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ĎAKUJE
VŠETKÝM SVOJIM ČITATEĽOM…

K poďakovaniu sa pripájajú i partneri TaP a zároveň vaši dodávatelia:

… MAJITEĽOM A VEDÚCIM PREDAJNÍ,
PREDAVAČOM A PREDAVAČKÁM,
SKLADNÍKOM, VODIČOM,
OCHRANKÁROM A ĎALŠÍM ZA TO,
ŽE SA PODIEĽAJÚ NA TOM, ABY MOHLI
ZÁKAZNÍCI BEZ PROBLÉMOV
NAKUPOVAŤ I V TEJTO DOBE.

ZÚČASTNITE SA
NA 16. KONGRESE SAMOŠKA,

KTORÝ BRÁNI ZÁUJMY
SLOVENSKÉHO OBCHODU!

300 ÚČASTNÍKOV

VEČERNÁ
PÁRTY

Kongres na podporu domáceho
maloobchodného trhu umožňuje stretnutie
členov maloobchodných aliancií,
družstiev, jednotlivých maloobchodníkov,
veľkoobchodov, dodávateľov i zástupcov
štátnych a profesijných organizácií.

Neformálna párty je ideálnym
miestom na utuženie
existujúcich a nadviazanie
nových obchodných kontaktov.
Súčasťou párty je raut, živá
hudba, ochutnávky, prezentácie
a súťaže pri stánkoch partnerov.

ODBORNÝ
PROGRAM

PREZENTÁCIA
PARTNEROV

Odborný program prebieha po celý
deň konania akcie. Prináša aktuálne
informácie o dianí a trendoch
na maloobchodnom trhu, ale aj
inšpiratívne trendy zo zahraničia.

Súčasťou akcie je tiež
prezentácia partnerov kongresu
pri stánkoch. V priebehu
večernej párty, ale aj celého
odborného programu majú
možnosť predstaviť účastníkom
kongresu svoje nové produkty
a služby, pripraviť súťaž, anketu,
ochutnávku alebo sampling.

OZVENY
SAMOŠKY
Po každom kongrese vychádza
v časopise Tovar&Predaj príloha
venovaná tejto akcii, ktorá
sumarizuje najzaujímavejšie
momenty a prezentované príspevky.

17. – 18. 6. 2020

DOUBLETREE BY HILTON KOŠICE

CHCETE DOSTÁVAŤ POZVÁNKY
NA KONGRES SAMOŠKA? STAČÍ
ZADAŤ E-MAIL NA
WWW.ATOZREGISTRACIA.SK/
SAMOSKA

www.samoska-kongres.sk, KONTAKT: Katarína Bobáková, tel.: +421 904 589 741, katarina.bobakova@atoz.sk
PRÍPRAVY KONGRESU SLEDUJTE NA
facebook.com/kongressamoska

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA

ZLATÍ PARTNERI:

SPOLUPRACUJÚCI PROGRAM:

PARTNER VEČERA:

STRIEBORNÍ PARTNERI:

PARTNER VÍNA:

PARTNER KÁVY:

PARTNER NÁPOJOV:

BRONZOVÍ PARTNERI:
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ODBORNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNÍ PARTNERI:

ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:

ÚVODNÍK

Z antibakteriálnych mydiel sa stal nedostatkový tovar. Ľudia sa kvôli nemu
v obchodoch hádali a niektorí podnikavci ich chceli na internete „streliť“
s ohromnou prirážkou. Múka sa dostala
do zlatých uličiek i pokladničných zón,
ktoré sú vyhradené pre exkluzívne impulzívne nákupy. Zákazníci sa vo veľkom
vrhli nielen na ňu, ale aj na cestoviny,
ryžu či toaletný papier. Regály sa rýchlo
vyprázdňovali, ale obchodníci i výrobcovia ukázali, že situáciu vedia zvládnuť
a zásobovanie funguje. Aj keď sa nejaký
produkt na chvíľu zasekol, ľudia neostali
hladní. Zo štvanej zveri sa zrazu stali

 Vírus
 Tlak
 Nasadenie
záchrancovia. Už sa nikto nepozastavoval nad tým, či má slovenský produkt
v letáku dostatočnú veľkosť alebo či má
jogurt správny dátum spotreby. Každý si
uvedomil, že bez výrobcov a predajcov
potravín to nejde.
Kým mnohé firmy poslali zamestnancov na home ofisy a iní úplne zavreli,
obchodníci s potravinami pracovali ešte
s väčším nasadením ako inokedy. Predavačky a predavači do práce nastúpili,
aj keď sa oprávnene mohli báť, že sa
nakazia. Ukázali, akí sú pre spoločnosť
dôležití. Tak ako každé jedno povolanie,
ktoré sa robí zodpovedne.
Ale, aby som to na záver aspoň trošku
odľahčila. Viete, čo sa stane v roku
2050? Jozef si odkrúti poslednú rolku
toaletného papiera, ktorý si kúpil ešte
pred tridsiatimi rokmi.

Obchod v prvej línii
TATIANA KAPITÁNOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA

MEDZITÝM
V ČESKEJ REPUBLIKE...

PALEC HORE!

Všetky
názory
a podnety
vítam!

Pošlite
mi e-mail,
alebo sa
podeľte
o svoje
úvahy
na našom
webe!

PALEC DOLE!

tatiana.kapitanova@atoz.sk
www.tovarapredaj.sk

Dovolím si také na tomto místě vyzvat: nedejme
se zmást moderními tmáři, zachovejme sobě i
svému okolí klid a rozvahu, spoléhejme na zdravý úsudek podpořený fakty a skutečností. Tak,
pevně věřím, všichni všechno zdárně a důstojně
ustojíme (nemyslím ve frontách u pokladen).
K tomu posilujme imunitu čerstvým ovocem
a zeleninou a dodržujme základní hygienická
pravidla. Navíc bych rád složil hlubokou poklonu novým hrdinům naší doby: zdravotníkům i
obchodníkům, kteří svou prací jasně dokazují, že
odpovědnost řadí před strach.
PETR HŘÍBAL,
šéfredaktor Zboží&Prodej,
petr.hribal@atoz.cz
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Z

počutia viem, že ľudia
si robili veľké zásoby
trvanlivých potravín
v roku 1968, keď sa
báli, že „mierová misia“
spriatelených vojsk
prerastie do vojny. To je však už veľmi
dávno. Sama som prázdne regály na
vlastné oči videla snáď iba, keď sa blížil
koniec pôsobenia siete Carrefour na
slovenskom trhu. To, čo však v marci
spustil strach z koronavírusu, je niečo
nevídané.

NAVIGÁCIA
Čo sme
videli…

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Za šípkou! (alebo nie)

Stručne
Kto je kde?
Barometer
Pozdrav z Kambodže
Informačná pasáž
Atoz Retail
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Téma
vydania

16

Najprv dobrý život
sliepky, potom vajce

Stretnutie

Mounia El Hilali hovorí
o udržateľnom biznise

20

Inšpirácia

24
28

Ako sa vlani darilo
českým obchodníkom?
Peter Matuška
buduje silnú sieť

CatScan

Grilovanie je tradičné,
ale potrebuje štipku exotiky
Podporte impulzné nákupy!
Pečivo vonia
v čase krízy viac
Školské potreby je potrebné
doplniť aj počas roka

30
34
38
41

Vybavenie
obchodu

Platobné termíny
sú nevyhnutnosť

46

Služby pre
obchod

Do retailu prenikajú
nové trendy

48

100 % pokrytie všetkých segmentov maloobchodu a veľkoobchodu

MINERÁLNÍ VODA S VITAMINY

MOJA MINERÁLNA
VODA S VITAMÍNMI

Distribútor v SR:

www.drwitt.sk

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
STRUČNE:

SLOVO
ODBORNÍKA!

Nové pravidlá
pre predajne

 Šíriace sa ochorenie Covid−19 prinieslo
do predajní nárazové nákupy zákazníkov, ale
aj nekompromisné opatrenia, ktoré sa postupne sprísňovali.

Karel Týra
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„Pandémia mení
nákupné správanie.“
Slováci v čase šíriaceho sa ochorenia Covid-19 plnia
svoje špajzy. Potvrdzujú to výsledky maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen, z ktorých vyplýva,
že spotrebitelia začali nakupovať viac než štandardne už posledný februárový týždeň. Nakupujú jednoznačne viac, ako potrebujú na dennú potrebu,
keďže tržby rýchloobrátkového tovaru v tomto týždni narástli takmer o 20 % oproti rovnakému týždňu minulého roka. Bol to prvý týždeň, keď sa začala
nákupná horúčka po medializovaní správ zo sveta
o vykupovaní obchodov a nemožno sa čudovať, že
aj slovenskí spotrebitelia podľahli hromadnému nakupovaniu zásob potravín a drogérie.
Najrýchlejšie sa z pultov obchodov vytrácali dezinfekčné a čistiace prostriedky, mydlá, ryža, múka či
iné trvanlivé potraviny. O týždeň neskôr, v prvom
marcovom týždni, došlo k miernemu upokojeniu situácie, aj keď stále pretrvávali nadpriemerné tržby
na dané ročné obdobie. Obrat v tomto týždni narástol oproti predošlému roku o 12 %, ale ide o pokles
tempa rastu oproti predchádzajúcemu týždňu. Táto
trochu pokojnejšia situácia ale netrvala dlho. K zvratu došlo v druhom marcovom týždni, keď tržby za
potraviny a drogériu extrémne vyskočili nahor, a to
o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento týždeň bol výnimočný svojím dramatickým skokom
a rekordnými obratmi. Pre maloobchodníkov to bol
druhý najúspešnejší týždeň v roku hneď po predvianočnom, teda treťom decembrovom týždni. Dokonca ani predaj v predveľkonočnom týždni v roku 2019
či 2018, ktoré bývajú bez výnimiek druhým najsilnejším obdobím, nedosiahli svojím obratom na druhý
marcový týždeň tohto roka.
Trh slovenských hypermarketov a supermarketov
zaznamenal v tomto období nárast obratu o 28 %.
Oveľa dynamickejšie tempo sme však videli v predajniach drogistických sietí, ktorým sa dlhodobo darí držať rýchlejšie tempo rastu. V čase pandémie sa tento
celkový trend zvyšovania ich dôležitosti len potvrdil
a v druhom marcovom týždni tohto roka sa im podarilo navýšiť obrat až dvojnásobne rýchlejšie ako
potravinovým reťazcom, a to o 57 % v porovnaní
s minulým rokom.

TRI SLOVÁ:

ZÁSOBY
REKORDY
DROGÉRIE
Karel Týra,
generálny riaditeľ, Nielsen ČR a SR

Od 30. marca až do odvolania vstúpili do platnosti
nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Podľa
nich sa uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky
s výnimkou predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, drogérií, lekární, novinových
stánkov, predajní s krmivom pre zvieratá, galantérií, prevádzok záhradníctva a prevádzok stavebnín, ak predajná plocha nepresahuje 2000 metrov
štvorcových a niekoľkých ďalších výnimiek.

čistič domácnosti, plákadlo bielizne, prací gél
alebo prostriedok na umývanie riadu,“ dodáva
Lucia Langová. Či sieť službu rozšíri aj do ďalších
prevádzok, nespresňuje.
Rozhovor s generálnym riaditeľom siete
Paulom Paulsom nájdete v časopise Tovar&Predaj 5 – 6/2018 na str. 24 

Tesco otvára nové
nákupné centrum
v Petržalke

Vstup do prevádzok je povolený iba so zakrytými
hornými dýchacími cestami. Pri vchode zákazníci
musia mať k dispozícii dezinfekciu na ruky alebo
jednorazové rukavice, v radoch musia stáť s odstupom minimálne 2 metrov. Počet nakupujúcich
v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jedného nakupujúceho na 25 metrov
štvorcových z predajnej plochy prevádzky. V nedeľu sú všetky obchody zatvorené. 

Kaufland začne čapovať
drogériu
 Obchodníci hľadajú spôsoby, ako môžu
byť šetrnejší k prírode. Znižujú objem plastov
v baleniach privátnych značiek, ponúkajú zákazníkom viacnásobne použiteľné tašky
a vrecúška, pridávajú ekologickejšie náhrady
jednorazových plastov. Ďalším spôsobom, ako
znížiť produkciu plastových obalov, je čapovanie
drogérie. Keď zákazník minie čistiaci prostriedok
alebo prací gél, prinesie si so sebou do predajne
prázdny obal a opäť ho naplní. Službu už ponúka
napríklad bratislavská sieť Yeme, veľkoobchody
Metro či desať predajní siete dm drogerie markt,
ku ktorým v najbližších mesiacoch pribudne ďalších päť prevádzok. Pridá sa k nim aj Kaufland,
ktorý zákazníkom ponúkne produkty od českého
výrobcu Tierra Verde. „Neustále sa snažíme hľadať
možnosti, ako prispieť k ochrane životného prostredia a vzdelávať v tomto aj našich zákazníkov.
Rozšírenie sortimentu o čapovanú drogériu je
jeden z takýchto spôsobov,“ uvádza hovorkyňa
reťazca Lucia Langová. Spoločnosť spustí prvý predaj čapovanej drogérie v predajni na Trnavskej
ceste v Bratislave. „Zákazníci budú mať možnosť
si do predurčených nádob načapovať univerzálny

 Hypermarket Tesco v bratislavskej Petržalke sa zmenil na nákupné centrum Galéria.
Prináša známe značky i nové reštaurácie
a kaviarne. „V minulom roku sme sa zamerali na
modernizáciu existujúcich predajní. V tomto roku
sme si však pre zákazníkov pripravili viaceré novinky. Veľmi sa teším, že na jar po dlhšom čase
opäť otvoríme nové predajne v rôznych mestách
Slovenska,“ hovorí Martin Kuruc, výkonný riaditeľ
spoločnosti Tesco Stores SR. Ide o najväčšiu investíciu Tesca na Slovensku od roku 2017, kedy pri
Galante otvorili najväčšie distribučné centrum
v strednej Európe. Premena hypermarketu na lokálne nákupné centrum prebiehala počas jeho
plnej prevádzky tak, aby zákazníci prestavbu pocítili čo najmenej. V centre nebudú chýbať známe
značky oblečenia, obchody s drogériou či športovými potrebami ani služby ako lekáreň, optika,
kvetinárstvo, tabak, banky či mobilný operátor.
Z plochy 11 tisíc metrov štvorcových tvorí hypermarket Tesco vyše 60 %. Jeho plocha tiež prešla
zmenou tak, aby bol obchod kompaktnejší
a uspôsobený na rýchly nákup. 

Lidl má
na Slovensku
142 predajní
 Najnovšia predajňa spoločnosti Lidl pribudla na Slovensku v závere februára vo Zvolene. Ide už o tretiu predajňu značky v tomto
meste. V aktuálnom obchodnom roku otvoril
Lidl predajne v Bojniciach, Košiciach, bratislavskom nákupnom centre VIVO!, Trenčíne,
Krompachoch, Žiline a Topoľčanoch.

STRUČNE:

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Predajná plocha novootvorenej predajne predstavuje 1300 metrov štvorcových, výstavba trvala šesť
mesiacov. Pre zákazníkov je k dispozícii 99 parkovacích miest. Zákazníci môžu využiť kávomat
s certifikovanou kávou a vďaka vlastnej pekárni
bude pre nich v priebehu celého dňa pripravené
teplé pečivo priamo z pece.
Nová predajňa okrem štandardne používaných
LED technológií pri osvetlení je vybavená aj tými
pokročilými, ako napríklad spätné získavanie tepla
z chladiarenských a mraziarenských zariadení.
Bude sa v nej nachádzať aj recyklačná stanica na
rôzne druhy odpadu. 

 Poľský reťazec drogérií Hebe plánuje
v tomto roku expandovať. Okrem domovského trhu sa chce pozrieť do okolitých krajín.
Na muške má slovenský a český trh. Hebe patrí
rovnako ako sieť Biedronka do portugalskej skupiny Jeronimo Martins. Jej prezident Pedro Soares
dos Santos na februárovej tlačovej konferencii v Li-

JEDNOU VETOU:

„Hlad vyjde lacno,
prieberčivosť
draho.“
Lucius Seneca,
rímsky filozof
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Sieť drogérií Hebe sa
chystá na Slovensko
i do Česka

sabone oznámil, že ide o prirodzené miesta na
ďalší rozvoj. Informáciu priniesol poľský portál dlahandlu.pl. Sieť drogérií plánuje v tomto roku otvoriť dovedna 50 predajní. Prezident skupiny však
nespresnil, koľko z nich by malo vzniknúť na nových trhoch. Hebe bude aktivity na Slovensku
i v Česku riadiť zo svojej centrály vo Varšave.
Značka chce rásť organicky. Hebe vzniklo pred deviatimi rokmi vo Varšave, odvtedy v Poľsku vybudovalo sieť viac ako 270 obchodov. Na svojej
stránke o sebe píše, že základom jej úspechu je
dôkladný výber sortimentu, ktorý ponúka za atraktívne ceny. Na svojich pultoch má 3500 exkluzívnych značiek a 270 produktov privátnej značky.
Minulý rok v Poľsku spustila sieť aj internetový
obchod, ktorý mesačne navštevuje 1‚2 milióna
užívateľov. Za vlaňajšok si pripísala tržby 259 miliónov eur, čo je takmer o štvrtinu viac ako rok
predtým. 

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
STRUČNE:

Coop Jednota
má viac ako
tisíc lokálnych
dodávateľov
JEDNOU VETOU:

„Čas je
najhodnotnejšia
vec, ktorú
môžeme utratiť.“
Theophrastus,
grécky filozof

 Počet lokálnych dodávateľov v portfóliu
siete Coop Jednota prekročil tisícku, čo potvrdzuje, že tradičný obchodný systém sa
výraznou mierou podieľa na podpore malých
slovenských výrobcov. Najväčšiu časť regionálnych potravín tvoria čerstvé pekárenské
výrobky, nasledujú suché potraviny, lahôdky,
nápoje, mlieko a mliečne produkty.
„Pri výbere našich obchodných partnerov sa držíme štyroch základných princípov – čerstvosť, kvalita, slovenský pôvod a regionálnosť. Zaradením regionálnych výrobcov do našej ponuky prispievame
k rozvoju spracovateľského priemyslu, zvyšovaniu
zamestnanosti, podpore slovenskej ekonomiky
a zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti,“ uviedol
Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie
Coop Jednoty Slovensko.

predajni zákazníci nájdu široký výber produktov
najmä od lokálnych výrobcov a farmárov. Podiel
slovenských výrobkov na pultoch Kraja dosahuje takmer 60 % a stále sa zvyšuje. „Zákazníci si
v Kraji zvykli na širokú ponuku domácich výrobcov
a pestovateľov. Záleží nám na kvalite a pôvode potravín, ktoré ponúkame,“ hovorí generálny riaditeľ
spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka. Prvá
predajňa Kraj bola otvorená v marci 2018 a stala sa
jednou z najrýchlejšie rastúcich sietí na Slovensku.
Rozhovor s generálnym riaditeľom siete Stanislavom Čajkom si prečítate v časopise Tovar&Predaj 11 – 12/2018 na str. 28. 

Asko – Nábytok chystá
prevádzku v Prešove

Obchodná filozofia Coop Jednoty je založená na
podpore slovenských výrobkov. Predaj slovenských
potravín je na úrovni 70 %. Maloobchodná sieť
podporuje slovenských potravinárov aj prostredníctvom produktov vlastnej značky, ktorých je
takmer 800 druhov. 

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Kraj otvoril
novú predajňu
v Trenčíne



Aktuálne správy nájdete na
www.tovarapredaj.sk/spravy

 Sieť potravín Kraj v polovici marca otvorila novú predajňu v Trenčíne. Ide už o 22. prevádzku tejto značky. Zákazníci v nej okrem
iného nájdu regionálne produkty, ale aj potraviny vhodné pre ľudí s potravinovou intoleranciou.
Novú prevádzku potravín Kraj nájdu zákazníci na
Liptovskej ulici 3 v Trenčíne. Ide o šiestu predajňu
tejto siete za hranicami hlavného mesta. V novej

 Nábytkársky reťazec Asko – Nábytok
pracuje na výstavbe novej predajne v Prešove. V poradí už ôsme predajné miesto prinesie do regiónu kuchynské štúdio s odborným poradenstvom. S výstavnými prácami sa
začalo už v minulom roku. Budova, ktorá sa
čoskoro premení na pobočku reťazca, sa nachádza
na Rusínskej ulici v Prešove. Z celkovej plochy
8 000 metrov štvorcových sa z viac ako dvoch tretín čoskoro stane predajná zóna. „Prešovská predajňa bude podobná predajni v Banskej Bystrici,
pričom budeme klásť ešte väčší dôraz na dekorovanie, aby sme zákazníkom čo najviac priblížili
možnosť využitia sortimentu. Okrem kuchynských
štúdií vybavených spotrebičmi a príslušenstvom
budú na mieste k dispozícii vyškolení odborníci,
ktorí budú ochotní poskytnúť pomoc zákazníkom,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová
riaditeľka Asko – Nábytok. 

inzercia

S odborným programom som spokojný
O kongrese Samoška som sa dozvedel od kolegu z konkurenčnej
siete. Spomínal, že sem chodí, a navrhol mi, aby som sa zúčastnil aj ja.
Na kongrese som bol prvýkrát a malo to zmysel. Najzaujímavejšia bola
prvá téma. Ladislav Špaček bol veľmi inšpiratívny. Obchod je naozaj
o ľuďoch, o komunikácii, o prístupe personálu. S odborným
programom som spokojný. Posilnil som tu niektoré kontakty,
ktoré som nadviazal v minulosti.
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ZAPÍŠTE SI DO DIÁRA:

17. – 18. 6. 2020
DOUBLETREE
BY HILTON KOŠICE

Ivan Bzdúšek, vedúci oddelenia obchodu
a marketingu, Coop Jednota Senica

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

NEVYNECHAJTE...

 Martin Jahoda preberá po svojom otcovi
Zdeňkovi Jahodovi funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Emco. Zdeněk Jahoda založil
rodinnú firmu pred 30 rokmi, Martin Jahoda, po

ODCHODY

 Vladimír Tomko, nový generálny riaditeľ
spoločnosti Kaufland Slovenská republika,
ktorý nastúpil do funkcie začiatkom marca
tohto roka, náhle ukončil svoje pôsobenie.
Vedenie s okamžitou platnosťou dočasne prebral
jeho predchodca Paul Pauls. Vladimír Tomko v minulosti pôsobil v rámci skupiny Schwarz takmer
desať rokov a posledné tri roky viedol spoločnosť
Kaufland v Chorvátsku. Paul Pauls viedol reťazec na
Slovensku desať rokov a bol na odchode do dôchodku. 

Viac personálnych zmien nájdete
na www.tovarapredaj.sk
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inzercia

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

 Paweł Sapek je novým regionálnym riaditeľom Prologis pre strednú Európu. Bude
zodpovedný za vedenie a zachovanie doterajších
výkonov stredoeurópskeho tímu spoločnosti a hľadanie nových príležitostí. Má viac ako 23 rokov
skúseností v oblasti správy nehnuteľností a projektového manažmentu. Do Prologis nastúpil v roku
2015 ako senior viceprezident a country manažér
pre Poľsko. 

skúsenostiach získaných v iných spoločnostiach,
postupne tu zastával niekoľko funkcií, vrátane riaditeľa marketingu alebo exportu. Vlani v decembri
previedol Zdeněk Jahoda kontrolný 52 % podiel vo
firme na syna Martina a sám sa presunul na post
šéfa dozornej rady. 



POVÝŠENIE

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
BAROMETER

Košík bol drahší napriek
akciám
 Priemerná hodnota spotrebného koša
meraného spoločnosťou ppm factum sa
v období december 2019 – január 2020 zvýšila na 67,57 eur, čo v porovnaní s minulou
periódou október – november 2019, keď sa
pohybovala na úrovni 67,48 eur, predstavuje nárast o 0,14 %.
Vývoj cien spotrebného koša (v EUR)

TOP 10 – NAJRÝCHLEJŠÍ RAST
(SR, *Hypermarkety, supermarkety a drogérie)
Medziročná zmena hodnoty predaja (9. – 11. týždeň/2020 vs. 9. – 11. týždeň/2019, v %)
Dezinfekčné prostriedky na ruky

559

Dezinfekčné prostriedky na bielizeň

534

72,20

Vlhčené obrúsky

443

70,18

Dezinfekčné prostriedky pre domácnosť

335

Tekuté mydlá

255

Ryža

220

49.

52.

3.

5.

72,15

72,82

72,12

68,94

74,67

71,80

Kraj
Coop Jednota
Supermarket
Kaufland

64,03

67,43

66,51

67,13

Lidl

68,23

68,60

69,20

67,74

Metro
Coop Jednota
Tempo
Terno Plus
(Terno Center)
Tesco Expres

56,97

56,54

56,78

57,85

68,65

71,51

74,16

69,47

73,20

73,09

72,80

73,35

62,01

69,04

62,80

67,08

Tesco HM

61,46

65,64

60,33

63,27

Strukoviny

186

Toaletné mydlá

175

Múka

172

Cukor

158

* zahŕňa: 101 drogerie, Billa, dm drogerie, Fresh, Kaufland, Moja Samoška, Terno, Tesco, Teta drogerie

Vývoj cien v období 2. 12. 2019 – 2. 2. 2020
K zvýšeniu cien došlo v piatich z deviatich sledovaných reťazcov. Najviac si za tovar zo spotrebného košíka priplatili zákazníci v predajniach Kaufland, kde sme zaznamenali rast cien o viac než
2,5 %. Naopak v predajniach Tesco Hypermarket
ušetrili zákazníci za vybrané výrobky 2,8 %.
Pri pohľade na jednotlivé časti koša sa priemerná cena najviac zvýšila v kategórii drogistického
tovaru, pri ktorej došlo k nárastu cien o 2,1 %,
naopak mierne zlacneli čerstvé výrobky, konkrétne o 0,6 %. Trvanlivý tovar a koloniál sa predával
v poslednej perióde dokonca 0,7 % lacnejšie.
Vianočné a povianočné obdobie sa už tradične
nieslo v znamení širokej ponuky zliav, priemerný
počet akcií na týždeň sa v sledovanom období
zvýšil v priemere o 2 %. Okrem Metra, ktorého
priemerná hodnota koša dosiahla 57,37 eur, zaplatili zákazníci za nákup najmenej v Tescu HM
(61,84 eur). 

0

,14 %

 Priemerná hodnota spotrebného koša počas
mesiacov december a január narástla o 0,14 %.

Grilovanie najviac promuje Mecom
 Najpromovanejšou značkou v kategórii párky je na slovenskom trhu značka Mecom
(Mecom Group, 15 %) nasledovaná značkami Tauris rovnomenného producenta (8 %) a Berto rovnomenného producenta (5 %).
Značka Mecom (Mecom Group, 13 %) je súčasne
i najpromovanejšou značkou v kategórii klobásy, kde trojlístok najpromovanejších značiek doplňujú Tauris rovnomenného producenta (5 %)
a Cimbaľák (5 %) rovnomenného producenta.
Najpromovanejšími značkami mäsa na grilovanie
sú Hyza (Hydinové Závody Žilina, 17 %), Krásno
rovnomenného producenta (6 %) a Greisinger
(Delpra, 4 %).

V koreniacich zmesiach hrá prim značka Univer
(Pannon Food, 36 %), druhý najvyšší reklamný výkon uskutočnila značka Kotányi (Johann
Kotányi, 19 %) nasledovaná značkou Thymos
(Thymos, 17 %). Značka Thymos (55 %) rovnomenného producenta je absolútnou jednotkou
v koreniacich marinádach. Ďalšími promočne
najsilnejšími značkami v tejto kategórii sú Vitana (20 %) rovnomenného producenta a značka
Avokádo (Pěkný – Unimex, 6 %).

Najpromovanejšie kečupy
(Reklamný výkon v období 03/2019 – 02/2020)

Absolútne najpromovanejšou značkou v kategórii horčica je značka Snico rovnomenného producenta (54 %) nasledovaná značkami Tomata
(Tomata, 12 %) a Prelika (Prelika, 5 %). Najvyšší
reklamný výkon v kečupoch dosiahli značky Hellmann´s (Unilever, 27 %) a Hamé (12 %) a Tomata
(12 %) rovnomenných producentov. Promočným
lídrom studených omáčok je značka Hellmann´s (Unilever, 37 %) nasledovaná značkami Doma
(Doma, 12 %) a Vitana (Vitana, 6 %). 

Hellmann´s 27 %
Hamé 12 %
Tomata 12 %
Heinz 11 %
Otma 10 %
Snico 7 %
Fresh 2 %
Podravka 2 %
Spak 1 %
Ostatné 16 %

67,57 eur
 Priemerná hodnota spotrebného koša v období december – január bola 67,57 eur.

Ďalšie dáta sledujte v týždennom newslettri
TaPnews a na www.tovarapredaj.sk
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Šírenie pandémie zvýšilo dopyt po dezinfekčných
mydlách, ale spotrebitelia sa zásobovali aj ryžou
či múkou
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Category manažment,
ani etický predaj tu nikto
nerieši. Zostalo miesto
vedľa pečiva? Dáme tam
cigarety.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
Ť
ŤAHUJE...

Vzájomná podpora
obyvateľov sa prejavuje
i tak, že v predajniach
nájdete napríklad
výrobky prírodnej
kozmetiky od lokálnych
výrobcov.

LACNO A RÝCHLO
Hľadáte cestu, ako
poskytnúť zákazníkom
rýchle občerst venie
do ruky? Postavte do
obchodu samovar na vodu
a mikrovlnku a ponúkajte
len instantné polotovary.
Rýchle a lacné, nielen
pre zákazníka. Rovnako
lacné riešenie existuje
i pre zaistenie príje mného
vzduchu v obchode.
Zaveste pred klimatizáciu
vonné stromčeky - a je
vybavené!

MAJÚ TU HYGIENICKÉ
PR EDP ISY?
Klasická tržnica sa
nezaprie. Nájdete tu
všetko a nikto si nerobí
starosti s hygienou. Mäso
v 30 stupňoch visí všade,
okolo toho zelenina,
ovocie, ryby… Všetko je
čerst vé a nikto nevyzerá,
že by mu bolo zle.

CHUTNÉ
A FAR EBNÉ
Čo k tomuto dodať?
Snáď len, že všetko
chutí inak než to, čo
kupujeme doma.

MAR KETING?
Nájdeme tu i moderné supermarkety,
kam bežní občania nechodia a kde sú
ceny zhruba päťkrát vyššie než na
ulici. Ale i tu sú zjavné trendy v záujme
o pôvod potravín. Zelenina od lokálnych
pestovateľov. A tá na trhu nie je?

ČO SME VIDELI, POČULI, ZISTILI...
INFORMAČNÁ PASÁŽ

z Táninho

blogu

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Učím sa

 Na jednej strane obrovské nákupy zákazníkov,
na druhej strane obrovský tlak na všetkých obchodníkov i dodávateľov. Snaha zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19 priniesla do obchodov množstvo povinných opatrení. Podrobnejšie sa im venujeme na
strane osem. Rýchlosť, akou sa zo dňa na deň mení
situácia, však môže znamenať, že v okamihu, keď
čítate tieto riadky, je zase všetko inak. Napríklad, že
sa veci vrátili do normálneho stavu. Bodaj by! Ale
bojím sa, že takéto prianie je príliš trúfalé. 

 Vrátila som sa do školských lavíc. Keď som
v nich povinne sedela, chcela som čím skôr odísť.
A ako každé dieťa, ani ja som neverila rečiam dospelých o tom, že si to mám užívať, lebo je to najkrajšie obdobie života. Áno, mali pravdu. Dnes to
už viem. Ani učenie sa mi už nezdá ako totálne
mučenie, preto som sa dobrovoľne rozhodla, že sa
k nemu aspoň čiastočne vrátim. Chodím na jazykový kurz a je to osviežujúce. Domáce úlohy si síce
píšem počas pracovnej doby, ale baví ma to. 

E-shopy sa rozbehli

Výlet do neznáma

 Kým v zahraničí sa internetovému predaju
 Cestovať v súčasnej situácii nemôžeme, ale aj
potravín relatívne darí, u nás je myšlienka na takýprechádzka po lese je dostatočnou náhradou.
to predaj schovaná kdesi pod nánosmi iných pláV Bratislave je to ťažšie, pretože ľudí, ktorí o ňu
nov. Akoby nikto neveril, že môže fungovať. Do
majú záujem, je viac než možností. Aj preto sa na
e-shopov sa u nás pustilo len zopár pionierov
internete objavujú fotografie preplnenej hrádze či
a tržby zatiaľ nestáli veľmi za reč. Väčšina ľudí
plného parkoviska na Železnej studničke, čo
nemala možnosť ani dôvod takto naje v čase šírenia vírusu nevhodné. My
kupovať. Aktuálna situácia však
sme sa však z centra mesta vyvšetko zmenila. E-shopy nesbrali peši na málo poznaný
tíhali pokrývať dopyt záukopec nad Bratislavou. Trajemcov a na internete
sa bola dlhá asi 8 kilozačali operatívne predámetrov, po ceste sme
vať potraviny ďalší hrátakmer nikoho neči. Samozrejme, že
stretli a hore na nás
 Pol kráľovstva za slané. Postavte
raz, keď sa vrátime do
čakal krásny výhľad.
predo mňa čokoládu a čipsy, moja voľba
bežného života, sa
A kde to bolo? To
je jasná. Viem, že by som si namiesto
situácia upokojí. Nievám, samozrejme,
obidvoch pochúťok mala radšej dať jablktorí zákazníci možno
nepoviem, aby sa nás
ko, ale niekedy sa jednoducho nedá
pri tomto zvyku ostatam najbližšie neodolať. Najmä, ak sedíte v domácej kanú. Minimálne budú
stretlo dvesto. 
ranténe a krátite si večer filmom. 
mať s možnosťou nakupovať online osobnú skúsenosť. 

Sladké alebo slané?

Vtip mesiaca
Sám doma
 Život sa nám zmenil veľmi nečakaným spôsobom. Byť každý deň zavretý doma, nie je žiadna
sranda. Kontakt s ľuďmi sa dá čiastočne vynahradiť videohovormi, návšteva múzea virtuálnou prehliadkou výstavy a návšteva divadla online streamom predstavenia. Situáciu zachraňujú aj knihy,
filmy, hudba. Ešteže ich máme! A snáď aj skeptici,
ktorí považujú umenie za pánske huncúctvo,
uznajú, aké je prínosné pre duševné zdravie i rozptýlenie mysle. 

 Stretnú sa dvaja kamaráti: „Ako sa máš? Dlho
som ťa nevidel.“ „Výborne, človeče, kúpil som si
slona.“ „Slona? Na čo ti je?“ pýta sa kamarát. „To
ti je skvelá vec. O kŕmenie sa nemusím starať, spása mi trávnik, takže ho mám ako golfové ihrisko,
umyje mi auto, deti sa s ním hrajú. No fakt, skvelé,“ vysvetľuje majiteľ slona. „To znie dobre. Koľko
stojí taký slon?“ „Väčšinou okolo tisíc eur, ale že
si to ty, predám ti ho za päťsto.“ „Dohodnuté,
beriem.“ Kamaráti sa stretli po pár týždňoch.
„Teda, ty si mi dal! Trávnik mám zničený, stromy
polámané, všade len trus, rozpučil mi auto, deti sa
ho boja a manželka sa chce rozviesť!“ sťažuje sa
nový majiteľ. „Škaredo hovoríš o sloníkovi, takto
ho nepredáš...!“ 

Stretneme sa neskôr
 Opatrenia proti šíreniu koronavírusu neobišli
ani spoločenské akcie. Už som sa veľmi tešila, že sa
stretneme na Samoške v Košiciach. Musíme to však
odložiť. Určite si však do kalendára tučnými písmenami zapíšte dátum 17. a 18. jún. Prípravy na náš
kongres pokračujú a verím, že sa na ňom všetci
v zdraví uvidíme. Keďže sa z pochopiteľných dôvodov odkladajú všetky akcie, v aktuálnom vydaní
nášho časopisu nenájdete ani pravidelnú rubriku
s nadchádzajúcimi kongresmi – Nevynechajte. 



Poznámky

Korona, odíď!

Kontaktujte Tatianu:
tatiana.kapitanova@atoz.sk

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Čo zaznamenali
smartfóny
Atoz Retail

Mirka:
 Antibakteriálne mydlá sa v čase koronavírusu stali nedostatkovým
tovarom. Ľudia sa aspoň naučili viac si umývať ruky. 

Tomáš:
 Keď si dodávateľ pomýli krajinu, tak si
zákazník precvičí azbuku. 

Jitka:
 Impulzný tovar v pokladničnej zóne získal
počas pandémie úplne nový rozmer. 

Veronika:
 Krajčírstvo na ulici. Keď vám náhodou prasknú nohavice cestou
do práce, v Thajsku to ľahko vyriešite. 

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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TÉMA VYDANIA
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Zákazníkov čoraz viac
zaujíma, kde a za akých
okolností vznikla potravina,
ktorú si odnášajú z obchodu
domov. Za obalom hľadajú
príbeh a aj podľa toho
robia svoje spotrebiteľské
rozhodnutia. Platí to aj
pri vajciach. Na pretras
sa dostal klietkový chov
sliepok a medzinárodní
obchodníci ho už vo svojej
ponuke nechcú. Slovenská
produkcia je však z drvivej
väčšiny tvorená práve
v klietkach.

Lepší život

sliepky niečo stojí
Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

V

o štvrtok podvečer je v malej
predajni uprostred Bratislavy
polovica chladiaceho regálu určeného na vajcia prázdna. Tie
z klietkového chovu boli v akcii
a zákazníci ich už všetky vykúpili. Druhú polovicu
zaberajú vajcia z podstielkového chovu, ktoré sú
o poznanie drahšie. Z kopy chýbajú zatiaľ iba dve
balenia. Nespokojná nakupujúca do telefónu komusi vysvetľuje, že si teraz musí kúpiť desať vajec
za dve eurá, hoci by si radšej vzala tie lacnejšie.
Čoskoro sa môže stať, že táto zákazníčka už nebude mať na výber a kupovať bude už iba vajcia
z chovov, kde dostáva sliepka viac priestoru. Na

Slovensku sa totiž rozpútal boj o to, aké vajcia
budú obchodníci ponúkať. Nadnárodné siete sa
zaviazali, že do roku 2025 ukončia predaj vajec
z klietkového chovu.
V súčasnosti majú spotrebitelia na výber štyri typy
vajec. Pochádzať môžu z klietkového, podstielkového chovu, voľného výbehu alebo ekologického
hospodárstva. Každý chov má presne určené pravidlá, ktoré musí spĺňať. Od roku 2012 je obyčajný
klietkový chov v Európskej únii zakázaný. Súčasný
klietkový chov je obohatený. To znamená, že sliepky majú oproti minulosti viac priestoru i „súkromia“, pretože majú bidlo a hniezdo na znášanie.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Čo vyjadrujú čísla
na vajíčkach?
3 - vajce z klietkového chovu
2 - vajce z podstielkového chovu
1 - vajce z voľného výbehu
0 - vajce z ekologického chovu

Za šťastnejšie sliepky

Slovensko má problém s potravinovou sebestačnosťou. Vajcia sú poslednou živočíšnou komoditou, ktorá dokáže pokryť svoj dopyt. Viac ako 80
percent slovenských vajec však pochádza z klietkového chovu. Keď sa rušil klasický klietkový chov,
výrobcovia investovali do nových technológií, ktorých životnosť je vypočítaná na 15 až 20 rokov.
Slovenskí hydinári hovoria, že aj vďaka tomu je
Slovensko vo výrobe vajec sebestačné a za posledné desaťročie nezaznamenalo na rozdiel od vajec
z dovozu žiadnu fipronilovú či salmonelovú kauzu.

Okrem toho, že rekonštrukcia chovov bola nákladnou investíciou, na ktorú prispeli domáce i európske dotácie, trvala desať rokov. Viacerí chovatelia
dodnes splácajú úvery, preto tlak zo strany sietí
vnímajú ako diskriminačný. „Hoci zahraničné
reťazce si určili rok 2025 ako stopku pre vajcia
z klietok, už dnes sa slovenskí veľkochovatelia stretávajú s tým, že im odmietajú vajcia a žiadajú podstielkové, hoci dobre vedia, že väčšina vajec na
Slovensku je práve z klietok, a tak producenti nevedia splniť ich požiadavky,“ vysvetľuje riaditeľ

Reťazce, ktoré sa zaviazali skončiť s klietkovým
chovom argumentujú tým, že ide o snahu zabezpečiť výrobky produkované udržateľným a etickým spôsobom. „Reagujeme na potreby našich
zákazníkov, ktorí majú o vajíčka z podstielkového
chovu z roka na rok vyšší záujem. Samozrejme,
považujeme za potrebné zlepšovať životné podmienky pre zvieratá,“ uvádza hovorkyňa siete Billa Kvetoslava Kirchnerová. Za posledných päť rokov sa podľa jej slov výrazne zvýšil predaj vajíčok
z podstielkového chovu a momentálne predstavuje jeho podiel viac ako 40 %. Sieť predáva na pultoch svojich predajní iba vajcia zo Slovenska.
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Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Ďalej
dopĺňa, že v prípade, ak zahraničné obchodné reťazce budú pokračovať v nastúpenom tempe odmietania vajec z klietkových chovov, pre slovenských podnikateľov to môže mať fatálne následky
a na trhu sa uvoľní priestor pre vajcia z dovozu.

... /...
inzercia

Dozvedel som sa, na čom pracujú kolegovia
z podobne zameraných obchodov
Je skvelé, že tento kongres je zameraný na slovenský maloobchod.
Za veľký prínos považujem možnosť dozvedieť sa, na čom pracujú
kolegovia z podobne zameraných obchodov. Zistil som, že potraviny
Fresh majú vlastné pekárne. Vzhľadom na počet prevádzok týchto potravín
dávajú zákazníkovi reálnu možnosť zakúpiť si kvalitný chlieb. Človeka to
motivuje a je to dôkaz toho, že nielen v Bratislave, ale aj v ktoromkoľvek
meste na východe sú tieto predajne úspešné.

Peter Varmuža, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ,

Yeme Plnochutné potraviny
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TÉMA VYDANIA
Lepší život sliepky niečo...

„Naším cieľom je ponúkať čo najviac tovaru od
slovenských dodávateľov a so slovenským pôvodom, pokiaľ to slovenská produkcia dokáže pokryť,“ tvrdí Kvetoslava Kirchnerová.
Bratislavská sieť Yeme vajcia z klietkového chovu
vôbec nepredáva. Na jej pultoch sa nachádzajú iba
vajcia z voľného výbehu. „Snažíme sa čo najviac
rešpektovať prirodzený spôsob života zvierat. Hrabavá hydina potrebuje výbeh, čerstvý vzduch, možnosť nájsť si rôznorodú stravu podľa potreby. Voľný
výbeh im predsa len dáva viac možností žiť normálny život,“ vysvetľuje majiteľ Yeme Peter Varmuža.
Priznáva, že na Slovensku nie je jednoduché nájsť
dodávateľov takýchto vajec v dostatočných množstvách tak, aby naplnili očakávania a potreby svojich zákazníkov. „Spolupracujeme s chovateľmi
a hľadáme cesty, aby sme mali viac. Prispôsobujeme tiež tempo nášho rastu prirodzenému tempu
rozvoja našich dodávateľov tak, aby vedeli chrániť
a ďalej zvyšovať kvalitu,“ hovorí Peter Varmuža.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Slovenskí hydinári nevidia pre stopku klietkovému
chovu žiadne logické opodstatnenie, pretože podľa nich majú nosnice v obohatených klietkach všetko, čo potrebujú. Najviac ukazovateľov z hľadiska
znáškovosti, zdravotnej stránky hydiny, úhynu
a jeho kontroly v chovoch, znečistenia škrupiny či
rizík kontaminácie vajec hovorí v prospech obohatených klietok. Tam neprichádzajú sliepky do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, hlodavcami, majú
zabezpečenú pravidelnú obmenu podstielky, čo
pri iných spôsoboch chovu nie je možné až v takej
miere zabezpečiť. „A pokiaľ ide o to najpodstatnejšie, čiže kvalitu a zloženie vajec, medzi vajcami

z jednotlivých chovov prakticky nie je rozdiel, pretože tieto hodnoty závisia od zloženia krmiva. Tu
treba povedať aj to, že o kvalite života nosnice
vypovedajú dva ukazovatele - počet znesených
vajec a počet uhynutých nosníc. A či sa to niekomu
páči alebo nie, tieto ukazovatele hovoria v prospech nosníc v obohatených klietkach,“ uvádza
Daniel Molnár.

medzené alebo dokonca až nemožné. Pri alternatívnom spôsobe chovu sú tieto možnosti väčšie,
avšak aj tu sú popisované niektoré negatívne javy,
ako je ťažšie kontrolovateľné ozobávanie peria,
vyššie riziko parazitóz či infekčných chorôb pri
možnosti vonkajšieho výbehu,“ vysvetľuje Paulína
Kojnok z Kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy.

Slovenskí
hydinári nevidia
dôvod pre stopku
klietkovému
chovu.

Hydinári však vnímajú odmietanie vajec z klietkového chovu ako nezvratný fakt, preto pomaly rozširujú alternatívne spôsoby chovu. „Únia hydinárov
Slovenska považuje za reálne, že prechod na alternatívne chovy by mohli slovenskí veľkoproducenti
zvládnuť do roku 2030, pravda, pri očakávanej
štátnej, prípadne finančnej pomoci z európskych
fondov. Podľa našich prepočtov to budú investície
za vyše 47 miliónov eur, a to je suma, ktorú dnes
hydinári nemajú,“ vysvetľuje Daniel Molnár.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uvádza, že
nosnice bez ohľadu na spôsob chovu sú náchylné
na infekčné či produkčné choroby, ale aj na rôznu
úroveň poškodenia tela od pŕchnutia peria cez
jeho ozobávanie, rany a kanibalizmus. Pri systéme
chovu v tzv. malých obohatených klietkach, ktoré
sa používajú napríklad v Nemecku či Holandsku,
sú zaznamenané prípady výskytu ozobávania peria
či kanibalizmu v kŕdľoch, kde nebolo vykonané
brúsenie zobákov. „Pre nosnice chované pri akomkoľvek spôsobe chovu je dôležité, do akej miery
môžu prejavovať svoje potreby. Prejavy niektorých
vysoko prioritných potrieb, napríklad prachový kúpeľ či spásanie trávy, sú v klietkových chovoch ob-

Ministerstvo pôdohospodárstva, Únia hydinárov
a Zväz obchodu SR začiatkom februára podpísali
memorandum, v ktorom sľubujú, že sa budú snažiť
zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských
producentov vajec. Hydinári prehlásili, že do roku
2030 zrekonštruujú klietkové chovy na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové. Agrorezort sľúbil,
že na to bude hľadať financie. S ohľadom na čerstvosť a ekológiu sa členovia Zväzu obchodu v dohode zaviazali uprednostňovať predovšetkým produkciu vajec pochádzajúcu zo Slovenska.
Coop Jednota Slovensko ako člen Zväzu rešpektuje toto memorandum. Aktuálne predáva 82 %
vajec z klietkového chovu, 16 % podiel na predaji

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Čo sa skrýva
pod škrupinou?

„Ak chceme slovenským chovateľom skutočne pomôcť, nemôžeme sa im vyhrážať zrušením odberu
vajíčok, ktoré majú v ponuke. Radšej uprednost-

Podľa Petra Varmužu je veľmi dôležitá férová cena.
„Ja osobne a celý obchodný tím na centrále Yeme
citlivo nastavujeme každú cenu tak, aby reprezentovala reálnu hodnotu potraviny v celom zásobovacom reťazci,“ hovorí. Za cenovkou na vajíčkach
sa totiž toho skrýva viac. Na jednom konci je chovateľ sliepok, ktorý pestuje alebo kupuje kvalitné
krmivo bez chémie. Rozhoduje sa, či ich zavrie do
klietok, alebo pustí do voľného výbehu. Samozrejme, sám musí so svojou rodinou z niečoho žiť. Na
opačnom konci je zas obchodník, ktorý sa snaží
dať predavačkám slušnú mzdu, spĺňa legislatívne
povinnosti a zvyšuje kultúru predaja v obchodoch.
„Nízka cena je jeden uhol pohľadu. Vysoká cena
opačný uhol pohľadu. Neverím, že jeden uhol pohľadu nás môže trvalo priniesť do rovnováhy. Citlivé stanovenie ceny v celom reťazci je jediným
udržateľným riešením a našou ambíciou,“ dodáva
Peter Varmuža.

Cena za lepší život
Pri výbere vajec okrem spôsobu chovu a pôvode
vajec vstupuje do rozhodovacieho procesu spotrebiteľov aj cena. Napriek tomu, že zákazníci si v súčasnosti doprajú viac, vo všeobecnosti sú na cenu
citliví. Vajcia z klietkového chovu sú najlacnejšie.
Balenie desiatich podstielkových vajec je o 50 centov drahšie. Balenie vajec z voľného výbehu je minimálne o jedno euro drahšie a balenie vajec
z ekochovu minimálne o 1‚50 eur drahšie než balenie vajec z klietkového chovu.

S produkciou vajec aktuálne začína aj výrobca
mäsových produktov Vijofel. V ponuke majú vajíčka z voľného výbehu a aktuálne nimi zásobujú
len svoje maloobchodné prevádzky v Prešovskom
a Košickom kraji. „Naše vajíčko je normálne, nie
je nápadne žlté, ani oranžové, ani dofarbené.
Myslím si, že spotrebiteľ na výber potravín hľadí
inak ako v minulosti. Osveta o zdravších potravinách sa týka aj vajíčok,“ vysvetľuje riaditeľ maloobchodných prevádzok značky Jozef Džubakovský ml. Aj vajcia s označením 0 a 1 sú dnes
cenovo oveľa dostupnejšie. „Zákazník musí chápať fakt, že farmár neprodukuje vajíčka masovo.
Ak denne sliepke dáva to, čo potrebuje, ak sliepka má možnosť výbehu po zelenej tráve, má prístup k vápencu, aby vajíčko malo kvalitnú škrupinu, v takom prípade nemôže mať vajíčko rovnakú
cenu ako vajíčko z klietkového chovu. Je na zákazníkovi, ako sa rozhodne a ktoré vajíčko si vyberie,“ uzatvára Jozef Džubakovský ml.

Vajce je bohatým zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Vaječná bielkovina
je plnohodnotná a ľahko stráviteľná. Hlavné
živiny vajec sú vitamín D, vitamín B12, folát
a selén. Je potrebné vyzdvihnúť najmä
pomerne vysoký obsah vitamínu D vo vajciach, pretože poznáme len málo potravinových zdrojov tohto vitamínu. V priebehu
skladovania a spracovania vajec sa mení ich
nutričná hodnota. Bielkoviny sú relatívne
stabilné a ich obsah sa nemení, rastie iba
množstvo voľných aminokyselín. Pri nevhodnom skladovaní dochádza k oxidácii nenasýtených mastných kyselín. Najväčšie straty
nastávajú pri tepelnej úprave, kedy sa ničí 10
až 50 % vitamínov. Vďaka vysokej výživovej
hodnote patria vajcia medzi najhodnotnejšie
potraviny.
Obsah jednotlivých živín vo vajciach sa dá
ovplyvniť zložením kŕmnej zmesi, ktoré nosnice dostávajú, čím sa z nich stávajú funkčné
potraviny. Poznáme napríklad vajcia so zvýšeným obsahom kyseliny dokozahexaénovej
(DHA), omega−3 polynenasýtenej mastnej
kyseliny, ktorá je dôležitá pre vývoj mozgu,
dobrý zrak, zdravé srdce a niektoré ďalšie
telesné funkcie. Takýmto spôsobom sa napríklad veľmi úspešne zvyšuje aj koncentrácia
vitamínu E, jódu a selénu. Strava sliepok sa
podpisuje aj na chuti a celkovej kvalite vajca.
Nie je zákonite pravda, že sýtožltá farba žĺtka
znamená domáce vajcia. V niektorých veľkochovoch sa totiž ku kŕmnej zmesi pridávajú karotenoidy, ktoré žĺtok zafarbia.
Zdroj: ŠVPS

Na čo kladú spotrebitelia
pri výbere vajec dôraz, sa dočítate
na www.tovarapredaj.sk
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ňujeme postupné kroky a zároveň edukujeme
spotrebiteľov. V konečnom dôsledku je to práve
zákazník, kto rozhoduje o tom, čo vloží do svojho
nákupného košíka,“ dodáva Branislav Lellák.



tvoria vajcia z podstielkového chovu. „V predajniach ponúkame slovenské vajcia, pretože sú čerstvé a zdravé, ich predajom podporujeme slovenských chovateľov, a zároveň podporujeme
zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska.
Zároveň vyvíjame aktivity na podporu vajec
z iných ako klietkových chovov. Aj preto sme do
sortimentu vlastnej značky zaradili podstielkové
vajcia,“ hovorí vrchný riaditeľ obchodnej sekcie
Coop Jednoty Slovensko Branislav Lellák. Slovenská sieť sa kvôli vajciam dostala do konfliktu s občianskym združením Humánny pokrok. Združenie
v októbri spustilo kampaň, ktorá žiadala od reťazca, aby ukončil predaj vajec z klietkového chovu.
Coop Jednota sa obrátila na súd a žiadala zastaviť
negatívne informácie. Okresný súd reťazcu vyhovel, ochranári sa však odvolali a krajský súd im dal
v januári za pravdu, takže môžu pokračovať vo
svojej kampani.

Slepačie vajcia majú prirodzene vysokú výživovú hodnotu. Každé vajce sa skladá zo
škrupiny, bielka a žĺtka. Priemerné slepačie
vajce (veľkosť M) váži asi 60 gramov, z čoho
asi 10 % predstavuje škrupina, 60 % bielok a 30 % žĺtok. Vaječný bielok pozostáva prevažne z vody (cca 90 %) a bielkoviny
(cca 10 %), zatiaľ čo vaječný žĺtok pozostáva
50 % z vody, ďalšími zložkami sú tuky (31 %)
a bielkoviny (16 %). Žltooranžovú farbu žĺtka
spôsobujú karotenoidy, ktoré patria medzi
prírodné farbivá s antioxidačným účinkom.
Tieto farbivá nosnice prijímajú v krmive,
a pokiaľ konzumujú i zelené rastliny, ich žĺtky
majú výraznú žltooranžovú farbu.

STRETNUTIE
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Mounia
El Hilali

generálna riaditeľka spoločnosti IKEA
pre región Česka, Maďarska a Slovenska
Vníma ako veľkú poctu, že sa môže spolu so zamestnancami
podieľať na vytváraní lepšieho každodenného života zákazníkov.
Je podľa nej dôležité, aby spoločnosť, ktorú zastupuje, i naďalej
plnila ich sny a poskytovala im to, čo k vybaveniu domácností
potrebujú, a ponúkala kvalitné výrobky za dostupné ceny.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz
Jeffrey Osterroth, jeffrey.osterroth@atoz.cz

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Otvorenie
na východe
vyzerá nádejne

Popri vašich klasických obchodných domoch
v poslednej dobe testujete i ďalšie predajné
formáty. Čo vás k tomu vedie?
Zákazníci sa menia, s nimi aj obchod, teda aj my.
Čo sa ale v spoločnosti IKEA nezmení, je naša vízia:
zlepšovať každodenný život našich zákazníkov,
nech sú kdekoľvek. To je aktuálne veľmi dôležité,
pretože stále viac ľudí žije vo veľkých mestách. Ide
aj pre nás o veľkú výzvu, pretože priestory na bývanie sú menšie a každý chce mať dobre vybavený
domov. Ceny rastú a ľudia stále menej jazdia autami, čo je správne, a my im musíme poskytovať
stále väčšie pohodlie a dostupnosť. Musíme premýšľať o tom, ako byť stále bližšie miestam, kde
žijú a pracujú. Preto vo veľkých mestách po celom
svete testujeme rôzne projekty.

Čo ďalej?
Ďalším je formát IKEA obchodu pre centrá miest.
Rovnaký koncept, aký poznáte, ale v omnoho menšom meradle. Najbližšia je IKEA La Madeleine v samom srdci Paríža. Neponúka samoobslužný predaj,
zákazníci si tu môžu zaobstarať príslušenstvo a len
malú časť bežne ponúkaného nábytku. Aj tu je zjavný základ našej novej stratégie založenej na dostupnosti našich produktov a služieb. Práve ich škála
bude v dohľadnej dobe výrazne rozšírená. Ďalej
máme špecifický IKEA obchod, ktorý zatiaľ pre český trh nie je v pláne. Tento formát je v porovnaní
s obchodmi v centre miest ešte o niečo menší, už
teraz ho môžete navštíviť v Madride alebo Barcelone. Každý je zameraný na jedno špecifické oddelenie, napríklad spálňa a všetko spojené so spaním.
Ten parížsky je zameraný len na kuchyne. Ďalším je
IKEA pick-up, kde si môžete kedykoľvek vyzdvihnúť
vašu objednávku ťažšiu než 30 kilogramov.

Zákazníci k vám chodia radi. Podľa údajov
za uplynulý finančný rok navštívilo vaše štyri
české obchodné domy viac než 10‚1 miliónov
ľudí, z toho 5‚4 milióna tvorili zákazníci. A darí
sa vám aj na Slovensku.
Do nášho zatiaľ jediného miesta predaja v Bratislave prišlo 5‚4 milióna ľudí. Z Košíc k nám doliehajú
hlasy žiadajúce otvorenie obchodu i tam. Počas
našich úvah o najlepšom formáte sme najskôr otvorili výdajné miesta, aby sme dramaticky znížili cenu
za dodávku tovaru. Objednávka z Bratislavy predtým stála 100 eur, dnes si ju môžete vyzdvihnúť za
15 eur. A to už je veľký rozdiel. Opäť nám ide o čo
najväčšiu prístupnosť a cenovú dostupnosť. V Košiciach sme tiež otvorili dočasný pop-up obchod,
ktorý je kópiou spomínaného plánovacieho štúdia.
Je to hlavne o stretávaní sa zákazníka s našimi odborníkmi, o plánovaní a objednávaní. Nemôžem
teraz nič sľubovať, ale otvorenie tradičného obchodu na východe Slovenska vyzerá nádejne.

Tie sa už chystáte otvoriť aj v Česku.
Máte podobné plány i pre Česko?
Pre Česko plánujeme v súčasnosti sedem výdajných miest. Pretože pri tomto formáte spolupracujeme s externými partnermi, ich umiestenie zatiaľ
nebolo definitívne určené. Ide o alternatívu na
doručovanie tovaru domov, ktoré ponúkame.

Jedným z nich bol pop-up koncept na
pražskom Václavskom námestí.

V tejto súvislosti nemožno nezmieniť u nás
stále rastúci e-commerce.

Presne tak. Aj vďaka nemu sme sa veľa naučili
a dozvedeli o tom, čo zákazníkom dáva zmysel.
Dochádza tak k veľkej zmene v rámci skupiny
IKEA. Máme novú ponuku formátov, miest pre
stretávanie sa s našimi zákazníkmi. Tá zahrňuje
plánovacie štúdio, čo je v podstate malý obchod
zameraný na naplánovanie kuchyne, spálne, obývačky presne podľa predstáv zákazníka. Priamo na
mieste sa s naším spolupracovníkom dohodnú na
detailoch vybavenia, objednávke on-line a následnom dodaní tovaru.

Áno, Česi milujú on-line. Stále radi chodia do našich
obchodov, čo je veľmi dobre, pretože miesto predaja bude vždy stredobodom všetkého, čo robíme. Ale
tunajší zákazníci nakupujú viac a viac na internete
hlavne preto, že je to pohodlné. Od konca januára
máme novú podobu našej webovej stránky, ktorá
sa bude ďalej vylepšovať. Medziročne sa e-commerce zvýšil o 36 percent. Aby ste si vedeli predstaviť,
v našom obchodnom dome utratia zákazníci v priemere 1745 korún, priemerná útrata on-line je výrazne vyššia, pohybuje sa okolo 9 186 korún.

Praha je zahustená, ale mimo nej je podľa nás ešte
stále priestor na expanziu. Aj pre hlavné mesto
analyzujeme vhodné miesta a vhodné formáty.
Naše dva miestne obchodné domy sú pritom extrémne úspešne. Možno povedať, že celosvetovo
patria medzi našich TOP 50 obchodov. IKEA Černý
Most je naším štrnástym najväčším obchodom na
svete. Náš región, ktorý okrem Česka a Slovenska
zahrňuje i Maďarsko, patrí k najvýkonnejším na
celom svete. V Budapešti máme tri obchodné
domy a tiež vysoko efektívny on-line obchod.

Chceme
dosiahnuť
zero waste.
... /...

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

Z

a naozaj krásnu výzvu považuje stratégiu udržateľného
rozvoja People & Planet Positive, ktorá prechádza naprieč celou skupinou IKEA, vrátane výroby.
Je zdrojom inšpirácie a umožňuje ľuďom žiť
udržateľný a zdravý život, zameriava sa tiež
na zodpovednú spotrebu. Cieľom skupiny
IKEA je dosiahnutie zero waste.
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STRETNUTIE

Mounia El Hilali

generálna riaditeľka spoločnosti IKEA
pre región Česka, Maďarska a Slovenska
V súčasnosti sa všade skloňuje udržateľnosť.
Nedávno ste ohlásili plán, v rámci ktorého
budú do roka 2030 všetky produkty
recyklovateľné.
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Áno, naša stratégie nesie názov People & Planet
Positive a prechádza naprieč celou skupinou IKEA,
vrátane výroby. V podstate chceme dosiahnuť zero
waste. V rámci stratégie sa snažíme našich zákazníkov inšpirovať a umožniť im, aby žili udržateľný
a zdravý život. Pre nás je to naozaj krásna výzva.
Objavujeme oblasti možnosti renovácie, opravy,
opätovného predaja alebo i spätného odkupu niektorých našich produktov. Prevádzkujeme napríklad službu Druhý život nábytku, v rámci ktorého
nám zákazníci môžu predať svoje nepotrebné výrobky späť. Možno prikročíme k nejakej forme
výmeny produktu všetkého druhu. Z môjho pohľadu je tiež dôležité si uvedomiť, že to musí ísť ruka
v ruke s cenovou dostupnosťou. Udržateľný
a zdravší život nemôže byť len pre bohatých, ale
pre všetkých bez rozdielu.

Sama. A to z toho dôvodu,
že v obchodoch sa rada
rozprávam so zamestnancami.
Nechávam sa inšpirovať
a sama potom robím
finálne rozhodnutia.

Môj obľúbený
obchod:
Milujem športové
obchody, hlavne
Decathlon.

Ako často
nakupujem:
Nemám pevne stanovenú
frekvenciu. V podstate
nakupujem vtedy, keď
niečo ja alebo moje deti
potrebujeme.

Čo ma na
nakupovaní baví:
Komunikácia s ľuďmi
a získavanie inšpirácie
mnohými rôznymi
spôsobmi.

Vidíte nejaké rozdiely medzi českými
a slovenskými zákazníkmi?
Nevidím žiadne dramatické odlišnosti, len nepatrné. Ich potreby sú rovnaké, každý sa chce napríklad
dobre vyspať, prakticky všetkých baví varenie. Ale
povedala by som, že pre Čechov je významná praktická časť ich domova, takže všetko musí byť v prvom rade funkčné a veľmi praktické. Pri Čechoch
vnímame vysoký stupeň socializácie, ale mimo ich
domova. A to je zaujímavé, pretože iné národy
preukazujú rovnakú mieru socializácie, ale u nich
doma. To všetko vytvára rôzne zvyky a prístup
k nakupovaniu. Slováci zas chcú byť na to, čo majú
doma, pyšní: vo všetkom musí byť zjavná moja osoba a ja to chcem všetkým ukázať.

Česi majú radi jedlo. Aj preto sa k vám chodí
tiež najesť a nakúpiť vaše špeciality.
Naším hitom sú stále mäsové guličky, ktorých sa za
rok predá zhruba 1‚6 milióna. Medzi zákazníkmi
rastie obľuba vegetariánskych jedál. V Česku sme
v uplynulom roku predali viac než 82 tisíc vegánskych jahodových zmrzlín a vyše 260 tisíc vegetariánskych hotdogov. Čoskoro ponúkneme aj rastlinnú alternatívu guličiek. Sme jedni z mála, kto
predáva bonbóny s extrémne nízkym obsahom
cukru a bez želatíny. Rada by som sa zasadila aj za
väčší predaj zdravého lososa, čo je všeobecne náš
hviezdny produkt.

Aký podiel na vašom predaji tvorí jedlo
a potraviny?
V Česku i na Slovensku sa podiel na celkovom predaji pohybuje zhruba medzi 6 až 7 percentami.

O tom, či IKEA plánuje využiť
rozšírenú realitu, sa dočítate
na www.tovarapredaj.sk

Moja
najobľúbenejšia
značka:
IKEA
Aký som
zákazník:
Bez prehnaných
nárokov, empatický
k ľuďom.
Čo ma na
nakupovaní nebaví:



SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

S kým najradšej
nakupujem:

Čakanie s deťmi vo fronte
na zaplatenie nákupu.
Trúfam si povedať, že na
to má väčšina rodičov
rovnaký názor.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Na predajnej ploche s Mouniou El Hilali:
Vyzerajú a chutia ako mäso, ale…

Jednou z najznámejších ikon sú mäsové
guličky. Tradične sa podávajú so smotanovou
omáčkou, zemiakovou kašou a brusnicovým
džemom. Ale… pripravujú sa aj nové. Vyzerajú
a chutia ako mäso, sú však vyrobené
z rastlinných alternatívnych bielkovín.

Deti kreslia, IKEA vyrába

Deti z celého sveta dostali opäť príležitosť popustiť uzdu
svojej fantázii a nakreslili svoju vysnívanú plyšovú
hračku. Zo 71 tisíc kresieb IKEA vybrala šesť víťazných
návrhov, na základe ktorých vyrobí skutočné hračky.
Tie budú súčasťou kolekcie Sagoskatt na rok 2020.
Aj deväťročná Mária zo Slovenska je jednou zo šiestich
víťazov, ktorých hračky sa budú predávať po celom svete.

Dobrú noc s katalógom

IKEA sa rozhodla upozorniť na
dôležitosť kvalitného spánku
a zamerať sa na všetky benefity,
ktoré nám spánok prináša.
Množst vo inšpirácií prináša ich
nový katalóg na tento rok.

Nie je nad dobrý príklad

Keď dizajn, tak demokratický!
Dobrý dizajn musí byť dostupný pre
každého. Preto spoločnosť hovorí
o „demokratickom dizajne“.

Ďalšie miesta

Tento rok sieť ot vorí „neznačkové“ výdajné
miesta prevádzkované externou
spoločnosťou. Českí zákazníci ich nájdu
v týchto mestách: Hradec Králové, Karlove
Vary, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad
Labem, Liberec a Zlín. Na Slovensku
pribudnú v Nitre, Banskej Bystrici a Žiline.

Pohodlie a elegancia

Vedeli ste, že kreslo Strandmon
bolo uvedené na trh už v 50. rokoch
minulého storočia? Po 60 rokoch sa
vracia späť do sortimentu.

Každý je jedinečný

Zamestnanci pochádzajú zo všetkých
kútov sveta, ale všetci vyznávajú rovnaké
hodnoty a víziu: umožniť ľuďom viesť lepší
a udržateľnejší každodenný život. Pracujú
v rôznorodom, inkluzívnom a ot vorenom
prostredí, kde každý môže byť sám sebou
a prispieť svojím jedinečným dielom.
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SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
AHUJE...

IKEA chce zákazníkov inšpirovať a spoločne
s nimi dosiahnuť zmeny. Preto v obchodných
domoch nájdete solárne panely, vegetariánske
hotdogy alebo napríklad kuchynské dvierka
vyrobené z plastových fliaš.

POZOROVATEĽ TRENDOV

Český obchod:

uprostred
zmeny

Začína to znieť ako klišé, ale česká obchodná scéna sa i v roku 2019 opäť zásadne
premenila a podstatné zmeny je možné čakať aj v najbližších rokoch. Nasledujúci text je
pokusom o zhrnutie hlavných vývojových tendencií – teda bez nároku na úplnosť, ale so
snahou vystihnúť prevažujúce trendy a aspoň naznačiť ich príčiny.
Zdeněk Skála, zdenek.skala@gfk.com

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

24

N

a trhu už niekoľko rokov zostáva osem najväčších širokosortimentných reťazcov, ktoré
sa delia zhruba o 72 % trhu
s rýchloobrátkovým tovarom;
zvyšok obsluhujú sortimentní špecialisti (drogérie,
pekárstva, mäsiarstva a ďalší), tradičný obchod
(vrátane systému Coop) a ďalšie kanály (predajne
na čerpacích staniciach a podobne). I medzi najväčšími reťazcami sú podstatné rozdiely v tržbách
a trhovom podiele (najväčší z nich majú asi 14 %
trhu, tí menší po piatich až desiatich percentách)
a tiež ich dynamika je rôzna, viď. ďalšia časť textu.
Súčasne však tiež platí, že samotná štruktúra trhových podielov (bez ohľadu na konkrétne mená) je
už niekoľko rokov podobná a zatiaľ nedošlo k zásadnému prerozdeleniu.

Trh je stále málo
koncentrovaný
Herfindahl-Hirschmanov index trhovej koncentrácie mal v roku 2015 hodnotu 687 a v roku 2019 ho
odhadujeme na 745. Jednak to ukazuje málo koncentrovaný trh (stredne koncentrovaný trh je definovaný hodnotami nad 1500), jednak je posun za
niekoľko rokov len nepatrný. Širokosortimentný
obchod je teda stále silne konkurenčný trh, pritom
však hneď niekoľko reťazcov pokračuje v otváraní
nových predajní a veľká väčšina silných hráčov predajne remodeluje na vyšší štandard. Táto situácia
je v kontexte pokračujúceho rastu ekonomiky
a kúpnej sily hlavnou príčinou významných zmien
v štruktúre obchodu a nákupného správania.

Nastal čas na menej
tradičné expanzné
príležitosti
Nasýtený trh, samozrejme, nahráva expanzii menších formátov – diskontných predajní a supermarketov. Na jednej strane je relatívne viac voľných
lokalít práve pre menšie formáty a ich hustá sieť má
logiku i pre nakupujúcich. Na druhej strane sa i tu

možnosti vyčerpávajú a obchodníci využívajú menej tradičné expanzné príležitosti: otváranie predajní na čerpacích staniciach, budovanie retail parkov
mimo väčších sídelných centier, vstup do centier
veľkých miest (tu ale často bez vlastného parkoviska, čo kladie na riadenie predajní a sortimentu nové
nároky). Výsledok je vidieť v rastúcom trhovom
podiele tých reťazcov, ktoré nové predajne otvárajú, ako je Penny Market, Billa a, samozrejme, najrýchlejšie rastúci reťazec trhu Lidl. Úspech uvedených konceptov iste nie je spôsobený výhradne
expanziou, ale tá sa na ňom významne podieľa.
Dôsledkom hustej obchodnej siete totiž nie je len
zmenená dostupnosť lokalít. Druhou zásadnou
zmenou je iné nákupné správanie zákazníkov. Najmä mladšia generácia naplno využíva lepšiu dostupnosť predajní na málo tradičné „nákupné misie“. Vidíme väčšiu orientáciu na menšie a menej
plánované nákupné koše: jedlo, ktoré si vezmem
ako raňajky či desiatu do zamestnania; nákup na
bezprostrednú konzumáciu (dnešná večera / zajtrajšie raňajky); nákupy občerstvenia po ceste atď.
Charakteristika dobrej predajne potravín
POPULÁCIA CELKOM
(18–69 ROKOV)
Široký sortiment

53 %

Čerstvé potraviny

33 %

Dobré ceny

31 %

Kvalitné produkty

28 %

Príjemný a ochotný
personál

14 %

Čistá predajňa

11 %

Prehľadnosť,
usporiadanie, orientácia

10 %

Dostupná lokalita

9%

České,
regionálne produkty

9%

Zdroj: Retail Landscape 2019, GfK Czech

Celkovo tak klesá plánovanosť nákupov a rastúci
význam má dostupnosť predajne kdekoľvek a kedykoľvek. V prospech menších formátov hovorí
i rýchlejší nákup (predajňa je nielen bližšie, ale má
i menšiu plochu a v užšom sortimente sa dá rýchlejšie zorientovať). Pri tomto vývoji je zaujímavé, že
na českom trhu zatiaľ neexistuje dominantný hráč
špecializovaný na tzv. convenience predajne. Rolu
týchto formátov pre nakupujúcich na českom trhu
hrajú hlavne supermarkety Billa a Albert, ktoré to
i svojou sortimentnou politikou, viď. napríklad
Fresh Bistro, aktívne podporujú.

Menšie formáty sa
posúvajú na novú úroveň
Obchodné systémy menších predajní mimo veľkých
nadnárodných hráčov sa stále označujú názvom
tradičný trh. Vlna výstavby a modernizácie supermarketov a diskontov vytvára tlak nielen na hypermarkety, ale i na kapitálovo českých obchodníkov.
Tí postupne investujú nielen do svojich predajní, ale
oživujú marketingovú komunikáciu na podporu
svojej značky. Príkladov je mnoho, námatkovo môžeme menovať vývoj moderných konceptov v sieťach Qanto, Coop, JIP, Pramen CZ, CBA či Top Flop.
Hoci sa prístup jednotlivých obchodníkov k rozvoju
predajní a dôrazu na jednotlivé kategórie v jednotlivostiach líši, posúvajú sa i menšie formáty českých
subjektov na novú úroveň a asi je načase hľadať iné
označenie než tradičný obchod.

Hypermarkety o svoju
pozíciu bojujú
Z vyššie uvedeného (a niekedy i z neformálnych
diskusií na trhu) by mohol vzniknúť dojem, že
hypermarkety ako formát patria minulosti. Neuškodí pripomenúť, že hypermarkety sú stále jednoznačne najsilnejší formát na českom trhu. Ku
koncu roku 2019 ich ako svoje hlavné nákupné
miesto potravín preferovalo 44 % českých nakupujúcich (diskonty 29 % a supermarkety 15 %)
a ani z hľadiska dlhodobého vývoja sa nedá hovo-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Rebríček je zostavený podľa oficiálnych výsledkov

TOP 10 slabín predajní
Vysoké ceny

22 %

Dlhé rady

20 %

Zlá dostupnosť

15 %

Málo priestoru

14 %

Často vypredaný tovar

14 %

Zlá orientácia v ponuke

12 %

Ponuka tovaru sa ničím
nelíši od ostatných predajní

12 %

Neprináša nič nové

10 %

Nepríjemné prostredie
v predajni

8%

Nepríjemný personál

7%

Zdroj: Retail Landscape 2019, GfK Czech

Vedľajším výsledkom tejto zmeny trhu je, že sa
čiastočne uvoľňuje priestor pre zvyšné veľkoplošné
hypermarkety (reprezentované napríklad väčšinou
predajní Globus). Klasická hypermarketová misia
„veľký týždenný nákup do zásoby“ totiž z trhu
nezmizla, len relatívne klesla jej váha. Pre veľkoplošné hypermarkety, ktoré sa budú tejto príležitosti systematicky venovať, je to však stále celkom
dostatočný trhový potenciál.

Východiskom je zistenie, ako si ľudia predstavujú
ideálnu predajňu (viď. graf Charakteristika dobrej
predajne potravín). Rebríček faktorov príliš neprekvapí: štandardne je na prvých miestach správny
sortiment, čerstvé potraviny, dobré ceny a kvalitný
tovar. Za zmienku stojí, že v Česku je čerstvosť potravín dôležitejšia než ceny, zatiaľ čo na Slovensku
je to naopak. A na druhej strane, na Slovensku sú
dôležitejšie miestne potraviny, teda slovenské, než
v tuzemsku české. Detailnejší obrázok dostaneme,
keď sa pozrieme, aké negatíva diferencujú reťazce
medzi sebou (viď. graf TOP 10 slabín predajní). Je
to dôležité, pretože pri nadbytku ponuky sú nákupné bariéry často dôležitejšie než motivátory.
Vidíme, ako vysoko sa dostávajú faktory spojené
s nákupným pohodlím: fronty, dostupnosť predajne, orientácia v ponuke či nedostatok priestoru
v predajni sa náhle dostávajú medzi najdôležitejšie
faktory. Z toho je vidieť, ako je správne usporiadanie priestoru predajnej plochy a riadenie toku zákazníkov zásadné pre udržanie trhovej pozície.

Obchodník ako značka
Zákazník je presýtený nielen trhovou ponukou, ale
i komerčnou komunikáciou. Aby nakupujúci správne pochopili a rozoznali ponuku jednotlivých obchodníkov, je nutné vytvoriť funkčnú stratégiu pre
pozíciu reťazca ako značky a významne do jej budovania investovať financie i úsilia.
Na tento účel je dobré sa pozrieť, ako sa zmenili
postoje zákazníkov voči reťazcom. Opäť tu hrá rolu
tvrdá konkurencia a kvalitatívny i kvantitatívny rast
ponuky. Súčasne sa vyvíja životný štýl, rastie informovanosť – nakupujúci je skrátka stále sofistikovanejší a náročnejší. Na neposlednom mieste je
rastúca pohodlnosť, neochota investovať do nákupu čas, námahu a mentálnu energiu, čo sa zhrňuje pod korektný výraz „orientácia na convenience“.
Celý komplex nárokov na predajne je pomerne
zložitý a na tomto mieste sa nedá zhodnotiť do

Rebríček TOP 30 českého obchodu
2019 nájdete na www.top30.cz



Jednou z ciest, ako hypermarkety zvyšujú svoju konkurencieschopnosť, je remodelácia predajnej plochy. V typickom prípade to znamená zmenšenie
predajne, väčší dôraz na čerstvé kategórie, väčšiu
prehľadnosť predajnej plochy (často nižšie regály
a svetlejšie uličky). To je jednoznačne v súlade
s rastúcimi nárokmi nakupujúcich, posilňuje sa tak
koncepcia „kompaktného hypermarketu“, ktorý sa
o to viac konkurenčne potýka s veľkými supermarketmi či diskontmi. Taktiež nákupné správanie na
predajnej ploche je v týchto nových konceptoch
bližšie supermarketu než pôvodným veľkoplošným

hypermarketom. Tieto kompaktné formáty preto
budú i z hľadiska marketingu a category manažmentu naďalej precizovať svoju rolu. Už dávno
platí, že i v hypermarketoch je veľká väčšina nákupných košov skôr stredných a menších. Je potrebné
jasne formulovať odpoveď na kľúčovú otázku: prečo má ísť zákazník za menším košom práve do kompaktného hypermarketu a nie do diskontu či supermarketu? Odpovedí, samozrejme, existuje viac
a budúci úspech remodelovaných predajní bude
záležať na tom, akú cestu v tomto smere zvolia.

Nákupné bariéry sú
často dôležitejšie než
motivátory
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Rebríček TOP 30 slovenského
obchodu 2019 nájdete
na www.top30.sk



riť o dramatickej strate pozície. Faktom ale je, že
sú preč časy, kedy boli hypermarkety prakticky bez
konkurencie; dnes o svoju pozíciu musia bojovať.

detailov. Je to však základné východisko pre budovanie retailovej značky – kľúčové je poznať, čo je
pre nakupujúcich v predajniach zásadné.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

Rebríček najväčších obchodníkov sa opiera o oficiálne výsledky, t.j. o zverejnené účtovné závierky.
Tie sú, samozrejme, zverejňované s istým omeškaním, takže publikovaný rebríček ukazuje situáciu,
v akej bol trh už pred niekoľkými mesiacmi. Tiež je potrebné upozorniť, že finančné periódy jednotlivých obchodníkov sa často vzájomne nekryjú a dátum zverejnenia závierky sa líši, okrem toho
sú pri niektorých obchodníkoch k dispozícii len staršie údaje. Poradie uvedené v rebríčku TOP 30
je preto skôr orientačné. Tržby sú uvedené bez DPH a predstavujú súčet tržieb za predaj tovaru
a tržieb, a za predaj vlastných výrobkov a služieb.

inzercia

Nové poznatky zo Samošky určite
využijem, otvorili mi oči
Najviac ma zaujali prednášky, sú perfektné. Priznám sa, čakala som nudu,
ale program je veľmi zaujímavo spracovaný, prednášajúci sú skvelí. Som
veľmi spokojná a odnášam si veľmi veľa dobrých skúseností. Poznatky určite
využijem, dosť mi to otvorilo oči. Viem, kde mám rezervy ja osobne a kde sú
rezervy v mojom tíme. Určite sa vrátim aj na budúci rok. Budem musieť, pretože
keď som počula, aký bol program minulý rok, a už viem, aký bol v tomto roku,
tak som veľmi zvedavá, čo organizátori pripravia na budúci rok.

Ivana Pustaiová, vedúca úseku nákupu,
predaja a veľkoobchodných cien, Nitrazdroj
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ZAPÍŠTE SI DO DIÁRA:

17. – 18. 6. 2020
DOUBLETREE
BY HILTON KOŠICE

WWW.SAMOSKA-KONGRES.SK

NAJNOVŠIE NOMINÁCIE!

SÚ MEDZI NIMI
Čokoláda s kúskami aloe
vera > CASTE SK

Mak modrý
> COOP JEDNOTA
SLOVENSKO

Treskoslovenská treska
> RYBA KOŠICE

Franz Josef
Kaiser tuniak
> GORAL

Spontex Mikroutierka
z recyklovaných vlákien
> MAPA SPONTEX

Knoppers NutBar
> STORCK
SLOVENSKO

Produktová rada papierových utierok Harmony
> SHP HARMANEC

Spontex Dishmop
> MAPA SPONTEX

babylove vlhčené
utierky 99% vody >
DM DROGERIE MARKT

ZLT Detský tvarohovo-smotanový dezert > KAUFLAND
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MAXX BCAA
vitamínový drink
plech > CASTE SK

Bryndza plnotučná v dyhe
> COOP JEDNOTA
SLOVENSKO

VOĽBA SPOTREBITEĽOV – NAJLEPŠIA
POZRITE SI AKTUÁLNE REGISTRÁCIE

ČÍSLA AKO DÔKAZ:

86 % zástupcov maloobchodu tvrdí, že získanie ocenenia je dôležitým argumentom
na zalistovanie alebo nákupu produktu do obchodu.*
64 % spotrebiteľov dá prednosť výrobkom označeným logom Voľba spotrebiteľov.*
91 % obchodníkov zalistuje ocenené výrobky.*
Takmer 1 200 000 slovenských spotrebiteľov pozná logo.*
* Čísla vychádzajú z prieskumov realizovaných v rokoch 2015 – 2019.

www.volbaspotrebitelov.sk
ORGANIZÁTOR:

ODBORNÍ PARTNERI:

B2B MEDIÁLNI PARTNERI:

BUDÚCI VÍŤAZI?
Tuhý šampón Balea
Vanilla Sky > DM
DROGERIE MARKT

Brit Functional
Snacks > VAFO
PRAHA

Vileda Magnum sušiak na bielizeň
24m > FREUNDENBERG HOME
AND CLEANING SOLUTIONS

Z lásky k tradícii Slovenská
COOP Detský čaj Jutrvanlivá klobása > KAUFLAND nior > COOP JEDNOTA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKO

100% ovocná šťava
Happy Frutty
> CASTE SK

Z lásky k tradícii Mäkký zrejúci syr
s bielou plesňou 45% > KAUFLAND
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

COOP Maslo tradičné
> COOP JEDNOTA
SLOVENSKO

Vileda Ultramat XL TURBO >
FREUNDENBERG HOME AND
CLEANING SOLUTIONS

Vileda Ultrafresh mikrohandrička
2+1ks > FREUNDENBERG HOME AND
CLEANING SOLUTIONS

dmBio proteínové
müsli > DM
DROGERIE MARKT

NOVINKA 2020:
NOVÝCH A INOVOVANÝCH PRODUKTOV!
SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN
VOĽBA SPOTREBITEĽOV
A NEZABUDNITE ODOBERAŤ AJ NÁŠ NEWSLETTER!
www.atozregistracia.sk/volba-spotrebitelov

PRE ÚSPECH VAŠICH NOVINIEK KONTAKTUJTE:
Veronika Trembáčová
Project Manager
+421 902 819 991
veronika.trembacova@atoz.sk
ŠPECIÁLNI
PARTNERI:

B2C MEDIÁLNI
PARTNERI:
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LÍDER BUDÚCNOSTI

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Peter Matuška,

riaditeľ maloobchodnej siete Planeo Elektro
Vyštudoval síce andragogiku, ale celý svoj profesijný život venoval elektronike.
Začínal ako predavač a vypracoval sa až do vrcholného manažmentu. Vo firme Fast
Plus, ktorá prevádzkuje sieť Planeo Elektro, pracuje už pätnásť rokov. Spočiatku
bol ako obchodný zástupca zodpovedný za predaj bielej techniky na strednom Slovensku. Neskôr postúpil na pozíciu produktového manažéra a od roku 2018 riadi
celú maloobchodnú sieť. Vo voľnom čase sa venuje rodine, športuje alebo číta.

Snažím sa oddeľovať pracovný a súkromný život
a s tým súvisí aj moje vnímanie úspechu. V pracovnej
oblasti ho definuje moja osobná účasť na vybudovaní
50 predajní za 10 rokov. V osobnej sfére je to
možnosť každý deň sa zobudiť pri svojej rodine.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

28

Peniaze

Rád si užívam život, rád doprajem svojej
rodine a najradšej nám všetkým – a na
to potrebujem aj peniaze. Preto by
som klamal, keby som povedal, že
peniaze v mojom živote nezohrávajú
veľký význam. Priznávam, že sú pre
mňa dôležité, ale rozhodne nie sú
prioritou. Tou stále zostávajú ľudia.

Motto
Úspech je cesta, nie cieľ.

Voľný čas
Vypĺňam ho predovšetkým chvíľami
s rodinou a cestovaním. Ak si ale
potrebujem prečistiť hlavu, vtedy si
„ukradnem“ pár chvíľ pre seba a idem si
zabehať, vytiahnem bicykel, posilňujem,
alebo opačne – sedím a čítam knihy,
počúvam hudbu. Byť občas sám nie je
na škodu.

Čo ma rozosmialo
v poslednom čase
Našťastie je okolo mňa stále dosť humoru,
prevažne situačného, ktorý má význam len „tu
a teraz“, v konkrétnej situácii. Okrem takýchto
drobných vtipov ma vždy spoľahlivo rozosmeje
dobrá komédia, satira a priznávam, že mám veľmi
vyvinutý zmysel pre iróniu a čierny humor.

Mám stabilný dlhoročný vzťah a dve deti,
ktoré sa usilujem viesť správnou cestou
k naplnenému životu slušných ľudí.
Zakladáme si na spoločných zážitkoch,
chcel by som, aby raz bolo na čo spomínať.
A dúfam, že som a budem pre svoje deti
vzorom. Snažím sa o to.

Vízia

Opäť v dvoch rovinách: v pracovnej
oblasti je to rast siete Planeo
Elektro v súlade so spokojnými
zamestnancami, v osobnej sú to
zdravé, šťastné a úspešné deti a tiež
plnohodnotný vzťah.

Šťastné číslo
Nemám. Šťastie mi prináša
sám život.

Najobľúbenejšia
kniha a film
V poslednej dobe ma zaujali knihy
od Juraja Červenáka - séria Stein
a Barbarič a tiež cyklus Dobrodružstvá
kapitána Báthoryho. Z filmov si
kedykoľvek rád pozriem českú
a slovenskú klasiku.

Čo ma na práci
najviac baví
a nebaví
Najviac ma baví tá samotná práca s ľuďmi
a určitá miera zdravej formy stresu
a tlaku. Nebaví ma, keď sa tlak a stres
preklopia do nezdravej podoby.

Kľúčové dáta a pracovné skúsenosti
Petra Matušku nájdete
na www.tovarapredaj.sk



Úspech

Rodina

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Zo Zväzu obchodu SR

Ďakujeme Vám!
Zväz obchodu SR a spoločnosti v ňom združené ďakujú všetkým svojim
pracovníkom, ktorí počas týchto náročných dní a týždňov pracujú
napriek riziku v predajniach, skladoch, logistických centrách a ďalších
pracoviskách zabezpečujúcich chod predajní.
Ďakujeme Vám, predavačky a predavači, pokladníčky a pokladníci, skladníci a všetci ďalší pracovníci, ktorým cez ruky prechádza náš každodenný chlieb predtým, ako ho pri pokladni podáte nášmu
zákazníkovi.
Cez Vaše ruky prechádzajú aj hygienické výrobky, ktoré chránia naše domovy a pracoviská, aj nás
samotných. Vy všetci tiež stojíte v prvej línii boja proti epidémii, padá na Vás únava a stres.
Napriek tomu dostávame od Vás navyše aj úsmev, radu, dobré slovo. Ďakujeme tým pracovníkom,
ktorí udržujú naše predajne a pracoviská čisté a usporiadané.
Ďakujeme aj Vám, naši dodávatelia: pekári, mäsiari, mliekari, mlynári, ovocinári a zeleninári, hydinári, gazdovia starajúci sa o pôdu, o zem, z ktorej rastie náš chlieb. Denne nám poskytujete to, bez
čoho sa nezaobídeme ani v dobrých časoch, ani počas dní izolácie či karantény.
Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí potraviny, čistiace a hygienické prostriedky prepravujete do našich predajní: vodičom a závozníkom, všetkým pracovníkom v logistických centrách, ale aj všetkým
ďalším, ktorí sa na ceste tovaru od výrobcu až do rúk našich zákazníkov nejakou mierou podieľate.
Niet vždy dosť času, aby sme Vám dôkladne prejavili svoju vďaku za Vaše úsilie, bez ktorého sa nezaobídeme, a v týchto náročných dňoch je ho možno ešte menej.
Vidíme však Vašu prácu, Vašu snahu, Vašu zodpovednosť. Veľmi si to vážime.
Ďakujeme!

Martin Katriak
Prezident ZO SR

Pavol Konštiak
1. viceprezident ZO SR

Kontakt:
Zväz obchodu SR
Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava-Ružinov
Tel.: +421 258 233 224, +421 258 233 226
E-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk
www.biznis.sk
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GRILUJE SA
TRADIČNE
I S NOVINKAMI

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

30

Ak by Slovensko nepostihla pandémia vírusového
ochorenia Covid–19, práve by sa pomaly
rozbiehala grilovacia sezóna. Keďže je
spojená so stretávaním sa s rodinou
a priateľmi, tento rok si na ňu budú
musieť zákazníci počkať. Ako sa
však v tomto, po Vianociach
a Veľkej noci výraznom období,
zvyknú správať spotrebitelia? A ako
reagujú výrobcovia na meniace sa
trendy, ktoré ovplyvňujú aj
grilovanie?

G

rilovanie patrí k najobľúbenejším
spôsobom tepelnej úpravy potravín. Hoci ide o sezónnu záležitosť, ktorá sa z pohľadu nákupov
najvýraznejšie objavuje od mája
do augusta, sortiment produktov určených na
grilovanie sa neustále rozširuje. Výrobcovia každoročne dopĺňajú svoje portfólia o kategóriu
grilovania v rámci mäsových produktov, syrov,
ochucovadiel a koreninových zmesí. O veľkej

2tisíc
401
eur
zaplatili spotrebitelia v minulom roku
za grilovacie korenie.

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Bez mäsa a korenia
to nejde
V rámci zdravého životného štýlu sa apeluje na
striedmejšiu konzumáciu mäsa, grilovacia sezóna je však stále jeho doménou, čo potvrdzujú aj
zozbierané údaje od GfK. „Takmer polovica výdavkov domácností na produkty na grilovanie
smeruje na nákup mäsových výrobkov. Balené
mäsové produkty označené na grilovanie si aspoň raz za rok kúpia štyri z desiatich domácností. Najviac zastúpené v nákupoch sú mäkké klobásky (špekáčiky), slanina a párky,“ vysvetľuje
Nina Páleniková. Aj tu však výrobcovia zaznamenávajú posun v spotrebiteľskom správaní k produktom s vyšším obsahom mäsa bez prídavných
látok. „Zákazníci vo všeobecnosti uprednostňujú
kvalitné mäsové výrobky s vysokým podielom
mäsa. Ak majú k dispozícii takéto výrobky
v praktickom balení, ktoré im ušetrí čas pre seba
a svoju rodinu, tak je to pridaná hodnota pre
nich,“ ozrejmuje Eva Sziglová, brand manažérka
spoločnosti Mecom Group. Tradičná rodinná
grilovačka je preto spojená najmä s klasickými

859
tisíc eur
minuli zákazníci vlani
na grilovacie omáčky.

Zdroj: Nielsen, 01/19 – 12/19

výrobkami. Okrem nich však zákazníci radi siahajú aj po nových produktoch. Výrobcovia za
tým vidia chuť experimentovať a dopriať si niečo
nepoznané. „Grilovanie býva často súčasťou zábavy a stretávaním sa s priateľmi. Zákazníci tak
radi predvádzajú niečo nové a zaujímavé, a preto sú otvorení vyskúšať nové príchute a výrobky,“ vysvetľuje Michal Tkadlec, marketingový

v regáli,“ prezrádza Eva Sziglová. Novinkami sú
aj Rascové klobásky a Trio mix balíček, v ktorom
nájdu zákazníci všetky príchute klobás Fajne.
„V rámci balíčkov sme pripravili aj jednu špecialitu, a to ku gril klobáskam sme pridali párok
obalený v slaninke,“ uzavrela za Mecom Group.
Okrem klobások a špekáčikov pripravuje aj Krásno Slovakia iný typ mäsa, ktoré ozvláštni grilo-

Výrobcovia vidia chuť zákazníkov
na experimentovanie.
manažér spoločnosti Krásno Slovakia a dodáva,
že kategória mias a mäsových výrobkov určených na grilovanie je z roka na rok populárnejšia
– pomáhajú tomu aj média, ktoré zverejňujú
recepty či televízne programy o varení. „Vzhľadom na uponáhľanú dobu sú predpripravené
balíčky a marinované mäsa veľmi obľúbené
a rastie po nich dopyt,“ dodáva Michal Tkadlec.
Obe spoločnosti preto pripravujú pre spotrebiteľov aj novinky. „Na túto grilovaciu sezónu sme
si pripravili pre našich zákazníkov Fajne klobásy
s vysokým 92 percentným podielom mäsa. Klobásy sú v troch rôznych príchutiach, a to klasickej, paprikovej a plnenej poriadnym kusom syra.
Zákazníci si ich budú môcť nájsť v pulte, ale aj

vanie. „Výbornou novinkou je Bravčové koleno
Sous-vide, ktoré varíme pri nízkych teplotách vo
vákuu až šesť hodín a mäso je tak veľmi krehké
a uchováva si dôležité živiny. Stačí ho potom len
dozlata opiecť a nevšedný pokrm je na svete,“
hovorí Michal Tkadlec.
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I keď podľa vyjadrení výrobcov mäsových
výrobkov sa môže zdať, že zákazníci už okrem
predpripravených balíčkov namarinovaných mäsových pochúťok nič iné na dochutenie nepotrebujú, opak je pravdou. Trh grilovacích omáčok
a korenín na Slovensku vlani v objeme medziročne

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

obľube medzi spotrebiteľmi svedčia aj čísla od
spoločnosti GfK, veď niektorý z balených výrobkov určených na grilovanie si aspoň raz za rok
kúpi takmer sedem z desiatich domácností na
Slovensku. „Typická domácnosť na ich kúpu minie ročne približne 12 eur. Nadpriemerne vysoké
výdavky na kúpu grilovacieho sortimentu majú
rodiny so školopovinnými deťmi – predstavujú
necelých 18 eur ročne,“ uvádza konzultantka
Spotrebiteľského panelu GfK Nina Páleniková.
Rodiny realizujú nákupy tohto tovaru v hypermarketoch, kde na nich aj najviac minú – ide
až o tretinu ročných výdavkov domácností určených na tieto výrobky. Ďalšiu priečku obsadzujú
diskonty, kde zákazníci nechajú o niečo menej
ako v hypermarketoch. Nasledujú supermarkety. „Pri nákupe produktov na grilovanie využívajú domácnosti vo väčšej miere aj zvýhodnené
cenové podmienky. Dve pätiny výdavkov na ich
nákup minuli domácnosti za posledných 12 mesiacov v akcii,“ dodáva Páleniková.

... /...
inzercia
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stúpol takmer o 5 %. Podľa spoločnosti Nielsen
sa tieto kategórie najviac predávajú v periódach
od apríla do septembra. „V tomto období sa
predá 66 percent grilovacích omáčok a korení
z celkového objemu za rok. Najsilnejšie mesiace
sú jún a júl,“ uvádza Tomáš Myšák, konzultant
spoločnosti Nielsen a dodáva, že celkovo Slováci za tento segment minuli v minulom roku viac
ako tri milióny eur. „Ak sa zameriame na jednotlivé kategórie, grilovacieho korenia sa za rok
2019 predalo takmer 188 ton, čo je o 72 ton
viac ako grilovacích omáčok v danom období,“
dopĺňa Tomáš Myšák. Zodpovedajú tomu aj výdavky na grilovací sortiment, ktorých až 13 %
ide na koreniace zmesi a marinády. „Aspoň raz
ročne ich nakupuje polovica slovenských domácností,“ uvádza Nina Páleniková.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Inšpirujú recepty
aj cestovanie
Grilovaná krkovička, kuracie krídelka, klobásky
alebo grilovaná zelenina patria jednoznačne na
gril a spotrebitelia preto vyhľadávajú vhodné dochucovadlá, aby tieto tradičné pokrmy pripravili
čo najchutnejšie. Napríklad spoločnosť Kotányi
v rámci svojho sortimentu ponúka niekoľko klasických zmesí na grilovanie. Rovnako je na tom
aj spoločnosť Orkla Food so značkou Vitana, pod
ktorou nájdu zákazníci veľkú ponuku marinád
a omáčok na grilovanie. Okrem tradičných dochucovadiel určených na mäsové výrobky a jedlá
z nich hovoria výrobcovia aj o dochucovadlách
na šaláty, grilovanú zeleninu, syry aj morské plody. Pri rozširovaní sortimentu produktov im hrá
do karát množstvo kulinárskych programov, fo-

„Zákazníci
chcú vyšší
podiel
mäsa.“
Spotrebitelia vyhľadávajú kvalitnejšie
výrobky s nižším obsahom prídavných
látok a s vyšším obsahom mäsa. Radi
experimentujú aj s novými chuťami, ale
zásadnú zmenu oproti minulým rokom
nepozorujeme. Preto popri novinkách,
ktorými každoročne spestrujeme zahájenie grilovacej sezóny, sú stále obľúbené
výrobky, ktoré máme v portfóliu už
niekoľko rokov.
Michal Tkadlec,
marketingový manažér,
Krásno Slovakia

odblogerov aj to, že ľudia mohli doteraz veľa
cestovať. „Popri objavovaní rôznych krajín a kultúr radi skúšajú aj nové chute a vône. Domov si
potom prinášajú zo zahraničia nové recepty
a inovácie do kuchyne,“ vysvetľuje Barbara Pitoňáková, trade marketingová manažérka spoločnosti Johann Kotányi. Jej slová potvrdzuje aj
obchodná zástupkyňa spoločnosti F.W. Tandoori
Adriana Matýsková. „Tým, ako bohatneme
a viac cestujeme do vzdialenejších destinácií,
skúšame nové chute. Ďalším dôvodom je aj obľúbenosť kuchárskych šou a tiež rozšírenie ázij-

ských bistier a reštaurácii vo veľkých mestách,
vďaka čomu môžu spotrebitelia viac dávať prednosť napríklad chuti polievky Pho pred tradičným
jedlom z kapusty, bravčového mäsa a knedlí,“
ozrejmuje. A dopĺňa, že ak zákazník zatúži práve
po ázijskom výrobku, rozhodne nechce produkt,
ktorý sa ako ázijský iba tvári. „Zaujíma ho autentickosť, chce skrátka ochutnať rovnakú omáčku,
akú mu naservírovali napríklad v Thajsku,“ dopĺňa Adriana Matýsková.
Aj v prípade tejto kategórie platí rovnováha medzi spotrebiteľmi, ktorí siahajú po vopred pripravených zmesiach korenín a hotových omáčkach
a tými, ktorí si radi sami vytvoria marinádu na
mäso či zeleninu. „Niektorí ľudia radi skúšajú
nové recepty na grilovacie marinády podľa rôznych svetových receptov, ale väčšina stále využíva hotové marinády, ktoré im uľahčujú prácu
a pomôžu im pripraviť rýchle a chutné pokrmy,“
hovorí Petra Rutová z marketingového oddelenia spoločnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.
Na druhej strane však pribúda množina spotrebiteľov, ktorí si radšej vytvoria výslednú chuť
jedla sami. „Z dostupných dát o spotrebiteľskom správaní vyplýva, že rastie skupina zákazníkov, ktorí si radi pripravujú grilované jedlá
sami z overených surovín a ingrediencií. Pri grilovaní používajú hlavne koreninové zmesi, ktoré
sú rôznorodé, chuťovo vyvážené, príprava je
jednoduchá a rýchla,“ tvrdí Barbara Pitoňáková.
Spotrebitelia preto môžu v tomto roku očakávať
nielen overené klasiky medzi omáčkami a koreninami, ale aj novinky v podobe grilovacej horčice od spoločnosti Orkla Foods, či nových medzinárodných grilovacích zmesí od spoločnosti
Kotányi s príchuťami Tandoori India, Korea Barbeque a Chimichurri Argentina.

Sládkovia z Veľkého Šariša po vlaňajšom úspechu Šariš Ejl
prichádzajú na trh s ďalším pivným špeciálom. Aj tento raz
receptúru okorenili slovenskou iskrou a vášňou a upravili ju tak,
aby Slovákom dokonale sadla. Výsledkom je pivná novinka Šariš
IPA naša, inšpirovaná vrchne kvaseným špeciálom IPA. Dokonalý
pivný zážitok dotvára jedinečná kombinácia amerických chmeľov,
ktoré pivu dodávajú plnšiu chuť a lahodnú horkosť.

Pivovar Šariš, ako prvý veľký pivovar, uvaril v minulom
roku pre milovníkov zlatistého moku novinku,
ktorá prepísala pivnú mapu Slovenska. Sládkovia
inšpirovaní tradičnou anglickou receptúrou piva
ALE, uvarili Šariš Ejl, ale po našom a prispôsobili ho
požiadavkám domácich spotrebiteľov. Šariš Ejl
splnil nastavené očakávania, preto Plzeňský
Prazdroj Slovensko prichádza s ďalšou
novinkou v rade, a to Šariš IPA naša,
inšpirovanou vrchne kvasenými
pivami typu India Pale Ale (IPA).
Tie v súčasnosti prežívajú
obrovský boom, najmä v
Severnej Amerike.

IPA, iba po našom

Šariš IPA naša prináša slovenským spotrebiteľom nové
kombinácie pivného sveta a cieli najmä na tých, ktorí
majú v porovnaní s Ejlom radšej výraznejšie chute. „Na

výrobu Šariš IPA naša používame slovenský
slad z našej vlastnej sladovne, vodu
zo slovenských vrchov, pričom
výraznú a nezameniteľnú chuť
dodáva kombinácia unikátnych
amerických chmeľov. Vďaka
tomuto spojeniu má naša
IPA plnšiu chuť a výraznejšiu
horkosť, avšak stále si zachováva
lahodnosť,“ uvádza Ján Píry,
obchodný sládok Plzeňského
Prazdroja Slovensko. Sládkom
zo Šariša sa tak opäť podarilo
dokonale spojiť slovenskú vášeň
a vynaliezavosť s americkým
chmeľom.

Pri novinke Šariš IPA naša pivovar
znova stavil na vlastnú receptúru.

„Prinášame jeho tzv. „session“
verziu, pri ktorej si nápoj zachováva
chuťový profil daného štýlu, ale pri
nižšom obsahu alkoholu 4,5 %. Rovnako
ako v prípade Ejlu, pivo sme uvarili v
ľahšej, piteľnejšej variante s dôrazom na
chuťové preferencie Slovákov,“ vysvetľuje Ján

Čerkala, manažér závodu, Pivovar Šariš.
Plzeňský Prazdroj Slovensko chce týmto krokom
osloviť zákazníkov, ktorí radi experimentujú a
zároveň si upevniť pozíciu lídra v segmente špeciálov
na Slovensku.
Vo všetkých hlavných maloobchodných sieťach je Šariš IPA naša k dispozícii od marca 2020, a to v plechovke s objemom 0,5l.
Kontakt:

www.saris.sk
+421 267 286 111
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Zriedkavo sa objavia na nákupnom zozname spotrebiteľov, no aj bez toho si ich
zákazníci často odnášajú v nákupnom košíku. Väčšinou sú za odmenu alebo len
vyriešia akútnu potrebu – ale aj pri impulznom tovare je potrebná jeho podpora
zo strany predajcov.
Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

C

ukrovinky, žuvačky či nápoje
v menšom balení sú najčastejšími
produktmi, ktoré si spotrebitelia kúpia, hoci pred vstupom do
predajne nad nimi nerozmýšľali.
Siahajú po nich neplánovane a riadia sa pri ich
výbere skôr inštinktmi. „Najčastejším dôvodom
je okamžitý popud. Ľudí teda k nákupu impulzného tovaru vedie buď okamžitá potreba, akou
je smäd alebo túžba ochutnať niečo nové
či zaujímavé,“ hovorí David Kovář,
obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce
zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj
Slovensko a dodáva: „Často si
spotrebitelia až
pri pohľade na
produkt uvedomia, že by si ho

mohli vložiť do nákupného košíka, hoci nebol
primárnym cieľom ich nákupu.“ A práve vizuálna stránka impulzného tovaru hrá dôležitú rolu
pri motivácii zákazníka na jeho kúpu. „Prvotné
oslovenie je, samozrejme, prostredníctvom obalu, kde sa výrobcovia snažia zachytiť maximálnu
chutnosť výrobku,“ vysvetľuje Monika Bőgiová,
manažérka pre rozvoj predaja cukroviniek Nestlé Slovensko. Jej slová potvrdzuje aj Attila Virág,
obchodný riaditeľ spoločnosti
Chocoland, ktorý dopĺňa ďalšie parametre impulzného
tovaru v kategórii cuk-

Čo kupujete v rámci pokladničnej zóny?
Žuvačky

22‚2 %

Čokoládové tyčinky

9‚8 %

Cukríky / lízanky

7‚7 %

Batérie

7‚4 %

Cereálne tyčinky

5‚6 %

Zmrzliny

5‚6 %

Noviny / časopisy

5‚0 %

Nápoje v malom balení

4‚8 %

Sušienky / oblátky

4‚3 %

Jednorazové žiletky a holiace strojčeky

2‚9 %

Zdroj: Median SK, MML-TGI, 3. – 4. kvartál 2019

roviniek. „Musí to byť známy, obľúbený výrobok
v atraktívnom obale a s nízkou gramážou.“ Zaujať musí nielen obal, tvrdí Martin Kincl, marketingový riaditeľ spoločnosti Alimpex Food. „Pri
potravinárskych produktoch ide v takejto situácii aj o celkový vizuál miesta predaja. Všeobecne
ale platí, že podporená znalosť výrobku impulzny nákup zvyšuje, preto treba zákazníkovi výrobok dopredu ukázať a ten má potom väčšiu
šancu zaznamenať ho v predajni,“ tvrdí. Aj keď
ide takpovediac o maličkosti, spotrebitelia neváhajú za nich utratiť viac peňazí. Ich cenu podľa
slov výrobcov neriešia a doprajú si.
Potvrdzujú to aj čísla, ktoré ukazujú rastúcu obľubu čokoládových cukroviniek. „Za posledný
rok predstavovali celkové maloobchodné tržby
247 miliónov eur, čo v hmotnostnom vyjadrení
predstavuje 22 tisíc ton čokolády,“ uvádza
Michal Elšík, senior konzultant
spoločnosti Nielsen. Veľmi
rýchlo rastie dopyt po pralinkách, kde predaje medziročne vzrástli o desatinu a dosahujú 73
miliónov eur. V segmente cukríkov sa na prvé
miesto v tržbách dostali želatínové cukríky a s tržbami vo výške
23 miliónov eur porazili tvrdé cukríky,
karamely a lízanky. „Za posledné dva roky
stúpli predaje o štyri percentá v hodnote, ale
v porovnaní s tým tvrdé cukríky a lízanky poklesli
o mínus tri percentá,“ dodáva Michal Elšík. Medzi cukrovinky sa radia aj žuvačky, ktorých predaje dosiahli v minulom roku necelých 30 miliónov eur. V tejto kategórii vedú stále mätové
a mentolové príchute – podieľali sa až na polovici celkových tržieb.

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Motiváciou na nákup impulzného tovaru je aj
chuť vyskúšať niečo nové a nepoznané. Preto aj
sortiment spadajúci do tejto kategórie podlieha
spotrebiteľským trendom. „Aj v tomto segmente spotrebitelia čoraz viac hľadajú spojenie chuti s benefitmi, ako napríklad „menej cukru“,
„obsah proteínu“, „zdroj vlákniny“, ale rovnako je vidieť, že stúpa záujem o nové príchute,“
ozrejmuje Monika Bőgiová. Výrobcovia preto
musia stále rozmýšľať aj nad inováciami. „Preferencie spotrebiteľov sa stále vyvíjajú a my sa
na nich snažíme reagovať a držať s nimi krok.
Prispôsobujeme sa trendu zvyšujúceho sa dopytu po „dospeláckych nealko nápojoch“ a prichádzame s produktami s nižšou sladkosťou bez
umelých prísad, ale pritom s plnou a zaujímavou
chuťou,“ hovorí David Kovář. Impulzny tovar je
aj akýmsi lakmusovým papierikom pre nie bežné

podoby výrobkov. „Rovnako oživujeme tento
segment ponukou o limitované edície zaujímavých príchutí, v minulom roku to boli príchute
zelený čaj a ruby čokolády, ktoré sme uviedli
pod značkou Kit Kat. Aj v tomto roku ponúkne-

Musí to byť
obľúbený
produkt
v atraktívnom
obale.
me spotrebiteľom zaujímavé limitované edície
a tiež stálu ponuku produktov s benefitmi,“
prezrádza Monika Bőgiová. Svoju úlohu zohráva
aj kvalita ponúkaného tovaru. David Kovář však
upozorňuje, že dôležitá je aj vhodne zvolená

marketingová stratégia. „Musíme prísť s prijateľnou cenou, produkt musí byť dostupný na
správnom mieste a v neposlednom rade sa musí
dobre a kreatívne odpromovať, aby si našiel
správnu cieľovú skupinu,“ dodáva.

Podpora predaja je
kľúčová
Mohlo by sa zdať, že spotrebitelia hnaní túžbou
po odmene, či po zahnaní smädu, vedia presne,
kde majú nájsť impulzný tovar. Opak je však
pravdou, impulzný tovar si ich musí nájsť.
„V predajni je niekoľko zón, ktoré sú vhodné na
umiestnenie impulzných výrobkov, ide o tzv.
„cross category“ umiestnenia,“ hovorí Monika
Bőgiová. Ide o vystavenia v miestach predaja
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výrobkov dennej spotreby, ako sú pečivo, mliečne výrobky alebo sekcie s ovocím a zeleninou.
„Veľmi dobre fungujú aj vystavenia pri nápojoch, ale aj v nepotravinových oddeleniach, napríklad pri novinách a časopisoch,“ dopĺňa.
Podporiť predaj ešte viac môžu predajcovia aj
aktívne. „Môžu na tento tovar upozorniť spotrebiteľa priamo pri pokladni. Pomôže aj vystavenie v čelách regálov a na stojanoch,“ uvádza
Attila Virág. O spájaní vhodných nákupných
príležitostí a prepájaní komplementárnych produktov ako o jednom z optimálnych a zákaznícky najprijateľnejších riešení pri podpore predaja
hovorí David Kovář. „Napríklad v grilovacej sezóne ponúkať spolu mäso, korenie a pivo. Tento trend majú už naši obchodníci pomerne dobre podchytený, a ako vidíme v obchodoch,
kategorizácii produktov naviazaných na konkrétnu príležitosť už prišli na chuť aj kupujúci.“
Okrem primárneho vystavenia by sa mal impulzný tovar dostávať na druhotné vystavenie. „Odporúčame predajcom, aby to robili čo možno
najčastejšie v akejkoľvek podobe, a takisto im
zdôrazňujeme, že nie je nutné držať tento tovar
na nízkej cenovej úrovni,“ tvrdí Monika Bőgio-
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„Impulzný
tovar
podlieha
trendom.“
Preferencie spotrebiteľov sa menia.
Aj v tomto segmente spotrebitelia čoraz
viac hľadajú spojenie chuti s benefitmi.
Monika Bőgiová,
manažérka pre rozvoj predaja
cukroviniek, Nestlé Slovensko

vá. Umiestnenie sekundárneho vystavenia produktu pritom závisí nielen od vôle predajcov, ale
aj od plochy, ktorú má predajňa k dispozícii.
„Vždy sa však snažíme o to, aby to bolo mimo
pivnej sekcie, čím sa zvyšuje šanca na nákup.
Aktívne preto spolupracujeme s obchodníkmi
a spoločne hľadáme vhodné plochy týchto se-

kundárnych umiestnení s cieľom čo najlepšie
osloviť zákazníka,“ vysvetľuje David Kovář.
Na cukrovinky malých formátov, ako sú čokoládové tyčinky, oplátky, menšie formáty cukríkov
alebo žuvačiek spotrebitelia „dostávajú chuť“
celoročne. Sezónnosť je výraznejšia pri pivných
produktoch. „V našej kategórii je to prioritne
obdobie od jari do jesene. Ide o teplejšie mesiace, kedy sa u nakupujúcich zvyšuje potreba
príjmu tekutín. U Slovákov už niekoľko rokov
sledujeme stúpajúci trend obľúbenosti nealkoholických ochutených pivných alternatív,“ uzatvára David Kovář. V prípade impulzného tovaru, ktorý má výraznú len jednu sezónu v roku,
ako napríklad zmrzlina či nanuky, je takisto
potrebná komplexná podpora predaja. „Dôležitý je správne umiestnený mraziaci box s atraktívnym polepom na konci nákupného procesu
– teda pri pokladniach alebo za posledným regálom, vonkajšia reklama vo forme letákov, polep výkladu či už vo forme vlajky pri vchode do
predajne a podobne. Samozrejme, vždy budú
fungovať aj akčné letáky a našimi zákazníkmi
obľúbené ochutnávky,“ vymenúva Martin Kincl.
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Pandémia koronavírusu spôsobila, že sa spotrebitelia začali zásobovať potravinami.
Medzi najžiadanejšie položky sa dostala múka i pečivo. Vzrastajúci dopyt po
každodennom chlebe a rožkoch producenti dokážu pokryť, avšak aj oni apelujú na
bezpečnosť pri nákupe. Pečivo sa totiž ani v čase šírenia ochorenia nemusí baliť.

N

a Slovensku funguje 500 pekární, ktoré spoločne každý
deň upečú približne dva milióny
rožkov. Slovenskí spotrebitelia
po pečive siahajú pravidelne, čo
potvrdzujú údaje Spotrebiteľského panelu GfK.
„Aspoň jedenkrát si v minulom roku pečivo zakúpili všetky slovenské domácnosti. V priemere
si ho zakúpili 170-krát, teda približne každé
dva dni,“ uvádza Lucia Pientková, konzultantka
spoločnosti. Keď sa na Slovensku potvrdil výskyt
ochorenia Covid−19, spotrebitelia sa začali zásobovať potravinami, pričom sa zákonite zvýšil
dopyt aj po pekárenských výrobkoch. „V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov nakazených
koronavírusom v našej krajine evidujú pekári,

cestovinári a mlynári prudší nárast dopytu po
výrobkoch. Pekári hlásia 40 až 50-percentný
nárast dopytu, mlynári uvádzajú, že už v týchto dňoch nutne potrebujú približne 50 ľudí pri
balení múk, a to dohromady pre všetky mlyny
na Slovensku,“ uviedla v polovici marca Tatiana
Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu
pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Kapacity sú postačujúce
V celom pekárenskom sektore pracuje 12-tisíc
ľudí a výroba čerstvého pečiva by sa mohla v prípade potreby zvýšiť na dvojnásobok. Vychádza

to zo štatistík slovenských pekární, podľa ktorých sú v súčasnosti kapacity domácich spoločností využívané len na 51 %. Podľa posledných
údajov sa v roku 2018 na Slovensku vyrobilo
146 800 ton čerstvého pekárenského sortimentu, pričom kapacita pekární je aktuálne 288 100
ton. Na posilnenie výroby by však bolo podľa
slov Tatiany Lopúchovej potrebné prijať stovky
zamestnancov a upraviť výrobné procesy na základe zvýšených výrobných nákladov. „Všetko
má v rukách domáci spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o tom, po akom tovare siahne. No práve udalosti posledných týždňov nám naznačujú, ako
rýchlo dokážu medzinárodné hrozby ovplyvniť
naše bežné fungovanie,“ uvádza. V spojitosti so
šírením vírusu sa objavovali informácie o povin-

47

eur

boli priemerné ročné
výdavky domácností
na rožky.
Zdroj: GfK, 01/19 – 12/19

Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk
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„Dopyt
po pečive
rastie.“
nosti baliť pečivo z dôvodu možnej nákazy. Štátna veterinárna a potravinová správa a Slovenský
zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov sa však
zhodli, že nebalené pečivo nepredstavuje hrozbu pre spotrebiteľov, a preto sa nemusí baliť.
Jedným z dôvodov je aj to, že výrobcovia na to
nemajú ani prispôsobené výrobné linky či technológie a baliť by sa muselo ručne. „Kapacita
dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom
mohla dramaticky klesnúť, podľa informácií od
našich členov v priemere okolo 50 percent,“
ozrejmuje Tatiana Lopúchová. Predaj nebalených potravín je aj v takejto situácii stále možný,
no s predpísanými hygienickými opatreniami.
Zákazníci musia mať k dispozícii pomôcky, ako
kliešte, jednorazové rukavice či sáčky. Výrobcovia však zaznamenali prechod spotrebiteľov na
balené pečivo. „Aktuálne prevláda predaj nebaleného pečiva a chleba, no predaj baleného pečiva každoročne stúpa. Situácia okolo koronavírusu v posledných dňoch spôsobila u zákazníkov

výrazné preferovanie baleného pekárenského
sortimentu,“ tvrdí Vladislav Baričák, manažér
pekárenskej divízie Penam Slovakia.

Čerstvé i dopečené
Na pečivo minula za celý uplynulý rok jedna
domácnosť v priemere 315 eur. „Na pečivo
celkovo najviac míňajú domácnosti na strednom Slovensku. Nadpriemerné výdavky majú
hlavne rodiny s tínedžermi a rodiny s tromi
a viac dospelými členmi bez prítomnosti detí,“
uvádza Lucia Pientková. Pečivo je preto nenahraditeľnou komoditou na trhu a jednou z hlavných motivácií na každodenný nákup. Pri otázke, či je medzi spotrebiteľmi viac preferované
čerstvo upečené alebo dopekané pečivo, sa
miska váh prikláňa viac k čerstvo upečenému.
„Podľa našich dostupných zdrojov, čísel zo šta-

V dôsledku stúpajúceho počtu prípadov
nakazených koronavírusom evidujeme
prudší nárast dopytu po výrobkoch. Len
pekári hlásia 40 až 50-percentný nárast.
Tatiana Lopúchová,
predsedníčka, Slovenský zväz
pekárov, cukrárov a cestovinárov

tistického úradu, ale aj znalostí trhu, približne
60 percent zákazníkov na Slovensku preferuje
čerstvé alebo balené pekárenské výrobky a asi
40 percent zákazníkov preferuje dopekané
pečivo. Náš odhad vyplýva z pomeru predaja
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týchto výrobkov na trhu,“ hovorí Vladislav Baričák. Keďže dopekané pečivo zaručuje jeho
stopercentnú dostupnosť pre zákazníkov a stálu kvalitu počas celého dňa, preto dopyt po
ňom rastie. „Môžeme potvrdiť, že tento narastajúci záujem priamo súvisí aj so zvýšením povedomia o dopekanom pečive ako takom
a rastúcej informovanosti, že skladovanie pečiva mrazením je jedným z najlepších spôsobov,
ako ho udržať dlhodobo zakonzervované pri
minimálnej strate cenných vitamínov, minerálov
a živín,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnosti
Minit Slovakia Ladislav Ambrovics.
Široká ponuka dopekaného pečiva dáva predajcom možnosť vyskladať optimálnu ponuku pre
zákazníkov a flexibilne reagovať počas dňa na
ich požiadavky.
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Nároky zákazníkov
stúpajú
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Spotrebitelia sa čoraz častejšie a intenzívnejšie
zaoberajú, aké potraviny si kladú do košíkov.
„V poslednej dobe sme svedkami toho, že si zákazníci oveľa viac všímajú to, čo nakupujú, preto
si myslím, že časť zákazníkov odlišuje pečivo,
ktoré bolo dopečené v obchode,“ tvrdí Vladislav
Baričák a dodáva, že rastie aj počet zákazníkov,
ktorí sú ochotní si priplatiť za prémiové pečivo.
„Sú to zväčša výrobky s vyššou pridanou hodnotou, remeselným spracovaním, a teda ručne vyrábané pekárske výrobky. Stúpajúcim trendom
pri jemnom pečive je použitie kvalitnej náplne
s vysokým obsahom ovocia, ale aj samotnej náplne v mnohých výrobkoch,“ dopĺňa.

Aj ďalšie smerovania ovplyvňujú segment pečiva. „Za aktuálne trendy považujeme rustikálne
pečivo so znakmi až ručného spracovania. Obľúbenými sú preto nepravidelné tvary pri chlebíkoch, rustikálna kôrka pri bagetách a celkovo
hutnejšia striedka,“ dopĺňa Ladislav Ambrovics.
Nechýba ani trend zdravého životného štýlu,
ktorý nahráva pekárenským výrobkom bez obsahu prídavných látok, so zníženým obsahom
sacharidov, či zvýšeným podielom bielkovín.
Dôležitú úlohu hrá aj kvások a výrobky z neho,
vegánske i bio výrobky, ako aj bezlaktózové
a bezlepkové pečivo. „Aktuálne sú veľmi žiadané chleby vyrobené z jednoduchých základných
surovín – len múka, voda, soľ, s použitím kvásku
a pripravené naozaj tradičnou technológiou,
kde vieme zabezpečiť až trinásťhodinové dlhé
zrenie cesta,“ prezrádza Vladislav Baričák.

Rastie záujem
o remeselne
spracované
pečivo.
Aj keď je nákup pečiva a pekárenských výrobkov
samozrejmosťou, aj tu výrobcovia odporúčajú
podporu predaja. „Dôležité je samotné vystavenie pečiva, pretože je dokázané, že správne
osvetlenie regálov s pekárskymi výrobkami ma
veľký vplyv na predajnosť. V neposlednom rade
veľmi preferujeme, keď s nami náš partner komunikuje ohľadne POS materiálov, teda letáči-

„Vonia až
do záverečnej.“
Dopekané a čerstvé pečivo v regáloch je
pre bežného spotrebiteľa ťažko rozoznať. Rozdiel nie je ani v zložení. Čím
je možné ich rozlíšiť, je ich čerstvosť
a vôňa, pretože dopekané pečivo sa
dopĺňa do regálov priebežne počas dňa,
a preto si môžete aj pár minút pred
záverečnou dopriať čerstvo vypečené
teplé, chrumkavé pečivo, ktoré láka
svojou vôňou.
Ladislav Ambrovics,
výkonný riaditeľ, Minit Slovakia

kov či wobblerov,“ uvádza Vladislav Baričák.
Okrem úlohy predajcu pomôcť zákazníkovi pri
orientácii k produktom vidí Ladislav Ambrovics
priestor aj pri ich označovaní logom výrobcu.
„Logo výrobcu je pre nás zárukou kvality, ktorú
si získal na základe svojho zodpovedného prístupu k podnikaniu a k svojej profesii. V súčasnosti je viacero možností na promo od brandingu regálov, zvýraznení cenoviek, identifikácie
výrobcu cez ekologický obal. Dôležité je, vyvarovať sa iba slovíčka, „nedá sa“,“ uzatvára.

inzercia

ZAUJÍMAJÚ VÁS PREDAJE A TRENDY
V PRODUKTOVÝCH KATEGÓRIÁCH? SLEDUJTE

www.tovarapredaj.sk/publicistika/catscan

Pečivo, zmrzliny, teplé nápoje, cukrovinky, mäsové výrobky, mrazené jedlá, korenie, syry
a mliečne výrobky, zdravá výživa, doplnky stravy, energetické nápoje, pet food, čistiace
prostriedky, papierový a vatový program, opaľovacia kozmetika, písacie potreby a ďalšie.
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ŠKOLA CHCE
PESTRÝ DIZAJN
Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

Z

atiaľ čo deti ako primárni používatelia školských pomôcok preferujú dizajnové kusy pier, ktoré
sa menia rýchlosťou napríklad
uvedenia nového animovaného
filmu, ich rodičia aj učitelia apelujú na funkčnosť písacích pomôcok. „Odborníci sa zhodujú, že správny výber písacích potrieb pomáha
deťom k správnemu vývoju jemnej motoriky,“
vysvetľuje Anton Šlapka, riaditeľ spoločnosti
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Herkules
je s Vami už
50 rokov

Novinka
HERKULES Trojuholník
Príjemné ergonomické držanie
Možnosť nanášať slabú linku
lepidla len hrotom

Možnosť nanášať širokú plochu
lepidla celou plochou hrany

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

Hoci školské potreby ukrajujú z rodinných rozpočtov
najmä na začiatku školského roka, aj v jeho priebehu
rodičia dokupujú deťom pomôcky. Popri požiadavkách
na ergonomickú funkčnosť stále dominuje dôraz na
dizajn. V prípade kancelárskych potrieb sú spotrebitelia
viac pragmatický.
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Centropen. Ergonómia písacích potrieb je preto pri nákupe prvoradá. „Kladieme dôraz na
ľavákov, aj na pravákov. Každý má svoj spôsob
písania, preto je dôležité myslieť na obe skupiny,“ uvádza Tereza Hadrbolcová, marketigová
špecialistka firmy Stabilo a dopĺňa, že je takisto
viditeľný nárast predaja ergonomických grafitových ceruziek.
Spotrebitelia sa pozerajú na kvalitu školských
pomôcok, čo sa odráža aj v ich ochote priplatiť
si za ne. „S pozitívnym vývojom ekonomickej
situácie vidíme aj pozitívny vývoj výdajov spotrebiteľov. Čím ďalej, tým viac zákazníkov má
záujem o kvalitné písacie potreby, ktoré im
vydržia a ešte budú aj dobre vyzerať,“ hovorí
Tereza Hadrbolcová. Veľký vplyv na zákazníka
má podľa nej odporúčanie priamo od učiteľa
alebo známych, ktorí už produkt používajú.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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„V tom prípade si je zákazník istý svojou investíciou,“ dodáva.
Jej slová potvrdzuje aj Daniel Hartl, marketingový manažér spoločnosti Druchema, družstva
pre chemickú výrobu a služby, ktorý vysvetľuje:
„Pokiaľ zákazníci považujú nejaký produkt za
spoľahlivý, sú ochotní akceptovať nadpriemernú cenu.“ Okrem trendu ergonomických písacích pomôcok, ktoré rozvíjajú grafomotoriku
ich užívateľov, ovplyvňuje tento segment aj
vysoká potreba inovácie výrobkov. „Musíme
stále prichádzať s novými variantmi a so zmenami vo farbách či potlačiach. Deti chcú mať
nové, neopozerané výrobky,“ ozrejmuje Anton
Šlapka. Ďalším trendom je podľa jeho slov aj
potreba triedenia a zvýšenej orientácie v dátach – to dokážu vyriešiť rôzne zvýrazňovače,
rollery a linery.

„Kvalita
ide do
popredia.“
Hovorí sa, že cena je vždy na prvom
mieste. Aj napriek tomu vnímame znižujúcu sa citlivosť na cenu u koncových
spotrebiteľov.
Anton Šlapka,
riaditeľ, Centropen

Perá sú žiadané aj
v digitálnej dobe
Životnosť je jednou z dôležitých premenných,
ktoré vedú spotrebiteľov k opakovaným nákupom školských pomôcok aj počas roka. „Hoci
už dokážeme vyrábať výrobky s päťkrát dlhšou
dobou vypísania sa, stále je táto doba konečná
a produkty je potrebné obmieňať,“ vysvetľuje
Anton Šlapka a pokračuje, že okrem začiatku
školského roka sa zvýšený predaj školských pomôcok predpokladá v období Vianoc a pri školskom sortimente je u spotrebiteľov vyššia tendencia spraviť si zásoby dopredu. „Rodičia sa
snažia dokupovať deťom najmä náplne do pier,
perá samotné, ceruzky, pastelky. Kým na začiatku roka kupujú celé balenia pasteliek, počas
roka dokupujú len jednotlivé farby,“ dodáva
Tereza Hadrbolcová. V nákupoch podľa jej slov
ďalej figurujú ergonomické perá v rôznych farebných variáciách, ergonomické grafitové ceruzky, zvýšil sa dopyt aj po lineroch.
Digitalizácia čoraz viac zasahuje do vyučovacieho procesu i pracovného života. Obavy o to, že
deti už nebudú vedieť písať rukou, sa však zatiaľ
nepotvrdzujú. V súčasnej dobe sa výrobcovia
prispôsobujú novým produktom, medzi ktoré
patria aj perá, ktoré majú špeciálne gumové zakončenie určené na prácu s tabletom či smartfónom. Spoločnosť Stabilo International zas
vyvinula pero, ktoré dokáže prenášať rukou
napísaný text do digitálnej podoby.
Na rozdiel od trhu so školskými potrebami, si trh
s tými kancelárskymi zachováva istú konzervatívnosť, pretože tento sortiment je menej sezónny. Spotrebitelia tu uprednostňujú kvalitu,
funkčnosť a skúsenosť. Silnou kategóriu sú písacie potreby, no novým trendom je aj spomínaná kompatibilita písacích pomôcok s dotykovými displejmi. „Nielen spotrebitelia samotní,
ale aj B2B segment ako taký rastie v kategórii
zvýrazňovania, kde sa veľmi dobre prejavil a drží
sa pastelový trend,“ dopĺňa Tereza Hadrbolcová
o ďalšom smere, ktorým sa kancelárske potreby
uberajú. „Ideálna je kvalitná funkčnosť spojená

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Pre kreatívne chvíle
relaxu
Kreslenie a maľovanie ako voľnočasové aktivity
už nie sú len doménou detí. Aj dospelí spotrebitelia čoraz častejšie siahajú po pomôckach
určených na relax či na projekty s nálepkou urob
si sám. „S trendom DIY je spojený aj trend hand
lettering či bullet jounal,“ hovorí Tereza Hadrbolcová. Spoločnosť Stabilo preto prináša na trh
fixky so štetcovými vláknami, zvýrazňovače, linery a novinkou je aj kolekcia Arty pre kreatívne
nadaných zákazníkov. Firma Centropen zase
vsádza na obľúbenosť antistresových maľovanok. „Dospelí ich používajú ako formu odpočin-

ku od moderných technológií a každodenného
stresu s použitím modernej a atraktívnej formy,“ vraví Anton Šlapka.

Segment
ovplyvňuje
potreba inovácie
výrobkov.
Okrem antistresových maľovanok si môžu
spotrebitelia vybrať značkovače so štetcovým
hrotom či produkty z kategórie permanentnej
kreativity. „Je potrebné sledovať trendy v kreativite DIY projektov a neustále im prispôsobovať ponuku produktov i ich správne využívanie,
v našom prípade to je sortiment disperzných

lepidiel na papier a lepiacich tyčiniek,“ dodáva
Daniel Hartl.
Segment lepidiel sa vyvíja predovšetkým kvalitatívne. Zákazníci stále viac dbajú o kvalitu produktu, všímajú si najmä spoľahlivosť a trvanlivosť
materiálu lepidiel. Dôležitý je aj užívateľský komfort a ergonomickosť, ktorá je pri práci s malými
predmetmi a nástrojmi veľmi dôležitá. Okrem
čoraz väčšieho dôrazu na kvalitný dizajn, ktorý
berú nakupujúci do úvahy, je druhým prvkom
kvalita samotného lepidla, ktoré musí spĺňať pomerne náročné očakávania kvality spoja, rýchlosti, akou lepidlo schne a súčasne dostatočný
priestor na drobné korekcie polohy spojovaných
plôch. Druchema predstavila napríklad aj lepidlo
určené špeciálne na lepenie obrázkov puzzle.
Nanáša sa zhora aplikátorom so špongiou na zostavené puzzle. Na jednotlivých dielikoch vytvára
priehľadný film, ktorý spomaľuje starnutie materiálu, vyblednutie farieb či zažltnutie papiera.
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KORENIE

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Medzinárodná chuť
vášho grilovania
s KOTÁNYI!

DrWitt Minerálne vody s prídavkom vitamínov

Nová nápaditá koreninová zmes od KOTÁNYI na
prípravu Argentínskeho Chimichurri. Vyvážená
chuť byliniek a ostatných ingrediencií zaručuje výnimočný kulinársky zážitok z vášho grilovania. Podľa
tradičnej argentínskej receptúry sa Chimichurri
podáva predovšetkým ako omáčka ku grilovanému
mäsu. Koreninová zmes KOTÁNYI Argentína Chimichurri je skvelá aj na prípravu grilovacej marinády.
Odporúčame k rôznym druhom mäsa, najmä k hovädzím a bravčovým steakom, jahňacím kotletám
a na hydinové mäso.
Vašim pokrmom
dodá čerstvú bylinkovú vônu a jemne
pikantnú chuť. Zmes
zmiešajte s vodou,
olivovým olejom,
citrónovou šťavou
a môžete podávať.
Tip: Vyskúšajte v kombinácii s grilovanými
rybami!

Johann Kotányi, s. r. o.
Dunajská 32
811 08 Bratislava 1
+421 2 5292 2737
info.sk@kotanyi.com
sk.kotanyi.com
www.facebook.com/KotanyiSK
www.instagram.com/kotanyi slovakia

Minerálna voda s vitamínmi vhodná pre váš šport a aktívny životný štýl. Príchute FIT,
ANTIOX a Relax pokrývajú 100 % doporučeného denného príjmu vitamínov a minerálov
obsiahnutých v produkte.
NOVINKA DrWitt POWER-C
Nová príchuť, ktorá obsahuje vysokú dávku vitamínu C, je aj zdrojom vitamínov B1, B3, B6
a B12. Ambasádorom značky sa stal legendárny hokejista Jaromír Jágr a fitness
tréner Martin Šmahel. Zároveň sa DrWitt stal partnerom Slovenského atletického zväzu.
Dodajte vášmu telu správnu dávku hydratácie, vitamínov a minerálov!

Maspex Slovakia Trade, s. r. o.
Slovnaftská 102
821 07 Bratislava

+421 2/402 525 71
info@maspex.sk
www.drwitt.sk

CUKROVINKY
Mentos Strawberry Mix – láska na prvú jahodu!
Celosvetovo obľúbená značka cukroviniek Mentos hlási ďalší prírastok do svojho portfólia. Predstavuje
osviežujúcu novinku, roličku Mentos Strawberry Mix 37,5g. Našu novinku si obľúbia všetci, ktorí
majú radi chuť jahody – či už v v klasickom sladšom alebo kyslejšom variante,
pretože Mentos Strawberry mix prináša kombináciu práve
týchto troch rôznych druhov príchutí jahody.
Jahodový mix doplní klasický rad Mentos
roličiek - Mint, Fruit a Rainbow.
Mentos Strawberry mix – láska na prvú jahodu.
Perfetti van Melle Slovakia, s. r. o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava

+421 259 102 825
info@sk.pvmgrp.com
www.mentos.sk

Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk
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s dobrým dizajnom. Bez dobrého dizajnu by tovar v obchode zákazníka vôbec nezaujal,“ dodáva Daniel Hartl.
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KRMIVÁ

ZMRZLINY

Vita Nature®

Jogurtová zmrzlina
novinka s lesným
ovocím

Nové prémiové krmivo Vita Nature® v dvoch chutných
variantoch - kuracie s repou a amarantom alebo teľacie
s čučoriedkami a mrkvou. Je dostupné v troch populárnych gramážach - 1,2 kg, 2,4 kg a 7 kg. S vysokým
podielom živočíšnych bielkovín, s receptúrou bez cukru
a prídavku pšenice. Unikátna kombinácia kvalitného
mäsa a najvýživnejších zložiek zeleniny, ovocia a byliniek. Receptúra je vyvinutá podľa zásad FEDIAF.

Vitakraft CHOVEX, s. r. o.
Třanovice 287
739 53 Hnojník
Česká republika

Jedinečná jogurtová zmrzlina gréckeho typu Zorba
poteší milovníkov ovocných chutí. Po úspešnom
roku prichádza jogurtová zmrzlina Zorba na drievku
s novou príchuťou lesného ovocia. Zmrzlina si
neustále zachová chuť jogurtu gréckeho typu, ale
bude obsahovať ovocnú polevu aj s kúskami sušeného lesného ovocia.

+420 558 412 611
sekretariat@vitakraft.cz
www.vitakraft.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Dopraj si ľahkosť každý deň s novinkou
Lipton s príchuťou bielej broskyne!
Novinka zeleného ľadového čaju Lipton s príchuťou bielej broskyňe je ideálnym riešením
pre tých, ktorí hľadajú ľahšie varianty nápojov. Receptúra so zníženým obsahom cukru
napĺňa aj predpoklady skvelej a stále zaujímavej chuti, pretože sa opiera o kombináciu
ľahkosti zeleného čaju a jemne sladkej bielej broskyne.
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Sahneböhm Bratislava, spol. s r. o.
Rusovská cesta 20
851 01 Bratislava
+420 234 106 141
www.sahnebohm.cz
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Mattoni 1873
Nádražná 534
901 01 Malacky

PEČIVO

CUKROVINKY

Babičkin koláčik
s XXL plnkou

Margot Plus – nová Margot s benefitmi

Krehký koláčik z lístkového cesta ukrýva v sebe
lahodnú kombináciu tradičného krémového vaječného likéru a sviežich šťavnatých malín. Ide
o tradíciu z kuchýň našich starých mám. Sám názov
napovedá, že koláčik je bohato plnený a chrumkavosť znásobuje posýpka na povrchu koláčika.

Novinka obsahuje 18 % proteínu a je zdrojom vlákniny, ktorá predlžuje pocit nasýtenia a priaznivo ovplyvňuje
hladinu cukru v krvi. Je bezlepková a zároveň obsahuje o 30 % menej cukru oproti klasickej Margot. Spotrebiteľ si tak môže dopriať obľúbenú chuť Margot bez výčitiek.

Spojili sme chuť najobľúbenejšej tyčinky na slovensku s reálnymi benefitmi a prinášame novú Margot Plus.

Nestlé, s. r. o.
Mezi vodami 2035/31
143 00 Praha 4, Česko
+420 261 322 219
www.nestle.cz

ŠKOLSKÉ POTREBY
Lepidlo Herkules do každej školy,
domácnosti i dielne
Legendárne lepidlo Herkules má i v dnešných domácnostiach, školách alebo
kutilských a modelárskych dielňach svoje miesto. Okrem tradičného tekutého
disperzného lepidla v rodine Herkules nájdete i moderné lepiace
tyčinky Herkules, určené najmä pre školákov na jednoduché,
rýchle a presné lepenie bez zašpinených prstov a oblečenia.

MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Múzejná 208/1
929 01 Dunajská Streda
info@minitbakery.sk
www.minitbakery.sk

Lepiace tyčinky sú tak ideálne do škôl, ale aj na drobné
domáce lepenie alebo sa môžu využiť aj v kanceláriách.
Viac na www.herkules-lepidlo.cz

Druchema
www.druchema.cz

Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk
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VYBAVENIE OBCHODU

CUKROVINKY

Pokladničný softvér na riadenie
obchodných reťazcov

Dražé kokosové
a čokoládové 70g

B.O.S.S. Enterprise je kompletný pokladničný systém, obchodne skladovateľný, pripravený na novú povinnosť online evidencie (eKasa). Je
vhodný pre siete samoobslužných predajní, ale aj pre pultové predajne
váženého tovaru. Dlhoročné skúsenosti s rozvojom a implementáciou
našich systémov zaručujú jeho vysokú funkcionalitu, stabilitu a efektívnosť riadenia obchodného reťazca od
veľkoobchodného skladu až po pokladničné miesta.
Pokladničný softvér je certifikovaný pre eKasu.

Spoločnosť TOL, s. r. o, pod značkou „Candy“
predstavuje jedinečné novinky v segmente
cukroviniek. Pochutnajte si na malých kakaových
guličkách, ktoré odhalia vo svojom vnútri lahodné
posolstvo náplní v príchutiach ČOKOLÁDA
a KOKOS. Skvelá kombinácia kakaa, čokolády
a kokosu poteší a poláska zmysly labužníkov
všetkých vekových kategórií.

P.V.A. systems, s.r.o.
Lipová 14
301 00 Plzeň

Tí kreatívnejší sa iste radi vrátia do detstva a rozjasnia svoj deň o spomienku na hru s guličkami!

+420 377 540 243
info@pvasystems.cz
www.pvasystems.cz

KÁVA
Desaťročná renta s NESCAFÉ Classic
& NESCAFÉ Classic Crema

Nestlé Slovensko, s. r. o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza

TOL, s. r. o.
Priemyselná 4765
05951 Poprad
+421 905 621 355
tol@tol.sk
www.tol.sk

+421 800 135 135
info@nestle.sk
www.nestle.sk

Každý mesiac všetky
zaujímavé novinky
v regáloch

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
100% ovocné šťavy Happy frutty kids 250 ml
Za studena lisované ovocné šťavy,
nie z koncentrátu, bez chem. konzervantov,
bez pridania cukru, pastrerizované.

Trendy,
vývoj,
štatistiky

Ceny, objemy, predaje
CASTE SK, a. s.
Jazerná 1
04012 Košice

Mnoho ďalších noviniek
nájdete na:
www.tapnovinky.sk
Prihláste sa zadarmo
na odber newsletteru

a získajte tak prístup k informáciám o novinkách na
trhu na:

www.tapnovinky.sk

VAŠA DATABÁZA RÝCHLOOBRÁTKOVÉHO
A SPOTREBNÉHO TOVARU

+421 911 929 447
libiak@caste.sk
www.caste.sk

CUKROVINKY
Sviežosť, ktorá dodá sebavedomie
Spoločnosť Mars, s. r. o. uvádza na jar na český a slovenský trh nový produkt: sviežu žuvačku Orbit Refreshers. Hlavným benefitom žuvačiek
Orbit Refreshers, ktoré budú dostupné v dvoch príchutiach Peppermint
a Spearmint, je okamžitý pocit sviežosti, ktorý pretrváva. Tento unikátny výrobok konzumenti najlepšie hodnotia nielen pre jeho mimoriadne osviežujúcu chuť, ale aj tvar. Po rozhryznutí chrumkavej kôrky
sa na jazyku rozpustia kryštáliky mäty, okamžite hydratujú ústa
a človeku vďaka dlhotrvajúcemu pocitu sviežosti dodajú
i sebavedomie. Budú dostupné v šikovných balíčkoch po
siedmich kusoch.
Mars Czech, s. r. o.
Michelská 1552/58
141 00 Praha 4

+420 227 024 500
https://cze.mars.com/

Ak chcete prezentovať vaše novinky v tejto rubrike, kontaktujte naše obchodné oddelenie: tel.: +421 911 750 758, tatiana.kossova@atoz.sk

45

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...

Od marca môžu spotrebitelia súťažiť s obľúbenými rozpustnými
kávami NESCAFÉ Classic a NESCAFÉ Classic Crema o pravidelnú
mesačnú rentu. Výherca si bude môcť dopriať bohatší život
s mesačnou rentou v hodnote 1000 EUR počas trvania 10 rokov.
Súťaž končí 30. 6. 2020. Zapojiť sa môže každý, stačí si zakúpiť
minimálne 2 kusy NESCAFÉ Classic či NESCAFÉ Classic Crema 200 g
so súťažnou etiketou. Následne sa zaregistrovať na webovej stránke
www.sutaz.nescafe.sk

VYBAVENIE OBCHODU

terminály
hodnotou

Platobné
sú štandard s pridanou

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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Doba hotovosti pomaly odchádza
do archívov a trendy hovoria jasnou
rečou v prospech bezhotovostnej
a bezkontaktnej platby. Platobné
terminály pritom poskytujú predajcom
omnoho viac ako len jednoduchší spôsob
prijímania peňazí od zákazníkov.
Miroslava Ondrušová, miroslava.ondrusova@atoz.sk

D

igitalizácia a konzumný spôsob
života priniesli so sebou aj modernizáciu v platení za tovary
a služby. Kým bolo podľa údajov
Slovenskej bankovej asociácie
v roku 2018 na Slovensku len okolo 45 tisíc aktívnych
POS terminálov, v súčasnosti ich je takmer 58 tisíc.
Používať platobnú kartu pri nákupoch je preto dnes
už samozrejmosťou. „Pohodlnosť bezhotovostných
platieb spôsobuje ich nárast. Tomuto trendu by sa
mali prispôsobiť aj obchodníci bez ohľadu na to, či
ide o malého podnikateľa s obratom niekoľko tisíc
eur alebo veľkej spoločnosti s obratom niekoľko stotisíc eur,“ uvádza Zuzana Fratričová, marketingová
manažérka spoločnosti Axasoft.
Štatistiky zaznamenávajú rastúci počet bezhotovostných platieb a trend ukazuje na postupné vytláčanie platieb v hotovosti. „Dokonca v niektorých krajinách, ako napríklad Švédsko, sa
v hotovosti už takmer neplatí,“ ozrejmuje Jakub
Jeřábek, vedúci obchodno-projektového oddelenia spoločnosti Novum Global a dodáva: „Množ-

stvo zákazníkov si zvykne nosiť so sebou len malú
hotovosť a všetky platby rieši len pomocou platobnej karty. Preto obchodník, ktorý nedisponuje touto možnosťou platenia, môže zbytočne o časť
svojich potenciálnych zákazníkov prísť.“
Aj dáta z februára 2020 od spoločnosti P.V.A. systems hovoria jasnou rečou. „V reťazcoch stredne
veľkých predajní, ktoré majú päť a viac POS terminálov, aktuálne štatistiky ukazujú päťdesiattri percent tržieb platených platobnými kartami, štyridsať
percent tržieb hotovosťou a zvyšok ostatnými platobnými metódami, medzi ktoré patria stravné lístky, elektronické peňaženky či darčekové poukážky,“ hovorí Michal Čadina, obchodný manažér
spoločnosti a dopĺňa, že opačný trend zaznamenávajú pri menších predajniach, kde je pomer podobný, avšak v neprospech bezhotovostných platieb.
Za obľúbenosťou bezhotovostných platieb je pritom hneď niekoľko výhod. „Platba kartou prináša
so sebou množstvo výhod pre predajcu i pre nakupujúceho. Či už ide o rýchlosť, za ktorú je možné
zákazníka obslúžiť, alebo o obmedzenie rizika zne-

užitia hotovosti personálom, zníženie chybovosti, či
okamžitý prehľad o tržbách. V neposlednom rade,
ako aj všetci vidíme v tejto aktuálnej situácii, je to
tiež otázka hygieny a ochrany pred ochorením,“
vymenúva Martin Dolejš, riaditeľ rozvoja obchodu
pre Slovensko a Česko spoločnosti Mastercard.

Trendy idú stále vpred
Kým pred pár rokmi boli bezhotovostné platby novinkou, dnes je už požiadavkou, aby sa pri platbe
nemusela používať ani platobná karta. „Zákazníci
na nové technológie reagujú rýchlo a k novým
trendom už dnes patrí možnosť platby náramkom,
mobilom alebo hodinkami,“ uvádza Zuzana Fratričová. Platobné terminály patria takisto do kategórie „smart“ – múdrych zariadení, pretože dávajú
obchodníkom možnosť implementovať do nich
ďalšie aplikácie. „Ide napríklad o hodnotenie služieb zákazníkom, vernostný program, príspevky na
charitu. Vybavené sú farebným displejom a doty-

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálnych
sieťach:

Hlavným prínosom pre obchodníkov je predovšetkým vyšší nákupný košík
a výdavky zákazníka, ktoré nie sú limitované tým, koľko hotovosti má práve
v peňaženke. Z praxe vieme, že priemerná výška nákupu zákazníka sa zvyšuje
až o osemnásť percent a stále častejšie vidíme situácie, keď sa zákazník rozhoduje, či do obchodu, reštaurácie alebo iného podniku vôbec vstúpi, pokiaľ
predajca neakceptuje platbu kartou.
Martin Dolejš, riaditeľ rozvoja obchodu pre SR a ČR, Mastercard

kovou obrazovkou, takže je na nich možné zobrazovať aj reklamné a akciové ponuky obchodníka,“
dodáva Zuzana Fratričová.
O zásadnom vývoji platobných terminálov hovorí
Martin Dolejš: „Prostredníctvom terminálu je možné platbu nielen prijímať, ale je možné ho používať
aj ako plnohodnotnú pokladňu alebo ako zariadenie e-kasa, aplikáciu na vernostný systém, prípadne akúkoľvek inú aplikáciu.“ Spoločnosť Mastercard okrem toho pracuje na vytvorení možnosti
prijímania platieb kartou prostredníctvom mobilného telefónu, čím by sa výrazne znížili obstarávacie náklady na terminály a zjednodušila by sa
akceptácia platieb kartou aj pre najmenších obchodníkov. Michal Čadina hovorí, že prevádzkovatelia terminálov sa snažia o doplnenie ďalších funk-

cionalít – či už ide o cash back alebo dobíjanie cez
predplatené karty mobilných operátorov. „Trendom pri výmene terminálov je aj odklon od typov
s vlastnými tlačiarňami, pretože kvalitný pokladničný systém prenesie potrebné potvrdenie o transakcii priamo na paragón,“ pokračuje.
Prepojením terminálu s pokladňou sa eliminujú
chyby pri zadávaní čiastky do pokladne a do terminálu. „Priame prepojenie terminálu s pokladňou
uľahčí obchodníkovi prijímanie bezhotovostných
platieb, obchodník urýchli obslúženie zákazníka
a ušetrí spotrebovaný papier, pretože sa všetky
údaje o platbe vytlačia priamo na účtenku. Prepojenie terminálu s pokladňou využívajú malé aj veľké reťazce, ako napríklad Coop Jednota, Terno,
Tesco,“ vysvetľuje Zuzana Fratričová.

Ďalšie výhody
Aj napriek tomu, že súčasná legislatíva nedovoľuje
obchodníkom slobodne sa rozhodnúť len pre platby kartami, existuje dnes podľa spoločnosti Mastercard množstvo obchodníkov, ktorí by práve
preferovali len tento typ platby. „Jasne vnímajú
benefity a prínosy tejto platobnej metódy na ich
podnikanie,“ tvrdí Martin Dolejš. Okrem pohodlia
pre obchodníkov a úspory času a nákladov pri manipulácii s hotovosťou má tento spôsob platby ďalšie výhody. „Prináša bezpečnosť prevádzky a obsluhy, ktorá musí tržbu odniesť do banky, zníženie
rizika prijatia falošných bankoviek, krádeže alebo
straty. V neposlednom rade môže byť zdrojom dodatočných výnosov v prípade využitia doplnkových
služieb,“ hovorí Zuzana Fratričová.
Prípadná absencia platobného terminálu v predajni
je preto skôr konkurenčnou nevýhodou. „Platba
kartou okrem iného umožňuje platbu v cudzej
mene bez rizika chyby v kurzovom prepočte na strane obchodníka,“ dopĺňa Michal Čadina. Jedinou
možnou takzvanou chybičkou krásy môže byť pri
platobných termináloch výpadok internetového pripojenia. „Dnes sú však možnosti pripojenia natoľko
rozsiahle, že zostávajú len výhody bezhotovostnej
platby cez platobné terminály, ktoré vďaka rozšírenej možností platenia môžu priniesť obchodníkom
aj nových zákazníkov,“ uzatvára Jakub Jeřábek.
inzercia

AKCEPTÁCIA KARIET

bankových kariet
všetkých stravovacích kariet
platby mobilom

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

dobitie predplatených mobilných
kariet
platba faktúr a šekov
paysafecard

SERVIS A HOTLINE

inštalácia a zaškolenie
zákaznícka podpora
on-line prístup k údajom
o transakciách

*ASSECO, A SERVIS, DATAPAC, DIGITECH, EXALOGIC, HASAM, HORIZON, CHEMAT, CHIRASYS, IMISTECH, KASO, KVADOS, MK SOFT, NAJAVO, NOV,
NRSYS, PART, PVA SYSTEMS, Q4U, SOFICO, SUNSOFT, TANGRAM,VENTUS, WINCOR NIXDORF, X-DATA a ďalšie.
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„Zákazník nie je limitovaný hotovosťou
v peňaženke.“

SLUŽBY PRE OBCHOD

Zážitok až na
prvom mieste
Tatiana Kapitánová, tatiana.kapitanova@atoz.sk

Zákazníkov dnes viac ako kedysi zaujíma pôvod surovín,
proces ich spracovania, ale aj doprava hotových
potravín, ktoré sa dostávajú na ich stôl. Od obchodníka
vyžadujú nielen tieto informácie, ale aj príbeh a zážitok
z kupovania. Keďže ich spotrebiteľská nálada je
v súčasnosti optimistická, neboja sa míňať. Za svoje
peniaze však požadujú viac ako len plný nákupný košík.

SPÁJA, OVPLYVŇUJE, VŤAHUJE...
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P

redajňa nie je len miestom nakupovania a nakupovanie nie
je len míňanie peňazí. Retail sa
v posledných rokoch dramaticky
mení, čo má na svedomí rýchly
i uvedomelý životný štýl, dobrá ekonomická situácia, ako aj moderné technológie. Nároky zákazníkov sú vysoké. Výsledky štúdie Truth about Commerce spoločnosti McCann Worldgroup hovoria,
že viac ako polovica z 30 tisíc opýtaných si myslí,
že nakupovanie je príliš neosobné a že to niekedy bola väčšia zábava. Zákazníci chcú mať z neho
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1. Zelený obchod
Rastúca snaha o zodpovednejší prístup k životnému prostrediu je nepopierateľná. Spotrebitelia
i obchodníci sa chcú správať ekologickejšie než
v minulosti. Okrem nariadení Európskej únie, ktorá
spoplatnila najtenšie plastové tašky a zakázala do
budúceho roka predaj jednorazových plastových
výrobkov, idú predajcovia i výrobcovia ešte ďalej.
Ak niektorí podnikatelia tento trend ešte ignorujú,
v budúcnosti ich to môže vyjsť draho. „Maloobchod je jedným z hlavných prispievateľov k emisiám uhlíka a obchodníci majú pred sebou veľkú
úlohu. Hoci ide o morálny aspekt, zároveň je to

významná obchodná príležitosť. Niektorí obchodníci majú vo svojej agende udržateľnosť, ale tým,
ktorí na to dnes nekladú dôraz, hrozí, že neprežijú
najbližších 5 až 10 rokov,“ píše Deloitte.
Siete pôsobiace na Slovensku postupne pridávajú
ďalšie kroky, ktoré vedú k udržateľnosti. Najnovšie
sa chce Kaufland pustiť do čapovania drogérie. Na
jar spustí jej predaj v predajni na Trnavskej ceste
v Bratislave. Kde bude službu rozširovať, zatiaľ nespresňuje. Čapovanú drogériu už ponúka napríklad bratislavská sieť Yeme či desať predajní siete
dm drogerie markt, ku ktorým v najbližších mesiacoch pribudne ďalších päť prevádzok. Ale napríklad aj veľkoobchod Metro, ktorý túto službu
vie zabezpečiť aj pre záujemcov z radu nezávislých
obchodníkov. Predajcovia prehodnocujú obaly
i receptúry svojich produktov a hľadajú spôsob,
ako byť šetrnejší k prírode i k zdraviu zákazníkov.
Coop Jednota nedávno spustila strategický
program Jednotne ekologicky. Pod týmto sloganom si spotrebitelia môžu v predajniach zakúpiť
už len recyklovateľné nákupné tašky určené na
viacnásobné použitie. „Naším cieľom nie je len
samotná recyklácia, ale dôležité je aj prispievanie
k cirkulárnej ekonomike, pretože práve to je cesta
k trvalej udržateľnosti,“ uvádza Branislav Lellák,
vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty
Slovensko. Ďalším z environmentálnych opatrení
Coop Jednoty je optimalizácia počtu letákov doručovaných do poštových schránok. Domáci reťazec ich znížil takmer o 12 miliónov kusov ročne,
čím v priebehu dvanástich mesiacov ušetrí 214 ton
papiera. Papier použitý na tlač letákov je z veľkej
časti vyrobený z recyklátu.

2. Digitálny obchod
Ako zážitok možno hodnotiť aj nákup, ktorý je
rýchly a jednoduchý. K tomu dopomáhajú moderné technológie, ktoré však musia fungovať bezchybne, aby zbytočne nevyvolávali roztrpčené
pocity. Nakupovanie i prácu zamestnancov dnes
uľahčujú elektronické cenovky, LED obrazovky
s akciovými ponukami či samoobslužné pokladnice. Tie sa postupne rozširujú do viacerých predajní
a umožňujú rýchly nákup i ušetrenie pracovnej sily
na iné úkony. Hoci bez moderných technológií sa
v minulosti maloobchod zaobišiel, dnes by tento
trend nemal ignorovať. „Digitál zohráva v zákazníckej skúsenosti čoraz dôležitejšiu a kreatívnejšiu
úlohu,“ uvádza spoločnosť Deloitte.
Do popredia sa dostávajú aj mobilné aplikácie. Tie
dnes ponúkajú elektronické prehliadania letákov,
zbieranie vernostných bodov, možnosť nájsť najbližší obchod či vytvorenie nákupného zoznamu.
Spôsobov, ako ich využiť, sa naskytuje skutočne
mnoho. Sieť Billa nedávno spustila aplikáciu, cez
ktorú si zákazník môže sám skenovať tovar, ktorý
si vkladá do košíka. Zároveň si priebežne kontroluje jeho hodnotu. Keď má nakúpené, aplikácia
mu vygeneruje QR kód, ktorý zákazník ukáže
pokladníkovi a ten mu vystaví blok. Zatiaľ je služba dostupná v štyroch predajniach, spoločnosť sa
však chystá ich počet rozšíriť po tom, čo dokončí
testovaciu fázu. Podobnú službu už dlhšie poskytuje Tesco Stores SR. Aktuálne je dostupná v 40
predajniach a za nákup je možné zaplatiť aj v samoobslužných pokladniach, čím sa nákup ešte
viac zrýchľuje.

Digitalizácia umožňuje internetový predaj potravín. Ten sa na Slovensku ešte nerozbehol. Ide
o nákladnú a zložitú službu. Príklady zo zahraničia
však ukazujú, že e-shop s potravinami môže fungovať. Dôležité je zvládnuť logistiku tak, aby bola
efektívna. Šírenie ochorenia Covid−19 však zvýšilo záujem spotrebiteľov o takýto druh nakupovania aj u nás. Doterajší hráči na internetovom poli
nestíhali pokrývať dopyt. Kým pred pandémiou
nákup doviezli v deň objednávky, počas nej si napríklad z Tesca v rámci Bratislavy nebolo možné
objednať nákup domov ani tri týždne dopredu.
Delia hlásila nárast objednávok o 200 % a hodnotu košíka vyššiu o 50 %. Niektorí podnikatelia
dokonca operatívne spustili službu donášky potravín. Aj takáto skúsenosť môže v budúcnosti zmeniť pohľad obchodníkov i spotrebiteľov na online
nakupovanie potravín.

3. Úprimný obchod
Ak značka presvedčí svojich zákazníkov o tom, že
jej môžu veriť, tí sa k nej budú radi vracať a svoju
náklonnosť prejavia aj nákupmi. Podobne ako zážitok je totiž dôležitý aj vzťah. Značky „bez mena“
a bez hlbšieho významu dnes len ťažko presvedčia
spotrebiteľov o tom, že by im mali dať svoje peniaze. Ale keď im značka ukáže, že jej ide o viac, ako
len o zisk, dokáže pred spotrebiteľmi zdôvodniť aj
prípadnú vyššiu cenu. „Autenticita je pre novú generáciu zákazníkov rovnako dôležitá ako digitál.
Značky, ktoré sú principiálne, majú v očiach zákazníkov väčšiu váhu. Trend udržateľnosti sa bude
v retaile ďalej rozvíjať, v roku 2020 sa však vynorí
aj jeho sociálny, etický a komunitný význam,“ píše
vo svojich predikciách Deloitte.
Jedným zo spôsobov, ako si vybudovať u zákazníkov dôveru, je ukázať karty. Spotrebiteľ rád uvidí,
že výrobca potravín i obchodník nemajú čo skrývať. Čoraz viac ľudí sa totiž zaujíma o to, odkiaľ
pochádzajú produkty, za akých okolností vznikli
a ako sa k nim dostali. Na to slúži aj nová platforma
na dosledovateľnosť potravín Te-Food, ktorá sa
nedávno predstavila na slovenskom trhu. Funguje
prostredníctvom blockchain technológie. Tá v každom momente výroby zaznamenáva, kde sa produkt nachádza. Informácie o tom, kde a kedy bolo
zviera chované, porazené, spracované i to, kedy sa
dostalo do veľkoobchodu a napokon i do obchodu, sa zaznamenávajú. Keď si zákazník načíta QR
kód, všetky informácie sa mu zobrazia. Na Slovensku sa medzi prvými zapájajú do platformy: Labaš
s predajňami Fresh i výrobcovia Vinohradníctvo
Pavelka a syn, Vijofel, Gašparík, Rybárstvo Stupava, Tomata či Lunys.
Obchodníci však aj po vlastnej linke prezentujú
domácich výrobcov, ktorých produkty majú na
svojich pultoch. Vysvetľujú, ako výrobky vznikajú
a aké sú ich výživové hodnoty. Časy, keď sa zákazníci nezaujímali o to, čo je pod obalom potraviny,
sú už totiž preč. Dnes čítajú etikety a potravinám
venujú viac pozornosti ako kedykoľvek predtým.
Vedie ich k tomu udržateľnosť i snaha žiť zdravšie
a jednoducho lepšie.
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zážitok. A ten do nakupovania prinášajú aj nové
smery, ktorými sa obchod uberá. Poradenská spoločnosť Deloitte medzi hlavné trendy tohto roka
zaraďuje udržateľnosť, znovuobjavenie retailu
a jeho poslania.
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