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 Jak spojit výhody obou světů aby se eliminovaly nevýhody?  



OMNICHANNEL PŘÍSTUP 
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Zákazníci vnímají  
jediný typ kontaktního 
místa 
 
Obchodník má  
jediný typ kontaktního 
místa 
 

Historie 

Zákazníci vnímají různé 
kanály jednající odděleně 
 
Obchodníkova znalost 
zákazníka a komunikace s 
ním probíhají v 
technologických a funkčních 
silech                

Realita 

Zákazník vnímá různé typy 
kanálů jako součást jedné 
značky 
 
Obchodník má jeden pohled 
na zákazníka, ale operuje ve 
funkčních silech  
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Zákazníci vnímají celistvou 
značku, ne prodejní 
kanály uvnitř značky  
 
Obchodníci využívají 
komplexní  znalosti 
zákazníka koordinovaně a 
strategicky      

Ideál 
      



PROPOJENÍ INFORMACÍ Z RŮZNÝCH KANÁLŮ 
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VYUŽITÍ INFORMACÍ V RŮZNÝCH KANÁLECH 
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RŮZNÉ TYPY ZÁKAZNÍKŮ 
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Surfování & 
vybraný 
produkt 

Příjezd do 
prodejny 

ZÁKAZNICKÁ CESTA K NÁKUPU 
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DM MOBILNÍ ONLINE 

Platba 

Individuální 
nabídka 

Stažení 
nabídky 

Informace o 
letákové 
nabídce 

Změna 
vybraného 
produktu 

Recenze 

Kupón 

Recenze / 
Komentář 

Porozumění všem 
vztahům mezi 
kontaktními místy je 
nezbytné pro dodání 
relevantního obsahu a 
bez něj není možné 
detailně zákazníka 
poznat 

App Parkoviště Regál Personál Pokladna Loyalty 
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Klub Leták DM SMS Email WWW WWW 
značky 

Online Reklama Social 
media 



PERSONALIZOVANÉ NABÍDKY 



ODMĚNY 

 Lidské chování je založeno na „odměnách“ 

 Mobilní aplikace nabízejí okamžitou odměnu => instantní gratifikace 

 Využíváno ve hrách, věrnostních systémech… 

 Kombinace dlouhodobého programu a krátkodobých „misí“ pro udržení zájmu 

 

 

 

 

 



Opravdu je možné prodávat potraviny on-line?  



ON-LINE PRODEJ POTRAVIN 



FILOZOFIE TRADIČNÍHO A ONLINE NAKUPOVÁNÍ 

 Zákaznická očekávání se mezi jednotlivými světy (bohužel či bohudík?) liší 

 Rozdílné/stejné rozhodovací stromy 

 Minimalizace rizika z nákupu 

 Nákupní a sortimentní logika vs zákaznická logika 

 Minimalizace interakce během nákupu vs poradenství 

 Individualizace vs masovost 

 



 Nemáme před sebou jen další z technologických bublin?  

 

 



MODELY 

 Záměr 

 Prostředek k udržení zákazníka 

 Prostředek k expanzi a penetraci konkurenčního území 

 Hlavní zaměření vs doplněk stávajícího businessu 

 

 Vychystávání 

 V distribučním skladu  

 Na skladu prodejny (darkstore) 

 Na prodejně 

 

 Vyzvednutí 

 Drive-in / Pick-up point bez možnosti nákupu 

 Prodejna  

 Dodávka do domu 



PRODUKTIVITA DLE TYPU VYCHYSTÁVÁNÍ 



ZMĚNY BUSINESS PROCESŮ 

 Jaký model budeme aplikovat ? 

 Jaký sortiment budu prodávat ? 

 Rozumí zákazník mé kategorizaci zboží ? Najde rychle, co potřebuje ? 

 Mám dostatek a kvalitní informace o zboží  pro objednávkový portál ?  

 Jakou cenovou strategii zvolím ? 

 Jaké garance/režim poskytnu zákazníkovi ? 

 Jakým způsobem budu se zákazníkem komunikovat tuto službu ? 

 Budu chtít poplatky za takovou službu ? 

 Jak budu „připravovat“ objednávky zákazníka ? Balení ? 

 Jak budu řešit „substituce“  (eliminace OOS – nedostupnost zboží) ? 

 Jak a kdy si bude zákazník vyzvedávat zboží ? 

 Jak a kdy bude zákazník platit ? 

 Jakým způsobem bude zajištěn replenishment ? 

 Dopady do logistiky, zajištění skladování připravených objednávek 
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