
INFOLINCE 800 199 911 nebo mailem na objednavky@steinex.cz

www.steinex.cz

Odstraň vnější obal
Peč v pečící folii
200° - 60 min. Vyndej z fólie.

Dobrou chuť!
Pak 20 min. zapeč
v pootevřené pečící folii

• Kvalitní, libové maso z českých chovů

v pootevřené pečící folii

• Příprava snadno

Vyndej z fólie.
Dobrou chuť!

Ačkoli se Ivo Toman živí veřejnými prezentace-
mi, oproti jiným řečníkům má jednu nevýhodu 
– trpí nemocí zvanou Tourettův syndrom. Ta se 
projevuje především tiky, funěním, chrochtáním 
a zvláštními projevy. Na jeho inteligenci ovšem 
vliv nemá. „Narodil jsem se jako outsider. Lidé 
dnes říkají, jak bojovali proti komunismu tím, že 

ZJISTĚTE, CO LIDI
ŠTVE, A VYŘEŠTE TO
Jak obstát v konkurenci velkých hráčů? Podle Iva 

Tomana, známého motivátora, školitele osobního 

rozvoje a autora řady knih, je pro vítězství nutné 

změnit většinová pravidla. „Najděte ve svém oboru 

to, co vás nejvíce štve, a nabídněte řešení,“ shrnul 

během své prezentace na kongresu Samoška 

návod na úspěch tradičních obchodníků v souboji 

(nejen) s obchodními řetězci. 

třetině případů. Ale pokud slabší strana nepři-
stoupila na druh boje velkého, došlo k šokující 
věci – ve dvou třetinách případů vyhrál ten slab-
ší,“ vysvětlil Ivo Toman, který upozornil také na 
případ Vietnamu. Ten byl v roce 1980 napaden 
Čínou. „Miliardová Čína napadla osmdesátimi-
lionový Vietnam. A Vietnamci se ubránili, protože 
nepřistoupili na hru Číňanů, stejně jako předtím 
nepřistoupili na pravidla Američanů.“

ZMĚŇTE PRAVIDLA HRY
Totéž podle motivátora platí v podnikání. „Tomáš 
Březina, Podnikatel roku 2007 a majitel společ-
nosti Best, která se specializuje na výrobu beto-
nových stavebních prvků, říká, že podnikání je 
válka míru. Je to válka o zdroje, o peníze. S tím 
souhlasím. Jinými slovy: chcete-li uspět, nezá-
leží na tom, jak jste velcí, ale jaká pravidla nasta-
víte,“ vysvětlil Ivo Toman. 
V  další části prezentace vysvětlil, jak funguje 
motivace. Právě ta totiž rozhoduje o tom, zda 
člověk uspěje. Definice je jasná – motivace je 
nespokojenost se současným stavem. A vnitřní 
motivace neboli sebemotivace je šipka, která 
směřuje od současného stavu nespokojenosti 
ke stavu, kde si přejeme být. „Například mám 
hlad, a abych se najedl, nutí mě to udělat několik 
činností, jako třeba dojít nakoupit. Totéž platí pro 
sex či alkohol. Stejně tak i pro peníze. Nyní je 
stav nula a cílem je dvacet tisíc. Po jejich dosa-
žení je cílem padesát, potom sto. Díky této věčné 
nespokojenosti je jasné, že jakmile dosáhneme 

odcházeli z pionýra a SSM. Já byl snad jediný 
člověk, který chtěl být svazák a žádal, ať mi dají 
aspoň funkci nástěnkáře. Nedali mi ji, protože 
jsem měl tiky a byl jsem jiný. Tak jsem se chtěl 
ostatním vyrovnat a poznat, jak funguje lidské 
stádo a jak se v něm prosadit. A to vám dnes 
řeknu,“ uvedl svou prezentaci poukazem na to, 
že se přes svůj handicap uplatnil v oboru, který 
dokonalý projev přímo vyžaduje.

DAVID A GOLIÁŠ
V této souvislosti připomněl starý biblický pří-
běh o Davidovi a Goliáši, kdy měl obr Goliáš 
všechny předpoklady pro to, aby vyhrál, 
a přesto ho porazil ne příliš silný pastevec 
David. Proč? Podle Iva Tomana proto, že 
David nepřistoupil na přímý souboj a Goliáše 
zabil na dálku. To lze vysvětlit i  sledováním 
lidských dějin za posledních dvě stě let, které 
zkoumal jeden známý politolog s ohledem na 
situaci, kdy velká země napadla malou. Zjistil 
přitom zajímavou věc. Ačkoli by podle obecné-
ho mínění měla země se sto miliony obyvatel při 
napadení desetkrát menší země zvítězit, realita 
dopadala jinak. „Pokud se hrálo podle pravidel 
silnějšího, tak i přesto slabší soupeř vyhrál ve 

Odkud čerpáte

 inspiraci a kdo jsou vaše vzory?

Odpověď: „Odmalička rád studuji, čtu a pozoruji lidské 

stádo. Hodně se poučíte z životopisů. Když čtete mezi 

řádky, najdete tam často i životopis jejich příbuzných, a to 

často neúspěšných. Málokdo ví, že Donald Trump měl bratra, 

který se upil k smrti. Když sledujete životopis prvního pre-

zidenta USA George Washingtona, zjistíte, že jeho otec byl 

totální propadák. Nejvíce se poučíte z historie, ona ne že se 

opakuje, ale rýmuje, vrací se to, ale na vyšší úrovni.“

Ivo Toman, motivátor a školitel

DOTAZ 
Z PUBLIKA: 
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ČMI certifi kát
WELMEC pro váhy 
Mettler Toledo

 20 let zkušeností s vývojem a nasazováním 
obchodních, skladových a pokladních systémů

 Největší reference v ČR v maloobchodu potravin 
– 5 000 pokladních míst na bázi PC POS

 Česká společnost s českými a slovenskými 
zákazníky

 vedení číselníků zboží, oborů, obchodních partnerů
 skladové hospodářství a komunikace s VO dodavateli
 akční ceníky a zákaznické bonusy
 zákaznické věrnostní systémy
 inventarizace
 receptury – automatická a ruční výroba
 prodej váženého zboží – připojení systémových vah 
s tiskem etiket nebo přímo připojené váhy k pokladně, 
čtení váhových čárových kódů 29 od výrobce

 komplexní řešení oběhu vratných obalů (čtení obalových 
paragonů na pokladně), propojení s výkupními automaty

 automatické výpočty měrných cen a tisky cenovek 
ke zboží

 údaje o výrobci, složení a alergenech
 možná platba stravenkami čtením čárových kódů, 
elektronické stravenky

P.V.A. systems

Funkcionalita

 Spolehlivé řešení pro obchodní řetězce, 
franšízové společnosti i jednotlivé prodejny

 Člen Asociace českého tradičního 
obchodu a GS1 (normalizační nadnárodní 
organizace)

 Připraveno na EET

Pokladní a skladový systém 
s bezpečně uloženými 
a spravovanými daty v cloudu, 
obchodní model pronájmu 
licencí – Software jako 
služba (SaaS)
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toho, co chceme, tedy uspokojení, chceme stále 
více a více,“ vzpomněl Ivo Toman na horolezce, 
kteří jsou poháněni lézt stále výše, plavce, kteří 
chtějí plavat stále rychleji, nebo podnikatele tou-
žící ovládat stále větší kus trhu. 
Šipka automotivace má přitom svou velikost 
a směr. Lidé, kteří mají šipku malou, jsou jiní než 
ti, kteří ji mají velkou. A vzájemně se příliš nechá-
pou. „Proto je nutné se obklopovat lidmi, kteří 
to vnímají podobně jako vy,“ nabádá motivátor. 

ŘEŠTE JEN TO, CO OVLIVNÍTE
Důležité je podle něj také vědět, na co se sou-
středit, protože rovnice úspěchu má tři činite-
le – sebeúctu, výkonnost a  kontrolu situace. 
„Jakmile se zvedne vaše sebeúcta, jste součas-
ně výkonnější a více kontrolujete danou situaci. 
A naopak, když spadne vaše sebeúcta, spadnou 
i dva zbylé činitele. A když se zvedne výkonnost, 
jde nahoru i sebeúcta a kontrola.“ Jedna z těchto 
věcí je ale pro úspěch rozhodující, a tou je kont-
rola událostí. Jinými slovy: rozhoduje to, jak cítí-
me, že máme kontrolu nad situací kolem sebe. 
„A to, co je kolem nás, lze rozdělit na to, zda to 
dokážeme ovlivnit či nikoli. A podle toho to řešit 
nebo neřešit,“ upozornil Ivo Toman a dodal, že 
řešením věcí, které nelze ovlivnit, ztrácí člověk 
spoustu času a energie. A naopak, to, co ovlivnit 
lze, se často neřeší, uvádí jako příklad politiku, 
kdy na ni lidé čtyři roky před volbami nadávají, 
ale jakmile věci mohou vzít do vlastních rukou 
a jít volit, odjedou na chatu. „To je vzorec jednání 
neúspěšných lidí. To, co mohou ovlivnit, neřeší, 
a to, co neovlivní, naopak řeší.“ Opačně se cho-
vají lidé úspěšní, kterých je podle Iva Tomana 
v populaci pouze pět procent: „Ti se soustřeďují 
jenom na to, co mohou ovlivnit, a díky tomu si 
zachovají mozkovou kapacitu na další věci. To, 

co dokonale ovlivníte, je totiž velká část vašich 
myšlenek. Nad ničím jiným nemáte takový vliv.“

ODLIŠTE SE SPRÁVNĚ
Podle jednoho výzkumu, který zjišťoval, proč 
jsou lidé nevěrní své značce nebo obchodníkovi, 
u něhož obvykle nakupují, platí, že kromě věcí, 
které prodejce neovlivní, jako úmrtí, stěhování 

nebo cenová válka konkurence, může ovlivnit 
svůj přístup k zákazníkovi. A to tak, aby zákazník 
poznal, že prodavače zajímá. „To je to důleži-
té – mít familiární vztahy ke svým zákazníkům. 
Protože pak už člověk nehledí tolik na peníze. 
Peníze totiž dáváme svým známým rádi.“ Co 
odlišuje schopné od neschopných, je v této sou-
vislosti i důslednost. „Jako živočišný druh jsou 
lidé velmi přizpůsobiví, díky tomu přežili. Když 
se spojíme, jsme ohromní, ale většina z nás je 
nedůsledná a nevyužívá plně svůj potenciál.“ 
Pokud je tak malý prodejce outsider a má proti 
sobě velkého hráče, měl by si podle Iva Tomana 
v první řadě uvědomit, že každý má překážky 
a každý něco řeší. „Důležité je, že malý vyhra-
je, pokud změní pravidla. A ta změna pravidel 
spočívá v nalezení toho, co štve trh, a jeho vyře-
šení.“
Druhé lidi podle Iva Tomana nelze namotivovat, 
protože motivace je talent, s nímž se člověk rodí. 
Když prodavač nemá vrozenou vlídnost, je lep-
ší ho vyhodit a najmout někoho jiného. „Pokud 
myslíte, že najmete křupana a naučíte ho slušné-
mu chování, tak na to zapomeňte. Lidé nemění 
své vzorce chování.“ Kromě toho radí řešit jen to, 
co lze ovlivnit, přičemž stoprocentně lze ovlivnit 
jen část našeho myšlení. A právě z myšlení se 
odvíjí chování. „Už neovlivníte, jak myslí zákaz-
ník, ovlivníte jen své myšlení a chování. Je to tra-
gické poznání, ale zase si ušetříte spoustu času,“ 
dodal motivátor.

Andrea Votrubová

Odkud čerpáte 

 inspiraci a kdo jsou vaše vzory?

Odpověď: „Odmalička rád studuji, čtu a pozoruji lidské 

stádo. Hodně se poučíte z životopisů. Když čtete mezi 

řádky, najdete tam často i životopis jejich příbuzných, a to 

často neúspěšných. Málokdo ví, že Donald Trump měl bratra, 

který se upil k smrti. Když sledujete životopis prvního pre-

zidenta USA George Washingtona, zjistíte, že jeho otec byl 

totální propadák. Nejvíce se poučíte z historie, ona ne že se 

opakuje, ale rýmuje, vrací se to, ale na vyšší úrovni.“

Ivo Toman, motivátor a školitel
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MAPA NÁKUPNÍCH DNŮOZVĚNY

S nadcházejícím jarem se obchodníci musí připravit na další náročnou část roku. K tomu jim jistě pomohou tradiční setkání členů maloobchodních aliancí 

s dodavateli. Jde o skvělé příležitosti k výměně informací a zkušeností, diskusi o aktuální situaci na trhu a také k seznámení s novinkami a ověřenou nabídkou, 

jako vždy za výhodnou cenu. Držíme palce, ať se vše vydaří.

PŘÍBRAM
Kulturní dům
16. 3.
32. KONTRAKTAČNÍ 
VELETRH
Pořadatel: Pogrr
Počet vystavovatelů: 
zhruba 100 
Doprovodný 
program: raut, 
překvapení pro zákazníky, 
tombola

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výstaviště, Pavilon T1
27. 4.
VELETRH FLOSMAN A FLOP
Pořadatelé: Flosman a Flop Jih
Počet vystavovatelů: zhruba 140
Doprovodný program: vystoupení 
hudební skupiny Turbo, bohatý raut 
a další služby pro návštěvníky vele-
trhu (kosmetika, výživové poraden-
ství a další), soutěž o zajímavé ceny 
pro účastníky veletrhu

ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU
Dům kultury
19. 4. 
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Maloobchodní 
síť Bala
Počet vystavovatelů: 
více než 100 
Doprovodný program: 
bohatá tombola, dopro-
vodný program, školení 
hygieny prodeje

BRNO
Veletrhy Brno – pavilon E
22. 3. 
VELETRH NA VELETRHU 
Pořadatelé: Maloobchodní síť 
Brněnka, Rapo Brno a Jaso – 
Distributor
Počet vystavovatelů: 100
Doprovodný program: prezentace 
výrobků i novinek ze strany výrobců 
a vystavovatelů z regionu, celo-
denní bohatý teplý a studený raut, 
velká a malá tombola s více než 
stovkou cen, prezentace privátní 
značky Česká cena, nabídka vyba-
vení prodejen, poradenství v rámci 
dodavatelských služeb, ocenění tří 
nejlepších stánků veletrhu, nabídka 
aut značky Ford

LITOMĚŘICE
Výstaviště, hala H
2. 3. 
NÁKUPNÍ DEN DRUŽSTVA ESO MARKET
Pořadatel: Družstvo Eso Market
Počet vystavovatelů: více než 90
Doprovodný program: tombola, losování o ceny, 
raut v průběhu celého dne LITOMYŠL

Zámecký pivovar
17. 5.
JARNÍ KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Kubík 
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: celodenní 
teplý a studený raut, soutěž o ceny, 
motivační program pro zákazníky 
spojený s hodnotnými dárky, pro-
dukty se super cenou, kuchařské 
vystoupení s ochutnávkami, soutěž 
o nejlepší expozici dodavatele a další

PRAHA

KONGRES SAMOŠKA
ČECHY
Top Hotel Praha
31. 5. – 1. 6. 2017
Pořadatel: Atoz Retail
Počet účastníků: zhruba 500 (maloobchodníci, 
obchodní aliance, velkoobchody, dodavatelé, výzkum-
né agentury, státní instituce)
Doprovodný program: neformální večer s rautem 
a živou hudbou, po celou dobu konference stánky 
dodavatelů, ochutnávky

JARNÍ NÁKUPNÍ REJ 

PRAHA
23. 3. 
Aquapalace Hotel Prague
OBCHODNÍ DEN ENAPO
Pořadatelé: Rosa market, 
Enapo Obchodní 
Počet vystavovatelů: 80
Doprovodný program: pre-
zentace výrobků dodavatelů, 
ochutnávky a nabídka položek 
za akční ceny, společnost Enapo 
Obchodní představí sortiment 
svých privátních a vlastních zna-
ček, uvede také svoje novinky 
v marketingových aktivitách 
pro rok 2017, výhodné nabídky 
smluvních dodavatelů a teplý 
i studený raut po celý den



inzerce

PROSTĚJOV
Hotel Tennis Club
7. 3. 
NÁKUPNÍ VELETRH DRUŽSTVA 
CBA CZ
Pořadatel: Družstvo CBA CZ
Počet vystavovatelů: zhruba 140
Doprovodný program: ochutnávky, 
bohatá tombola o věcné ceny, spe-
ciální finanční bonus za objednávku 
u dodavatele, za objednávky poukaz 
na nákup spotřebního zboží, školení 
pro majitele prodejen, předpokládaná 
návštěvnost: 250 prodejen

HOLEŠOV
21. 3.
Zámek Holešov 
OBCHODNÍ DEN ENAPO
Pořadatelé: Rosa market, 
Enapo Obchodní
Počet vystavovatelů: 
80
Doprovodný program: 
prezentace výrobků 
dodavatelů, ochutnávky 
a nabídka položek za 
akční ceny, společnost 
Enapo Obchodní 
představí sortiment 
svých privátních 
a vlastních značek, uvede 
také svoje novinky v mar-
ketingových aktivitách pro 
rok 2017, výhodné nabídky 
smluvních dodavatelů a teplý 
i studený raut po celý den

Petr Hříbal
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Receptů, jak nalákat potenciální zákazníky 

k nákupu, je celá řada. Základním měřítkem 

úspěchu je pak to, zda se lidé v prodejně i po 

jejím opuštění cítí dobře. A nejen na to se ve své 

prezentaci výzkumu nákupního chování Shopper 

Engagement Study zaměřili zástupci oborové 

asociace POPAI CE a výzkumné agentury Ipsos 

Marketing. 

ZÁKAZNÍCI

LIDÉ VE VELKÉ MÍŘE ROZHODUJÍ 
O NÁKUPU AŽ V PRODEJNĚ

OZVĚNY

inzerce

Kdo jsou č eš tí  zá kazní ci a jak nakupují ? Jak své  
ná kupy plá nují  a jak jsou impulzní ? Jak impulzní  
ná kupy nejlé pe aktivovat a jakou roli v tom mají 
POP prostředky? Na tyto a další otázky hledal 
odpověď projekt Shopper Engagement Study, 
který v porevolučním Česku představuje his-
toricky nejrozsáhlejší studii nákupního chování 

a jehož závěry na kongresu Samoška prezen-
tovali Daniel Jesenský, viceprezident asociace 
POPAI CE, a Miroslav Paš ka, account director 
společnosti Ipsos Marketing.

„Nemáme v plánu vás zasypat jen daty, která 
vzešla z průzkumu. Jde nám spíše o vysvětlení 
souvislostí, které nás mohou inspirovat k akci 
v kontextu doby a trendů, kdy roste on-line pro-
dej, nakupování se mění a kamenné prodejny 
se musejí měnit s tím, aby si udržely zákazní-
ky a  obhájily svoji existenci,“ zahájil prezen-
taci Daniel Jesenský, který zároveň vysvětlil 
zákulisí a okolnosti, za jakých v loňském roce 
vznikala samotná studie. Inspirací pro ni přitom 
byl longitudinální americký výzkum Shopper 
Engagement Study, který je od roku 2009 reali-
zován v USA. K jeho české obdobě přispěli part-
neři výzkumu, především z řad členů POPAI CE, 
kteří poskytli svoji důvěru a rozpočty na jeho 
realizaci. „Kromě agregovaných znalostí o naku-
pování v  českých hyper- a  supermarketech 
studie přinesla detailní informace o nakupování 
ve dvaceti produktových kategoriích, jako jsou 
například pivo, pet food, mléčné výrobky, kos-
metika a drogerie, slané snacky, nealko nápoje 
atd. Tato data byla hlavním motivátorem účasti 
partnerů, protože ze studie získali data o tom, 
jak se při nakupování specificky chová jejich 
zákazník a jak k němu lze individuálně přistou-
pit,“ uvedl a doplnil, že řadu závěrů z průzkumu 
je možné vztáhnout i na tradiční trh.

IMPULZNOST A JEJÍ SPOUŠTĚČE
Výzkumníci zkoumali pět základních věcí: za prvé 
kdo jsou čeští zákazníci super- a hypermarketů, 
jaké jsou mezi nimi segmenty, zda lidé v daných 
kategoriích nakupují sami nebo v doprovodu, zda 
nakupují pro sebe nebo další lidi v domácnosti. 
„Zároveň jsme se zabývali jejich nákupními zvyk-

Daniel Jesenský



lostmi, jak moc plánují své nákupy a jaká média 
využívají ke svému plánování, zda si píší nákupní 
seznamy, jak dlouho nakupují nebo jakým způso-
bem platí, zda a jak využívají při nákupu své mobil-
ní telefony nebo jaké nákupní mise vystihují jejich 
chování,“ vypočítával Daniel Jesenský.
Třetí kategorie se týkala specifik nakupová-
ní především prostřednictvím takzvané míry 
impulznosti neboli in-store decision rate. Ta totiž 
přímo souvisí s vlivem aktivit v místech prodeje, 
přičemž impulznost byla zkoumána jak na úrov-
ni celkového maloobchodního formátu a značky, 
tak na úrovni produktových kategorií a konkrét-
ních produktových značek. „Kromě toho, jak 
moc je nakupování impulzní, jsme se zabývali 
hierarchií spouštěčů, které impulzní nákup sti-
mulují. Přičemž z  pohledu retailera je v  jejím 
rámci nejdůležitější aktivovat ve vlastních pro-
dejnách co nejvíce čistě neplánovaných nákupů. 
V tom je na jedné lodi se svým dodavatelem, kte-
rému jde sice hlavně o zvýšení prodeje jeho zna-
ček, je však ve spolupráci s maloobchodníkem 
schopen působit na výkon celé své produktové 
kategorie a potažmo výkon celého obchodu,“ 
vysvětloval Daniel Jesenský.

Další část výzkumu se týkala POP médií, která 
jsou schopna impulzní nakupování aktivovat. 

Autory studie přitom zajímalo, do jaké míry 
zákazníci nakupují z  druhotných vystavení 
versus běžných regálů a jaké typy POP médií 
jsou u konkrétního sortimentu schopny nejví-
ce zvýšit prodej. Poslední část výzkumu se 
zabývala hodnocením pobytu v  prodejnách 
neboli toho, jak moc považují zákazníci nákup-
ní sekci za zajímavou a inspirativní a zároveň 
jak pohodlně v ní nakoupili a orientovali se. 
Tyto perspektivy se pak sčítají do celkového 
nákupního zážitku.

PLÁNUJE JEN ČTVRTINA NAKUPUJÍCÍCH 
Z hlediska metodologie byly realizovány před- 
a ponákupní rozhovory, přičemž nakupující byli 
motivováni k účasti odměnou ve výši několika 
set korun. Výzkumníci, kteří analyzovali 3255 
nákupů ve 12 prodejnách po celé republice, 
z čehož šest proběhlo v supermarketech Billa, 
Tesco a Albert a zbývajících šest v hypermar-
ketech Albert, Tesco a Globus, se zajímali o to, 
co lidé plánují koupit, jak jejich plán vznikal, co 
skutečně koupili a co během nákupu ovlivni-
lo rozdíl mezi plánem a skutečným nákupem. 
„Dále jsme analyzovali jejich účtenky a rovněž 
jsme zaznamenali veškeré komunikační aktivi-
ty, které v předmětných prodejnách probíhaly 
včetně všech výskytů produktů na sekundár-

ních vystaveních. Tyto tři základní zdroje dat 
jsme pak dávali v  analýzách do souvislostí,“ 
dodal Daniel Jesenský.

Představení výsledků průzkumu zahájil Miroslav 
Paška kvízem s několika otázkami. Například 
kolik procent z nakupujících byly ženy a kolik 
muži. V  tomto případě byl poměr 71 ku 29, 
což nepřekvapí. Zajímavější byla odpověď na 
otázku, do jaké míry si lidé plánují své nákupy, 
respektive kolik procent si pravidelně připravu-
je nákupní seznamy. Odpověď je 24 %, zatímco 
zřídka nebo nikdy si seznamy nepřipravuje 55 
%, což podle něho dokazuje, že si dnes žije-
me velmi dobře, protože nejsme nuceni tolik 
plánovat. Přitom nákup potravin a zboží den-
ní potřeby tvoří jednu z  nejdominantnějších 
položek výdajů domácností. Překvapivý závěr 
se objevil i v případě vy  užívání letáků, protože 
spousta obchodníků věří, že lidé intenzivně sle-
dují tuto formu komunikace a podle toho plánují 
svůj nákup. Naproti tomu se ukázalo, že vždy 
nebo většinou tak činí jen třetina nakupujících. 
U hypermarketů byl ale počet vyšší, protože 
lidé tam realizují větší nákupy a chtějí ušetřit. 
Další třetina sleduje letáky pouze někdy a zbý-
vající třetina nikdy či zřídka.

inzerce
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V PRŮMĚRU TRVÁ NÁKUP 26 MINUT
V případě věrnostních karet se ukázalo, že je 
vlastní 63 % nakupujících, což se ovšem týká 
jenom těch obchodů, které loajalitní systémy 
provozují (Albert byl tedy z hodnocení vyřazen). 
„Platí přitom, že 69 procent těch, kteří kartu 
vlastní, tvrdí, že ji využívá vždy nebo většinou,“ 
uvedl Miroslav Paška. Zajímavá data vyplynula 
také v případě nákupních misí, kdy výzkumníci 
sledovali, zda lidé realizují velký, střední či malý 
nákup. Z  průzkumu vyplynulo, že frekvenčně 
jsou nejvíc zastoupeny malé nákupy. Průměrná 
délka nákupu zohledňující všechny typy nákupů 
činila 26 minut. U velkého, zásobovacího nákupu 
to bylo již 42 minut, zatímco u malého a rychlé-
ho 21 minut. „To je pořád hodně,“ upozorňuje 
Miroslav Paška. Z hlediska útrat pak nakupující 
v průměru nechali v obchodě 401 Kč, u velké-
ho nákupu to byla již tisícovka, u malého kolem 
300 Kč. Lidé nejčastěji platili hotově, kartu využi-
lo v průměru jen 30 % nakupujících (u hypermar-
ketů to bylo více než u supermarketů). „Dále jsme 
zjistili, že 69 procent nakupujících nakupovalo 
samo, tedy bez doprovodu, přičemž v případě 
supermarketů to bylo více,“ doplnil Miroslav 
Paška.

KDO SI NÁKUP UŽÍVÁ
Autoři studie rovněž provedli segmentaci zákaz-
níků z  hlediska přednákupního a  nákupního 
chování, kdy základem analýzy byly postoje 
k nakupování, nikoli sociodemografická data. 
„S  pomocí faktorové analýzy nám vyšly čty-
ři segmenty – skupina funkčně orientovaných, 
skupina průzkumníků, skupina plánovačů a sku-
pina takzvaně pod tlakem,“ uvedl Miroslav Paška 
a upozornil, že z hlediska hypermarketů je zají-

mavá především skupina průzkumníků. „Ti si 
nakupování celkem užívají, rádi se nechají inspi-
rovat tím, co je v obchodě. Naopak pod tlakem 
jsou hlavně mladší lidé, často ještě studenti, kteří 
ani nechtějí nakupováním trávit moc času, ani 
utratit mnoho peněz.“

„Stojí za to zkoumat, zda má obchodník ve své 
prodejně nabídky pro jednotlivé skupiny a zda se 
tak může odlišit od konkurence. Je totiž výhodné 
přemýšlet specificky o jednotlivých segmentech 
a o tom, s jakým cílem k vám přicházejí, abyste 
je dokázali co nejlépe uspokojit,“ vybídl Daniel 
Jesenský. To platí třeba o jednoduchém rozdě-
lení zákazníků na muže a ženy, kdy ženy obsta-
rávají většinu nákupů pro domácnost a často pro 

své partnery pořizují i typicky mužské produkty 
jako pěnu na holení nebo pivo. 

VYŘADIT ŽENY SE NEVYPLÁCÍ
Otázka podle Daniela Jesenského zní, zda tuto 
realitu reflektují i komunikační obsahy POP médií, 
jinými slovy zdali cílí spíš na spotřebitele nebo 
nakupujícího. „Třeba u soutěží typu získání vstu-
penek na fotbalový zápas za nákup piva je sporné, 
zda to ženu v roli nakupující osloví, nebo dokonce 
nepodráždí, protože muž, který je na fotbale nebo 
ho sleduje v televizi, se jí tím pádem nevěnuje,“ 
upozornil a  zároveň připomněl příklad nových 
TV reklam na pivo, kde na hokeji fandili muž a žena 
společně, a žena tak nebyla z dané situace vyřa-
zena. „Ženy jsou oproti mužům sociálně propo-
jenější a komunikace, která je neopomíjí, na ně 
v nákupním prostředí působí lépe,“ upozornil.

Studie také vysokou měrou impulznosti potvr-
dila, jak důležité je věnovat pozornost tomu, co 
se děje na prodejní ploše. Jedním z ukazatelů 
byla odpověď nakupujících ještě před nákupem, 
kolik kategorií plánují nakoupit, a  její srovnání 
s  realitou. „V průměru lidé plánovali nakoupit 
tři kategorie, například ovoce a zeleninu, mléč-
né výrobky a nealko nápoje. Když jsme se ale 
dotazovali po nákupu, měli v košíku průměrně 
více než deset kategorií, což je nárůst o 235 pro-
cent,“ uvedl Miroslav Paška. Ovšem jen mírně se 
lišil plán oproti realitě v případě útraty – v prů-
měru lidé hodlali utratit 360 Kč, reálně vydali 
400 korun. „Rozpočet tak lidé příliš nepřekračo-
vali, z čehož plyne, že se nechovají jako neřízené 
střely a nenakupují cokoli, co je ve slevě,“ upo-
zornil a dodal, že lidé spíše vstupují do obchodu 
s latentním plánem konkrétní koupě jen několika 
položek a pak očekávají, že jim do zbytku pláno-
vaného rozpočtu bude prodejní prostředí jejich 
potřeby připomínat a plnit tak nákupní košík. 
Proto velmi záleží na tom, co a  jak zákazníky  
v prodejně upoutává.“

O ČEM LIDÉ ROZHODUJÍ AŽ V MÍSTĚ 
PRODEJE
O rozhodování na prodejní ploše vypovídá také 
detailní rozbor již zmíněného ukazatele in-store 
decision rate, v jehož rámci pouze 13 % položek 
bylo plánovaných až na úroveň konkrétního pro-
duktu nebo značky a skutečně zakoupeno, 59 % 
bylo položek, které zákazník vůbec neměl v plá-
nu koupit, a přesto zakoupil, 24 % bylo položek, 
u kterých plánoval pouze kategorii, ale bez plánu 
o konkrétní značce, zbylá 4 % položek byla sice 
plánována na úrovni produktu, nebo značky, ale 
koupen byl jiný produkt. „To, co definujeme jako 
in-store decision rate, je součet všech položek 
kromě těch 13 procent, které jsou naplánovány 
a zakoupeny na úrovni konkrétního produktu či 
značky. To znamená nákupní rozhodnutí, která 
nějakým způsobem vznikla až na prodejní plo-
še. A výsledné číslo 87 procent potvrzuje to, jak 
důležitý je shopper marketing, disciplína, která 
právě s aktivací prodejní plochy pracuje,“ upo-
zornil Miroslav Paška.

Andrea Votrubová

OZVĚNY ZÁKAZNÍCI

SPEED mojito 
500 ml

SPEED original 
250 ml

Energy drink

Energie s marketingovou podporou.
Bližší informace: Simona Koutná, tel.: 724 412 958, skoutna@smarforyou.cz
www.smartforyou.cz
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CHCETE ZVÝŠIT
SVŮJ OBRAT BEZ 
ZBYTEČNÝCH
INVESTIC
AŽ O 14 % ?
INVESTIC
AŽ O 14 % ? POTOM NAVŠTIVTE

naše webové stránky

www.nestleperfektniobchod.cz
kde vám představíme návod, jak získat ideální
1) domácí regál
2) pokladnu
3) druhotné umístění
za 3 klíčové kategorie: cukrovinky, kávu a kulinařinu.

inzerce

Kompletní marketingový set Maloobchodní 
upoutávkový systém Ivicom je postaven na čty-
řech základních prvcích: LED displeji jako zobra-
zovacím prvku, IVI přehrávači, který zajišťuje vše 
kolem distribuce a přehrávání obsahu, vlastním 
softwaru, přes který uživatel vytváří a spravu-
je svůj obsah vysílání, a plakátovém nosiči Ivi 
rámu coby volitelné součásti celého setu vytvá-
řejícím další reklamní plochu kolem obrazovky 
pro komunikaci se zákazníkem.

PROSTOR PRO ZISK NAD RÁMEC TRŽEB
Základními kritérii celého řešení je jednodu-
chost, dostupnost a  efektivita. Pod každým 
tímto výrazem lze v  systému najít celou řadu 
dalších jednotlivých uživatelských prvků, které 
dokáží obchodníkovi pomoci v podpoře prodeje, 

v oslovování nových zákazníků, a dokonce mu 
vytvořit prostor pro další zisk nad rámec jeho 
tržeb, aniž by to neúměrně zvyšovalo nároky na 
jeho čas, znalosti či podmínky. „Naše hlavní cíle 
nesměřují výhradně k dokonalému obrazu, zvu-
ku ani velikosti plochy. Podstatou našeho řešení 
je, nakolik je tato moderní technologie schopna 
přinést skutečný užitek každému jednotlivému 
obchodníkovi v jeho podnikání. Obchodníkovi, 
který nemá super- ani hyperprostory, nedispo-

OSLOVTE ZÁKAZNÍKA, 
KTERÝ PRÁVĚ NAKUPUJE
Moderní technologie zvyšují image prodejny 

i úroveň prezentace zboží. Kromě toho však 

také generují další příjmy z prodeje reklamního 

prostoru. Jak ukázala případová studie zavedení 

in-store obrazovek v prodejnách Družstva Eso 

market, prodeje promovaného zboží vzrostly 

průměrně o pět až patnáct procent. Návratnost 

zavedení komunikačního systému je přitom 

relativně rychlá. 

NESTARÁTE SE O PRODUKTY, 
CENOVKY ANI GRAFIKU

Ivo Klíma



nuje megareklamními penězi a často je jediným 
kreativcem on sám,“ konstatuje Ivo Klíma, ředitel 
společnosti Ivimedia.

OSLOVIT ZÁKAZNÍKA JE MOŽNÉ OBRAZEM 
I ZVUKEM
Systém nabízí obchodníkovi společnou práci 
jak s obrazem, tak i se zvukem. V případě zvu-
ku má možnost podpořit sledovanost konkrétní 
upoutávky přidáním krátkého jinglu nebo může 
použít hudební podkres pod celý obsah videa. 
Zvuky lze přehrávat přes reproduktory monitoru 
nebo (v  případě dokoupení ozvučovací tech-
nologie) lze ozvučit celou prodejnu či její část. 
Přidat lze také další rozšíření, například pultový 
mikrofon. Systém umožňuje pracovat se stan-
dardními formáty, jako MP4, MP3, JPG, PNG. 
„Pro práci s obrazem má obchodník k dispozi-
ci přehledně uspořádané uživatelské prostředí. 
Jednotlivé spoty a upoutávky dokáže vkládat do 
systému stejně intuitivně a  jednoduše jako při 
práci s adresářem na PC,“ konstatuje Ivo Klíma. 
Software mu také nabízí možnost vytvářet si 
vlastní databázi obrázků, se kterými pak může 
při přípravě obsahu kdykoliv pracovat. Díky pří-
stupu do systému přes prostředí internetového 
prohlížeče dokáže spravovat svůj obsah z jaké-
hokoliv počítače, notebooku či tabletu.
Obchodník si vytváří svůj vlastní obsah vysílání 
pouhým vkládáním jednotlivých obrázků, reklam 
a videí do playlistu. U každého takto vložené-
ho klipu může nastavit délku zobrazení i počet 
zveřejnění. Stejně tak je možné ke každému vlo-
ženému snímku plánovat období, po které se 
má zveřejňovat. Díky této schopnosti umí sys-
tém sám bez dalšího zásahu obchodníka starý 
obsah vyřadit a naopak nový zařadit a odvysílat. 

Zapnutí a vypnutí zařízení je rovněž plně auto-
matizované. 

REKLAMNÍ PROSTOR ROZŠIŘUJE RÁM
Zcela samostatnou kapitolou celého setu je Ivi 
rám. Jde o  inovativní reklamní nosič umístěný 
přímo na těle displeje. Je lehký, zakrývá rám 
displeje po celém jeho obvodu a vedle obrazov-
ky vytváří po libovolné straně atraktivní plochu 

pro plakát. Jak připomíná Ivo Klíma, je možné 
jej vyrobit pro libovolný model i velikost displeje 
a není rozhodující, zda je televizor zavěšen pod 
strop nebo na stěnu. Ke svému upevnění nevy-
žaduje žádné další otvory do zdi ani mechanický 
zásah do pláště televizoru. 

NA SYSTÉM REAGOVALI ZÁKAZNÍCI POZITIVNĚ
Ze slov Jiřího Štorcha, předsedy představenstva 
Družstva Eso Market, vyplývá, že zavedení sys-
tému do prodejen kromě vyšších zisků zvýšilo 
také jejich image. „Zákazníci na něj reagova-
li velmi pozitivně a samotné obrazovky se jim 

líbily. Je pravda, že v prodejnách našeho typu 
se příliš neočekává, že by něco takového mohlo 
fungovat. Jsme družstvo složené ze samostat-
ných podnikatelů, kteří mají každý svůj infor-
mační systém, a proto je od nich těžké získávat 
data. My jsme ovšem chtěli podpořit prodeje, 
a to se povedlo. Nárůst akčního zboží se pohy-
buje v rozmezí pět až patnáct procent. Zavedení 
panelů pro nás představuje velké plus.“ Družstvo 
se nyní chystá zrealizovat průzkum, který by 
exaktně doložil, jak systém zákazníci vnímají 
a nakolik si prezentace pamatují. 

PREZENTACE TVOŘÍ CENTRÁLA I JEDNOTLIVÝ 
OBCHODNÍK
Obsah, který je zobrazován na panelech, je ze 
dvou třetin řízen z centrály družstva. Jde o polož-
ky, které jsou nasazeny do akce, a  jednotlivé 

2020

TECHNOLOGIEOZVĚNY

inzerce

VYUŽÍVEJTE PŘÍLEŽITOSTÍ, 
KTERÉ SE KAŽDÝ DEN 
OPAKUJÍ



prodejny o nich předem vědí. Třetí třetina nabízí 
prostor k  prezentaci jednotlivým obchodníků 
a mohou ji využít podle vlastního uvážení. „Já 
například rád organizuji různé mikulášské akce. 
Při této příležitosti se v mém obchodě scházejí 
lidé, kteří ani nepatří mezi mé stálé zákazníky. 
Oznamuji akce na facebooku a stává se, že mám 
i deset tisíc kliknutí,“ říká Jiří Štorch. Podle něj 
je právě vhodné tyto příležitosti oznamovat také 
v  in-store televizi a  inzerovat v nich je možné 
i další akce, jako jsou například ochutnávky. Na 

druhou stranu je třeba zvážit, zda je efektivní 
zobrazovat na nich například návody a recep-
ty, protože zákazník jim nevěnuje tak dlouhou 
pozornost, aby stačila na přečtení celého textu. 
Otisky obrazovky však lze jednoduše vytisknout 
a umístit například do výlohy. 

REKLAMNÍ PROSTOR JE MOŽNÉ 
DÁLE PRONAJÍMAT
Zajímavou možností, jak generovat další zisk, je 
pronajímat reklamní prostor dalším subjektům. 
V  podstatě je možné do média vyslat spoty 
kohokoli, kdo je požaduje. Zejména prodejny 
s  potravinami jsou místem, kam spotřebitelé 
chodí prakticky denně, čehož je možné využít. 
Na televizorech se tak nemusejí zobrazovat 
pouze produkty z  dané provozovny, ale také 
z nedalekého železářství, v kterém právě probí-
há nějaká akční nabídka. Na monitorech se tak 
kromě jogurtů může objevit topný kotel, který 
v danou dobu nabízí obchodník v téže ulici, nebo 
lze prostor pronajmout městu, které v něm může 
komunikovat turistické informace. Díky jednodu-
chému prostředí, které zahrnuje mimo jiné také 
grafické prvky a etikety, je vytvoření prezentace 
snadné.
Systém je cenově dostupný a je možné jej pořídit 
na splátky. „V současné době máme obrazov-

ky ve čtyřiceti prodejnách, a co se týká návrat-
nosti, za prvních devět měsíců se nám vrátilo 
zhruba šedesát procent investice,“ konstatuje 
Jiří Štorch.

Pavel Neumann
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VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ 
S PROFESIONÁLNÍMI DISPLEJI

SMART Signage

Profesionální displeje (SMART Signage) společnosti Samsung 
jsou velkoformátové monitory konstruované na provoz 16 nebo 
24 hodin denně 7 dní v týdnu a vyznačují se vysokou svítivostí (až 
3000 cd/m2).

Díky výkonnému Samsung hardwaru a softwaru na časování 
a spouštění obsahu (MagicInfo) SMART Signage představuje ide-
ální řešení pro téměř jakékoliv prostředí, kde je třeba využít digi-
tální reklamu. 

Displeje díky svému elegantnímu designu a velmi úzkému rámeč-
ku nabízí širokou škálu uplatnění i v atypických formátech jako 
jsou videostěny nebo mozaiky.

MagicInfo je technologie, která umožňuje lokální nebo vzdálenou 
správu multimediálního obsahu jako jsou videa nebo obrázky, 
které můžete podle potřeby různě kombinovat a  plánovat jejich 
zobrazení v požadovaném čase.

Toto řešení umožňuje používat velkoformátový displej jako samo-
statnou jednotku bez nutnosti použití externího přehrávače. Ob-
sah je možné přehrávat z interní paměti monitoru, externího USB 
nebo vzdáleně prostřednictvím serveru.

Nabídky
u pokladny

Displeje
do regálů

Interaktivní 
výlohy

Samsung_SmartSignage_A5_170202.indd   1 03.02.17   16:31
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Mezi promované 

produkty často patří novinky, jejichž fotogra-

fi i obchodník obvykle nemá k dispozici a nemůže 

být ani v databázi systému. Jak potom může 

jednoduše vytvořit prezentaci?

Odpověď: Jde o databázi produktů, které si vytvořilo 

Družstvo Eso Market a které do něj také pravidelně 

zařazuje veškeré novinky.

Ivo Klíma, ředitel, Ivimedia

DOTAZ 
Z PUBLIKA: 
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V Česku je generace mileniánů často označová-
na jako generace Y. Jde o lidi, kteří již vyrůstali 
ve svobodném světě, a proto se i oni chtějí cítit 
svobodní. Často žijí v domácnosti se svými rodi-
či, cestují a věnují se poznávání. Teprve až po 
35. roce zakládají rodiny a zavazují se splácet 
hypotéky. V současnosti tvoří pětinu obyvatel 
České republiky, již v  roce 2020 však budou 
představovat 35 % pracujících, kteří budou dis-
ponovat finančními prostředky. Pro obchodníky 
je důležité poznat jejich potřeby a zvyky a být 
na jejich nástup připravení. Je víc než pravděpo-
dobné, že dosavadní způsob prodeje tato gene-
race již nebude ochotná akceptovat. 

ŽIVOT SE ODEHRÁVÁ ON-LINE
Žijeme v době, kdy na nás působí média, a to 
mnohá a z mnoha různých směrů. Pro mladou 
generaci je pak typické to, že komunikuje hned 
na několika úrovních najednou. Z průzkumů spo-
lečnosti Nielsen například vyplývá, že se svými 
přáteli komunikují prostřednictvím mobilního 
telefonu, a  to i v době, kdy sledují video. A  je 
jedno, zda v televizi či na internetu. Při těchto 
aktivitách se svými vrstevníky komunikují ese-
meskami, na sociálních sítích či prostřednictvím 

mobilních klientů. Radí se s nimi a sdílejí zážitky. 
Mileniáni umějí velmi dobře využívat technolo-
gie a sociální sítě, a proto by se obchodníci při 
komunikaci s nimi na ně měli zaměřit. „Osmdesát 
procent mileniánů považuje za nutnost být stále 
připojeni, na rozdíl od jejich rodičů, kde je to jen 
dvacet procent,“ uvádí Michal Elšík, senior con-
sultant agentury Nielsen. Obchodníci by proto 
měli s touto skupinou komunikovat a mít profily 
na sociálních sítích, kde si mladí lidé najdou infor-
mace a kde také často uspokojují své potřeby.

BYŤ INDIVIDUALITY, POTŘEBUJÍ NĚKAM PATŘIT
Pro mileniány je typické, že vyhledávají spo-
lečenství. „Na jedné straně jsou komunit-
ní a  vyhledávají skupiny, protože cítí potřebu 
někam patřit, ovšem na druhé straně chtějí být 
jedineční a individuální. „Nemají zájem kupovat 
bezejmenný výrobek, ale hledají za ním příběh 
a odlišnost,“ poukazuje Michal Elšík. 
Typický je pro ně také zájem o novinky. Během 
posledního nákupu investovalo do nového pro-
duktu podle průzkumu společnosti Nielsen až 
padesát procent z nich. „Téměř šedesát procent 
také nemá problém připlatit si za prémiové pro-
dukty, čímž se nemyslí jen dražší výrobek, ale 
hlavně ten, který je zdravý nebo ekologický,“ 
konstatuje Michal Elšík.
Z odpovědí respondentů vyplývá, že mileniáni 
chtějí více a myslí si, že si také více zaslouží. 
Žijí teď a tady, a pokud něco chtějí, nejsou již 
ochotni jako předešlá generace čekat. Je proto 
například téměř nemyslitelné, že by čekali, až 
se zboží objeví v nabídce. Díky tomu, že umějí 
pracovat s technologiemi, uspokojí svou potřebu 
u obchodníka, který jim je nabídne hned. 

DÍKY SDÍLENÝM INFORMACÍM SE NIC NEUTAJÍ
Komunikační kanály, které přináší naše doba, 
mohou pro prodejce kromě pozitiv představo-
vat bohužel také negativa. Na jedné straně pro 

MILENIÁNIOZVĚNY

OTEVŘETE DVEŘE SVÉ 
PRODEJNY MILENIÁNŮM

Výrobce:
ST. NICOLAUS – trade, a.s.
Trnavská cesta 100, 821 01 
Bratislava

Prodejce v České republice:
ST.NICOLAUS-trade CZ, a.s.
Horní 739/32
639 00 Brno
Tel.:+420 543 210033
IČO: 25302639
DIČ: CZ25302639

Jubilejná, to jsou pohyblivá 
jubilea, která přijdou vždy, 
když se potkají dobří přátelé.

Jubilejná to je oslava toho, 
co nás sbližuje.

Novinka Jubilejná 3 Hrušky 
v sobě spojuje vyjímečnou 
chuť odrůd hrušek Williams, 
Conference a Bosc Kobak.

www.facebook.com/jubilejnacr
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Pro spotřebitele spadající do generace mileniánů 

je typických několik vlastností – jsou mladí, 

svobodní, ochotní investovat do svého zdraví 

a záleží jim na ekologii. Své potřeby chtějí 

uspokojovat hned teď a vědí, jak toho dosáhnout. 

Jde o mladou generaci ve věku osmnáct až třicet 

pět let, která umí dobře zacházet s moderními 

technologiemi, najít si potřebné informace a také 

je sdílet. Aktuálně tvoří dvacet procent české 

populace, nicméně zanedlouho bude představovat 

více než třetinu všech pracujících, kteří budou 

disponovat fi nančními prostředky.

JAK VYUŽÍT POTENCIÁL 
MILENIÁNŮ
• Naslouchat
• Nabídnout víc
• Komunikovat
• Být osobní
• Nabízet autentičnost
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něj mohou být přínosné v tom, že pokud s ním 
zákazník bude mít dobrou zkušenost, okamžitě 
se to dozvědí také jeho přátelé a přátelé jejich 
přátel, tedy další potenciální nakupující. Nicméně 
díky on-line světu se stejnou rychlostí šíří také 
negativní zprávy. Byli to právě mileniáni, kteří na 
internetu zvířili hladinu okolo používání palmo-
vého tuku. „Jeden z internetových obchodů také 
komunikoval ve svých vánočních výprodejích 
jiné ceny, než za které poté ve skutečnosti pro-
dával. Dostal se pak do diskusí na internetových 
fórech, což jeho značku oslabilo. Podobně mile-
niáni velmi rychle zareagovali na skutečnost, že 
jeden z drogistických řetězců požadoval za své 
produkty v Česku vyšší ceny než v Německu,“ 
poukazuje Michal Elšík. Jak dále dodává, tato 
generace je neustále ve střehu. Její příslušníci 
jsou v každém okamžiku připraveni rozhodovat, 
záleží jim na původu produktu a požadují jeho 
autentičnost. 

MAJÍ POCIT, ŽE JIM NĚCO UNIKÁ
Jak již bylo zmíněno, na jedné straně mileniá-
nům nové komunikační technologie pomáhají (až 
80 % z nich zdůrazňuje, že potřebují být připo-
jeni k internetu), na druhé se u nich právě kvůli 
nim projevuje takzvaný komplex FOMO (Fears of 
missing out) a mají pocit, že nestíhají všechno, 
co by měli nebo chtěli. Možná proto také mno-
hem častěji volí při nedostatku času jako způsob 
stravování fastfoody, a to až 30 %, zatímco jejich 
rodiče tak činí pouze v 17 % případů. Také na 
rozdíl od svých rodičů si mnohem častěji skočí 
pro něco k jídlu do obchodu namísto hlavního 
jídla (44 % vs. 31 %) a třetina z nich pak konzu-
muje hlavní jídlo mimo domov, zatímco jen 15 % 
jejich rodičů je doma nekonzumuje.

CENÍ SE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Z odpovědí, které v rámci výzkumu společnost 
Nielsen získala, vyplývá, že tato mladá generace 
si na obchodnících váží zejména jejich přístu-

pu. Oceňují, že jim prodávající dobře poradil, 
že je zná (mnohé dokonce jménem) a  že pro 
ně má připravený nějaký benefit. Mezi často 
kladně hodnocené skutečnosti patřil například 
fakt, že byl v obchodě umístěn stojan na kolo či 
skateboard, přebalovací pult nebo že bylo mož-
né umýt si na místě ruce. Pokud zboží nebylo 
k dispozici, zákazníci si velmi vážili toho, když je 
konkrétně pro ně obchodník objednal. Kladně 
hodnocená byla také služba, kdy obchodník 
objednané zboží přichystal a zákazník si je poté 
v prodejně pouze vyzvedl. Prakticky samozřej-

mostí je dnes možnost platit kartou a komuni-
kace na facebooku či instagramu. S kladným 
hodnocením se setkávala také možnost vyzkou-
šet si novinky, případně nižší cena než u jiného 
obchodníka a  dlouhá otevírací doba v  pátek. 
V takových případech respondenti deklarovali, 
že těmto prodejcům důvěřují a chodí k nim rádi.

Pavel Neumann

novinka!

lahodná pochoutka  •	
 s více než 85% obsahem  
 masa

uzeno studeným kou- •	
 řem, který dodává origi- 
 nální chuť a vůni

receptura bez cukru•	

neobsahuje barviva  •	
 a konzervanty

bez umělých ochucova- •	
 del

Beef Stick® 

  RUSTICO

/vitakraftCZwww.vitakraft.cz
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CERTIFIKACEOZVĚNY

Tato originální značka navazuje ideově i obsa-
hově na značku Q21, která v minulosti fungo-
vala jako označení kvalitních českých obchodů. 
Cílem nového značení je přispět ke zvýšení pres-
tiže a  konkurenceschopnosti tradičních čes-
kých prodejen, které v převážné míře zajišťují 
obchodní obslužnost venkova.

OCENĚNÍ POSKYTUJE KONKURENČNÍ 
VÝHODU
Značku Tradiční český obchod si na kongre-
su Samoška převzalo celkem sedm prodejen, 
z toho dvě ze sítě obchodů Brněnka, dvě ze sítě 
Enapo Obchodní, dvě ze sítě Pramen CZ a jed-
na Jednota ze spotřebního družstva v Rakovníku 
(skupina Coop). „Chceme zákazníkům nabídnout 
něco víc. Ukázat jim, které nezávislé prodejny 
splňují náročné požadavky nakupujících na kva-
litu služeb i sortimentu. Věřím, že naše značka 

ČESKÉ OBCHODY ZÍSKALY 
PRVNÍ ZNAČKY KVALITY
Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) 

předala na kongresu Samoška sedmi vybraným 

prodejnám první certifi káty kvality, které jim 

umožňují používat značku Tradiční český obchod 

– certifi kováno. 

níkům nezávislý audit a zprávu o stavu jejich pro-
dejny, analýzu silných a slabých stránek a návrhy 
na zlepšení. Úspěšná prodejna pak získá cer-
tifikát kvality opravňující držitele užívat značku 
Tradiční český obchod – certifikováno Asociací 
českého tradičního obchodu. Ta osvědčuje čes-
ký obchod, kvalitu služeb, zákaznický komfort 
a převážnou část českého sortimentu. 

HODNOCENÍ S PEVNĚ STANOVENÝMI 
KRITÉRII
Projekt certifikace AČTO je určen pro čes-
ké tradiční (nezávislé) prodejny a obchodníky. 
Hodnocení probíhá na základě pevně stano-
vených hodnotících kritérií. Předpokladem pro 
zařazení do programu je české občanství členů 
statutárního orgánu, český kapitál, sídlo a místo 
podnikání v České republice či alespoň dvou-
třetinový podíl českého zboží v nabízeném sor-
timentu. Při posuzování prodejny je hodnocena 
úroveň prodejny uvnitř i  vně, personálu, pod-
pory prodeje i sortimentu. Zavedení originální 
značky pro český maloobchod podpořil ministr 
zemědělství Marian Jurečka i prezident Agrární 
a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. 

Jan Hrdina, tajemník AČTO

dává oceněným prodejnám konkurenční výho-
du, což má svůj význam zejména v souvislosti 
s neblahým trendem zanikání venkovských pro-
dejen,“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO. 
Certifikační proces podle něj poskytne obchod-

Zleva: Milada Zmrzlá, Zdeněk Juračka, Olga Petrásková, Jana Kittelová, 
Marcela Planosová a Božena MarýskováMarcela Planosová a Božena Marýsková

Gabriela Bernická a Marek Burian
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Potraviny Enapo č. 110
třída Tomáše Bati 377 

765 02  Otrokovice
Vedoucí prodejny: Milada Zmrzlá

Brněnka náměstí Míru
náměstí Míru 8, 602 00  Brno
Vedoucí prodejny: Gabriela Bernická

Potraviny Pramen č. 152
K. Štěcha 26, 370 05  České Budějovice
Vedoucí prodejny: Božena Marýzková

Brněnka Purkyňova
Purkyňova 35d, 612 00  Brno – Královo Pole
Vedoucí prodejny: Marek Burian

Potraviny Pramen č. 198
Masarykovo nám. 1316 
468 51  Smržovka
Vedoucí prodejny: 
Jana Kittelová

Jednota č. 040
Trojanova 2106

269 01  Rakovník
Vedoucí prodejny: 

Olga Petrásková

Potraviny Enapo č. 126
J. A. Bati 5673, 760 01  Zlín
Vedoucí prodejny: Marcela Planosová
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TVÁŘÍ V TVÁŘ 
RETAILOVÝM GIGANTŮM
A SILNÝM DISKONTŮM  
SPOJTE SVÉ SÍLY 
A BOJUJTE ZA TRADIČNÍ TRH

PROGRAM, REGISTRACE NA: www.samoska.cz
KONTAKT: Eliška Krbcová, tel.: +420 733 553 554, eliska.krbcova@atoz.cz
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NA 500 
ÚČASTNÍKŮ 
Celodenní kongres na podporu 
tradičního trhu umožňuje setkání členů 
maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých 
maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů 
i zástupců státních a profesních organizací.

DOPOLEDNÍ 
ODBORNÝ 
PROGRAM
Odborný program probíhá po 
celý druhý den konání akce. 
Dopolední část přináší aktuální 
informace o dění a trendech 
na maloobchodním trhu 
i inspirativní trendy ze zahraničí.  

ODPOLEDNÍ 
PROGRAM
Úzce specializované odpolední 
přednášky přinášejí praktické případové 
studie dotýkající se konkrétních oblastí 
každodenní práce majitele prodejny či 
spolupráce obchodníků s dodavateli. 

VEČERNÍ 
PARTY
Neformální party v předvečer 
kongresu je ideálním místem pro 
utužení stávajících a navázání 
nových obchodních kontaktů. 
Součástí party je raut, živá hudba, 
ochutnávky, prezentace a soutěže na 
stáncích partnerů.

PREZENTACE 
PARTNERŮ 
Součástí akce jsou také prezentace 
partnerů kongresu na stáncích. Jak 
během večerní party, tak během 
celého odborného programu mají 
možnost představit účastníkům 
kongresu své nové produkty a služby, 
připravit soutěž, anketu, ochutnávku či 
sampling. 

ZLATÍ PARTNEŘI: BRONZOVÍ PARTNEŘI:STŘÍBRNÝ PARTNER:

ZÁŠTITA:PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE: ODBORNÍ PARTNEŘI: PARTNER TECHNIKY: ORGANIZÁTOR:PARTNER TŘÍDĚNÍ:MEDIÁLNÍ PARTNER:HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:SPECIÁLNÍ PARTNER:
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PEKO

Peko kousky v omáčce 
pro psy 1250 g   8 ks
74014 drůbeží,   74015 hovězí 

74010
Peko kousky v omáčce pro psy
s krůtím/hovězím 4x 100 g   11 ks

Peko paté
pro kočky 100 g   10 ks 
74018 drůbeží,
74016 hovězí

Peko kousky v omáčce 
pro kočky 415 g   10 ks
74012 drůbeží,   74013 hovězí

74011
Peko kousky v omáčce pro kočky 
s krůtím/hovězím 4x 100 g   11 ks

hovězí74016 h

é pro psy Peko paté
300 g   8 ks

74017 drůbeží,  

74019 hovězí

Potěšte sebe i své zákazníky.

  Za skvělé ceny nakupujte výhradně u

www.alimpex.cz

NOVINKA - PAMLSKY PRO VAŠE PSÍ MILÁČKY
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