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„Společně s obchodními partnery přinášíme
do našich hypermarketů exkluzivní koncepty,
které ještě více zpříjemní nákupy. Dáváme
našim zákazníkům příležitost ochutnat, vyzkou-
šet a zjistit víc o jejich oblíbených výrobcích, a to
v příjemném a moderním prostředí,“ říká David
Harman, ředitel obchodních jednotek Tesco
v Evropě.

SPOLUPRÁCE
S DODAVATELI
JE KLÍČOVÁ
„Je to zároveň skvělý příklad spolupráce s doda-

vateli, která přináší našim zákazníkům vždy něco
navíc,“ dodává. Nové in-store koncepty v prodejnách

Tesco mimo jiné zahrnují stánek značky AirWick,
který zákazníkům dává možnost vyzkoušet vůně
osvěžovačů vzduchu před jejich koupí. Dalším pří-
kladem je bar od společnosti Diageo v uličce s alko-
holem. Milka si pro svůj koncept připravila velkou
plyšovou krávu se snímači pohybu. 

VYZKOUŠET
A ZJISTIT VÍC

S podobným konceptem realizovaným v hy per-
 marketu Tesco v Letňanech zvítězila společnost
Mondelez společně s Dago v soutěži reklamy v ob -
chodech POPAI Global Awards v Las Vegas. Další
dodavatelé přispěli pro nové in-store koncepty, které
zákazníci exkluzivně najdou ve vybraných hypermar-
ketech a ob chodních domech Tesco v ČR, třeba
moderními testery nebo výukovými materiály. Na zá -
kladě zpětné vazby od zákazníků se bude projekt dále
rozšiřovat do dalších středoevropských obchodů.

NÁKUPY ZPŘÍJEMŇUJÍ SPOLEČNÉ KONCEPTY 
Široká nabídka a vše pod jednou střechou, to jsou pro zákazníky nejčastější důvody, proč volí hypermarkety jako místo pro velké nákupy. I proto Tesco v 50
obchodech ve střední Evropě včetně České republiky aplikuje 14 nových in-store konceptů.

EU PODPORUJE
REGIONALITU
Potravinářské výrobky, které jsou vyjádřením něja-
ké národní potravinářské tradice a odrážejí spe-
cifika výrobních technologií, receptur a regiona-
listy, mají podporu i ze strany EU. Jedná se o tři
typy produktů chráněných na celoevropské úrov-
ni: Zaručená tradiční specialita (ZTS), Chráněné
zeměpisné označení (CHZO) a Chráněné označe-
ní původu (CHOP). V rámci EU mají toto označení
stovky potravinářských specialit (v ČR více než
30). „Ať už produkt nese značku, označení půvo-
du nebo jakoukoliv jinou, zákazník by měl pod
obalem najít produkt, který ho potěší nejen chu-
ťově, ale po všech stránkách. Označení by měla
v ideálním případě pomoci i výrobci s podporou
prodeje či zvýšit povědomí o značce,“ informuje
Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování
a strategii Potravinářské komory ČR, a dodává,
že je již podána žádost o zápis CHZO Český mák.
Budou následovat tuzemští pěstitelé česneku
a výrobci konzervovaných masných produktů,
ovoce či zeleniny.

DOTYKAČKA JE V PRAZE
V listopadu 2015 byla slavnostně otevřena první
značková prodejna společnosti Dotykačka v Praze,
a to v administrativní budově Smíchov Gate.
Včetně zasedací místnosti, školicí místnosti a záze-
mí se rozkládá na asi 160 m2. Pozvaní zástupci
partnerských firem a hosté měli možnost nejen se

příjemně pobavit, ale také se přesvědčit o výho-
dách pokladního systému Dotykačka. „Chceme
našim zákazníkům nabídnout prvotřídní servis,
osobní seznámení s produktem, školení, semináře
a workshopy. V závislosti na schválení zákona
o elektronické evidenci tržeb uvažujeme o otevře-
ní dalších prodejen ve velkých českých městech,“
doplňuje marketingový a PR manažer Michal
Wantulok.

inzerce

REALITNÍ TRH OČEKÁVÁ
POZITIVNÍ VÝVOJ
Společnost CBRE vydala studii Outlook 2016, která
v souladu s růstem české ekonomiky předpovídá
pozitivní vývoj také v rámci realitních služeb. V sou-
časné době se lokální trh těší z rostoucích maloob-
chodních tržeb, a to na celém území České republi-
ky. Očekává se další konsolidace nájemců a roz šíření
velkých obchodních řetězců. Z hlediska výstavby
nových retailových developerských projektů již do -
chází k nasycení českého trhu. V roce 2016 lze oče-
kávat otevření pouze dvou nových nákupních center
o celkové rozloze 34 000 m2. Koncem roku 2016 se
předpokládá ukončení stavby Auparku v Hradci
Králové a Galerie Přerov. Stále roste poptávka po
prvotřídních prostorech v lukrativních oblastech,
a naopak se snižuje zájem o sekundární nebo  ter -
ciární prodejní plochy. Kapacita hlavních nákupních
tříd typu high street je omezená a poptávka je zde
mnohem vyšší než nabídka. Luxusní značky tedy
budou nuceny expandovat mimo Pařížskou ulici.

DROGERIE TETA S NOVÝM
VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM
Loni v prosinci představila společnost p.k.Solvent
svou strategii pro rok 2016 a také novinku v podo-
bě loyalty insights programu. V letech 2013 až
2015 se firma zaměřila na budování nové identity
značky a nový model drogerií Teta, což obnášelo
nejen remodeling vhodných stávajících prodejen
včetně těch franchisových, ale otvíraly se také pro-
dejny nové. Do konce letošního dubna by u stávají-
cí sítě drogerií mělo být dokončeno rozdělení na
nové Tety a na Top drogerie, plánuje se také expan-
ze zejména do obchodních center a v oblasti e-com-
merce. Podle marketingového ředitele Davida
Vejtruby se chtějí letos zaměřit také na další rozvoj
vztahu se zákazníkem, a to hlavně podporou pre-
mium kategorií či komunikací novinek. Změny se
chystají zejména ve značení prémiového segmentu.
Kromě toho firma ve spolupráci se společností
Nielsen spouští nový loajalitní program, díky němuž
bude možné lépe poznat jednotlivé segmenty kli-
entů, což zase přispěje k lepšímu řízení kategorií.
Další přínos spočívá v možnosti sdílet data o kli-
entských zvyklostech s dodavateli, a tím pádem
s nimi zlepšit spolupráci.

I NOVÉ IN-STORE  KONCEPTY
V ČR

• Hypermarket Tesco Plzeň (Plzeň, Rokycanská)
• Hypermarket Tesco Nový Smíchov (Praha, Radlická)
• Tesco Extra Eden (Praha, Vršovická)
• Hypermarket Tesco Kladno (Kladno, Americká)
• Obchodní dům My Národní (Praha, Národní)
• Obchodní dům My Brno (Brno, Dornych)
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