
Působí to jako výměnné 
pobyty mezi školami. 
Britské Tesco se dohodlo 
se španělským řetězcem 
El Corte Inglés a bude 
mu dodávat „typical 
British“ potraviny jako čaj, 
sušenky nebo cereálie. 
Jeho pyrenejský kolega 
bude pro změnu posílat 
nějaký sortiment do 
Británie.  Co kdyby vám 
e-shop zakázal u sebe 
nakupovat? Uchýlil se 
k tomu Esprit a zákaz 
se bude týkat těch 
zákazníků, kteří ze svých 
posledních 16 objednávek 
a v posledních dvou 
letech 90 % vrátili. 
I takto se lze vypořádat 
s vysokými vratkami. 

 Zase si někdo všiml, 
že nadpoloviční většina 
lidí hledá inspiraci pro 
vaření na internetu. 
Tentokrát je „objevitelem“ 
Coca-Cola. A ještě chce 
být jako malopivovary 
a rozhodla se párovat 
nápoje ze svého portfolia 
s konkrétními jídly. Ale 
jen během šampionátu. 

 Apliakce Make-Up 
Genius L’Oréalu moc 
nevyšla, zkouší to přes 
vychovávání vlastních 
vlogerů na YouTube 
a teď investoval do 
inkubátoru Founders 
Factory, prostřednictvím 
kterého chce podporovat 
technologické   
start-upy související 
s krásou. Sephoru ale 
zatím stejně nejspíš 
nedožene.  On-line 
roste, do obchodů se ale 
v případě Marks & Spencer 
nikdo moc nehrne. 
Britská značka se to snaží 
změnit něčím na způsob 
impulzních nákupů. 
A tak zruší prodlevy mezi 
uvedením nové kolekce 
na přehlídkovém mole 
a její fyzickou přítomností 
v prodejnách. To jsme 
zvědaví.
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O krok blíž ke spuštění

Finanční správa minulý týden na svém portále E-tržby.cz zveřejnila technickou 
dokumentaci pro zasílání evidovaných tržeb.

Vydáním technické dokumentace získali dodavatelé pokladních systémů potřebné in-
formace k tomu, aby mohli na pokladních zařízeních správně nastavit formát a struk-
turu údajů o evidované tržbě. Manuál dále popisuje datové rozhraní pro příjem a po-
tvrzování datových zpráv obsahujících údaje o tržbě, které jsou poplatníci e-tržeb 
povinni zasílat pro každou uskutečněnou tržbu. Zhruba za měsíc spustí Finanční sprá-
va tzv.  Playground – integrační prostředí včetně technické podpory, kde si výrobci a vý-
vojáři budou moci své pokladní systémy začít testovat. Pro softwary na bázi cloudu je 
příprava o něco snadnější. Například Dotykačka ale ještě vidí nedořešené parametry. 
„Dokumentace zatím nespecifikuje všechny potřebné technické parametry, například 
to, jak se budou zákazníkům vystavovat certifikáty. To bude další oblast, na které budou 
naši vývojáři pracovat. Z tohoto důvodu se moc těšíme na uvolnění testovacího Play-
groundu, kde bude jistě prostor tyto věci ladit,“ řekl Ondřej Bohuslav, ředitel IT společ-
nosti Dotykačka. Více o EET a pokladních systémech v příštím vydání MSM.

KONCEPT

Aldi a „futurismus“
Aldi Süd představilo v německém 
Unterhachingu svůj „obchod 
budoucnosti“, jak mu říká. Plánuje 
v tomto stylu do roku 2019 přestavět 
všechny své prodejny. 

Chlazený pult s nápoji a snacky, který se 
nově objeví, už je instalován v rakouských 
pobočkách Hofer. Za pokladnami vznikl 
prostor k sezení, v některých pobočkách 
budou automaty na kávu nebo toalety pro 

zákazníky. To je jen část z mnoha novinek. 
Především se ale změna týká reorganizace 
celého sortimentu. Ovoce a zelenina bude 
navzdory současnému trendu více vzadu, 
aby se zákazník mohl náležitě rozmyslet. 
Vybavení vzbuzuje dojem, že je ze dřeva. 
Osvětlení je automaticky regulováno a sou-
částí regálů jsou digitální cenovky.

K přestavbám v současné době přistu-
puje většina maloobchodníků i v ČR. Ne-
dávno Lidl informoval, že bude v nad-
cházejících letech investovat 9 miliard 
korun, Globus 4 miliardy a renovuje rov-
něž  Albert. 

KAMPAŇ

Globus slaví 
s celebritami
Globus slaví 20 let a kromě velkých 
investic a novinek, o kterých píšeme 
na straně 19, spouští i kampaň. 

Globus oslaví své výročí marketingovou 
kampaní na podporu Konta Bariéry.  Hlavní 
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