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Inovace jsou dnes velkým tématem českého maloobchodu
a domnívám se, že právem. Češi jsou hravý národ. Rádi
zkoušejí nové věci, ale současně jsou stále více náročnými
zákazníky a při nakupování vyžadují vysoký komfort
i služby. Inovace jsou tak pro obchodní řetězce, pokud si
chtějí udržet na českém vysoce konkurenčním trhu svou
pozici, životně důležité. A ony si to uvědomují. Vždyť proč
by jinak investovaly každoročně do svého vlastního rozvoje
a zkvalitňování služeb zákazníkům více než 15 miliard Kč,
a to prosím bez koruny dotací.
Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

I

proto jsme do naší tradiční soutěže Diamantová liga kvality (DLK) zařadili dvě
nové kategorie. Jedna, která ocení nejinovativnější počiny obchodu, a ta druhá
zase projekty k podpoře lokálních dodavatelů. Záštitu nad tou první převzal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, nad tou druhou ministr zemědělství Miroslav Toman. A já i touto cestou
oběma pánům za to moc děkuji.

Spokojený zákazník
se rád vrací
Nezáviděl jsem porotě, která vybírala vítěze. Ocenění by si jistě zasloužily všechny přihlášené prodejny. Zároveň se ukázalo, že inovace nemusí být
vždy pouze o unikátním a převratném technologickém řešení, které ani nemusí být pro zákazníka
na první pohled zřejmé. Stejný význam nebo možná ještě vyšší může mít i modernizace obchodu
tak, aby se v něm lidem lépe nakupovalo a cítili se
v něm dobře. Spokojený zákazník nejenže utratí
více peněz, ale současně roste i jeho loajalita, protože do takového obchodu se rád vrací. Stejně tak
se však řetězcům vyplatí investovat i do pracovního
prostředí pro své zaměstnance. Právě to totiž dnes,
kdy je extrémně nízká nezaměstnanost, může být
rozhodujícím faktorem, proč se zde člověk rozhodne pracovat. Pouhé zvyšování platů nebo nejrůznější benefity již nestačí.
To je případ i prodejen, které nakonec Cenu za inovace získaly. V kategorii Food se stala jejím prvním
držitelem prodejna Lidl Havířov – U Stadionu, která
porotu zaujala nejen komfortnějším layoutem pro
zákazníky a velkoryse řešeným zázemím pro zaměstnance, ale i takovými vychytávkami, jakými
jsou například nabídka kávy, toalety s přebalovacím
pultem nebo wi-fi zdarma. V segmentu non-food
se na prvním místě umístila prodejna Siko Koupelny
z pražského Černého Mostu, kde během minulého
roku kompletně přebudovali dosavadní místo prodeje na nový showroom. V něm si mohou zákazníci prohlédnout na ploše 2100 m² více než 100
vzorových koupelen a kuchyní různých stylů a zároveň dostanou kompletní servis od zaměření
a grafického návrhu až po finální realizaci.
Ocenění inovací v rámci DLK však v poslední době
nebylo jediné. Rád bych zmínil i konferenci Obchodník a platba, která se uskutečnila v polovině
října. Zde se také rozdělovaly ceny inovátorům, ale
v tomto případě těm s přínosem k digitalizaci obchodu. My jako Svaz obchodu a cestovního ruchu

Diskutujte
a kontaktujte
nás na
sociálních
sítích:

ČR jsme byli odborným garantem kategorie obchodní řetězec, ve které zvítězila společnost Tesco
Stores ČR se svou službou Scan & Shop Mobile.
Řešení, se kterým vítěz přišel, umožňuje zákazníkům provést celý nákup včetně platby v kamenném obchodě pomocí vlastního chytrého telefonu.
To umožnilo tento způsob nakupování rozšířit
i mimo specializované prodejny do běžné maloobchodní sítě.

Obchodní řetězce však nebodují pouze v inovacích, abych se vrátil zpět k DLK. Jedním z významných témat českého zemědělského a potravinářského trhu je i pomoc lokálním dodavatelům
dostat jejich zboží na pulty obchodů. A protože
počet úspěšných příkladů roste, rozhodli jsme se
pro ně v rámci DLK udělat samostatnou kategorii
a ocenit ty nejlepší.
Vítězný projekt Tesco nazvaný Česká rajčata bez
pesticidů po celý rok v sobě spojuje jak požadavek
na lokálnost, tak i na biokvalitu. Retailer navázal

Neméně zajímavé jsou však i další oceněné projekty. Druhé místo převzal Penny Market za svou trvalou podporu českých výrobců v duchu hesla: Co
je české, to je dobré. Třetí se umístil Kaufland Česká republika za projekt Ujíždíme na trávě – vejce
z volného výběhu od dodavatele Statek Dvořák.
My za SOCR ČR jsme navíc z finalistů ocenili i Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, který
svým zákazníkům nabízí pivotéku s produkcí řemeslných minipivovarů.

Osobně věřím, že letošní vítězové a ceny jak za
inovace, tak i za spolupráci s lokálními dodavateli
jsou jen takovou první vlaštovkou. Těším se na příští ročník a nové zajímavé přihlášené projekty. Pokud to měly obě poroty těžké letos, příští rok bude
rozhodování ještě obtížnější.
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Obchod reaguje na
raketový růst obliby
českých potravin

spolupráci s Farmou Bezdínek v Dolní Lutyni, jejíž
skleníky obdržely jako první v České republice certifikát o pěstování plodin bez zbytků pesticidů.
Díky obchodníkovi tak farma získala záruku odběru svých produktů s perspektivou dalšího rozvoje.
Ale hlavním vítězem jsou zákazníci, kteří získali
celoroční přístup k českým rajčatům v kvalitě na
úrovni bio nebo kojeneckých výživ.

