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PRIPRAVME
SA NA KRÍZU!
Nie je otázkou, či príde kríza. Otázkou je
iba to, kedy sa tak stane. Ako sa dá na ňu
prichystať, radil účastníkom štrnásteho
kongresu Samoška známy ekonóm a bývalý
minister financií Ivan Mikloš.
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POCTIVOSŤ SA OPLATÍ
Viete, prečo rada chodím do klasického mäsiarstva? Lebo tam krásne vonia. Poznám dokonca jedného pána, ktorý chodí k mäsiarovi, aj keď si nič nechce kúpiť. Vraj, len aby sa nadýchal. To platí aj
o pekárni či obyčajnom ovozele. Vôňa evokuje čerstvosť a vyvoláva neodolateľnú chuť dať si niečo.
Vo veľkých hypermarketoch vône potravín zanikli. Avšak spotrebitelia sa k nim začali vracať. V špecializovaných predajniach vyhľadávajú potraviny s poctivým zložením, ktoré sú vyrábané tradičným
spôsobom. Tomuto trendu sa prispôsobujú aj obchodníci a do svojich predajní vôňu vracajú. Sami
pečú, rozrábajú mäso, pripravujú šaláty i ovocné nápoje alebo spolupracujú s malými dodávateľmi.
Tatiana Kapitánová,
šéfredaktorka, Tovar&Predaj

Návrat k poctivým remeselným potravinám je však možný aj vďaka tomu, že si ich spotrebitelia môžu
dovoliť. Zažívame totiž zlaté časy. Tie ale nebudú trvať večne. Je nevyhnutné pripraviť sa na krízu,
ktorá po nich určite príde. Napríklad aj tak, že budete inovovať a sledovať najnovšie trendy, ktoré
vám priniesol už 14. kongres Samoška v Košiciach.
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FOTOREPORTÁŽ
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Záštitu nad kongresom prevzal Zväz obchodu
SR. Úvodné slovo odborného programu patrilo
jeho viceprezidentovi Jaroslavovi Fotulovi.

kongres

dni

partnerov

účastníkov
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V predvečer odborného programu sa
účastníci mohli zabaviť počas vystúpenia
speváka Mafia Corner.

respondentov z radov
maloobchodníkov v dotazníku
uviedlo, že plánuje alebo
niekedy urobilo zmenu
v predajni na základe
informácií získaných
z kongresu Samoška.

Večerný program využili návštevníci na neformálne diskusie.

inzercia

P.V.A. systems s.r.o. – dodavatel obchodně
skladového a pokladního SW pro český
a slovenský trh s 20letou tradicí

Specializovaný systém pro řízení
obchodních řetězců a velkoobchodů
centrální číselníky zboží, oborů,
partnerů
řízení centrální cenotvorby
speciální ceníky, akce
zákaznické věrnostní programy
online přehled o každé transakci
a skladovém pohybu
elektronická komunikace se systémy
dodavatelů a odběratelů (EDI a další)

Bezpečný systém pro jednotlivé prodejny
všechna centrální data uložena ve Smart
Cloudu PVA a bezpečně zálohována
minimální pořizovací náklady
široká funkcionalita pokladního modulu (POS)
zabezpečený internetový přístup odkudkoli
splňuje veškeré požadavky legislativy včetně
certifikace ČMI pro komunikaci
s obchodní váhou

P.V.A. systems s.r.o.
Lipová 14, 301 00 Plzeň
T|F: +420 377 540 243–4
E: info@pvasystems.cz

www.pvasystems.cz

 Ivan Mikloš sa po svojej prezentácii
porozprával s účastníkmi.

 Prestávky v odbornom programe využili účastníci na nadväzovanie kontaktov a ochutnávanie
noviniek v stánkoch partnerov.

Tu si pozrite kompletnú
fotogalériu z kongresu.

Staňte sa súčasťou komunity
Samoška na Facebooku
a zdieľajte s nami zaujímavé
správy z tradičného trhu aj
samotného kongresu Samoška.

Diváci sa zapájali do programu kladením otázok spíkrom.
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 Tradičnou súčasťou 
programu bola tombola
s množstvom cien od
partnerov kongresu.

Stanislav Kračmer
z Plzeňského Prazdroja
Slovensko, Tibor Molnár
zo spoločnosti Nestlé
Slovensko a Rastislav Kráľ
zo spoločnosti Kofola
ČeskoSlovensko sa ako zlatí
partneri kongresu prihovorili
publiku.

Partneri kongresu si pre návštevníkov pripravili
zaujímavé prezentácie.
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NÁZORY ÚČASTNÍKOV
Miroslav Fajth,
country sales manager SR, Nekupto

Jozef Hudačin,
obchodný riaditeľ, 1. day
Na kongrese nás zaujali odborné prednášky, ale zaujímavé boli určite aj príbehy zo života obchodníkov. Pozitívne
hodnotím hlavne prednášku pána
Mikloša. V rámci akcie sme sa stretli
s partnermi, s ktorými obchodujeme,
získali sme aj veľmi prínosné kontakty,
napríklad so spoločnosťou poskytujúcou pokladničné systémy. Samošky sa
rád zúčastním aj v budúcom roku.

Toto je tretí ročník, ktorého sa ako spoločnosť zúčastňujeme. Pôsobenie našej spoločnosti hodnotíme úspešne, odprezentovali sme nové produkty a v konečnom
dôsledku možno povedať, že sme získali aj nových
zákazníkov. V rámci programu bola pre nás prínosná
prezentácia pána Mikloša, ktorý je odborník na problematiku a poskytol pohľad na situáciu v slovenskej
ekonomike a eurozóne. Kongres odporúčame i našim
zákazníkom a niektorí sú aj jeho stálymi účastníkmi.
Konkurencii by som ho však, rozhodne, neodporúčal.

SAMOŠKA PREKONALA
NAŠE OČAKÁVANIA

František Matis,
spolumajiteľ, Alžbeta Matisová

Samošky sme sa zúčastnili už piatykrát.
Program sa nám páčil, dokonca viac ako
posledný rok. Bol skutočne zaujímavý a zastúpený odborníkmi vo svojej oblasti. Akcie sa
zúčastnilo viac ľudí, čo hodnotíme pozitívne.
Mali sme tak príležitosť porozprávať sa s kolegami aj zákazníkmi, osloviť viac ľudí. Veľkým
prínosom pre nás osobne boli informácie
ohľadom nových technológií a vybavenia predajne. Kongres je pre nás určite užitočným
podujatím.
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Iveta Pavlíková,
obchodná riaditeľka,
Flora Obal
Na kongres sme prišli po prvýkrát a sme
milo prekvapení. Hlavným podnetom boli
práve odporúčania našich odberateľov.
Cieľom bolo osloviť našimi produktmi
každého účastníka konferencie a predstaviť mu líniu spolupráce. Vyzdvihujem
vynikajúcu organizáciu, v rámci ktorej bol
vytvorený prirodzený priestor na budovanie pracovných kontaktov. Nadviazali sme
množstvo nových obchodných vzťahov,
s ktorými sa črtá možná spolupráca.

Lýdia Bakošová,
sales representative,
Mars SR
Každý rok tu stretávame
nových ľudí z profesie,
s ktorými sa v rámci práce
míňame i počas roka, na
kongrese však máme možnosť spoznať sa osobne.
Na každom kongrese sa
stretneme i s účastníkmi
z predchádzajúceho ročníka a zároveň vždy spoznáme nových ľudí. Nazvala
by som to už takou malou
tradíciou. Okrem iného vždy
získame nové informácie
ohľadom trendov v maloobchode a zistíme, s akými
novinkami prichádzajú spoločnosti na trh.

Peter Varmuža,
generálny riaditeľ a spoluzakladateľ,
Yeme Plnochutné potraviny
Je skvelé, že tento kongres je zameraný na slovenský
maloobchod. Vieme sa tu stretnúť pri otvorenej diskusii, v rámci ktorej mnohokrát prídeme k rovnakým
alebo podobným záverom. Prítomnosť nadnárodných
reťazcov by iste pôsobila dominantne a atmosféra
by nebola taká uvoľnená. Za veľký prínos považujem
možnosť dozvedieť sa, na čom pracujú kolegovia
z podobne zameraných obchodov. Tento ročník opäť
priniesol množstvo zaujímavých informácií. Zistil som,
že potraviny Fresh majú vlastné pekárne, čo som si
predtým neuvedomil a je to skvelé, lebo dnes väčšinou prevláda trend mrazených rozpekov. Vzhľadom na
počet prevádzok týchto potravín, dávajú zákazníkovi
reálnu možnosť zakúpiť si kvalitný chlieb. Človeka to
motivuje pokračovať vpred a je to dôkaz toho, že nielen
v Bratislave, ale aj v ktoromkoľvek meste na východe
sú tieto predajne úspešné a zákazníci prejavujú o ne
záujem. Kongres Samoška navštevujem už tretí rok
a rád sa zúčastním aj toho nasledujúceho.

Jaroslav Fotul,
viceprezident ZO SR,
výkonný riaditeľ, Labaš
Myslím, že toto je štvrtý ročník, ktorého
sa osobne zúčastňujem, ale je to už tretí
rok, v rámci ktorého som bol i na neformálnom večeri a prezentácií spoločností. Na tomto kongrese som sa zúčastnil
i panelovej diskusie. Každý rok však
aktívne propagujeme spoločnosť Fresh.
Sme radi, že sa niekto stará o maloobchodníkov, aj keď sieťových, ale malých.
Získal som nové kontakty a verím, že
ďalšia spolupráca s niektorými spoločnosťami bude úspešná. Kongres
Samoška hodnotím v porovnaní s inými
kongresmi podobného charakteru excelentne. Vládne tu priateľská atmosféra,
ľudia sú nestrojení. Ešte som nezažil,
aby na všetkých prednáškach, dokonca
aj na tých, ktoré prebiehajú v poobedňajších hodinách, bola plná sála. Robíte
to výborne.
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Interaktívne
výklady

Informácie,
akciové ponuky

SMART Signage

UPÚTAJTE POZORNOSŤ
vašich zákazníkov
s profesionálnymi displejmi

Ponuky pri
pokladni

Mobilné displeje
pred predajne

Profesionálne displeje (SMART Signage) spoločnosti Samsung
sú veľkoformátové monitory konštruované na prevádzku 16
alebo 24 hodín denne 7 dní v týždni a vyznačujú sa vysokou
svietivosťou (až 3000 cd/m2).
Vďaka výkonnému hardvéru a softvéru Samsung na časovanie
a spúšťanie obsahu (MagicInfo) SMART Signage predstavuje
ideálne riešenie pre takmer akékoľvek prostredie, kde je potrebné využiť digitálnu reklamu.
Displeje vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľmi úzkemu
rámiku ponúkajú širokú škálu uplatnenia i v atypických formátoch, ako sú videosteny alebo mozaiky.

Displeje
do regálov

Interaktívne
katalógy

MagicInfo je technológia, ktorá umožňuje lokálnu alebo vzdialenú správu multimediálneho obsahu, ako sú videá alebo obrázky, ktoré môžete podľa potreby rôzne kombinovať a plánovať
ich zobrazenie v požadovanom čase.
Toto riešenie umožňuje používať veľkoformátový displej ako
samostatnú jednotku bez potreby použiť externý prehrávač.
Obsah je možné prehrávať z internej pamäte monitora, externého USB alebo na diaľku prostredníctvom servera.
www.chytredispleje.sk

OZVENY
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MIKLOŠ: ŽIJEME NA DLH.
KRÍZA BUDE BOLIEŤ
Na svete je dnes málo istôt, ale jednou, ktorej sa dá veriť je, že kríza príde. Otázkou je len
to, kedy. Recesie sa totiž v priebehu histórie opakujú v určitých intervaloch. Predchádza
im zvyčajne prasknutie realitnej bubliny a po nich prichádza obdobie, ktoré je lepšie
preklenúť s dostatočne veľkým finančným vankúšom. Preto je dôležité sa na krízu
pripraviť, odkázal účastníkom 14. kongresu Samoška v Košiciach bývalý minister financií
Ivan Mikloš, ktorý aktuálne pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra.
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Žijeme zlaté časy a nikdy sme sa nemali
lepšie. Globálna situácia sa v ukazovateľoch ako miera úmrtnosti, kvalita života,
dostupnosť k pitnej vode či vzdelaniu
neustále zlepšuje. Kým ešte v roku 1981
žilo v extrémnej chudobe 52 % svetového obyvateľstva, dnes je to len okolo 8 %
a dá sa predpokladať, že toto číslo bude
naďalej klesať až k nule. „Žijeme najlepšie

časy, aké ľudstvo kedy žilo. Pre Slovensko
to platí ešte výraznejšie. Napriek tomu si
myslím, že sme nikdy nečelili väčším hrozbám a výzvam ako dnes,“ hovorí známy
ekonóm Ivan Mikloš.
Ukázalo sa to po kríze v roku 2008, ktorá prešla do svetovej ekonomickej krízy.
Odvtedy sa síce ekonomika pozviecha-

inzercia

Česká spoločnosť založená v decembri roku 2004, nadväzujúca
na predchádzajúce mnohoročné skúsenosti v obchodovaní
so sortimentom zdravej výživy. Budúci rok spoločnosť DRUID
oslávi 25 rokov existencie na náročnom a prudko sa meniacom
potravinárskom trhu. Prvotná myšlienka však zostáva
nezmenená – Ochutnaj niečo lepšie!
Zameriavame sa prevažne na nadštandardne kvalitné
potraviny z celého sveta. Esenciu značky vyjadrujeme
skrátene firemným slogonom, ktorý je súčasne aj filozofiou
celej našej činnosti.

www.druidcz.com

Cieľom našej spoločnosti
je obohacovať trh o atraktívne potravinárske výrobky.

la a rastie, ale rastie pomalšie a navyše
spôsobom, ktorý nie je dobrý a udržateľný, pretože je založený na raste na dlh.
„Celosvetový verejný i súkromný dlh rastie
rýchlejšie ako rastie ekonomika. Podiel
dlhu sa zväčšuje a zároveň rýchlosť rastu
ekonomiky sa znižuje. Narastajúce dlhy
sa dajú riešiť iba vtedy, ak ekonomika
rastie rýchlejšie ako rastú dlhy, a teda ak
sa pomer dlhov v ekonomike zmenšuje.
Ale dnes žijeme v dobe, keď sa pomer
dlhu k svetovej ekonomike zväčšuje,“
upozorňuje bývalý minister financií.
LIEK NA CHOROBU BOL DOBRÝ,
PODÁVA SA VŠAK PRÍLIŠ DLHO
Ako sa svet do takéhoto stavu dostal?
V Spojených štátoch sa umelo nafúkla
realitná bublina, ktorá v lete roku 2006
praskla. Problémy toxických finančných
aktív sa ešte rok a pol hromadili pod
pokrievkou, aby naplno prepukli bankrotom banky Lehman Brothers v septembri 2008. „Problém sa riešil dobre.
Ekonómovia, centrálne banky i vlády
sa poučili z Veľkej hospodárskej krízy
v rokoch 1929 až 1933, pretože vedeli, že
nemôžu nechať finančné toky zamrznuté,“ hovorí. Keď totiž zamrznú finančné
toky, hrozí kolaps ekonomiky. Aby tomu
vlády zabránili, začali pumpovať peniaze
expanzívnou monetárnou a rozpočtovou
politikou. Peniaze sa pumpovali dvomi
kanálmi. Po prvé, centrálne banky znížili
úrokové sadzby na nulu a keď to nestačilo, začali kvantitatívne uvoľňovanie, teda
tlačili nové peniaze. A po druhé, vlády
zvýšili deficity. „To bolo správne. Problém
je však v tom, že to mala byť krátkodobá terapia,“ upozorňuje Ivan Mikloš. Na
pochopenie, prečo je to tak, je potrebné
vysvetliť si dva pojmy, a to insolventnosť
a nelikvidita.
„Pumpovanie peňazí malo zabrániť takej
recesii, ktorá by zlikvidovala nielen nesolventné, teda nekonkurencieschopné podniky, ale aj solventné a zdravé podniky
len preto, že by sa nedostali k likvidite.
V takom prípade by bola kríza hlbšia,“
pripomína. To sa stalo napríklad v rokoch
1929 až 1933. Neprijala sa expanzívna politika, a tak skrachovalo množstvo
podnikov, vzrástla nezamestnanosť
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Žijeme najlepšie časy, ale nikdy sme nečelili väčším hrozbám ako dnes, tvrdí Ivan Mikloš.

V Spojených štátoch už pred dvoma rokmi
prestali kvantitatívne uvoľňovať a mierne
zvýšili úrokové sadzby, avšak Európska
centrálna banka tak dodnes neurobila. Síce mala v pláne s uvoľňovaním od
budúceho roka prestať a mierne zvyšovať
úrokové sadzby, teraz však prišla hrozba
novej recesie. V reakcii na to najdôležitejšie centrálne banky pokračujú v expanzívnej menovej politike. „V čom je problém? Toto je liek proti bolesti, ktorý bol
nevyhnutný v prvej fáze, keď kríza udrela

Vyskúšajte novú, jednoduchú
cestu k dobrému jedlu.

ot

ovo z
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HROZBOU DO BUDÚCNA
JE, ŽE TO NEMUSÍ BYŤ LEN
JEDNA Z ĎALŠÍCH KRÍZ, ALE
MÔŽE OHROZIŤ PODSTATU
FUNGOVANIA LIBERÁLNYCH
DEMOKRACIÍ.

inzercia

H

a ťahalo sa to dlhé roky. Terajší problém
podľa Ivana Mikloša ale spočíva v tom, že
expanzívna politika trvá doteraz.

OZVENY
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a ktorý zabránil, aby sa nezhoršila choroba. Ale liek proti chorobe, teda nedostatočnej konkurencieschopnosti, nespočíva v monetárnej ani fiškálnej politike. Ale
v štrukturálnych reformách. Vo vyčistení
trhu o nesolventné podniky,“ tvrdí.
Od prepuknutia krízy sa však napumpovalo obrovské množstvo peňazí. Centrálni
bankári a vlády dúfali, že sa tieto peniaze
prelejú do nových investičných úverov
a zvýšia investície, výrobu i spotrebu. To
sa podľa Mikloša do značnej miery nestalo. Lacné peniaze sa preliali prevažne len
do zvýšenia ceny aktív, takže vzrástla
cena akcií, nehnuteľností, čo je zdrojom
príjmových nerovností. „Kto vlastní akcie,
obligácie, nehnuteľnosti? Bohatí ľudia.
Vytvára to medzigeneračný konflikt, lebo
vlastníkmi sú zväčša starší ľudia. Veľa lacných peňazí dvíha ceny nehnuteľností do
takých výšok, že pre mladých je problém
sa k nim dostať,“ pripomína.
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V USA príjmová nerovnosť dokonca
narastá tak, že stredná vrstva sa nielen zmenšuje, ale znižujú sa aj jej reálne
príjmy. Zväčšuje sa rozdiel medzi najbohatšími a tými ostatnými. „Kvantitatívne
uvoľňovanie dáva liek proti bolesti, ktorý umožňuje vládam nerobiť reformy. Ak
je veľa lacných peňazí, môžu financovať
staré dlhy a ešte si požičať na nové deficity. Ale problém neodchádza, ten tu je,“
inzercia

NO VI NK A

hodnotí Ivan Mikloš. Podľa jeho slov je to
jedna z príčin, prečo je liberálna demokracia dnes ohrozená i prečo rastie populizmus a popularita nesystémových strán.
„Liberálna demokracia nie je bez chýb, ale
ako povedal Winston Churchill, všetky
ostatné systémy sú ešte horšie. Hrozbou
do budúcna je, že to nemusí byť len jedna
z ďalších kríz, ktoré prichádzajú a odchádzajú, ale môže byť taká silná, že ohrozí
podstatu fungovania liberálnych demokracií. Obávam sa, že ak by k tomu došlo, boli by sme v praxi nútení presvedčiť
sa, že všetky ostatné systémy sú naozaj
omnoho horšie,“ konštatuje.
RECESIE PRICHÁDZAJÚ VO VLNÁCH
To, že kríza príde, je podľa známeho ekonóma istota. Otázka znie, kedy sa tak
stane. Existujú výskumy, ktoré podrobne
sledujú krízy od roku 1800 a vyhodnocujú,
kedy krízy prišli či odišli, čo im predchádzalo a od čoho boli závislé. Vo väčšine
prípadov ekonomickej recesii predchádzalo prasknutie realitnej bubliny. A podľa výskumu, realitné bubliny praskajú
v priemere každých 18 rokov. „Nechcem
povedať, že kríza príde v roku 2024, ale ak
praskla posledná realitná bublina v roku
2006 a prirátame 18 rokov, vyjde nám
zhruba taký rok,“ uvádza. Podľa neho už
dnes všetci vidia a cítia, že realitná bublina skôr či neskôr praskne. V súčasnosti
sa ceny nehnuteľností dostali nad úroveň,

ktorú mali pred krízou. To, že riziko realitnej
bubliny narastá, ukazujú viaceré symptómy. Napríklad rýchly rast cien nehnuteľností i to, že ľudia si kupujú nehnuteľnosti aj vtedy, keď si ich môžu dovoliť
pri dnešnej cene peňazí, ale pri zmene
podmienok nebudú môcť; kupujú ich ako
biznis na prenájom; na kúpu si berú nielen
hypotéky, ale aj spotrebné úvery a byty sa
predávajú z rysovacej dosky.

LACNÉ PENIAZE DVÍHAJÚ
CENY NEHNUTEĽNOSTÍ
DO TAKÝCH VÝŠOK, ŽE PRE
MLADÝCH JE PROBLÉM
SA K NIM DOSTAŤ.
„Najväčší problém podľa mňa spočíva
v živote na dlh a absencii reforiem, ktoré
by vyčistili trh. Možno to znie kruto, ale je
to tak. Ak sa trh nevyčistí o nesolventné
a nekonkurencieschopné podniky, ktoré sú
udržiavané pri živote lacnými peniazmi, tak
je to iba predlžovanie stavu, ktorý je dlhodobo neudržateľný,“ hovorí Ivan Mikloš.
Problém eurozóny je podľa neho špecifický v tom, že má spoločnú menu, ale
nemá všetky predpoklady a inštitúty na
to, aby mohla fungovať. Prekážkou nie je
to, že krajiny, ktoré sú v nej, majú rôznu
ekonomickú úroveň, ale to, že sú v nej

Podľa známeho ekonóma už dnes všetci vidia a cítia, že realitná bublina skôr či neskôr praskne.

krajiny, ktorých konkurencieschopnosť
sa vzďaľuje a rozdiely medzi krajinami
narastajú. „Kurz eura je pre Nemecko
podhodnotený a pre Grécko nadhodnotený. Keby neexistovalo euro, môžeme
predpokladať, že kurz marky by bol silnejší a drachmy slabší. Grécka kríza by
sa vyriešila devalváciou drachmy a znova
by sa nastolila rovnováha. Ako zabrániť
tomu, aby nedochádzalo k divergencii
konkurencieschopnosti, ale naopak ku
konvergencii? Aby hlavne krajiny juhu
Európy robili reformy, ktoré zvýšia ich
konkurencieschopnosť? Ako ich k tomu
prinútiť?“ pýta sa Ivan Mikloš. Nejaké
opatrenia sa síce podľa neho urobili, ale
nie je to dosť. Naskytujú sa dve možnosti.
Môže to byť za pomoci transferovej únie,
kedy sa bohatšie krajiny skladajú na tie
chudobnejšie. Alebo reformnou úniou,
kedy sa urobí viac reforiem. „Myslím si,
že to musí byť kombinácia týchto riešení.
Potrebujeme solidaritu, ale gro spočíva
v reformách. Verím v tvrdé vynútiteľné
pravidlá odchodu z eurozóny pre krajiny, ktoré nie sú ochotné robiť reformy.
inzercia

Beach Escapes

Melón

Mango

Ibištek
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DESAŤ ROKOV OD RECESIE

Brusel ich neurobí za Grékov, Talianov
a iných. Ale musí byť jasné, že keď ich
nebudú robiť, potom musia odísť,“ hovorí. Pravidlá však nemôžu byť založené
na hlasovaní premiérov, pretože vždy sa
medzi nimi nájdu takí, ktorí vedia, že sa to
čoskoro môže týkať aj ich, a preto nezahlasujú. „Pomohlo by, keby sa plnenie kritérií vyhodnocovalo priebežne na základe
nezávislých ukazovateľov. Napríklad, ak
problémová krajina dva štvrťroky po sebe
nesplní kritéria ozdravného programu,
automaticky odchádza z eurozóny. Toto
by mohlo vytvoriť tlak, aby to fungovalo,“
myslí si Ivan Mikloš.
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SLOVENSKO MOHLO BYŤ OVEĽA ĎALEJ
Slovensko taktiež nezažilo nikdy v histórii
lepšie obdobie, aké prežíva dnes. Aj keď
podľa Mikloša sa mohlo mať ešte rádovo
lepšie. „Žijeme z dvoch vĺn reforiem. Tá
prvá bola ešte za Československa po roku
1991, druhá počas prvej a predovšetkým
druhej Dzurindovej vlády. Odvtedy sa
žiadne skutočné reformy neurobili,“ hovorí bývalý minister financií a pokračuje, že
na tom Slovensko mohlo byť oveľa lepšie.
Ale aj horšie. „Vidím to teraz na Ukrajine.
Tá vznikla ako samostatný štát o rok skôr
ako Slovensko, ale naše štartovacie podmienky vo výške HDP boli porovnateľné.
Ukrajina navyše vyrábala lietadlá a rakety, má najúrodnejšiu pôdu v Európe, žijú
tam mladí vzdelaní ľudia. Ale absencia
inzercia

Keď majú krajiny v dobrých časoch prebytkové rozpočty, teda vytvoria si akýsi vankúš, počas krízy
vedia recesiu stlmiť, upozorňuje Mikloš.
reforiem a vznik skorumpovaného systému viedli k tomu, že potenciál premrhali.
Dnes má Ukrajina 7-krát menšie HDP na
obyvateľa ako Slovensko,“ vysvetľuje.
Reformy sa síce u nás urobili, ale ich
potenciál a efekt vyprcháva. Niet divu,
pretože sa dokončili ešte v roku 2006.

Donedávna Slovensko dobiehalo Česko
v HDP na obyvateľa. Keď sme sa rozdelili,
Slovensko dosahovalo len 62 % úrovne
HDP na obyvateľa Česka. Po reformách
to už bolo 94 %. Teraz sa ale rozdiel začal
zväčšovať, pretože Česko rastie rýchlejšie.
Na Slovensko podľa Ivana Mikloša preto číhajú dve pasce. Prvá je politická.
Liberálna demokracia je ohrozená, rastie
populizmus a xenofóbia. Po ďalších parlamentných voľbách sa môže zopakovať scenár z Maďarska či Poľska. Druhá
pasca je ekonomická. Po reformách
a vstupe do Európskej únie sa Slovensko
stalo silne konkurencieschopné v priemyselnej masovej veľkovýrobe, predovšetkým v produkcii automobilov. Takýto
model však nie je dlhodobo udržateľný.
Ekonomika postavená na takomto modeli
síce rastie, ale rastú aj platy. Avšak čím
rýchlejšie rastú platy, tým rýchlejšie stráca ekonomika konkurencieschopnosť
práve v masovej priemyselnej veľkovýrobe. „Naša konkurencieschopnosť spočíva v tom, že vieme autá vyrobiť rovnako
kvalitne ako v Nemecku, ale naše platy sú
nižšie. V tej istej kvalite však vedia autá
vyrobiť aj v Rumunsku, na Ukrajine a ďalších krajinách, kde majú výrazne nižšie
platy,“ tvrdí.
Tento model sa preto musí zmeniť tak,
aby ekonomiku ťahali inovácie. „Na to,
aby bol náš úspech udržateľný a dlhodobý, musíme robiť reformy v štyroch
oblastiach. Potrebujeme zdravé a udržateľné financie, zlepšujúce sa podnikateľ-

ské prostredie, efektívnejší verejný sektor a lepšie vzdelanie, vedu a výskum,“
zdôrazňuje. Len ak sú splnené všetky
štyri podmienky, má Slovensko šancu,
že prácu, ktorá je založená na masovej
priemyselnej veľkovýrobe, rýchlo nahradí
tá sofistikovanejšia.

REALITNÉ BUBLINY
PRASKAJÚ PODĽA VÝSKUMU
V PRIEMERE KAŽDÝCH
18 ROKOV.

Podľa slov Ivana Mikloša však ani v jednej oblasti dostatočne nenapredujeme.
Ficove vlády síce znižujú deficit, ale
znižujú ho pomaly a zlým spôsobom.
Slovensko totiž malo mať už dávno prebytkový rozpočet. Ekonomika a verejné
financie na Slovensku v minulosti rástli
rýchlejšie ako priemer EÚ. „Napríklad
za roky 2006 až 2016 vzrástli v priemere
verejné výdavky v EÚ o 30 %, v Maďarsku
o 12 % a na Slovensku skoro o 90 %.
Tých peňazí teda mala slovenská vláda
obrovské množstvo, napriek tomu sme
znižovali deficit pomaly a ešte aj zle,“ hodnotí. Lepšie by bolo podľa neho znižovať
neproduktívne výdavky štátu a znižovať
korupciu, ale vláda naopak zvýšila dane

a odvody. To však obmedzuje ekonomický rast. Takéto riešenia sa v čase krízy
môžu škaredo vypomstiť. „Štúdie ukazujú, že keď krajiny majú v dobrých časoch
prebytkové rozpočty, teda vytvoria si akýsi vankúš, počas krízy vedia recesiu stlmiť
zvýšením výdavkov štátu až päťnásobne.
Keďže sme nevyužili dobré časy, nebude
z čoho tlmiť recesiu,“ hovorí.
Nezlepšuje sa ani podnikateľské prostredie či kvalita verejného sektora a jeho
služieb. Na vzdelávanie, vedu a výskum
dáva Slovensko málo peňazí a kvalita
vysokého školstva sa znižuje. „Nechcem
šíriť pesimizmus ani strašiť, ale toto nie
sú dobré správy. Našli by sme krajiny,

ktoré sú na tom, samozrejme, horšie, ale
aj lepšie. Pre mňa je dobrým príkladom
Estónsko. Napriek tomu, že sa tam menia
vlády a opozícia s koalíciou sa kritizujú, je
tam konsenzus na tom, že veci, ktoré sú
dôležité pre dlhodobú prosperitu, robia
bez ohľadu na to, akej farby sú,“ hovorí
Ivan Mikloš.
Podľa jeho slov Slovensku chýbajú reformy. Tie sa robia veľmi ťažko, pretože ľudia
reformy v princípe nechcú. Majú silnú
averziu k riziku, strach zo zmien a emócie
sú silnejšie ako rozum a fakty. „Ľudstvo
stálo veľakrát pred podobnými výzvami,
avšak dnes sú tie výzvy väčšie. Zároveň
je tu ale empirická skúsenosť, že systémy neliberálnej demokracie v Rusku,
Bielorusku či Turecku nemôžu byť dlhodobo konkurencieschopné voči liberálnej demokracii. Preto verím, že napriek
rizikám sa nám výzvy podarí prekonať,“
uzatvára Ivan Mikloš.
Tatiana Kapitánová
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Informačná tabuľa
pre overenie ceny
a zloženia tovaru

Samoobslužná pokladňa
aj pre malé prevádzky

170 eur
/mesiac

350 eur
obchod@baris.sk
+421 902 960 003
www.baris.sk/hw

TECHNOLOGIES

OZVENY

PANELOVÁ DISKUSIA

VÝVOJ IDE DOPREDU,
ALE ĽUDSKÝ PRÍSTUP
JE DÔLEŽITÝ
Špecializované predajne zažívajú dobré časy.
Zákazníci čoraz viac navštevujú tradičných pekárov
či mäsiarov a predaj týchto produktov rastie
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aj v supermarketoch. Ľudia sa zaujímajú o to, čo
jedia a chcú nakupovať poctivé potraviny. Do ich
predaja čoraz viac vstupujú nové technológie a je na
obchodníkoch, ako ich dokážu využiť.
inzercia

Zhruba polovica slovenských spotrebiteľov priznáva, že sa cíti finančne istejšie
ako pred piatimi rokmi. Asi tri percentá
z nich, tzv. horných desaťtisíc, tvrdia, že
môžu svoje prostriedky míňať voľne. „Ale
netreba zabúdať ani na druhú polovicu,
ktorá hovorí, že sa cíti istejšie, ale po
pokrytí základných výdavkov im neostávajú extra peniaze, ktoré by mohli míňať
voľne,“ vysvetľuje client business partner
spoločnosti Nielsen Pavol Zajac.
V súčasnosti je na slovenskom maloobchodnom trhu okolo 8200 nešpecializovaných prevádzok. Je to skoro o tisíc menej
než pred šiestimi rokmi, medziročne ide
o pokles 240 obchodov. „Týka sa to hlavne najmenších predajní do 50 metrov
štvorcových predajnej plochy, pretože
nevedia pokryť všetky potreby zákazníka pri nákupe,“ konštatuje. Už dlhší čas
sa rozpráva o tom, že zákazníci nechcú
tráviť čas v obrovských hypermarketoch.
„Až v minulom roku sme videli skutočný pokles tržieb v kanáli hypermarketov. Zaniklo 22 Hypernov, 5 Carrefourov,
Tesco zmenšuje plochy. Kanál, ktorý je
určite úspešný, sú supermarkety,“ hod-
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Zákazníci čoraz častejšie navštevujú tradičných pekárov a mäsiarov. Čerstvý sortiment rastie aj v supermarketoch.

notí Pavol Zajac a dodáva, že v spoločnej
kategórii hypermarketov a supermarketov
je aktuálne na Slovensku 719 prevádzok,
čo predstavuje za posledných 6 rokov
nárast o 80 jednotiek. Ďalším kanálom,
ktorému sa darí, sú predajne od 200 do
400 metrov štvorcových, ktorých je za
rovnaké obdobie o 209 viac.

HYPERMARKETY
ZAZNAMENALI
POKLES TRŽIEB.
Potraviny do 400 metrov štvorcových
navyše už druhý rok po sebe rástli v tržbách najrýchlejšie. „Ide o organizované
predajne v sieťach ako Coop Jednota,
CBA, Milk-Agro, alebo vo franšízach
Fresh, Sama, Môj obchod. V spojení je
sila,“ uvádza. Slovenskí spotrebitelia
minulý rok celkovo nenakupovali viac,
objem totiž klesal a za nárastom tržieb
stojí vyššia cena. Tá mala dve zložky, jednou je inflácia a druhou premiumizácia,
čiže sa nakupujú drahšie výrobky.

inzercia

NOVINKA
funkčný cukrík bez cukru
preukázateľne znižuje príčinu
nepríjemného dychu
v praktickej plechovej krabičke
50 ks cukríkov v jednom balení
obsahuje zinok na podporu
imunity

Pre svieži dych,
čo trvá…

hodiny
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Prečo sú predajne do 400 m2 na slovenskom trhu zaujímavé? „Je to nízka miera
urbanizácie. Až 46 percent z nás stále
býva v obciach a na dedinách. Eurostat
predpokladá, že do roku 2025 sa to ani
nezmení. Sme na 41. mieste zo 45 krajín, kde sa to meria. Predajne v mestách
a na dedinách majú z dlhodobého hľadiska veľký potenciál. Na východnom
Slovensku na to vplýva i regionalita
a to, ako sú mestá a obce usporiadané.
Veľkí hráči nemajú priestor, kde by mohli
postaviť veľký hypermarket,“ uvádza
Pavol Zajac.
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RÝCHLE NÁKUPY SO ZÁŽITKOM
Slovenský zákazník má veľký záujem o menšie predajne, v ktorých by
však nemali chýbať vybraté kategórie.
Patrí medzi nich impulzný sortiment.
Spotrebiteľ má totiž viac peňazí, preto mu
menej záleží na tom, kde ich minie. Platí
to pri produktoch, ako sú radlery, alkohol, energetické nápoje či jednoporciové
zmrzliny. V predajniach do 400 metrov
štvorcových predajnej plochy stúpol predaj zmrzliny o 14 %.
Obchodníkom sa tiež určite oplatí ponúkať prémiové výrobky. Hodnotenie prémiovosti je subjektívne, ale dá sa orientovať podľa vyššej ceny. „Najlacnejšie
liehoviny sú stále silné, ale kým v roku
2014 za ne zákazníci zaplatili 53 miliónov eur, v roku 2018 to bolo už iba 44
miliónov. Namiesto toho nakupujú kvalitné destiláty, slivovice, whiskey, rumy,“
ilustruje Pavol Zajac. Platí to i pri iných
kategóriách. Štvrtinu trhu zmrzlín tvo-

Jaroslav Klein,
generálny
riaditeľ, Kaso
Technologies

„ONLINE A OFFLINE SVETY
SA DAJÚ PREPOJIŤ.“
Čo z toho, že je predajňa krásna, ovocie
a zelenina sa blyštia, keď je tam predavačka
s kyslým úsmevom? Sociálny aspekt je dôležitý, keď sa ide babka vyrozprávať do obchodu.
Ale čo vtedy, keď ju bolí kĺb a nemôže ísť?
Vtedy pomôžu nové technológie.

Diskutujúci sa zhodli, že technológie sú dôležité, ale nemožno zabúdať na sociálny aspekt predaja potravín.

ria tie najdrahšie, kde liter stojí viac ako
10 eur. Spotrebitelia nakupujú mliečne
výrobky s vyšším podielom tuku, nárast
tržieb zaznamenáva plnotučné mlieko,
ktorému rastie i podiel na predanom objeme. „Nepotravinový sortiment na prilákanie zákazníka v správnej sezóne roka má
význam, ale držať ho v predajni dlhodobo
už význam nemá. Tento tovar okresávajú
aj najväčšie hypermarkety, tržby za neho
klesli o 10 percent. Konkurencia na internete sa zväčšuje a ľudia si ho môžu objednať priamo z Číny,“ opisuje.

je zákazníka nestratiť. Slovenská rodina
minie v priemere na nákup potravín za
mesiac zhruba 260 eur a skoro polovica
z toho ide na čerstvé potraviny.

Slovenskí zákazníci 21. storočia nie sú
podľa Pavla Zajaca iní ako zákazníci
20. storočia či spotrebitelia v iných krajinách. Hľadajú najlepší pomer kvality
a ceny. Tromi atribútmi, ktoré sú pre nich
najdôležitejšie, sú kvalita za dobrú cenu,
nízka cena a ľahká orientácia v predajni. „Pokiaľ ste ich schopní zákazníkovi
zabezpečiť, tak tretinu úspechu máte
zaručenú,“ hovorí.

Dôležitú úlohu preto začínajú zohrávať
špecializované predajne s remeselnými či farmárskymi výrobkami. „V našom
prieskume sa až 60 percent opýtaných
vyjadrilo, že nakupujú buď každý týždeň,
alebo niekoľkokrát za mesiac u pekára
a polovica z nich u mäsiara,“ približuje
Pavol Zajac. Viac ako tretina nakupuje na
trhovisku v stánkoch s ovocím a zeleninou a bio obchody, respektíve obchody
so zdravou výživou navštevuje 20 percent
opýtaných. Prečo spotrebitelia chodia do
špecializovaných predajní? „Pre zákazníkov je najdôležitejšia kvalita i zloženie
produktov a zákazníci sledujú aj lokálny
pôvod výrobkov,“ dodáva Pavol Zajac.

Slováci nakupujú v potravinách každý
týždeň, najčastejšie 2 až 3-krát do týždňa. Za mesiac navštívia štyri rôzne predajne, menej im totiž záleží na tom, kde
nakupujú, takže lojalita klesá. O to ťažšie

SPOTREBITELIA ČORAZ
VIAC NAKUPUJÚ PRÉMIOVÉ
PRODUKTY S KVALITNEJŠÍM
ZLOŽENÍM.

PEČIVO SA PREDÁVA
AKO TEPLÉ ROŽKY
Zvýšený záujem o remeselné výrobky potvrdzujú aj samotní predajcovia.
Bratislavská sieť Yeme si ich vyrába sama
v predajni a napriek tomu, že sú drahšie
než tie priemyselne vyrábané, ľudia si za
nich priplatia. „Pekárske výrobky sú u nás
najrýchlejšie rastúca kategória, každý rok
je to asi 30 percent. Podobne aj čerstvé
mäso. Všetko mäso berieme z farmy
Kuchyňa blízko Bratislavy. Zvieratá sú
vo voľnom výbehu, kŕmia ich iba prírodným krmivom. Jahňacinu sme doplnili
z Moravy, lebo na Slovensku sme nenašli
stabilný zdroj. To rastie tiež,“ vysvetľuje
majiteľ siete Peter Varmuža.
Podobný trend zaznamenávajú aj supermarkety Fresh Plus. Reťazec investoval do vlastných pekární v predajniach,
odkiaľ každých 19 minút vychádza čerstvé pečivo. „Pekárina nám rastie najviac
zo všetkého, tento rok je to v priemere
26 percent. Rožky a pečivo dnes nie sú
uložené v regáloch kdesi dole ako kedysi.
V predajniach sme vytvorili námestia,
ktoré simulujú trh a zlepšujú zážitok
z nakupovania,“ hodnotí Jaroslav Fotul,
výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš, ktorá supermarkety prevádzkuje. Minulý rok
sieť spustila projekt slovenského mäsa,
teda takého, ktoré na Slovensku vyrástlo,
bolo porazené i spracované. „Sme jedni

„TECHNOLÓGIE
V OBCHODE JE
POTREBNÉ ROZVÍJAŤ.“
Pri internetovom predaji si ako prvý krok
viem predstaviť, že zákazníkom pripravíme
nákup a po práci si ho vyzdvihne. Pre ľudí je
dôležité, aby netrávili veľa času v predajni,
preto venujeme veľa pozornosti aj tomu, aby
napríklad kasy fungovali excelentne. Každý
mesiac máme dokonca súťaž medzi pokladníkmi a oceňujeme najrýchlejší čas strávený
pri jednej položke. Máme tiež aplikáciu, ktorá
zákazníkom predikuje, čo mu pravdepodobne
chýba v komore či chladničke.
Jaroslav Fotul,
výkonný riaditeľ,
Labaš

„MUSÍME VNÍMAŤ
TREND, KTORÝ IDE
ZO ZAHRANIČIA.“
Bolo by nebezpečné, keby sme priestor
internetového predaja nechali nadnárodným
korporáciám. Amazon investuje do jeho
vývoja obrovské financie. Keby neveril, že je
to budúcnosť, nerobil by to. Stačí sa pozrieť
do Česka, kde predaj potravín cez internet
generuje miliónové tržby.
Peter Varmuža,
majiteľ, Yeme

17
z mála, čo ponúkajú chladené slovenské
ryby. Šokovalo nás, keď sme zistili, že
čerstvá ryba z Turecka či Kazachstanu
je vlastne čerstvo rozmrazená. Preto sme
pristúpili k slovenským rybám, ktoré sa
predávajú nielen počas Vianoc,“ pokračuje Jaroslav Fotul.
inzercia
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Na trend remeselných a farmárskych
potravín predajcovia reagujú a konkurencia rastie. „Keď sme začínali pred desiatimi rokmi, boli sme ambasádori. Nevedel
som, že príde takýto trend, iba mi prišlo
normálne, že by to malo fungovať,“ hovorí majiteľ predajne Valach – tradičné slovenské a české výrobky Miroslav Endel.
Valach vtedy začínal hlavne s mliečnymi
a mäsovými výrobkami. Postupne však
spolu s trendom aj do jeho sortimentu
začali pribúdať bylinky, pivo, orechové
maslá či džemy. „Rozhodnutie, že sa ideme ďalej rozvíjať a sortiment rozširovať,
bolo správne. Dnes chceme mať všetko
pod jednou strechou, čo zákazníci oceňujú. Nemusia chodiť do bio predajne po
čaj a do mäsiara po klobásu a do tretej
predajne po syr,“ tvrdí a potvrdzuje slová
Pavla Zajaca, že ak chce pokryť všetky
potreby zákazníka, musí mať aj dostatočnú predajnú plochu. Valach začínal na 50
metroch štvorcových, neskôr sa rozšíril
na 70 a dnes plánuje ďalšie zväčšenie
na 100 metrov štvorcových. „Keby sme
nezväčšili, tak by bolo cítiť, že sa nevieme prezentovať tak, ako chceme. Takto
dostaneme priestor na prezentáciu dodávateľa, prémiových výrobkov či degustácie,“ uvádza Miroslav Endel.
Na konkurenciu sa pozerá ako na hnací
motor, ktorý ich ženie vpred. Podobne sú
na tom aj potraviny Yeme. „Nové koncepinzercia

„ČERSTVOSŤ JE ZÁKLAD.“
Kto chce byť dnes úspešný v predaji potravín
a tovarov dennej potreby, musí mať zvládnutú
ponuku a úroveň predaja čerstvých tovarov,
pekárenských výrobkov, ovocia, zeleniny,
mäsových výrobkov a mliečneho sortimentu.
Inak nemá šancu prežiť na trhu. Čerstvé
potraviny zaznamenávajú rast predaja a rastú
aj jedlá na okamžitú konzumáciu.
Štefan Mácsadi,
predseda predstavenstva, Coop
Jednota Nové
Zámky

ty nevidím ako konkurenciu, ale spolubojovníkov za skutočné potraviny, zdravie
zeme, farmárov i zákazníkov. Bodaj ich
bolo viac. Ešte stále tvoríme spolu menej
než jedno percento trhu v Bratislave,“
hovorí Peter Varmuža. Ten vníma, že hlavne mladí ľudia sa nepýtajú, prečo je niečo
drahšie, ale či je to kvalitnejšie. Aj preto si
myslí, že na prevádzky s poctivými potra-

vinami je miesta dosť. „Našou úlohou je
vytvoriť komunitu. Pomôcť si lokálne, aby
zisk v stámiliónoch neputoval do zahraničia, ale k našim farmárom. Ľudia by sa
nemali pýtať, prečo zemiaky stoja euro
a nie 30 centov, pretože ich niekto musel
vypestovať,“ vysvetľuje.
Snaha ponúknuť čo najnižšiu cenu sa
na Slovensku objavila o niečo viac ako
pred 20 rokmi. „Fenomén ceny k nám
priniesli zahraničné nadnárodné reťazce, samozrejme pozitívne vnímam ich
vstup z pohľadu prínosu zvýšenia celkovej úrovne vnútorného obchodu, progresívnych konceptov, širšieho sortimentu,
doniesli aj veľa užitočných riešení, vrátane mnohých procesov. Mnoho sme
sa od nich naučili. Ale fenomén ceny
v podstate zničil slovenskú prvovýrobu,
našich pestovateľov, chovateľov, teda
poľnohospodárstvo,“ myslí si predseda predstavenstva Coop Jednota Nové
Zámky Štefan Mácsadi. Podľa jeho slov
je dôležité starať sa o vidiek, aby prežil,
aby ľudia mali prácu a tým aj príjem, veď
na Slovensku je stále prevaha obyvateľov, ktorí žijú na vidieku, čo je špecifické
možno v celej Európe. „Našou prioritou
je ponúkať služby na takej istej úrovni ľuďom v mestách i na vidieku. Ale ak
vidiek nebude mať z čoho žiť a nebude
pestovať a chovať, budeme mať veľký
problém vrátiť sebestačnosť tak v množstve, ako aj v kvalite slovenskej domácej
produkcie,“ pripomína Štefan Mácsadi.
Podiel slovenskej produkcie na predaji
Coop Jednoty Nové Zámky je 70 %, vďa-

„OSOBNÝ PRÍSTUP
A STAROSTLIVOSŤ
O ZÁKAZNÍKA SA
VYPLÁCA.“
Čím dlhšie fungujeme a robíme to dobre a kvalitne, tak nákupy a tržby z roka na rok stúpajú.
Ak my, ako obchodníci, neurobíme nejakú
zásadnú chybu, tak sa nemáme čoho báť.
Miroslav Endel,
majiteľ, Valach
– tradičné slovenské a české
výrobky

PREČO CHODIA SLOVÁCI DO ŠPECIÁLOK? (zostupne)
•Kvalita a zloženie produktov
•Pôvod výrobku a lokálnosť
•Cena
•Originalita
•Ekologickosť
•Rýchlosť nákupu

•Podpora lokálnej ekonomiky
•Odporúčanie
•Blízkosť
•Poradenstvo od personálu
•Zážitok
Zdroj: Nielsen, spotrebiteľský prieskum, 02/2019

ka čomu sú logistické cesty kratšie a čerstvosť produktov vyššia. V neposlednom
rade to podporuje ekonomiku regiónu,
ktorú dnes slovenský zákazník je ochotný
akceptovať aj v cene.
E-SHOP VERZUS SOCIÁLNY ASPEKT
Čoraz aktuálnejším trendom je predaj
potravín cez internet. Príklady zo zahraničia ukazujú, že dokáže generovať veľké tržby, ale na Slovensku sa ešte príliš
nerozbehol. „E-shop je výborná možnosť
ako skĺbiť dva svety. Ak príde zákazník do
predajne a predavačka mu ponúkne niečo navyše s tým, že mu to pošle domov,
určite neodmietne. Je už na predajcovi,
ako sa marketingovo popasuje s touto možnosťou,“ tvrdí generálny riaditeľ
Kaso Technologies Jaroslav Klein. Ten
vidí priestor na rast e-shopu napríklad aj
na vidieku. „Prečo by si nemohla vyklikať
tovar opatrovateľka na dedine, prísť si po
neho pred obchod a odniesť potraviny
ľuďom, o ktorých sa stará,“ hovorí o možnostiach Jaroslav Klein.

OBCHODNÍCI PRÍZVUKUJÚ,
ŽE POPRI NOVÝCH
TECHNOLÓGIÁCH NEMOŽNO
ZABÚDAŤ ANI NA
ĽUDSKÝ ROZMER PREDAJA
POTRAVÍN.
Podľa Jaroslava Fotula sú technológie v mnohých oblastiach nevyhnutné.
Nepamätá si, napríklad, kedy pred dovolenkou navštívil cestovnú kanceláriu.
„Spoločnosť Labaš má e-shop približne
10 rokov, ale len pre našich odberateľov,
nie pre konečného spotrebiteľa. Mesačne
dosahujeme v priemere obrat 6–7 miliónov eur. Takže v prípade, že otvoríme
e-shop aj pre konečného spotrebiteľa,

budeme čerpať z týchto skúseností,“ tvrdí
Jaroslav Fotul.
Obchodníci prízvukujú, že popri nových
technológiách nemožno zabúdať ani na
ľudský rozmer predaja potravín. „Pred
dvomi rokmi bol podiel predaja potravín
cez e-kanál zhruba 1‚2 percenta, dnes
je to o nejaké dve desatiny viac, ale je
to stále nepodstatné číslo. Aj v Česku to
skúšali viaceré reťazce, ale kvôli nezáujmu zákazníkov s tým skončili. Kde je sociálny aspekt obchodu? Úplne sme na neho
zabudli. Sme ľudia, žijeme v spoločnosti
a mali by sme komunikovať, pozdraviť sa,
ďakovať, usmievať sa, zaujímať sa jeden
o druhého, veď o tom je obchod a záujem
o zákazníka. Kto by chcel, aby mu robot
krájal šunku a obsluhoval pri obslužnom

pulte?“ hovorí Štefan Mácsadi, ktorý
zdôrazňuje, že chýba ľudské teplo, veď
ľudský prístup je predsa tradícia, ale
aj budúcnosť. Súhlasí s uplatňovaním
nových technológií, ale tých, ktoré uľahčujú prácu personálu a zabezpečujú komfort pre zákazníkov. Nemyslí si, že e-shopy v oblasti predaja potravín budú hrať
dominantnú úlohu.
Aj podľa Miroslava Endela je tradičný
spôsob predaja veľmi dôležitý. Valach má
však už desať rokov internetový obchod.
A kým na začiatku bol doplnkovou službou, dnes šliape kamennému obchodu na
päty. „Internetový predaj má veľký potenciál. Len sa bojím dronov so šunkou a vajcami, ktoré nám budú lietať nad hlavami,“
smeje sa na záver.
Tatiana Kapitánová
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ZÁKAZNÍKOV K NIM LÁKAJÚ
POCTIVÉ POTRAVINY
Obchodníci prezradili svoj recept na úspech. Vo videoreportážach porozprávali svoje inšpiratívne príbehy a ukázali, ako to u nich vyzerá.
Účastníkom kongresu v diskusii prezradili, v čom sa líšia od konkurencie i čo plánujú ďalej.
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Chrobáka do hlavy Aleny Žiaranovej
otvoriť vlastnú predajňu s farmárskymi
výrobkami nasadil pred piatimi rokmi
jej zať. Už niekoľko rokov pracovala ako
predavačka a mať vlastný obchod bolo
jej snom. „Chceli sme na Liptov priniesť
čerstvé chutné potraviny bez chémie.
Začiatky však neboli jednoduché, mali
sme poloprázdnu predajňu, jednu chladničku a jednu chladiacu vitrínu,“ spomína
na prvé chvíle majiteľka predajne Sýpka
v Liptovskom Mikuláši.

V tom čase farmárske a regionálne
výrobky nezažívali taký boom ako dnes.
Zákazníci, ktorí do predajne prichádzali,
ju porovnávali s reťazcami. Nerozumeli,
prečo by si mali za tovar priplatiť, keď
si ho môžu v hypermarkete kúpiť lacnejšie. „Bolo treba im vysvetliť, o aký druh
výrobku ide a že v reťazcoch také produkty nenájdu, že ich vyrábajú drobní
farmári v malých množstvách a s úplne
iným zložením, preto sú drahšie,“ hovorí Alena Žiaranová. Ako príklad uvádza

šunku, ktorá nebola krásne ružová, ako
sú spotrebitelia zvyknutí. V predajni im tak
museli vysvetliť, že je to práve preto, lebo
v nej nie je žiadna chémia a konzervanty.
Avšak v momente, ako návštevníci produkty ochutnali, ostali pri nich a začali sa
do Sýpky vracať.
Na začiatku bol sortiment Sýpky úzky.
Tvorili ho hlavne mäsové a mliečne výrobky. Ako pribúdali zákazníci, plnili sa aj
regály v predajni. Postupne sa na nich
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Mnoho ľudí si predajňu obľúbi aj vďaka ľudskému prístupu.

začali objavovať kvalitné vína a destiláty,
bylinky na farmaceutickej úrovni, zaváraniny či cestoviny. „Sortiment sme rozšírili
aj o čerstvé mäso. Spočiatku to bola len
hydina, teraz už máme aj teľacie a hovädzie v bio kvalite. Naše mäsové výrobky
sú bezlepkové, robené tradičným spôsobom,“ vyratúva majiteľka. Zákazníci si tiež
veľmi obľúbili kozie a ovčie jogurty a jemne
pasterizované kravské mlieko. V sezóne
ponúkajú bryndzu, žinčicu či ovčiu hrudku. Malá pekáreň z Liptovského Mikuláša
vozí každý deň do Sýpky čerstvé pečivo.

ZAČALI V MALOM,
DNES SA CHCÚ
ROZŠIROVAŤ.
Dodávateľmi predajne sú väčšinou malí
slovenskí výrobcovia, hlavne z Liptova či
Oravy. „Naši stáli zákazníci vedia, že ceny
síce nie sú ako v reťazcoch, ale poznajú

chuť našich výrobkov a vedia, že jedia
kvalitné potraviny,“ zdôrazňuje. Nájsť
regionálnych producentov podľa nej nie
je až také ťažké, problém vidí skôr v tom,
že mnohí nevedia, ako výrobky zabaliť či rozviesť do predajní. „S niektorými
dodávateľmi sme sa rozprávali ohľadom
balenia, trochu sme im poradili a keď prišli s iným balením, výrobky sa začali viac
predávať.“
Sýpku navštevujú zákazníci všetkých
vekových kategórií. Sú to mamičky, ktoré
hľadajú pre svoje deti poctivé potraviny
i starší ľudia, ktorí majú radi chuť masla, mlieka či mäsových výrobkov, ktorú si
pamätajú ešte z detstva. Predajňa farmárskych produktov je pre nich aj sociálnou
ustanovizňou. „Zákazníci sú už našimi
známymi. Chodia k nám pravidelne a niekedy k nám zavítajú a pozdravia nás,
aj keď si nič nekúpia. Vďaka tomu sme
odlišní od iných obchodov. Návštevníci sa
u nás cítia ako doma,“ vysvetľuje Alena
Žiaranová. Zatiaľ pre nich nemajú vybu-

Celú videoreportáž z predajne Aleny Žiaranovej si
môžete pozrieť po načítaní QR kódu alebo na:
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.

dovaný vernostný systém, ale do budúcnosti s nim určite rátajú. Každý rok však
pre návštevníkov usporadúvajú ochutnávku produktov so živou ľudovou hudbou.
Sýpka je otvorená počas pracovných
dní od deviatej ráno do pol šiestej večer,

Kolaz_Folk-4mm_bleed-CMYK.pdf 1 4.6.2019 9:26:48
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je samotná vôňa. Tá sa pri dobrom vetre
nesie celým námestím mesta.

v sobotu do dvanástej. Sortiment ponúka na 55 metroch štvorcových predajnej
plochy. Priestor by však chcela majiteľka
prestavať, aby ponúkali ešte viac tovaru. „Ak budeme mať dostatok financií,
chceli by sme predajňu v tomto roku zrekonštruovať. Nikto za nami nestojí, takže
na to treba veľa trpezlivosti, ale verím,
že úspech sa potom dostaví,“ uzatvára
Alena Žiaranová.
NÁVRAT KU KOREŇOM
Rodinná firma Pekáreň Paciga zo Spišskej
Novej Vsi sa výrobou pekárenských
a cukrárenských výrobkov zaoberá už 30
rokov. V súčasnosti má asi 100 zamestnancov, pretože okrem výroby prevádzkuje aj 20 maloobchodných predajní,
z ktorých dve sú pojazdné. Okrem toho
vlastní aj obchod s francúzskymi bytovými doplnkami. Nedávno však do ich
portfólia pribudla aj predajňa U pekára.
A práve ňou sa vrátili k svojím vlastným
koreňom.
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„Naše vôbec prvé potraviny sa nachádzali na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi.
Postupne sa však veľkostne zmenšovali,
až sme ich napokon zavreli. Ľudia si však
pýtali naše výrobky a stále sme od nich
počúvali, prečo nie sme v centre mesta. Pred rokom sme preto na protiľahlej
Letnej ulici spustili pilotný projekt predajne U pekára,“ vysvetľuje spolumajiteľ

Medzi stálych zákazníkov patria študenti,
ktorí si cestou do školy kupujú desiate, ale
aj dôchodcovia, ktorí si kvôli voňavému
pečivu radi privstanú. Cez obed zas chodia kočíkujúce mamičky, ktoré si vezmú
pečivo i kávu so sebou.

Celú videoreportáž z predajne Jána Pacigu si môžete
pozrieť po načítaní QR kódu alebo na:
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.

spoločnosti Ján Paciga. Nový koncept je
výkladnou skriňou pekárenských výrobkov, ktoré zákazníci nikde inde nenájdu.
Po otvorení si mnohí návštevníci mysleli, že ide iba o dopekanie polotovarov.
Nejakú dobu preto predajni trvalo, kým
ich presvedčila, že pečivo je najčerstvejšie, aké môže byť. Následne predaje
stúpli. „Sortiment vzniká v našej veľkej
pekárni. Tam sa pripraví cesto, ktoré ešte
v predajni U pekára kysne a následne ho
tam upečieme. Vypekáme niekoľkokrát
do dňa. Niektorí ľudia už vedia, kedy presne a zhruba v tom čase prídu, aby si pečivo kúpili ešte teplé,“ hovorí spolumajiteľ
a dodáva, že ich najlepším marketingom

inzercia

DOKONALÝ
PREHĽAD PRE VÁŠ OBCHOD

Prevádzka sa zameriava na predaj špeciálnych chlebov zo špaldovej a ražnej
múky, z bielkovinových zmesí alebo zmesí so superpotravinami, ako sú quinoa,
arónia, ale aj z cereálnych zmesí a zmesí s obsahom celozrnných múk. „Okrem
toho máme aj cereálne žemle, quinoa
bagety, špaldové špice, tekvicové žemle.
Ponúkame aj pestrý sortiment jemných
pečív vyrábaných na slano a na sladko.
Dobre sa nám predávajú špaldové slimáky s brokolicou, oškvarkové pagáče
či tradičné bratislavské rožky,“ vyratúva
Ján Paciga.

ĽUDIA SI SAMI VYŽIADALI
NÁVRAT ICH VÝROBKOV
DO CENTRA MESTA.
Klasické biele pečivo je v predajni skôr
na ústupe. Zdravý životný štýl napreduje
a niekedy si aj samotní zákazníci pýtajú
v obľúbenom pečive nové superpotraviny. Celý proces rozširovania sortimentu
o nové produkty je však zložitý. Nové veci
Pacigovci vymýšľajú skoro každý deň. Nie
všetky myšlienky sa však dajú zrealizovať
technologicky a podmienkou je, aby prešli ochutnávkou u nich, ale aj samotných
zákazníkov. „Dnes sa nepredáva produkt,
ale príbeh. A ku každému výrobku ho
musíme povedať. Napríklad, že arónia je
vynikajúci antioxidant, quinoa má vysoký
podiel proteínov, preto je dobré, aby ste
ich jedli,“ vysvetľuje.
Jánovi Pacigovi sa páči aj koncept pekární, ktoré ponúkajú obložené žemle či
bagety. Obchod U pekára s predajnou
plochou 30 metrov štvorcových im však
momentálne na to neposkytuje dostatočný priestor, pretože príprava surovín na
mieste si vyžaduje oddelenú miestnosť.
V budúcnosti by to však mohla byť realita.
Pacigovci totiž hľadajú priestor na ďalšie
prevádzky. S konceptom U pekára by
chceli rásť v rámci mesta i blízkeho okolia, kde je vysoká frekvencia ľudí. „Všetko
závisí od priestorov, ktoré nájdeme. Musia
byť v takých lokalitách, aby sme stále
vedeli logisticky zabezpečiť čerstvosť

www.ﬂowy.sk

Produkty s kvalitným zložením dokážu zaujať napriek vyššej cene.
výrobkov,“ konštatuje Ján Paciga a dodáva, že pri expanzných plánoch ich trápi
hlavne nedostatok pracovnej sily. Zohnať
vyučené predavačky či pekárov, schopných a ochotných pracovať, je podľa neho
dnes veľmi ťažké.

špeciálneho držiaka na nákupnom vozíku. Ešte dôležitejším sa stal pult s nárezmi, kde prvýkrát ponúkajú aj lahôdkové
šaláty a plánujú pridať grilované kurčatá.
Čoskoro by sa mali stať realitou aj na
mieste robené smoothie a ovocné nápoje.

SUPERMARKET S NAJVÄČŠÍM
PRIESTOROM PRE BIO POTRAVINY
Najnovší supermarket Fresh Plus otvoril
v septembri minulého roka na Strojárenskej
ulici v Košiciach. Je to v poradí už 29. prevádzka siete a zákazníkom prináša viacero noviniek. „Odštartovali sme projekt
samoobslužných pokladní, v ktorých sa dá
platiť iba kartou. A to z jediného dôvodu.
Platba kartou ide rapídne hore, a toto je
prvá predajňa, kde platba kartou prevýšila platbu v hotovosti,“ vysvetľuje Jaroslav
Fotul, výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš,
ktorá supermarkety prevádzkuje.

Fresh Plus je známy svojou bohatou
ponukou bio potravín. V jej rozširovaní
pokračovali aj v najnovšom supermarke-

te, kde im vyčlenili veľký regál so špeciálnym LED osvetlením. „Ľuďom sa to
páči a predaj bio potravín je vyšší ako
v potravinách, kde takýto regál nemáme.
Okrem toho sme bio potraviny rozmiestnili aj v predajni. A je skvelé pozorovať
mamičky, ktoré, keď vidia, že bio džús
pre deti stojí iba o 15 centov viac ako
obyčajný, vyberú si zdravší variant,“ konštatuje Jaroslav Fotul.
inzercia

Na predajnej ploche 700 metrov štvorcových ponúkajú zhruba 7700 položiek
a sústreďujú sa hlavne na slovenských
dodávateľov. V minulom roku odštartovali projekt slovenského mäsa, ktoré sa
do supermarketov vozí štyrikrát denne.
Podmienkou je, aby vyrástlo, bolo porazené a spracovalo sa na Slovensku. Fresh
Plus ponúka nielen slovenské bravčové
a hydinové mäso, ale dokonca aj slovenské ryby.

pšie!
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Okrem toho v predajni umiestnili už osvedčenú vlastnú pekáreň, kde nepoužívajú
mrazené polotovary. Pulty s pečivom sa
nachádzajú pri okne, aby mali zákazníci
príjemný pohľad vonku. K dispozícii majú
aj zrnkovú kávu, ktorú si môžu vložiť do

Navštívte nás na:

www.vitakraft.com

/vitakraftSK
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V tomto supermarkete spustili aj pilotný projekt výživových poradkýň, ktoré
zákazníkom vysvetľujú význam bio potravín. „Sú to zvyčajne dôchodkyne, ktoré
mali vždy vzťah k zdravej strave. Dnes
našim návštevníkom vedia poradiť, v čom
je iné mäso bez dusitanov či nepasterizované mlieko. Pretože nie každý vie a má
čas študovať takéto veci na internete,“
hovorí Jaroslav Fotul. Ten pokračuje, že
spotrebitelia sa viac zaujímajú o to, čo
jedia. Sleduje napríklad zmazávania rozdielov medzi Košicami a vidiekom. „V prepočte na zákazníkov najviac bio výrobkov predávame v Gelnici. Možno by ste
povedali, že tam bio výrobky nemôžete
ani vyložiť, opak je však pravdou. Trend je
naozaj citeľný, lebo napríklad najlacnejšie
mäsové výrobky ani nedržíme v sortimente, posledné dva roky sme nenakupovali
ani druhú triedu banánov. Takéto produkty sú, samozrejme, drahšie, ale trh to
akceptoval. Mám z toho radosť,“ uvádza
Jaroslav Fotul.
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Pre zákazníkov ponúkajú viacero špeciálnych akcií, vernostný program i aplikáciu, do ktorej si môžu zaznačiť nákupný
zoznam. „Vernostná kartička znamená
okamžitú zľavu pri pokladni vo výške jedného percenta. Taktiež, ak si to zákaz-

Sieť momentálne zamestnáva vo veľkosklade i vlastných predajniach 1400 ľudí.
A ako tvrdí, s hľadaním zamestnancov
nemá problém. „Ponúkame jeden z najvyšších platov v sektore na Slovensku
i množstvo benefitov. Všetci naši zamestnanci majú smartfón aj na súkromné
účely, prispievame im na návštevy fitnescentier, čo aktuálne využíva 340 zamestnancov,“ vyratúva výhody Jaroslav Fotul,
ktorý si však myslí, že kľúčom k úspechu
bol výber personálnej riaditeľky.
Celú videoreportáž z predajne Fresh Plus si môžete
pozrieť po načítaní QR kódu alebo na:
www.youtube.com na kanále Atoz Retail.

ník želá, vieme jeho doklad automaticky zaregistrovať do Národnej bločkovej
lotérie. Aktuálne máme 40 tisíc držiteľov
kariet. V aplikácii bude možné prezerať si
akcie, letáky a vytvárať si nákupné zoznamy a zdieľať ich s blízkymi. Aplikácia bude
vytvárať pre každého užívateľa personalizované ponuky na základe algoritmu,
ktorý porovnáva a páruje produkty, ktoré
zákazník v minulosti nakúpil s položkami,
ktoré sú v najvyššej zľave a zákazníkovi
zobrazí pre neho najrelevantnejšie produkty v najvyššej zľave,“ hovorí PR riaditeľ
spoločnosti Miroslav Labaš ml.

Zákazníci sa vracajú k chutiam potravín, ktoré poznajú z detstva.

Spoločnosť má do budúcna veľké plány.
Už dnes má kúpených 15 pozemkov na
nové predajne, v súčasnosti sú vo výstavbe tri a na pláne je aj rozšírenie skladu
o ďalších 10 tisíc metrov štvorcových.
Celkovo by sa sieť chcela dostať na číslo
50 vlastných supermarketov. „Chceme ísť
aj do Bratislavy, kde sme už kúpili pozemok. Verím, že tam budeme do dvoch
rokov,“ uzatvára Jaroslav Fotul.
Tatiana Kapitánová

ZÚČASTNITE SA OKTÓBROVÉHO
KONGRESU SAMOŠKA,

KTORÉHO HLAVNÝMI TÉMAMI TENTOKRÁT BUDÚ:
UDRŽATEĽNOSŤ, EKOLÓGIA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
VEČERNÁ PÁRTY
Neformálna párty v predvečer kongresu je
ideálnym miestom pre utuženie existujúcich
a nadviazanie nových obchodných kontaktov.
Súčasťou párty je raut, živá hudba, ochutnávky,
prezentácie a súťaže na stánkoch partnerov.

PREZENTÁCIA
PARTNEROV

350 ÚČASTNÍKOV

Súčasťou akcie je tiež
prezentácia partnerov kongresu
na 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.

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

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

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

1. – 2. 10. 2019

HOLIDAY INN TRNAVA

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

ĎALŠIE INFORMÁCIE, PROGRAM, REGISTRÁCIA NA

STAŇTE SA SÚČASŤOU KOMUNITY
ZLATÍ PARTNERI:

STRIEBORNÝ PARTNER:

BRONZOVÍ PARTNERI:

SPOLUPRACUJÚCI PROGRAM:

ODBORNÍ PARTNERI:

ŠPECIÁLNI PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:
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POKLADNIČNÁ ZÓNA

IMPULZNÝ PREDAJ NAKOPNE
NOVÁ POKLADNIČNÁ ZÓNA
inzercia

Pokladničná zóna je posledné miesto
v predajni, kde môže obchodník osloviť
platiaceho zákazníka a presvedčiť ho, aby
si do košíka ešte niečo vložil. Značná časť
tržieb z cukroviniek sa generuje práve
tam. Správny výber portfólia a vystavenia
sladkých produktov dokáže predaj pri
pokladni zvýšiť o viac ako polovicu.
Komplexné riešenia pokladničnej zóny
ponúka obchodníkom spoločnosť Nestlé
Slovensko.

Viac ako dve tretiny ľudí prichádzajú do
predajní s tým, že si chcú kúpiť cukrovinku. To, akú značku či príchuť si vložia
do košíka, však vie iba zhruba polovica z nich. Druhá polovica si vyberie až
na mieste, podľa toho, čo jej padne do
oka. Až skoro jedna tretina ľudí, ktorí si
kúpia cukrovinky, to pred príchodom do
predajne nemala v pláne, teda nakúpila
impulzívne. „Máme dokopy 60 percent
spotrebiteľov, ktorých rozhodnutie, akú
cukrovinku si kúpia, vieme ovplyvniť,“
hovorí Rita Bohonyová, trade marketing
špecialistka kategórie cukroviniek spoločnosti Nestlé Slovensko.
Podľa jej slov existuje viacero motivácií,
ktoré povzbudzujú spotrebiteľov ku kúpe
cukroviniek. Zákazníci radi skúšajú nové
príchute. Zároveň si ale dávajú pozor na
to, koľko sladkostí zjedia. Preto sa na
obaloch uvádza denná odporúčaná dávka. Sladkosti konzumujú pri rôznych spoločenských udalostiach a taktiež sa s nimi
radi podelia aj s blízkymi pri večernom
sledovaní televízie. Obľúbené sú preto aj
rodinné balenia. Cukrovinky sa často stávajú darčekom, preto si spotrebitelia radi
priplatia za kvalitu. Zákazníci si sladkosti
radi doprajú aj sami v priebehu dňa, či už
ku káve alebo keď si chcú dobiť energiu.
A v neposlednom rade je to aj impulz. Ak
je produkt dobre vystavený a viditeľný,
spotrebiteľ po ňom jednoducho siahne
len tak. Spoločnosť preto vyvinula nástroj
na podporu impulzivity, ktorý je postavený na troch pilieroch, a to na domácom
regáli, druhotnom vystavení a tretím je
pokladňa.
VYŠŠIE TRŽBY PRI POKLADNI
Pokladňa je výbornou príležitosťou, kde
zákazníka osloviť. Niekedy sa stane, že
spotrebiteľ musí stáť pri pokladni v rade.
Práve vtedy má však čas sa rozhliadať
okolo seba. Ak ho produkty svojím vystavením oslovia, doplní nákup, hoci už bol

26 %

ľudí, ktorí si zakúpia
cukrovinku, to pred príchodom
do predajne neplánovalo.

2903

eur mesačne zarobila
inovovaná pokladničná zóna
na predaji cukroviniek.

30 %

z celkového predaja kategórie
čokoládových cukroviniek sa
uskutoční v pokladničnej zóne.
Zdroj: Nestlé Slovensko

presvedčený, že má všetko, čo chcel.
Práve vtedy dochádza k impulznému
nákupu. „Pokladňa je jediným miestom
v predajni, ktorým musí prejsť každý
kupujúci. Je to zároveň posledné miesto,
kde môžeme zákazníka osloviť, aktivovať
impulz, aby do svojho už aj tak plného
nákupného košíka vložil ďalšiu cukrovinku,“ tvrdí Rita Bohonyová.
Pre cukrovinky značky Nestlé je pokladničná zóna nesmierne dôležitý priestor.
Z celkového predaja tejto kategórie
generuje skoro tretinu tržieb. Aj preto sa
spoločnosť rozhodla pozrieť sa na pokladničné zóny detailnejšie. V desiatich
prevádzkach tradičného trhu rôznych
reťazcov vykonala test na to, ako zvýšiť
tržby z predaja pri pokladni. Na základe
predajných dát konkrétnych obchodov na
začiatku zostavila portfólio z najobľúbenejších položiek. Pre predajne následne
navrhla technické riešenie, aby produkty dostali čo najlepšie vystavenie a viditeľnosť. Na základe EAN kódov potom
sledovala predajnosť položiek v regáli
a v remodelovanej pokladničnej zóne po
dobu šiestich mesiacov. „Pred testom bol
priemerný mesačný predaj z pokladničnej
zóny 1849 eur, po implementácii návrhu
predaj stúpol priemerne na 2903 eur, čo
je nárast o 57 percent. Viac sa predával
každý jeden dodávateľ, ktorý bol umiestnený v pokladničnej zóne, nielen Nestlé,

Rita Bohonyová hovorí, že u zákazníka sa dá aktivovať impulz, aby do svojho už aj tak plného nákupného košíka vložil ďalšiu cukrovinku.

a to v priemere o 38 eur na jednu položku,“ vyhodnocuje Rita Bohonyová. Nárast
prepočítavali na jednu položku, aby nedošlo k skresleniu, keďže každý dodávateľ
má pri pokladni iný počet produktov.
Zaujímavým faktom je, že top desať položiek generuje až 69 % predaja čokoládových cukroviniek z pokladničnej zóny.

inzercia
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RIEŠENIA VHODNÉ PRE VŠETKY TYPY
PREDAJNÍ
Na základe týchto výsledkov sa rozhodlo
Nestlé ponúknuť predajniam riešenia
pokladničnej zóny v niekoľkých variantoch, aby sa mohli uplatniť v predajniach
rôznych veľkostí. Prvým sú impulzné stojany, ktoré sú vhodné pre tie najmenšie
prevádzky s pokladničnými zónami bez
pásu. Slúžia na vystavenie a podporu
najpredávanejších tyčiniek. Prínosom
takýchto stojanov pre pultový predaj je to,
že sa dajú variovať. Umožňujú vertikálne
i horizontálne zloženie, taktiež vyloženie
na pokladničnom pulte. Ďalšie riešenie
myslí aj na samoobslužné pokladne, ktoré
sú momentálne trendom a má ich čoraz
viac predajní.

MONTÁŽ NIJAKO
NEOBMEDZÍ PREVÁDZKU.
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V súčasnosti sa však spoločnosť najviac
zameriava na stojany, ktoré sú vhodné pre
pokladničné zóny s pásom. Aj tie môžu
byť typovo a veľkostne rôznorodé, ale
Nestlé pre nich pripravilo komplexné riešenia pre najpredávanejšie položky. Tými
sú žuvačky, tyčinky, cukríky, ale aj produkty, ktoré patria do nonfood kategórie,
ako napríklad baterky, lepidlá a ďalšie.
inzercia

Patrícia Borárošová konštatuje, že montáž jedného stojana trvá zhruba pol hodinu, takže žiadnym zásadným
spôsobom neobmedzí chod prevádzky.
Takéto stojany sa skladajú z takzvaného
čela a bočného modulu, ktorý môže mať
veľkosť 40, 80 a 120 centimetrov. Ak je
v prevádzke málo priestoru, dá sa využiť
iba čelo systému. „Výhodou stojanov je,
že sa dajú veľmi pekne skladať. Môžeme
ich spájať, upravovať poličky, háky, podľa požiadaviek a potreby konkrétnej prevádzky,“ konštatuje Patrícia Borárošová,
trade marketing špecialistka kategórie

cukroviniek Nestlé Slovensko. Výhodou
políc je aj to, že sa do nich dajú vkladať
kartóny, takže nie je potrebné jednotlivé
produkty pracne vykladať.
Montáž jedného stojana trvá zhruba pol
hodinu, takže žiadnym zásadným spôsobom neobmedzí chod prevádzky. „Okrem
technického riešenia stojanov je však
dôležité, aby v pokladničnej zóne boli
dobre vystavené vhodné produkty. Veľký
dôraz preto kladieme na plánogramy,
v ktorých odporúčame, ktoré produkty
a ako by mali byť vystavené. Samozrejme,
rešpektujeme dohody majiteľa obchodu aj s inými dodávateľmi,“ pokračuje
Patrícia Borárošová.
Spoločnosť Nestlé chce týmto programom zefektívniť pokladničný priestor,
a tak dosiahnuť rast celej kategórie cukroviniek. Do konca marca nainštalovala viac
ako 530 pokladničných zón na 220 prevádzkach tradičného trhu v rámci celého Slovenska a každý týždeň pribúdajú
nové inštalácie. „Stále však hľadáme ďalších partnerov a prevádzky, ktoré by mali
o naše riešenia záujem. Maloobchodník,
ktorý sa pre nich rozhodne, nemá žiadne
náklady s inštaláciou a servisom, pretože
všetko pokrýva Nestlé,“ uvádza Patrícia
Borárošová. Ako dodáva, obchodník
má od spoločnosti garantovaný servis.
Pokladničné stojany sa dajú dokonca aj
personalizovať vďaka kartám na vrchu
stojana, na ktoré je možné umiestniť logo
danej predajne.
Tatiana Kapitánová

POZOROVATEĽ TRENDOV OZVENY

PREDAJ PIVA SA
DÁ ZEFEKTÍVNIŤ
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Niekto staví na paletové riešenie, iný na
ostrovček medzi uličkami. Pivná sekcia je
v prevádzkach riešená rôznorodo a často
sa jej nevenuje toľko pozornosti, koľko by
malo. Pivo je pritom najsilnejšia kategória
na slovenskom trhu a má potenciál na
ďalší rast. Správny výber a vystavenie
produktov pomôžu zvýšiť predaný
objem i dať do pozornosti zákazníkom

PRÉMIOVÝ ZÁŽITOK CHUTÍ
BAJKAL SALÁMA
• 122 g mäsa na 100 g
hotového výrobku
• z�kvalitných kuracích pŕs
a�bravčovej slaniny
• inšpirované ruskou receptúrou
• V.B. cca 600 g, O.A. 75 g

prémiovejšie, a teda ziskovejšie pivá.

Stačí malá zmena a tržby za pivo sa môžu
podstatne zvýšiť. Pivná sekcia však musí
byť prehľadná, segmentovaná podľa
kategórií piva a najlepšie miesto v nej

MINI BERLÍNSKE PÁRKY
• obsah mäsa 80 %
• znížený obsah soli
• jednoduchá príprava
• O.A. cca 800 g, O.A. 220
0g

OZVENY
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by malo patriť viacmaržovým a netradičným produktom. Pre zákazníkov sa totiž
čas stáva čoraz vzácnejším a pri výbere
piva strávia v predajni menej ako minútu.
O konkrétnej značke, ktorú si kúpia, sa
rozhodujú až priamo pred regálom. Avšak
nie všetci obchodníci vedia, ako tieto
faktory zohľadniť a optimálne vyskladať
pivné regály. Aj preto sa im spoločnosť
Plzeňský Prazdroj rozhodla pomôcť.
Vytvorila regálový program, ktorý vlani
implementovala už do stovky obchodov.
Medzi jej zákazníkov patrí i maloobchodná sieť ILaS z východného Slovenska.

PREDAJ PEČIVA A PIVA
IDE DOKOPY.
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Spoločnosť ILaS začínala ako pekáreň
a dnes má aj 28 maloobchodných prevádzok s predajnou plochou do 500
metrov štvorcových. „S konkurenciou
nesúťažíme cenou. Našou výhodou
sú vlastné produkty i milý personál.
Predávame zážitok. Regálový program
od Plzeňského Prazdroja nám pomohol
vyvolať u zákazníkov ešte viac pozitívnych emócií,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Pekárne ILaS Monika Ilčišinová.
Ako pokračuje, pekáreň a pivo možno na
prvý pohľad nejdú dokopy, ale opak je

Zákazníci sa pre konkrétnu značku piva, ktorú si kúpia, rozhodujú až priamo pred regálom.
pravdou. Okrem toho, že pivná kategória
je na slovenskom trhu najsilnejšia, s predajom piva stúpa aj predaj slaných pekárenských výrobkov.

inzercia

ULTRATENKÁ
A VÝNIMOČNE SAVÁ

KRAJŠIE A PREHĽADNEJŠIE REGÁLY
V rámci pivnej sekcie sa sieť zamýšľala nad tým, ako zatraktívniť jej vzhľad
a pritom zefektívniť predaj a skladové
zásoby. „Rožok, treska a pivo je aj bude
klasika, ale chceli sme zákazníkom priniesť zážitok na vyššej úrovni,“ uvádza
Monika Ilčišinová. Keď prišla ponuka od
Plzeňského Prazdroja, oslovilo ich jeho
riešenie. Dohodli sa na spolupráci. Ale
nebolo to bez obáv. „Báli sme sa reakcie
zákazníkov, pretože nie každý má rád,

POSTUP REALIZÁCIE
REGÁLOVÉHO RIEŠENIA
Obchodný zástupca predstaví majiteľovi
alebo vedúcemu prevádzky projekt.
Dodávateľská firma príde po dohode predajňu zamerať.

StayDraiTM
No Perfume

Spoločne sa dohodnú na vhodnom riešení pre
konkrétny obchod.
Stanovia si termín na realizáciu.
Prestavba pivnej sekcie zaberie približne
šesť hodín.
www.bella-sk.sk

keď mu prestaviate obchod. Bol to totiž
zásah do celej predajne. Výzvou sa nám
zdal aj časový harmonogram, pretože
program sme implementovali počas plnej
prevádzky,“ spomína výkonná riaditeľka.
S výsledkom sú majitelia i zákazníci spokojní. „Sekcia vyzerá oveľa lepšie, je krajšia. Cenovky sú konečne tam, kde majú
byť, zlepšila sa navigácia pre zákazníkov
a celkovo sme získali prémiovejší vzhľad,“
opisuje Monika Ilčišinová. Predajne dnes
majú dostatočnú regálovú plochu, výrobky majú svoje miesto, maržové položky sú
tam, kde sa im najlepšie darí. Plánogramy,
ktoré im Plzeňský Prazdroj pomohol
vypracovať, sú prínosom aj pre samotných zamestnancov. Nemusia sa trápiť,
ako pivo vystaviť a jeho umiestnenie je
ľahko kontrolovateľné. Osvetlené pivné
regály ich inšpirovali natoľko, že osvetlenie použili aj pri pečive. ILaS sa totiž
súčasne pustila do reorganizácie oddelenia pečiva a ovozelu, aby pracovala s predajňou ako celkom. „Zákazníci sa ľahšie
v predajni zorientujú a rýchlejšie nakúpia,
preto dúfam, že sú s rekonštrukciou spokojní,“ hodnotí riaditeľka.

SEKCIA ZÍSKALA
PO REKONŠTRUKCII
PRÉMIOVEJŠÍ VZHĽAD.

RAST PIVNEJ KATEGÓRIE
Prevádzky s regálovým programom po 7 mesiacoch
Prevádzky s regálovým programom po 3 mesiacoch

objem
+16‚4 %
+18 %

obrat
+17‚8 %
+21 %

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko, Pekáreň ILaS

ale zvyčajne trvá šesť hodín. Celý proces, od predstavenia projektu po finálnu
prestavbu zaberie približne päť týždňov.
Plzeňský Prazdroj však hovorí, že sa to
dá urobiť aj rýchlejšie. „Spoločne všetko
prediskutujeme. Ideálne pre obe strany
je, keď nám obchodník poskytne dáta,
pretože na základe ich analýzy pripravíme optimálne riešenie,“ vysvetľuje Hana
Šúleková.
Regálový program je zameraný na tradičný trh a rieši celú pivnú sekciu. Každá
predajňa je iná, preto spoločnosť prináša
dva varianty regálového programu, a to
vysoký a nízky. Ten prvý sa hodí do predajne, ktorá nemá problém s priestorom,
dá sa umiestniť k stene alebo do uličky.
Je vysoký 210 cm a komunikácia, ktorá je
zavesená priamo na regáloch, je naklonená k nakupujúcim. Nízky variant, ostrov,
je vysoký 140 cm, čiže umožňuje rozhľad
do predajne a komunikácia visí zo stropu.

Oba varianty ponúka spoločnosť v rôznych šírkach, čo umožňuje prispôsobiť
sa každej predajni, od malých prevádzok
až po supermarkety či hypermarkety.
„V minulom roku sa nám podarilo prerobiť
viac ako 100 maloobchodných prevádzok
v rámci celého Slovenska a tomto roku
máme vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu viac ako sto ďalších maloobchodných predajní. Ako môže obchodník
program získať? Jeho investíciou je chuť
s nami spolupracovať a musí nám to dať
vedieť,“ dodáva Hana Šúleková.
Tatiana Kapitánová

inzercia

A čo je najdôležitejšie, zmeny sa pozitívne odrazili aj na predajoch piva.
„Vyhodnocovali sme údaje, ktoré nám
poskytla spoločnosť ILaS. Z predajní
máme relevantné údaje za tri a sedem
mesiacov, a predaje výrazne narástli.
Keď to porovnáme s tradičným trhom
alebo organizovaným trhom do 400 metrov štvorcových predajnej plochy, nárasty
v rámci objemu i obratu sú dvojciferné,“
konštatuje manažérka rozvoja kategórie
spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko
Hana Šúleková.
PROGRAM ŠITÝ NA MIERU KAŽDEJ
PREDAJNE
Ako prebieha realizácia regálového
programu? Obchodný zástupca pivovaru
predstaví či už majiteľovi alebo vedúcemu prevádzky projekt. Ak sa im to zapáči,
dohodnú si termín, kedy príde dodávateľská firma zamerať predajňu. Spoločne
prediskutujú, ako by pivná sekcia mohla
po novom vyzerať. Spoločnosť zašle prevádzke vizualizáciu zmien. Keď sa zhodnú
na konečnej podobe, dohodnú si aj dátum
realizácie. Tá závisí od veľkosti predajne,
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SPRÁVNA PREZENTÁCIA

DOBRÉ VYSTAVENIE
NEALKA ZLEPŠÍ
ZÁŽITOK
Z NAKUPOVANIA
Aby sa spotrebiteľ do predajne vracal, musí sa v nej cítiť dobre. Jeho zážitok z nákupu sa
zvýši, keď sa mu obchod vizuálne páči, dokáže sa v ňom ľahko orientovať a rýchlo nájde
to, čo hľadá. Platí to aj pre sekciu nealkoholických nápojov. Optimalizácia sortimentu
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i správne vystavenie nápojov dokážu zlepšiť predajné výsledky tejto kategórie.
Túžba po rýchlosti a jednoduchosti charakterizuje súčasný životný štýl i spôsob,
akým chce dnešný zákazník nakupovať.
Prieskum, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko, ukázal,
že ľudia sú permanentne pod tlakom.
Neustále sa za niečím náhlia, čo ide ruka
v ruke so snahou o jednoduché riešenia. Čítajú jednoduché a jednoznačné
správy, od politikov chcú jednoduché
riešenia a chcú aj jednoducho nakupovať. „Dnes už nemusíme rozbíjať vajíčka,
pretože sa dajú kúpiť tekuté. V takejto
dobe si len ťažko môžeme predstaviť, že
zákazník bude tráviť dlhý čas nakupovaním v neprehľadnej a škaredej predajni,“
hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti pre
retail Rastislav Kráľ.

ZÁKAZNÍCI CHCÚ
NAKUPOVAŤ RÝCHLO
A JEDNODUCHO.
Na základe prieskumov si dovolil modifikovať známu Maslowovu pyramídu
potrieb na Kráľovu pyramídu potrieb
nakupujúceho. Úplne na jej vrchole sa
nachádza rýchlosť. Nikto totiž nechce
tráviť v predajni veľa času. S tým súvisí
aj ďalší stupeň, ktorým je jednoduchosť.
Spotrebitelia chcú nakupovať tam, kde to
nie je komplikované. Samozrejme, musia
mať pocit, že nakúpili výhodne. „To nutne

neznamená lacno,“ upozorňuje Kráľ. Na
štvrtej priečke je zážitok, ktorý sa čoraz
viac dostáva do popredia. A v závere je to
potreba nakupovať zdravo.
ZMENA PRINESIE ZISK
Podľa Rastislava Kráľa však s týmito
potrebami tradičný maloobchodný trh
na Slovensku nekorešponduje. Mnohé
predajne sú zastarané alebo sa trápia so
zlou kultúrou predaja. Zákazníci si z nich
nie vždy odnášajú práve ten najlepší zážitok. Počet najmenších predajní sa pritom
neustále znižuje. Obchodov do 50 metrov
štvorcových predajnej plochy je menej,
nárast je však pri predajniach s plochou
od 50 do 400 metrov štvorcových. Na
Slovensku i v Česku je trendom posun ku
kvalite a zefektívneniu.
Tradičný trh zápasí s tým, aby dokázal tovar správne prezentovať, predať
a uspokojiť očakávania dnešného zákazníka. Obchodníkom sa v tomto boji ponúkajú dve riešenia. Prvým je remodeling
celej predajne, od ktorého si sľubujú
nárast tržieb od 8 do 25 %, ale ktorý si
zároveň vyžaduje vysoké finančné náklady. Mnoho prevádzok si takéto investície
nemôže dovoliť a prestavba trvá celé
mesiace. Púšťať sa do radikálnej zmeny
je preto ťažké.
Druhým riešením je čiastočná rekonštrukcia vybranej sekcie. Tu podáva obchodníkom pomocnú ruku práve Kofola.

„Vybraným predajniam sme ponúkli, že
im pomôžeme prerobiť celú nápojovú
sekciu a vybavíme ich novými atraktívnejšími regálmi – a to za podmienky, že
nápojová sekcia bude fungovať v predajni aspoň 5 rokov,“ uvádza Rastislav Kráľ.
Druhou výhodou takéhoto riešenia je, že
remodelácia si nevyžaduje, aby bola predajňa zavretá. Dá sa zrealizovať počas
prevádzky, pretože trvá len niekoľko dní.
Čiastočná rekonštrukcia pritom môže priniesť nárast tržieb o 10 až 20 %.
OD BALENÝCH PO SLADKÉ VODY
Ako nealko sekciu správne vyskladať?
Kofola pred časom skúmala, ako si kupujúci predstavujú ideálnu nápojovú sekciu. Z výsledkov vyplynulo, že v smere
pohybu chcú mať k dispozícii na začiatku
neochutené vody, ochutené vody, detské

PYRAMÍDA POTRIEB
NAKUPUJÚCEHO
• rýchlo
• jednoducho
• výhodne
• zážitkovo
• zdravo
Zdroj: Kofola ČeskoSlovensko

RIEŠENIA PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
Ideálne koncipovaná nápojová sekcia je
podľa Kofoly teda kompromisom medzi
predstavami zákazníka, ekonomickou
výkonnosťou jednotlivých kategórií, ich
impulzným potenciálom a charakteristikou ľudského vnímania.
Pilotný projekt riešenia nápojovej sekcie realizovala spoločnosť v spolupráci
s Budvarom v predajni Terno v Českých
Budějoviciach. Dvojtýždňovej realizácii
predchádzal ročný prieskum trhu, podľa
jeho výsledkov vytvorili prostredie s drevenými dekoráciami, prémiovými regálovými čelami a presvetlenými vizuálmi
podľa druhu nápojov a momentu spotreby. Prvé ohlasy od zákazníkov i samotného majiteľa sú pozitívne a spoločnosť za
tento návrh získala aj cenu Popai.

Dôležité je vystavenie impulzného portfólia, pretože ľudia majú v peňaženke viac peňazí, hovorí Rastislav Kráľ.

nápoje, sirupy, ovocné nápoje a na záver
sladké nápoje. Pri vertikálnom pohľade
by mali byť navrchu uložené malé balenia, až po tie najväčšie dole, najznámejšie a najpredávanejšie značky hore až po
tie najmenej známe a najmenej predávané dole.
„Pri rozhodovaní o tom, koľko priestoru vyčleniť jednotlivým značkám, nie je
jediným parametrom predaný objem,“
upozorňuje Rastislav Kráľ. Podľa neho
je potrebné brať do úvahy aj ich tržby.
Niektoré značky sa totiž predávajú menej,
ale ich maržovosť je vyššia. Príkladom sú
na jednej strane balené vody, ktorých sa
predá mnoho, ale ich cena je nízka a na
druhej strane energetické nápoje, sirupy
či džúsy, ktorých sa síce nepredáva toľko, ale kvôli cene je potrebné ich dostať
do popredia. „Dôležité je aj vystavenie
impulzného portfólia. Ľudia majú v peňaženke viac peňazí a až 3 zo 4 nákupných
rozhodnutí vzniká priamo v predajni,“
pokračuje. Hoci pollitrová fľaša nápoja je
podobne drahá ako dvojlitrová, zákazníci
po nej často siahajú.
Po zohľadnení všetkých faktorov, Kofola
zostavila plánogram, ako by mala ideálna
sekcia nealkoholických nápojov vyzerať.
Najvhodnejšie je umiestňovať produkty
vo vertikálnych blokoch. Rozpätie bloku,
ktoré dokáže nakupujúci zaregistrovať
a zároveň ešte vnímať, je od 50 do 130
centimetrov. „Pokiaľ je kategória príliš

malá, je lepšie ju umiestniť horizontálne, teda vedľa seba v regáli. Do úrovne
očí umiestňujeme výrobky charakteristické pre danú kategóriu, prípadne produkty s výrazným obalom,“ vysvetľuje
Rastislav Kráľ.

„Toto bol možno veľký projekt, ale na
konci jesene sme schválili regálový systém pre menšie obchody a supermarkety, a to pre všetky nápoje. V podstate
vznikne obchod v obchode, ktorý ponúka
zákazníkom zážitok. V tomto roku chceme umiestniť asi 50 regálových systémov
v rámci Česka a Slovenska,“ uzatvára
Rastislav Kráľ a dodáva, že obchodník
má len dve možnosti. Nechať všetko po
starom a čakať, kým ho zvalcuje konkurencia, alebo niečo spraviť.
Tatiana Kapitánová
inzercia
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NA PODPORU SLOVENSKÉHO OBCHODU

CELOROČNÁ 360° KOMUNIKÁCIA
SO SLOVENSKÝMI OBCHODNÍKMI
2x ročne d
vojdenný
KONGRES
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V novom pive Šariš Ejl
sme spojili tradičnú anglickú
receptúru so slovenskou vášňou
tak, aby nám všetkým chutilo.

