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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o smyslovém marketingu v místě prodeje se 

zaměřením na jeho provedení v praxi. První část nahlíží do psychologie zákazníka a 

snaží se najít příčiny jeho nákupních rozhodnutí. Vzhledem k faktu, že se více než 80 % 

zákazníků rozhoduje o koupi určitého produktu až v místě prodeje, roste důležitost 

marketingové komunikace v místě prodeje, která dokáže impulzní nákup ovlivnit 

nejvíce. V dnešní době navíc zákazníci očekávají od nakupování nějaký ojedinělý 

zážitek spojený s emocemi. Druhá část bakalářské práce se tedy zabývá marketingem 

zaměřeným na emoce, které závisí na smyslovém vnímání. Z toho vyplývá, že je pro 

vyvolání příjemných emocí u zákazníka důležité působit převážně na jeho smysly.  

 Na základě poznatků zahrnutých v části o smyslovém marketingu se bakalářská 

práce nakonec věnuje také příkladům efektivního využití tohoto typu marketingové 

komunikace v praxi. Prostřednictvím terénního šetření je zde podrobně popsáno několik 

provozoven, které nabízejí svým zákazníkům výjimečný zážitek z nakupování.  

 

Abstract 

 The bachelor thesis contemplates sensory marketing at the point of purchase 

with specific focus on its implementation in practice. The first part looks into the 

psychology of a customer and tries to find reasons for his purchasing decisions. Because 

more than 80 % of customers decide on a purchase of a product at the point of purchase, 

the importance of marketing communication at the point of purchase which can 

influence the impulsive purchase is immense. Moreover, nowadays customers expects a 

unique experience connected with emotions from shopping. Therefore, the second part 

focuses on the sense-oriented marketing which is based on emotions. That suggests that 
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in order to draw positive emotions from a customer it is essential to appeal to his 

emotions. 

 Based on findings included in the part dedicated to sensory marketing, the thesis 

concentrates on the examples of effective usage of this type of marketing 

communication in practice. Using a field research, several stores that offer their 

customers a exceptional experience from shopping are depicted thoroughly.  
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Úvod 

Lidské smysly byly v oblasti marketingu dlouho opomíjeny, i když si je 

pravděpodobně každý člověk vědom, jak nezastupitelnou roli v jeho životě hrají. Právě 

skrze smysly prožíváme celý náš život, stejně jako jeho dílčí části spojené s nákupem a 

spotřebou zboží i služeb. Zaměříme-li se tedy v marketingové komunikaci na lidské 

smysly, může to znamenat vytvoření zcela nového, více osobního zákaznického zážitku. 

To však vyžaduje zcela odlišný přístup k marketingu, než jak ho známe nyní. Efektivní 

smyslový marketing by měl být zakomponován v samém jádru celkové marketingové 

strategie značky a jeho výsledky se pravděpodobně projeví spíše z dlouhodobého 

hlediska (Hult, 2009), stejně jako je tomu u budování vztahu se zákazníkem pomocí 

nástrojů public relations. Svoji bakalářskou práci zaměřím konkrétně na využití 

smyslového marketingu v místě prodeje. Ačkoli se zvyšuje obliba on-line nakupování, 

kamenný obchod může stále nabídnout něco navíc. V místě prodeje totiž značky ožívají 

a poskytují tak zákazníkům zcela jiný zážitek z nakupování. (Carter, 2013)  

Vzhledem k hlavnímu tématu této práce se v první části pokusím poodhalit 

chování zákazníka a na základě poznatků najít argument pro pozvednutí aktuální úrovně 

in-store marketingové komunikace, například právě pomocí nástrojů smyslového 

marketingu. V neposlední řadě se zaměřím také na problematiku samotné komunikace 

na prodejní ploše, která je důležitá pro porozumění tématu jako takovému. 

V následující části se budu zabývat samotným marketingem ovlivňujícím 

smysly, a tudíž i emoce, aby bylo zřejmé, zda je přínosné tento druh marketingové 

komunikace v místě prodeje využívat, či nikoli. Postupně také představím všechny 

druhy smyslového marketingu v rozdělení podle konkrétních smyslů. Z těchto informací 

budu následně vycházet v praktické části. 

Pomocí analýzy vybraných prodejen, v nichž se můžeme setkat s ukázkovým 

využitím smyslového marketingu, si kladu za cíl dokázat, že působení na více smyslů 

může vyvolat příjemný zážitek z nakupování, který sami zákazníci ocení. Praktická část 

tedy popisuje jednotlivá místa prodeje, která reprezentují efektivní využití smyslového 

marketingu v praxi a díky tomu mohou sloužit jako zdroj praktických informací pro 

další značky nebo místa prodeje. 
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1. Chování zákazníka 

Abychom mohli zákazníkovi nabídnout přesně to, po čem touží, musíme se 

nejdříve seznámit s jeho obvyklým chováním. Existují publikace, které by psychologii 

zákazníka měly obchodníkům a marketérům pomoci objasnit. S neustálým a rychlým 

rozvojem trhu, společnosti, technologií i samotné nabídky je však stále těžší držet krok 

se zákazníkem. Ba co víc, konkurenční výhodu může zajistit pouze snaha být o něco 

napřed. V této kapitole se tedy zaměřím na teoretický výklad chování zákazníka a 

nakupujícího, ze kterého vyplývá důvod a podstata využití smyslového marketingu 

v místě prodeje, což je tématem celé bakalářské práce. 

 

1.1 Rozdíl mezi zákazníkem, nakupujícím a spotřebitelem 

Zákazníkem se člověk stává v momentě, kdy projeví zájem o danou službu či 

produkt. Zákazník, jehož potřeby a přání jsou uspokojeny, se posléze stává 

nakupujícím. Nemusí však být automaticky spotřebitelem, tedy konečným uživatelem, 

zakoupeného zboží nebo služby. Nejběžnějším příkladem jsou ženy nakupující pro své 

muže a děti jakožto spotřebitele. Proto je důležité od sebe tyto pojmy odlišovat. Jsou 

totiž klíčové pro správnou marketingovou komunikaci a její zacílení. (Zamazalová, 

2009, s. 67) 

 

1.2 Spotřební chování 

Názory na spotřební chování se mění s dobou, pokrokem i přibývajícími 

výzkumy. Jde o složitou otázku, na kterou neexistuje jednotná odpověď. 

V následujících řádcích proto uvedu různé přístupy k věci, aby byla tato práce 

objektivnější.  

Pokud do běžného chování jedince zahrneme nějaký předmět a službu určenou 

ke spotřebě, můžeme mluvit o spotřebním chování. Pouze jednou z fází spotřebního 

chování je chování nákupní. Zamazalová (2009) tvrdí, že ve snaze pochopit nákupní 

chování zákazníků musíme brát v úvahu kontext spotřebního chování. Přes teorie o 

faktorech ovlivňujících spotřební chování se však dostaneme až k iracionalitě člověka a 

významu impulzního nakupování, což tyto teoretické myšlenky může v praxi vyvracet. 

Pokud se snažíme porozumět nákupnímu chování zákazníka, je pro nás také důležité 
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místo, kde k nákupu dochází, a povaha produktu nebo služby, které zákazník zvažuje 

koupit. Pokud se jedná o zboží, které nepodléhá rychlé spotřebě (například automobil, 

bílá elektronika apod.) je zákazník nejen citlivější na cenu, ale také o koupi přemýšlí 

déle, porovnává konkurenci, parametry a zkušenosti ostatních. V takovém případě 

pochopitelně nelze spoléhat na možnost impulzního nákupu. Ten je pro nás klíčový 

především v oblasti rychloobrátkového zboží a v místě jeho prodeje. Smyslový 

marketing ale dokáže příznivě ovlivnit také prostředí nákupu onoho zboží, o kterém má 

zákazník tendenci více přemýšlet. Proto nelze ani v tomto případě teoretické modely 

spotřebního chování zcela zatracovat, ale naopak je porovnat a vybrat z nich to 

nejpodstatnější pro využití ve smyslovém marketingu. (Zamazalová, 2009, s. 69) 

Spotřební chování představuje vybírání, kupování, používání či vyřazování zboží 

a služeb, které v určitou chvíli uspokojují potřeby a přání zákazníka. Toto chování je 

podle Kotlera a Kellera (2013) ovlivňováno faktory kulturními, společenskými a 

osobními, přičemž kulturní faktory považují autoři za nejvlivnější. Na nakupování mají 

samozřejmě vliv i psychologické procesy jako motivace, vnímání, poznávání a 

zapamatování. Ale zároveň jsou autoři přesvědčeni, že nákupní proces začíná dlouho 

před samotnou koupí s důsledky doznívajícími ještě dlouho poté a že jej lze přesně 

seřadit do pěti stádií: rozpoznání problému, vyhledání informací, vyhodnocení 

alternativ, kupní rozhodnutí a ponákupní chování. (Kotler a Keller, 2013, s. 189) 

Vysekalová (2011) považuje za rozhodující již zmíněné psychické procesy, které 

utvářejí charakter naší osobnosti – vnímání, pozornosti, učení, paměť, zapomínání, 

potřeby a motivace. Tato teorie je zajímavá pro téma smyslového marketingu, neboť již 

v prvotní fázi, tedy ve fázi vnímání, jsou podněty převáděny do smyslových pocitů 

zákazníka, které lze pomocí vhodných nástrojů smyslového marketingu navíc úspěšně 

stimulovat. (Vysekalová, 2011, s. 26) 

Zároveň Vysekalová (2011) poukazuje na obtížnost kompletní predikce lidského 

chování, a to i přes výsledky mnoha vědních oborů, které se touto problematikou 

zabývají. Přichází s modelem černé skříňky (známý také jako model podnětu a reakce). 

Tento model připouští, že jsme schopni chápat procesy v mysli jen omezeně a že tedy 

představují pro marketingové odborníky tzv. zákazníkovu černou skříňku. Černá 

skříňka je chápána jako interakce předpokladů zákazníka ke kupnímu rozhodování, na 

které zároveň mohou působit nejrůznější okolní podněty. Černá skříňka rovněž 

představuje mentální proces znemožňující kvantifikaci i výzkum. Vzorec modelu černé 

skříňky lze vyjádřit takto: podnět – černá skříňka – reakce. (Vysekalová, 2011, s. 36) 
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Ve většině modelů spotřebního chování se předpokládá, že se zákazník seznámí 

s informacemi o produktu či službě, zváží i jiné možnosti, provede osobní hodnocení a 

po tom všem racionálně nakoupí. Po nákupu nebo finální spotřebě mozek situaci znovu 

vyhodnotí a vytvoří názor, který ovlivní další zakoupení stejné služby či produktu. 

V dnešní době už je na podobné modely nahlíženo daleko skeptičtěji, protože jsou nejen 

těžko měřitelné, ale navíc poněkud přeceňují lidskou racionalitu. Někdy zkrátka nejdřív 

vybíráme a až potom přemýšlíme o tom, zda je to správné rozhodnutí. Zmiňované 

modely spotřebního chování pouze popisují, jak by se v ideálním případě zákazníci 

mohli chovat, ale nejsou příliš relevantní v otázce, jak zákazníci skutečně jednají. 

Podle Easta (2013) se nyní odborníci přiklánějí spíše k tzv. částečným modelům 

rozhodování: 

1.2.1 Kognitivní model 

Kognitivní model bere v úvahu racionalitu jako součást nákupního chování. 

Rozhodnutí o nákupu pramení ze zvážení alternativ, které jsou podrobně prozkoumány 

a porovnány. Marketingoví specialisté mohou toto kognitivní rozhodování ovlivnit 

poskytnutím takových informací, které povedou k preferenci produktu před konkurencí. 

(East, 2013, s. 6–13)  

Například u exotických potravin, které nejsou známé pro českého spotřebitele, 

často chybějí informace o možnostech používání výrobku. Vhodně zvolená komunikace 

v místě prodeje s praktickými informacemi tak může být pro zákazníky nápomocná, 

neobtěžuje je jako běžná reklama. (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, s. 20) 

1.2.2 Model posílení (z anglického reinforcement model) 

Tento model vychází z teorie psychologa B. F. Skinnera (2011) zabývající se 

motivací lidí. Rozhodnutí je zde řízeno faktory vycházejícími z okolního prostředí, které 

umožňuje a upřednostňuje určité možnosti více než ty ostatní. (Skinnerova teorie 

zesílení, 2011) 

Okolí ovlivňuje lidské chování hned dvěma způsoby. V prvním případě 

umožňuje prostředí, aby se určité věci staly, či nikoli. Jednoduchým příkladem je 

situace, kdy může zákazník zakoupit jen naskladněné zboží, jiný výběr mu dané 

prostřední neumožňuje. Druhý případ předpokládá, že bude opakováno spíše takové 

chování, které už v minulosti mělo pozitivní výsledek. Tento takzvaný posilující efekt v 

chování je předmětem zájmu teorie učení, která je systematickým popisem vztahu mezi 
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prvotním chováním, jeho výsledky a chováním následujícím. Z této teorie vychází 

model posílení i zvyklostní model. 

Z teorie posílení vyplývá, že odměnou za pozitivní chování se toto chování 

posiluje. Naopak trest za negativní chování je často příčinou oslabení negativního 

chování. A pokud chybí jakákoli odměna nebo trest, není pro výjimečné chování důvod.  

Aby marketingoví odborníci ovlivnili nákupní rozhodování, mohou upravit 

situaci, ve které se zákazník nachází. Nejúčinnější je v tomto případě právě podpora 

prodeje jako slevy, ochutnávky, výrobek zdarma a podobně. Ke snížení efektivity těchto 

nástrojů však může dojít v momentě, kdy je jich příliš hojně využíváno.(East, 2013, s. 

6–13) 

1.2.3 Zvyklostní model 

Rozhodnutí je spojeno se známými podněty – název, logo, barvy nebo balení – 

které si zákazník asociuje se značkou, se kterou již přišel do kontaktu. Nové značky se 

tedy musí snažit vytrhnout zákazníka ze své zvyklosti, což vyžaduje speciální přístup 

v komunikaci. Klasická reklama bude nejspíš ignorována a slevy nebo produkty zdarma 

často v budoucnu nemusí vést k opětovanému nákupu za běžnou cenu. (East, 2013, s. 6–

13) 

Další úhel pohledu na chování zákazníka nabízí Kahnemann (in Earls, 2008), 

který je pravděpodobně nejvýznamnějším zastáncem tzv. „líného vědomí“. Naše mysl 

se nás snaží úmyslně oklamat, aby zabránila usilovnému přemýšlení. Na základě mnoha 

experimentů dokázal, že lidské uvažování není tak racionální, jak by se mohlo zdát. 

Tato myšlenka dokonale popisuje situaci, ve které se zákazník nachází během 

nakupování a kterou je třeba využít jako vhodné prostředí pro efektivní in-store 

komunikaci. Podle Kahnemanna (in Earls, 2008) nejsme přesní, ale snažíme se 

zjednodušit chápání světa, takže podvědomě hledáme to, co je nám povědomé. Z tohoto 

důvodu je důležitá jednotná identita značky a integrovaná marketingová komunikace. 

Naše vnímání a myšlení je navíc převážně intuitivní, proto je správná organizovanost 

místa prodeje a snadná manipulace s výrobky tak stěžejní. Mimo to se zřídkakdy 

snažíme věci propočítávat, což je ideální předpoklad pro docílení impulzního nákupu, a 

v neposlední řadě jsou lidé podle Kahnemanna (in Earls, 2008) řízeni hlavně emocemi. 

Jak se tedy v dané situaci cítíme, bezpochyby ovlivní naše nákupní rozhodování a lze 
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toho docílit například stimulací smyslů a navození příjemného prostředí pomocí dalších 

nástrojů in-store komunikace.  

Důležité je také podotknout, že lidé mají tendenci ve výzkumech tvrdit to, co se 

od nich pravděpodobně očekává, nikoli to, co je pravdou. Zeptáme-li se zákazníků, co je 

v rozhodování ovlivnilo, budou mít tendenci svůj čin racionálně ospravedlňovat, což 

nás může opět vést k doměnce, že člověk je tvor racionální. (Earls, 2008, s. 53–55) 

Zodpovědět otázku, jak se zákazníci rozhodují, pomáhají také moderní techniky 

výzkumu. Velký posun v neurovědě umožnil nahlédnutí přímo do mozku zákazníka, 

který i přes veškeré teorie psychologové vždy nazývali černou skříňkou. Metody jako 

funkční magnetická rezonance dokážou zachytit, co se v mozku děje například 

v momentě, kdy se nám zdá být cena příliš vysoká. Díky další technologii EEG se daří 

snižovat náklady spojené s výzkumem, což vede ke zkoumání většího počtu lidí a 

vytvoření statisticky relevantního vzorku pro tvorbu produktů i marketingové 

komunikace. (Dooley, 2012, xii) Neuromarketing neodhaluje pouze to, co se v mozku 

děje pomocí jeho skenování, ale je spojením poznatků behaviorální biologie, 

neuropsychologie, anatomie, kognitivních věd a dalších neurověd s marketingovým 

zkoumáním zákazníka. Neuromarketingový výzkum dokáže odhalit nejlépe, zda funguje 

smyslový marketing, který sami zákazníci ani nemusí postřehnout, zato jejich smyslová 

centra v mozku ano. (Zurawicki, 2010, s. 1) 

Ani neuromarketingové výzkumy se však netěší úplnému uznání, i když jsou do 

nich v této době vkládány velké naděje na objektivní odhalení fungování mozku 

zákazníka. Sociolog Bernard Cova (in Earls, 2008) se odklání od individualistického 

modelu zkoumání jednotlivce k lidskému chování chápanému v sociálním kontextu a 

doporučuje zkoumat „kmenové“ nebo sociální prostředí ve kterém žijeme. (Earls, 2008, 

s. 69) 

 

1.3 Impulzní rozhodování 

 Impulzní nakupování bylo do nedávna vnímáno negativně, jako projev 

nedospělosti nebo nižší inteligence. Nyní je však nahlíženo na impulzní rozhodování 

v nakupování neutrálně, nebo dokonce pozitivně v případě, že jde například o spontánně 

zakoupený dárek nebo suroviny na večeři, na kterou jste právě dostali chuť. Impulzní 

nakupování lze definovat jako tendenci zákazníka nakupovat neplánovaně, bez 

rozmyslu a urychleně. V případě impulzních zákazníků je vysoce pravděpodobné, že 
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budou snadno reagovat na stimuly podporující impulzivní nákup, jejich nákupní 

seznamy jsou jen přibližné a otevřené nečekaným nabídkám. (Rook a Fisher, 2015) 

Podle nejaktuálnější studie Shopper Engagement Study Czech Republic 2015 

zveřejněné agenturami Ipsos a POPAI CE probíhá celých 87 % nákupních rozhodnutí až 

v místě prodeje. Předmětem zkoumání bylo nakupování v českých hypermarketech a 

supermarketech, přičemž celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících. Hlavním důvodem 

impulzního nákupu bylo podle 39 % nakupujících připomenutí potřeby výrobku. 

Zajímavě zpracované in-store materiály jsou tak původcem impulzu, který zákazníky 

dokáže přesvědčit, že daný produkt patří do jejich nákupního koše (87 % dnešních 

nákupních rozhodnutí probíhá až v místě prodeje, 2016). Stále ale platí, že 

k impulznímu nákupu musí mít zákazník čas a příležitost. Pokud je prodejní jednotka 

špatně organizovaná a zákazník stráví příliš mnoho času hledáním potřebného zboží, 

nebude takové prostředí příliš vhodným pro spontánní nákup. (Jesenský, 2015) 

 

1.4 Rekreační nakupování 

Dalším fenoménem, který zcela odporuje teoretickým modelům spotřebitelského 

chování, je rekreační nakupování. To se stalo jednou z nejčastějších volnočasových 

aktivit celé společnosti. Profesor Dallen J. Timothy (2005) rozlišuje termíny kupování a 

nakupování. Kupování, z anglického buying, vyjadřuje získání určitého produktu nebo 

služby od prodejce, zatímco nakupování, z anglického shopping, zastupuje vybírání, 

porovnávání, zjišťování cen, hledání vlastního stylu, ale i pouhé procházení se a 

setkávání se s jinými lidmi. Nakupování už tedy dávno není pouze o získávání zboží. 

Díky tomu vzniká prostor a důvod pro vytváření příjemného prostředí v místě prodeje, 

který může právě u rekreačních nakupujících umocnit zážitek z nakupování, od něhož 

se odvíjí další chování zákazníků. (Timothy, 2005, s. 23-40) 
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2. Komunikace v místě prodeje 

Přes různé přístupy ke spotřebnímu chování zákazníků se nyní dostáváme přímo 

ke komunikaci v místě prodeje, která by v ideálním případě měla být tvořena v souladu 

s výše uvedenými poznatky. Jak již bylo uvedeno dříve, je třeba v jednotlivých 

prodejních jednotkách vždy vycházet z cílové skupiny zákazníků a povahy nabízeného 

produktu či služby. 

Místo prodeje není jen prostor, kde jsou prodávány výrobky. V podstatě je to 

hlavně velice důležitý marketingový nástroj, který by měli obchodníci umět využívat 

k vytvoření ojedinělého zážitku pro zákazníky, ke komunikaci s různými cílovými 

skupinami, k budování image značky a v neposlední řadě samozřejmě k růstu prodejů. 

Návštěva prodejní jednotky je pro každého zákazníka zážitkem zapojujícím všechny 

smysly. Od chvíle, kdy do obchodu vstoupí, přes procházení mezi regály až po kontakt 

s pracovníkem u pokladny na něj působí nesčetné množství vůní, zvuků, barev, 

produktů, kterých se automaticky dotýká nebo je zkouší. Žádné jiné médium nenabízí 

tak širokou interakci se zákazníkem jako místo prodeje. (Perrey, 2013, s. 197) 

Marketing, který je uplatňován v místě prodeje, se také jinak nazývá in-store 

marketing, marketing at retail nebo POS (point of sale) marketing. Termín POP (point 

of purchase) komunikace je souborným označením pro všechny reklamní materiály 

použité v místě prodeje. Tento druh marketingové komunikace spadá spolu s public 

relations a direct marketingem do tzv. podlinkových aktivit a obecně je označován jako 

druh sales promotion neboli podpory prodeje. Do nadlinkových aktivit řadíme, pro 

srovnání, reklamu v televizi, tisku, rádiu, na internetu nebo v outdooru. Funkcí POP 

komunikace je informovat, připomínat, podněcovat, prodávat a vytvářet příjemnou 

atmosféru pro podpoření nákupního zážitku. (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, s. 

16) 

Vzhledem k tomu, že jsou tyto marketingové aktivity v místě prodeje zaměřeny 

také na konečného spotřebitele, jsou označovány rovněž jako tzv. consumer promotion. 

Hlavním účelem jejich využití je zejména krátkodobá maximalizace prodejů 

s případným výsledkem zvýšení dlouhodobých prodejů. Kromě toho jsou consumer 

promotion vhodným nástrojem pro zavedení nového produktu, zvýšení povědomí o 

značce, poptávky po produktu nebo přijetí značky spotřebitelem a nakonec také pro 

budování loajality zákazníků ke značce. (Bárta, Pátík a Postler, 2009, s. 201) 
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K tomu, aby byla komunikace v místě prodeje funkční, je nezbytná kooperace 

mezi distributorem, který má zájem o podporu svého produktu, a maloobchodníkem. 

Následně je důležité vytvoření strategické POP komunikace. V případě nedostatečné 

spolupráce nebo nepropracovaného návrhu může dojít k tomu, že bude v prodejně příliš 

mnoho POP prostředků, které překážejí zákazníkům v plynulém nákupu. Materiály 

mohou být také vlivem nepozornosti personálu v prodejně špatně rozmístěny nebo 

poškozeny. V případě prodejních stojanů je rovněž důležitá kontrola za účelem 

průběžnému doplňování zboží. Ze strany výrobce jsou potom nejčastější chyby 

v provedení POP materiálů. Komunikační prostředky mnohdy o ničem neinformují, pro 

zákazníka jsou doslova nic neříkající nebo nejsou integrovány do celkové komunikační 

kampaně. Efektivní POP materiál může sloužit jako připomenutí nabídky, kterou již 

zákazník zná z jiného média. (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, s. 20) 

„Čím více odpovídá POP nosič dané komunikační strategii, tím více se vryje do 

paměti veřejnosti a zákazníků, přispívá k vytváření zážitků a posílení image značky.“ 

(Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, s. 21) 

Stoupající vliv POP komunikace si uvědomují i jednotlivé pobočky samotných 

značek. A to nejen v případě produktového sortimentu, ale i služeb. Například stále více 

bank a autosalonů přizpůsobuje místo prodeje cílové skupině svých zákazníků, aby u 

nich vyvolaly příjemné pocity, pozitivní zážitky a zároveň sdělily potřebné informace.  

3. Marketing zaměřený na emoce 

Aby se značka dokázala odlišit od svých konkurentů, musí být před nimi stále o 

něco napřed. Proto pouhé využívání běžných marketingových nástrojů a kanálů nemusí 

déle fungovat. Zákazníci si žádají emocionální zážitek a zaujetí všech smyslů. Běžné 

vizuální reklamy a jiné otřelé způsoby komunikace jim splývají v jeden velký reklamní 

smog. (Kotler in Lindstrom, 2010, předmluva) Pro detailnější rozpracování tohoto 

tvrzení se v následující kapitole zaměřím nejdříve obecně na problematiku emocí, které 

jsou vždy výsledkem jakékoli duševní činnosti, tedy i samotného nákupu a působení 

smyslového marketingu. Přese všechny smysly, jež mohou být pozitivně ovlivněny 

z důvodu vyvolání příjemných emocí, se dostanu až ke konkrétním nástrojům vhodným 

pro tento druh komunikace.  

Emoce doprovázejí veškeré naše počínání a jsou zcela subjektivní, což znamená, 

že každý člověk může na stejný podnět reagovat rozdílně. Jde o komplexní jev 

skládající se z citů, které vyjadřují prožívání určité situace, fyziologických změn 
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v organismu a způsobu chování. Pro zohlednění emocí v marketingové komunikaci je 

třeba mít na paměti, že jsou emoce dále vázány na konkrétní situaci v daném okamžiku, 

odehrávají se bezprostředně a okamžitě. Emoce jsou také neopakovatelné, proto si sice 

můžeme vybavit vjem, který určité emoce vyvolal, ale stejné city nikoli, ty se 

s prožitým obsahem mění. Zároveň jsou však emoce podmíněné a setrvačné. Pokud má 

tedy zákazník špatnou zkušenost s určitým produktem, může se stejná negativní emoce 

objevovat i u dalších výrobků téže značky. Samozřejmě to platí i naopak, ale negativní 

emoce je většinou silnější. Významná je i komunikační funkce emocí, kdy například 

radostný výraz značí dobrou zprávu a naopak. Pro marketingovou komunikaci je velice 

důležitý především fakt, že jsou emoce také přenosné. Výraz nebo tón hlasu může u 

ostatních evokovat stejné pocity. (Vysekalová, 2014, s. 54–60)  

Právě tímto posledním jevem, který zapříčiňují tzv. zrcadlové neurony, se ve své 

knize zabývá Lindstrom (2009), i když původně byly popsány už v roce 1992 

Rizzolattim. Zrcadlové neurony, umístěné ve spodní části přední kůry mozkové a 

v horním temenním laloku, aktivují tyto oblasti mozku v situacích, kdy někdo něco 

předvádí nebo kdy daná osoba jen pozoruje někoho jiného, jak něco předvádí. Avšak 

pouhou aktivací zmíněných mozkových částí funkce zrcadlových neuronů nekončí. 

Nejdůležitějším poznatkem pro marketingovou komunikaci je fakt, že jsou zrcadlové 

neurony také zodpovědné za to, že odpozorované chování máme tendenci nevědomky 

napodobovat.  Zrcadlové neurony tedy vysvětlují, proč si snadno koupíme produkt, 

který nám představuje nějakou emoci spojenou s jeho užíváním. (Lindstrom, 2009, s. 

53-65)  

Přelomem tisíciletí se společnost za doprovodu rostoucí globalizace, digitalizace 

a konkurence dostala z ekonomiky kontrolované průmyslem a ovládané výrobou 

k ekonomice řízené spotřebou a ovládané spotřebitelem. Jinými slovy, zákazník dnes 

zcela určuje nabídku. Období blahobytu navíc přispívá k tomu, že se člověk během 

nakupování nerozhoduje racionálně, čímž opět navazujeme na hlavní problém první 

kapitoly, ale stále větší vliv mají právě emoce. Knap (2010) tento fenomén 

pojmenovává jako zážitkovou ekonomiku, ve které emoce významně ovlivňují 

vnímanou kvalitu a hodnotu zboží či služeb.  Toto emoční rozhraní dle Knapa formátuje 

naše zážitky podle intenzity, kterou vyvolávají v emočních mozkových centrech. 

Některé zážitky se tak mohou uložit v dlouhodobé paměti spolu se silnými a trvalými 

asociacemi, jiné se naopak dostanou pouze do paměti krátkodobé. (Knap, 2010) 
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Podle Jesenského (in Vysekalová, 2014) vyžaduje tento přechod od racionálního 

chování k emočnímu komplexní změnu nákupního prostředí s cílem ovlivnit více 

lidských smyslů zároveň. Zákazníci se při nakupování řídí často zvykem a 

k impulznímu nákupu je mohou přimět právě emoce. Vzhledem k ohromné nabídce 

zboží v supermarketech a hypermarketech se pro nás toto zvyklostní chování stává 

záchranným prostředkem před stresujícím zážitkem z výběru a orientace v místě 

prodeje.  Úkolem efektivní in-store komunikace by potom měla být změna nákupního 

prostředí tak, aby zákazníka příjemně vyrušila od nákupní rutiny. Zákazník díky tomu 

může navzdory svému zvyku zakoupit zcela jiný produkt, který v případě dobré 

zkušenosti dokonce zařadí do svého repertoáru obvykle kupovaných produktů. Obecně 

od POP médií zákazník především očekává, že urychlí jeho rozhodování, zjednoduší 

nákup, ušetří čas či peníze nebo ho pobaví.  Je třeba mít ale stále na paměti, že 

neopatrným využíváním emocí v in-store komunikaci může dojít také k situaci, kdy 

změna prostředí zákazníka ruší nepříjemně a přivodí mu nepatřičnou náladu. Dalším 

problémem, který se v místě prodeje často vyskytuje, je vytvoření tzv. emoční propasti. 

Marketingová komunikace mimo prodejní plochu může zákazníka navnadit ke koupi, 

nicméně špatně zvládnutá in-store komunikace, nebo jen nedbalé umístění zboží, tuto 

emoci snadno naruší a nestimuluje zákazníka k impulznímu nákupu. (Vysekalová, 2014, 

s. 198-216) 

 

4. Smyslový marketing 

Jedním z nejnovějších způsobů, jak vyvolat v zákazníkovi emoce příjemné 

k nakupování, je smyslový marketing, který může být definován jako „marketingová 

disciplína, jejímž cílem je podnítit spotřebitele k nákupu a posílit jeho vztah ke značce 

působením na všechny jeho smysly. To se děje prostřednictvím aktivit zaměřených na 

výrobek, distribuci a komunikaci.“ (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 49) 

Krishna navíc tvrdí, že jsou produkty smyslové (z anglického výrazu sensual) už ve své 

podstatě. Jejich spotřeba je vždy spojena s nějakým smyslem, proto je úkolem 

smyslového marketingu zapojit tyto smysly ještě před samotným nákupem a vytvořit 

tak pro zákazníka přitažlivější produkt. (Krishna, 2010, s. 1-4) Stále však platí, že 

nakupujeme především očima, jelikož zrakem je řízeno přibližně 80 % nákupního 

rozhodování. Využití smyslového marketingu tedy nijak neznevažuje vizuální 

komunikaci, ani se ji nesnaží nahradit pouze cílením na jiné, netradiční smysly. Pro 
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zefektivnění stimulace emocí je naopak velice vhodné využití tzv. multisensorického, 

neboli více smyslového marketingu, který působení na různé smysly kombinuje. 

(Jesenský z Vysekalová,  2014, s. 203) 

Lindstrom (2009) poukazuje na výzkum Calvertové, který se zabýval právě 

problematikou působení na více smyslů zároveň. Respondentům byly v první fázi 

výzkumu předkládány samostatně vizuální materiály globálních značek, druhá část byla 

zaměřena jen na vnímání vůní. Z výsledků překvapivě vyplynulo, že byly oba podněty, 

jak vizuální, tak aromatické, respondentům stejně příjemné. Když však dotazovaní 

vnímali obrazové materiály a vůně zároveň, měli tendenci hodnotit takovou situaci 

daleko příjemněji, než v případě obou vjemů samostatně. Calvertová také na základě 

neurologických výzkumů vypozorovala, že když příjemná vůně odpovídá 

sympatickému vizuálnímu podnětu, vnímáme celou kombinaci pozitivněji a navíc si ji 

snadno zapamatujeme. Pokud se však aroma k vizuálu nehodí, mozek má tendenci tento 

podnět odmítat a později jej i zcela zapomenout. (Lindstrom, 2009, s. 138-139) 

Smyslový marketing samozřejmě využívá i další smysly – chuť, hmat a sluch. 

V následující části popíšu jednotlivé druhy in-store komunikace dle konkrétních pěti 

smyslů. 

 

4.1 Vizuální in-store komunikace 

Z hlediska vizuálního marketingu je stěžejní práce s barvami, světlem, grafikou, 

rozmístěním zboží, organizací produktů, celkovým uzpůsobením prostoru, designem i 

vzezřením zaměstnanců. (Vysekalová, 2012, s. 90) Také samotný vnější vzhled 

prodejny by měl vzbudit v kolemjdoucích zvědavost a chuť obchod navštívit. Místo 

prodeje musí spotřebitele doslova zvát dovnitř, nechat ho jednoduše do obchodu 

nahlédnout, nevytvářet překážky v podobě tmavého prostředí, těžko přístupného vchodu 

nebo neprůhledných výloh. V jistých případech se ale můžeme setkat také se záměrným 

odchýlením od tohoto pravidla za účelem interakce se speciální cílovou skupinou 

zákazníků. Názorným příkladem této výjimky je prodejna ALO diamonds detailně 

popsaná v praktické části bakalářské práce. Kromě vnějšího vzhledu by měl na 

zákazníka zapůsobit prostor uvnitř prodejny, kde je třeba vytvořit atmosféru, která 

v zákazníkovi vyvolá příjemné emoce a nenásilně jej přiměje strávit nakupováním více 

času a utratit tak i více peněz. (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 51) 

Reklama by měla vzhledem k prostředí, ve kterém je umístěna, působit výrazně 
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kontrastně, neměla by s prostředím splývat a tak v něm zanikat. (Vysekalová, 2012, s. 

90) 

Vystoupit z pozadí pomáhají komunikačním nástrojům tvary a především barvy. 

Barvy mají na zákazníka psychologický, fyzický i ekonomický vliv a vyvolávají různé 

reakce. Pro marketingovou komunikaci je vedle způsobu vnímání barev také velice 

důležitá psychologie barev, jejíž základy položil J. W. Goethe. Jeho nejobecnější 

rozlišení na barvy teplých a studených tónů je používáno dodnes. S psychologií barev 

úzce souvisí také symbolika. Černá a bílá představují ve většině kultur život a smrt nebo 

dobro a zlo, zatímco červená je spojována s ohněm, silou a láskou. (Vysekalová, 2012, 

s. 93-94) Vzhledem k obsáhlosti problematiky, která nestojí v centru zájmu této práce, 

je stručná psychologie barev ilustrována v příloze. 

Co se týče prostředí místa prodeje, obecně jsou preferovány spíše chladné barvy, 

jelikož mají pozitivně zklidňující vliv a tvoří tak prostředí příjemné pro utrácení. 

Stimulovat k nákupu může ale také teplá červená barva, a to v případě, že jde o 

rychloobrátkové zboží, pro které je typický impulzní nákup. (Varga, Dlacic, Vujicic, 

2014) Modrá plocha se však zároveň jeví menší než stejně velká plocha ve žluté barvě, 

protože barvy mají také vlastnost měnit vnímání velikosti, hmotnosti, plochy i objemu. 

(Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 51) Pro požadované vyznění barev je 

důležité i správné světlo, které ovlivňuje barevnou sytost. (Vysekalová, 2012, s. 93) 

 

4.2 Audio in-store komunikace 

Hudba v místě prodeje je silným emocionálním spouštěčem a má vliv na 

vnímání prodejny. Například využití klasické hudby navozuje pocit luxusního prostředí. 

Její tempo může určovat také rychlost, jakou se zákazník po prodejně pohybuje a 

nakupuje. (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 52) Hudba rovněž dokáže 

vyvolat různé vnímání stejného obrazu, což se využívá pro dokreslení scén především 

ve filmových snímcích. Představíme-li si například obyčejný fotoportrét náhodného 

člověka, za doprovodu romantické hudby nám může připadat přitažlivý, kdežto 

s podkresem hororové hudby v nás může vyvolat strach. (Štibinger, 2016) Samotný 

hudební styl může ovlivnit také to, jaký produkt si vybíráme. Výzkum univerzity 

v Leicestru prokázal, že během přehrávání ryze francouzské hudby v supermarketu se 

značně zvýšil prodej francouzských vín, zatímco při typické německé dechovce vzrostl 

nákup německého ryzlinku. (Lindstrom, 2009, s. 151)  
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Nejde však pouze o zvukovou kulisu, která může být využívána jako nástroj pro 

navození určité atmosféry nebo jako médium propagující prodejní akce. Výrobci se 

stále více zaměřují na unikátní zvuk samotného výrobku, který by měl sloužit jako 

symbol evokující tento konkrétní produkt. Zvuk je významným aspektem mnoha 

spotřebních zážitků, a i když je typický pouze pro konkrétní činnost, lze z něj vytvořit 

také zvuk jedinečný pro konkrétní značku či produkt. Společnost Kellogg’s se několik 

let zabývala zvukem křupání jejich cereálií, aby každé dítě rozeznalo tento produkt od 

konkurence. Motocykly značky Harley Davidson zase bezpečně poznáte podle 

jedinečného zvuku motoru a Ford vyvinul pro jeden ze svých modelů zvláštní zvuk 

zamykání dveří u auta, který připomíná zavírání trezoru. V těchto případech jde o 

ukázkové začlenění smyslů do samotného brandingu, tedy tzv. sensory brandingu. 

(Lindstrom, 2010, s. 9-43) Na stejném principu lze pracovat také s unikátní znělkou 

typickou pro danou značku. Tyto krátké audio prvky lze mimo jiné v in-store 

komunikace velice dobře využít pro nevšední upoutání pozornosti. Názorným příkladem 

je interaktivní regálové čelo značky Milka detailněji popsané v kapitole číslo 5.3 

pojednávající o haptickém marketingu. 

 

4.3 Olfaktorická in-store komunikace 

Čich je stěžejní pro vnímání chuti, proto by bez vůně chutnaly věci velice 

podobně. Tuto významnou roli vůně lze využít pro odlišení se od konkurence, stejně 

jako ke zlepšení spokojenosti zákazníků s produktem i samotným místem prodeje. 

(Morrin in Krishna, 2010, s. 75) Člověk je schopný zapamatovat si a rozlišit až 4000 

různých vůní, které dokážou vyvolat i již zapomenuté vzpomínky. Příjemné aroma, 

podobně jako hudba, také ovlivňuje vnímání času a kvality výrobku. Výběr vhodných 

vůní pro místo prodeje by měl být promyšlený, nejlépe ve spolupráci s odborníkem, a 

integrovaný do celkové marketingové strategie podniku. (Boček, Jesenský, Krofiánová 

a kol., 2009, s. 50-54) Podle povahy výrobku či služby a na základě stanovených cílů se 

využívá samotná produktová vůně nebo častěji vůně nepřímo spojené s produktem. 

Z praktického hlediska dokáže aplikace aroma dotvořit atmosféru místa prodeje, oddělit 

různé zóny, ale i odstranit nežádoucí zápach, desinfikovat a likvidovat hmyz (Štibinger, 

2016). 

Výběr vůně však nemusí být tak jednoduchý a explicitní, jak se může zdát. 

Nejde například jen o podpoření prodeje cukrovinek pomocí čokoládové vůně. Složitost 
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tohoto problému názorně ilustrují příklady, které uvádí Jesenský (in Vysekalová, 2014). 

Například chuť na sladké se ochutnávkami v místě prodeje, jež by se mohly zdát být 

vhodným nástrojem pro stimulaci chuťových buněk, uspokojí a zákazník tedy nemá 

déle potřebu si něco sladkého koupit. V trafikách se zase osvědčilo aroma kávy, jejíž 

vůně vyvolává chuť na tabákové výrobky. Posledním příkladem je šíření vůně pečiva 

v prodejnách s potravinami, nebo dokonce umístění pekárny u vchodu prodejní 

jednotky, což funguje jako stimul pocitu hladu a zdánlivě hladový zákazník logicky 

nakupuje více, než ten nasycený. (Jesenský z Vysekalová, 2014, s. 203) 

V neposlední řadě poukazuje Vysekalová (2012) na důležitý rozdíl mezi pouhou 

aromatizací prodejního prostoru a scent marketingem. Bez podrobné znalosti působení 

vůní na zákazníka může být provonění prodejny kontraproduktivní. Důležité je držet se 

cílů tohoto druhu marketingu, a to navození pocitu pohody a pozitivního ovlivnění 

nákupního chování. (Vysekalová, 2012, s. 102) 

Vůně může být rovněž součástí smyslového brandingu. Dokázaly to například 

Singapurské aerolinie, které mají na vůni ve svých letadlech dokonce patent, nebo 

společnost Nescafé, jejíž sklenice instantní kávy jsou pečlivě navrženy tak, aby po 

otevření uvolňovaly co nejvíce vůně. (Lindstrom, 2009, s. 142) 

 

4.3.1. Výběr vůně v praxi 

Je poměrně obtížné představit si proces výběru vůně vhodné pro určité místo 

prodeje. Oslovila jsem proto odborníka na smyslový marketing Aleše Štibingera ze 

společnosti GAIA GROUP, aby mi celý postup osvětlil. Štibinger (rozhovor, 2016) 

v první řadě považuje za důležité stanovit si cíle, kterých chce klient pomocí 

smyslového marketingu dosáhnout. Může jít o zvýšení zákaznické loajality, neboli 

opakované návštěvy, prodloužení času stráveného v provozovně, odlišení se, změny ve 

struktuře zákazníků, zvýšení povědomí o značce atd. Podle Štibingera se jeho klienti 

primárně nezaměřují na přínos pro prodej či ekonomické výsledky. Někteří vnímají 

smyslový marketing jako součást kultury prostředí, kterou chtějí svým zákazníkům 

nabídnout, aby se v místě prodeje cítili dobře. Druhá skupina klientů sice o kultuře 

prostředí příliš nepřemýšlí, ale chce využít smyslového marketingu, protože jiná 

úspěšná značka s ním také pracuje. I když nebývá finanční efekt primárním cílem, může 

se projevit jako druhotný efekt. Hlavní cíl je například zvýšit čas strávený v místě 

prodeje a naplnění tohoto cíle se sekundárně projeví jako zvýšení prodeje. To lze 
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demonstrovat kupříkladu na posezení v kavárně, kde si při delším pobytu nejspíš 

zákazník objedná o nápoj víc. 

Samotný proces výběru vůně má několik fází. Na základě stanoveného cíle se 

provede předvýběr tří až pěti vůní z katalogu. Obecně se dá říci, že se každá vůně něčím 

vyznačuje, má určité charakteristiky, se kterými se při výběru pracuje. Ke konkrétním 

cílům se párují vůně, které svými vlastnostmi mohou ke splnění cíle přispět. Poté se 

vybere finální vůně a otestuje se v místě prodeje.  Když je vůně vybraná, nastává 

technická část procesu, v rámci níž je třeba vyřešit, jak vůni v daném prostoru 

distribuovat - buď přes vzduchotechniku, nebo instalací volně do prostoru. Po instalaci 

následuje fáze volby intenzity a provozního nastavení, kterou se zabývá výzkumná 

metoda zvaná aroma maping. Je třeba, aby subjektivní měření intenzity prováděla 

skupina, ve které je v ideálním případě muž i žena staršího i mladšího věku. Důvod je 

především biologický. Ženy a muži vnímají aroma jinak a také se s věkem schopnost 

vnímání mění. Lindstrom (2005) v této souvislosti uvádí, že desetileté dítě vnímá pachy 

a vůně o 200 % intenzivněji, než člověk ve středních letech. (Lindstrom, 2005, s. 79) 

Když je aroma maping ukončen, řeší se ještě údržba systému čili výměny náplní a 

údržba difuzérů. 

 Pokud si zájemce o aroma marketing nevybere vůni z katalogu, může si nechat 

designovat vlastní vůni. Vyrobí se tři až pět vzorků, které se otestují v praxi a z vybrané 

vůně se stane tzv. scent signage, neboli vlastní vůně značky jako její atribut. (Štibinger, 

rozhovor, 2016) 

 

4.4 Gustativní in-store komunikace 

Chuťový marketing se bezesporu týká především potravinářských výrobků a 

marketéři jej využívají téměř výhradně v podobně ochutnávkových akcí, které mají 

v zákazníkovi odbourat strach z něčeho neznámého a naopak vyvolat chuť na daný 

produkt. Jak už ale bylo uvedeno výše, například v případě sladkostí může ochutnávka 

chuť na sladké uspokojit a zákazník již nemá potřebu si produkt zakoupit. Proto je 

důležité pracovat s ochutnávkami obezřetněji. (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 

2009, s. 55) Ochutnávkové pulty se v supermarketech vyskytují velice často, a je tedy 

vhodné nacházet originálnější provedení. Například v Hongkongu, městě pouličního 

stravování, je tato záliba rychlého občerstvení k vidění i přímo v supermarketech. 

V malých pojízdných kuchyních se připravují teplé pokrmy na prodejní ploše. Díky 
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tomu se navíc obchodem line vůně vařeného a smaženého jídla, což láká zákazníky ze 

všech koutů supermarketu. 

Chuť je také důležitou součástí například kosmetických a hygienických výrobků, 

které jsou určeny pro spotřebu ústy nebo v jejich blízkosti. Nejaktuálnějším příkladem 

je nový lesk na rty od společnosti Lancome, který svým názvem Juicy Shaker (z 

angličtiny volně přeloženo jako míchaný nápoj), tvarem i příchutěmi připomíná 

potravinářský výrobek. Díky tomu dokáže cílit na více smyslů, než běžný lesk na rty. 

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních úkolů smyslového marketingu je 

navození příjemné atmosféry, což již bylo v této práci několikrát zmíněno, může být 

chuťový zážitek zákazníkům poskytován také v souvislosti s produkty či službami zcela 

odlišnými. Proto už některé banky nabízejí svým klientům občerstvení (Airbank), 

galerie umocňují umělecký zážitek sklenicí vína (Dalí Theatre-Museum, Figueres) a ve 

wellness je již typickou pozorností ovocný salát (Aqua Palace). 

 

4.5 Haptická in-store komunikace 

Hmat je považován za takzvaně nejbližší ze všech pěti smyslů. Ostatní smysly 

přijímají podněty skrze nějaké médium. Pro sluch, zrak a čich je to vzduch, pro chuť je 

zase důležitá vlhkost slin. Pouze v případě hmatu člověk opravdu cítí to, s čím přijde do 

přímého kontaktu. Navíc hmat, na rozdíl od zraku či sluchu, které neustále přijímají 

nespočet vjemů, je schopen přijímat v daném momentě pouze jeden podnět, zato 

soustředěněji. Zákazníci se dotýkají produktů z nejrůznějších důvodů. Z výzkumu Pecka 

(in Krishna, 2010) vyplývá, že existují čtyři hlavní důvody pro dotyk v nákupním 

chování. Prvním je samotný nákup fyzického produktu, tedy dotek za účelem vložení 

zboží do nákupního koše. Dalšími důvody je uchopení produktu pro zjištění více 

informací uvedených na obalu nebo samotné zkoumaní produktových vlastností, jako je 

materiál, tvrdost, teplota či hmotnost. Příčinou posledního typu doteku je zábava nebo 

nějaký očekávaný smyslový zážitek. Peck jej nazývá hedonickým dotykem, který 

v sobě skrývá potenciál pro využití v in-store komunikaci. V dalším výzkumu se Peck 

zaměřil na vztah mezi dotekem a psychologickým pocitem vlastnění. Výsledky opravdu 

ukázaly, že člověk, který má možnost si na produkt sáhnout, má pocit, že zboží již 

vlastní a je za něj ochotnější zaplatit než zákazník, který možnost doteku nemá. To 

může být velice klíčová informace pro obchody, které nejsou založeny na 

samoobslužném principu. V neposlední řadě je inspirující také výzkum Hornika z roku 
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1992, který ukázal, že dotyk od zaměstnance prodejny může u zákazníka vést 

k pozitivnějšímu pocitu z celého obchodu, stejně jako z prodavače. (Peck in Krishna, 

2010, s. 17–29) 

Práce s materiálem výrobku nebo obalu zboží někdy spočívá v detailech. 

Příkladem může být společnost, která umístila samet do kapes kalhot, aby tak vyvolala 

pocit měkkosti a pohodlí, nebo výrobce ledničky s dřevěným držadlem, tedy přírodním 

materiálem příjemným na dotek. (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 56-57) 

Materiál ovlivňuje také celkové vnímání produktu. Ačkoli je v elektronickém průmyslu 

trend vyrábět čím dál menší a lehčí zařízení, Lindstrom (2009) ve svých testech 

dokázal, že to může být u zákazníka na škodu. Například lehké dálkové ovládání 

hodnotili dotazovaní jako rozbité, zatímco těžký ovladač byl považován za velice 

kvalitní. (Lindstrom, 2009, s. 146)  

Pokud jde o využití materiálu pro vytvoření vhodné atmosféry v místě prodeje, 

nabízí se příklad materiálu závěsů zkušebních kabinek, váha příborů i tkanina ubrousků 

v restauraci nebo pohodlné relaxační místo, kde si mohou zákazníci během svých 

nákupů odpočinout. (Boček, Jesenský, Krofiánová a kol., 2009, s. 57) Hmat zkrátka 

souvisí s celkovým designem produktu a komfortem, který zákazník cítí, když se 

pohybuje provozovnou. (Štibinger, 2016) 

Na haptické komunikaci založila například společnost Apple celosvětový 

koncept svých prodejen. Image minimalistických designových produktů podtrhuje 

stejně čistý styl provozoven, které jsou charakteristické hladkými materiály, jako je 

sklo, dřevo a kov. Počítače jsou vždy otevřené pod úhlem 70 %, aby měli zákazníci 

tendenci přístroje sami otevřít a vyzkoušet. Rozmístění všech produktů na prodejní 

ploše vyzívá zákazníky k co největší interakci, což vyvolává pocit vlastnění produktu a 

touhu nemuset se již produktu vzdát. (GALLO in Lišková, 2014) 

Jiným příkladem, z prostředí supermarketu, je interaktivní regálové čelo značky 

Milka s plyšovou hlavou fialové krávy, která je pro značku charakteristická. Plyšová 

instalace svádí zákazníky k dotyku pohlazením, a to navíc za doprovodu klasické znělky 

známé z televize. Stojan je dle společnosti Mondelez, která Milku vlastní, velice 

úspěšný a vzhledem k četným fotografiím na sociálních sítích také oblíbený u 

zákazníků. (POPAI, 2015) 
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5. Terénní šetření 

Smyslový marketing je stále nová oblast v oboru marketingové komunikace.  

Výzkumy jsou náročné a finančně velice nákladné, hlavní roli hrají individuální a 

nevyzpytatelné emoce a v neposlední řadě jde o poměrně drahou záležitost také pro 

samotné společnosti. I když jde o důvody, které pravděpodobně souvisí s nedostatkem 

kvalitních informačních zdrojů o smyslovém marketingu, stejně jako s malým počtem 

společností využívajících tento způsob komunikace se zákazníkem, je možné na tento 

problém nahlížet také pozitivně. Tato situace totiž značí příležitost pro získání 

konkurenční výhody. Nedostatek zdrojů pojednávajících o implementaci smyslového 

marketingu lze jednoduše vyřešit spoluprací s agenturami, které se multisensorickým 

marketingem zabývají profesionálně. Dostupným řešením je rovněž seznámení se s 

ukázkovými příklady uplatnění smyslového marketingu v praxi. Na tomto postupu je 

založena následující část bakalářské práce zabývající se kvalitativním výzkumem 

praktických příkladů aplikace smyslového marketingu.  

Záměrem praktické části bakalářské práce je popsání vybraných prodejních míst, 

jejichž koncept je detailně promyšlený tak, aby v zákaznících vyvolal skutečně silné 

emoce v závislosti na stanovených cílech, které by měl smyslový marketing přinést. 

Z tohoto důvodu se zaměřím na podrobný popis a rozbor několika málo případů, pro 

který je vhodné zvolit výzkum pomocí případové studie. Hlavním cílem důkladného 

prozkoumání určitého případu je porozumět na základě výsledků výzkumu také jiným 

podobným případům. V souvislosti s implementací smyslového marketingu může tedy 

výsledný popis příkladů z praxe poskytnout představu o uplatnění smyslového 

marketingu v jiných oblastech podnikání nebo místech prodeje.  Na základě rozlišení tří 

typů případových studií podle Stakea (in Hendl, 2005) se budu zabývat tzv. 

instrumentálními případy, které reprezentují stanovený jev, tedy smyslový marketing 

v místě prodeje, a proto je podrobím detailnímu zkoumání za účelem porozumění 

informacím z teoretické části práce o smyslovém marketingu obecně. V souvislosti 

s výběrem zkoumaných subjektů nejlépe zafungovalo postupné určení výběrové 

struktury, během něhož jsem se na základě postupného shromažďování a analyzování 

dat rozhodovala, jaká další data jsou zapotřebí pro uspokojující výsledek výzkumu. 

(Hendl, 2005, s. 104–151)  

Výslednému výběru pěti provozoven předcházela doporučení Jesenského a 

Štibingera, studium relevantních médií zabývajících se marketingovými tématy a 
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postupný výzkum v terénu. Zaměřila jsem se na obchody nacházející se v Praze, a to na 

základě předpokladu, že se v hlavním městě díky vysoké konkurenci a počtu lokálních i 

zahraničních zákazníků zvyšuje úroveň marketingové komunikace obecně. Ze stejného 

důvodu jsem následně zúžila výběr na centrální oblast města, kam úspěšné značky 

soustřeďují své stěžejní provozovny. Příkladem jsou nákupní zóny na Václavském 

náměstí, v ulici Na Příkopě nebo v Pařížské ulici, které se však vzhledem k lokalitě 

soustřeďují především na zahraniční zákazníky. Proto jsem konečný výběr směřovala 

k nákupním centrům vyšší kvality, která jsou navštěvována běžnými obyvateli města 

všech příjmových kategorií a disponují značkami různých cenových úrovní. Na závěr 

jsem porovnala nákupní domy vyhovující uvedeným kritériím, přičemž nejzajímavější 

příklady implementace smyslového marketingu jsem objevila v Obchodním centru 

Nový Smíchov. Jedná se však o ukázky, které lze ve stejné podobě spatřit také na jiných 

místech, neboť je jejich koncept uplatňován ve všech značkových provozovnách. 

Kadeřnický salon Bomton na Václavském náměstí jsem zvolila čistě na základě 

doporučení Štibingera, protože zapadal do konečného výběru pěti obchodů z oblasti 

módy a kosmetiky a také proto, že mě zajímal rozdíl mezi provozovnami poskytujícími 

zboží a služby. Zmíněná oblast módy a kosmetiky nebyla předem stanovena jako 

kritérium pro výběr popisovaných obchodů, ale právě obchody z této oblasti byly 

v Obchodním centru Nový Smíchov dle mého názoru nejzdařilejšími ukázkami 

smyslového marketingu v praxi. Na základě těchto příkladů lze vyvodit funkční 

nástroje, které budou vhodné také pro jiné kategorie zboží a služeb. 

Vzhledem k faktu, že jsou v mém výzkumu stěžejní sluchové, čichové, chuťové 

zrakové i dotykové vjemy, bylo nezbytné zvolit metodu výzkumu pozorováním. Na 

rozdíl od analýzy sekundárních dat nebo rozhovoru představuje pozorování způsob, jak 

nejlépe zjistit, co se skutečně děje. Ve výzkumu jsem přijala roli úplného pozorovatele, 

který neovlivňuje chování zkoumaných subjektů, neboť zkoumaní nevědí, že jsou 

pozorováni. (Hendl, 2005, s. 191–192) Dle situace jsem střídala pasivní registrování dat 

s mystery shoppingem, kvalitativním výzkumem, během kterého se výzkumník chová 

jako běžný zákazník za účelem zjistit kvalitu zákaznického servisu, vystavení zboží 

apod. v místě prodeje či poskytování služeb. (Simar, 2016) Během výzkumu jsem 

zaměřovala pozornost na všechny smyslové vjemy, které byly v místech prodeje 

rozpoznatelné a následně se je v deskriptivní části budu snažit co nejlépe převést do 

textové podoby.  
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V popisu jednotlivých míst prodeje vycházím především z informací uvedených 

v této práci v části o smyslovém marketingu. Každý příklad rovněž v příloze této práce 

doplňuji o názornou fotografii z konkrétního místa prodeje.  

Vlastní výsledky terénního šetření nejlépe uvádějí následující dva výroky: 

„Pravdou je, že zákazníci nejsou loajální. Možná kvůli ceně, možná proto, že jim nikdo 

není schopen podat jiný důvod. Proč se mají vracet? A co zážitek? Studie Watt 

International říká, že 80 % obchodníků se domnívá, že dodává zákazníkům dobrou 

zákaznickou zkušenost. To samé si však myslí pouhých 8 % jejich zákazníků.“ (Watt 

International in Jesenský 2015) „Měli bychom se snažit vytvořit v místě prodeje v 

podstatě umělecké dílo, které bude představovat určitou rovnováhu mezi krásou, 

funkčností a komunikací a tím vytvořit jedinečnou atmosféru místa působící na naše 

smysly a emoce.“  (Jordán, 2015) 

 

5.1 Nike (OC Nový Smíchov, Praha 5) 

Nike je jedním ze světových lídrů v segmentu sportovního vybavení. Podle 

Jordána však Nike neprodává sportovní oblečení, ale životní styl, symbol nové 

generace. (Jordán, 2015) Tento přístup se samozřejmě promítá také na vzhledu prodejen 

Nike, které se snaží zachovat jednotný vzhled do detailu navrženého prostoru. Díky 

tomu je zákazník vystaven stejnému zážitku na každé pobočce, a to jen umocňuje jeho 

působení a zapamatování. 

Obchod láká kolemjdoucí svým nevšedním vzhledem. Na jednoduchém 

dřevěném obložení dominuje velké logo, které je natolik známé, že si může dovolit 

zastupovat název společnosti. Samotná prodejna připomíná sportovní halu, což evokuje 

betonová podlaha s čárami vyznačující hřiště nebo industriální světla s mřížkou, která 

běžně slouží jako ochrana žárovky před zásahem míče. Sedačky primárně určené pro 

zkoušení bot zase představují zmenšeninu tzv. švédské bedny, jež je nedílnou součástí 

každé tělocvičny. Tyto komponenty v zákazníkovi dokonale vyvolají pocit skutečného 

sportoviště, na kterém už jen stačí nazout pohodlné tenisky. Chuť sportovat a vypadat 

přitom dobře v oblečení Nike podporují také fotografie sportovců v pohybu. Vzhledem 

k tomu, že lidský mozek přijímá informace podle atavistických obranných mechanismů, 

tedy že si nejdříve všimne jiných lidí, poté zvířat, věcí, symbolů a na konec textů 

(Jesenský, 2015), jsou tyto fotografie vhodně zvoleným doplňkem prodejny. V 

souvislosti se zrcadlovými neurony, o kterých tato práce pojednává v předchozích 
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kapitolách, můžeme také soudit, že lidé v pohybu v zákazníkovi vyvolají větší touhu 

sportovat, než strnule pózující modelky. Posledním vizuálním detailem v prostoru, který 

stojí za zmínku, jsou figuríny s vyrýsovaným svalstvem, což zapadá do celého 

konceptu.  

Co se týče samotného vystavení zboží, i zde Nike vyčnívá mezi svými 

konkurenty. Nejviditelnější novinkou prezentovanou hned při vstupu do obchodu jsou 

nové běžecké a tréninkové boty s technologií Nike Free, o nichž výrobce tvrdí, že jsou 

maximálně přizpůsobivé pohybu. S tímto atributem pracuje stojan, který boty pro 

názornou ukázku ohýbá. Navíc takto vystavený předmět simulující pohyb přímo navádí 

zákazníka, aby se zboží dotknul a vyzkoušel tak nejen naznačenou pružnost, ale i nový 

speciální materiál. Tento případ tedy slouží jako vhodná ukázka využití hédonického 

doteku, který se objevuje v kapitole číslo 4.5 v souvislosti s Peckovou (in Krishna, 

2010) teorií. Ostatní boty jsou přehledně vystaveny na stěně podle způsobu využití, 

přičemž jejich barvy skvěle vyniknou na černém pozadí, což koresponduje 

s pojednáním Vysekalové (2012) o vhodnosti kombinace kontrastních barev v kapitole 

4.1. Oblečení je prezentováno jednoduše na frontálních věšácích. Díky poměrně 

úzkému výběru zboží působí prodejna velice přehledně a zákazník se nemusí při výběru 

funkčního oblečení rozptylovat příliš širokým výběrem. K tomu slouží například 

outletové prodejny, nebo jiné Nike obchody o větší rozloze. Každopádně se společnost 

nesnaží prezentovat vše za každou cenu i tam, kde není dostatek prostoru. 

Nedílnou součástí prodejen jsou samozřejmě také zaměstnanci, jejichž důležitost 

vyzdvihuje Štibinger s tvrzením, že se špatný výběr zaměstnanců nemusí obchodům 

často vyplatit. (Štibinger, 2015) V obchodě Nike se zákazníkům aktivně věnují dva 

prodavači s vysportovanou postavou oblečeni do stejného oblečení Nike. V celém Nike 

konceptu v přeneseném slova smyslu představují dva hráče na hřišti, kteří projevují 

týmového ducha a fair play iniciovanou pomocí zákazníkům. 

Vzhledem k pěti lidským smyslům tedy Nike v místě prodeje působí především 

na zrak a hmat, podněty stimulující chuť nejsou využívány vůbec. Zvuková kulisa je 

energická, vhodná pro povzbuzení sportovního výkonu, takže je zákazník vystaven 

sportovnímu zážitku i díky sluchu. Čichové buňky zákazníka v obchodě nezaznamenají 

žádnou speciální vůni, nicméně i to může být známkou správného aroma marketingu. 

Jak již bylo zmíněno v části práce zaměřené na čichové vnímání, důležité je také 

potlačit nepříjemné pachy, které jsou pro obchody s oblečením a především s obuví 

typické. 
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5.2 ALO diamonds (OC Nový Smíchov, Praha 5) 

ALO diamonds je česká firma vyrábějící šperky převážně s drahými kameny. 

Díky své nabídce mají speciální klientelu, na kterou přesně cílí vzhled prodejen ALO 

diamonds. Zájemce o běžný stříbrný prstýnek si pravděpodobně do luxusního a 

potemnělého interiéru netroufne zavítat, protože obchod již na první pohled jasně 

symbolizuje úroveň nabízeného zboží. Zde tedy neplatí poučka z kapitoly číslo 5.1, že 

by měl obchod i svým zevnějškem lákat kolemjdoucí dovnitř. V případě takto úzké 

cílové skupiny zákazníků je naopak tento příklad výjimkou, která potvrzuje pravidlo. 

Prodejna ALO diamonds zaujme zákazníka ještě před vstupem svou výraznou 

květinovou vůní. Bohatá kytice čerstvých květin v interiéru také nechybí. Přírodní 

složku doplňují na první pohled luxusní materiály. Výlohu zdobí brokátové závěsy a 

černé stolky s perfektně nasvícenými šperky. Podlaha je pokryta tmavým semišovým 

kobercem, dominantou poměrně malého prostoru je zlatý polstrovaný pult a mohutný 

extravagantní lustr. Zdi pokrývá tmavá zdobená tapeta nebo opět polstrování. Obchod 

připomínající zámecký salón je rovněž vybaven pohodlnými křesly pro případ dlouhého 

rozvažování.  Uvnitř panuje intimní atmosféra vhodná pro nabídku zboží s citlivými 

částkami. Mladé prodavačky ve formálním oblečení uvítají každého zákazníka a 

představí mu nabídku odpovídající jeho přání, zatímco hovoří tichým a důvěrným 

hlasem. Šperků se dotýkají pouze v rukavičkách, což opět vyvolává větší pocit 

výjimečnosti luxusního produktu. O významu materiálů v místě prodeje pojednává 

podrobněji kapitola 4.5.  

Dle vyjádření marketingové ředitelky Hany Kollmanové, prostřednictvím e-

mailové komunikace, si každý butik připravuje a obnovuje vlastní playlist schvalovaný 

ředitelkou retailu. Žánrově se jedná o populární hudbu v kombinaci s hudbou klasickou.  

Co se týče dalších smyslů, hmat je stimulován především volbou materiálů v interiéru, 

spíše než samotným kontaktem s luxusním produktem. Největší sílu mají v tomto místě 

prodeje rozhodně aromatické a vizuální prvky, přičemž nakupujícím zákazníkům je 

nabízena káva, čaj nebo šumivé víno. Různé působení na několik smyslů současně se 

navzájem podporuje a umocňuje tak zážitek z pobytu v místě prodeje. 
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5.3 ALOve (OC Nový Smíchov, Praha 5) 

ALOve je novou značkou společnosti ALO diamonds, která poskytuje nabídku 

šperků převážně v cenové kategorii do 30 000 korun širšímu okruhu zákazníků, než 

samotné ALO diamonds, a to nejen díky ceně, ale i jemnějšímu designu klenotů. 

(Marketing Sales Media, 2015) Rozdíl mezi vzhledem obchodu ALOve a ALO 

diamonds názorně vystihuje cílení na různé skupiny zákazníků. Prodejna ALOve je 

prosvětlená, na první pohled kolemjdoucí zaujme minimalistický barevný nábytek, 

neotřelá tapeta, zeď pokrytá zelenými květinami nebo usměvavé prodavačky v sukních 

s puntíkatým vzorem – vše sladěné do lehkého retro stylu. Zákazník může už z venku 

nahlédnout do celého prostoru prodejny, která není skryta za vysokými výkladními 

skříněmi, jak je tomu u jiných klenotnictví běžné. Otevřeným prostorem tedy zve 

dovnitř každého, kdo má o šperky zájem, čímž neselektuje užší skupinu zákazníků, jako 

luxusní obchod ALO diamonds. Na stejném principu fungují například obchody značky 

Apple, které musí celosvětově splňovat přísná pravidla týkající se právě vhledu do 

prodejny skrze ničím nerušené výlohy, aby se zákazníci i před obchodem cítili být jeho 

součástí. (Lišková, 2014) 

Prodavačky ALOve každému zákazníkovi ochotně nabízejí radu nebo bližší 

seznámení s klenoty. V rámci průzkumu jsem zavítala na pobočku v páru s přiznáním, 

že nemáme aktuálně o šperky vážný zájem. Prodavačka nám ale nabídla alespoň 

vyzkoušení prstenů, aby můj protějšek za pár let s jistotou věděl, jakou velikost prstenu 

vybrat. Podobně vstřícný přístup si zákazník pravděpodobně zapamatuje a brzy se může 

stát i nakupujícím. Výrobci, potažmo distributoři luxusního zboží by neměli s jistotou 

předpokládat, že si zákazník koupí takto nákladé zboží během několika málo minut 

během první návštěvy. 

Obchod ALOve se nevyznačuje žádnou speciální vůní, nicméně ani jinými 

pachy, které by znepříjemňovaly zákazníkovi pobyt na prodejní ploše. Stejné je to s 

decentní romantickou hudbou, jež zákazník snadno přeslechne. V některých případech 

však i v místě prodeje může platit poučka hudebního skladatele Ennia Morriconeho, že 

nejlepší hudbu divák nevnímá, neodvádí jeho pozornost (Aktuálně.cz, 2016), zatímco 

tichý prostor zákazníci hodnotí jako ponurý. (Jesenský, 2015) Chuť ALOve v 

obchodech nijak nevyužívá, zato hmat může být zapojen hned od začátku návštěvy 

právě díky výše zmíněnému zkoušení klenotů. Odolat šperku, který už žena jednou 

navlékne, je pravděpodobně těžší než v případě pouhého prohlížení. Ačkoli v 
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prodejnách ALOve hraje nejdůležitější roli zrak, je celkový zážitek přesto výrazně jiný, 

než v konkurenčních obchodech. 

5.4 Sephora (OC Nový Smíchov, Praha 5) 

Parfumerie Sephora založena roku 1969 ve Francii nabízí nejen parfémy, ale i 

dekorativní a pečující kosmetiku. Svým novým konceptem prodeje zásadně změnila v 

šedesátých letech minulého století maloobchodní prodej kosmetických produktů. 

Původně totiž zákazníkům parfumerií nebyl umožněn přílišný kontakt s produkty, ty 

byly spíše skryty ve výkladních skříních. To, co dnes považujeme za základ 

zákaznického zážitku, tedy svobodný pohyb po prodejně, zkoušení, dotýkání se nebo 

přivonění k produktům, působilo ve svých počátcích jako poměrně odvážný krok. 

Sephora ale díky tomu již několik desítek let slaví úspěchy po celém světě a na svých 

webových stránkách uvádí: „Když dnes vstoupíte do jakékoli prodejny Sephora, 

ponoříte se do smyslného, vzrušujícího a zábavného světa. Staromódní konzultanti jsou 

už dávno pryč, nahradili je poradci pro krásu, kteří poskytují rady a nápady. Vzniklo tak 

jedinečné prostředí pro experimenty a objevování. Místo pro nalézání vaší vlastní 

jedinečné krásy.“ (Sephora, 2016) 

Obchody Sephora jsou na první pohled rozpoznatelné již z dálky díky své 

charakteristické kombinaci černé a bílé barvy v pruhovaném vzoru. V interiéru jsou 

využívány lesklé materiály, nejvýraznější je černá lesklá dlaždicová podlaha, od které se 

odrážejí ostrá světla připomínající záři reflektorů. Ačkoli Jesenský (2015) lesklé 

podlahy na prodejní ploše nedoporučuje, protože působí kluzce, Sephora se díky ní 

snaží navodit pocit výjimečnosti, který zažívají celebrity na jevištích, pódiích, ve 

filmových šatnách nebo před objektivy novinářů. V tomto obchodě se má zákazník cítit 

jako hvězda, která chce vypadat dokonale a vyžaduje péči a pozornost personálu. Na 

sociálních sítích se objevila zajímavá fakta přímo od zaměstnanců parfumerie Sephora. 

Prozradili například, že personál nazývá prodejní plochu výrazem stage (česky scéna, 

pódium nebo jeviště) a jednotné černé oblečení je označováno jako kostým. Hvězdnou 

atmosféru podtrhuje také populární hudba a obrazovka promítající výstřední videoklipy. 

Sephora poskytuje svým zákazníkům zdarma k vyzkoušení všechny vůně nebo 

dekorativní kosmetiku, konzultanti nabízejí také vzorky výrobků k domácímu 

vyzkoušení, bezplatná je rovněž konzultace péče o pleť, ukázkové líčení nebo balení 

dárků. Konzultanti každému příchozímu zákazníkovi nabídnou pomoc, ale zboží je také 
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velice přehledně a prakticky vystaveno, takže se díky informacím na regále nebo 

obrázkovému návodu zákazník může snadno zorientovat i sám. 

Prodejna Sephory tedy dokáže zapojit všech pět smyslů zákazníka. Vizuální 

podoba a hudba vytvoří požadovanou atmosféru, vůně parfémů zpříjemňuje pobyt a 

navíc je samozřejmě klíčová pro výběr parfémů samotných. Zároveň je však prostor 

dostatečně odvětrán, aby směs a intenzita zkoušených vůní nepůsobila nekomfortně 

nebo dokonce nevyvolala bolest hlavy. Hmat je zapojen díky množství testerů a tzv. 

make-up baru, kde konzultanti učí zákazníky správně se líčit nebo prakticky předvádějí 

vlastnosti nabízených produktů. Chuť je sice nejméně stimulovaným smyslem, nicméně 

se na prodejní ploše najdou také produkty, které se svou prezentací a produktem snaží 

chuťové buňky zaujmout. Příkladem je lesk na rty Juicy Shaker zmiňovaný již v části o 

gustativním marketingu. Z vlastní zkušenosti musím přiznat, že díky množství vjemů, 

zážitků a užitečných informací je jednoduché v obchodě strávit několik desítek minut a 

odejít se zcela neplánovaným nákupem. 

5.5 Bomton (pasáž Jalta, Václavském náměstí, Praha 1) 

Pražské pobočky kadeřnictví Bomton prošly nedávnou rekonstrukcí a výsledkem 

jsou designová, stylem podobná, avšak jednotlivými prvky jedinečná kadeřnická studia. 

Světlé, minimalistické studio v pasáži Jalta ozvláštňuje dřevěná instalace připomínající 

rozevláté vlny ve vlasech. Protože mají kadeřnictví obecně poměrně podobnou a 

typickou vůni vycházející z používaných přípravků, nechal si Bomton vyvinout unikátní 

vůni Bomchic, která jejich salony odliší od konkurence. 

Jednoduchost interiéru dává vyniknout zákaznickému servisu. Při vstupu je 

zákazník přivítán recepční, která se následně postará o kabát a nabídne občerstvení. Poté 

je zákazník předán do rukou kadeřníka, kterého si při objednání sám vybral podle 

zkušeností nebo sympatií. Pro kabelku nebo jiné příruční zavazadlo je u každého 

zrcadla umístěn speciální box, díky němuž má zákazník své cenné věci stále na očích, 

ale nemusí je odkládat na zem, jak tomu často v kadeřnických salonech bývá. Po 

konzultaci účesu následuje mytí vlasů s masáží hlavy a na masážním křesle. Většina 

kadeřnictví tuto relaxační složku zcela opomíjí, nebo se ji snaží poskytovat, ale kvůli 

nepohodlným umyvadlům si ji zákazník nemůže plně vychutnat. Na základě zkušeností 

je Bomton prvním kadeřnictvím, kde umyvadlo nezpůsobovalo nesnesitelnou bolest na 

krční páteři. 
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Během samotné úpravy vlasů mají kadeřníci často tendenci s klientem 

konverzovat o soukromí, aniž by si uvědomovali, že mu to nemusí být příjemné. 

Návštěva salonu by měla být primárně odpočinková, proto by měl konverzaci zahájit 

zákazník, v případě, že o ni má zájem. Personál Bomtonu k tomuto problému přistupuje 

profesionálně a ze své iniciativy konverzuje pouze v souvislosti s úpravou vlasů, aby 

dosáhl přesně požadovaného výsledku. 

Celkový zážitek ze zakoupené služby rozhoduje o tom, zda se zákazník do 

salonu příště vrátí či nikoli. Bomton dokáže zaujmout zrak příjemným designem, čich 

originální vůní, chuť občerstvením a sluch neutrální, nepříliš hlasitou hudbou, což 

dotváří relaxační atmosféru. Haptický zážitek je zde asi nejsilnější díky zvláštnímu 

zacházení ve všech fázích úpravy vlasů i výslednému účesu, který je v přímém kontaktu 

s kůží a pokud se v něm cítí zákazník příjemně, bude si chtít pravděpodobně celý 

zážitek zopakovat. Speciální zákaznický zážitek bez uspokojivého výsledku 

samozřejmě není dostačující. Pokud je navíc zákazník spokojen s produkty, které byly 

použity pro vytvoření nového účesu, může si je přímo v salonu zakoupit. Výjimečné 

služby tedy mohou zajistit nejen loajalitu zákazníka, ale také zisk ze sekundární 

nabídky. 

 

5.6 Restaurant Day 

Vzhledem k tomu, že se společnosti mimo gastronomický byznys chuťovému 

marketingu příliš nevěnují, může tento příklad sloužit jako inspirace pro hojnější 

zapojení chuťových buněk zákazníka v místě prodeje a poskytování služeb. 

V roce 2011 vznikl ve Finsku kulinární festival Restaurant Day, během kterého 

se každý může stát na jeden den kuchařem, otevřít si vlastní „restauraci“ a uvítat v ní 

cizí hosty. Nápad se rychle rozšířil do celého světa a nyní Restaurant Day probíhá 

přibližně čtyřikrát ročně, na všech místech ve stejné stanovené dny. (ČT24, 2014) 

Zapojit se může kdokoli a jako restaurace může posloužit stánek na ulici, deka v parku 

nebo vlastní byt. Stačí jen vyplnit registrační formulář, díky kterému amatérské kuchaře 

najdou na mapě Restaurant Day ti, kteří nechtějí sami vařit, ale ochutnávat. 

Příležitost sejít se nad dobrým jídlem, které lidi spojuje, odhalily i drobní 

podnikatelé. Festivalu se tak stále častěji účastní designová studia, originální 

papírnictví, módní showroomy, školy vaření nebo ruční výrobci. Díky tomu se totiž o 

jejich předmětu podnikání dozvědí noví lidé a jídlo spolu s osobním kontaktem podpoří 
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příjemný zážitek z místa prodeje. Lidé to vnímají velice pozitivně a dokonce od 

Restaurant Day mnohdy očekávají, že objeví nový zajímavý produkt, službu či místo. 

To je důkazem, že existuje prostor pro využití gustativního marketingu i mimo produkty 

s jídlem spojené. Nejde totiž o přímou souvislost s nabízeným zbožím, stejně jako o tom 

pojednává část práce o čichovém marketingu, kde uvádím, že vůně kávy podporuje chuť 

na tabákové výrobky. Důležité je vytvořit nový zážitek, čímž se vracím zpět k výrokům 

z úvodu do terénního šetření. 

Pro jasnější představu přiblížím využití tohoto projektu na příkladu Papírny, 

malé české firmy, která se věnuje ruční výrobě recyklovaných a designových 

papírenských potřeb a své výrobky prodává mimo jiné ve vlastní prodejně na pražské 

Letné. Vzhledem k umístění na málo frekventované ulici nemá potenciální zákazník 

příležitost se o obchodě dozvědět. Z tohoto důvodu se Papírna již pravidelně zapojuje 

do festivalu Restaurant Day, díky kterému mají lidé důvod navštívit málo známá místa. 

Například během Restaurant Day v květnu roku 2015 majitelé tohoto papírnictví 

připravili domácí jídla, která rovněž spolu se svojí adresou zveřejnili na webových 

stránkách akce Restaurant Day. Účastníci festivalu, kteří si vybrali právě návštěvu 

Papírny a jejich jednodenního občerstvení se tak mohli dozvědět o existenci malého 

českého ekologického projektu a jeho podnikatelské filozofii, zatímco byl jejich zážitek 

z prodejního místa umocněn stimulováním chuťových buněk. Díky tomu je zákaznická 

zkušenost o něco silnější, lidé si značku snáze zapamatují a v případě zájmu ji i nadále 

vyhledávají, protože jiné papírnictví jim pravděpodobně podobný zážitek neposkytlo. 

Stejná myšlenka se začíná uplatňovat také mimo organizaci podobných akcí. 

Postupně přibývá míst, kde se kombinuje gastronomická složka s jiným předmětem 

podnikání. V Praze je to například Bistro No. 19 v ulici Karolíny Světlé, které se 

prezentuje jako „místo setkávání s kvalitním jídlem, designem, uměním a lidmi, kteří jej 

vytvářejí.“ (no19.cz, 2016) V Opetalově ulici můžeme zase najít kavárnu Interier de 

l'Art spojenou s prodejnou francouzského nábytku a bytových doplňků. 
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Závěr 

Z první části bakalářské práce, ve které mimo jiné uvádím, že se až 87 % 

zákazníků rozhoduje o koupi produktu či služby na prodejní ploše, vyplývá důležitost 

efektivní komunikace v místě prodeje. Zákazník dnes od nakupování očekává zážitek, 

který jej dokáže vytrhnout z nákupní rutiny, přiměje ho vyzkoušet něco nového, zpestří 

volný čas strávený rekreačním nakupováním nebo jen odstraní nepříjemný pocit spojený 

s nakupováním. Tohoto nevšedního zážitku může být dosaženo právě pomocí 

smyslového marketingu, který dokáže ovlivnit emoce zákazníka, jeho náladu při 

nakupování a tím i ochotu zakoupit si určité zboží.  

V úseku bakalářské práce pojednávajícím o různých druzích smyslového 

marketingu zároveň ale poukazuji na to, že je důležité v implementaci smyslového 

marketingu vycházet z relevantních informací nebo funkčních praktických příkladů, aby 

se zvolením nevhodných nástrojů nedostavil spíše nežádoucí výsledek. 

Tento důvod mě rovněž přivedl k myšlence spojit dostupné informace o 

smyslovém marketingu spolu s průzkumem ukázkových příkladů v praxi. Výsledkem je 

materiál popisující pět prodejen využívajících různé způsoby stimulace několika 

lidských smyslů zároveň. Pro porovnání prodejny fyzických produktů s místem 

poskytování služeb jsem do výzkumu zahrnula také kadeřnické studio Bomton. Formou 

mystery shoppingu jsem ale žádné výjimečné rozdíly nezaznamenala, spíše mě 

překvapil možný druhotný efekt smyslového marketingu na prodej kosmetických 

výrobků. Vzhledem ke zjištění, že se v místech prodeje příliš neuplatňuje gustativní 

marketing, jsem na konci praktické části také zahrnula příklad festivalu Restaurant Day, 

pomocí kterého se specifické firmy snaží oslovit nové zákazníky právě skrze jídlo. 

Tento případ lze chápat jako doporučení pro subjekty, kterým by spojení jídla a jiného 

předmětu podnikání mohlo pomoci k poskytování speciálního zážitku zákazníkům, kteří 

jej dle první části práce prokazatelně vyhledávají. Existující místa uplatňující tento 

koncept jsou v textu také zmíněna. 

Závěrem se pokusím shrnout nejzajímavější poznatky, které mi přineslo studium 

relevantních zdrojů a převážně terénní šetření. Především není třeba nutně působit na 

všechny smysly zároveň. I když v předchozích částech uvádím, že zapojení více smyslů 

může umocnit zážitek, vždy záleží na povaze zboží, cílovém zákazníkovi apod. 

Z příkladu ALOve vyplývá, že ojedinělý zážitek může vyvolat i minimalistická, ale 

promyšlená in-store komunikace. V porovnání s výrazným působením ALO diamonds 
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na více smyslů lze říci, že každý styl komunikace přesně splňuje svůj účel a zapadá do 

svého obchodního konceptu. S tím souvisí také to, že ve smyslovém marketingu 

neexistují stoprocentně platné poučky nebo rigidní vzorce, do kterých stačí dosadit 

určité nástroje a vše bude správně fungovat. Smyslový marketing je o emocích, takže 

bude vždy velice subjektivně vnímán. Můžeme se ale vždy snažit vytvořit raději něco 

téměř funkčního než zcela nefunkčního. Poslední poznatek souvisí s konkrétním 

nástrojem komunikace v místě prodeje, ve kterém díky terénnímu šetření spatřuji snad 

největší sílu. Jedná se o personál, který dokáže často i z jednoduchého místa vytvořit 

místo výjimečné a bohužel i přesně naopak.  
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Summary 

The first part of my bachelor thesis, in which I state that up to 87 % of customers 

decide on the purchase of a product or services at the point of sales, generally implicates 

the importance of effective communication at the point of purchase. The customer 

expects shopping to provide him with an experience which will take his mind off the 

shopping routine, make him try something new, make his free time spent by recreational 

shopping more colorful or jut removes the unpleasant feeling associated with the 

shopping. This unusual experience can be achieved by sensory marketing which can 

influence the emotions of the customer, his mood during shopping and consequently 

also his willingness to purchase certain goods.  

However, in the part of the thesis dedicated to various kinds of sensory 

marketing, I also remark that it is important to use relevant information or functioning 

practical examples when implementing sensory marketing in order not to achieve an 

unwanted result by usage of inappropriate tools. 

This also led me to the notion to connect available information about sensory 

marketing with a research of examples put into practice. The result is a material 

describing five stores that use various ways of stimulating several human senses at the 

same time. For the sake of comparing stores that sell goods with places providing a 

service, I have included hair studio Bomton in the research. I have, however, not 

recognized any significant differences by using mystery shopping. I was more surprised 

by the possible secondary effect of sensory marketing on the sales of cosmetic products. 

Owing to having found out that gustative marketing is not being widely used at the 

point of sales, I have also included the example of the Restaurant Day festival, which is 

used by specific companies to address new customers particularly through food. This 

case can be understood as a recommendation for subjects that could use the benefit of 

connecting food and another subject of business to provide an exceptional experience to 

those customers who seek it according to the first part of thesis. Existing stores that use 

this concept are also mentioned in the text.  

Lastly, I will try to summarize the most interesting findings that the study of 

relevant sources and mostly the field research have brought me. Primarily, it is not 

necessary to activate all senses at the same time. Although I write in the preceding 

chapters that involving more senses can strenghten the experience, it always depends on 

the nature of the product, end customer etc. From the example of ALOve we can see 
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that a unique experience can be brought even by a minimalistic and coherent in-store 

communication. From the comparison with the distinctive expression of ALO diamonds 

on more senses we can draw a conclusion that every style of communication fulfills its 

purpose and fits into the business concept. That is also associated with non-existence of 

universally valid theorems or rigid formulas in sensory marketing. Sensory marketing is 

about emotions and therefore will always be perceived subjectivally. We can try to 

create something functional rather than absolutely bland, though. The last remark is 

connected with the means of communication in which I see the biggest strength based 

on the field research. That is the personnel which can often turn an ordinary store to an 

exceptional one and unfortunately also the other way around. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Alešem Štibingerem 

 

Věnujete se především aroma marketingu, ale radíte klientům také, jak 

působit na co nejvíce smyslů zároveň?  

Ano, nabízíme klientovi vždy komplexní řešení a po společné diskuzi týkající se 

cílů, kterých chce klient dosáhnout - zvýšení zákaznické loajality neboli opakované 

návštěvy, prodloužení času stráveného v provozovně, odlišení se, změny ve struktuře 

zákazníků, zvýšení povědomí o značce a jiné – navrhneme, jaké nástroje jsou vhodné 

pro jeho konkrétní případ, čili následuje výběr vůně, hudby či zvuku atd. 

 

Když Vás klient osloví s přáním týkajícím se aroma marketingu, jak se 

následně postupuje? Jaký je celý proces? Mnoho lidí si nejspíš představí stejně 

jednoduchou situaci, jako když vybírají osvěžovač vzduchu do domácnosti.  

Proces výběru vůně má několik fází. Nejdříve se identifikuje důvod, proč 

zákazník vůni chce, jaké jsou jeho cíle (viz. předchozí odpověď). Na základě toho se 

provede předvýběr ca 3 až 5 vůní z katalogu. Jedná o velmi komplexní proces. Obecně 

se dá říct, že každá vůně se něčím vyznačuje, má nějaké charakteristiky. A s tím se při 

výběru pracuje. Ke konkrétním cílů se párují vůně, které svými vlastnostmi mohou ke 

splnění cíle přispět. Poté se vybere finální vůně, která se otestuje v místě prodeje.  

K tomu mě napadá poznámka - když se procesu rozhodování účastní více osob, tak platí 

rčení, že sto hlav sto názorů. Je to prostě o emocích, tady žádné tabulky neplatí. 

Když je vybraná vůně, nastává technická část procesu, kdy je třeba vyřešit, jak 

vůni v daném prostoru distribuovat. Buď přes vzduchotechniku, nebo instalací volně do 

prostoru. Když je vše nainstalováno, tak se řeší intenzita a provozní nastavení. Tato fáze 

se nazývá aroma maping. Je třeba, aby subjektivní měření intenzity prováděla skupina, 

ve které je v ideálním případě muž i žena a staršího i mladšího věku. Důvod je 

především biologický. Ženy a muži vnímají aroma jinak a také s věkem se schopnost 

vnímání mění. Když je aroma maping ukončen, tak se řeší údržba systému, čili výměny 

náplní a údržba difuzérů. 

Pokud se netrefíme s předvýběrem, což se občas stane, ale opravdu v řádech 

jednotek, tak se předefinuje zadání. Někdy i po testování klient projekt zastaví. 

Důvodem jsou většinou peníze, velmi zřídka technické překážky. 



   50 

 

Nabízíte jen určitou nabídku vůní, nebo lze vytvořit vůni zákazníkovi přímo 

na míru? Můžete se zákazníkovi zaručit, že ji nikdo jiný nebude používat? 

Doporučujete zákazníkovi jen jednu identickou vůni, nebo by ji měl časem měnit? 

Pokud si klient nevybere z katalogu, může si nechat designovat vlastní vůni. 

Postup je stejný: vyrobí se 3 až 5 vzorků, ty se otestují v praxi a z vybrané vůně se stane 

tzv. scent signage neboli vlastní vůně značky jako její atribut. Pokud vůni vyrobíme na 

míru, tak ji nikdo jiný nikdy nebude mít. Dokážeme za určitých podmínek zaručit 

exkluzivitu i vůně z katalogu. Pokud chce zákazník vůni jako identifikační prvek 

značky, tak se samozřejmě nemění a zůstává stejná až do změny značky. Jinak se s 

vůněmi dá pracovat i na sezónní bázi. Ale nejčastěji si zákazník vybere jednu vůni a tu 

příliš nemění. Je to většinou určitá součást jeho identity. A nebo jeho koncepce může 

být založená na změnách a pak i vůně je prvek, který se mění. 

 

Jaký je nejčastější cíl, který klienti očekávají od smyslového marketingu?  

Žádný z mých současných klientů neřeší smyslový marketing a jeho přímý 

přínos pro prodej či ekonomické výsledky. Někteří to vnímají jako součást kultury 

prostředí, kterou chtějí svým zákazníkům nabídnout - prostě, aby se u nich cítili dobře. 

To jsou ti sofistikovanější. Pak je tu druhá skupina, která sice o kultuře prostředí 

nepřemýšlí, ale chápou, že když to nějaká úspěšná značka používá, tak na tom asi něco 

bude. 

I když finanční efekt nebývá primárním cílem, tak se může projevit jako 

druhotný efekt. Primární cíl je například zvýšit čas strávený v provozovně a naplnění 

tohoto cíle se sekundárně projeví jako zvýšení prodeje - sedíte v kavárně o půl hodiny 

déle, tak si s největší pravděpodobností dáte o jeden nápoj více nebo se  necháte nalákat 

na skvělý zákusek. 
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Příloha č. 2: Psychologie barev v designu  
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(zdroj: http://newsletter.exprestlac.sk/psychologie-barev.png, 8. 5. 2016) 

http://newsletter.exprestlac.sk/psychologie-barev.png
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Příloha č. 3: Fotografie prodejny Nike 

 

 

Příloha č. 4: Fotografie prodejny Sephora 

 

 

Příloha č. 5: Fotografie prodejny ALO diamonds 
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Příloha č. 6: Fotografie prodejny ALOve 

 

 

Příloha č. 7: Fotografie kadeřnického salónu Bomton 

 


