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RADA GRÁTIS #2 PRODEJNA –  MÍSTO 
TRANSFORMACÍ 

PŘÍPRAVA SORTIMENTU 
1.  Stáhnout veškeré zimní a nesezónní zboží z prodejny, uložit do krabice (s 

ochrannými prostředky proti škůdcům) a umístit do tmavého skladu 
2.  Roztřídit zboží na dvě kategorie, VELMI DOBŘE prodejné, HŮŘE prodejné 
3.  ZREDUKOVAT OBJEM ZBOŽÍ – vystavujeme-li více jak 3 ks od modelu, 

uložíme všechny nadbytečné kusy do skladu 
4.  VELIKOSTI, které prodáváme nejčastěji zachováme v těch 3 ks na 

prodejně 
5.  DOPLNÍME sortiment o nové produkty, které nám přišly v době uzavření 

prodejen 
RADA X: Vezmeme několik modelů z obou kategorií „hůře a dobře“ 
prodejné – cca 5 – 6 modelů. Tyto modely uchovejte do skladu na 
snadno dosažitelné místo. Každý následující týden vytáhnete z obou 
kategorií 1 model a uvedete kombinaci jako novinku. Tato technika 
pomáhá zvednout zájem zákazníků o nabídku, motivuje častěji se vracet. 
NEZAPOMEŇTE, VYBRANÉ MODELY BY MĚLY K SOBĚ LADIT. 

 

BAREVNÁ VYVÁŽENOST 
Neformální nastavení. Kombinujeme 
produkty v barvách produktu, který je v čele 

 

 

BAREVNÁ VYVÁŽENOST 
Formální – Použití barev je symetrické na 
levé i pravé straně 

 

 

 

KOORDINACE PRODUKTŮ 
Sladíme produkty k sobě na základě 
barevného ladění a stylu 

 

 

 

ARANŽOVÁNÍ DO BLOKU 
Aranžování do bloku využíváme při 
výprodejích. Jde o zavěšení 1 typu produktu 
na jedno místo 
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NÍZKÁ HUSTOTA PRODUKTŮ 
Štendr je přehledný, lze snadno procházet 
zavěšenými i poskládanými produkty 

 

 

 

VÁHOVÉ VYVÁŽENÍ 
Stejný počet i typ produktů je použito na 
levé i pravé straně štendru 

 

 

 

 

VISUAL MERCHANDISING 
Naaranžujte celou prodejnu a využijte všechny techniky visual 
merchandisingu, abyste dosáhli maximálního WOW efektu. Neznáte-li 
visual merchandising, můžete se porozhlédnout na Googlu po nějaké 
firmě, která vám prodejnu profesionálně naaranžuje. 

Aplikujte techniky visual merchandisingu v těchto intervalech: 

1x denně: MERCHANDISING – Na konci dne zkontrolovat všechny 
prodané položky a doplnit, pokud nebyly ihned doplněny 

1x denně: ARANŽOVÁNÍ – Na konci dne upravit celou prodejnu a 
naaranžovat všechny produkty, aby prodejna vypadala skvěle 
1x týdně: MULTI MERCHANDISING – vystavit produkt s vyšší marží, hůře 
prodejné kusy, na vícero místech v prodejně, aby je zákazník neminul, 
když prochází prodejnou. Každý týden se věnujeme 1 – 6 modelům 
1x týdně: Převléknout všechny figuríny 
1x týdně: Vystavit 1 sestavu modelů z kategorie „hůře a dobře prodejné“. 
Tyto výrobky umístit na nejviditelnější místo, nebo vytvořit POS bod 
2x týdně: ROTACE EXPOZIC – Vyměnit produkty v čelech stojanů a v 
ústředních bodech 
2x týdně: CROSS MERCHANDISING – vytvářet zajímavé kombinace (např.: 
bunda + triko), abyste inspirovali zákazníka ke koupi více než jednoho 
produktu 
2x do měsíce: ROTACE produktů na prodejně – změna lokace všech 
produktů – přearanžování celé prodejny, použít techniky: OPTICKÁ 
VYVÁŽENOST, KOORDINACE PRODUKTŮ, BAREVNÁ VYVÁŽENOST, 
TECHNIKA KONTRASTU, KŘÍŽOVÝ MERCHANDISING 
2x do měsíce: KOORDINACE PRODUKTŮ – Společně s rotací vytváříme 
sestavu produktů v jednom štendru – výběr produktů pak vytváří jakoby 
rozšířenou sestavu, kdy všechny modely na jednom štendru dokáží 
vytvářet variabilní outfity 
2x do měsíce: NOVÝ DISPLEJ VÝLOHY – Změna sestavy produktů ve výloze 

 


