PROGRAM
31. 5.: DOPROVODNÝ PROGRAM
17.30

Začátek registrace

18.00

Neformální setkání maloobchodníků, centrál maloobchodních aliancí,
družstev, velkoobchodů a dodavatelů
 Představení výrobků a služeb partnerů na stáncích
 Utužení stávajících a možnost navázání nových kontaktů
 Bohatý raut, živá hudba
1. 6.: ODBORNÝ PROGRAM

08.00–09.00

Registrace

08.00–17.00

Prezentace partnerů
 Představení výrobků a služeb partnerů na stáncích
 Ochutnávky novinek, soutěže o zajímavé ceny

09.00–9.30

Oficiální zahájení
Zdeněk Juračka, předseda, Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

9.30–11.00

EET v obchodě: zhodnocení, zkušenosti a výhled do budoucna
 Zkušenosti obchodníků s EET, dodržování zákona
 Splnilo zavedení EET očekávání ministerstva financí?
 Dočkají se obchodníci náhrady nákladů?
 Panelová diskuse za účasti obchodníků, ministerstva financí
i Finanční správy přinese podrobný pohled na čtvrtroční fungování
elektronické evidence tržeb v maloobchodě.
Moderátor: Zdeněk Juračka, předseda, AČTO
Andrej Babiš, ministr financí České republiky
Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla, Ministerstvo
financí ČR
Martin Janeček, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
Jiří Štorch, předseda představenstva, Družstvo Eso Market
Petr Morava, generální ředitel, Čepos – Česká potravinářská obchodní

11.00–11.30

Přestávka na kávu

11.30–13.00

Odemkněte svůj potenciál a naleznete cestu k úspěchu a štěstí
 Naučte se směřovat svojí energii tam, kde to má smysl.
 Najděte své silné stránky!
 Dosáhněte úspěchu díky motivaci, inspiraci a osobnímu rozvoji.
Jan Mühlfeit, mentor, kouč a globální stratég

13.00–14.00

Oběd
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14.00–14.20

Předávání certifikátů Tradiční český obchod

14.20–15.10

Příběhy úspěšných maloobchodníků
 Majitelé prodejen představí prostřednictvím videoreportáží své
prodejny a příběhy svého podnikání.
Radek Sedláček, majitel, Potraviny u Sedláčků
Jiří Konhefr, majitel, Food Story
Denis Lochman, majitel, Orbis Food
David Reich, majitel, Orbis Food

15.10–15.30

Přestávka na kávu

15.30–16.45

Odpolední sekce A, B

ODPOLEDNÍ SEKCE
SEKCE A – JAK ŘEŠIT PROBLÉMY TRADIČNÍHO TRHU
15.30–16.15

Výzvy tradičního trhu a jak jim čelit
 EET v praxi – výsledky miniprůzkumu týkajícího se vydávání
účtenek na tradičním trhu
 Práce s informacemi – v čem je možné se poučit od mezinárodních
řetězců
 Kterým kategoriím se na tradičním trhu daří nejvíce a je jim proto
třeba se věnovat?
 Jaké problémy a výzvy vidí dodavatelé v českém obchodě a jaká
řešení navrhují?
Lubomír Mechura, ředitel pro vztahy s řetězci CZ & SK / CEE, Nielsen

16.15–16.45

Pošta Partner jako cesta k zachování služeb v malých obcích
 Franšízové provozování poboček propojuje poštu s venkovem
i maloobchodem.
 Podmínky poštovní franšízy
 Ukázka z praxe: zavedení pošty Partner ve venkovské prodejně
Jan Foubík, ředitel divize obchod a marketing, Česká pošta
Lenka Kristová, ředitelka sekce rozvoj a monitoring pobočkové sítě,
Česká pošta
Dana Holánková, spolumajitelka obchodů se smíšeným zbožím
v Neustupově a Jiřeticích, provozovatelka pošty Partner v Neustupově
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SEKCE B – JAK ZVÝŠIT PRODEJE
15.30–16.15

„Perfektní obchod“ v praxi
 Práce s regálem, pokladní zónou a druhotným vystavením
 Zkušenosti obchodníků se zavedením iniciativy v jejich obchodech
a prodejní výsledky
 Fungování projektu po roce a plány do budoucna
Radek Kurc, obchodní ředitel, ZKD Sušice
Leoš Schwarz, majitel, Enapo Blížejov
Zdeněk Novák, senior category development specialist, Nestlé Česko
Daniel Nikolov, channel development specialist confectionery TT,
C&C/ATCCZ, Nestlé Česko

16.15–16.45

Využijte sezonu a další příležitosti ke zvýšení prodejů v kategorii
slaných snacků
 Optimalizace sortimentu a pravidla jeho uspořádání
 Jak pracovat s regálem a druhotným vystavením?
 Vývoj prodejů kategorie na tradičním trhu
Michal Vyhnálek, národní manažer pro klíčové zákazníky, Intersnack

16.45

Vyhlášení vítězů soutěží, tombola

Změna programu vyhrazena.
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