
Store Solutions

Časy se mění: 
Klíčové taktiky 
pro efektivní 
IN‑STORE 
kampaně  



        Nové pojetí bezpečnosti 

Omezení ruční manipulace s produkty ovlivní 
způsob doplňování zboží do regálů. Zákazníci 
sice nakupují více zboží, ale méně často. 
Znamená to, že některé SKU jsou dodávány 
ve větším balení. Rychlejší doplňování při 
menší nutnosti dotýkat se zboží bude pro 
obchody kritické jak z hlediska bezpečnosti, 
tak i efektivity.

6 klíčových trendů 
s dopadem na 
maloobchod  

        Kontinuita dodávek

Spolupráce mezi prodejci a výrobci musí být 
nyní mnohem užší, aby nabídka mohla 
uspokojovat poptávku.

        Ziskovost a cash flow 

Obchodníci mají i nadále zájem o oblasti,
které přinášejí přidanou hodnotu.
Zjednodušování dodávek, přizpůsobení si
doplňování s cílem vyšší flexibility, testování
nového uspořádání obchodní plochy k
maximálnímu zkvalitnění zákaznické
zkušenosti – to je jen několik tipů hodných
úvahy.

        Zefektivnění propagačních akcí

Klíčovou prioritou pro většinu maloobchodníků 
bude znovuzavádění propagačních akcí tak, 
aby probíhaly bezpečně a efektivně. Jednou 
z cest, jak vystavovat bezpečněji, je omezení 
doplňování a rozbalování v prodejně a 
merchandizing za použití displejových jednotek 
s předem doplněným zbožím.  

       Zaměření na provozní efektivitu

Dodavatelský řetězec je silný jen tak jako jeho 
nejslabší článek. Omezení vedlejších činností a 
rozšíření automatizace Vám pomůže zvýšit 
efektivitu. Sdílené palety jsou dodávané 
ve standardní kvalitě, takže jsou ideální pro 
automatizované sklady. Vracení těchto palet je 
snadnější než u klasického systému výměny.

        Zachování dostupnosti produktu

Rostoucí poptávka zákazníků po základním 
zboží vedla k prioritizaci některých SKU. 
K tomu, aby byly obchody plné zboží, je 
zásadní odstranit zbytečné regály a 
doplňovat zboží přímo na palety.

S jakými problémy 
se potýká  
současný trh
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Obchodníci a značky musejí uspokojovat tyto 
rostoucí nároky a zároveň se přizpůsobovat 
přísnějším bezpečnostním nařízením, 
složitějšímu a častějšímu zásobování a přitom 
snižovat provozní a mzdové náklady při 
zvyšování tržeb a ziskovosti na každý m2.

Spokojené zákazníky si udržíte, pokud zajistíte, 
že zboží, které si přišli koupit, v regálech vždy 
snadno najdou. Nákup by pro ně měl probíhat 
hladce a efektivně, aniž by byli rušeni 
například neuspořádaným doplňováním zboží v 
nákupní špičce, jež jim brání v průchodu.

Maloobchodní prodej je 
vystaven dosud nepoznaným 
tlakům a digitalizace boří 
veškeré modely jednání.

Uspořte čas

nakupujících chce 
více automatizovaný 

nákup potravin

Buďte jedineční

nakupujících chce 
jedinečný zážitek

Experimentujte

nakupujících vítá 
nové výrobky  

Buďte udržitelní

nakupujících 
má povědomí o 

společenské hodnotě 
a udržitelnosti

28 % 56 % 73 % 54 %

Chování zákazníků se mění. Zákazníci nakupují jindy, 
jinde a jinak. Mají také větší povědomí o odpadech a 
udržitelnosti, takže dokonce přemýšlejí i o tom, proč 
nakupují.

Obchodníci musejí navíc najít rovnováhu mezi 
rychlostí pohybu zákazníků a prodlevami. Zde může 
k lepší zákaznické zkušenosti pomoci zviditelnění 
produktů, kterým se také prodejna může lišit od 
ostatních. 

Jak tedy u Vás mohou zákazníci 
nakupovat jednoduše a spokojeně 
při efektivním provozu a minimální 
manipulaci se zbožím?

3              

Proč si zjednodušit 
podnikání



S tím Vám může 
pomoci právě 
CHEP

Společnost CHEP pomohla více společnostem 
přesunout více zboží na více míst efektivněji než 
kterákoliv jiná společnost na této planetě. 

Nyní jsme své odborné znalosti rozšířili z 
dodavatelského řetězce až na prodejny, 
abychom  zlepšili doplňování zboží a 
zefektivnili jeho dostupnost a viditelnost. 

V rámci našeho IN-STORE řešení jsme vyčlenili 
tým odborníků na rychloobrátkové spotřební 
zboží a maloobchod, kteří spolupracují s 
evropskými obchodníky a značkami na zajištění:

Začínáme u zákazníka. Provádíme 
analýzu činností potřebných k tomu, aby 
se zboží dostalo do regálů a následně 
do nákupních košíků zákazníků rychleji, 
jednodušeji a levněji.

řetězci vyššího objemu prodeje na m2
maloobchodních řešení v rámci celého dodavatelského
vyššího provozního výkonu
eliminace ručního doplňování produktů 
opětovného používání uhlíkově neutrálních palet šetrných 
k životnímu prostředí
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IN‑STORE 
SOLUTIONS

Jak si ulehčit 
podnikání
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Prázdné regály Vás 
nepřipraví jen o tržby. 

Připraví Vás o zákazníky.
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Lepší dostupnost 
zboží

Je stále více obtížnější mít neustále plné regály. 
Změny v chování nakupujících přinášejí obtížnější 
ruční doplňování zboží vzhledem k vyšším 
nárokům na čas Vašich zaměstnanců.

Náš proces doplňování zboží je založen na 
dynamice kategorií, takže nakupující má vždy 
před sebou dobře vyhlížející zaplněné regály a 
snadněji se v produktech orientuje, přičemž je 
od zaměstnanců prodejny vyžadováno méně 
manuální práce.

Náš IN-STORE SOLUTIONS tým provede analýzu 
65 parametrů, včetně obrátky SKU, provozních 
manipulačních operací a nákladů, a na základě 
této analýzy navrhne efektivní způsoby 
doplňování a zviditelnění konkrétních SKU s 
maximální návratností.

Doplňování zboží v prodejnách 
Automatizace manuálních úkonů 
Realizace propagačních akcí 
Maloobchodní distribuce – cesta do prodejny 
Spolehlivost dopravců
Včasné dodávky objednávek
Obrat zásob

Doplňování zboží v prodejnách, 
největší příležitost k zefektivnění 
provozu v příštích 5 letech*

68 %

Minimální manipulace s produktem 
od skladu až po prodejnu.

Nižší nároky na skladovací plochu v 
distribučních centrech. 

Méně vyskladňování vzhledem k 
možnostem cross-dockingu. 

Rychlejší doplňování zboží do regálů 
vedoucí k úsporám času Vašich 
pracovníků.

   Výhody pro prodejce:

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

* Zdroj: CHEP& IGD – Global Retailers and Manufacturers Insights Survey, 2019 7



Pomáháme oživení 
kategorií na 
klesajícím trhu 

Kategorie cukru a mouky v italském 
hypermarketu byly v úpadku následkem častého 
nedostatku zásob, nesprávného umístění SKU a 
příliš častého ručního doplňování. Zákazníci se v 
sortimentu těžko orientovali a trávili příliš mnoho 
času hledáním zboží, které potřebovali.

Po provedení důkladné místní analýzy doporučil 
tým CHEP IN-STORE SOLUTIONS řešení 
spočívající v dodání nejprodávanějších SKU do 
prodejny přímo na naší předbalené půlpaletě, a 
planogram byl upraven tak, aby odrážel údaje o 
prodaném zboží. 

Itálie, hypermarket Dosažené výsledky

25% snížení provozních nákladů.

(kategorie cukr a mouka)

Prodej v této kategorii vzrostl o 2,69 %, 
zatímco trh byl na –11 %.

Sdílení regálu poukázalo na 
nejprodávanější výrobky.

Méně vyprodaného zboží díky 
snadnějšímu doplňování a přesnějšímu 
stavu zásob. 

1 – zboží připravené k vystavení na polopaletě 
2 – simulace regálu s novým uspořádáním 

1 2
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Získat vyšší tržby na m2 
bude pro maloobchod 

i nadále klíčové.

CHEP IN-STORE SOLUTIONS vyvinul 
virtuální nástroj, který Vám umožní 

znázornit, jak by mohly vypadat změny 
na Vaší obchodní ploše. 
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Méně manuální 
práce a větší 
výnos z prodeje

Společně se španělským obchodním 
řetězcem jsme řešili problémy s prodejem 
vajec. U zboží docházelo k vysokému 
stupni poškození a doplňování zboží 
bylo pro zaměstnance obchodu vysoce 
náročné na manuální práci. Opakovaně 
prázdné regály vedly ke ztrátám prodeje v 
klíčové kategorii.

Po provedení analýzy tohoto konkrétního 
problému se týmu CHEP IN-STORE 
SOLUTIONS podařilo identifikovat 
efektivnější způsob doplňování zboží 
v této kategorii: dodávky předbalených 
přepravek s vejci do prodejny přímo na 
naší displejové čtvrtpaletě. To znamená, 
že je lze dopravit přímo do regálů při 
snížení manuální práce a rizika poškození.„ 

José Luis Rodríguez Ředitel 
logistiky AhorraMas 

           Přechodem na čtvrtpalety
jsme dosáhli vyšší efektivity při 
doplňování zboží. Zároveň jsme 
zlepšili viditelnost zboží v regálech, 
což vedlo ke zvýšení prodeje.“ 

 Řetězec supermarketů, Španělsko

–65 %

–20 %
+7 %

provozních 
nákladů 

poškození 
zboží 

navýšení 
prodeje 

(kategorie vejce)

Dosažené výsledky
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Efektivnější 
promoakce

Instalace a realizace promoakcí v 
prodejnách není jednoduchá, nicméně 
jsou klíčovým faktorem ke zvyšování 
tržeb jak pro značky, tak i pro 
maloobchodníky. 

Pokud zákazník nemůže najít zboží v nabídce, kvůli které 
do prodejny přišel, ovlivní to jeho věrnost prodejně a 
nevyhnutelně tedy i výnosy z prodeje.

Úzce spolupracujeme se značkami, návrháři obalů, 
balírnami a prodejci na snadnějším a efektivnějším 
způsobu realizace promoakcí.

Vyvinuli jsme sortiment displejových plastových čtvrtpalet 
určených k efektivnějšímu zviditelnění výrobků. Nabízíme 
je ve standardní velikosti 60 cm x 40 cm a lze s nimi 
snadno a ze všech stran manipulovat pomocí 
vysokozdvižného vozíku.

* Zdroj: The Trifecta Effect, Winning Shopper’s Hearts, Minds and
Wallets –The Nielsen Company (US) LLC, 2019

Jaký vliv mají pro vás 
promoakce na výběr prodejny? 

1 z 5 nakupujících říká, že by si 
vybrali prodejnu s promoakcí.*

Statická 
displejová plastová paleta Q+ 

Mobilní 
displejová plastová paleta Q+ 

1

2
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STATICKÁ A MOBILNÍ 
displejová plastová čtvrtpaleta 

Je vyroben a sestaven kartonový displej. 

Ten je uchycen k displejové plastové paletě pomocí 
systému uchycení Blue Click® společnosti CHEP. 

Je naplněn zbožím a zabezpečen pro přepravu 
kartónem nebo plastovou fólií. Takto předbalený 
stojan je poté přepraven přímo na prodejní 
plochu.

1

2

3

3

Zlepšuje dostupnost
zboží v prodejně díky

jednoduchému 
doplňování.

Eliminace ručního
doplňování zboží, bez
nutnosti sestavení v

prodejně.

Snižuje riziko škod díky 
systému uchycení Blue 

Click®

Udržitelná cirkulární 
řešení.

Jak fungují předbalené promoční 
stojany?
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Jak lépe využít 
prodejní plochy

  96 %
  79 %

  81 %
  32 %

mimo regály

cross-selling

gondola

v regálech

Řetězec supermarketů, Španělsko    
Snídaňové cereálie (klasické)

1

2

3

4

+

+

+

+

Spolupracovali jsme se španělským supermarketem na 
kategorii snídaňových cereálií s cílem dosáhnout zvýšení 
prodeje testováním vystavování určitých produktů v 
regálech a mimo ně. 

Snídaňové cereálie byly považovány za cílovou kategorii 
s omezenými možnostmi zvýšení prodeje.

Podařilo se nám dosáhnout výrazného zvýšení prodeje 
tím, že jsme využili našich displejových čtvrtpalet namísto 
běžných regálů a tím, že jsme umístili tytéž předbalené 
displejové stojany mimo regály na různá místa v 
prodejně.

Dosažené výsledky
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Uspořádání prodejní plochy

1

3

4
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Trvanlivé cereálie

Trvanlivé cereálie

Speciality

Mléčné výrobky

Speciality

Mražené zboží

Trvanlivé potraviny

Trvanlivé potraviny

Trvanlivé potraviny

Kosmetika, drogerie

Potřeby pro 
domácnost

Nealkoholické nápoje

Chléb, pečivo

Čerstvé výrobky

Alkoholické nápoje
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Lepší propagace 
již první den 
promoční akce

S rychlým rozšiřováním místních 
prodejen v posledních letech stále více 
nakupujících mění své zvyky. Nakupují 
méně, ale častěji navštěvují prodejny.  

V době Covid-19 je na místní prodejny 
vyvíjen stále větší tlak směrem k 
bezpečnému doplňování zboží a 
bezpečnější obsluze zákazníka. Tam, 
kde zaměstnanci zastávají několik rolí a 
nedostává se jim dostatečného zařízení 
k manipulaci se zbožím, je účinné 
doplňování zboží klíčovou prioritou.

Společně s irským supermarketem jsme 
se podívali na to, jak by mohli zlepšit 
dodržování promočních akcí, navýšit 
prodej a zkrátit dobu, kterou zaměstnanci 
tráví jejich přípravou. 

dodržení začátku promoční 
akce (displej instalovaný v 
prodejně od prvního dne akce)

zvýšení prodeje v porovnání 
s promočními akcemi v 
předešlém roce

zkrácení doby přípravy 
promoční akce v prodejně 

96 % 

49 % 

5x 

+

„           Přesně takhle si představujeme 
propagační akce. Když nešlo zboží na 
odbyt tam, kde jsme je původně umístili, 
mohli jsme je snadno přesunout jinam.“

Dosažené výsledky

Irsko, řetězec obchodů se smíšeným zbožím

(kategorie nealkoholické nápoje)

majitel supermarketu
Irsko 
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Předbalená promoční 
jednotka na mobilní 
displejové paletě Q+
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        Kalkulačka Power of Pooling

Za použití vlastní metodologie analýzy životního 
cyklu jsme schopni přesně spočítat uhlíkovou 
stopu našich palet od výroby po celou dobu jejich 
životního cyklu. Tyto informace nabízejí našim 
zákazníkům transparentnost co se týče stopy, 
kterou zanechávají na životním prostředí, a úspor, 
kterých mohou dosáhnout použitím systému sdílení 
a opětovného používání palet společnosti CHEP. 

      Uhlíkově neutrální palety

Naše displejová plastová čtvrtpaleta Q+ je prvním 
100% uhlíkově neutrálním produktem na trhu. 
Pro značky i pro obchodníky je to výzva k úvaze 
nad tím, jak udržitelně propagovat své zboží v 
prodejnách, snižovat využívání přírodních zdrojů a 
zároveň zmenšovat uhlíkovou stopu.

Udržitelnost 
máme 
v genech

Dnešní zákazníci jsou lépe informovaní a jsou 
ochotní platit více za značky, které sdílejí jejich 
hodnoty.

Koncept „opětovného používání“ je pro tyto 
nové zákazníky s etickým smýšlením zásadní. 
Od nákupních tašek k opakovanému použití až 
po nákup ve velkém bez druhotných obalů se 
udržitelný způsob života každým dnem rozšiřuje na 
více produktů a do více kategorií.

Společnost CHEP provozuje systém sdílení a 
opětovného používání palet, kontejnerů a různých 
jiných přepravních platforem již více než 70 let. Náš 
model je založený na „sdílení, opětovném používání 
a opravách“. Říkáme tomu oběhové hospodářství 
neboli cirkulární ekonomika.

Prostřednictvím naší činnosti usilujeme o dosažení 
čistého pozitivního dopadu. 

Jak?

        Eliminace odpadu a znečišťování 
životního prostředí

Naše produkty jsou vyvinuty s cílem vyhnout se 
odpadu a zajistit co nejdelší životnost produktu. 
Na výrobu dřevěných palet používáme ze 100 % 
certifikované dřevo. Neustále posunujeme hranice 
v inovaci produktů. Naše mobilní displejové 
palety Q+ jsou jako první vyrobené z použitých 
upcyklovaných plastů, což jsou plasty „sebrané po 
použití“.

Vyzkoušejte si kalkulačku sami zdarma 
na: www.powerofpooling.com

Abychom u tohoto produktu dosáhli uhlíkové 
neutrality, každoročně investujeme do 
projektů znovuzalesňování prostřednictvím 
našeho partnerství se společností Natural 
Capital Partners.
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Snižování objemu odpadu je 
důležité jak pro naši planetu, 

tak i pro naše zákazníky.

1,7 mil. 2 mil. 2600 mld. 1,3 mil. 1,7 mil.
stromů litrů vody m3 dřevatun CO2 tun odpadu

CO2

Využitím modelu sdílení a opětovného používání společnosti 
CHEP dodavatelské řetězce našich zákazníků ušetřili:

100%
uhlíková neutralita

 (2019) 

19



[ back to top]

Store Solutions

Budování lepší buducnosti pro naše zákazníky 
závisí na naší spolupráci.

Spolupráce vždy začíná dialogem. 

Chcete-li se dozvědět víc o tom, co CHEP IN-
STORE SOLUTIONS tým může pro Vás, pro 
Vaše podnikání a pro Vaše zákazníky udělat, 
obraťte se na nás.

CHEP CZ, s.r.o.
Matěj Smetana
Retail Sales Representative
+420 727 939 566
www.chep.com




