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Ak by som mal odporučiť jednu jedinú knihu na leto, bol by
to Sapiens. Jednoduché čítanie na pláž to síce nie je,
ale napriek hrúbke a hutnému informačnému obsahu
Ing. Juraj Púchlo

sa kniha číta ľahko. Stránky sa vďaka „aha momentom“,

šéfredaktor IN STORE Slovakia

prekvapujúcim a provokatívnym faktom obracajú jedna za
druhou. Harari pritom cituje a čerpá z obrovskej nádrže
súdobých poznatkov, cituje Huntingtona, Dawkinsa,
Graebera, Kahnemana, ale nájdete tam i odkazy na
osobnosti ﬁlozoﬁe ako Nietzche, Zoja či Lipovetsky. Aj pár
prečítaných stránok môže byť hodnotnou inšpiráciou pre

Tip šéfredaktora

večerné debaty na terasách reštaurácií alebo grilovačkách.
Napokon – ako píše Harari - luxus myslenia, ﬁlozofovania a
umeleckej tvorby bol umožnený vďaka bohatstvu impérií.
Blahobytu, ktorý generoval aj obchod založený na systéme
vzájomnej dôvery a reprezentovaný peniazmi.
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PRESENT

FLASH NEWS
CBA SLOVAKIA VYČLENILA 40
PREDAJNÍ NA PRENÁJOM

zmien pri prechode pod novú značku
Potraviny Kačka.

Agentúra SITA uviedla, že Amazon predbehol
Zdroj: Cba-slovakia.sk

Google a Apple a stal sa v rebríčku agentúry

Spoločnosť CBA Slovakia plánuje v priebehu

Kantar najcennejšou značkou na svete

júna dočasne zatvoriť 40 predajní, ktoré

s hodnotou 315,5 miliárd USD. Amazon vlani

ponúkne miestnym podnikateľom v podobe

kúpil internetového predajcu liekov PillPack

franšízy. Ide o predajne, ktorých centrálne

za 753 miliónu USD a v máji vložil 575 milióna

prevádzkovanie nie je efektívne. V rámci

USD do britskej spoločnosti Deliveroo

zmeny obchodnej stratégie sa spoločnosť

poskytujúcej službu donášky potravín.

sústreďuje na predajne s plochou nad 200
m2. CBA Slovakia zároveň rozširuje sieť

Britský supermarket Waitrose otvoril

o nové predajne - od novembra ich pribudlo

v Oxforde pilotnú ﬁliálku, v ktorej je možné

18 a do konca roka sa k nim pridá ďalších 8

nakúpiť potraviny do vlastných, vratných

po celom Slovensku. Tieto kroky sú súčasťou

alebo znovupoužiteľných obalov. Snahou je
minimalizovať množstvo plastového odpadu.

ASKO – NÁBYTOK OTVÁRA
NOVÚ PREDAJŇU V BANSKEJ
BYSTRICI
Spoločnosť ASKO – NÁBYTOK začala minulý

sortimentu, ale aj kvaliﬁkovaný personál, ktorý,

Zive.sk cituje web The Verge: Amazon

okrem interného školiaceho systému prešli aj

predstavil nový nástroj, prostredníctvom

školeniami všetkých dodávateľov kuchynského

ktorého môžu používatelia nakupovať

zariadenia.

oblečenie on-line. Aplikácia StyleSnap a je
Zdroj: Asko-nabytok.sk

postavená na báze umelej inteligencie.

rok s výstavbou novej pobočky v časti Radvaň

Používateľ odfotí oblečenie, o ktoré má

Park v Banskej Bystrici. Predajňu otvorila v

záujem a nahrá ho do aplikácie. Tá porovná

sobotu 29. júna. Predajňa bude špeciﬁcká tým,

fotograﬁu s on-line katalógom Amazonu

že v nej zákazníci nájdu najväčšie kuchynské

a nájde výsledky, ktoré sa najviac podobajú

štúdio na území Slovenska a Čiech. Kuchynské

na požadovaný model.

štúdio s výmerou 662 m2 bude umiestnené na
1. poschodí predajne s celkovou rozlohou 6

iDnes.cz informuje, že Pivovary Staropramen

000 m2. Tomu bude prispôsobená nielen šírka

kúpili akciový podiel 89 % v Pardubickom
pivovare. Do portfólia tak pribudnú značky
ako Pernštejn, Taxis a Porter. Cena transakcie

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY
CENTRA MAKOVICE V STUPAVE

prírodnej kozmetiky, ktoré si môžu zakúpiť do

nebola zverejnená.

vlastných alebo recyklovateľných obalov.
Privátna značka siete dm drogerie markt

Centrum Makovice v Stupave vytvára

Zdroj: Facebook.com/MakoviceMak/

DAS gesunde PLUS rebranduje na Mivolis.

otvorením Bezobalového obchodu, Opravovne,

Ide o zmenu vychádzajúcu z legislatívy EÚ.

Požičovne a Dielne priestor, v ktorom sa

V rámci nej nie je možné používať slovo

ľudia môžu naučiť ako žiť s menším dosahom

„gesunde“, ktoré sa vzťahuje priamo na

na svoje okolie. Snahou je znížiť množstvo

zdravie (Gesundheit).

odpadu vyprodukovaného v rodinách, spomaliť
konzum či nakupovanie nových vecí a vytvoriť

Konica Minolta vstupuje aj na trh kamerových

priestor na stretávanie pre ľudí, ktorým záleží

systémov. Tento krok nadväzuje na investíciu vo

na budúcnosti. Bezobalové obchody sú čoraz

výške 86 miliónov eur, ktorou kúpila 65 % akcií

vyhľadávanejšie. V Makoviciach teraz nájdu

spoločnosti Mobotix.

zákazníci základné druhy sušených potravín či
Značka Desigual začala celosvetovo
používať nové logo. Desigual znamená

PEPCO NA SLOVENSKU
OSLAVUJE SVOJU 100.
PREDAJŇU

byť iný a nové logo ešte viac túto snahu
podčiarkuje – je otočené o 180 stupňov.
V tejto súvislosti Desigual prichádza
s prvou kampaňou v histórii značky, kde sa

Značka PEPCO na Slovensku potvrdzuje svoje

neobjavuje oblečenie.

rastové ambície. V júni otvorila už svoju stú predajňu,
a to v Prievidzi. Firma narástla len za 6 rokov od

Slovenské Tesco vydalo správu „Plán malých

príchodu na tunajší trh. Vedenie spoločnosti sľubuje

pomocí“ za ﬁnančný rok 2018/2019, ktorá sa

otvoriť obľúbené obchody aj v mestách, kde ešte

zameriava na tri strategické piliere spoločenskej

značka nepôsobí. Zároveň bude zväčšovať a

zodpovednosti reťazca: ľudia, produkty

modernizovať existujúcie predajne.

a miesta.
Zdroj: Pepco.sk
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FLASH NEWS
Slovensko sa stane prvou krajinou

JÚNOVÉ NOVINKY V DM
DROGERIE MARKT

v strednej Európe, ktorá zavedie zálohovanie
plastových obalov. Zaviesť zálohovanie

Do portfólia kozmetiky pribudli Balea telové

podľa novej legislatívy nebude povinné pre

mlieko (325 ml, 3,19 eur), Balea Aqua pleťový

všetky obchody či prevádzky, ale ib pre tie

sprej (75 ml, 0,79 eur), Balea Hawaiian Beach

s rozlohou väčšou ako 300 m2. MŽP SR

čistiaci gél na ruky (50 ml, 2,19 eur), MO

predpokladá, že mnohé menšie obchody

Shaker ošetrujúci olej na pery (6 ml, 8,49 eur),

časom systém preberú.

sundance Matt ﬂuid na opaľovanie s OF 30 (50
ml, 2,99 eur), sundance sprej na opaľovanie

Podľa Teraz.sk si maturitné vysvedčenie prevzali

s OF 30 (200 ml, 4,99 €), Denkmit Sommer

prví úspešní absolventi duálneho vzdelávania

Wind osviežovač vzduchu (75 ml, 1,89 eur).

v obchodných odboroch. Ukončili ho 11 študenti
Strednej odbornej školy obchodu a služieb

Zdroj: Mojadm.sk

Samuela Jurkoviča v Bratislave.
Finančná správa informovala o sérii
podvodov na DPH vo výške 1,8 milióna eur,
a to v oblasti maloobchodu. Hoci nechcela
menovať konkrétny reťazec, členovia SAMO
aj ZO SR sa od obvinení dištancovali. Denník

EXKLUZÍVNA VEGÁNSKA
KOZMETIKA BULLDOG

SME vypátral, že by malo ísť o sieť Malina.
Spoločnosť však obvinenia popiera.

v sieti dm drogerie markt.
kozmetiku Bulldog zameranú na starostlivosť
o pleť a fúzy si už môžu dopriať aj slovenskí

ekologickej poľnohospodárskej výroby

muži. Produkty značky Bulldog sú založené

hospodári na našom trhu až 535 fariem.

na najlepších, čisto prírodných surovinách

Biofarmy v súčasnosti hospodária na viac ako

a najmodernejších poznatkoch

190-tisícoch hektárov pôdy.

expertov na mužskú

skúsených

pleť. Nie sú testované na
Podľa TASR maloobchodný obrat takmer

zvieratách, neobsahujú

119 miliónov eur dosiahlo vlani spotrebné

parabény, syntetické

družstvo (SD) COOP Jednota Krupina. Bolo

vonné látky, umelé

to o 4,3 % viac ako rok pred tým. SD k 31.

farbivá ani zložky

decembru 2018 prevádzkovalo celkom 155

živočíšneho pôvodu.

predajní v štyroch krajoch Slovenska.

Sú teda vhodné
pre vegetariánov aj

Kauﬂand sa zaviazal do roku 2025 úplne vyradiť
z ponuky vajcia z klietkového chovu. Už dnes
a vajcia z voľného chovu, ktoré sú k nosniciam
humánnejšie. Ponuku stále rozširuje. Všetky

PRIRODZENÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ
CHUTI GRANÁTOVÉHO JABLKA
V NOVEJ MAGNESII RED

vajcia 100% slovenské.
Magnesia RED prináša neodolateľnú novinku
Na Slovensko sa dostalo viac ako 5 ton mäsa

s unikátnou príchuťou granátového jablka.

kontaminovaného salmonelou. Išlo o kuracie

Prémiový rad minerálnych vôd Magnesia

prsia a krídla, ktoré sa predávali v reťazci

RED nielen skvele chutí, ale aj obsahuje

Kauﬂand v meste Ilava a menších obchodoch

prírodný horčík a vitamíny B. Tie priespievajú

s mäsovými výrobkami. Českí kontrolóri

k zníženiu miery únavy a vyčerpania a tiež

odobrali vzorky 29. mája a výsledky mali 6.

k normálnej funkcii imunitného systému.

júna, upozornenie na nebezpečné produkty

Magnesia RED granátové jablko si môžete

zverejnili až 10. júna.

zakúpiť v 0,5l a 1,5l fľaši.
Viac info na: Magnesia.sk/red

Zľavadňa.sk informuje, že spotrebiteľské
správanie v oblasti dovoleniek a pobytov naviac
výrazne ovplyvnil rekreačný príspevok, aj vďaka
ktorému stúpol predaj domácich pobytov v máji
o 18% medziročne. Opätovne rastie záujem
o Poľsko, a to medziročne o takmer 10 %.

6

moderného muža a je k dispozícii výhradne

Unikátnu a vo svete obľúbenú vegánsku

Aktuálne štatistické údaje hovoria, že v rámci

má v ponuke prevažne podstielkové vajcia

vegánov. Kozmetika Bulldog poteší nejedného

Zdroj: Sk.bulldogskincare.com

PRESENT

FLASH NEWS
COOL NEALKO JABLKO
A HRUŠKA

Portál eTrend informuje, že Lidl
rozširuje slovenskú sieť o netradičnú

Cool je obľúbený miešaný nápoj z piva, známy pre

predajňu bez potravín. V Ilave otvoril

svoj osviežujúci efekt. Bohatá ponuka chutí a nealko

prvý outlet, v ktorom ponúkne vo

verzie i variant s obsahom 2 % alkoholu z neho robí

výrazných zľavách nepredaný spotrebný

ideálne pitie pre každú príležitosť. Výrazné osvieženie

tovar stiahnutý zo svojich ostatných

pramení z jemnej pivnej horkosti, ktorá je decentne

obchodov.

vyvážená jednou z palety príchutí. Výborne chutí za
každých okolností, no ľadovo vychladený prinesie

Francúzsky maloobchodný reťazec

ten najlepší zážitok. COOL NEALKO JABLKO

Carrefour podľa Reuters predáva

A HRUŠKA. Tento rok sme si pripravili osviežujúcu

väčšinu svojho biznisu v Číne tamojšej

novinku. Keď jablko nepadá ďaleko od hrušky, je

firme Suning.com. Dokončenie predaja

to osviežujúci zážitok. Naviac je to nealko, takže

v hodnote 620 miliónov eur sa plánuje do

s gravitáciou problémy nehrozia ani pri opakovaných

konca tohto roka.

pokusoch.
Zdroj: STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s.r.o

Európska komisia uverejnila výsledky
celoúnijnej testovacej kampane
týkajúcej sa potravinových výrobkov,

LETNÝ ŠATNÍK PRETKANÝ
VÔŇOU CITRUSOV

z ktorých vyplýva, že niektoré
výrobky s rovnakou alebo podobnou
značkou majú odlišné zloženie. Štúdia

Henkel s príchodom leta predstavuje novinku

nepreukázala konzistentný geografický
n

medzi avivážami – Silan Aromatherapy+

model. Vychádzajúc z novovypracovanej
m

Lemon Blossom Scent & Minerals, inšpirovanú

metodiky budú príslušné vnútroštátne
m

príjemnou citrónovou vôňou v kombinácií

orgány teraz môcť vykonať analýzu
o

s minerálmi. Inšpirovaná je typicky letnou

jednotlivých prípadov potrebnú na
je

vôňou citrónového kvetu. V ponuke je

odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré
o

kokosový variant Silan Aromatherapy+

sú na základe spotrebiteľského práva
s

Coconut Water Scent & Minerals a pre

EÚ zakázané.
E

milovníčky kvetinových vôní Silan
Aromatherapy+ Peony & White Tea Scent,

Minuloročné sucho a slabšia úroda
M

v ktorých dominuje vôňa populárnych pivónií.

zzemiakov naprieč celou Európou sa

Novinka Silan Aromatherapy+ Lemon Blossom

podpísala pod zvýšenie cien. Cena sa
p

Scent & Minerals je dostupná v balení 900 ml

prehupla nad euro za kilogram prvýkrát za
p

za odporúčanú MOC 2,69 eur a 1800 ml za

uplynulé desaťročie.
u

odporúčanú MOC 3,99 eur.
Obchodné centrum Galerie Šantovka
O
Zdroj: Henkel.sk

v Olomouci je na predaj. Bolo otvorené
v roku 2013 a s 200 obchoddmi patrí
medzi 10 najväčších nákupných

LETNÉ LIMONÁDY JEDNODUCHO

komplexov v krajine.

Najpredávanejšia značka sirupov na Slovensku

Automobilka Ford 12 tisíc pracovných

prišla s novinkou, aby nám uľahčila prípravu

miest v Európe. Prepúšťanie sa dotkne

domácich limonád. Všetky príchute boli vybrané

hlavne výrobných závodov vo Francúzsku,

a namiešané tak, aby vytvorili ideálny letný nápoj.

Veľkej Británii, Rusku a Nemecku,

Sirupy Zlatá studňa Letná láska nájdete v troch
príchutiach: Levanduľa, Ružové korenie - bazalka

Za najdôležitejšie faktory pri výbere

a Pomaranč - tymián. Môžete si ich dozdobiť

potravín považujú obyvatelia

plátkami citrónu, kúskami ovocia a byliniek.

Slovenska čerstvosť, chuť a kvalitu

Ideálne v letnom počasí podávať s ľadom.

potravín. Samozrejmosťou je výhodná

Samozrejmosťou pre tieto sirupy je zloženie bez

cena, ale aj čistota a poriadok

konzervantov, bez umelých farbív a sladidiel.

v predajniach. Vyplýva to z výsledkov

Odporúčaný pomer riedenia s vodou je 1:10,

reprezentatívneho prieskumu, ktorý

takže 1 fľaša sirupu vystačí na 7 l limonády. Sirupy

pre spoločnosť BILLA na vzorke 1 016

Zlatá studňa Letná láska vám pomôžu navodiť tú

respondentov realizovala agentúra

pravú letnú náladu.

2muse koncom mája 2019.
Zdroj: Zlatastudna.sk
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PLACE

ÉRA ZÁŽITKOVÉHO NAKUPOVANIA
Ak sme minulý rok hovorili o roku
remodelingu, môžeme len skonštatovať,
že tento rok sa dianie v retailových
predajniach posunulo na ďalšiu úroveň.
Predstavené boli úplne nové typy
prevádzok, retaileri skúšanú nové
dispozičné riešenia, dizajnové vybavenie
a zariadenie predajní. Vydajte sa s nami
na exkurz po novinkách, ktoré sa
udiali vo fyzickom obchode za ostatné
obdobie, ktoré môžeme smelo nazvať
érou zážitkového nakupovania.

predaja a služieb zákazníkom O2 Slovakia.
V predajni sa nachádza samoobslužná
zóna, v rámci ktorej budú pre zákazníkov
k dispozícii počítače so samoobslužnou
aplikáciou Moje O2, kde si môžu vybaviť
väčšinu požiadaviek sami bez pomoci
asistenta, ktorý však v prípade potreby
je k dispozícii. „Špeciﬁkom nášho
samoobslužného systému je jednoduché
a prehľadné intuitívne prostredie, v ktorom
sa zákazník vie obslúžiť aj sám, prípadne
za minimálnej pomoci asistenta. Tento
princíp voláme asistovanou samoobsluhou

aby potrebovala vyvolávací systém.

a je pre nás vyjadrením hodnôt férovosti

Využíva služby slovenskej IT spoločnosti

a transparentnosti, keďže presne to, čo

Pygmalios, ktorá sa venuje analýze správania

vidí obsluhujúci asistent, vidí aj samotný

zákazníkov v reálnom čase. „Nový koncept

zákazník. Na obsluhu tohto systému vďaka

predajne vznikal aj s použitím analýzy

tomu nie je potrebné absolvovať zložité

vzorcov správania v pôvodnej predajni,

školenia,“ dopĺňa M. Morávek a dodáva:

aby O2 mohlo priniesť skutočne pridanú

„Vďaka intuitívnemu prostrediu, v ktorom

hodnotu pre zákazníka“, dodáva Michal

sme zohľadnili predstavy dnešnej generácie,

Tomčík, spoluzakladateľ Pygmaliosu. Práve

sú naši asistenti schopní zákazníka

vďaka analytike O2 zistilo, že zákazníci sú

obslúžiť takmer okamžite. Želáme si, aby

s vyvolávacím systémom nervóznejší, čakajú

naši zamestnanci boli viac poradcami

podobne ako u lekára a snažia sa odhadnúť,

a sprievodcami ako obyčajnými predajcami.“

kedy prídu na rad a ako rýchlo vybavuje
personál ostatných čakajúcich. Vyvolávací

Tomuto cieľu je prispôsobené aj prostredie

systém bol vyhodnotený ako obmedzujúci

predajne, ktorá priam pozýva zákazníka

a zabraňujúci voľnému pohybu zákazníkov

dovnútra a kde je možné ho obslúžiť

a objavovaniu predajne.

nielen pri stolíkoch, ale aj v pohodlí kresla,

PREDAJŇA S VLASTNÝM
PRÍBEHOM

čím sa zvyšuje jeho komfort pri vybavení

Analytické údaje od Pygmaliosu pomáhajú

požiadavky. Zároveň je vďaka dispozícii

O2 okrem iných oblastí nadimenzovať

možné, aby boli konzultanti v pohybe, čo

priestor predajní tak, aby sa využila celá

Operátor O2 sa koncom roka presunul

vytvára dynamiku obsluhy, ktorá je unikátnou

ich kapacita a zákazník sa v nej intuitívne

v rámci bratislavského OC Aupark a otvoril

medzi telekomunikačnými operátormi.

orientoval už od prvého vstupu. „Analýzy
slúžia aj na skrátenie priemerného času

Juraj Púchlo, Zdroj a foto: O2, Cresco RE, INGKA Centres, IMMOFINANZ, Kauﬂand, Lidl, COOP Jednota Slovensko, Wanzl

novú predajňu na ploche 170 m2. „Značková
predajňa v OC Aupark bude našou „naj“

Priestorový manažment samotnej predajne

čakania či obsluhy zákazníka. Sledujeme

predajňou v mnohých ohľadoch. Práve

vznikal v spolupráci s odborníkom na

tiež efektívnejšie nastavenie zmien a kapacít

tu sa bude nachádzať najširšie portfólio

sociálny marketing Mariánom Gečevským,

na predajni, atraktivitu prevádzky voči

vystaveného hardvéru a príslušenstva

ktorý dal ceste klienta po predajni príbeh.

okoliu, či efektívne nastavenie otváracích

a očakávame tiež, že bude schopná vybaviť

„Základom tohto „príbehu“ je logická

hodín,“ uviedol M. Morávek. Nová

najväčší počet zákazníkov zo všetkých

súslednosť krokov od prvého dojmu

predajňa bude slúžiť nielen zákazníkom,

predajní,“ hovorí Milan Morávek, riaditeľ

zákazníka pri vstupe do predajne cez

ale aj zamestnancom, ktorí v nej nájdu aj

moment obslúženia až po dojem

inšpiratívny a komfortný priestor v zázemí.

zákazníka zo samotného priestoru,

Bude tu pracovať 14 konzultantov pod

ktorý v ňom vyvolá spomienka

dohľadom vedúceho predajne, čo navýši

naň,“ hovorí Marián Gečevský.

kapacitu obsluhy predajne takmer o 30 %.

Z retailovej antropológie vieme,
že zákazník potrebuje pri vstupe
do predajne určitý čas a priestor,

VODA, SLNKO, PÁRTY, KLUB,
RELAX...

aby sa zorientoval. Paco Underhill
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priestor nazýva zóna dekompresie.

Úryvok z letného hitu „Žijeme len raz“

O2 vďaka technológiám vie, čo

(Ego ft. Robert Burian) presne vystihuje

sa na predajni deje bez toho,

súčasné naladenie spotrebiteľov, najmä

PLACE

mladšej generácie. Tomu sa prispôsobuje
i retailové prostredie. „K vytvoreniu lokálneho
nákupného centra Slnečnice Market v srdci
novovzniknutej mestskej štvrte Slnečnice
nás inšpirovali nielen podobné rezidenčné
projekty v zahraničí, ale aj potreby našich
klientov, ktorým v okolí doteraz chýbala
podobná nákupná zóna – s klasickými
predajňami známych značiek i ponukou
lokálnych farmárov a gastro prevádzok.
Naším cieľom je, aby sa Slnečnice postupne
stali miestom s komplexnou infraštruktúrou
a službami pre moderné bývanie – od
možností na relax, športovanie, školských
zariadení, až po každodenné nakupovanie,“

ku kinám, vďaka čomu poskytne viac

zákazníkov sa neustále vyvíjajú a retailové

uviedol Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco

priestoru novým a inovatívnym prevádzkam

prostredie sa vplyvom technológií,

Real Estate. Čo je však ešte intenzívnejšie

s jedlom a nápojmi. Pre väčší komfort

urbanizácie, ekonomiky a ďalších faktorov

v súlade so súčasnými retailovými trendami

návštevníkov nahradia točité schodiská

rýchlo mení. Aj v bratislavskom Avione

je Trch., ktorý je súčasťou Slnečnice Market.

na križovatkách pri kinách a ﬁtnescentre

sa chceme prispôsobiť novým trendom

Dizajnovo moderné farmárske trhovisko

eskalátory a travelátor z prízemia na 1.

a zostať dlhodobo atraktívnym miestom pre

s pultovým predajom ovocia a zeleniny,

poschodie bude odstránený. „Využitie

nášho zákazníka, spoznávať jeho potreby

špecializovanými obchodmi a gastro

tejto kľúčovej plochy centra vnímame

a túžby. Veríme, že z novej pasáže sa

zónou. Názov tržnice je Trch. – foneticky

v súčasnosti ako najväčšiu príležitosť pre

stane miesto stretávania sa, ktoré spája

prepísané H na CH symbolizuje „Chutný“.

Polus City Center. Je to nepochybne priestor

rôzne komunity, miesto, kde sa ľudia

Okrem trhovníkov sú v Trch.u aj lokálne

s obrovským potenciálom. Celá plocha by

inšpirujú, získavajú skúsenosti s novými

gastro prevádzky ako napríklad KafeHaus

sa v priebehu budúceho roka mala premeniť

technológiami, nakupujú, jedia a prirodzene

Fertucha, EDO-KIN či Food 2.0. Pri tvorbe

na hlavnú nákupnú pasáž centra,“ hovorí

trávia svoj čas,“ hovorí Vladimír Bereš,

mixu nájomníkov vychádzalo Cresco Real

Peter Očovan, Country Manager Operations

riaditeľ nákupného centra Avion v Bratislave

Estate nielen z aktuálnych trendov, ale aj

Slovakia spoločnosti IMMOFINANZ. Nový

a dodal: „V mixe nájomníkov sme sa zamerali

požiadaviek obyvateľov Slnečníc a okolia,

systém značenia uľahčí návštevníkom

nielen na overené značky, ale aj na nové

ktorým chýbala v Petržalke ponuka lokálnych

orientáciu, ktorá bola mnohými vnímaná ako

a čoraz obľúbenejšie street food koncepty

farmárov. Podobnú ambíciu ponúknuť

Achillova päta Polusu.

ako napríklad Regal Burger, Thali či Pho.

farmárske produkty a menej obvyklé

Podmienkou bolo, aby každá prevádzka

gastroprevádzky má i Petržalská tržnica,

Zásadným spôsobom pristúpili k zmene

do nových priestorov priniesla aj novinky

ktorú vlastní Terno Real Estate (viz. instore

kultúry stravovania, relaxu a spotrebiteľských

v menu.“ Zákazníkom je k dispozícii 650

máj/2018).

návykov v nákupnom centre Avion.

miest na sedenie v ôsmich rôznych zónach

Unikátna gastro pasáž s rozlohu 5 000 m2

s pripojením pre laptopy či nabíjanie mobilov.

Nie je prekvapením, že s trhom s čerstvými

vznikla v časti pôvodného hypermarketu.

Súčasťou zóny bude aj vonkajšia terasa so

potravinami prichádza napríklad aj najstaršie

Dizajnový foodcourt v škandinávskom

zeleňou a s obsluhou. Celková investícia do

nákupné centrum v Bratislave Polus

štýle inšpirovaný zákutiami veľkomiest

projektu dosiahla 12,5 milióna eur.

City Center, v ktorom aktuálne prebieha

pochádza z architektonickej kancelárie Pavla

rekonštrukcia. Veľká časť priestorov na

Suchánka. Hlavným materiálom v interiéri je

V tejto súvislosti je vhodné uviesť ešte

prízemí sa mení na nákupnú pasáž s viac

množstvo prírodného dreva a sklených plôch

jeden trend. V minulosti sa snažili retaileri

ako 25 obchodmi s potravinami a módou,

pre denné svetlo. Dominantou je kaskádovitá

monetizovať každý centimeter štvorcový.

vrátane známeho reťazca Lidl. V interiéri

zážitková tribúna, ktorá vrcholí na úrovni

Dnes, v ére zážitkového nakupovania,

sa udejú výrazné rekonštrukčné zmeny vo

exteriérovej terasy, z ktorej je výhľad na

vidíme stále väčšie „verejné“ plochy, ktoré

food courte, rotundách a dizajne podláh

okolie centra. Dojem rušnej ulice mesta

nielenže negenerujú zisk (priamo), ale

a stropu. Food court na prvom poschodí

umocňujú aj priečelia (shopfront) všetkých

zároveň je nutné ﬁnancovať ich údržbu.

kompletne zmení dizajn a rozšíri sa smerom

prevádzok. „Požiadavky a očakávania

V budúcnosti bude merateľný aj zážitok
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z takejto „voľnej“ plochy a tiež (nepriamy)

zmenou prešla pokladničná zóna. Vďaka

ale aj vyškoleného personálu, nezaostáva

zisk spojený s tým, že do nákupného

novým typom pokladní majú zákazníci

za zahraničím. Ako príklad a pre porovnanie

centra prídu aj takí zákazníci, ktorí sa mu

k dispozícii väčší odkladací priestor pre

s uvedenými slovenskými realizáciami môže

doteraz vyhýbali. Všeobecne bude retailová

tovar. Pribudli samoobslužné pokladne

slúžiť Edeka, ktorej nový hypermarket (2500

matematika zaznamenávať menej konverzií

a priamo pri pokladniach i prakticky

m2) dokazuje, že nakupovanie s využitím

návštevníkov na nakupujúcich, ale o to viac

umiestnený informačný stánok. V priestore

všetkých piatich zmyslov v klasických

konvertovaných návštevníkov na verných

predajne Kauﬂand sú k dispozícii i ďalšie

predajniach je naďalej pôsobivým zážitkom.

evanjelizátorov značky. Jedna štúdia na

malé prevádzky formou open mall. Tento

Oddelenie ovocia a zeleniny prenáša

vzorke 10 000 nakupujúcich naznačila, že

koncept umožňuje plynulý prechod z jedného

nakupujúcich v predajni Edeka Schatz

až 56 % z nich zdieľa pozitívne skúsenosti

obchodu do druhého vďaka tomu, že

v Norimbergu na farmársky trh. S teplými

s ostatnými. Aj na sociálnych sieťach.

sú umiestnené vo vzdušnom otvorenom

zemitými tónmi a drevenými prvkami je

Zisťovaním spokojnosti zákazníkov sa

priestore bez stien.

v popredí vždy čerstvosť tovaru. Spätosť

zaoberá metodika Net Promoter Score. Do

s prírodou sa prejavuje v dekoratívnych

retailu vstupujú aj ďalšie metriky, typu „doba

Bojnická predajňa Lidl má plochu 1400 m2

machovo zelených stenách a drevených

interakcie zákazníka s produktom“ alebo

a poradové číslo 135. Okrem štandardne

závesných svetlách. Ich prirodzené svetlo

„čas zotrvania v prevádzke“. Napokon dá

používaných LED technológií pri osvetlení

perfektne pomáha pri výbere ovocia

sa zmerať a vyčísliť aj návratnosť investícií

je vybavená aj pokročilými ekologickými

a zeleniny - ako na originálnom farmárskom

do zákazníckeho zážitku (viz. The ROI of

riešeniami, ako napr. spätným získavaním

trhu. Fľaše vo vinotéke krásne vynikajú

Customer Experience, Temkin Group).

tepla z chladiarenských a mraziarenských

v regáloch pure tech od Wanzl, ktorý sa na

zariadení. V súlade s trendami remodelujú

zariadení predajne podieľal. Steny z pálených

aj tradičné predajne. Napríklad slovenská

tehál a špeciálne osvetlenie vytvorené

maloobchodná sieť COOP Jednota. Terno RE

tienidlami z pravých debien od vína vytvárajú

výkonné staršie prevádzky Terno remodeluje

dojem vínnej pivnice.

REMODELING NA SLOVENSKU
Modernú tvár dostal aj 3500 m2 hypermarket

na nový koncept Kraj a otvára aj nové

Kauﬂand v Trnave. Pri vstupe do predajne

obchody pod touto značkou.

predajne pod názvom „One Stop“. Ohlásené

s obľúbeným ovocím, zeleninou, pekárňou

bolo otvorenie 169 týchto predajní v Británii

a regálom rýchleho občerstvenia, ktorých
blízkosť umožňuje rýchly každodenný nákup.

DRŽÍME KROK SO
ZAHRANIČNÝMI TRENDAMI

a tiež expanzia reťazca do Thajska.
Mimochodom na jar 2020 avizuje otvorenie
Tesco Galéria Petržalka s vyše 50 obchodmi

Zároveň sa nachádzajú blízko pokladní.
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Britské Tesco tiež plánuje menšie zážitkové

sa zákazníci ocitnú hneď v oddelení

Priestor dostal širšie uličky a nižšie regály,

Na našich stránkach sme už istotne

známych značiek a dvanástimi novými

príjemnejší pohyb v nich zabezpečia

spomínali, že súdobý retail na Slovensku

kaviarňami a reštauráciami.

i menšie nákupné košíky. Zásadnou

z pohľadu vybavenia, dizajnu, dispozície,

PLACE
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KONCEPTOVÉ PREVÁDZKY
ZVYŠUJÚ PIVNÚ KULTÚRU

hlavné jedlo (59 %), pohostinstvá, kde ponúkajú
hlavne pivo (53 %), štýlové pivárne s vlastným
pivovarom (31 %), ale aj bary (28 %). A tu prichádzajú k slovu konceptové, štýlové prevádzky alebo
jednoducho brand puby. Čo ich charakterizuje?
Od bežných pubov sa líšia dizajnom, celkovou
atmosférou, ponukou, službami, budovaním vzťahu
s klientelou. Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ
pre prevádzky a reštaurácie, Plzeňský Prazdroj
Slovensko konkretizuje: „Brand pub by mal byť
predovšetkým zárukou najvyššej kvality a určitej
úrovne. Základom je absolútne najvyššia kvalita
piva konkrétnej značky, ale aj doplnkových značiek.
Už pri samotnom navrhovaní interiéru je venovaný
veľký priestor práve oblasti kvality – k dispozícii sú
chladničky na chladenie pohárov, alebo chladiace
vane, ostreky pohárov, otočné kohúty, tankovne
a pod. Každá značka má potom svoje charakteristické prvky, ktoré sa v brand puboch premietajú
do interiéru a doplnkov. Napríklad Veľkopopovický
Kozel má Kozla, Šariš jeho povestnú hviezdu.“
Anna Mutkovičová, Customer Marketing Manager
Slovakia, STAROPRAMEN - SLOVAKIA, s.r.o charakteristické prvky rozdeľuje na dve základné
oblasti: „Jedna z nich je viditeľná a jasne deﬁnuje
vizuálny koncept podniku - know-how interiéru,

Brand puby teda pivné konceptové prevádzky, sú reakciou na pokles spotreby piva
v segmente horeca a zmeny spotrebiteľských návykov. Konzumenti - pivári, ktorí
„dali svojich 5-6 a viac kúskov“ za večer, už jednoducho miznú. Prichádza generácia
zákazníkov, ktorá si rada posedí v príjemnom, čistom podniku a ochutná viac
druhov pív. Drahších a v menšom objeme.

brand identitu a vizuál, POS materiály, uniformy
zamestnancov a pod. Druhou časťou, už menej
viditeľnou navonok, sú popísané štandardy jednotlivých činností pracovných pozícií, štandardy ponuky
a komunikácie týchto prevádzok.“

VŠETKO JE O MIESTE A ĽUĎOCH

Red, Zdroj a foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko, Staropramen – Slovakia, Heineken, mediaguru.cz Foto: Kavickari.sk, Foto Klubovňa: Kávičkári.sk

POHOSTINSTVO JE OD SLOVA
„POHOSTIŤ“

Zmeny v horeca sú nevyhnutné. Spolu s trendom
remeselných pivovarov stúpa dopyt po pivných

Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského

špeciáloch a s tým spojený lokálpatriotizmus.

Prazdroja Slovensko počas tlačovej konferencie

Zatiaľ čo retail prechádza vlnou masívneho

Súčasný konzument chce navštíviť atraktívne, čisté

spomenul príklad Kozlovne v Žiline: „V danej loka-

remodelingu a zákazníkom ponúka lákavé

prostredie s čistými toaletami (na to si potrpia hlav-

lite sa predalo 50 hl piva ročne, po otvorení brand

nákupné prostredie, sektor horeca sa mení

ne ženy) a s pestrou ponukou špecialít - pivných aj

pubu Kozlovna predávajú 800 hl ročne. Spotrebiteľ

pomalšie. Aj to má vplyv na fakt, že predaj

gastronomických. Rozširuje sa jeho chuťový proﬁl

je náročnejší, chce mať konzumáciu piva spojenú

piva sa odohráva najmä v retaile, a to približne

a má záujem skúšať nové kombinácie nápojov

so zážitkom. Ak sa však raz sklame, tak už do

v pomere 70 : 30. Slovenské združenie vý-

a jedál. Mimochodom jedlo je najviac dynamickou

podniku nezavíta.“

robcov piva a sladu si dalo agentúrou Kantar

kategóriou v on-trade. Podľa prieskumu Data

Slovakia spracovať prieskum o slovenských

Servis - informace s.r.o. sa

konzumentoch piva, ktorý prezrádza, čo

medziročne zvýšil podiel

hovoria Slováci o pive (realizácia: jeseň 2018,

jedla na tržbách v on-trade

vzorka: 800 dospelí Slováci, on-line). Z výsled-

zo 43 % na 49 % (obdobie

kov vyplýva, že máme pocit, že kultúra pitia

2017/2016 vs. 2018/2017).

piva sa zlepšuje: je lepšia úroveň pivárni, lepšia
obsluha a kvalita piva. Aspoň tak to tvrdí 76 %
Slovákov, zhodne muži aj ženy, mladí či starší
vo všetkých regiónoch Slovenska. Najradšej
máme čapované pivo (44 %), hlavne svetlú

ČO CHARAKTERIZUJE KONCEPTOVÉ PREVÁDZKY?

„desiatku“ (44 %). Muži si najradšej dajú veľké
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čapované pivo (84 %), ženy najčastejšie malé

Podľa spomínaného

čapované pivo (45 %). Radi si dávame pivo aj

prieskumu Kantar Slovakia

v podnikoch. Aspoň raz týždenne si ide sadnúť

sú najobľúbenejšie podniky,

vo na pivo 37 % Slovákov – viac muži (53 %)

kam chodia Slováci na pivo,

a najmä mladí ľudia do 35 rokov (65 %).

reštaurácie, ktoré ponúkajú

PLACE

a vyskúšaným know-how stále žiadanejšou voľbou
podnikania v gastronómii. Bohužiaľ vhodných obchodných lokalít a priestorov je stále menej. Takže
záujemcov o brand puby je dosť, možností pre ich
umiestnenie a realizáciu je už ale menej,“ dopĺňa A.
Mutkovičová.

Nedávno sa redakcia instore stretla s nápisom

PRÍKLADY KONCEPTOVÝCH
PREVÁDZOK

na tabuli pred reštauráciou zhruba v tomto znení:

Pôvodný koncept je sieť pubov Klubovňa prevádzkovaný spoločnosťou MEDUSA GROUP, pre ktorú

„Vážení zákazníci, chovajte sa prosím k obsluhe

V segmente on-trade je so svojimi brand pubmi

Heineken varí Klubovňácku 11-tku, Brúder 13°

slušne, lebo je ťažšie nájsť dobrých zamestnancov

viditeľne aktívny Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Session IPA, Brúder 14° Special Lager a čapuje sa

ako nových zákazníkov.“ „Na to, aby vznikol kva-

Podľa slov B. Kubiša má spoločnosť v pláne otvo-

v nich Zlatý Bažant ´73 tankové neﬁltrované a tiež

litný brand pub je potrebné vynaložiť veľa energia

riť v dohľadnej dobe ďalších 6-7 konceptových

tmavý Maurus (Corgoň). Značka Krušovice má

a zároveň tu musí byť súhra viacerých okolností.

prevádzok. Najznámejšiu značku - Pilsner Urquell

v Česku desiatku reštaurácií Šalanda. Zaznamenali

Podstatný je partner, ktorý by bol pre takýto projekt

- reprezentuje hneď niekoľko brand pubov. V Če-

sme otvorenie podniku Rudolﬁnum, ktorý odkazo-

zapálený a zároveň by bol doňho ochotný investo-

chách je to napríklad Plzeňka. U nás pod koncept

val na kráľovský pôvod Krušovíc a cisára Rudolfa

vať. Okrem toho potrebuje k dispozícii vyhovujúci

Pilsner Urquell Original Restaurant patrí napríklad

II. Čapovali tu aj špeciály Krušovice pšeničné

priestor. Častokrát jedna za týchto vecí chýba

Kolkovna. V ČR funguje aj Radegastovna a viac

a Krušovice Mušketýř, avšak podnik skončil a dnes

a ak nie, tak zasa chýbajú kvalitní zamestnanci.

ako 30 špecializovaných prevádzok tzv. Kozlovien.

je na jeho mieste Thema. Zhodou okolností ide

Niekedy je absencia ľudí naozaj neprekonateľná

Na Slovensku je päť týchto pubov, ktoré čapujú

stále o rovnaký priestor na Šafárikovom námestí,

prekážka,“ potvrdzuje z praxe B. Kubiš a dodáva:

najmä portfólio vyrábané pod značkou Veľkopo-

kde bola prevádzka Trafená hus. Pravdepodobne

„Konceptové prevádzky sa snažíme otvárať tam,

povický Kozel. V Bratislave minulý rok otvorili aj

tunajší genius loci brand pubom nepraje. Tankové

kde vidíme potenciál u spotrebiteľov. A to nielen

spomínanú Srdcovku v Redute a s rovnakým pre-

Krušovice ale ponúka Beer Arena (BA) alebo podnik

u tých verných, ale aj u tých, ktorí si k samotnej

vádzkovateľom sa pripravuje druhá. V Šariš Pube,

U Právníka (TT). Ako počas stretnutia s médiami

značke vzťah ešte len budujú. Miesta vyberáme

ktorý je vlajkovou loďou pivovaru Šariš, sú zasa

povedal generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko

tak, aby boli k ľuďom čo najbližšie. Samozrejme,

v ponuke domáce špeciality, pochúťky k pivu,

Rene Kruijt: „Heineken má v Británii celú sieť

že „koncentrácia“ milovníkov značky hrá tiež

hamburgery a tie najlepšie jedlá šarišskej kuchyne.

pubov. Vo vybraných prevádzkach na Slovensku

svoju rolu, ale to je priamo úmerne naviazané na

Prevádzkovateľ Andiamo Group si zakladá na do-

ponúka Heineken čapované importované pivá z ka-

kraj, okres, mesto a konkrétnu lokalitu v meste.“

mácich, vždy čerstvých a kvalitných surovinách.

lifornského remeselného pivovaru Lagunitas a tiež

Vhodným príkladom je brand pub značky Gambri-

Samozrejmosťou je dokonale načapované pivo

pivá z lokálneho pivovaru Bradáč.“ Pivovar Svijany

nus s názvom Srdcovka, ktorá sídli v historických

priamo z tanku, vyškolený personál a food styling.

pripravuje veľkú tankovú prevádzku Spilka

priestoroch Reduty. „Sami sme dohliadli na to, aby

v bývalom pivovare Stein.

išlo o veľmi šetrnú rekonštrukciu, ktorá dá vyniknúť

Staropramen prišiel s konceptom „Naše hospo-

pôvodnej architektúre budovy. Teší ma výsledok,

da“ na Slovensko v novembri 2016. Okrem toho

v ktorom sa históriu podarilo vyzdvihnúť moderným

prevádzkuje v Česku aj sieť Potrefená husa, ktorej

spôsobom,“ uvádza technický riaditeľ Slovenskej

slovenská verzia Trafená hus mala tri prevádz-

ﬁlharmónie Rudolf Novák.

ky aj Bratislave. V Čechách je ešte jeden unikát

BRAND PUBY ZVYŠUJÚ PIVNÚ
KULTÚRU

„Vinohradský Parlament“, ktorý ťaží práve z genia

Brand puby sú správnou odpoveďou na trend, keď

„Vzhľadom k silnému a sústavne sa rozvíjajúce-

loci a spája de facto tri podniky: Bruxx (zameraný

si zákazníci kupujú balené pivo domov. Ktokoľvek

mu prostrediu a vzhľadom k rastúcim nárokom

na importované belgické pivá a vlastné pivá), Vino-

ich prevádzkuje kvalitne a poctivo, a nezáleží či je

a znalostiam zákazníkov, je dnes pre mnohých ob-

hradský Parlament a tradičnú malú krčmu otvorenú

za ním veľká značka alebo malý remeselný pivovar,

chodných partnerov cesta osvedčeného konceptu

do neskorých hodín.

prispieva k zvyšovaniu pivnej kultúry.

a hlavne správneho partnera s jasne deﬁnovaným
Českobudějovický Budvar má
aj na Slovensku konceptové
prevádzky pod názvom (Budějovická hospoda) Budvarka. V Čechách zafungoval Šnyt, brand
pub pivovaru Lobkowicz. „Šnyt
predstavuje koncept, ktorý sa zameriava predovšetkým na kvalitu
piva a jeho podávanie. Jedným
z atribútov siete reštaurácií Šnyt
je ,Strom pivných štýlov‘. Vďaka
nemu je možné spotrebiteľa nenásilnou formou vzdelávať, aby
spoznával krásy pivného sveta,“
uviedol pre portál mediaguru.cz
Vojtěch Kleisner.
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NAŠI ABSOLVENTI
PATRIA MEDZI
NAJŽIADANEJŠÍCH

Verím, že áno. V mnohých predmetoch sa
problematika diferencie viacerých generácií
stáva nosnou témou. Je potrebné pripraviť
a viesť študentov k uvedomelému, triezvemu
úsudku tak, aby vedeli reagovať pri svojich
rozhodnutiach s ohľadom na rôznosť postojov
generácií Y, Z, či striebornej generácie. Práve
starnutie populácie nás vedie k tomu, aby
sme dokázali reagovať na potreby seniorov,
ktoré sú meniace sa v čase. To čo preferovala

„Od nového akademického roka pripravujeme niekoľko pozitívnych zmien v oblasti
prepojenia praxe na vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty. Našou snahou bude
intenziﬁkácia vzťahov s hospodárskou praxou a internacionalizácia. Naši absolventi
sú na trhu žiadaní a ich kredit sa zvyšuje aj absolvovaním zahraničných stáží,“
uvádza v rozhovore pre instore Slovakia nový dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Ing. Peter Drábik, PhD.

generácia seniorov pred niekoľkými rokmi
už neplatí a je našou úlohou na tieto zmeny
absolventov pripraviť. Za pozitívum považujem
angažovanosť fakulty a jej viacerých tvorivých
zamestnancov v medzinárodných projektoch
riešiacich práve spomínanú problematiku.
Maloobchod už desaťročia vychádza
z rovnakých metrík a ukazovateľov

na trhu práce. Tomu prispieva jednak

výkonnosti. Obchody sa tak aj rozložením

odborný, erudovaný prístup učiteľov

zariadenia, regálov a sortimentu podobajú.

fakulty k vzdelávaciemu procesu, ale aj

Menia sa alebo sa budú meniť tieto metriky

silné prepojenie hospodárskej praxe na

a „store layout / ﬂoor plan“ s nástupom

vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty. Od

e-commerce, smart technológií a internetu

nového akademického roka pripravujeme

vecí? Budú sa takpovediac „prepisovať

niekoľko pozitívnych zmien v tejto oblasti

učebnice“?

a našou snahou bude intenziﬁkácia vzťahov

Ing. Peter Drábik, PhD.,
dekan Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Aké sú Vaše priority po nástupe do funkcie

s hospodárskou praxou. V neposlednom rade

Dramatických zmien by som sa neobával.

je našou snahou internacionalizovať fakultu

Nástup e-commerce znamenal pre obchod

vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Aj to by

veľmi veľa zmien, inovácií prístupov

malo prispieť k ešte väčšiemu záujmu o našich

k zákazníkom, komplexné prestavenie

absolventov u potenciálnych zamestnávateľov

marketingového mixu. Tieto zmeny však

v oblasti retailu. Skúsenosti získané počas

prichádzali v zvládnuteľnom tempe a aj

zahraničných stáži či študijných pobytov

slovenský obchod sa im vo veľkej miere

dodajú našim absolventom kredit.

prispôsobil a inovoval. Bolo by však potrebné
sa na to pozrieť z pohľadu rôzneho sortimentu,

dekana v smere spolupráce fakulty
s obchodníkmi, odborovými organizáciami

Univerzitu po štúdiu opúšťajú mladí ľudia,

zákazníckych segmentov, geomarketingu

a iniciatívami v dodávateľsko-

ktorí sa v obchodnej praxi stretnú nielen

a podobne. Potom by sme mohli presnejšie

-odberateľskom reťazci?

s rovesníkmi z Gen Y a Gen Z, ale aj so

pomenovať mieru adaptácie na tieto zmeny.

striebornou generáciou. Demograﬁa

Osobne zastávam názor, že predovšetkým

Spoluprácu so subjektami hospodárskej praxe

ukazuje, že to budú práve seniori, ktorí

smart technológie budú v blízkej budúcnosti

pôsobiacimi vo sfére obchodu považujem

budú onedlho tvoriť podstatnú a bonitnú

hrať dôležitú úlohu v rámci inovácii

za kľúčovú. Transfer poznatkov a skúseností

časť zákazníkov retailu. Budú vedieť mladí

obchodných modelov. Na druhej strane

vytvára potenciál pre rozvoj obchodnovedných

obchodníci pochopiť potreby seniorov

cítim čiastočný návrat ku konzervatívnejším

disciplín, ale tiež na druhej strane poskytuje

a reagovať na ne?

riešeniam najmä v maloobchode.

obchodníkom nezávislý pohľad na riešenie
rôznych problémov vyskytujúcich sa v ich
každodennej praxi. Mám úprimnú radosť, že
sa nám podarilo v marci podpísať dohodu
o odbornej spolupráci so Zväzom obchodu
SR a v ostatnom čase s viacerými subjektami
pôsobiacimi naprieč dodávateľskými
reťazcami.
Ako sa darí študentom a absolventom
Juraj Púchlo, Foto: archív EUBA

Vašich študijných programov v praxi? Sú
vzhľadom na nedostatok kvaliﬁkovaných
kádrov v retaile žiadaní?
Dlhodobo patria absolventi Obchodnej
fakulty EU v Bratislave medzi najžiadanejších
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SIEŤ PREDAJNÍ DOM FARIEB
VIDÍ POTENCIÁL VO FRANŠÍZINGU
Najväčšia špecializovaná sieť
predajní farieb, lakov a príslušenstva
pre maľovanie na Slovensku Dom
farieb otvorila svoju 23. pobočku.
Ponúka silné zázemie a podporu pri
spolupráci s regionálnymi záujemcami
o podnikanie v maloobchode.

Sieť predajní Dom farieb tvorí na Slovensku
21 vlastných prevádzok a dve na báze
franchisingu. Dovedna pracuje v sieti takmer
100 zamestnancov. Práve v systéme franšízy
vidí Dom farieb veľkú príležitosť. „Našim
cieľom je otvárať dve až tri predajne ročne.
Náš franšízingový program DOM FARIEB
PARTNER prináša možnosti bežným ľuďom,
živnostníkom, podnikateľom, ktorí podnikať

potvrdzujú, že ísť do franšízingu bol dobrý

Primalex, ktorá má podľa GfK v interiérových

chcú, no radi by mali silného partnera. Práve

krok. A ak máte šikovných vedúcich, váš vstup

farbách na Slovensku až 50% podiel na

pre nich poskytuje výhody a podporu naša

je minimálny,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie.

trhu. Zákaznícky obľúbené sú aj Balakryl či

globálna značka,“ hovorí Tomáš Kania, Key

Franšízant z Rimavskej Soboty vidí v systéme

Bondex. V ponuke lokálnych Domov farieb

Account and Business Development PPG

aj bonusy pre zákazníkov. „Zákazník rád

sú aj regionálne obľúbené značky pre hobby

Deco Slovakia.

nakupuje vo väčšej sieti, je to pre neho určite

zákazníkov aj profesionálov a privátne značky,

pridaná hodnota. Cíti väčšiu dôveru.“

ako napríklad Progold. Novinkou je samostatný

Etablovaná ﬁrma ponúka záujemcom

regál (či skôr POP stojan) s dizajnovou

o franšízing zmluvu bez vstupných poplatkov.

Marketingová manažérka značky Veronika

kolekciou Primalex essence, v ktorom sú

Dom farieb franšízantom zabezpečí teritoriálnu

Chylová dodáva, že voľné lokality pre

produkty navrhnuté českými dizajnérmi štúdia

exkluzivitu v regióne, čím sa predchádza

potenciálnych franšízantov sú aktuálne

LAV MI: k vybraným druhom farieb sú vzorovo

kanibalizovaniu na zákazníckom potenciáli.

v Šali, Dunajskej Strede, Ružomberku,

zladené tapety, interiérové doplnky, obrusy,

Zároveň poskytne zariadenie predajne

Banskej Bystrici, Nitre, ale aj v Bratislave:

tienidlá a podobne.

v požadovanom štýle: od regálov cez

„Privítame spoluprácu s tými, ktorí už majú

reklamné označenia až po označenie fasády.

skúsenosť s predajom tovaru, s právnym

Predajne Dom farieb patria na Slovensku

Súčasťou vybavenia je aj Kolorovacie centrum

systémom a reguláciami. Vítaní sú však

pod spoločnosť PPG Deco Slovakia, ktorá

- tónovací automat, ktorý dokáže namiešať

všetci záujemcovia z celého Slovenska, stačí

je dcérskou pobočkou globálnej ﬁrmy PPG.

viac než 20-tisíc odtieňov farieb. Najväčšou

len kontaktovať naše obchodné oddelenie.“

Tá je jedným z najvýznamnejších globálnych

výhodou pre franšizanta sú školenia, tréningy

Zámerom je otvárať predajne s plochou okolo

dodávateľov, výrobcov a predajcov farieb,

predajných zručností, poradenstvo, bonusový

150 až 250 m2 a počtom položiek (SKU)

náterových hmôt a ďalších materiálov. PPG

systém, vernostný program OSKAR, ako aj

1500. T. Kania uvádza, že predajne majú silnú

s vyše 47-tisíc zamestnancami dosiahla v roku

kvalitný servis a marketingová podpora na

logistickú podporu zo skladov v Petrovanoch

2018 obrat 15,4 mld. USD.

lokálnej aj celoslovenskej úrovni.

a pri Brne. Tie obsluhujú aj nezávislých
predajcov a reťazce. Pravdepodobne

Prvá predajňa Dom farieb bola otvorená

najznámejšou predávanou značkou je

v Dolnom Kubíne už v roku 2008. Prvý
franšízant (prijímateľ franchisingu) konceptu
Dom farieb Michal Kalina podniká pod touto
značkou od roku 2017. „Systém franchisingu
Red, Zdroj a foto: PPG Deco Slovakia

mi vyhovuje, nakoľko farby nie sú môj kľúčový
biznis, odpadlo mi tak množstvo činností,
ako tvorenie letákov, či vymýšľanie všetkých
materiálov a aktivít, ktoré už prichádzajú
hotové, napríklad predajné akcie, darčeky.
Využívam tak už vytvorený know-how
značky Dom farieb. Aj doterajšie výsledky mi
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priemerom. Pre porovnanie u českých
susedov je to len 22 % respondentov,“
uvádza A. Vozníková.

PONUKA STRAVOVANIA SA
ZDVOJNÁSOBUJE
O tom, či zákazník navštívi nákupné
centrum opakovane rozhoduje celkový
zážitok. Do celkového dojmu návštevníkov
zapadá tiež pestrá, kvalitné a hlavne široká
ponuka reštaurácií, kaviarní a bistier.
Podľa zahraničných štúdií podiel segmentu
food & beverages v obchodných centrách
naďalej stúpa, niekde aj ku 25 % celkovej
prenajímateľnej plochy. Tento trend je zjavný

STRAVOVANIE MIMO DOMOV

aj v Českej republike.

JE HLAVNE O POHODLÍ

Podľa prieskumu medzinárodnej poradenskej
spoločnosti BNP Paribas Real Estate
ČR remodeling food courtov prebieha
alebo sa pripravuje minimálne v desiatich

Raňajky preferujeme v domácom
pohodlí, ale podľa Nielsen takmer 8 z 10
Slovákov obeduje mimo domova. Je
veľmi pravdepodobné, že aj večeru stále
častejšie nahradí posedenie s jedlom
v reštaurácii alebo food courte. Trendu
sa prispôsobujú aj nákupné centrá,
ktoré lákajú nových zákazníkov na
vynovené food courty. Kvalitná ponuka
občerstvenia zvyšuje tržby a predlžuje
dobu pobytu zákazníkov.

dopĺňa pohľad na slovenského spotrebiteľa:

obchodných centrách, vrátane Olympie

„Drvivá väčšina Slovákov raňajkuje doma (až

Teplice, OC Letňany, Metropole Zličín,

98 %), vo východnej Európe je tento trend

Arkády Pankrác alebo brnenského Králova

o niečo menší (94 %), celosvetovo dokonca

Pole. Za Slovensko môžeme uviesť napríklad

spotrebitelia raňajkujú doma ešte menej (84

veľkú gastrozónu v Avion Shopping

%). Avšak pri obedovaní doma platí opačný

Park Bratislava, zmeny vo foodcourtoch

trend, keď v porovnaní s východnou Európou

v Auparku v Bratislave, alebo Europa SC

i celosvetovým priemerom takmer 8 z 10

v Banskej Bystrici či aktuálne prebiehajúcu

Slovákov obeduje mimo domova. Avšak

rekonštrukciu v Polus City Center.

posledné jedlo dňa konzumuje iba tretina
Slovákov mimo domova, kým napríklad

Z dostupných údajov vyplýva, že aktuálne sa

v Česku je to takmer polovica spotrebiteľov.“

podiel food & beverage v českých nákupných

Zaujímavosťou slovenského trhu je z hľadiska

centrách pohybuje do 10 %. Sú však aj centrá

typu navštíveného stravovacieho zariadenia

s viac ako 15% zastúpením reštaurácií, kaviarní

vysoké percento respondentov (77 %), ktorí

a ďalších formátov občerstvenia. Zo štatistiky

deklarovali neformálne posedenie mimo

sa vymyká obchodné centrum Quadrio, kde

domova v posledných 6 mesiacoch, čo je

podiel stravovania dosahuje až 40 %. Vďaka

S rastúcim internetovým pripojením,

najviac v rámci krajín V4 a výrazne viac ako

otvoreniu reštaurácie Vapiano si významne

urbanizáciou, rýchlym životným štýlom

je európsky priemer (47 %). Na druhej strane

polepšil tiež pražský Myslbek, kde sú kaviarne

a hektickou pracovnou dobou rastie dopyt

menej ako v okolitých krajinách konzumovali

a reštaurácie na 18,5 % plochy. Minimálne

spotrebiteľov po pohodlných riešeniach,

slovenskí respondenti jedlá so sebou

ktoré nám uľahčujú život viac než kedykoľvek

z prevádzok rýchleho občerstvenia (fast food)

predtým. Podľa štúdie Nielsen „Hľadanie

alebo pouličného predaja (street food) (36 %)

pohodlia“ hrá zaneprázdnený životný štýl

a tiež výrazne menej - len 7 % respondentov

a rastúca prepojenosť čoraz dôležitejšiu

– navštívilo za posledný polrok reštauráciu,

úlohu aj v nákupných rozhodnutiach

kým európsky priemer dosahuje 31 %.

OBEDY A VEČERE MIMO
DOMOV

Red, Zdroj: Nielsen, BNP Paribas Real Estate, Foto: BNP Paribas Real Estate

a stravovacích návykoch. Spotrebitelia
vyhľadávajú produkty a služby, ktoré im

Celosvetovo rastie aj obľuba donášky jedla

zjednodušujú život a šetria čas, napríklad

domov ako alternatívy rýchleho stravovania.

jedlo so sebou, využívanie reštauračných

Využíva ju až tretina svetových spotrebiteľov,

služieb, donáška jedla domov a do práce či

pred dvomi rokmi to bolo 31 %. „Vo

snacky.

východnej Európe je tento trend miernejší
(26 %), avšak pri bližšom pohľade vidíme
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Z údajov správy Nielsen vyplýva, že

výrazné rozdiely v spotrebiteľských návykoch

obedy a večery sú jedlá, ktoré budú

v porovnaní s okolitými krajinami v rámci V4.

najpravdepodobnejšie nahrádzané

Až 35 % slovenských respondentov uvádza,

stravovaním mimo domu. Andrea

že využíva donášku jedla domov, čím

Vozníková, CMI & Shopper Leader ČR/SR,

Slovensko vyčnieva nad východoeurópskym

PLACE

18 % prenajímateľného priestoru pre kaviarne
a reštaurácie vyčlenil tiež chystaný projekt
Savarin v centre Prahy od developerskej
spoločnosti Crestyl. Nákupné centrum
Palladium rovnako v centre Prahy má aktuálne
15% podiel food & beverage. „Ukazuje sa,
že v centre mesta v nákupných centrách
a galériách je už teraz vyšší podiel stravovacích
zariadení. Platí ale, že bez kvalitnej a funkčnej
ponuky reštaurácií či bistier sa do budúcna
nezaobíde takmer žiadne obchodné centrum,“
hovorí Lenka Šindelářová, MRICS, vedúci
poradenstva a prieskumu trhu v BNP Paribas
Real Estate APM ČR.

KVALITNÉ STRAVOVANIE JE
KRITÉRIOM VÝBERU
Developerov a investorov nákupných centier
motivujú k rozširovaniu ponuky food &
beverage prieskumy medzi návštevníkmi.
Minimálne vo veľkých mestách v západnej
Európe je preukázané, že kvalitná ponuka
občerstvenia zvyšuje tržby a predlžuje dobu
pobytu zákazníkov v takom obchodnom
centre. Citlivosť zákazníkov na kvalitné food

možno vychutnať dobré jedlo a pitie, musí ísť

kuchyňou a nadnárodnými reťazcami.

& beverages dokazujú aj ďalšie štúdie.

ruka v ruke s atraktívnou skladbou (mixom)

Zážitok je spoločným menovateľom všetkých

40 % respondentov si totiž obchodné

operátorov stravovacích služieb. Do toho

zmien, ktorými prechádzajú staršie obchodné

centrum vyberá práve na základe veľkosti

zapadajú komornejšie posedenie, vrátane

centrá v Európe, a ktorý stojí za projektami

a skladby ponuky vo food courte. Nedávny

vonkajších terás, rovnako ako pop-up

nových. Jedlo v akejkoľvek kvalitnej podobe

prieskum medzinárodnej developerskej

koncepty, kedy pokrmy vznikajú priamo pred

láka a stáva sa akcelerátorom záujmu

spoločnosti ECE potom ukázal na to,

konzumentom (príkladom je české Delmart

zákazníkov aj prostriedkom k často skokovému

že rozmanitosť výberu a kvalita ponuky

Bistro v spomínanom centre Quadrio v Prahe).

zvýšeniu návštevnosti i tržieb,“ dopĺňa L.

je kľúčová až pre viac ako tri štvrtiny

Napríklad Trinity Kitchen v britskom Leedse

Šindelářová. Zároveň ale dodáva, že zväčšenie

návštevníkov obchodných centier v západnej

kombinuje stálu ponuku s pravidelne sa

food courtu nemusí byť univerzálnym návodom

Európe.

obmieňajúce ponukou pop-up bistier so street

pre všetky obchodné centrá: „Vždy je

food a s rotáciou rôznych food truckov. Ponúka

potrebné brať do úvahy lokalitu, umiestnenie,

Fakt, že zákazníkom ide aj o kultúrne

tak zákazníkom autentický zážitok a zmenu, za

dostupnosť a cieľovú skupinu. Centrá na

a dizajnové prostredie potvrdzuje, že aj

ktorou sa oplatí vyraziť von. Mimo domov.

okrajoch miest budú mať väčší úspech
s predajňami čerstvých či trvanlivých potravín,

v prípade obchodných centier sa stále

zatiaľ čo centrá v strede miest môžu mať vyšší

častejšie hovorí o trende „slow food“.
Pokojné, inšpiratívne prostredie, kde si

SPOLOČNÝM MENOVATEĽOM
JE ZÁŽITOK

podiel kaviarní, reštaurácií alebo bistier.“
Veľkým trendom súčasnosti v západnej

Citovaná štúdia ECE potvrdzuje trend

Európe a USA sú tzv. potravinové haly

expanzie food & beverages na konkrétnych

(food halls), teda združenie viac predajní

číslach. V posledných niekoľkých

širokého spektra potravín v spojení s bistrami

málo rokoch sa priemerná plocha food

a kaviarňami ponúkajúcimi často miestne,

courtu v obchodných centrách v Európe

ale aj medzinárodné špeciality. V prípade

zdvojnásobila. A obrat operátorov food &

premysleného nastavenia sa takéto „food halls“

beverages aspoň v centrách ECE medzi

môžu stať kľúčovým nájomcom a stimulom

rokmi 2010 až 2015 vzrástol o neuveriteľných

návštevy pre nových zákazníkov. Medzi

54 %. Za posledné obdobie je trendom

najznámejšie a najrozšírenejšie koncepty patrí

tiež zrejmá konjunktúra záujmu o zdravé,

Eataly v niekoľkých svetových metropoliach

vegetariánske alebo vegánske jedlo.

alebo Östermalm Food Hall v Štokholme.

Zákazníci sledujú pôvod potravín aj

Mimochodom talianskym konceptom Eataly

ich šetrný prístup prípravy. Skúsenosť

sa inšpiroval aj slovenský reťazec Yeme. Na

developerov ukazuje, že rýdzo lokálne

Slovensku unikátny koncept stravovania je

koncepty a operátori čo do obchodného

plánovaný v projekte Stanica Nivy.

úspechu nezaostávajú za medzinárodnou
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FLASH NEWS
Reťazec Domino’s Pizza v USA testuje

DHL SUPPLY CHAIN NASADILA NAJNOVŠIU VERZIU INTELIGENTNÝCH
OKULIAROV PO CELOM SVETE

autonómne vozidlá na rozvoz pizze.
Robotické vozidlá R2 dodal start-up

DHL Supply Chain, člen skupiny Deutsche Post DHL Group, ďalej rozširuje zavádzanie inteligentných

Nuro. Po objednaní môžu zákazníci

okuliarov a zariadení nositeľných na tele, ako súčasť svojej digitalizačnej stratégie. Ako jeden z prvých

sledovať vozidlo prostredníctvom

zákazníkov na svete, DHL bude odteraz používať druhú generáciu Glass Enterprise Edition. Zariadenie

aplikácie a budú mať k dispozícii

je schopné virtuálne podporiť proces vychystávania tovaru v skladoch pomocou zraku (tzv. vision

jedinečný kód PIN na odomknutie

picking). Rozšírená realita v skladoch napomáha

priestoru na pizzu.

presnejšiemu, produktívnejšiemu a efektívnejšiemu
vychystávaniu tovaru. Užívateľsky jednoduché

Podľa portálu Reality.etrend sa

a intuitívne, hands-free vychystávanie zabezpečuje

priemyselný a logistický areál v Novom

pozitívny zážitok a je zamestnancami vysoko

Meste nad Váhom sa rozšíril o novú

hodnotené.

halu. Arete Invest do centrálneho skladu
pre región CEE pre medzinárodnú

Zdroj: Dhlsupplychain.sk

sieť internetových obchodov s módou
investovala takmer 12 miliónov eur.

Prologis začal výstavbu dvoch budov na

DACHSER ZAHAJUJE SKÚŠOBNÚ
SPOLUPRÁCU S MERCEDESBENZ EACTROS

mieru (BTS) s celkovou plochou

So svojím inovatívnym konceptom mestskej

40 000 m2 v parku Prologis Park

logistiky známym ako DACHSER Emission-Free

Wrocław IV. Ide o: 20 300 m2 pre

Delivery zaisťuje DACHSER bezemisné dodávky

Jotul Polska, novú pobočku nórskej

zberných zásielok v centre Stuttgartu. Spoločnosť

spoločnosti Jøtul AS, z najstarších

plánuje rozšíriť tento koncept aj do centier ďalších

výrobcov kachlí a kozubov a 18 300 m2

miest. V súčasnosti do ﬂotili zaraďuje čisto

pre Yusen Logistics.

elektrické 18 tonové vozidlá Mercedes-Benz

V novom sklade sídli tiež sieť Factcool.

km, nosnosť 4 – 5 t v závislosti od konkrétneho
modelu a ponúkajú priestor pre 18 paliet.
Zdroj: Dachser.sk

eActros. Prototypy eActrosy majú dojazd 200
Česká spoločnosť GriT (predtým CCV
informační systémy) spustila softvér LokiA
WMS - plnohodnotný skladový systém pre

ŽELEZNIČNÁ HODVÁBNA CESTA MÁ HUB AJ V ČESKEJ REPUBLIKE

začínajúce a menšie ﬁrmy, rastúci e-shopy

Železničná preprava sa teší stále väčšej obľube, okrem iného aj vďaka celkom dobrej predvídateľnosti

či vedľajšie sklady väčších spoločností.

času doručenia. „Preprava je organizovaná na základe pravidelných spojov a naši zákazníci môžu
počítať s tým, že ich zásielky dorazia do pražského hubu v ideálnom prípade dokonca už za 14 dní.

Dachser zahájil práce na rozšírení

Soﬁstikovaná železničná sieť spája hlavný

existujúcej prekladiskovej haly

európsky hub v poľskom Terespole (Małaszewicze)

v Lozorne. Ide o investíciu v rozsahu

s celou Európou,“ uvádza David Knobloch,

3 milióny eur a dokončenie stavby sa

prokurista spoločnosť Geis Air + Sea CZ. Aj vďaka

plánuje na september 2019. Existujúci

pražskému hubu ušetria dovozcovia v porovnaní

cross dock s plochou 300 m2 bude

s námornou prepravou čas a v porovnaní s

2

rozšírený o 3015 m a 31 brán.

leteckou prepravou výrazne náklady.
Zdroj: Geis-group.sk/sk

Správa DHL hovorí, že až 65%
respondentov označilo exponenciálny rast
e-commerce a jeho dopady na služby ako
niečo, čo bude mať závažný dopad na
dodávateľský reťazec.

PROLOGIS NA VYSOKÝ TRHOVÝ
DOPYT ODPOVEDÁ VÝSTAVBOU
NOVÝCH BUDOV V PARKU
BRATISLAVA

Skupina GEFCO, globálny expert na

udržateľné aj nadštandardné prvky. Budova 14
má napríklad strechu z časti pokrytú solárnymi
panelmi.
Zdroj: Prologiscee.eu

riešenie dodávateľského reťazca,

Prologis dokončil výstavbu dvoch nových

oznámila akvizíciu Chronotrucku,

špekulatívnych budov s celkovou plochou

spoločnosti spájajúcej prepravcov

25 300 m2 v parku Prologis Park Bratislava.

a dopravcov pomocou inovatívnej

V rámci výstavby vznikli: Budova 14 s plochou

digitálnej platformy.

9 800 m2, z ktorých je už 2 700 m2 vopred
prenajatých maloobchodníkovi s elektronikou

Prologis začal s výstavbou dvoch budov

– spoločnosti Electronic Star a 2 900 m2

na mieru (BTS) s celkovou plochou 40 000

spoločnosti Blitshtein Trading, distribútorovi

m2 v parku Prologis Park Wrocław IV.

potravín na hlavné trhy strednej a východnej
Európy. Druhou je Budova 20 s plochou 15
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500 m2. Nové budovy ponúknu zákazníkom
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VEĽTRH FACHPACK
UŽ 40-TY KRÁT
Európsky veľtrh pre obaly, procesy
a technológie FachPack otvorí svoje
brány 24. septembra 2019. Približne
1600 vystavovateľov bude mať
k dispozícii 12 výstavných hál, aby
predviedli svoje inovácie očakávaným
45 000 návštevníkom. Ide o jubilejný,
štyridsiaty ročník.
JUBILEJNÝ ROČNÍK S NOVÝM
SLOGANOM
FachPack je medzinárodný veľtrh
obalových technológií, kde môžete
stretnúť odborníkov a špecialistov
z obalového odvetvia, ktorí vám poskytnú
informácie o najnovšom vývoji a ponuke
priemyselných a spotrebiteľských obalov.
Nový imidž značky Fachpack a slogan

7 500 účastníkov,“ konštatuje Cornelia

prostredníctvom koncepcie, realizácie

„Zajtrajšok začína, keď ho vytvoríte“

Fehlner, riaditeľka výstavy FachPack

a iných prístupov. Témy „Smart balenie

(Tomorrow begins whe you create it) ho

a dodáva: „To je dôvod, prečo v tomto

- tlačená elektronika a viac“ v hale 9 sú

robí ešte aktuálnejším a dynamickejším

roku budú poprední odborníci z odvetvia

vzrušujúce a aktuálne. Spomeňme len tri:

a dodáva mu výraznejší vzhľad. Je

zdieľať svoje vedomosti o všetkých

Tlačená elektronika (printed electronics)

zameraný na riešenie a je zameraný, ale

druhoch predmetov na oboch fórach.“

- na ceste k digitálnemu baleniu, riešenia

ako spoľahlivý a pragmatický ako vždy.

Fórum PackBox v hale 7 bude miestom

Smart Packaging ako marketingový

FachPack je vo svojom segmente číslom

konania prednášok, workshopov a diskusií

a predajný nástroj a nové materiály pre

1 v Európe a je už tradičným miestom

o všetkých aspektoch obalových

väčšiu funkčnosť a udržateľnosť.

stretnutia všetkých zainteresovaných

materiálov, tlači obalov, konečnej úprave

subjektov.

a dizajne. Fórum TechBox sa zameria na
baliacu techniku a logistiku.

UDEĽOVANIA CIEN POČAS
FACHPACK

ŠPECIÁLNE VÝSTAVY
A MIESTA STRETNUTIA VO
VÝSTAVNÝCH HALÁCH

Návšteva slávnostného odovzdávania

Jubilejné podujatie „40 rokov FachPacku“
prinesie množstvo noviniek: rozsiahly
produktovými prezentáciami, špeciálnymi
šou a udeľovaním ocenení. Populárne
fórum PackBox (hala 7) bude opäť

cien je vždy niečo, čo by ocenia nielen
návštevníci, ale najmä výherci uznávanej
ceny German Packaging Award, ktorá je už

doplnené fórom TechBox (hala 4), ktoré

Samostatne od dvoch spomínaných fór

niekoľko desaťročí súčasťou FachPacku.

sa uskutoční opäť po jeho prvom úspechu

sa vo výstavných halách budú konať aj

Víťazné obalové riešenia si môžete pozrieť

v minulom roku. Spolu pre návštevníkov

šou, ktoré sa budú zaoberať špeciálnymi

na stánku Nemeckého ústavu pre balenie

prinesú približne 70 rôznych prezentácií

témami balenia. Hala 9 bude opäť

(dvi) v hale 5. Novinkou v tomto roku sú

produktov, workshopov a diskusií.

domovom obľúbeného tematického

ocenenia Sustainability Awards, ktoré

Veľa špeciálnych výstav a tematických

parku „Obaly v lekárskej technike,

ponúka spoločnosť Packaging Europe.

parkov sa zameria na konkrétne témy

farmácii a chémii“. Prvýkrát sa uskutoční

Ocenené produkty kategórie Sustainability

balenia. Pavilón európskych obchodných

prehliadka so sprievodom, ktorá poskytne

Awards si môžete pozrieť aj v hale 7.

a profesijných združení v hale 5 bude opäť

návštevníkom špeciálnu prezentáciu riešení

k dispozícii pre networking. Novinkou

pre všetky aspekty obalov a technológií

Registrácia a účasť na všetkých zložkách

v tomto roku je aj prezentácia ocenení

súvisiacich s farmaceutickými, chemickými

sprievodného programu sú bezplatné.

Sustainability Awards, ktoré sa bude

a medicínskymi produktmi.

Podrobné informácie nájdete na:

udeľovať doplnkom vyhlasovania cien
German Packaging Award.

www.fachpack.de/programme
Red, Zdroj a foto: Fachpack.de

sprievodný program s mnohými

V hale č. 8 bude v rámci Norimberských
veľtrhov prezentovaná špeciálna výstava

„Pridanie Fóra TechBox do populárneho

„Ekologicky šetrné prémiové balenie“,

fóra PackBox sa minulý rok stretlo so

ktorá bude hovoriť o tom, ako je trvalo

silným záujmom a celkovo ho navštívilo

udržateľný dizajn obalov vytváraný
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MÁ SLOVENSKÝ
PÔVOD VÄČŠIU VÁHU?

produkty (17 %) a cukrovinky čokoládové (18
%). Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku
2019 zaznamenaný nárast v 14 kategóriách,
najvýraznejší v kategórií olejov (plus 7 p.b.)
a spracovaných produktov (plus 5 p.b.) Pokles
zaznamenali balené mäsové výrobky (mínus
3 p.b.) a nealko nápoje (mínus 4 p.b.). Najviac

Nakupujeme slovenské výrobky
a značky viac alebo menej? Dostávajú
väčší alebo adekvátny priestor
v regáloch a letákoch? Sú rozdiely
v tom, čo spotrebiteľ deklaruje od toho,
čo v skutočnosti nakúpi? Odpovede
poskytujú aktuálne prieskumy Nielsen,
Go4Insight a Cetelem člen BNP Paribas
Group.

slovenských potravín je zastúpených už tradične

Budú sledovať uplatňovanie spomenutého

na regáloch reťazcov COOP Jednota (58 %)

Zákona o neprimeraných podmienkach v praxi

a CBA (49 %), najmenej v reťazci Lidl (18 %).

a vzhľadom na jeho uplatňovanie budú rokovať
o návrhoch na jeho úpravu.
Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje
už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia
Zaujímavé zistenia k motivácii nakupovať

s GfK, v roku 2019 ho realizoval prostredníctvom

domáce, lokálne výrobky a značky a čo

agentúry Go4insight, ktorá je pokračovateľom

vlastne chápeme pod lokálnou produkciou

aktivít GfK. Terénny zber údajov prebiehal

priniesol aktuálny medzinárodný prieskum

v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých

L’Observatoire Cetelem1. Zatiaľ čo najviac ľudí

predajniach ako v roku 2018. Podiel slovenských

v EÚ považuje za lokálny produkt ten, ktorý

potravín klesal od roku 2011, kedy dosahoval

bol vyrobený v ich regióne, 31 % vyrobený

Otázka postavenia slovenských potravín ako

50 %, na úroveň 37,2 % v roku 2017, pričom

v ich krajine a len 5 % v EÚ, na Slovensku

aj vzťah Slovákov k slovenským značkám sú

v roku 2019 už druhý rok rastie a v tohtoročnom

je pojem lokálny produkt vnímaný širšie:

v oblasti retailu stále pretriasané témy. Prispela

prieskume dosiahol úroveň 38,6 %. „Na to, aby

22 % respondentov uviedlo, že musí byť

k tomu aj legislatíva. Zákon o potravinách, ktorý

podiel rástol výraznejším tempom, je potrebné

vyrobený v regióne, 44 % vo vlastnej krajine

poslanci novelizovali cez Zákon o neprimeraných

prijať zo strany vlády proaktívne opatrenia na

a až 34 % v EÚ. Pokiaľ ide o motiváciu,

podmienkach pri predaji potravín je účinný

podporu potravinárskeho priemyslu, najmä

prečo ľudia uprednostňujú lokálne produkty,

od 1. mája toho roku a hovorí, že slovenské

ﬁnančných nástrojov na technologickú obnovu

v Európe sa vytvorili dve veľké skupiny. Pre

potravinárske produkty majú mať v letákoch

a inovácie v potravinách,“ uviedol Daniel

západnú Európu (s výnimkou Španielska

minimálne 50% zastúpenie. V zákone však

Poturnay, prezident Potravinárskej komory

a Portugalska) je to väčšinovo spôsob ochrany

nie je exaktne stanovené, aká veľká plocha by

Slovenska.

životného prostredia, pre východnú Európu
(vrátane Slovenska) zasa prejav patriotizmu.

to mala byť. Dôležitosť predaja slovenských
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PATRIOTIZMUS, PODPORA
ZAMESTNANOSTI A DÔVERA

slovenských potravín na pultoch obchodov spolu

PODIEL STÚPA, DÔVOD NA
OSLAVU TO ALE NIE JE

Red, zdroj: Nielsen, Cetelem, Go4Insight, PKS, MPRV SR, Foto: Pixabay.com, MPRV SR

pripravovaných legislatívnych opatreniach.

potravín vyzdvihli na spoločnom stretnutí

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov

Za dôležitejší dôvod ako európsky priemer

zástupcovia COOP Jednoty Slovensko, Zväzu

na regáloch je v kategóriách mlieko (70 %), vody

považujeme podporu zamestnanosti (SR 51 %,

obchodu SR, Slovenskej poľnohospodárskej

a minerálky (58 %), víno a pivo (51 %) a liehoviny

priemer EÚ 43 %) či to, že pôvod a zloženie

a potravinárskej komory (SPPK) a Potravinárskej

a destiláty (49 %). Najmenej zastúpené slovenské

lokálnych produktov v nás vzbudzuje dôveru (SR

komory Slovenska (PKS). Zároveň sa však

výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky

36 %, priemer EÚ 32 %). Najviac dôverujeme

zhodli na spoločnom postupe vo viacerých

nečokoládové (10 %), oleje a konzervované

produktom z našej krajiny a regiónu (95 %,

PROMOTION

resp. 94 %), najmenej produktom z Číny (32
%). Najdostupnejšie lokálne produkty sú podľa
obyvateľov potraviny (91 %).

SLOVENSKÝ PÔVOD POVAŽUJEME
PRI MÄSE ZA VEĽMI DÔLEŽITÝ
Aktuálny prieskum spoločnosti Nielsen2
odhaľuje ďalšie postoje Slovákov ku slovenským
potravinám a ukazuje, čím si slovenskí
spotrebitelia reálne plnia svoje nákupné košíky.
Obyvatelia Slovenska deklarujú, že pri výbere
je najdôležitejšia čerstvosť3 a kvalita potravín,
až následne na tretiu priečku radia cenu.
Preferencia zdravého životného štýlu posunula
zdravé zloženie potravín na štvrté miesto
a v tesnom závese za ním nasleduje krajina
pôvodu.

40 %). Pôvod zo Slovenska pri tvrdom alkohole

V tvrdom alkohole bol v roku 2018 podiel

je dôležitý pre približne štvrtinu Slovákov.

slovenských značiek takmer 60 % a od
roku 2016 mierne poklesol. Pri minerálnych

Ak však majú slovenskí spotrebitelia na výber

vodách rovnako došlo k miernemu poklesu

porovnateľné slovenské a zahraničné potraviny,
jednoznačne dominuje voľba slovenských
výrobkov – deklaruje to takmer 70 % Slovákov,

ČO REÁLNE NAKUPUJEME
V OBCHODOCH?

slovenských značkových výrobkov a ich
podiel sa stabilizoval na 56 %. Rozdielnosti
v deklaráciách spotrebiteľov od skutočných

kým len 1,4 % z nich by volilo zahraničnú značku.
Slovenský pôvod potravín je najdôležitejším

Spoločnosť Nielsen analyzovala vybrané

nákupov sme videli pri viacerých kategóriách.

atribútom pri výbere mäsa a mäsových výrobkov,

produktové skupiny a porovnala tržby

Môže to zapríčiňovať aj fakt, že niekedy

kde až 91 % Slovákov považuje pôvod výrobku

slovenských a zahraničných značiek

spotrebitelia nemajú znalosti o pôvode krajiny,

zo Slovenska za veľmi dôležitý. Nasleduje mlieko

s osobitným vyčlenením privátnych značiek

alebo si myslia, že kupujú slovenský produkt,

a mliečne výrobky a pekárenské výrobky (88 %).

za rok 2018 a porovnala aj trend s rokom

pritom ide o značku vyrábanú mimo nášho

Pôvod ovocia a zeleniny zo Slovenska považuje

2016. Jana Magicová, group account

územia, alebo aj naopak. Niektoré značky

za dôležitý 84 % Slovákov a pre tri štvrtiny

manager spoločnosti Nielsen: „Zo skúmaných

môžu spotrebitelia vnímať ako slovenské, lebo

slovenských spotrebiteľov je dôležitý pri múke,

produktových skupín potravín nás zaujal

z minulosti ich poznali ako československý

cukre a strukovinách. Z nápojov radili Slováci

najvyšší podiel slovenských značiek v tvrdom

produkt, ale vyrábajú sa v Českej republike.

na najvyššie priečky v dôležitosti slovenského

alkohole a minerálnych vodách, teda práve

Alebo napríklad značka môže evokovať

pôvodu pivo (takmer polovica), nasledujú

v tých kategóriách, kde Slováci nedeklarovali

vo svojom názve „slovenskosť“, pritom je

nealkoholické nápoje, minerálne vody a víno (nad

najvyššiu dôležitosť slovenského pôvodu.

vyrábaná mimo Slovenska.“
Slovenské značky pív a radlerov si ukrajujú
tesne nadpolovičnú časť (51 %) z tržieb tejto

PODIEL SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH ZNAČIEK NA TRŽBÁCH

kategórie, avšak práve pri týchto obratovo
veľmi silných kategóriách došlo od roku 2016

Tvrdý alkohol

59 %

Minerálne vody

56 %

Pivo + radlery

51 %

Jogurty

44 %

Keksy

30 %

11 %

28 %

16 %

42 %
29 %

44 %

7%
27 %

38 %

k najvýraznejšiemu poklesu slovenských
značiek, a to o 6 percentuálnych bodov (57
% v 2016). J. Magicová uvádza aj príklady
nárastu podielu slovenských značiek: „Pozitívny
trend v dôležitosti postavenia slovenských

18 %

značiek sledujeme najmä pri jogurtoch – v roku
2018 dosiahli značkové slovenské jogurty

Sladné snacky bez čipsov

31 %

Maslá a margaríny

37 %

20 %

Čokoláda

32 %

53 %

11 %

podiel 44 %, kým pred tromi rokmi to bolo
len 40 %. Podobne v maslách a margarínoch

27 %
78 %

11 %

došlo k výraznejšiemu posilneniu postavenia
slovenských značiek – za tri roky narástol

Zmrzlina

6%

66 %

28 %

podiel zo 17 % na 20 %.“ Naopak, najnižší

Čipsy

4%

69 %

27 %

podiel slovenských značkových produktov

Nealko nápoje

4%

zaznamenali kategórie nealkoholických
77 %

19 %

nápojov (bez minerálnych vôd) a zemiakových
lupienkov – len 4 % z ich celkových tržieb

£

slovenská značka

£

zahraničná značka £

privátna značka

Zdroj: maloobchodný audit Nielsen, Pozn.: Maloobchodné predajne s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra, Obdobie: rok 2018

putujú na slovenské značky. „V niektorých
kategóriách súvisí vyšší podiel zahraničných
produktov s nedostatočnou šírkou slovenského

21

PROMOTION

Slovensko spol. s r.o. na 1. mieste s produktom
Hellmann´s šalátový dresing Med & horčica.
Cena PKS poskytuje možnosť, ako ukázať či už
odbornej verejnosti, médiám či spotrebiteľom, že
kvalitné produkty máme aj na Slovensku.
Značkové potraviny aj potraviny pod privátnymi
značkami podliehajú trendom. Spomeňme len
reformuláciu výrobkov (napr. náhrada cukru za
stéviu), meal replacement (teda náhrada bežného
jedla snackom, smoothie, koktejlom alebo iným
vyváženým pokrmom) či clean label (návrat
k prírode, naturálnosti, bez obsahu aditívnych
látok). Dopyt je po produktoch so zdravotnými
beneﬁtmi, prémiových cukrovinkách, nutrične
vyvážených mrazených polotovaroch, ale aj
kóšer potravinách. Na strane producentov
sortimentu a zákazníci tak reálne nemajú na

„Medzinárodný trh s privátnymi značkami je pre

aj konzumentov teda rastie záujem o pôvod

výber. Sú ale logicky aj prípady, kedy suroviny

našich výrobcov mimoriadne atraktívny. Dokazuje

a kvalitu potravín, o životné podmienky

nemôžu pochádzať z lokálnych zdrojov alebo

to fakt, že spomedzi všetkých potravinárskych

zvierat, nutričnú hodnotu a férovosť obchodu.

spracovanie nie je realizovateľné na Slovensku –

veľtrhov priťahuje práve PLMA v Amsterdame

Spotrebiteľ chce poznať príbeh svojho jedla.

napríklad trstinový rum,“ vysvetľuje J. Magicová.

najviac slovenských vystavovateľov. Na

KRAJINA PÔVODU A PRIVÁTNE
ZNAČKY

aktuálnom ročníku sa ich predviedlo celkovo 21,

1

čo je fantastické číslo,“ podotkla vicepremiérka

zvyklosti domácností v Európe. Kvantitatívny spotrebiteľský

a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja

prieskum uskutočnila spoločnosť Harris Interactive od 27.

vidieka SR Gabriela Matečná. „Produkcia

novembra do 10. decembra 2018 na vzorke 13 800 ľudí vo

potravín pod privátnymi značkami umožňuje

veku 18 až 75 rokov v 17 krajinách. Bola použitá technika

Prieskum L’Observatoire Cetelem analyzuje spotrebiteľské

To, že slovenské značky majú veľký potenciál

výrobcom naplniť svoje výrobné kapacity, vyrábať

CAWI (on-line dotazníky).

na slovenskom trhu, svedčí aj ich najsilnejšia

s väčšou efektivitou a získavať tak prostriedky

2

preferencia v rámci rôznych krajín pôvodu.

pre ďalšie investície. Dostať privátnu značku do

na elektronických pokladničných dátach takmer všetkých

Podľa Nielsen za najkvalitnejšie považujú

portfólia spoločnosti nie je jednoduchý proces.

lokálnych aj zahraničných reťazcov a aliancií pôsobiacich na

Slováci potraviny práve zo Slovenska, nasledujú

Obchodníci často kladú na výrobcov vysoké

Slovensku.

nemecké a rakúske potraviny. S odstupom na

kvalitatívne a nákladové požiadavky,“ doplnil

3

štvrtej priečke sa umiestnili české produkty,

Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie

populácia SR 15+, N=513

na piatu pozíciu sa zaradilo Taliansko

potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Údaje maloobchodného auditu sú založené predovšetkým

Omnibus Nielsen Admosphere Slovakia, internetová

a následne takmer rovnaký postoj majú Slováci
k maďarskému a španielskemu pôvodu potravín.

miesto z vybraných krajín.

MÁME KVALITNÉ
A KONKURENCIESCHOPNÉ
ZNAČKY

L’Observatoire Cetelem tvrdí, že obyvatelia

Aj veľtrh PLMA je dôkazom toho, že na Slovensku

Slovenska sú ochotnejší zaplatiť za lokálny

vznikajú výrobky, ktoré obstoja v medzinárodnej

produkt viac ako priemerný Európan (SR 68 %,

konkurencii. Môžeme uviesť napríklad slovenský

priemer EÚ 61 %). Avšak cena tu ako rozhodovací

McCarter, ktorý pravidelne získava prestížne

faktor pri nákupe predbehla kvalitu aj chuť.

ocenenia a je výrobcom renomovaných značiek

Osmičku krajín uzatvára Poľsko, ktoré Slováci
umiestnili pri vnímaní kvality potravín na posledné

Body&Future, Rio Fresh, Rio Fusion, Zeus
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Pre doplnenie obrazu o cenách potravín Pavol

a V12. Ocenenia si priniesol aj z veľtrhov Fruit

Zajac, Client Business Partner, Nielsen dodáva:

Logistica, ANUGA, Gulfood Dubai a SIAL. V rámci

„Vnímanie spotrebiteľov o cenách slovenských

Ceny Potravinárskej komory Slovenska získala

produktov môže byť do istej miery ovplyvnené

ﬁrma 1. miesto v kategórii Inovácia v rámci

aj faktom, že na trhu sa okrem slovenských

potravín na osobitné výživové účely s výrobkom

a zahraničných značkových produktov

Body&Future BCAA smoothie. Spoločnosť

nachádzajú aj privátne značky reťazcov, ktoré

Agrokarpaty Plavnica získala cenu v kategórii

tvoria približne jednu pätinu z celkových tržieb.

Inovatívny výrobok a zároveň 1. miesto za

Ako príklad uvediem minerálne vody, ktorých

produkt SLOVAKIA čajová kazeta. Druhé miesto

privátne značky majú cenu približne o polovicu

obsadila s výrobkom Horčica Žitnoostrovská

nižšiu ako sú ceny slovenských značiek. Privátne

pikantná spoločnosť TOMATA, s.r.o. a 3. miesto

značky bez ohľadu na krajinu pôvodu (pozn.

získala Ovocná nátierka Čučoriedka Mojko

často nie je uvedená na obale) sú v porovnaní so

280 g od spoločnosti RISO-R, s.r.o. V kategórii

slovenskými aj zahraničnými značkami lacnejšie.“

reformulácia dominovala spoločnosť Unilever

POTRAVINY Z KTOREJ
KRAJINY POVAŽUJETE ZA
NAJKVALITNEJŠIE?
£
£
£
£
£
£
£
£

Slovensko
Nemecko
Rakúsko
Česko
Taliansko
Maďarsko
Španielsko
Poľsko

2,8
3,0
3,2
3,9
4,8
5,4
5,5
7,5

Zdroj: Nielsen, Omnibus Nielsen Admosphere Slovakia, internetová
populácia SR 15+, N=513, Pozn. Zoradené od najkvalitnejšej po
najmenej kvalitnú.
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ZDRAVÁ BONBONIÉRA
Z BYLINIEK ZO SLOVENSKA
Pri príležitosti zisku 1. miesta v kategórii Inovatívny výrobok v rámci prvého
ročníka Ceny Potravinárskej komory Slovenska sme sa rozprávali s Ing. Helenou
Petrusovou, konateľkou AGROKARPATY, s.r.o Plavnica.
Ing. Helena Petrusová,
konateľka AGROKARPATY, s.r.o Plavnica.
Aká bola Vaša motivácia nominovať práve

je ten, že konzument chce poznať príbeh jedla

produkt Čajová kazeta SLOVAKIA do súťaže

a nápojov. Aký príbeh je za ekologickou výrobou

o Cenu Potravinárskej komory Slovenska?

bylín a čajov, ktoré sú práve vo víťaznej kazete?

Sme slovenská spoločnosť, ktorá sa venuje

Spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o v Plavnici

čierna a Rakytník rašetliakový, rastlina tretieho

ekologickému pestovaniu liečivých rastlín, snažíme

vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je

tisícročia, ktorej plody majú okrem iných vynikajúcich

sa dodržiavať tradície našich starých mám,

pestovanie liečivých rastlín, momentálne na 340

účinkov aj protikarcinogénne účinky.

prispôsobujeme tomu aj receptúry čajov, vizuálnu

hektároch. Horský región okresu Stará Ľubovňa

časť obalov. Čajová kazeta SLOVAKIA to všetko

patrí medzi oblasti

reprezentuje.

ekologicky čisté, vhodný pre

pestovania liečivých rastlín aj pestovaniu drobného
ovocia, ako napríklad Arónia čiernoplodá, Ríbezľa

pestovanie ekologických
Čím je produkt špeciﬁcký? Ktoré čaje z Vášho

poľnohospodárskych

portfólia obsahuje?

produktov. Základom
hospodárenia je šetrné

Čajová kazeta SLOVAKIA obsahuje špeciálne

a priemyselné hospodárenie

receptúry z nášho regiónu. Zákazníci v nej nájdu šesť

s pôdou, rozvoj jej optimálneho

druhov čajov: Pieniny, Pltnícky, Tatry, Poľovnícky,

zloženia a úrodnosti.

Ekologické
poľnohospodárstvo využíva

Šípka s rakytníkom a Čučoriedka s aróniou.
Spracovanie rastlín prebieha

krajinu spôsobom, ktorý
ju neohrozuje, čiže dokáže

Ako reagujú spotrebitelia, obchodní partneri na

maximálne šetrným spôsobom,

Slovakia čajovú kazetu?

podľa podmienok ekologického

s ňou spolupracovať, brať si plody a dary zeme

hospodárenia, ktoré ma na zreteli ochranu životného

a pri tom zabezpečuje priaznivé podmienky pre jej

Spotrebiteľ reaguje pozitívne a predajnosť

prostredia a krajiny v danej oblasti. Všetky výrobky

ostatné schopnosti a funkcie. Len takýmto citlivým

považujeme za úspešnú. Kazetu nazývam „zdravou

sú z čistých prírodných produktov vhodné na denné

prístupom bude možné zbierať úrodu z našich polí

bonboniérou“.

užívanie s podporným liečivým resp. posilňujúcim

aj o mnoho rokov neskôr, preto naše pestovanie

účinkom.

nevnáša do prostredia cudzie látky v podobe
rôznych chemikálii ako sú pesticídy, insekticídy,

Produkt Slovakia čajová kazeta je skutočne

fungicídy a umelé hnojivá.

mimoriadne vhodný ako darček. Vnímajú to

Liečivé rastliny, ktoré sú vo výrobkoch ﬁrmy

tak aj zákazníci? Pociťuje sezónnosť v predaji

AGROKARPATY, s.r.o Plavnica, pod značkou

prípadne chystáte nejaké aktivity spojené

ELIXÍR, sa pestujú v ekologicky nezaťaženom

Zber byliniek je najkrajším, ale tiež najnáročnejším

promóciou produktu pred Vianocami?

prostredí oblasti Pienin a Magury pod Vysokými

obdobím v našom pracovnom procese.

Tatrami. To isté platí aj o rastlinách z divorastúceho
zberu a lesných plodov.

Plantáže sú rozkvitnuté, hýria farbami. Je
nádherné, keď stojíte uprostred rozkvitnutej

období, kde nás oslovujú ﬁrmy. Na kazetu vieme
umiestniť aj ﬁremné logo odberateľa, a tým vznikne

Dbáme na termín zberu, aby výskyt účinných látok

farebnej, voňavej lúky a ste v symbióze s prírodou,

veľmi zaujímavý reklamný darček.

bol čo najvyšší. Rastliny sa čistia a zberajú zväčša

načerpávate energiu. Musíme však brať do úvahy

ručne, sušia sa v širokokapacitných sušičkách. To,

aj nevyspytateľné počasie a poponáhľať sa

že celý pracovný proces od zasiatia rastliny, až po

pozbierať úrodu. Pre nás patriotov je významný

ﬁnalizáciu výrobku a vlastnú distribúciu, je ,,pod

aj fakt, že vytvárame pracovné príležitosti ako

jednou strechou“, zaručuje najvyššiu kvalitu, za čo

v poľnohospodárstve, tak aj v procese sušenia,

najlepšiu cenu.

homogenizácie, balenia a distribúcie. Tým, že zber

Potravinári hovoria, že jedným zo silných trendov

kvetov, a tiež kvetov z vňaťou sa realizuje ručne,
Výrobky sú bez umelých farbív a aróm. Preto

zamestnávame v sezóne aj brigádnikov.

ich ľudský organizmus dobre prijíma a pozitívne
na nich reaguje. Problematiku v oblasti liečivých

Aj napriek tomu, že poľnohospodárska činnosť je

rastlín a receptúr y bylinných produktov riešime so

náročná, my ju robíme s láskou, a som rada, že

špičkovými odborníkmi a fytoterapeutmi.

takýmto spôsobom môžeme vniesť aspoň kúsok
z našej krásnej prírody do každej domácnosti...
(pti)

Áno, kazety sa najviac predávajú v predvianočnom

V dnešnej dobe sa naša spoločnosť venuje okrem
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BUSINESS COFFEE

SVET BEZ OPEĽOVAČOV

Red, Zdroj a foto: Mondelez, Tesco, magazín Spojená Bratislava, JTRE, red, BEEcosystem, Pixabay.com

Legenda hovorí, že praotec Čech vystúpil na Říp, rozhliadol sa dookola a zvolal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem
a strdím oplývající!“ Od tých čias sa mnohé zmenilo, niečo k lepšiemu a niečo k horšiemu. Ako by to asi vyzeralo
v krajine, v ktorej by ono „strdí“, teda med nemal kto vyrábať? Keby chýbali včely?
PREHLIADKA PRÁZDNYCH
REGÁLOV

INICIATÍVA HARMONY K VÄČŠEJ
BIODIVERZITE

Ak nebudú opeľovače, nebude potrava a potom

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou

ani život. Práve v lamačskom hypermarkete

zdravých ekosystémov a majú významnú úlohu

Tesco sa ukázalo, ako by asi vyzerala ponuka,

pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu

ak by včely a motýle vymizli. Zákazníci by sa

potravín. Bez práce opeľovačov by na pultoch

márne rozhliadali ako praotec Čech. Čakal by ich

chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné

pohľad na prázdny regál. „Žiadny zodpovedný

šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom,

obchodník sa nehrdí prázdnymi regálmi. No

kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno,

v tomto prípade sme urobili výnimku. Keďže

pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či

opeľovače významne prispievajú k udržaniu

výrobky z kaučuku. Voľne žijúce a domestikované

ekologickej rovnováhy, a teda aj k dostupnosti

opeľovače zároveň prispievajú aj k ochrane

kvalitných potravín a k zdraviu obyvateľstva,

biodiverzity, teda prírodnej rozmanitosti. Tým

rozhodli sme sa podporiť iniciatívu Ministerstva

významne pomáhajú k zdravému životnému

životného prostredia SR a ukázať aj našim

prostrediu, a teda aj k zdraviu obyvateľstva.

zákazníkom ich význam v prírode,“ podotkol

So zaujímavým projektom sme mali možnosť

Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti

zoznámiť na poli blízko obce Lovosice na

Tesco Stores SR. Svetový deň včiel (20. 5.)

Litoměřicku. V lánoch pšenice je tu popri poľnej

a Medzinárodný deň biodiverzity (22. 5.) si

cesty odrazu pás lúky. Zámerne. Ide o takzvaný

Ministerstvo životného prostredia tento rok

medonosný pás, kde je nasiatych asi deväť

pripomenulo takto symbolicky. Pri prázdnom

rôznych bylín, ktoré postupne počas vegetačného

regáli.

obdobia zakvitajú a vytvárajú tak ekosystém pre
opeľovače. Projekt je súčasťou medzinárodnej

„Populácia včiel a motýľov, ktoré patria ku

aktivity spoločnosti Mondelēz International

kľúčovým opeľovačom, je ohrozená. Konkrétne

s názvom Harmony Charter (v SR Iniciatíva

je v Európe ohrozených až 40 % včiel a 30

Harmony), ktorá vznikla vo Francúzsku v roku

% motýľov. A Slovensko nie je výnimkou. Na

2008. Medonosné pásy tvoria zhruba 3 % plôch

druhej strane, až takmer 75 % plodín závisí

pšenice na poliach pestovateľov, ktorí dodávajú

práve od opeľovačov. Tam, kde klesá populácia

túto špeciﬁckú odrodu pšenice vhodnú na výrobu

opeľovačov, plodiny dosahujú menší rast

sušienok koncernu Mondelez. V súčasnosti je

a vykazujú horšiu stabilitu,“ uviedol László

vďaka iniciatíve globálne 1026 hektárov takto

Sólymos, podpredseda vlády a minister životného

vyčlenených pre rozvoj miestnych biotopov. Za

prostredia SR.

neosiatu plochu dostávajú farmári kompenzácie.
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Partner rubriky: Baliarne

BUSINESS COFFEE

To však nie je všetko. Musia spĺňať aj ďalšie

RENESANCIA VČELÁRSTVA

podmienky trvalej udržateľnosti. Rok od roka
prísnejšie. Cieľom Mondelez je totiž vyrábať všetky

Napriek dôležitosti včiel na celom svete včelstvá

sušienky do roku 2022 len s pšenice pestovanej

ubúdajú. Európa je vo výrobe medov sebestačná

s minimálnym použitím pesticídov, rastových

iba na 60 %. Na Slovensku síce toto remeslo

stimulátorov a umelých hnojív. Rovnako prísne

pomaly ožíva, stále však nie sú počty ideálne.

nároky sú kladené na spracovateľov, teda mlyny.

V roku 1989 bolo u nás registrovaných 38 812

Podľa zástupcov ﬁrmy sa spotrebitelia orientujú

včelárov so 474 296 včelstvami, štatistika za

na tzv. mindful snacking, teda chcú rýchlo zahnať

rok 2018 hovorí iba o 18 251 včelároch s 281

hlad, nechcú sa obmedzovať, ale chcú siahnuť

000 včelstvami. Klesá aj produkcia medu na

po niečom na prvý pohľad zdravom a vychutnať

Slovensku. Ministerstvo životného prostredia za

si toto jedlo. Aby bol spotrebiteľ informovaný, na

posledné tri roky spravilo viacero legislatívnych

produktoch vyrábaných zo spomenutých surovín

a nelegislatívnych krokov k ochrane včiel

od septembra bude logo Iniciatíva Harmony.

a motýľov na Slovensku.

V závode v Lovosicích sa vyrábajú napríklad
sušienky BeBe Dobré ráno a Brumík.

Včelárstvo zažíva takú renesanciu, že úle
sa stali nedostatkovým tovarom. Pekný
nápad zo zahraničia sú úle na pozorovanie

VČELA MEDONOSNÁ, VČELA
NENAHRADITEĽNÁ

včiel BEEcosystem. Sú vyhotovené tvare
šesťuholníka a majú jednu stranu priehľadnú.
Cieľom ﬁrmy je zvýšiť dostupnosť vzdelávania

O včelách sa dozvedeli aj účastníci SAVinci, ktorú

o opeľovačoch pre všetkých, od nadšencov

v budove Westend Gate zorganizoval Westend

až po poľnohospodárov / ekoturistov

spoločne so Slovenskou akadémiou vied. Juraj

a inštitucionálnych pedagógov. BEEcosystem

Majtán, ktorý pôsobí v Ústave molekulárnej biológie

sú vnútorné, vonkajšie nástenné a modulárne.

začal svoju prednášku podobne ako my náš článok.

Tento úľ môže doslova rásť spolu s kolóniou

Ďalej spomenul, že človek v priemere spotrebuje

včiel, stačí pridať ďalšie jednotky a prepojiť

1,2 kilogramu medu za rok, ale jedna včela za svoj

ich. Jedna stojí okolo 600 eur. Podobne

život spracuje iba jednu dvanástinu lyžičky medu. Za

zvýšený dopyt ako po úľoch je aj po knihách

jeden deň môže včela navštíviť až 5000 kvetov.

o včelárstve. Počnúc možno od klasických diel
ako „Slovenskí včelár“ alebo „O úhoroch ai

Kvaliﬁkovaný odhad hovorí, že zo 100 druhov

včelách rozmlúváňí“, ktorých autorom je Juraj

plodín, ktoré tvoria 90 % svetovej potravy, je až 71

Fándly a skončiť môžete pri beletrii. Nórska

opelených práve včelami. Ak by sme opeľovanie

spisovateľka Maja Lunde vo svojom románe

vyčíslili ako prácu, tak jej globálna hodnota bude

Príbeh včiel sleduje osudy troch generácií

265 miliárd eur. Ak by však zo dňa na deň zmizli,

včelárov a na pozadí celosvetovej ekologickej

len v Európe by vo veľmi krátkom čase vymizlo

krízy spriada pútavý príbeh o ich vzťahu nielen

vyše 20 000 druhov rastlín a nadväzne aj ďalším

ku včelám a k prírode, ale aj k rodine.

hmyz, vtáctvo a iné druhy živočíchov. Včely sú
nenahraditeľné. Prispievajú k udržateľnému rozvoju
životného prostredia a zachovaniu biodiverzity.

e obchodu, a. s. Poprad
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PRE VŠETKY GENERÁCIE
Ak sme spomínali, že pestrý program
Agrokomplexu je príťažlivý pre všetky
generácie, nuž tradične veľká pozornosť patrí
najmladším. V súčasnom modernom a často
pretechnizovanom svete sa deti nie často stretnú
s tým, ako sa pestujú poľnohospodárske plodiny
a chovajú hospodárske zvieratá či so životom
v prírode a lese. Treba pochváliť, ako starostlivo
a tvorivo sú už tradične pripravované expozície,
zamerané na najmladších a ich výchovu
a vzdelávanie tým najprirodzenejším spôsobom.
Ťahákom výstavy je aj tento rok jedinečný

AGROKOMPLEX 2019

interaktívny pavilón F s témou Spoločne

PRE ODBORNÍKOV AJ
ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

a predovšetkým pre deti zaujímavou formou.

rozvíjame vidiek, prezentujúci rôzne oblasti
poľnohospodárstva a potravinárstva hravou
Medzi novinkami na výstave nechýbajú ani
producenti zdravých potravín, nová oddychovo-športová zóna, či pavilón C plný atrakcií pre
deti. Slovenský rybársky zväz pripravuje pre
návštevníkov pútavý program pri jazerách,
spojený s rôznymi súťažami.

Strategický plán slovenského
poľnohospodárstva na roky 2021 –
2027, tak sa volá jedna z kľúčových tém
diskusných okrúhlych stolov, ktoré sa
odohrajú pred záverom augusta v rámci
výstavy Agrokomplex, našej najväčšej
prehliadky poľnohospodárstva a
potravinárstva.

významná konferencia k tejto problematike.
Tá bude pokračovať spomenutým diskusným

Aj tento rok sa budú na Agrokomplexe udeľovať

okrúhlym stolom a ďalšími krokmi tak, aby

ocenenia Značky kvality SK. O kvalitách

začiatkom budúceho roku bola k dispozícii

slovenskej produkcie v pavilóne M1 presvedčí

konkrétna stratégia, ktorá toto dôležité

viac ako 100 vystavovateľov – držiteľov tohto

odvetvie nášho hospodárstva a života posúva

ocenenia. Po minuloročnom úspechu sa opäť

dopredu.

v pavilóne M4 na Festivale národných špecialít
odprezentujú producenti kvalitných slovenských

Pre odbornú verejnosť sú pripravené diskusné

potravín. Pavilón B bude patriť ekologicky

okrúhle stoly zamerané aj na ďalšie témy,

zameraným výstavám Ekofestival a Enviro. Okrem

konkrétne dvojitú kvalitu potravín v Európskej

prezentácií na tému Príroda a krajina si budú

V dňoch 22. až 25. augusta sa na Národnom

únii, problematiku chýbajúcej infraštruktúry

môcť návštevníci zakúpiť ekologické výrobky

výstavisku v Nitre na ploche viac než 60

v živočíšnej výrobe a oblasť podpory

a kozmetiku. V pavilóne M3 spoznáte najkrajšie

tisíc štvorcových metrov predstaví okolo

poľnohospodárstva z európskych zdrojov.

kúsky úrody Ovocie roka a Zelenina roka.

prechádzajúce prekračovali číslo stotisíc

Hlavnú tému výstavy zvýrazní i program

Na svoje si prídu labužníci aj milovníci kultúry,

návštevníkov a obdobný záujem sa očakáva aj

zameraný na výrobu zdravých potravín zo

najmä ľudového umenia. Agrokomplex 2019

teraz. Okrem odborníkov a praktikov zo sféry

slovenských chovov a tiež na pestovanie

svojou pestrosťou láka a pozýva všetkých.

poľnohospodárstva a potravinárstva výstava

geneticky nemodiﬁkovaných rastlín pre

Na záver však opätovne podčiarknime

priťahuje aj širokú verejnosť a na svoje si prídu

výrobu výnimočných potravín. Súčasťou

jeho význam pre naše poľnohospodárstvo

rôznorodé záujmy a generácie.

programu na veľkých ukážkových políčkach

a potravinárstvo a ich budúci rozvoj

budú Prvé majstrovstvá Slovenska v obsluhe

v celospoločenskom záujme.

650 vystavovateľov. Ide už o 46. ročník , tie

teleskopických nakladačov a tiež dynamické

VÝZNAMNÉ A PERSPEKTÍVNE
TÉMY

poľné ukážky najmodernejších
poľnohospodárskych strojov a liniek,

MN, Foto: archív

orientovaných na efektívnu rastlinnú
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Pokračujme však odborným programom. Nie

výrobu.

náhodou sme začali Strategickým plánom

V rámci Národnej výstavy

slovenského poľnohospodárstva na roky

hospodárskych zvierat ponúknu

2021 – 2027. Ide o základný dokument,

jednotlivé chovateľské zväzy nielen

ktorý sa pripravuje dlhodobo a výsostne

odborné poradenstvo, ale najmä

koncepčne a participačne. Už od začiatku

predvedú to najlepšie zo svojich

roka sa k otázkam ďalšieho rozvoja nášho

chovov. To vždy zaujme nielen

pôdohospodárstva mohli prostredníctvom

expertov, ale špičkové exempláre

ankety vyjadrovať všetci zainteresovaní,

hospodárskych zvierat nadchnú aj

koncom júna sa práve tu v Nitre odohrala

široké publikum.

PRODUCT

+Ĺ$'É0( 3$571(529 352-(.78

ODPAD JE SUROVINA
Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny, ktoré vykazujú najhoršie výsledky
Yb UHF\NO£FLL NRPXQ£OQHKR RGSDGX Yb (XUµSVNHM ¼QLL (QYLURQPHQW£OQH Y]GHO£YDQLH GHW¯ Xŀ RG SUHGģNROVN«KR YHNX MH MHGQRX ]b PRŀQRVW¯ DNRGRVLDKQXħ
OHSģLHY¿VOHGN\7LHWRVNXWRÏQRVWLEROLLPSXO]RPSUHY]QLNHGXNDÏQ«KRPX]LN£OX NWRU«KR FLHĀRP MH ]DSRMLħ GHWL Db PO£GHŀ GR NUHDW¯YQHKR Y]GHO£YDQLD
DbHNRORJLFN«KRP\VOHQLD=P\VORPMHDE\VDHNRORJLFN«SUHVYHGÏHQLHģ¯ULOR
SURVWUHGQ¯FWYRPPO£GHŀHGRFHOHMVSRORÏQRVWL

Rozospievajme muzikál
o odpade
Plasty triediš, recykluješ,
zodpovedne nakupuješ.
Nechcel by si viac?
Bolo by to ťažké, nosiť si vodu
vo svojej fľaške?
Kupuj veci bez obalu,
pre dobrý pocit a na chválu.
Poviem ti to bez obalu,
váž si odpad ako surovinu.
Poviem ti to na rovinu,
z plastov získavame surovinu.
U\YRN]bPX]LN£ORY«KRVRQJX'£YDPHJµO
$XWRU%RKXPLOD7DXFKPDQQRY£

ZZZRGSDGHMHVXURYLQDVN
Organizačný garant:

Partneri:

Mediálni partneri:
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU 5.
časť

Slová amerického priemyselníka Henryho Forda „Keby som mal vo vrecku
posledný dolár, minul by som ho na reklamu“ vyslovené v minulom storočí sú síce
notoricky známym, avšak zároveň výborným dôkazom, že marketing je dôležitou
a neoddeliteľnou súčasťou takmer každej formy podnikania už poriadne dlhý
čas. Firmy sa odjakživa predbiehajú v tom, kto príde s pútavejšou, šokujúcejšou
či veľkolepejšou reklamou zacielenou na čo najväčšiu skupinu potenciálnych
zákazníkov. Píšeme však rok 2019 a tak, ako rýchlo sa mení a modernizuje svet
okolo nás, sa ruka v ruke menia aj trendy v marketingu a rola ľudí pracujúcich
v tejto oblasti na rôzne označovaných pozíciách. Často spadajú pod krídla
Chief Marketing Ofﬁcers, a práve nim venujeme piatu časť seriálu, v ktorom
predstavujeme deväť pre organizácie zásadných pozícií a vlastnosti optimálnych
kandidátov, ktorí na nich zaručene zahviezdia.

Lucie Országhová,
Amrop Senior Research Consultant

očakávajú, že tento podiel v nasledujúcom
období porastie. Nie je preto nijakým
prekvapením, že úloha marketingového
riaditeľa sa stala jednou z najdôležitejších
funkcií v organizáciách.

CHIEF MARKETING OFFICERS

Pohľad na marketing sa teda za posledné
obdobie zmenil. To, čo platilo kedysi,
dnes už nepostačuje. Známe slová, ktoré

Vedecké a technologické inovácie,

armádna terminológia skratky VUCA

sa každý marketér učil v škole, a to slávne

sila sociálnych médií, neustála zmena

najlepšie charakterizuje súčasné

„kotlerovské“ 4P marketingového mixu

a neistota zvýrazňujú aj v marketingu

podnikateľské prostredie, v ktorom

(Product, Price, Place a Promotion) už

potrebu nachádzať nové a nové

obchodníci a marketéri s kompetenciami

u potenciálneho klienta neuspejú. Digitálny

konkurenčné výhody. Nielen v tejto oblasti

agilnej zmeny tvrdou prácou, inováciami

svet sa vyvíja veľmi rýchlym tempom a kto

sa kľúčovou stala schopnosť vyrovnať

a odvahou v pravej chvíli riskovať dokážu

ho nebude nasledovať, stratí sa.

sa s neistotou a nejednoznačnosťou

udržať lojalitu zákazníka.
V súčasnosti 4P nahradilo novodobé 4E

súčasného sveta, kde jedinou stálou
premennou je neustála zmena. Kedysi

Potreba inovácie je v marketingu

(Engagement, Experience, Exclusivity

bola najdôležitejšia kvalita výroby

neustále živá a potrebná. Významní

a Emotions) – nový prístup k zákazníckej

a výrobné procesy, avšak technologický

predstavitelia tohto sektora uvádzajú,

hodnote, ktorý stelesňuje angažovanosť,

pokrok ukázal, že štandardne zaužívané

že 16 % ich rozpočtov je určených na

skúsenosti, exkluzivitu a emócie. Treba

postupy dnes nefungujú. Pôvodne

inovácie, pričom takmer dve tretiny z nich

si priznať pravdu. Ľudia už nekupujú
produkty. Namiesto toho si kupujú
skúsenosti a emócie. Mnohí marketéri
a obchodníci preto prechádzajú od
otázok „Čo mám predávať?“ alebo „Ako
mám predávať?“ k otázke „Prečo mám
predávať?“. Emocionálny branding je
to, čo robí spoločnosť a jej produkty
výnimočnými. Najúspešnejšie značky
neponúkajú materiálne produkty alebo

NEZABÚDAJME ANI NA MÄKKÉ
ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE
ROLU CMO
• kreativita a vynaliezavosť
• adaptabilita
Red, Zdroj: Amrop, Foto: Shutterstock.com

• spolupráca
• vodcovstvo
• intuícia
• emocionálna inteligencia
• zvedavosť
• sebadôvera
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služby, ale reálne skúsenosti a emócie.
Disneyland alebo Coca -Cola predávajú
šťastie, Adidas alebo Nike predávajú
odvahu nasledovať svoje sny, L´Oreal

KTORÉ HLAVNÉ FAKTORY OVPLYVNILI VÝVOJ ROLY CMO
OD TRADIČNÉHO POŇATIA PO MODERNÝ? AKÝMI TVRDÝMI
ZRUČNOSŤAMI BY MAL MODERNÝ CMO DISPONOVAŤ?

predáva krásu a Apple predáva výzvu pre
„status quo“. Preto u nich ľudia nakupujú.

• Online svet/digitálny svet – najvýznamnejšia časť komerčného trhu, znalosť online sveta a
online marketingových nástrojov a trendov je u marketingového manažéra kľúčová.

Spotrebitelia sa nestarajú o to, čo firmy

• Interaktívny obsah – existuje obsah, ktorý len čítate, a obsah, ktorý s vami komunikuje.

chcú, potrebujú niečo alebo niekoho, kto

Druhý variant je čoraz populárnejší. Treba myslieť na to, ako by sa používatelia mohli stať

im dá pridanú hodnotu, a to si úspešný

súčasťou obsahu. Namiesto toho, aby len pasívne prijímali, im treba dať možnosť vyjadriť sa.

a intuitívny marketér na dnešnom trhu

Interaktívny obsah môžu tvoriť rôzne grafy, kvízy, prieskumy, dotazníky alebo súťaže.

uvedomuje a uvádza do praxe. V období

• CSR – marketéri hľadajú celospoločenské témy, niektoré organizácie hovoria o eliminácii

množstva rozbiehajúcich sa startupov či

reklamného smogu, druhé poukazujú na pestrofarebnosť a rôznofarebnosť pleti, a tým chcú

iných spoločností je konkurencia oveľa

upozorniť na toleranciu a ľudskosť, riešenie CSR aktivít nemá dopad len na komunikáciu

väčšia ako kedysi. Marketéri musia

smerom von a na budovanie značky, ale marketingové oddelenia/manažéri významne

bojovať o to intenzívnejšie v snahe zaujať

prispievajú k zmene organizácie smerom dnu (keďže niečo komunikujú, sami musia ísť

potenciálneho zákazníka. Novodobí Chief

príkladom).

Marketing Officers (CMO) musia myslieť

• Content marketing – marketéri musia vytvárať a zdieľať naozaj hodnotný konzistentný

nekonvenčne (out of the box thinking),

obsah, ak chcú zaujať svoju cieľovú skupinu, je to téma, na ktorej sa neustále pracuje, je to

kreatívne a neustále načúvať potrebám

skutočne pojem, ktorý pred niekoľkými rokmi neexistoval.

potenciálnych spotrebiteľov a zapájať ich

• Customer experience – novinka v spoločnostiach, vznikajú celé oddelenia, kde sa venujú

do budovania marketingových stratégií.

téme Customer experience, dávno nie je predaj o najnižšej cene, ale o spokojnosti a zážitku

Musia neustále prichádzať s tvorivými

zákazníka cez mnohé atribúty, v tejto téme marketér zohráva jednu z významných rolí.

myšlienkami ako naplniť očakávania

• Social media – Instagram, Facebook či YouTube, ktoré sú zamerané na mladých ľudí, ktorí

moderného a čoraz náročnejšieho

ignorujú tradičné reklamné formáty. V súčasnosti sa zaznamenal obrovský vplyv Instagramu,

zákazníka.

predovšetkým Instagram Stories, ktorý marketéri vycítili a čoraz viac ho využívajú. Do
popredia sa dostáva aj IGTV. Interaktívny video obsah a video marketing sú v poslednom
období veľmi populárne.

AKO ULOVIŤ TOP
MARKETINGOVÉHO LÍDRA?

• Data analysis – analýza a interpretácia veľkého množstva údajov na rozpoznanie
preferencií a správania zákazníkov, ako aj vyhodnotenie výkonnosti kampane a návratnosti
vynaložených investícií.

Rola CMO podlieha najväčším

• E-commerce – pochopenie zákazníkov prostredníctvom online marketingových kampaní

a najrýchlejším zmenám zo všetkých

vedených cez sociálne a mobilné siete, aby bolo možné pochopiť, aké nové kanály možno

C -level pozícií. Identifikácia a výber

využiť na podporu elektronického obchodu.

lídrov, manažérov a profesionálov
na pozície v marketingu sú vnímané
ako kľúčový faktor dlhodobého

výber, budovanie a nadväzovanie vzťahov

Úloha manažérov a lídrov zodpovedných

pozitívneho dosahovania strategických

s takými profesionálmi na trhu, ktorí sú

nielen za koncepty marketingu, ale aj

cieľov a udržiavania rastu organizácie

skúsení, koncepčne zmýšľajú, sú kreatívni,

komunikácie a starostlivosti o značku

prostredníctvom agilnej zmeny a agilných

nachádzajú riešenia a zároveň dokážu

a produkty je viacrozmerná a v praxi

vodcov.

realizovať vhodné marketingové nástroje

môže byť rôzne ukotvená. V rámci

na dosahovanie stanovených cieľov.

tejto funkčnej skupiny treba vnímavo

Dynamické prostredie marketingu,

V neposlednom rade vedia svoje výsledky

pristupovať k špecifickým potrebám

rozširujúci sa priestor a možnosti

kriticky zhodnotiť a zanalyzovať. Ako

organizácie a postavenia stratégie, čo sa

na ovplyvňovanie spotrebiteľského

spojenú nádobu s prostredím marketingu

následne odzrkadlí v riešeniach pri hľadaní

správania prostredníctvom sociálnych

treba vnímať úlohu dodávateľských

správneho kandidáta na pozíciu CMO.

médií, platforiem, nových predajných

agentúr pôsobiacich v oblasti reklamy,

kanálov a technológií v kombinácii so

médií, PR, komunikácie, sociálnych

silnejúcim konkurenčným prostredím

médií, event manažmentu, digitálneho

si žiada zameriavať sa na identifikáciu,

marketingu a prieskumných agentúr.

8.9.
NA POMOC

BEŽÍME
DEŤOM

STOJÍME ZA INICIATÍVOU FIRMY DEŤOM.
ĎAKUJEME! A PODPORUJEME LINKU
DETSKEJ ISTOTY A JEJ 21 KM PRE DETI.
0908 888 396

WWW.AMROP.SK
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AKO NAKUPUJEME

spotrebiteľov udáva, že je ochotná

PRÉMIOVÉ A LUXUSNÉ TOVARY

slovenských spotrebiteľov (33 %) by si

kúpiť si prémiovú elektroniku, v Európe
je to takmer tretina (32 %). Najviac
zakúpilo prémiovú kávu alebo čaj, ktoré
sú jednotkou nielen na Slovensku, ale aj
u českých susedov (35 %) a v Maďarsku

Zo štúdie Nielsen o nákupnom správaní a výdajoch spotrebiteľov za prémiové
produkty vyplýva, že čoraz viac spotrebiteľov nakupuje tieto produkty on-line
a exkluzívny sortiment tak pomáha navyšovať tržby domácich i zahraničných
e-shopov. Prieskum Deloitte zasa odhalil, že tržby za luxusný tovar rástli
medziročne v priemere o viac ako 10 %.

(37 %). V slovenskom rebríčku nasleduje
osobná elektronika (30 %) a treticu
kategórií, za ktoré sme ochotní si priplatiť,
uzatvárajú mliečne výrobky (31 %). Do top
päť najčastejšie deklarovaných kategórií,
v ktorých sú spotrebitelia ochotní priplatiť
za prémiovosť, sa radí aj oblečenie /
obuv a zubná hygiena. Na opačnej strane

PRÉMIOVÉ VÝROBKY
NAKUPUJEME NAJMÄ
KAMENNÝCH PREDAJNIACH

ktorú iný produkt nemá, kým v Európe ju

rebríčka sú tabakové produkty (3 %), za

obsadzuje výborná zákaznícka skúsenosť

ktoré sú slovenskí spotrebitelia najmenej

(37 %) a celosvetovo štýlový dizajn výrobku

ochotní zaplatiť vyššiu cenu.

(43 %).
On-line nakupovanie sa stáva obľúbeným
spôsobom pre spotrebiteľov po celom svete
nielen pri nákupe štandardných produktov,
ale aj v prípade prémiového segmentu.

VIAC DÁME NA ZNÁMYCH AKO
NA REKLAMU

Správa Nielsen z roku 2018 uvádza, že takmer

Sto najväčších svetových výrobcov

polovica celosvetových spotrebiteľov (45 %)

Najtypickejším motívom vyskúšania

luxusného tovaru dosiahlo vo finančnom

nakupuje prémiové produkty cez domáce

nového prémiového výrobku je medzi

roku 2017 spolu tržby vo výške 247 miliárd

e-shopy, kým pred tromi rokmi to bolo

slovenskými spotrebiteľmi odporúčanie

USD. Podľa aktuálnej správy spoločnosti

menej ako 40 % a zo zahraničných e-shopov

od známych alebo rodiny (46 %)

Deloitte „Global Powers of Luxury Goods“

nakupuje takmer štvrtina (v roku 2016 19 %).

a podobne je to aj v Česku. Impulzný

(Globálni lídri v luxusnom tovare), ktorá

Slovenskí spotrebitelia nakupujú prémiový

nákup (31 %) a výsledky výskumu

ich tržby vyhodnocovala, to predstavuje

segment viac od domácich on-line predajcov

(19 %) obsadili ďalšie dve priečky.

priemerný medziročný nárast o viac ako

(37 %) ako od zahraničných (15 %), čo je trend

Online reklama (15 %) alebo televízna

10 %. Medzi troch najväčších producentov

podobný celoeurópskemu priemeru.

reklama (14 %) je pre Slovákov menej

luxusného tovaru patria:

Napriek nárastu on-line nakupovania

významná. V celoeurópskom kontexte

zostávajú kamenné predajne aj naďalej

priemerný Európan najviac dôveruje

1. LVMH Moët Hennessy -Louis Vuitton

najobľúbenejšie pri nákupe prémiových

pri kúpe prémiovej novinky výsledkom

(Hennessy, Dom Pérignon, Fendi, Kenzo,

produktov. Na celosvetovej úrovni až 60 %

výskumu a odporúčanie ja až na

Givenchy, Luouis Vuitton, Christian Dior,

spotrebiteľov nakupuje prémiový segment

druhom mieste.

TAG Heuer a ďalšie)

v kamenných predajniach, z európskych

RADI SI PRIPLATÍME ZA
PRÉMIOVÚ KÁVU A ČAJ

2. Estée Lauder (DonnaKaran, Michael

spotrebiteľov sú to až tri štvrtiny, čím sa
Európa dostáva na vrchol rebríčka v nákupe

Kors, Tommy Hilfiger a ďalšie)

prémiových výrobkov v lokálnych kamenných

Nielsen správa tiež odkrýva kategórie,

obchodoch spomedzi všetkých regiónov. Na

ktoré sú spotrebitelia

Slovensku je to ešte viac spotrebiteľov (77 %).

ochotní zakúpiť
si v prémiovom
segmente. Poradie

ČO ROZHODUJE? KVALITA,
VÝKON A UNIKÁTNOSŤ

kategórií je síce
v jednotlivých

Red, Zdroj: Nielsen, Deloitte

regiónoch mierne
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PREDAJ LUXUSU RÁSTOL
O VIAC AKO 10 %

Aké kľúčové vlastnosti vyhľadávajú

odlišné, vyskytujú

spotrebitelia pri prémiových produktoch?

sa v nich však

Vo všetkých regiónoch sveta prevláda ako

opakovane kategórie

najvýznamnejší atribút vynikajúca kvalita

ako osobná

materiálov a surovín, čo udáva celosvetovo

elektronika či

až 56 % spotrebiteľov, v Európe 54 %

oblečenie a obuv.

a na Slovensku je to 46 %. Pre viac ako

V globálnom

polovicu celosvetových spotrebiteľov (51

rebríčku má

%) je druhým najvýznamnejším beneﬁtom

osobná elektronika

prvotriedny výkon alebo funkcia, s čím sa

najvýznamnejšie

zhoduje aj 41 % Slovákov. Na tretiu priečku

zastúpenie a až 42

(33 %) Slováci umiestňujú unikátnu vlastnosť,

% celosvetových

PRICE

3. Compagnie Financiére Richemont

za zameriava na spotrebiteľov novej éry.

štúdie sú spotrebitelia náchylnejší zaplatiť

(Cartier, Vacheron Constantin, Montblanc,

Na dosiahnutie týchto cieľov sú pripravení

v priemere o 20 % viac za customizovaný

Chloé a ďalšie).

významne investovať do digitálnych

produkt (prispôsobený na mieru) a sú

technológií,“ vysvetľuje Zuzana Letková,

schopní dať spoločnostiam o 50 % vyššie

partnerka spoločnosti Deloitte. Podľa inej

NPS (net promoter score – metrika na

Najúspešnejší výrobcovia luxusného
tovaru sústreďujú svoje sídla do krajín,

meranie zákazníckej lojality) než zákazníci,

kde majú tieto trhy tradíciu. Aj preto až

ktorí kúpia bežný produkt od toho istého

88 zo 100 výrobcov luxusného tovaru má
sídlo v deviatich krajinách a tvoria až 93,4
% celkových tržieb z predajov v tomto
sektore. Najviac výrobcov je sústredených
v krajinách Čína, Francúzsko, Nemecko,
Taliansko, Japonsko, Španielsko,
Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA.
Najúspešnejších desať spoločností
odkrojilo takmer polovicu (48,2 %)

PODIEL SPOTREBITEĽOV
NAKUPUJÚCICH PRÉMIOVÉ
PRODUKTY V LOKÁLNYCH
KAMENNÝCH PREDAJNIACH
£
£
£
£
£
£

Globál (priemer)
Európa (priemer)
Maďarsko
Slovensko
Česká republika
Poľsko

60 %
74 %
81 %
77 %
74 %
67 %

výrobcu.
Najvyšší rast tržieb spomedzi producentov
luxusného tovaru mali výrobcovia
parfumov a kozmetiky. Až 7 z celkových 11
spoločností v tomto odvetví zaznamenalo
dvojciferný medziročný rast. Parfumy
a kozmetika sa tak stali s rastom tržieb
16,1 % najvýnosnejším odvetvím, pričom
priemerný rast spočítaný za TOP 100

celkových tržieb z predaja luxusného

firiem dosiahol 10,8 %. Takmer 10 %

tovaru všetkých 100 spoločností. Rast

priemerný rast tržieb zaznamenali aj firmy

prvej desiatky tiež prevýšil tempo rastu

zameriavajúce sa na predaj klenotov

zvyšných spoločností (14,2 % oproti 10,8

a hodiniek a na tržbách firiem z prvej

%). Navýšenie rastu je pravdepodobne

stovky rebríčka zaznamenali takmer 30

dôsledkom meniacej sa stratégie výrobcov

% podiel. Najviac firiem z prvej stovky

luxusného tovaru. „V časoch rýchlo sa

podniká v produkcii odevov a topánok,

meniacich trendov stavili výrobcovia

ich tržby však v sledovanom období rástli

luxusného tovaru na objavovanie hodnoty

v priemere len o 3,2 %.

dedičstva a histórie svojich značiek.
Okrem toho zavádzajú aj tzv. omni-

Zdroj: Nielsen

-personal (personalizovaný) prístup, ktorý

HUBERT J.E. DISTRIBUUJE NA SLOVENSKÝ TRH
SVETOZNÁMU ZNAČKU FREIXENET
Od mája 2019 vinárstvo Hubert J.E.
rozšírilo svoje distribučné portfólio
o svetoznámu španielsku značku
Freixenet.

Prosecco. V roku 2018 došlo
k fúzii spoločností Henkell & Co.
a Freixenet, vzniknutá skupina
Henkell Freixenet sa tým stala
svetovým lídrom v produkcii
šumivých vín. Hubert J. E., ako člen
skupiny Henkell Freixenet, prináša

„Teší nás, že vinárstvo Hubert J.E.

na Slovensko vysoko kvalitné

s takmer 200 ročnou tradíciou posilňuje

sekty Henkell, prosecco Mionetto,

vlastné portfólio slovenských šumivých vín

champagne Alfred Gratien a cava

Hubert o španielsku značku Freixenet.“,

Cavas Hill či Freixenet.

povedal riaditeľ spoločnosti Hubert J.E.,
Peter Krúpa.

Označenie cava môžu niesť
iba vína vyrobené tradičnou

Z rodinného vinárstva sa stala celosvetová

metódou z presne vymedzených

značka. Spoločnosť Freixenet sa veľmi

španielskych oblastí. Vďaka

rýchlo rozrastala a stala sa druhým

spoločnosti Hubert J.E., ktorá

najúspešnejším producentom šumivých

distribuuje celé portfólio tohto

vín na svete a jednotkou v produkcii

španielskeho výrobcu, máme

cavy, teda šumivého vína, ktoré sa

možnosť vychutnať si cavu v jej

podľa zákona smie vyrábať tradičnou

plnej sile.

metódou iba v Španielsku. Okrem cavy
pti

nájdete v portfóliu aj ikonické Freixenet
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SLOVENSKÝM VINOHRADNÍKOM HROZÍ ZÁNIK
etiketou sľubujúcou domáci pôvod sa skrýva
dovezené hrozno, či priamo cisternové
víno z Maďarska, Talianska, Španielska
alebo Moldavska. Slovenský spotrebiteľ rád
uprednostní vo výbere slovenskú produkciu
a je rád, že si tento údaj nájde uvedený na
obale. Ale čo je skutočne vo vnútri obalu?
Pravda, či lož? Veríme, že čoskoro dôjde
k jednoznačnému odlíšeniu pravdy od lži.
Ako je to možné?
Pre ilustráciu uvediem pár čísiel, ktoré
hovoria za všetko. Napriek jednotlivým
úspechom našich vinárov, ktorí pravidelne
bodujú na medzinárodných súťažiach vín,
rozloha rodiacich vinohradov na Slovensku
postupne výrazne klesá. Kým v roku 1989
bolo na Slovensku viac ako 30 tisíc hektárov
vinohradov, v súčasnosti máme už ani nie
9 tisíc hektárov skutočne rodiacich
vinohradov. Čo je ešte zaujímavejšie, na
Slovensku dokážeme pri tejto výmere
vyrobiť ročne 30 miliónov litrov vína, no

Slovensko bez malebných scenérií tiahnucich sa vinohradov, v obchodoch
pančované „slovenské“ víno. Takýto scenár nám hrozí o pár rokov, ak sa nič
zásadne nezmení. Realita je v súčasnosti totiž taká, že slovenské rodiace
vinohrady sa nám doslova strácajú pred očami. Poctiví slovenskí vinári sa kníšu
nad priepasťou, zatiaľ čo niektorí obchodníci si mastia bruchá po tom, ako
bohatnú na klamaní spotrebiteľov, keď zahraničné víno predávajú ako slovenské.
Ak nezasiahne štát, vinohradnícke odvetvie, ktoré je stáročia súčasťou našej
histórie, úplne padne na kolená. Na túto tému sme sa porozprávali s Miroslavom
Fondrkom, predsedom Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

vyviesť pri tomto objeme dokážeme až 40
miliónov litrov slovenského vína. Vychádzam
z oficiálnych údajov Výskumného
ústavu ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva za rok 2017. Toto je jasný
dôkaz o tom, že tu niečo poriadne „smrdí“.
Ako to celé funguje a aké to môže mať
dôsledky na slovenských vinohradníkov
a vinárov?
Dovezené hrozno a víno je obvykle lacnejšie

Prečo je situácia vo vinárstve

Slovensku len plní do fliaš a následne

(vplyvom vyšších dotácií v krajine pôvodu

a vinohradníctve na Slovensku taká

ho niektorí nepoctiví vinári predávajú

a úspor z rozsahu produkcie) ako to,

dramatická?

ako slovenskú produkciu. My tomuto

ktoré sa naozaj vypestuje u nás. Tí, ktorí

nedokážeme konkurovať a postupne

predávajú poctivé slovenské vína, mu preto

Poviem to hneď na úvod úplne „po lopate“.

nás to likviduje. Čo je ale nemenej

nedokážu reálne konkurovať. Znamená

Je tu vážne podozrenie na nekontrolovaný,

dôležité, slovenskí zákazníci sú takýmito

to reálnu hrozbu stoviek prepustených

lacný dovoz hrozna a vína v obrovských

zavádzajúcimi obchodníkmi už roky klamaní

ľudí a ďalší zánik našich viníc a rušenie

cisternách zo zahraničia, ktoré sa na

a nič sa s tým nerobí.

vinohradov, ktorých obnova do pôvodného
stavu môže trvať aj desať rokov. Situáciu

Môžete to celé priblížiť?

zhoršuje aj netransparentný spôsob

PhDr. Dana Benčiková, PhD., Ilustračné foto: Pixabay.com

prideľovania dotácií. Sú prípady, kedy
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Nás, domácich vinohradníkov

dotácie čerpajú aj vinohrady, na ktorých

a vinárov, ktorí si sami na

sa hrozno nerodí. Tí, ktorí neklamú,

Slovensku dopestujeme

tak bojujú s veternými mlynmi. Stav je

vlastné hrozno a vyrábame

jednoducho taký, že pestovatelia nevedia

z neho víno, postupne ničí

predať hrozno ani za výrobné náklady.

nekalá konkurencia. Existuje

„Reálni“ vinohradníci nedokážu týmto

vážne podozrenie, že na trhu

praktikám nepoctivých obchodníkov

je už roky veľké množstvo

konkurovať. Keď to rozmením na drobné,

dovážaného vína, ktoré

poctiví vinohradníci si v takýchto

predávajú ako slovenské. Za

podmienkach nedokážu zarobiť ani na

PRODUCT

nevyhnutnú ochranu, výživu či podsadbu
vo vinohradoch, lebo ceny konkurenčných
dovozových vín (označovaných ako vína
slovenské) sú nižšie, ako sú náklady
domácich vinohradníkov. Aj preto je väčšina
slovenských vinohradov v problémoch
a v zlej kondícii. Samozrejme, problémom
je aj neúmerná administratívna záťaž, ktorá
situáciu ešte sťažuje.
Všetci registrujeme za posledné
desaťročia miznúce krásne vinohrady.
Aký je súčasný trend?
Ak sa neurobia na Slovensku zásadné
zmeny, hrozba, že z roka na rok bude
vinohradov menej a menej, je veľmi reálna
a akútna. Môžem spomenúť príklad
z praxe. Nedávno sa člen CVVS rozprával

pritom disponujú presnými údajmi, koľko

spotrebiteľov a ďalej uzákonenie účinnej

s predstaviteľmi jedného z družstiev

vína sa na Slovensko dovezie, ale tam

legislatívy na komasáciu pozemkov.

na západnom Slovensku, ktoré má 250

to končí... Napríklad v susednej Českej

Na rozdrobených a nevysporiadaných

hektárov. Povedali mu otvorene, že už sú

republike vyriešili podobnú situáciu ráznymi

pozemkoch nie je možné komfortne

zúfalí, no ešte rok počkajú s klčovaním

kontrolami a exemplárnymi pokutami.

pestovať trvalé kultúry, akou je aj vinič

100 hektárov vinohradov. Vraj pre objem

Následne podobné praktiky s falšovaním

hroznorodý.

hrozna z tejto výmery nemajú v roku 2019

domáceho vína prakticky vymizli. Pôvod

zabezpečený odbyt! Jednoducho, na

vína sa dá pomerne jednoducho zistiť

My, dovolíme si povedať, poctiví vinári, sme

Slovensku je to momentálne nastavené tak,

a sú na to prístroje, ktoré bežne používajú

preto založili Cech vinohradníkov a vinárov

že sa vinohradníkom viac oplatí vyklčovať

aj v spomínanej Českej republike. Je to

Slovenska. Budeme robiť všetko preto, aby sa aj

vinohrad, ako na ňom pestovať hrozno

prakticky nukleárna magnetická rezonancia,

táto tradičná súčasť našej kultúry vrátila na trh,

a vyrábať víno.

ktorá funguje na báze izotopov uhlíka

ktorý bude spravodlivý a čistý. A predovšetkým

a vodíka a zistí, z akého zemepisného

taký, aby naďalej robil radosť ľuďom, ktorí

Čo sa s tým dá robiť? Máte nejaké

územia pochádza vegetačná voda

milujú slovenské víno a krajinu, v ktorej sa rodí.

konkrétne riešenia?

a následne alkohol vo víne. Tak sa dá

Novovzniknutý Cech v súčasnosti zastupuje

veľmi ľahko vystopovať jeho skutočný

už päťdesiat vinohradníkov a vinárov, ďalší

V prvom rade je potrebné zmeniť

pôvod a tiež nepovolené použitie cukru –

postupne pribúdajú. Pre nich je osud celej

nedokonalý systém evidencie a kontroly

falšovanie za účelom zlacnenia výroby.

vinohradníckej branže nielen existenčnou
záležitosťou, ale tiež vecou cti mnohých

pôvodu vína. Nerozumieme, prečo u nás
niečo, alebo niekto blokuje sfunkčnenie

Samozrejme, je tu potrebná aj zmena

generácií. Kto sa chce dozvedieť ešte viac

presného a pravidelného toku dát medzi

legislatívy, zefektívnenie prideľovania

informácií k danej problematike, môže si ich

orgánmi zodpovednými za evidenciu

dotácií, ako aj zavedenie novej, účinnej

nájsť na www.cvvs.sk

a následné kontroly. Dotknuté orgány

certifikácie s cieľom eliminovať klamanie
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SPOLOČNOSŤ DANAKTA ZÁSOBUJE
POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
KVALITNÉ SUROVINY AJ Z UKRAJINY
Spoločnosť Danakta, s.r.o.
so sídlom v Bratislave je dnes
jedným z najstarších a najväčších
distribútorov potravinárskych surovín
v strednej Európe.

pomocných potravinárskych látok na
svete, kde sa časom vypracoval na pozíciu
jedného z riaditeľov exportu.

Stefan Petö,
VYSOKÁ KVALITA
A ŠKANDINÁVSKE ZÁZEMIE

zakladateľ a majiteľ, Danakta, s.r.o.

V roku 1990 založil spoločnosť

s láskou k chutným, kvalitným a zdravým

Danakta v Dánsku a v roku 1991

dobrotám. Dnes Stefan vedie obe

spoločnosť Danakta na Slovensku. Ide

spoločnosti, Danakta ako aj Nordic Foodie

o obchodné spoločnosti so zameraním

na Slovensku.

Zakladateľ a majiteľ spoločnosti Stefan

na potravinárske suroviny. V roku 2014

Petö sa narodil na Slovensku a emigroval

sa dánska spoločnosť Danakta -Group

Danakta s.r.o. si v priebehu takmer 30

do Dánska v roku 1980 spolu s manželkou

A/S premenovala na Nordic Foodie

rokov existencie na trhu vybudovala pevnú

a vtedy jedenapolročnou dcérou

A/S a začala dodávať svoje výrobky

pozíciu solídneho partnera a odborne

Petrou. V Dánsku vyštudoval vysokú

na trh a vznikla aj spoločnosť Nordic

erudovaného dodávateľa pre výrobcov

školu ekonomickú a začal pracovať

Foodie Slovensko. Tá organizuje výrobu

potravinárskych výrobkov. Dnes je jedným

v potravinárskom priemysle. Najprv pre

a distribúciu Bio snackov pre bábätká, deti

z najstarších a najväčších distribútorov

spoločnosť, ktorá vyrába potravinárske

a dospelých vlastnej výroby. Nordic Foodie

potravinárskych surovín v strednej Európe.

stroje a následne pre najväčšieho výrobcu

spája škandinávsku čistotu a vysokú kvalitu

Popri tradičných komoditách kladie veľkú
váhu na to, aby kontinuálne uvádzala na
trh suroviny v zmysle aktuálnych trendov
zdravej výživy a racionálnej výživy, kde sa
váha kladie aj na životné prostredie.

ZAUJÍMAVÉ KOMODITY OD
VÝCHODNÉHO SUSEDA
Spoločnosť Danakta má aktivity aj
v netradičných komoditách, ako aj
netradičných teritóriách, odkiaľ dováža
suroviny pre výrobcov potravinárskych
výrobkov a jednou z takých teritórií je
Ukrajina.
Ukrajina má prírodné podmienky, ktoré
túto krajinu predurčujú na producenta
kvalitných poľnohospodárskych produktov.
Väčšina územia Ukrajiny disponuje
kvalitnou a úrodnou černozemnou pôdou
pti

a tak si náš východný sused vyslúžil aj
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prívlastok Obilnica Európy. Patrí medzi
najväčších svetových producentov
a vývozcov obilia. Ročná produkcia
obilnín sa pohybuje okolo 40 miliónov ton,
v tomto roku sa očakáva veľmi dobrá úroda
až v blízkosti 50 miliónov ton. Ďalšími
najrozšírenejšími plodinami sú repka
olejná, slnečnica, kukurica, cukrová repa
a zemiaky.
Politická situácia v krajine dlhodobo
hatila poľnohospodársku produkciu a jej
následné spracovanie ako aj prípadné
zušľachtenie. V poslednom období sa
situácia pomaly mení a Danakta nadviazala
kontakty s viacerými serióznymi výrobcami
potravinárskych surovín, ktorých exkluzívne
zastupuje na trhu Európskej únie. Danakta
získala časom praktické skúsenosti ako
dovážať potravinárske suroviny z Ukrajiny
aj napriek tomu, že dovoz z Ukrajiny do
EÚ je stále veľmi komplikovaný, zaťažený

v šestich krajinách. Čo na nej zákazníci

95% obratu spoločnosti sú opakované

veľkou byrokraciou a niekedy obsahuje aj

a partneri v prvom rade oceňujú? Je to

dodávky dlhoročným zákazníkom.

skryté výzvy na obidvoch stranách.

predovšetkým dôvera.

V súčasnej dobe sa Danakta zameriava na

Krédom spoločnosti sú mimo iného zásady

Všetka činnosť je sústredená na

dovoz trendových bezlepkových surovín

„nikdy nesľubuj viac ako vieš zabezpečiť“

maximalizáciu efektívnosti pridanej hodnoty

ako napríklad žltý hrach, cícer, šošovica,

a „dva krát meraj a raz strihaj“. Vďaku tomu

pre zákazníka. Ďalší významný princíp

kukurica na extrudovanie a podobne.

sa za celé obdobie pôsobnosti spoločnosť

znie – rýchlo a jednoducho. So zákazníkmi

stretla s minimom reklamácií na kvalitu

prebieha komunikácia priamo a vecne

Tieto suroviny sú dostupné vo forme

alebo neskoré dodanie tovaru. Danakta

a so zameraním sa na jeho potreby.

celých zŕn alebo z nich vyrobenej múky

vždy rieši potreby našich zákazníkov

Napokon veľmi významný je pomer cena

v rozličných granuláciách, vlákniny, škroby

promptne a s plným nasadením. Viac ako

– výkon. Vďaka dlhoročným kontaktom

Ďalším dôležitým pilierom je podpora.

a proteíny.

a skúsenostiam a efektívnosťou činnosti
je Danakta schopná trvale ponúknuť

Ďalšou veľmi zaujímavou komoditou

zákazníkom zaujímavý pomer kvality

dovážanou z Ukrajiny sú sušené vajíčka,

a ceny.

sušené bielka a žĺtka pre priemyselných
pekárov, výrobcov majonézy, výrobcov

Danakta prináša zákazníkom tradičné, ale

cestovín a iných výrobcov potravín.

aj netradičné suroviny, ako je avokádový
prášok alebo prášok a proteín z hmyzu.
Aj vďaka legislatíve EÚ sa takéto nové

DLHOROČNÝ SPOĽAHLIVÝ
PARTNER

potraviny dostávajú do centra záujmu
výrobcov zdravých potravín. O tom však
viac v niektorom z budúcich čísiel nášho

Spoločnosť Danakta je dlhoročný

časopisu IN STORE Slovakia.

spoľahlivý partner pre približne 165
zákazníkov, ktorými sú potravinárske firmy.
Má bezmála tridsať ročné skúsenosti – toto
jubielum oslávi na budúci rok – a pôsobí
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ZMRZLINOVÁ SEZÓNA

tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka stúpla spotreba zmrzliny
až o 13 %. V týchto mimosezónnych
obdobiach je síce silný predaj rodinných

Predaj zmrzliny výrazne závisí od nástupu
sezóny, teda teplých dní. Od mája do
augusta sa zvyčajne realizuje až 70 %
celoročného objemu predaja zmrzlín.
Tržby sú v pozitívnom zmysle ovplyvnené
tým, že slovenskí spotrebitelia si častejšie
dopriavajú drahšie prémiové značky.

až marec 2019. Trh: maloobchodný trh

balení, ktoré vtedy tvoria takmer polovicu

obchodov s potravinami a zmiešaným

z objemového koláča zmrzlín, no väčším

tovarom, bez Metra) predalo 16,7 milióna

ťahúňom boli tentokrát najobľúbenejšie

litrov zmrzliny, čo je o takmer 1,5 milióna

jednoporciové balené zmrzliny. Z celkového

litrov viac ako rok predtým (+ 9 %). Tržby

nárastu predaja zmrzlín v prvom

rástli dynamickejšie až dvojciferným

štvrťroku o 135 tisíc litrov generovali tie

tempom (+ 16 %) a atakovali hranicu

jednoporciové viac ako tri štvrtiny.

65 miliónov eur, čo predstavuje výrazný
medziročný nárast o 9 miliónov eur.

MÁME RADI PRÉMIOVOSŤ
Jednoporciové zmrzliny sú na Slovensku
favoritom, keďže sú najpredávanejším
typom zmrzliny a tvoria viac ako
polovicu z celoročnej spotreby zmrzlín
v maloobchode. Aj napriek tomu,
že medziročne sa podarilo navýšiť
predaje všetkým segmentom, dopyt
po jednoporciových baleniach vzrástol
najintenzívnejšie až o 15 %. V rámci tohto
najobľúbenejšieho balenia nakupujeme
predovšetkým nanuky (52 % z objemového
koláča). V priebehu posledného roka
sledujeme vyšší dopyt slovenských
spotrebiteľov práve po tomto segmente
aj napriek tomu, že jeho priemerná cena
je na úrovni 6,80 eura za liter, čo je
niekoľkonásobne viac v porovnaní so
sendvičovými zmrzlinami a kornútmi.
V rámci nanukov sme si viac dopriali
drahšie značky a ešte výraznejšie sa
premiumizácia prejavila aj pri rodinných
baleniach zmrzlín.

UŽ PRVÝ KVARTÁL
ZMRZLINE PRIAL

Ťahúňom bola nielen vyššia spotreba, ale
aj zvýšenie priemernej ceny o 6 % na 3,90
eura za liter zmrzliny. Za týmto nárastom je

Zmrzline sa za posledný rok výrazne

tiež skutočnosť, že slovenskí spotrebitelia

darilo. Za medziročným dvojciferným

si viac dopriali drahšie prémiové značky.

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

nárastom tržieb ako aj rastom spotreby
bol okrem priaznivého počasia aj záujem

Vrcholom zmrzlinovej sezóny sú

Slovákov o drahšie a prémiové značky.

každoročne letné mesiace jún až august

Dopyt po nej do značnej miery ovplyvňuje

a prvenstvo v najväčších predajoch si

počasie, ktoré síce v tohtoročnom máji

ukrajuje zvyčajne mesiac s najpriaznivejším

nevyzeralo priaznivo, ale vzápätí prekvapilo

počasím. Pozitívny vývoj celkovej ročnej

vyššími teplotami podobne ako v roku

spotreby v poslednom roku bol výrazne

2018. Mimoriadne skorý nástup „letných“

ovplyvnený výnimočne májom, počas

teplôt v minuloročnom apríli a máji ťahal

ktorého sa nakúpilo o takmer milión litrov

dopyt po zmrzline v týchto mesiacoch

zmrzlín viac oproti máju 2017, čo je vôbec

do rekordných hodnôt. Predaje zmrzliny

najvýraznejší medziročný nárast.

OBJEMOVÝ PODIEL
SEGMENTOV ZMRZLÍN
£
£
£

Jednoporciové zmrzliny
Rodinné balenia
Zmrzlinové dezerty

52 %
37 %
11 %

boli vtedy o takmer polovicu vyššie ako
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rok predtým. Celkovo teplý rok 2018

Kvartál nového roka 2019 sa niesol

priaznivo ovplyvnil našu chuť po chladnom

v pozitívnom duchu aj vďaka teplejšiemu

osviežení a podpísal sa pod medziročné

marcu, v ktorom sa rapídne zvýšil dopyt

nárasty. Podľa údajov maloobchodného

po všetkých segmentoch zmrzliny –

auditu spoločnosti Nielsen sa v období

jednoporciových, rodinných baleniach ako aj

posledných 12 mesiacov (apríl 2018

dezertoch. V období prvých troch mesiacov

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami
a zmiešaným tovarom, bez Metra). Obdobie: Apr/2018 – Mar/2019
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OBJEMOVÝ PODIEL
JEDNOPORCIOVÝCH ZMRZLÍN
£
£
£
£
£
£

Nanuky
Sendvičové zmrzliny
Kornúty
Kelímky
Tuby
Ostatné

52 %
23 %
16 %
5%
2%
2%

Zdroj: Nielsen, Trh: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami
a zmiešaným tovarom, bez Metra). Obdobie: Apr/2018 – Mar/2019

SKÚŠAME AJ NOVÉ CHUTE

AKO ČASTO JETE
(PRIEMERNE POČAS ROKA)
MALÉ BALENIA ZMRZLÍN /
ZMRZLINY NA DRIEVKU? (%)
£
£
£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-3-krát mesačne
1-krát mesačne
1-krát za 2 - 3 mesiace
1-krát za 4 - 6 mesiacov
menej často
neuvedené

AKO ČASTO JETE RODINNÉ
BALENIA ZMRZLÍN? (%)
£
£
£
£
£
£

2,7
5,6
12,0
8,9
8,2
5,4
6,9
0,2

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019, Pozn.: Malé balenia
zmrzlín / zmrzliny na drievku jedlo za posledných 12 mesiacov 49,9 %
respondentov

viac ako 1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
neuvedené

1,1
3,6
12,1
11,2
17,6
0,6

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019, Pozn.: Rodinné balenia
zmrzlín jedlo za posledných 12 mesiacov 46,1 % respondentov

VÝVOJ OBJEMU PREDAJA ZMRZLÍN

Z hľadiska príchutí jednoporciových a rodinných
balení obľubujú slovenskí spotrebitelia klasické
príchute. Vanilka je na prvej priečke v oboch
segmentoch a aj dlhodobo rastie. Ďalšími
stálicami v jednoporciových baleniach sú
jahodová a čokoládová príchuť. Postupne však
narastá významnosť smotanovej príchute, ktorá
je v tesnom závese na štvrtej priečke, a to najmä
zmrzlín. V rodinných baleniach je dvojkou
čokoláda a trojkou burbón-vanilka, avšak ich
obľúbenosť v poslednom roku klesla. Naopak,

APR 2016
MÁJ 2016
JÚN 2016
JÚL 2016
AUG 2016
SEP 2016
OKT 2016
NOV 2016
DEC 2016
JAN 2017
FEB 2017
MAR 2017
APR 2017
MÁJ 2017
JÚN 2017
JÚL 2017
AUG 2017
SEP 2017
OKT 2017
NOV 2017
DEC 2017
JAN 2018
FEB 2018
MAR 2018
APR 2018
MÁJ 2018
JÚN 2018
JÚL 2018
AUG 2018
SEP 2018
OKT 2018
NOV 2018
DEC 2018
JAN 2019
FEB 2019
MAR 2019

vďaka vyššiemu predaju v rámci sendvičových

obyvatelia Slovenska si čoraz častejšie radi
doprajú aj menšinové príchute, ako napríklad

Zdroj: Nielsen, Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

tiramisu, vlašský oriešok či smotana-jahoda.

ZMRZLINA V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

Typická domácnosť minie na nákupy

nakupujú jednu tretinu jej objemu v akcii,“

zmrzliny 32 eur ročne, pričom za toto

komentuje dáta za máj 2018 – apríl 2019

obdobie si jej z obchodu domov prinesie

Nina Páleníková, konzultant, Consumer

10,2kg. Najväčšie množstvo zmrzliny

Panels & Services, GfK.

ročne nakupujú rodiny s tínedžermi.
„Zmrzlinu na domácu spotrebu si aspoň raz

Domácnosti využívajú pri nákupe zmrzliny

Na trhu zmrzlín majú významné miesto

ročne kúpi deväť z desiatich domácností.

aj zvýhodnené cenové podmienky, keď

privátne značky. Tri pätiny objemu nákupov
na Slovensku tvoria práve vlastné značky
obchodných reťazcov. O popularite
privátnych značiek zmrzliny svedčí aj to,
že najviac zmrzliny domácnosti nakupujú
v diskontoch.
Na domácu spotrebu sú najobľúbenejšie
väčšie znovu uzatvárateľné balenia
zmrzliny. Najviac nakupovaným je 1kg
balenie. 9-krát do roka ale domácnosti
siahnu aj po menších baleniach v kornútiku
alebo na paličke.
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RAST GENERUJÚ
MENŠIE KATEGÓRIE

minula na ich kúpu spolu 24 eur. Dve pätiny
výdavkov domácnosti na mrazené ryby a morské
plody smeruje na nákup mrazenej tresky.
Nasledujú mrazená morská šťuka a mrazený
losos. Domácnosti sa najčastejšie vyberajú za
nákupmi mrazených rýb a morských plodov do

Chladené a mrazené tovary, polotovary a hotové jedlá rastú v hodnote
predaja, pričom rast generujú skôr menšie kategórie a väčšie medziročne
stagnujú. Preferovanými hotovými mrazenými jedlami sú sladké jedlá, ktoré
zodpovedajú za štvrtinu výdavkov domácností určených na tieto produkty.

supermarketov. Najvyššie ročné výdavky na
mrazené ryby a morské plody majú rodiny s tri
a viac dospelými členmi.
Hotové mrazené jedlá nakupuje aspoň raz ročne
sedem z desiatich domácností. Preferovanými
hotovými mrazenými jedlami sú sladké jedlá, ktoré

prehlbuje. Na trh pizze vstúpila nová

zodpovedajú za štvrtinu výdavkov domácností

značka, ktorá vyplnila stredný cenový

určených na tieto produkty. Najčastejšie

segment alebo tiež Minipizze, ktoré sa

nakupujeme hotové mrazené jedlá v diskontoch.

snažia oživiť trh pizze slúžiaci pre rôzne

Najvyššie ročné výdavky na hotové mrazené jedlá

príležitosti (pre deti, oslavy, party, ..).

majú rodiny so školopovinnými deťmi.

Naopak je to u peletovaného syra, kedy
rastie spotreba o jednu tretinu a to vďaka

Chladené výrobky nájdu spotrebitelia

výhodnejšej jednotkovej cene, pretože

v obchodoch predovšetkým v chladiacich boxoch.

si spotrebitelia častejšie vyberajú väčšie

Vzhľadom na šírku portfólia nakupuje tieto výrobky

balenie, ktoré v priemere dosahuje 320 g.

každá jedna domácnosť. Najvyššie výdavky majú
domácnosti za mäsové produkty, syry, čerstvé
mäso a hydinu a jogurty.

MRAZENÉ, CHLADENÉ
VÝROBKY A HOTOVÉ JEDLÁ
V NÁKUPOCH DOMÁCNOSTÍ

„Rôzne hotové jedlá na priamu konzumáciu
si za posledných 12 mesiacov kúpili 2/5
domácností, raz do mesiaca. Najväčšiu časť

Do kategórie mrazených výrobkov

tvoria rôzne obložené bagety, tie si kúpila štvrtina

POKLES SPOTREBY
MRAZENEJ PIZZE

zaraďuje GfK zmrzlinu, mrazené mäso a hydinu,

kupujúcich. Vynaložia za ne 50 eur ročne. Najviac

mrazené ryby a morské plody, mrazenú pizzu,

minú na nákupy mimo bežných nákupných

„Trh sledovaných mrazených kategórií (ryby,

mrazenú zeleninu, mrazené hotové jedlá, mrazené

formátov, komentuje údaje za MAT Mar/2019

syr, pizza, zemiakové výrobky, hotové jedlá,

zemiakové výrobky, mrazené cestá, mrazené

v tejto kategórii Veronika Némethová, Senior

zelenina) na slovenskom trhu rastie v hodnote

pečivo, mrazené ovocie a mrazené polievky.

Consultant, Consumer Panels & Services, GfK.

v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom
v medziročnom porovnaní (rok končiaci aprílom

„Najvyššie výdavky v rámci mrazených výrobkov

2019 vs rovnaké obdobie pred rokom) rýchlejšie

majú slovenské domácnosti na nákupy zmrzliny.

(+ 4,8 %), než celý trh s potravinami (+ 3,4 %).

Zmrzlinu na domácu spotrebu si aspoň raz

Podobne aj spotreba rastie rýchlejšie + 2,8% vs

ročne kúpi takmer deväť z desiatich domácností.

celkový trh + 1,1%,“ uvádza Jana Navrkalová,

Priemerný ročný objem nákupov zmrzliny

client business partner, Nielsen a dodáva: „Tri

predstavuje 10,2kg na jednu domácnosť. Nákupy

štvrtiny sledovaných mrazených výrobkov sa

zmrzliny značne ovplyvňuje sezónnosť. Najvyššia

predajú v super a hypermarketoch, zvyšná štvrtina

frekvencia nákupov zmrzliny je v období od

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Foto: Dreamstime.com, Foto: Pixabay.com

2

v lokálnych reťazcoch do 400 m predajnej plochy.

mája do augusta, kedy si domácnosti nakupujú

Štvrtinu hodnoty predajov utratia spotrebitelia za

zmrzlinu domov v priemere 3-krát mesačne.

privátne značky reťazcov. Značkový trh je potom

Počas týchto štyroch mesiacov sa nakúpi cez

veľmi fragmentovaný a štyri najväčšie značky

sedemdesiat percent celého ročného objemu

tvoria iba 30 % predajov.“

zmrzliny. Najvyššie výdavky na kúpu zmrzlinu

AKO ČASTO JETE
CHLADENÚ A MRAZENÚ
BALENÚ PIZZU? (%)
£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát týždenne
1-krát týždenne
2-3-krát mesačne
1-krát mesačne
menej ako 1-krát mesačne
neuvedené

majú rodiny s tínedžermi. Sú na úrovni 47 eur
Agentúra Nielsen ďalej zistila, že 24 % predajov

za rok,“ uvádza Nina Páleníková, konzultant,

tvoria ryby, nasleduje zelenina (21 %) a pizza (18

Consumer Panels & Services, GfK. Dáta sú za

%). Kým najväčšie kategórie skôr stagnujú (pizza,

obdobie máj 2018 - apríl 2019.

ryby), rast generujú menšie kategórie (obaľovaný
syr + 25 %, obaľované ryby + 11 %, zemiakové

Mrazené ryby a morské plody sú podľa výdavkov

výrobky + 10 % alebo hotové jedlá + 9 %).

domácností druhým najviac nakupovaným
mrazeným produktom. Mrazené ryby a morské

38

Mrazená pizza vplyvom zvyšovania cien

plody nakupuje aspoň raz ročne osem z desiatich

produktov najväčšej značky zaznamenáva

domácností. Priemerná kupujúca domácnosť

pokles spotreby (-5 %). Znižovanie aktivít

nakúpila v minulom 3,8 kg mrazených rýb

jedného z hlavných konkurentov pokles spotreby

a 0,9 kg mrazených morských plodov, pričom

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019

0,4
3,2
9,3
9,7
11,4
0,3

PRODUCT

NA UMÝVANIE RIADOV
EKONOMICKY

RUČNÉ UMÝVANIE RIADU
S VÔŇOU CITRÓNA
V porovnaní s prostriedkami do umývačiek riadu
sú pre prostriedky na ručné umývanie menšie
organizované a neorganizované obchody
s potravinami a zmiešaným tovarom do 400

Obyvatelia Slovenska nakupujú v obchodoch do 400m2 najmä menšie balenia
do 500 ml (vrátane 500 ml), ktoré tvoria viac ako 50 % hodnotový podiel.
Takmer 50 % predajov kategórie prípravkov na ručné a automatické umývanie
riadu sa však uskutoční v cenovej promócii.

m2 dôležitejším predajným kanálom, kde sa
uskutoční až 37% tržieb. Organizované drogérie
majú nižšiu významnosť – necelých 15% - ich
obľuba medziročne rastie.
Prostriedky na ručné umývanie riadu sú na trhu
dostupné vo viac než sedemdesiatich druhoch
vôni, najpredávanejšou je tradičná vôňa citróna,
ktorá má v uplynulom roku hodnotový podiel
43,8% a jej popularita medziročne vzrástla
o 3,2 percentuálneho bodu. Neparfumované
prípravky dosahujú hodnotový podiel 5,3%
a medziročne poklesli o 0,7 percentuálneho
bodu.
Najpredávanejšie veľkostné segmenty
prípravkov na ručné umývanie riadu sú rozdielne
naprieč typmi obchodov. V hypermarketoch
a supermarketoch je najobľúbenejši segment
stredných balení (501-999 ml), ktorý má ako
jediný medziročne rastúce tržy. Tento segment
je najpredávanejší aj v množine organizovaných
drogérií, kde strmo stúpajú predaje za veľké

NAKUPUJEME V CENOVEJ
PROMÓCII

poklesu je táto hodnota v porovnaní s priemerom

balenia (>1000 ml), ich tržby medziročne

všetkých drogistických kategórií (37,4 %) vysoká.

rastú o 86 %. V obchodoch s potravinami

„Prípravky na umývanie riadu - či už ručné alebo

Častejšie sú do cenovej promócie vyberané

a zmiešaným tovarom do 400 m2. Slováci

automatické - si z rozpočtu obyvateľov Slovenska

prostriedky do umývačiek riadu

nakupujú najmä menšie balenia do 500 ml

za uplynulý rok (máj 2018 – apríl 2019) ukrojili 28

(51,2 %) a viac sa promuje v hypermarketoch

(vrátane), ktoré tvoria viac ako 50% hodnotový

miliónov EUR, čo je o 2,7% viac ako v rovnakom

a supermarketoch než v organizovaných

podiel. Na celom trhu najrýchlejšie klesajú tržby

období minulého roku. Z tejto sumy skoro

drogériách.

pollitrových prostriedkov.

polovica pripadla na prípravky do umývačiek
riadu, pričom tento segment medziročne narástol

Do umývačiek riadu najčastejšie vkladáme jeden

o 3,5 % a priemerná cena za jednotku klesla

segment (tabletu), vrátene jeho kombinovanej

o necelé percento. Segment prípravkov na ručné

formy obsahujúcej prášok a gél, spoločne majú

umývanie riadu v tomto trende zaostáva. Tržby síce

hodnotový podiel takmer 70 %. Rastú tržby

v porovnaní s minulým rokom stúpli o 2 %, dialo sa

tekutých prípravkov, ktorých hodnotový podiel

to však iba kvôli rastúcej cene, v predaných litroch

na segmente prípravkov do umývačiek riadu je

segment o 4,3 % poklesol,“ komentuje vývoj trhu

11,4%. Prípravky do umývačiek riadu nakupujeme

Michaela Krídlová, konzultant, Nielsen.

takmer výhradne (95%) na hypermarketoch,
supermarketoch a organizovaných drogériách.

Takmer 50 % predajov kategórie prípravkov na

Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom

ručné a automatické umývanie riadu sa uskutoční

do 400 m2 majú v tomto segmente minoritnú

v cenovej promócii. Aj napriek medziročnému

významnosť.

HODNOTA A OBJEM PREDAJA PRÍRPVKOV NA ÚMYVANIE RIADU

Prípravky na umývanie
riadu celkom
Prípravky do umývačky
riadu
Prostriedky na ručné
umývanie riadu

Hodnota predaja v 1 000 eur

Medziročná
zmena

Objem predaja v 1000 ks
Máj 2017 –
Apríl 2018

Máj/2018 –
Apr/2019

13 257

13 092

Do 499 ml
501 - 999 m
201 – 999 m
1000 ml
nad 1000 ml

5/2017 – 4/2018
23 %
10 %
41 %
9%
17 %

5/20418 – 4/2019
24 %
9%
40 %
9%
18%

5/2017 –
4/2018

Medziročná
zmena

Máj 2017 –
Apríl 2018

Máj/2018 –
Apr/2019

27 592

28 346

2,7%

13 439

13 914

3,5%

2 563

2 697

5,2%

14 153

14 432

2,0%

10 695

10 396

-2,8%

Zdroj: Nielsen, Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug v Slovenskej Republike (maloobchodný trh predajní s drogériou,
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)

£
£
£
£
£

5/20184/2019
Redakčne upravené, Zdroj: Nielsen

SLOVENSKO

PODIEL VEĽKOSTI BALENIA
PROSTRIEDKOV NA RUČNÉ
UMÝVANIE RIADU NA
HODNOTE PREDAJOV

-1,2%

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Dáta vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed +
Drug v Slovenskej Republike (maloobchodný trh predajní s drogériou,
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra)
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PRODUCT

DEZODORANTY
A ANTIPERSPIRANTY
V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH
DOMÁCNOSTÍ
„Jedna kupujúca domácnosť v priemere
minula na nákup dezodorantov
a antiperspirantov 20 eur za rok*
a domov si ich priniesla raz za dva
mesiace. Na jeden nákup dezodorantov
a antiperspirantov minula kupujúca
domácnosť v priemere 3,20 eur,“ uvádza
Lucia Pientková, konzultantka, GfK
Spotrebiteľský panel.

VÔNE POHÁŇANÉ
PROMÓCIAMI A TEPLOM

Z hľadiska konzistencie slovenské
domácnosti najviac minuli na aerosólové
dezodoranty a antiperspiranty, ktoré tvoria
necelých 60 % celkových výdavkov na
kategóriu. Za aerosólovou konzistenciou

Až 51 % tržieb za dezodoranty a antiperspiranty je realizovaných v promóciách
a promočný podiel z roka na rok stále rastie. Zistila to z nazbieraných dát agentúra
Nielsen. Okrem tradičnej vianočnej sezóny je druhým najsilnejším obdobím pre
predaj leto. Teplé leto.

sa v percentuálnom podiele výdavkov
nachádzajú tekuté a tuhé výrobky.
Dámsky dezodorant alebo antiperspirant
si zakúpilo 85 % a pánsky 70 %
z kupujúcich vôní. Dámske dezodoranty

VIANOCE A LETNÉ OBDOBIE

2018 priemerná teplota (jún - august) najvyššia,

a antiperspiranty domácnosti nakupujú

konkrétne 19,3 ° C, čo je skoro o stupeň viac

o niečo častejšie, avšak pri jednom

Dezodoranty a antiperspiranty sú šiestou

než predošlé leto. Spotreba dezodorantov tiež

nákupe minú o niečo viac

najväčšou drogistickou kategóriou na

v tomto období vzrástla o 5 %.

na pánsku vôňu.

slovenskom trhu, sledovanou spoločnosťou
Nielsen. „Za posledných dvanásť mesiacov
(končiacich aprílom 2019) sa predalo 13,6
milióna kusov dezodorantov a antiperspirantov.

ZÁVISLOSŤ PREDAJA DEZODORANTOV OD POČASIA
300

Slováci za ne utratili viac ako 33 miliónov eur.
Tieto čísla predstavujú medziročný nárast

250

tržieb o 2 % a počet predaných kusov sa

200

navýšil v tomto období o 5,5 %,“ uvádza
Helena Pěluchová, Client Business Partner
společnosti Nielsen.

£
£

(o - 3,3 %). To celkom určite súvisí
s promočnými akciami. Až 51 % tržieb je
realizovaných v promóciách a promočný podiel
z roka na rok stále rastie.
Najvyššie tržby dosahuje táto kategória
Redakcia, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

v decembri, keď sa dezodoranty
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152 t.L
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DEC 2017
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FEB 2018
MAR 2018
APR 2018
MÁJ 2018
JÚN 2018
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SEP 2018
OKT 2018
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DEC 2018
JAN 2019
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MAR 2019
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a antiperspirantov medziročne poklesla

100

150

50

Priemerná cena dezodorantov

Množstvo predaných dezodoratnov (1000 litrov)
Teploty (stupne C)

Zdroj: Nielsen

OBJEM PREDAJA A TRŽBY ZA PREDAJ DEZODORANTOV
A ANTIPERSPIRANTOV V SR

a antiperspiranty často objavujú v darčekových
kozmetických balíčkoch. Po sprchových

SLOVENSKO

géloch ide o druhú najčastejšie zastúpenú

Máj/2017Apr/2018

Máj/2018Apr/2019

DEZODORANTY A
ANTIPERSPIRANTY

33,1

33,8

MUŽI

15,5

Okrem Vianoc majú dezodoranty

ŽENY

a antiperspiranty tiež letnú sezónu, kedy ich

UNISEX

kategóriu vo vianočných balíčkoch, kedy 60 %
všetkých darčekových kozmetických balíčkov
obsahuje dezodorant alebo antiperspirant.

spotreba súvisí s vonkajšími teplotami, ako
ukazuje graf. Za posledné tri roky bola v lete

40

Tržby v miliónoch EUR

Medziročná
zmena

Počet predaných ks v miliónoch

Medziročná
zmena

Máj/2017Apr/2018

Máj/2018Apr/2019

+2,0%

12,9

13,6

5,5%

16,0

+3,0%

5,7

6,0

+6,3%

17,4

17,6

+1,2%

7,1

7,4

+4,9%

0,2

0,2

-0,3%

0,1

0,1

+1,9%

Zdroj: Nielsen, Pozn. Údaje vyjadrujú predaje vo všetkých obchodoch s potravinami a v drogériách na Slovensku (Metro vylúčené).
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AKO ČASTO POUŽÍVATE
DÁMSKE DEZODORANTY
/ PROSTRIEDKY PROTI
POTENIU? (%)
£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát denne
1-krát denne
4-6-krát týždenne
2-3-krát týždenne
1-krát týždenne a menej
neuvedené

AKO ČASTO POUŽÍVATE
PÁNSKE DEZODORANTY
/ PROSTRIEDKY PROTI
POTENIU? (%)
11,2
23,5
3,8
3,6
1,1
0,3

£
£
£
£
£
£

viac ako 1-krát denne
1-krát denne
4-6-krát týždenne
2-3-krát týždenne
1-krát týždenne
neuvedené

AKÝ TYP DEZODORANTU
/ PROSTRIEDKY PROTI
POTENIU POUŽÍVATE?

8,5
19,1
4,8
4,1
1,4
0,4

£
£
£
£
£

aerosól sprej
pevný dezodorant
s guličkou
ostatné
neuvedené

Pánske
19,5
7,9
13,0
0,8
3,4

Dámske
20,1
8,4
18,9
0,6
2,1

Pánske

Dámske

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019, Pozn: dámske dezodoranty
/ prostriedky proti poteniu použilo za posledných 12 mesiacov 43,6 %
respondentiek.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019, Pozn: pánske dezodoranty
/ prostriedky proti poteniu použilo za posledných 12 mesiacov 38,3 %
respondentov.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 4.+1./2019

Najviac domácností nakupovalo

*Všetky uvedené údaje sú výsledkom prieskumu

detailných informáciách o nákupoch reprezentatívnej

dezodoranty a antiperspiranty

trhu metódou Spotrebiteľského panelu v období od

vzorky slovenských domácností.

v hypermarketoch a drogériách. Z hľadiska

mája 2018 do apríla 2019. Spotrebiteľský panel GfK

výdavkov však dominujú práve drogérie.

Slovakia je kontinuálny panelový výskum, založený na

(kp)

Vitajte vo svete
knižnej produkcie
www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA
M.R.Štefánika 25
963 01 Krupina
nikara@nikara.sk
Prevádzka Krupina:
Tel./fax: +421 45 5511 115
+421 45 5511 570
+421 45 5522 343
+421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS
Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu
- spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení
AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm
veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm
na hárkovom stroji RYOBI 925
- tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom
stroji HEIDELBERG SM 74
- elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow
- rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66
V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka
HEIDELBERG ST 100.2
V2 - mäkká lepená väzba - znášacia
a lepiaca linka HORIZON CABS 4000
V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4,
ktorú realizujeme na nových moderných linkách
KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.
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PRODUCT

NAKUPUJÚCICH OSLOVUJÚ

ORIGINÁLNE RIEŠENIA
„Tvorba kreatívneho POP/POS nosiča nie je iba zadanie rozmeru A x B,
materiálu a počtu kusov. Originálne riešenia, ktoré konvertujú spotrebiteľov na
nakupujúcich konkrétnej značky, si vyžadujú hlbšiu znalosť zadania a precíznu
exekúciu“ hovorí Ing. Jakub Jurášek, Managing director, Willmark Europe.
Ing. Jakub Jurášek
Managing director, Willmark Europe
POS/POP produkcie a obalového dizajnu
(packagingu) v malých a stredných

Stáva sa POP súčasťou širšieho in-store

nákladoch. Veľkou výhodou digitálnej

marketingového mixu? Zdá sa, že kedysi

technológie tlače je jej schopnosť expresne

boli POP skôr otázkou nárazových,

rýchlo a zároveň v rozumnej cene vyrábať

dočasných kampaní, dnes sú premyslené

kusové a malosériové tlačoviny, a tiež

a zapadajú do ostatných aktivít aj

personalizovať každú tlačovinu – napr.

s presahom mimo predajne či do on-line...

formou mena, jedinečného symbolu alebo
pomocou QR kódu. Pre mnohých reklamných

Významnou úlohou každého marketéra

zadávateľov je dôležitý aj ekologický aspekt,

je dostať svoju značku do povedomia

a preto vo Willmarku vlastníme iba eco-

spotrebiteľov, aby bola známa, aby bola

-friendly technológie UV a latex. Z hľadiska

takpovediac „na očiach“. Keďže množstvo

produktov sme nedávno uviedli viacero

nákupných rozhodnutí sa deje priamo na

atraktívnych noviniek v oblasti POS reklamy

ploche predajní, využívanie POP nosičov

a packagingu (reklamné a darčekové obaly),

v komunikačnom mixe je logickým krokom.

aj v oblasti prezentačných systémov, ako

Retailové predajne, centrá služieb a nákupné

sú napr. textilné promo steny, samplingové

prevádzky sú plné potenciálnych klientov,

promo stolíky, mini a maxi roll-up stojany,
apod.
Zamerajme sa na POP ako produkt. Čo
je pre Vás ako dodávateľa POP dôležité
vedieť od zadávateľa?
Pre Willmark Europe ako ﬁrmu, ktorá
POP nosiče nielen fyzicky vyrába (tlač
a ﬁnalizácia), ale aj navrhuje (2D/3D), je
dôležité sa so zadávateľom rozprávať
o pozadí tvorby nosiča. Potrebujeme vedieť
viac o jeho použití, o tom či je alebo nie je
súčasťou nejakej dlhotrvajúcej kampane,
ako dlho bude vystavený v mieste určenia,
Aké novinky sú v súčasnosti žiadané

či príde do kontaktu s vlhkým prostredím

v oblasti kreatívnych POP materiálov?

príp. vetrom, apod. Pri tvorbe špeciálnych

Red, Zdroj: Willmark

nosičov, ktoré majú napríklad použitie
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POP nosiče možno rozdeliť na štandardné

aj pri nadlinkových aktivitách – teda sú

resp. tradičné produkčné riešenia, a atypy

napr. súčasťou televízneho spotu alebo

(originály), ktoré su unikátne tvarom,

videospotu, prípadne sú použité pri

použitým materiálom, funkcionalitou

reklamnej fotoprodukcii - navrhujeme

či jedinečnosťou spracovania. Vo

klientom použitie matného povrchu tlače, aby

Willmarku vieme realizovať obe tieto

na videozázname alebo fotkách nebolo vidno

skupiny produktov. Pomocou najnovších

neželané odlesky apod. Tvorba kreatívneho

tlačiarenských technologií, a najmä vďaka

nosiča nie je iba zadanie rozmeru AxB,

vlastnému kreatívno-konštrukčnému

materiálu a počtu kusov. So zadávateľmi

tímu a profesionálnemu navrhovaciemu

sa v úvode produkčného procesu veľa

SW ArtiosCAD (2D/3D), vieme klientom

rozprávame a pýtame sa otázky, ktoré môžu

navrhnúť a vyrobiť tradičné aj atypické

byť pre ďalší proces návrhu a výroby POS/

tlačové produkty, najmä v oblasti originálnej

POP nosiča dôležité a kľúčové.

PRODUCT

avšak vystaviť pri pokladni obyčajný kartónový Stand s opornou
nohou je niečo iné ako vymyslieť atraktívny alebo vtipný POP nosič.
Pri tom druhom sa zákazníci pristavia, prípadne sa s ním odfotia,
alebo svoju fotku dokonca aj premietnu do on-line priestoru, napr.
v podobe postu na sociálnej sieti. Naša schopnosť vyrábať originálne
POP nosiče doslova v počte jeden kus alebo pár kusov umožňuje nám
aj zadávateľom venovať produkcii jedinečných POP nosičov dostatok
času a kreativity, a doslova sa s takýmito zadaniami produkčne pohrať.
POP/POS sú nielen o stojanoch alebo samplingových stánkoch,
ale v širšom kontexte zahŕňajú aj interiérové polepy. Čo sa zmenilo
z Vášho pohľadu v tejto oblasti?
Za posledných 10-15 rokov sa branding predajní a prevádzok
zásadne zmenil. Kedysi išlo najmä o čiastočné polepy výkladov, či
označenie najviditeľnejších miest v priestore. V posledných rokoch sa
brandingu venuje oveľa väčšia pozornosť a celý proces od návrh po
inštaláciu je komplexnejší a soﬁstikovanejší. Čo sa týka materiálov sú
najpoužívanejšími rôzne druhy PVC fólií ako wall-wrap fólie na steny,
perforované one-way vision nálepky, pieskové, mliečne a frozen fólie,
tapety a samolepiece tapety, či rôzne tvarované podlahové samolepky.
Veľké možnosti tiež ponúkajú rozmanité doskové materiály (pvc,
kapa, stadur, AL-bond, a iné), obojstranne potlačené závesné pútače
príp. paravany a zásteny z plexiskla/akrylu alebo skla. Špeciálnou
kategóriou sú štandardné aj originálne nosiče POS reklamy ako
displeje, stojany, standy, ale napr. aj neprehliadnuteľné 3D modely
produktov v nadživotnej veľkosti.

www.willmark.sk
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FLASH NEWS
Alza v ČR a SR spustila novú kategóriu

MECOM: NOVINKA STVORENÁ
NA GRIL

Pripravte k nej domácu BBQ omáčku,
ogrilujte bagetky či šalát s balkánskym syrom
a paradajkami, skrátka sa táto delikátna

Alza Pet s tovarom pre psov a mačky.
Priniesie prémiových, superprémiových aj

Grilovacia sezóna je v plnom prúde a vám už

dobrota hodí do viacerých receptov, ktoré

holistických krmív a tiež doplnkový tovar,

dochádzajú nápady na to, čo pripraviť? Chceli

nájdete na

ako rôzne výcvikové pomôcky, hračky,

by ste niečo chutné, rýchle a nové? Dlhá

domáce toalety a pod.

klobása na gril je odpoveďou! Jej výrazná

www.viemecovamchuti.sk.

chuť s obsahom mäsa až 91%
Francúzski legislatívci schválili návrh zákona

a netradičná veľkosť až 30 cm

o digitálnej dani pre giganty ako Facebook,

ulahodí každému. Neobsahuje

Google, Uber, Airbnb alebo Amazon. Jej

lepok ani sóju, takže si na nej

výška bude 3% z objemu tržieb spoločností

pochutia aj náročnejšie jazýčky.

v krajine.
Projekt EPERIA Shopping Mall z dielne
J&T Real Estate získal prestížny certiﬁkát

LETO S DERMACOL: PRAKTICKÍ
POMOCNÍCI PRE SVIEŽI MAKE-UP

Dermacol sa určite nájde (2,55 eur). Dostupné v 5
odtieňoch.

BREEAM Excellent v najaktuálnejšej

Zdroj: Dermacol.sk

schéme BREEAM International New

K trom krokom pre dokonalý vzhľad – podkladovej

Construction 2016 a stal sa tak jedným

báze, make-upu a transparentnému púdru -

zo šiestich nákupných centier vo svete,

pridáva Dermacol pred blížiacim sa letom aj

ktoré sa môžu pochváliť takýmto vysokým

štvrtý. Dlhotrvácny ﬁxačný sprej na make-up

medzinárodným ekologickým hodnotením.

(5,69 eur) dokonale zaﬁxuje líčenie a pleti dodá
dlhodobý pocit sviežosti bez vysušenia. Ak má

Lidl sa rozhodol optimalizovať svoje letáky,

vaša pokožka tendenciu k masteniu, pribaľte si do

čím ročne ušetrí takmer 2 400 ton papiera.

kabelky aj matujúce papieriky na tvár Dermacol

Zmenu dosiahol zmenou formátu z A3 na

Matt Control (3,99 eur). Váš letný make-up rozžiari

rozmer A4 a prehodnotením distribučnej

krémová farba na líčka Blush & Glow od Dermacol

siete.

(7,64 eur). Miesta v letnej kabelke nikdy nie je
dosť, no pre multifunkčné líčidlo Lip & Cheek od

Okresný úrad v Bratislave vydal
rozhodnutie, ktorým potvrdil uznesenia
valných zhromaždení Slovenského
združenia pre značkové výrobky (SZZV)

ZDÔRAZNITE ŽENSKOSŤ
S NOVINKAMI OD AVON-U

a Slovenského priemyselného združenia

Toaletný parfum Avon Eve Elegance (50 ml, 24,90
eur), Toaletný parfum Avon Eve Truth (50 ml,
24,90 eur), Toaletný parfum Avon Eve Conﬁdence

pre obaly a životné prostredie (SLICPEN)

Do ponuky značky AVON pribudli: Ultraľahký

o zlúčení týchto dvoch združení. V zmysle

make-up s kašmírovým efektom a OF10 Luxe

zmluvy o zlúčení podpísanej vo februári

(30 ml, 14,90 eur). Špirála 5 v 1 Lash Genius (10

tohto roka, aktivity oboch združení budú

ml, 8,90 eur) má naozaj všetko, čo očakávate od

od tohto momentu zastrešené v rámci

špirály bez kompromisov. Rozžiarujúca textilná

SZZV.

pleťová maska s výťažkom z ruže (2,90 eur).

(50 ml, 24,90 €).
Zdroj: Avononline.avon.sk

Osviežujúca textilná pleťová maska s medom
Európske združenie obchodníkov

(2,90 €), Hydratačná textilná pleťová maska

EuroCommerce, ktorého členom je Slovenská

s medom (2,90 eur), Toaletný parfum Avon Eve

aliancia moderného obchodu (SAMO), podalo

Duet Contrasts (50 ml, 42,00 eur) a okrem novinky

na Európsku komisiu sťažnosť týkajúcu

sú v ponuke aj ďalšie vône z kolekcie Avon Eve:

sa zákona o neprimeraných podmienkach

Toaletný parfum Avon Eve Duet (50 ml, 42,00 eur),

v obchode s potravinami a zákona
o potravinách.
Originálna etiketa a štýlový dizajn fľaše

JÚLOVÉ NOVINKY
V DM DROGERIE MARKT

prémiového radu slovenských destilátov

SQUARE paletka očných tieňov (1 ks, 7,99 eur).
Zdroj: Mojadm.sk

DOMOVINA z produkcie spoločnosti ST.

V júli do sortimentu non-food pribudli Proﬁssimo

NICOLAUS zaujali natoľko, že získala cenu

silikónové slamky na pitie (6 ks, 3,99 eur), alverde

Obal roka 2019 v kategórii nápojov.

drevená zubná kefka (1 ks, 3,29 eur), Balea
osviežujúci pleťový sprej (150 ml, 1,59 eur), Balea
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(1 ks, 4,99 eur), 183 DAYS by trend IT UP CANDY

Sieť diskontného reťazca Lidl sa dnes

Professional After Sun šampón a balzam na vlasy

rozrástla o novú predajňu v Košiciach, na

2 v 1 (250 ml, 1,89 eur), 183 DAYS by trend IT UP

Herlianskej ulici. Ide v poradí o 136. predajňu

Plump & Kiss balzam na pery (1 ks, 2,99 eur), 183

na Slovensku a deviatu v meste Košice.

DAYS by trend IT UP BANANA PEARLS lícenka

PUBLICATIONS

PREMEDIA GROUP S.R.O.
Topoľčianska 3214/25, 851 05 Bratislava, Tel. +421 948 866 627, www.premedia.sk

Tim Marshall

Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus

ZOMRIEŤ PRE VLAJKU

MINIMALIZMUS: AKO
ZMYSLUPLNE ŽIŤ

Tisíce rokov nás vlajky sprevádzajú ako symboly
našej hrdosti, našich nádejí a našich snov.

Čo a predovšetkým koľko toho potrebujeme

Mávame s nimi, pálime ich, pochodujeme pod

na to, aby sme viedli naplnený život? Autori

ich farbami, oslavujeme športové úspechy.

sa rozhodli opustiť svoje dobre platené miesta

A umierame pre ne aj v 21. storočí. Autor

v korporáciách a začali sa venovať tomu, čo im

svetového bestselleru V zajatí geograﬁe, skúma

dávalo zmysel. V knihe vysvetľujú, že ak chce byť

systém vlajok ako symbolov reprezentujúcich štáty, politické zoskupenia

človek šťastný, musí sa sústrediť na päť najdôležitejších hodnôt: zdravie,

či spoločenské organizácie. Kombinuje pritom zasvätenú analýzu

vzťahy, záľuby, osobnostný rast a spoločenskú angažovanosť. To však

aktuálnych udalostí so svetovými dejinami. Do toho zasadzuje symboliku

nie je možné, ak pre ne nevytvoríme vo svojich životoch miesto. Pomôžu

vlajok a ako nás táto symbolika spája, ale aj rozdeľuje.

nám pri tom princípy minimalizmu.

Cena: 13,50 eur

Cena: 10,95 eur

GRADA SLOVAKIA S.R.O.
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, Tel. +421 02 556 451 59, www.grada.sk

Jan Hebnar

Hanh Nhat Thich

STRUČNÝ MANUÁL ÚSPEŠNÉHO
LEŇOCHA

ŠTĚSTÍ - CO PRO NĚ MŮŽEME
UDĚLAT

Ako poznať, čo je v živote dôležité? Ako poznať,

V kapitolách venovaných každodennej praxi,

čo z toho je dôležité práve pre vás? A ako si za tým

vzťahom, telu, vedomému jedenie a bytia

dôležitým ísť tak, aby ste sa nenechali v polovici

v prítomnosti s deťmi učí autor čitateľa cvičením,

odradiť? V tejto knihe nájdete triky, taktiky, nápady,

ktorá sa dá pomerne ľahko zapojiť do bežného

názory a idey, ktoré vám pomôžu poznať váš potenciál,

života, a obohatiť sa o plnú prítomnosť, z ktorej povstáva šťastie. Cvičenie sa

splniť si sny a stať sa tým, kým chcete byť. A to tak, aby ste sa zbytočne

týkajú situácií pri práci, pri jedle, pri výchove detí, pri riadení alebo aj pri chôdzi,

nenadrel. Stačí dodržiavať pár pravidiel, byť dôsledný a nestrácať motiváciu.

sedenie a dýchanie. Šťastie je prístupné neustále, teraz a tu.

Cena: 10,99 eur

Cena: 12,89 eur

VYDAVATEĽSTVO TATRAN
Klariská 329/16, 811 03 Bratislava, Tel. 00421 2 5443 5849, www.slovtatran.sk

Jachtchenko Wladislaw

Tara Westoverová

MANIPULATIVNÍ RÉTORIKA

VZDELANÁ

Dobrí už sme boli, teraz je čas na špičkovú rétoriku

Autorka prešla neuveriteľnú cestu za vzdelaním, ako

- manipulatívnu, provokatívnu a zaručene úspešnú!

17-ročná po prvý raz prekročila prah školy. Vyrastala

Manipulácia pritom nemusí byť nemorálna a nemusí

v chudobnej rodine na vidieku, vystavená paranoi

škodiť ostatným, aj keď z nej sami máme prospech.

a tyranii despotického otca, násiliu brutálneho brata
a bezcitnej matky. A jednako sa nakoniec dostala na prestížne školy
ako Cambridge a Harvard. Vzdelaná je úžasná výpoveď o tŕnistej ceste

najúčinnejšie manipulatívne techniky a triky. Dozviete sa, ako si vedieť

tínedžerky, ktorá očarí a inšpiruje každého čitateľa. Túžba po vzdelaní ju

vynútiť súhlas, ako vzbudiť sympatie, ukončiť nepríjemné diskusie alebo

zmenila, prebrázdila kvôli nej oceány, precestovala kontinenty. Až potom

ako využívať podvodné argumenty a manipulatívna reč tela. Naučíte sa tiež

si začala klásť otázku, či nezašla priďaleko, či ešte nájde cestu domov.

využívať jazykové triky, argumentačný klamy a kognitívne skreslenia. S jeho

Jedna z najúspešnejších kníh minulého roka v USA.

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Manipulujeme neustále. Manipulácie sa nebojte!
Medzinárodne úspešný tréner rétoriky prezrádza

tipy a radami budete mať vždy a všade posledné slovo!
Cena: 19,95 eur

Cena: 16,90 eur
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PUBLICATIONS

IKAR, A.S.

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. – KNIHA ZLÍN

Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk

Peter Jurčovič

Evan Fraser, Andrew Rimas

SLOVENSKÉ PRANOSTIKY NA CELÝ
ROK - MÚDROSTI NAŠICH PREDKOV,
KTORÉ PREŽILI STÁROČIA

IMPÉRIUM JÍDLA
Sme to, čo jeme. Kniha prináša dejiny ľudstva
prostredníctvom jedálenského stola. S pomocou

Kniha významného slovenského meteorológa nielen

úryvkov z farbisto napísaného denníka istého

spracúva, ale aj vysvetľuje vznik pranostík viažucich

kupca žijúceho v šestnástom storočí živým
spôsobom opisuje osudy ľudí aj celých

sa k jednotlivým dňom roka. Autor navyše pripojil
aj množstvo zaujímavostí o mimoriadnych prírodných javoch, výčinoch

spoločností v uplynulých dvanástich tisícročiach, a to na príklade

počasia a teplotných či zrážkových rekordoch nielen na území Slovenska.

potravín, ktoré ako zdroja pestovali alebo lovili, s ktorými obchodovali

O počasie sa ľudia zaujímali odnepamäti. Mnohé z pranostík sú aktuálne

a ktoré tiež konzumovali. Zároveň publikácia predkladá fascinujúce, ale

ešte i dnes, niektoré však zmenou klímy stratili časom svoje opodstatnenie.

aj značne pesimistický obraz toho, čo možno čakať v najbližších rokoch.

Cena: 19,90 eur

Cena: 16,49 eur

VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk

Svetlana Alexijevič

Jennie Dielemans

ČERNOBYĽSKÁ MODLITBA

VITAJTE V RAJI

Seriál HBO Chernobyl čerpá viaceré fakty z tejto

Dokonalá dovolenka, exotický zážitok, objavovanie

knihy. Černobyľská katastrofa sa stala jednou

neznámeho. A na druhej strane ukrutná bieda,

z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala

vykorisťovanie, likvidácia životného prostredia. Čo

laureátka Nobelovej ceny S. Alexijevič. Dvadsať rokov

spája tieto dva odlišné svety? Dovolenkový biznis,

po jadrovej apokalypse sa vracia na miesta, ktoré boli

honba za oddychom a dobrodružstvom. Vitajte

Černobyľom najviac postihnuté, rozpráva sa s ľuďmi,

v raji, kde je všetko zarátané v cene, all inclusive,

ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do ich životov. Pozostalí, hasiči,

romantická pláž so sklonenou palmou aj život v chudobe, pred ktorým si však

bývalí zamestnanci – každý z nich má vlastný „černobyľský príbeh“. Autorka

ľahko môžete zavrieť oči. Švédska autorka v knihe nemilosrdne demaskuje

svojím nenapodobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby

fungovanie dovolenkového biznisu. V ostrých kontrastoch sa tu stretávajú

tak vytvorila knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do budúcnosti.

opálené a šťastné tváre dovolenkárov s biedou, ktorá plodí prostitúciu, ničí
krajinu a ponižuje ľudí.

Cena: 11,99 eur

Cena: 11,99 eur

VYDAVATEĽSTVO SLOVART S.R.O.
Bojnická 1492/10, 83154 Bratislava, Tel. +421 02 492 018 00, www.slovart.sk

Neal Shusterman

Neal Shusterman

KOSEC (ŽATVA SMRTI 1)

NIMBUS (ŽATVA SMRTI 2)

Vo svete budúcnosti už neexistujú vojny, choroby

Nimbus dal ľuďom dokonalý svet, utópia sa stala

ani hlad – ľuďom sa podarilo zbaviť utrpenia

realitou. Len jedna vec nebola Nimbovi zverená do

a zvíťaziť aj nad smrťou. Jediní, kto má právo

právomoci: Spoločenstvo koscov a ich monopol

ukončiť niečí život, sú „kosci" – ich úlohou

na smrť. Z Rowana sa stal vydedenec, temný

je zaistiť, že nedôjde k preľudneniu. Žatva,

národný hrdina, samozvaný kat, ktorý likviduje

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

alebo pravidelné prerieďovanie populácie, so

46

skorumpovaných koscov. Citra ako mladší kosec

sebou nesie veľkú moc, no aj zodpovednosť, osamelosť a odriekanie.

korupciu vidí a chce situáciu zmeniť zvnútra, no na každom kroku sa

Dvaja tínedžeri ešte ani nedosiahli plnoletosť, no boli vybraní, aby sa

jej do cesty stavajú prekážky, čoraz väčšiu hrozbu predstavujú aj kosci

stali učňami poslov smrti. Ani dokonalý svet však nie je imúnny voči

„nového rádu“. Všetko nasvedčuje tomu, že pomoc treba hľadať u

nevyspytateľnej ľudskej povahe, a tak ich zrada a intrigy z najvyšších

Nimba, aby táto umelá inteligencia vyriešila problémy dokonalého sveta.

kruhov čoskoro postavia proti sebe.

Román prináša ďalšie nečakané zvraty.

Cena: 12,95 eur

Cena: 13,95 eur

PONÚKAME
NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT
A NAJVIAC
SLOVENSKÝCH
VÝROBKOV.

Podľa výsledkov
prieskumu Kantar
TNS z mája 2019
na vzorke 1000
respondentov
a GfK z júla 2018.

