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Přílohy 

Příloha č. 1: Zařazení in-store komunikace v rámci marketingové komunikace v roce 2014 

(tabulka) 

 
Zdroj: JESENSKÝ, Daniel. (2014). Mapa MARCOM. Praha: POPAI CE. 2014. 

 

 

Příloha č. 2: Funkční zóny interiérového konceptu agora (grafika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FABBRO, Massimo. (2011) CREA 

International: service design for retail concept 

innovation. service_design_22.11_prague. Praha: 

POPAI konference, 22. 11. 2011. 

 

customers go to ATM 

Legenda: 

Zákazník jde k bankomatu 

Zákazník jde sám ke kiosku 

Zákazník vyžaduje pomoc asistenta 

Bankovní asistent 

Zákazník 



   

Příloha č. 3: Sloupy v pobočce Air Bank ve Vodičkově ulici (obrázek) 

 
Zdroj: http://img.mf.cz/550/037/2-Air_bank_vackova_8.JPG.  

 

Příloha č. 4: Exteriérové značení pobočky uvnitř obchodního domu (obrázek) 

 
Zdroj: http://www.retailblog.cz/www/uploads/1322162972-898642237/AirBank_1.JPG.  

 

 

 

 

 

 

http://img.mf.cz/550/037/2-Air_bank_vackova_8.JPG
http://www.retailblog.cz/www/uploads/1322162972-898642237/AirBank_1.JPG


   

Příloha č. 5: Piktogramy na vstupních dveřích pobočky (obrázek) 

 
Zdroj: http://www.retailblog.cz/www/uploads/1322162972-898642237/AirBank_2.JPG.  

 

Příloha č. 6: Ukázka BankETu na pobočce v Palladiu (obrázek) 

 
Zdroj: http://www.mistoprodeje.cz/image.php?idx=5618&mw=557&mh=432.  

 

 

 

 

http://www.retailblog.cz/www/uploads/1322162972-898642237/AirBank_2.JPG
http://www.mistoprodeje.cz/image.php?idx=5618&mw=557&mh=432


   

Příloha č. 7: Ukázka malování při BankETu (obrázek) 

 
Zdroj: http://img.mf.cz/025/738/2-81a.jpg.  

 

Příloha č. 8: Ukázka nebezpečné plastové hračky pro děti (obrázek) 

 
Zdroj: http://www.airbank.cz/cs/kde-nas-najdete/nase-pobocky/ceske-budejovice/ceske-

budejovice-oc-

gecko/galerie/Contents/0/DE188C41FE9609E95DF325018FFFF0B3/original.jpg?width

=800.  

http://img.mf.cz/025/738/2-81a.jpg
http://www.airbank.cz/cs/kde-nas-najdete/nase-pobocky/ceske-budejovice/ceske-budejovice-oc-gecko/galerie/Contents/0/DE188C41FE9609E95DF325018FFFF0B3/original.jpg?width=800
http://www.airbank.cz/cs/kde-nas-najdete/nase-pobocky/ceske-budejovice/ceske-budejovice-oc-gecko/galerie/Contents/0/DE188C41FE9609E95DF325018FFFF0B3/original.jpg?width=800
http://www.airbank.cz/cs/kde-nas-najdete/nase-pobocky/ceske-budejovice/ceske-budejovice-oc-gecko/galerie/Contents/0/DE188C41FE9609E95DF325018FFFF0B3/original.jpg?width=800
http://www.airbank.cz/cs/kde-nas-najdete/nase-pobocky/ceske-budejovice/ceske-budejovice-oc-gecko/galerie/Contents/0/DE188C41FE9609E95DF325018FFFF0B3/original.jpg?width=800


   

Příloha č. 9: Ukázka přepážkové pokladní zóny (obrázek) 

 
Zdroj: 

http://img.ihned.cz/attachment.php/820/34372820/aio4D7HJKNk6QWbcdfghrxy01Uw

29Rmn/interier_banky.jpg.  

 

Příloha č. 10: Ukázka sekce bankéřů a poradců (obrázek) 

 

Zdroj: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_

pobocka_burinka1.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.ihned.cz/attachment.php/820/34372820/aio4D7HJKNk6QWbcdfghrxy01Uw29Rmn/interier_banky.jpg
http://img.ihned.cz/attachment.php/820/34372820/aio4D7HJKNk6QWbcdfghrxy01Uw29Rmn/interier_banky.jpg
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_pobocka_burinka1.jpg
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_pobocka_burinka1.jpg


   

Příloha č. 11: Ukázka exteriérového značení České spořitelny (obrázek) 

 

Zdroj: http://www.nelso.cz/cz/place/328077/photo/303863.  

Příloha č. 12: Ukázka přesyceného vnitřního prostoru pobočky České spořitelny 

(obrázek) 

Zdroj: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_

pobocka_burinka3.jpg.  

http://www.nelso.cz/cz/place/328077/photo/303863
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_pobocka_burinka3.jpg
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Spolecne_uloziste/Obrazky/Ostatni/Obrazky/tisk_pobocka_burinka3.jpg

