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zpracovali  

15 tis.  
objednávek,

optimalizovali databázi pro doručení do  

4 mil. poštovních schránek,

našimi sklady prošlo přes  

50 tisíc tun materiálů  

a 80 tisíc palet,

provozujeme již 14 
skladů po celé ČR,

doručili už 

miliony 
adresných zásilek,

roznesli více než  

2 mld.  
letáků,

2 mld.

mil.
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50 tis./80 tis.

4 mil.

13 tis.

15 tis.

provedli 2 mil. fyzických 
dotazů v domácnostech pro 
kontrolu doručení,

udrželi kvalitu distribuce 

nad 97,1 %.

distribuujeme do 13 tis.  
distribučních sektorů pro možnost 
přesného zacílení klientů,

NÁŠ ROK 2019
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Pro více než tisíc klientů jsme:

2 mil.

97,1 %
Za to vše děkujeme 

našim zaměstnancům, 
kolegům a klientům.



SLOVO ŘEDITELE

Vážení klienti, milí kolegové a přátelé, 

procházíme nelehkou dobou, ale společně se nám daří 
to zvládat. Velmi si vážím nasazení našich  
zaměstnanců a distributorů, kteří roznáší důležité 
informace přímo do domovních schránek široké 
veřejnosti. Cením si vaší obětavosti a odvahy a děkuji 
vám, že svojí prací pomáháte všem potřebným 
občanům v nelehké situaci. Naše klienty bych chtěl 
ujistit, že roznášení letáků bylo a je zcela bezkontaktní 
a bezpečné. Nicméně i přesto jsme pohotově zavedli 
některá bezpečnostní opatření, o kterých si můžete 
přečíst uvnitř našeho bulletinu.
V něm dále naleznete také přehled novinek, které jsme 
pro vás v minulém roce připravili, a informací o našich 
plánech pro následující rok. Chceme, abyste i vy byli vždy 
v obraze a věděli, co nového chystáme. Jako obvykle 
jsme pro vás připravili také pár tipů, jak letáky využívat 
co nejefektivněji. V rozhovoru s Janem Senohrábkem, 
naším odborníkem na geomarketing, můžete čerpat 
užitečné poznatky o cílení kampaní a v rozhovoru 
s jedním z našich klientů, sítí prodejen nábytku Orfa, 
můžete zase získat inspiraci ověřenou silnou a úspěšnou 
společností.

S tím, jak se situace zlepšuje, pomalu přestáváme mít 
strach o zdraví sebe i svých blízkých. Stále se ale bojí-
me o ekonomiku, o své firmy a podniky. Jsme připraveni 
vám pomoci. Jsou to právě letáky, jejichž prostřednictvím 
můžete nyní efektivně inzerovat své služby a e-shopy 
a alespoň trochu snížit svoji ztrátu. Nepropadejte skepsi, 
právě teď je ideální čas oslovit vaše klienty a přimět je 
znovu k nákupům.

Milí klienti, jsme připraveni pomoci vám znovu 
nastartovat váš byznys. Z našich výzkumů víme, že letáky 
jsou nejefektivnější marketingový nástroj a opravdu 
dokážou přivést lidi na prodejnu. Věřím, že nyní, když se 
situace zlepšuje, dokážeme společně ekonomiku zase 
rozjet. 

Přeji vám všem pevné zdraví a děkuji všem, kteří 
pomáhají,

Petr Sikora, ředitel společnosti 
Česká distribuční 
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LETÁKY V DOBĚ  
EPIDEMIE
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Letáky v době  
epidemie koronaviru 

Především v současné době se ukazuje, že 
k plánování nákupu potřebují letáky hlavně 
rodiny s dětmi a důchodci. Díky letákům 
se dá ušetřit až třetina peněz za potraviny. 
Firmy mohou pomocí letáků motivovat 
zákazníky, aby se vrátili do prodejen. 
Skokově se zvětšuje skupina lidí velice 
senzitivních na cenu potravin. Rodiče, kteří 
musí doma hlídat děti, dostávají jen část 
platu. Živnostníci nebo lidé pracující  
v gastronomii jsou na tom ještě hůř. A tak  
zatímco v době ekonomického růstu sloužily  
letáky především k inspiraci, nyní roste je- 
jich socioekonomická role. Díky nakupování  
podle letáků se totiž dá ušetřit – průměrná 
sleva na potraviny dosahuje dlouhodobě 
kolem 31 %. 

Obzvláště pro sociálně nejzranitelnější 
představují akční letáky jedinou možnost, 
jak si dovolit zakoupit kvalitní potraviny. 
Akční letáky šetří napjaté rozpočty obyvatel 
s nižšími příjmy – rodin a důchodců. „Právě 
v těchto dnech, kdy se rodiny musejí potý-
kat se sníženými příjmy v důsledku nutnosti 
zůstat doma s dětmi, může zákaz letáků 
a slevových akcí způsobit ekonomické potíže 
většiny z nich,“ vysvětluje Petr Sikora, ředitel 
České distribuční a dodává: „Naši analytici 
sledují letáky pravidelně. Víme tak, že alespoň 
někdy sleduje letáky 92 % Čechů, přičemž 68 % 
v nich vyhledává hlavně slevy a nízké ceny, 

35 % vyhledává zajímavosti a 23 % inspiraci 
pro vaření nebo vybavení domácnosti.“
Díky letákům mohou firmy minimalizo-
vat ztráty. Kdo musel uzavřít provozovnu, 
ten přemýšlel, jak upozornit zákazníky na 
možnost objednávat si zboží a služby přes 
internet. „Pomohly právě letáky, jejichž 
prostřednictvím mohly firmy inzerovat své 
e-shopy. Mohly tak snížit svoji ztrátu a za-
chránit se před kritickou situací, ze které by 
jim pak musel pomáhat stát prostřednictvím 
finančních injekcí,“ uvádí Sikora.
Plánování předem zkracuje čas, který  
zákazníci stráví na prodejně. Le-
táky jsou používány nejčas-
těji spotřebiteli, kteří nemo-
hou získat stejné informace 
na internetu. Pomáhají jim 
zorientovat se v šířce nabídky. 
Především senioři si potře-
bují nákup promyslet v klidu 
předem, aby na prodejně ne-
zmatkovali a dlouze nestudo-
vali cenovky. To potvrdil i článek 
portálu pro aktivní seniory i60.cz 
ze září loňského roku: třiasedm-
desátiletá důchodkyně v něm 
vysvětlila, že s penzí 11 tisíc 
měsíčně musí pečlivě přemýšlet, 
co a za kolik nakoupí, a že letáky jí 
v tom hodně pomáhají.

Letáky nejsou jen o slevách, jejich pro-
střednictvím se k zákazníkům dostávají 
důležité informace. Někteří lidé nemají 
internet. K těm se pak důležité informace 
ani nedostanou – jsou to přitom ty nejohro-
ženější sociální skupiny. Leták může sloužit 
jako návod, může spotřebiteli vysvětlit, které 
produkty jsou pro něj nejvhodnější a proč. 
V dnešní době jejich prostřednictvím také 
získávají nezbytné informace o hygieně 
a opatřeních proti nákaze. 

Distribuce letáků je bezkontaktní 
Distribuce letáků je bezkontaktní 

a bezpečnáa bezpečná

Dbáme na bezpečí všech našich kolegů. 

Předávávání materiálů v našich skladech 

nyní probíhá v bezkontaktním režimu. 

Při distribuci všichni naši spolupracovníci 

používají ochranné pomůcky. Roznášení 

letáků je zcela bezkontaktní a bezpečné. 

Nemusíte se tak obávat, že by letáky 

mohly být zdrojem nákazy.



Pomáhají jak  
firmám, tak rodinám

LETÁKY V DOBĚ  
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Česká televize v prosinci 2018 odvysílala reportáž, ve které uvádí, že 
letáky jsou základním nástrojem, který lidem umožňuje porovnávat 
ceny, za které jednotliví obchodníci zboží nabízejí, a že obzvláště 
důležité jsou pro seniory, protože ti často ani nemají přístup k inter-
netu.
Marketingový expert Robert Němec v prosinci 2018 uvedl pro Lidové 
noviny, že pro část seniorů je pročítání letáků a nakupování podle 
nich náplní života a že by jim letáky velmi chyběly, pokud by je vláda 
zakázala. A tato potřeba zůstává dodnes.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza reagoval 
na návrh zrušení slevových akcí takto: „Zrušení slev nedává smysl 
v období, kdy výrazně roste počet lidí, kterým ze dne na den klesly příjmy 
jen na 60 procent předchozího platu. Musíme si uvědomit, že tady jsou 
dlouhodobě skupiny obyvatel, které mají nízké příjmy, a možnost naku-
povat střídající se zboží ve slevách je pro ně zárukou, že si budou moci 

dovolit dostatek jídla. Průměrný důchodce má na jídlo pouhých 110 korun 
denně. Doma je 1,7 milionu dětí, pro které musí rodiče vařit obědy, což je 
stojí výrazně více než stravování ve školních jídelnách – a zároveň těmto 
rodičům klesly příjmy. V tuto chvíli by měl stát přemýšlet, jak udržet ceny 
potravin co nejníže, ne je nějakým zákazem slev výrazně navýšit.“
Premiér Babiš pro televizi Nova řekl, že slevy i letáky je potřeba pone-
chat. „Zákaz slevových akcí v obchodech není dobrý nápad. Slevové akce 
je potřeba ponechat,“  řekl premiér v televizi Nova. V rozhovoru pro 
iDnes.cz pak dodal, že vláda slevy rušit nebude a apeloval na řetězce, 
aby nechaly ceny potravin na úrovni slev. 
Možnou paniku ohledně „sahání na věci ze schránky“ mírnil v rozho-
voru pro Deník epidemiolog Rastislav Maďar. „Člověk by si jen neměl, 
když listuje letákem nebo jiným tiskopisem, sahat na obličej. Poté by si 
také měl umýt ruce,“ řekl Deníku s tím, že manipulace s papírovým 
zbožím nebo s papírovými obaly by se proto nebál.

CO ŘEKLI O LETÁCÍCH JINÍ
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Novinky  
v České distribuční

Základem důvěry jsou informace. Abyste byli v obraze a měli pře-
hled o tom, co se u nás v České distribuční změnilo a jakým způ-
sobem zlepšujeme naše služby, připravili jsme pro vás dvoustranu 
věnovanou novinkám a našim plánům. Minulý rok přinesl opravdu 
mnoho zajímavých novinek a i v letošním roce chceme pokračovat 
ve stejném tempu a naše služby pro vás optimalizovat, co nejvíce 
zpříjemnit a zjednodušit veškerou spolupráci s námi.

Být jedničkou na trhu v oblasti neadresného doručování je pro nás 
v České distribuční velká pocta, ale také velký závazek. Rok co rok se 
proto snažíme zdokonalovat své služby tak, abychom našim klien-
tům mohli poskytnout nejlepší možný servis a aby se na nás mohli 
vždy a ve všem spolehnout. 
V roce 2019 jsme se zaměřili na to, abychom stále drželi krok 
s aktuálními světovými trendy. Investovali jsme proto zejména do 
nových technologií a geomarketingu. S tím souvisí i obohacení 
naší datové základny, což nám umožňuje ještě přesnější zacílení 
kampaní. Samozřejmostí je pro nás neustálé zkvalitňování doručo-
vacích služeb. Díky tomu, že se nám podařilo rozšířit tým a tím do-
cílit hustšího pokrytí České republiky, můžeme klientům nabídnout 
i rychlejší doručování. A protože ekonomická a ekologická řešení 
jdou ruku v ruce, vylepšili jsme také naši službu hromadné zánosy. 
V domovních vchodech, kde o službu stojí, nedáváme letáky do 
každé schránky, ale na předem určená místa (police, stojany apod.). 
Letáků díky tomu není potřeba tisknout tolik, a přesto se dostanou 
ke všem, kteří o ně stojí. 
I pro rok 2020 už máme velké plány. Chystáme další vylepšení naší 
mobilní aplikace, která slouží jak nám, tak i našim klientům. Rádi 
bychom ještě více posílili síť doručovatelů, aby naše služby byly 
zase o něco kvalitnější. A plánujeme také další aktualizaci databáze, 
kterou využíváme při zpracovávání distribučních plánů a cílení kam-
paní. My v České distribuční věříme, že když se daří nám, přispíváme 
tím i k úspěchu našich klientů. Moc si vážíme důvěry klientů v nás 
a děkujeme za ni. Je to pro nás veliká motivace do budoucna.

Již v loňském roce na jaře jsme v našem oddělení přivítali dvě nové 
kolegyně, které se věnují zakázkám adresného doručování. Do jara 
loňského roku spadaly Eliška Sojková a Hanka Peterková v organi-
zační struktuře do provozního oddělení a nyní jsou již plně aktivní 
v oddělení klientservisu, kde se mimo adresného doručování zapojily 
i do řešení neadresné distribuce.
Naše řady loni posílil také Dan Kotásek, který se jako asistent obcho-
du věnuje klientům v Jihomoravském kraji. Rychle si zvykl na velkou 
převahu žen v kanceláři, což jistě nebylo lehké, a v březnu u nás oslaví 
rok působení ve firmě.
Únor byl posledním měsícem v České distribuční pro Denisu Pinterovou,  
která se více než 4 roky věnovala organizaci kontrol pro klienty a byla 
styčným důstojníkem pro jednoho klienta, který bezesporu patří mezi 
naše nejvýznamnější. Denča se rozhodla pro profesní změnu a my 
bychom jí chtěli v první řadě poděkovat za skvělou práci, a dále také 
popřát hodně úspěchů v nadcházejícím pracovním i osobním životě.
V březnu jsme se rozloučili s Maruškou Krčmářovou, kterou čeká 
velmi krásná životní změna, stane se maminkou. Maruška se více než 
6 let věnovala převážně klientům z Královéhradeckého, Pardubického, 
Libereckého a Ústeckého kraje. Děkujeme jí a přejeme hodně štěstí 
a krásných chvil s miminkem a rodinou.
S Blankou Krejčokovou se vlastně úplně neloučíme. Blanka od dubna 
působí v České distribuční jako obchodní zástupce. Určitě zúročí svou 
pětiletou praxi na pozici asistenta obchodu, kdy se věnovala převá-
ženě klientům z Prahy a Středočeského kraje. Blance děkujeme za 
odvedenou práci a přejeme hodně štěstí a úspěchů na nové pozici. 
Jsme rádi, že naše kancelář nezůstala dlouho poloprázdná a že mezi 
sebou můžeme přivítat nové kolegyně. Od 1. února se na našem 
oddělení zaučují dvě nová děvčata. Zdeňka Agácová přebírá místo 
Denisy Pinterové a Pavlína Žuchová se bude věnovat klientům Blanky 
Krejčokové. Na začátku března nastoupila paní Gabriela Gelačáková, 
která přebere práci Marušky Krčmářové.
Novým posilám přejeme hodně úspěchů, nových zkušeností, a ať jim 
práce s námi i s našimi klienty dělá radost.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 V ČESKÉ 
DISTRIBUČNÍ

NOVINKY V ODDĚLENÍ KLIENTSERVISU
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Metodiky pro společné kontroly tvoříme tak, 
aby byli všichni klienti spokojeni
• V roce 2019 jsme s našimi klienty provedli více než 7 000 spo-

lečných kontrol.
• Všem klientům nabízíme naši Všeobecnou metodiku kontroly, 

kterou jsme vytvořili tak, aby odpovídala potřebám co nejvíce 
klientů.

• Klientům, kteří mají speciální požadavky, aktuálně šijeme 
metodiky na míru podle jejich přání. Každý z nich může mít jiné, 
individuální znění metodiky. To je ale neefektivní a komplikuje to 
naši práci při společných kontrolách v terénu.

• Kolegové, kteří se účastní společných kontrol, musí všechny vari-
anty metodik velmi dobře znát a musí se v nich umět orientovat. 
Vzhledem k velkému množství kombinací požadavků a rozdílů je 
pak složité se vyhnout zdržením či chybám. Obzvláště kompliko-
vaná je tato situace pro nové zaměstnance.

• Aby kontroly probíhaly vždy hladce a efektivně, rádi bychom 
v budoucnu metodiky sjednotili a vytvořili standardizované 
varianty tak, aby byli všichni klienti spokojeni a mohli si z naší 
nabídky vybrat přesně takovou metodiku, která jim bude skvěle 
vyhovovat.

Mobilní aplikace nám pomáhá při kontrolách 
v terénu
• Používat aplikaci je mnohem pohodlnější než průběžně zapisovat 

výsledky do kontrolních archů.
• Kontroly jsou spolehlivější a přesnější. Aplikace dokáže ohlídat 

parametry jednotlivých metodik a zabránit chybám.
• Navíc s mobilní aplikací zvládneme veškeré kontroly provést 

daleko rychleji.
• Máme lepší přehled o distribučních plánech jednotlivých letáků 

a tiskovin. Nestane se, že bychom kontrolovali schránky mimo 
distribuční plán.

• Díky aplikaci máme online informace o nedostupných vchodech.
• A také šetříme přírodu, protože nemusíme tisknout tolik  

formulářů.

Rozšířili jsme náš provozní tým 
• Náš provozní tým je nyní početnější. To nám umožňuje větší 

flexibilitu při realizaci vašich kampaní a lepší rozdělení terénních 
pracovníků v rámci celého území České republiky.

• Jakékoliv provozní problémy, které by se mohly vyskytnout, 
dokážeme vyřešit rychleji.

• Zvládneme také zkontrolovat mnohem více distribučních  
schránek. 

• A díky těsnějšímu kontaktu se sítí doručovatelů, máme detailněj-
ší přehled o kvalitě roznosu. 

Kvalitní a rychlý roznos začíná už ve skladech
• Rozšířili jsme síť našich zabezpečených skladů. Dokážeme tak 

dostat letáky rychleji i do hůře dostupných lokalit. 
• V nejvíce využívaných skladech jsme přijali nové kolegy, abychom 

zvládali spolehlivě a rychleji přichystat letáky pro konkrétní distri-
buční vlnu. 

• Rychlejší jsme i díky tomu, že jsme optimalizovali výdejové ter-
míny pro rozvozy tiskovin ke koncovým doručovatelům.

Dobré  
zprávy z naší firmy

Naše úspěchy:
• Podařilo se nám optimalizovat službu hromadné zánosy, 

která pomáhá šetřit náklady našich klientů i životní prostře-
dí. Jsme rádi, že jsou klienti i jejich zákazníci se službou spo-
kojeni. V současné době ji využívá už 99 % našich klientů.

• Vylepšili jsme naši mobilní aplikaci. Díky ní jsou kontroly 
v terénu rychlejší a spolehlivější. Navíc je přehlednější než 
dříve a pohodlněji se používá.

• Rozšířili jsme síť našich zabezpečených skladů a do těch 
nejvyužívanějších jsme přijali nové zaměstnance, abychom 
zvládali co nejrychleji přichystat letáky pro doručovatele.

• Díky rozšíření provozního týmu můžeme klientům nabídnout 
větší flexibilitu při tvorbě kampaní, protože máme hustší 
pokrytí území ČR. 

• Zvládáme také rychleji odpovídat na požadavky klientů 
a umíme zkontrolovat větší množství schránek a mít tak 
lepší přehled o kvalitě roznosu.

• Databázi geomarketingových dat pravidelně aktualizujeme 
a rozšiřujeme o nové jevy, což umožňuje lepší zacílení 
kampaní.
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Rozhovor  
s Janem Senohrábkem

Jan Senohrábek je u nás v České distribuč-
ní mozkem, srdcem i duší geomarketingu, 
a to ani trochu nepřeháníme! Na starosti  
má nejen řízení oddělení geomarketingu, 
ale také nákup dat a mapových podkladů, 
zpracování dat a pravidelné aktualizace 
naší centrální databáze. Kromě toho se 
zabývá sofistikovanými GIS (Geografický 
informační systém) analýzami a syntézami 
a vytváří pro klienty distribuční plány. 
Pokud se s ním dáte do řeči a zabrousíte 
i do tématu geomarketingu, pochopíte, že 
je to odborník na svém místě. Svým vě-
deckým pohledem dokáže odhalit důležité 
souvislosti. O geomarketingu umí vyprávět 
zajímavě a s takovým zápalem, že je hned 
jasné, že jeho práce je pro něj i takovým 
koníčkem. O tom se koneckonců můžete 
přesvědčit sami prostřednictvím následu-
jícího rozhovoru.

Teď už máte mnoho zkušeností, ale co vás 
vlastně ke geomarketingu přivedlo? Jak 
jste začínal? 
Celý můj dosavadní život se točí kolem geo-
grafie – především té části socioekonomické.  
Velkým učitelem o teoretické geografii 
a regionalizaci byl profesor Hampl při mých 
studiích. Ptáte se, jak to souvisí s geomarke-

tingem? Geomarketing totiž není primárně 
disciplína o technickém GISu a datech, jak 
by se na první pohled mohlo zdát, je to 
především o správnosti výběru metod, které 
nás dovedou ke konečnému výsledku při 
sestavování distribučního plánu. Mapová 
vizualizace a technické řešení jsou pouze 
dobrými sluhy. Navíc v dnešním digitálním 
světě je na výběr celá paleta těchto nástrojů. 
Na druhou stranu bez rýče a sazenic, také 
na políčku nic nevypěstujete, i když budete 
vědět, jak na to.

S GISem jste se také naučil pracovat ve 
škole?
Ano, s GISem jsem se poprvé setkal během 
již zmiňovaných studií. Ovšem podoba teh-
dejšího GISu se s tím současným nedá vůbec 
srovnat. Jenom pro ilustraci úkoly se ukládaly 
na diskety o velikosti 1,4 MB.
Vzpomenete si ještě na svoji první velkou 
zakázku?
Začátky nebyly v geomarketingu vůbec 
snadné. Svou první velkou zakázku si pa-
matuji dodnes, a přitom už je to 20 let. Šlo 
o geomarketingovou analýzu pro společnost 
Baťa. Nebylo jednoduché sehnat všech-
ny vektorové mapy, aby byl výsledek před 
klientem obhájitelný. Některé podklady pro 
naše výstupy (především pak adresné body, 
ale i distribuční sektory) jsme byli nuceni 
digitalizovat sami. 

A jak je na tom geomarketing dnes? Vní-
máte nějaké nové trendy? 
Jednoznačně se každý z nás stává součás-
tí digitálního prostoru. Z tohoto prostoru, 
nebo-li „geografična“, se každý klient snaží 
vytěžit maximum. 

Drží Česká republika krok se zahraničím, 
nebo víte o nějakých technologiích, kam 
bychom se mohli posouvat?
Jsem přesvědčen, že ano. Pryč jsou doby  
kdy, když jsem se chtěl něco nového  
dozvědět nebo se inspirovat, sedl jsem do  
auta a jel jsem ke kolegům do Hamburku  
nebo do Utrechtu. Dnes stačí kliknout na 
nějaké odborné fórum na internetu a do-
zvídáte se novinky z celého světa během 
krátké chvíle.
U nás v České distribuční používáme GIS 
analytické softwary od předních amerických 

společností, jako je Pitney Bowes nebo ESRI. 
Tyto softwary jsou pravidelně aktualizovány. 
V současnosti používáme verzi 19 a začínali 
jsme na verzi 4.5.

Jaké novinky v oblasti geomarketingu na-
bízí svým klientům Česká distribuční?
Především byla v minulém roce aktualizována 
spádovostní mapa, přidali jsme do zákaznic-
kých geoanalýz další metodu zpřesněného 
zacílení, pravidelně aktualizujeme sociode-
mografickou databázi do úrovně distribuč-
ních sektorů. Celoročně se věnujeme třídění 
a verifikaci dat z terénu a připravujeme novou 
sadu údajů v centrální databázi sektorů.

Jak přesně tyto novinky klientům  
pomohou?
Na základě spádovostní mapy a sociodemo- 
grafických databází jsou pro ně tvořeny 
každodenní výstupy v podobě finálního 
distribučního plánu. Geoanalýzy pomáhají 
s přesnějším zacílením těm klientům, kteří si 
ji u nás nechají zpracovat. 

Využívají klienti České distribuční možnost 
přesného cílení kampaně častěji než dříve? 
Ano. Klienti si čím dál tím více uvědomují, že 
naše motto: „méně je více“ skutečně v geo-
marketingu funguje. 

Na jaké skupiny lidí je možné cílit? 
Zabýváme se hlavně sociodemografickou 
segmentací a geografickou segmentací. 
Jedná se především o znaky, jako jsou: věk, 
pohlaví, povolání, vzdělání, národnost, typ 
rodiny, příjmy, typ bydlení. V geografické 
segmentaci rozlišujeme kategorie sídel (velké 
město, malé město, vesnice) makroregiony 
a mikroregiony.

A má vůbec smysl vytvářet kampaň určenou 
jen pro velmi úzkou skupinu lidí?
Z přesného cílení nejvíce těží kampaně, v nichž  
je třeba najít mikroregiony se specifickou 
cílovou skupinou, jako jsou například rodiny 
s dětmi. Pokud využíváme neadresnou 
distribuci, musí být tato specifická skupina 
silně koncentrována. Pokud tomu tak není, je 
možné za určitých předpokladů využít jiného 
druhu distribuce, a to poloadresnou. 

Říká se, že kvůli cíleným reklamám na 
internetu si lidé zvykli na personalizaci 
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a požadují ji i v reálném životě. Pozorujete, 
že si zákazníci přejí přesně vystihnout 
aktuální potřeby svých klientů? 
V neadresné distribuci nemá personalizace 
moc místo. Nicméně přesné zacílení je ja-
kousi alternativou k personalizaci. Ve spojení 
neadresné distribuce a geomarketingu mů-
žeme cílit přesně a zároveň anonymně.

Jak probíhají aktualizace databází a jak 
často se aktualizují? 
Aktualizace centrální databáze distribučních  
sektorů je naší doménou, na které si nechává- 
me mimořádně záležet. Verifikujeme jí kromě 
vlastních dat z terénu celou řadou podpůrných 
zdrojů, jako je ČSÚ (Český statistický úřad), 
ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrál-
ní), CEDA (digitální mapové podklady CEDA 
Maps), apod. Centrální databáze se aktualizuje 
jednou ročně.

Dalo by se z dat, která máte k dispozici říci, 
zda jsou lidé ochotní dojíždět do hyper-
marketů i velkou dálku, nebo zda raději 
chodí do prodejen (supermarkety), které 
mají v blízkosti? Pozorujete třeba, že se 
vrací obliba večerek (minimarkety)? 
Pokud budeme vycházet z distribučních 
plánů, tak obojí je pravda. Lidé jsou ochotni 

jet do hypermarketu i delší vzdálenost, ale 
kvůli rohlíku, pokud to přeženu, to nebude. 
Pokud tuto cestu podstoupí, chtějí si na-
koupit „bohatý“ koš zboží, většinou spojený 
i s nějakou zábavou třeba v podobě kina. 
Supermarkety spíše oslovují lidi na rychlejší 
a častější nákupy. 

Překvapily vás někdy údaje, které jste 
vyčetl z databází? Narazil jste třeba na 
nějaký fakt, který by vás jinak nenapadl? 
V jedné písni se zpívá, že statistika nuda 
je, má však cenné údaje. S druhou částí 
souhlasím, první část bych panu Svěrákovi 
s dovolením opravil. Že bych se nudil, to 
jsem si za ta léta skutečně nevšiml. (smích) 
Z čeho jsem byl ale docela překvapený je to, 
že podle minulého sčítaní došlo k nárůstu 
neobydlených domů, a to většinou z důvodu 
rekreačního. 

Poměrně nedávno přišla Česká distribuční 
se službou hromadných zánosů. Jaké výho-
dy přináší?
Hromadné zánosy mají samozřejmě ob-
rovský přínos pro klienty. Ti díky nim ušetří, 
protože nemusejí tisknout tolik letáků. Pro 
nás to však znamená více práce na aktuali-
zaci, aby data byla co možná nejpřesnější.

Můžete nám prozradit, jak odhadujete 
počty letáků pro hromadné zánosy?
Hromadné zánosy jsou v podstatě opti-
malizované počty schránek ve vchodech 
domů. Na základě informací z distribuce jsme 
vysledovali, že z odkladných míst (drátěné 
programy, poličky, apod.) si leták berou oby-
vatelé bytového domu, které obsah skutečně 
zajímá. Z interních průzkumů vyplývá, že 
krácení na 50 % je optimální. 

Jak moc tuto službu klienti České distribuční 
využívají?
Hromadné zánosy jsou velmi oblíbené. Klienti 
si na tuto službu rychle zvykli a 99 % z nich ji 
využívá.

Jak očekáváte, že se bude geomarketing 
vyvíjet v budoucnu?
Tady se trochu pouštím na tenký led. Přesto si 
opatrně dovolím predikovat, že pozice tohoto 
oboru bude dále posilovat a klienti se na nás 
budou obracet pro cenné rady čím dál častěji.

Nejen o geomarketingu

„Z přesného cílení nejvíce těží kampa-
ně, v nichž je třeba najít mikroregiony 
se specifickou cílovou skupinou, jako 
jsou například rodiny s dětmi.“

nad 160

131–160

101–130

71–100

40–70

do 40
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Slevy  
nejsou všechno

SLEVOVÉ AKCE

Letáky jsou mnohdy neprávem vnímány výhradně jako nosiče slevových akcí. Často v nich ale najdeme i zboží za běžné ceny. Myslíte si, 
že jsou to hlavně slevy, co zákazníky táhne do prodejen? Omyl. I řetězce, které v letácích uveřejňují větší procento zboží za běžné ceny 
(tedy bez slevy), mají úspěch a vysoké tržby. 
V minulém bulletinu jsme se s vámi podělili o analýzu titulních stran letáků, kterou jsme zpracovali loni na podzim. Nyní přinášíme pokračování, 
ve kterém se blíže podíváme na to, jak obchodníci na titulních stranách prezentují ceny produktů a slevy.

LETÁKY UMÍ LIDI NADCHNOUT I INSPIROVAT
Když čtenářka uvidí v letáku usměvavou ženu, které malá 
holčička pomáhá s přípravou nedělního koláče, přičemž jsou obě 
šťastné a je vidět, že si společnou aktivitu užívají, inspiruje ji to 
a pravděpodobně bude mít chuť se do pečení také pustit. Ob-
zvlášť pokud na dalších stranách letáku najde recept na výborný 
koláč, který ještě nevyzkoušela. 
Podle dat z analýzy bývá na titulních stranách letáku v průměru 
šest produktů. U některých řetězců je počet nižší právě proto, že 
část prostoru věnují pocitově laděné fotografii. Některé z nich 
jdou ještě dále a otisknou na přední straně pouze obrázek, tento 
přístup volí převážně hobby obchody či prodejci nábytku.
Obchodníci i výrobci uvádějí, že slevy nám postupně přerůstají 
přes hlavu a velkým problémem se stala slevová spirála. Speci-
ální nabídky, sezónní nabídky, trvale výhodné ceny vybraných 
produktů a emoce mohou být alternativou, kterou zákazníkům 
nabídnout, aby byl pro ně nákup ve vaší prodejně atraktivní i bez 
vysokých slev.

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ, KTERÁ SE VEJDE DO 
SCHRÁNKY
Na titulní stranu letáku obchodníci umisťují to nejlákavější, co 
mají aktuálně v nabídce. Snaží se zákazníky zaujmout natolik, 
aby leták s chutí otevřeli, celý pozorně pročetli a následně přišli 
vybrané zboží nakoupit do prodejny.
Asi nikoho nepřekvapí, že nejpopulárnějšími barvami na předních 
stranách letáků jsou červená a žlutá. Právě ty obvykle spojujeme 
se slevami. Naše analýza ale ukázala, že prosadit se mohou 
i nezlevněné výrobky. Zhruba třetina produktů inzerovaných 
na předních stranách letáků byla za běžnou cenu. 
Čím jsou pro zákazníky zajímavé?  
Velký úspěch mají například 
tematické či sezónní nabídky, 
limitované nabídky nebo privátní 
značky za výhodné ceny. Navíc 
je důležité navázat se zákaz-
níkem kontakt a ukázat mu 
nejen výrobek samotný, ale 
také emoci či zážitek. Pokud 
se čtenář s pocitem identifikuje, 
je vyhráno. Dosáhnout toho 
můžete třeba dobře zvolenou 
imageovou fotografií.

66 %

34 %

TITULNÍ STRANY

běžné ceny slevy
Na titulní straně letáku je v průměru 
Na titulní straně letáku je v průměru 

6 produktů.6 produktů.

Nejvíce položek prezentují potravinové  

řetězce, kde je průměr 9, nejméně 

naopak obchody se sportovním vyba-

vením a oblečením (3). 

Rekordmani dokážou naskládat na 

stránku až kolem třiceti položek.
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SLEVOVÉ AKCE

JAK PREZENTUJÍ PRODUKTY NA TITULNÍCH STRANÁCH JEDNOTLIVÉ KATEGORIE? 
Celkově bylo na titulních stranách 66 % výrobků se slevou a 34 % za  
běžné ceny. Největší podíl zlevněného zboží měly drogerie, nejmenší  
naopak hobby obchody.

V jednotlivých kategoriích je přístup různý. Potraviny 
nejčastěji uvádějí slevy od 11 do 30 procent. Prodejny 
nábytku jsou ve slevách velkorysejší a nejčastěji prezentují 
zboží se slevou 41 až 60 procent. Lékárny a elektro 
obchody dávají nejčastěji slevy 11–20 %. A zatímco 
elektro občas sáhne i na vyšší slevy, třeba až 80 %, lékárny 
drží výši slev do 30 %. 

JAKÉ JSOU ČASTÉ NÁMĚTY 
ILUSTRAČNÍCH OBRÁZKŮ? 

Nejoblíbenější je sleva v procentech. Ze všech 
nejčastěji ji používají drogerie, kde je 86 % slev 
vyjádřeno procenty. Slevu uváděnou v korunách 
využívají na titulních stranách nejčastěji lékárny, 
a to u 43 % výrobků. Množstevní slevy, tedy 
např. slevy typu 2 + 1 zdarma využívají nejčastěji 
drogerie, a to u 37 % výrobků  
a také hobby obchody u 22 %.

0
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64 %

5 % 7 %
32 %

Jakým způsobem obchodníci uvádějí slevy?

v procentech v korunách množstevní bez vyčíslení

Jak vysoké jsou uváděné slevy?

71 %
29 %

POTRAVINY

88 %

12 %

HOBBY OBCHODY

95 %

5 %

DROGERIE

slevy

běžné ceny

Jak vysoké jsou ceny výrobků na 
Jak vysoké jsou ceny výrobků na 

titulních stranách?
titulních stranách?

Průměrná cena zboží na titulních 

stranách letáků je 1 617,20 Kč.1 617,20 Kč. 

Nejnižší průměrnou cenu mají 

potraviny – 49,20 Kč49,20 Kč  .

Nejvyšší průměrnou cenu mají 

prodejny elektra – 5 455,10 Kč5 455,10 Kč.

RODINA
PŘÁTELSTVÍ

DOBRODRUŽSTVÍ

ČISTOTA

ČAS PRO SEBE

36 %
Průměrná sleva

21 % 
Nejnižší průměrná 

sleva (lékárny)

50 %
Nejčastější sleva

10 % 
Minimální sleva  
(hobby obchody)

80 %   
Maximální sleva 

(obchody s nábytkem)

Nejvyšší průměrná 
sleva (obchody 

s nábytkem)

55 %
31 %

Průměrná sleva 
v kategorii potravin

20 %
Nejčastější sleva  

v kategorii potravin
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Rozhovor  
se zákazníkem ORFA Nábytek

Společnost ORFA Nábytek spolupracuje 
s Českou distribuční od roku 2015.
ORFA Nábytek je rodinná firma, která již  
25 let pomáhá svým zákazníkům se zaři-
zováním domovů, restaurací, hotelů, škol 
a jiných prostorů. Navrhuje vhodné řešení 
nábytku na míru potřebám a životnímu 
stylu zákazníků a umí tyto projekty násled-
ně také realizovat do posledního detailu.
Majitelé firmy ORFA Nábytek cestují 
po světě a jednají s největšími výrobci 
nábytku a koberců v Evropě, aby pro své 
zákazníky našli ty nejzajímavější kousky 
nábytku. ORFA Nábytek má v současnosti 
pět velkých kamenných prodejen, vlastní 
sklady, vlastní dopravu a vlastní e-shop.
O tom, jakou roli v úspěšném byznysu 
hrají letáky, jsme si popovídali s Petrem 
Chvojkou, ředitelem maloobchodu.

Jste úspěšná rodinná firma, co pokládáte 
za hlavní recept na úspěch?
Ano, na trhu s nábytkem působíme již více 
než 25 let. Za tu dobu jsme prodali nespočet 
nejrůznějších kusů nábytku a vybavili celou 
řadu domácností i firem. Recept na úspěch 
sestává z mnoha ingrediencí, které společně 
musí souznít. A nám se to povedlo.

Podle čeho jste vybrali vzhled letáku? 
Sledujete nové trendy?
Vycházíme z našich dlouhodobých zkuše-
ností, kdy vzhled letáku si prošel a prochází 
neustálým vývojem. Naše cílová skupina je 
poměrně hodně široká a do značné míry se 
jedná o subjektivní záležitost. Máme zpraco-
vaný firemní grafický manuál. Tento manuál 
definuje mimo jiné i základní nosné prvky 
letáku. Nové trendy sledujeme a vše, co nám 
dává smysl, se pak snažíme využít.

Jak často vydáváte letáky?
Letáky roznášíme jednou za měsíc. Samotný 
leták je pouze jedna část celého proce-
su. Vždy je potřeba provést výběr zboží, 
naskladnění tohoto zboží v požadovaném 
množství, provést přecenění akčního zboží, 
které je vystaveno na expozici v prodejnách. 
V případě nového zboží zajistit distribuci na 
jednotlivé prodejny. Připravit grafické podkla-
dy a provést úkony související s marketingem 
jako takovým. Každý krok vyžaduje určitý čas. 
Měsíční frekvence nám proto vyhovuje.

Pozorujete, že na začátku měsíce, kdy za-
čne platit nový leták, přichází do prodejen 
více lidí? 
Ano, v našich prodejnách ORFA nábytek 
máme instalovány tzv. People Counters, tedy 
počítadla návštěvníků prodejny. Data získaná 
z počítadel bedlivě sledujeme a pravidelně 
vyhodnocujeme s ohledem na kupní sílu ve 
spádové oblasti dané prodejny. Na základě 
statistik tak můžeme s jistotou potvrdit, že 
roznos letáků v našem případě dává smysl. 
Pravidelně po roznosu letáků dochází k navý-
šení návštěvnosti našich prodejen. Nicméně 
je potřeba si uvědomit, že letáky doplňujeme 
ještě dalšími marketingovými aktivitami, 
které na sebe vzájemně navazují.

Kromě letáků vydáváte také obsáhlé ka-
talogy. Jak se vám osvědčily? Jaký je rozdíl 
v reakci zákazníků na letáky a na katalogy?
Vydáváme dokonce několik katalogů s ná-
bytkem a kuchyněmi. Na některých spolu-
pracujeme s našimi zahraničními dodavateli. 
Jiné katalogy vznikají plně v naší režii. Letáky 
využíváme zpravidla pro akční zboží a mají 
časově omezenou platnost. Kdežto katalogy 
jsou dlouhodobějšího charakteru a obsahují 

naši ucelenou nabídku. Pokud nemá zákazník 
aktuální potřebu pořídit si nábytek, potom 
zpravidla končí leták s takovým sortimentem 
velice rychle v koši. Avšak katalogy si zákazníci 
většinou schovávají, pro případ, že by v bu-
doucnu něco z daného sortimentu potřebovali.

Využili jste někdy i jiné naše služby, třeba 
geomarketing? 
Dá se říci, že jej využíváme neustále. Naše 
kamenné prodejny ORFA nábytek máme roz-
místěné po Moravskoslezském kraji. Zároveň 
ale provozujeme e-shop www.orfa-nabytek.cz,  
který má celorepublikovou působnost. Z po-
hledu marketingu pak musíme tyto rozdíly 
zohledňovat a to i vzhledem k vynaloženým  
nákladům. A s tím nám geomarketing 
pomáhá. U e-shopu také hlídáme obratový 
potenciál jednotlivých regionů, který opět 
ovlivňuje marketingové aktivity.

Za naši společnost děkujeme panu Chvoj-
kovi za rozhovor a přejeme podnikatelskou 
vitalitu i do dalších let.
Pokud i vy chcete představit svoji firmu 
našim klientům, prosím kontaktujte svého 
obchodního zástupce.
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI  
Z TRHU

Novinky  
a zajímavosti z trhu

Nejvýraznějším tématem letošního 
ročníku konference Retail Summit 
byla ekologie. Zákazníci jsou čím dál 
citlivější na to, jak firmy přistupují 
k životnímu prostředí, a tak není 
divu, že se značky stále více zaměřují 
na udržitelnost a zelený marketing. 
Jako hlavní téma si tento trend vybral 
v únoru i časopis Marketing & Media. 
Aby vám nic neuniklo a mohli jste také 
naskočit na zelenou vlnu, připravili 
jsme pro vás výběr toho nejzajímavěj-
šího, co se k tomuto tématu v médiích 
objevilo.

Časopis Marketing & Media přinesl 
v únorovém čísle výsledky některých 
aktuálních globálních výzkumů, které se 
týkají ekologických trendů a udržitelnosti. 
Vybrali jsme ty nejzajímavější a dohledali 
jsme pro vás i další pozoruhodné detaily.
Z globálního průzkumu společnosti Accen- 
ture vyplynulo, že 62 % respondentů 
považuje značky, které do zlepšování 
životního prostředí a redukce plastů 
investují, za atraktivnější. Podle výzkumu 
společnosti IBM jsou zákazníci dokonce 
ještě citlivější. Vyplynulo z něj, že pro osm 
z deseti spotřebitelů je důležité, aby se 
značka chovala k přírodě odpovědně. IBM 
se blíže zaměřila na těchto 80 % ekologicky 

smýšlejících zákazníků a zjistila, že 57 % 
z nich je odhodláno svou preferovanou 
značku změnit, pokud zjistí, že se k příro-
dě odpovědně nechová. A odhalila také to, 
že 70 % z nich je ochotných za udržitelněj-
ší výrobky zaplatit až o 35 % vyšší cenu.
Společnost First Insight srovnala názory  
na udržitelnost z pohledu různých genera-
cí. Udržitelnost a odpovědnost od značek 
podle ní nejčastěji požadují spíše mladší  
generace, a to konkrétně generace 
Z (1995–2012) a mileniálové (1980–1994).  
Je tedy pravděpodobné, že tento trend 
bude i nadále na vzestupu, a firmy, které 
se na to připraví, budou mít konkurenční 
výhodu. 

Ochrana životního prostředí je stále důležitější i pro české spotře-
bitele. Společnost GfK realizovala průzkum o tom, jak Češi vnímají 
globální problémy. Ukázalo se, že za nejzávažnější problém 
považují znečištění plastem. Nejčastěji (91 procent responden-
tů) přisuzují odpovědnost za řešení tohoto problému výrobcům, 
v druhé řadě (75 procent odpovědí) obchodním řetězcům a vy-
sokou míru odpovědnosti přikládají také sami sobě – 73 procent 
respondentů.
Výrobci i obchodníci postoje zákazníků vnímají a na tento trend 
reagují. Mnoho z nich spouští bezobalové prodeje, snaží se skon-
covat s jednorázovými plastovými sáčky a taškami nebo zavádí 
zálohy na pet lahve. 

ZELENÝ MARKETING JE 
CESTA K VYŠŠÍM TRŽBÁM

EKOTRENDY HÝBOU SVĚTEM

EKOLOGIE POHLEDEM ČESKÉHO ZÁKAZNÍKA

Které generace vyžadují, aby byly firmy odpovědné? 
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Marketing & Media se v posledním zářijovém čísle podrobně 
věnoval proměnám letáků. Oslovil nás jako největšího distributora 
v Česku, abychom vývoj letáků zhodnotili. Pan ředitel Sikora jim 
dodal exkluzivní vyjádření, které se v článku objevilo společně 
s dalšími důležitými fakty: 
Letáky už nejsou pouhou prezentací akčního zboží. Obchodníci 
si uvědomili, že daleko důležitější je navázat bližší a pevnější 
vztah se zákazníkem, a právě letáky jim k tomu dávají ideální 
prostor. Mohou v nich ukázat svůj osobitý styl, kterým se od 
ostatních odlišují. „Obchodníci, kteří v letácích poskytují užitečné 
informace o produktech, přinášejí zábavu a dokáží poradit 
s výběrem, působí na čtenáře přívětivěji a jsou jim daleko bližší,“ 
říká Sikora. 
V létě 2018 Česká distribuční, která v ČR zajišťuje rozšiřování 
velké části letáků, provedla průzkum, v němž si 20 procent 
dotázaných stěžovalo na vzhled prospektů. Často zmiňovali, že 
by ocenili přehlednější styl, větší písmo a méně položek na stránce. 
„Obchodníci na jejich přání zareagovali a opravdu přicházejí 
s přehlednější formou. V nové analýze jsme například zjistili, že 
počet produktů na titulních stranách se snižuje. V průměru je na 
stránce šest produktů, ale některé řetězce prezentují jeden až tři 
produkty nebo jen imageovou fotografii,“ doplňuje Sikora.
Dále Marketing a Media upozornil na to, že děláme také 
hromadné zánosy. Služba šetří náklady klientů i životní 
prostředí. V domovních vchodech, které o hromadné zánosy 
stojí, se letáky umístí na vyhrazená místa, což bývají speciální 
stojany nebo police, nikoli do každé schránky. Díky tomu je možné 
tisknout méně prospektů a docílit toho, že se dostanou jen k těm, 
kdo o ně stojí.

Mezi českými spotřebiteli mají největší úspěch diskonty, 
uveřejnil to časopis Zboží a prodej. Ty se na celkových tržbách 
maloobchodu podílejí už téměř jednou čtvrtinou. Zákazníci 
oceňují blízkost prodejen, rychlost nákupu, výhodné ceny 
i způsob komunikace. 
Důležitým médiem je pro ně leták. Čtení promočních letáků je 
totiž mezi spotřebiteli považováno za chytré – pomáhá jim to 
nakoupit. To, že letáky umožňují řetězcům navazovat se svými 
zákazníky hlubší vztah, potvrzují i slova Andrey Vozníkové ze 
společnosti Nielsen, která uvedla, že nakupující velmi kvitují, 
když dostanou leták až domů do schránky. Velký úspěch mají 
zejména tematicky zaměřené nabídky, recepty profesionálních 
kuchařů nebo různé rady, tipy a edukace zákazníků. 
Změny, které diskonty nastartovaly, od nich přebírají i další 
obchody. Příkladem může být třeba využití tematických 
nabídek nebo podpora menších prodejen.

Zákazníky je potřeba více edukovat, vyplývá to z článku Meziná-
rodní kuchyni oživuje zdravá vlna časopisu Zboží a prodej. Sortiment 
zboží se stále rozšiřuje a i méně známé zahraniční produkty jsou 
dnes snadno dostupné. Čeští spotřebitelé se ale v novinkách 
mnohdy těžko orientují a nedokáží si správně vybrat. Výrobce 
potravin Foodish v článku popisuje situaci na příkladu rýže. Novější 
typy zákazníci neznají a jsou po koupi zklamaní – například když 
se jim rýže lepí, protože nepoučeně sáhli po jasmínové rýži, u té je 
však lepivost žádanou vlastností. 
Letáky představují pro obchodníky skvělý prostor pro detailní 
popis produktů. Mohou v nich výrobky porovnat, vyzdvihnout je-
jich specifické vlastnosti a seznámit své zákazníky s tím, co mohou 
od jednotlivých produktů očekávat. 

LETÁKY NA PŘÁNÍ – OBCHODNÍCI ZÁKAZNÍKY 
VYSLECHLI

ČEŠI POVAŽUJÍ ČTENÍ LETÁKŮ ZA CHYTRÉ KTERÁ RÝŽE JE SYPKÁ A KTERÁ LEPIVÁ? 
NAPOVÍ LETÁKY 

Přečtěte si,  
co se píše o letácích
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MEDAILONEK  
Z ODDĚLENÍ

Představujeme  
vám oddělení produkce

Pavlína Šaitarová
Pavlína u nás v České distribuční pracuje 
už 8 let. Začínala kdysi na pozici asistentky 
produkce, ale dnes už je ostřílenou produkč-
ní. Právě jí vděčíme za to, že celé oddělení 
šlape jak hodinky a že se na ně můžeme 
vždy spolehnout, protože všechny objed-
návky, podklady i statistiky spolu s Mirkou 
včas připraví. 
Ještě předtím, než se stala naší kolegyní, sbí-
rala zkušenosti ve vydavatelství Telpres, kde 
pracovala jako obchodní zástupkyně 9 let, 
a v PNS, kde byla 5 let referentkou odbytu.
Ani po práci letáky z hlavy úplně nepustí. 
Ráda podle nich totiž nakupuje. Ze všeho 
nejraději prochází obchody s módou, ale když 
ji něco zaujme v letáku, s radostí zamíří i do 
jiné prodejny. Volný čas tráví aktivně, užívá si 
turistické výpravy a jízdu na kole. A ze všeho 
nejraději tráví čas se svou vnučkou.

Miroslava Simonidesová
Mirka je v České distribuční jednou z nej-
mladších posil týmu. Pracuje u nás už 
3 a půl roku a zastává pozici asistentky 
produkce. Hned od začátku bylo jasné, že 
je velký talent. Do práce se pustila s pl-
ným nasazením a zvládá ji na jedničku. Je 
zaslouženě pravou rukou Pavlíny. 
Než jsme ji do týmu přibrali my, praco-
vala v úplně jiném oboru. Zatímco nyní 
má u nás na starosti kontrolu a zadá-
vání objednávek či zpracování zakázek 
na roznos letáků, dříve byla asistentkou 
fakturace v čalounické firmě. 
I ona nejraději tráví čas pohybem. Zají-
má se o nejrůznější sporty, ale ze všeho 
nejvíce jí učarovala jízda na koni. Je to 
totiž příjemná relaxace, díky které může 
být často v přírodě, a také se na svět 
může dívat s nadhledem.

JAKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI MUSÍ ČLOVĚK MÍT, ABY 
MOHL PRACOVAT V ODDĚLENÍ PRODUKCE?

Skvělé komunikační dovednosti – aby si vždy dokázal rozumět 
se všemi kolegy, pro které připravuje podklady a statistiky
Vynikající organizační schopnosti – organizuje totiž práci nejen 
sobě, ale i svým kolegům z různých oddělení
Absolutní spolehlivost – neboť má velikou zodpovědnost za 
správné zpracování a spuštění zakázek
Schopnost pracovat pod tlakem – protože i když věci nejdou 
vždycky přesně podle plánu, kvalita našich služeb musí být vždy 
perfektní
Schopnost samostatného rozhodování – musí totiž rozhodo-
vat rychle a odpovědně
Kladný vztah k práci s počítačem – protože většinu času zkrát-
ka stráví s prsty na klávesnici a očima na monitoru

V našem bulletinu vám pravidelně přinášíme malou sondu do 
života některého z našich oddělení. Tentokrát vás seznámíme 
s kolegyněmi, bez jejichž péče se realizace žádné zakázky 
neobejde. 
Naše kolegyně z oddělení produkce totiž kontrolují každou 
objednávku. Jen pokud je v ní všechno formálně správně, předají 
ji do oddělení provozu k dalšímu zpracování. Tím ale jejich práce 
nekončí. Následně sestavují podklady k fakturaci, zpracovávají 
nákladovost, vytvářejí statistiky a reportují o průběhu kampaní. 
Na starost mají také přípravu smluv pro regionální vedoucí 
a zpracování cenových kalkulací pro obchodní oddělení. Pavlína, 
která je hlavou oddělení, má odpovědnost za spoustu dalších 
úkolů.  Jedním z nich je třeba to, že musí včas předat podklady 
vedoucímu logistiky a jednotlivým regionálním vedoucím, aby 
přeprava i distribuce letáků proběhly hladce, tak jak mají. 


