Editorial

Quality first
O budoucnosti tisku rozhodne kvalita. ¤íkají to renomovaní svûtoví odborníci. Zdá se, Ïe v médiích,
tedy i v tiskaﬁském, nastává po zv˘‰ené existenãní nervozitû urãité uklidnûní a mediální obory
vstoupily do fáze konkrétních krokÛ a ãinÛ. Po období tvrdé konkurence se sebezniãujícím cenov˘m
bojem se mluví o spolupráci, o spoleãn˘ch postupech pﬁi sluãování zájmÛ a podnikÛ a o nov˘ch
zlep‰en˘ch v˘hledech ãastûji, neÏ o likvidacích, insolvencích ãi bankrotech nebo exekucích.
Mediální obory se v krizi otﬁásly a vstoupily do fáze stabilace a tﬁíbení, coÏ není a nebude snadné.
Vliv má samozﬁejmû i celkov˘ stav ekonomiky té které zemû a schopnost investiãní obnovy
a finanãního potenciálu. I my se zaãínáme vracet k lep‰ím kﬁivkám v˘voje, vidíme nûkteré pﬁednosti,
vypl˘vající z na‰í evropské orientace.
Velké zmûny probíhají v novinách a periodikách, ale souãasnû se po celém svûtû roz‰íﬁilo
poradenství a v˘mûna poznatkÛ ze „záchrann˘ch“ akcí. Svûtová organizace WAN Ifra nejen zmûnila
své sídlo, ale svolává kongresy, kde se mluví otevﬁenû o dobr˘ch projektech a postupech, které
se osvûdãily jak smûrem k efektivnûj‰ímu vyuÏití stávajících ohromn˘ch kapacit, ale stejnû tak
k vyuÏití pﬁedností nov˘ch pﬁicházejících technik a procesÛ, tedy krokÛm, zamûﬁen˘m k zachování
pracovních míst nejen ve vydavatelské, ale i tiskárenské a distribuãní sféﬁe. PrÛmysl obalÛ má
pﬁíznivé pﬁedpovûdi. Akcidenãní tiskárny to mají obtíÏnûj‰í, protoÏe mají a dále budou mít
neprÛmyslov˘ charakter malov˘roby a Ïivnostenského podnikání, kterému dosavadní vlády nevûnují
na rozdíl od sv˘ch pﬁedvolebních slibÛ úãinnou podporu. Ani pﬁesto, Ïe ve v‰ech fungujících
ekonomikách jsou tiskárny z 85 aÏ 95 procent mal˘mi v˘robními subjekty o desítkách, stále ãastûji
o nûkolika lidech. Je tomu tak stejnû ve velk˘ch (USA, Nûmecko, Francie, âína, Indie), jako mal˘ch
zemích a nové techniky rozmnoÏování tiskem a digitalizací to dále roz‰iﬁují.
Opût konstatujeme, Ïe hodnotami nejvíce cenûn˘mi jsou: zachování jiÏ dosaÏené profesní kvalifikace
a profesní úrovnû, ale souãasnû se vyplácí také kreativita pﬁi vzniku zcela nov˘ch produktÛ a idejí
spolu s nov˘mi formami spolupráce a organizaãních forem. Nesporn˘m faktem, o nûmÏ uÏ nikdo
nepochybuje, je sbliÏování a prolínání informaãních médií, coÏ musí nutnû mít dopad na pﬁípravu
a vzdûlávání lidí v nov˘ch podmínkách a také na odborné ‰kolství v‰ech stupÀÛ. Nûkteré zemû jiÏ
dosáhly rapidního zv˘‰ení úrovnû ‰kolství, jinde jsou zmûny teprve na poãátku. Nad v‰ím se klene
nenahraditelná a trvalá potﬁeba informací, která se nezmûní ani v daleké budoucnosti.
Îe se tomu musí umût pﬁizpÛsobit nejen v˘konné v˘robní a obchodní podniky, ale také ‰kolství,
v˘stavnictví, odborn˘ tisk, uãební a instrukãní pomÛcky a stálé do‰kolování lidí v‰ech vûkov˘ch skupin,
je nesporné. Jarní mûsíce kupﬁíkladu pﬁinesly debaty nad poklesem zájmu o úãast na odborn˘ch
veletrzích ze strany náv‰tûvníkÛ, ale i vystavovatelÛ. Propadl do znaãné míry lond˘nsk˘ Ipex, ale i ﬁady
dal‰ích, nelíbil se nám ani propad na‰ich veletrhÛ na jednom z nejvydaﬁenûj‰ích v˘stavi‰È civilizovaného
svûta. Klesá tedy zájem o informace a workshopy? Jistû Ïe nikoli. Jenom se musí neustále pﬁizpÛsobovat
podmínky, náklady a marketing, spoleãenská potﬁeba tu pﬁece je a zÛstane. Ale tak je tomu i ve v‰ech
oborech, kam vysíláme své tiskové v˘robky. A jsme opût u debaty o úspû‰né a produktivní kreativitû.
Toto dvojãíslo jsme vûnovali oblasti vytváﬁení nadhodnoty a efektivnosti tiskov˘ch produktÛ, tedy
oborÛm, jeÏ otevﬁely nové moÏnosti pro uplatnûní tisku a s ním spojen˘ch materiálÛ. Mimo jiné
pﬁednosti se zhodnocování tiskov˘ch produktÛ podílí na zlep‰ování ekonomické a obchodní
efektivnosti a prodejnosti na‰ich papírov˘ch i vzrÛstající mûrou nepapírov˘ch produktÛ, které
vycházejí z tiskáren.
Redakce Typografia a vydavatelství Digirama pﬁejí v‰em ãtenáﬁÛm pûkné prázdninové mûsíce
a dostatek dní odpoãinku i dobrého poãasí.
Vladislav Najbrt
Veletrh Reklama Polygraf 2014 se vydaﬁil, více se o nûm dozvíte v Typografii digitální na str. 7

Obálku této Typografie vytvoﬁila
Katrin Bittnerová (narozena 1995 v Rokycanech).
JiÏ tﬁetím rokem studuji grafick˘ design
na Stﬁední odborné ‰kole obchodu, uÏitého
umûní a designu v Plzni, která je ale známá
pﬁedev‰ím jako Nerudovka. Ve studiu tohoto
kreativního oboru bych ráda pokraãovala
i na vysoké ‰kole. Miluji pestré a Ïivé vûci.
Fascinují mû lidé, kteﬁí umí pﬁijít s nûãím
nov˘m, originálním, blázniv˘m, ale pﬁitom
geniálním. Vyhledávám místa, kde se nûco dûje,
protoÏe mi dodávají energii a inspiraci. Sedût
doma mû jen tak nenajdete. Nejsem typ
pasivního ãlovûka, kter˘ tráví ve‰ker˘ ãas pﬁed
televizí nebo v posteli s knihami. Potﬁebuji
neustále nûco vytváﬁet. Obálku ãasopisu jsem
navrhla v rámci pﬁedmûtu písmo. Jednalo
se o jeden z úkolÛ, kter˘ nám zadal pan uãitel
Pﬁemysl âern˘.
âlánek o Stﬁední odborné ‰kole obchodu,
uÏitého umûní a designu v Plzni zveﬁejníme
v pﬁí‰tím ãísle. Kdo má jiÏ teì chuÈ zjistit o této
‰kole více, se mÛÏe podívat na web
www.nerudovka.cz.
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Hlavní téma tohoto vydání je „Zu‰lechÈování
tiskovin a obalÛ“. M˘m úkolem je zamy‰lení nad
tím, jak (a zda vÛbec) hrají obaly (jakéhokoliv
druhu) a jejich podoba, úprava ap. v propagaci
a marketingu roli.
Zkusme se tedy podívat na to, zda jsou
„zu‰lechtûné“ obaly pro spotﬁebitele opravdu
atraktivnûj‰í, a zda je – i pﬁes vy‰‰í ceny –
vyuÏívají, respektive proã.
Co se míní obalem Otázka je jistû jednoduchá,
ale letm˘m pohledem do slovníku zjistíme,
Ïe „obal“ má mnoho v˘znamÛ, a to snad ze v‰ech
oborÛ lidského konání. Napﬁíklad internetová
encyklopedie „www.cojeco.cz“ uvádí hned
16 v˘znamÛ. První je z fyziky: obal – soustava
elektronÛ, dal‰í z botaniky, z hudby, pak
pochopitelnû obal jako prostﬁedek nebo soubor
prostﬁedkÛ chránících v˘robek, dále mj. obalová
technika – souhrn ãinností pouÏívan˘ch pﬁi
pﬁípravû v˘robkÛ, obalovací souprava – stroj
na pﬁípravu smûsi ze Ïivic, bradlov˘ obal,
pﬁepravní obal, a téÏ tﬁeba vajeãné a zárodeãné
obaly. To jen na okraj...
Oblíbená on-line encyklopedie Wikipedia
k „na‰emu“ obalu ﬁíká: „V˘robek urãen˘ k pojmutí
jiného v˘robku. SlouÏí k ochranû v˘robku,
manipulaci s ním, transportu, jako nosiã informací
o jeho vlastnostech, popﬁípadû i nabídce
a reklamû. Po pouÏití se obal stává z hlediska
zákona (zákon ã. 477/2001 – o obalech) odpadem.
Vratn˘ obal – je vytvoﬁen˘ specifick˘ zpÛsob
vracení pouÏitého obalu. Obal opakovanû
pouÏiteln˘ je vratn˘ obal opûtovnû pouÏívan˘
ke stejnému úãelu, vykoná urãit˘ minimální poãet
cyklÛ (napﬁ.: zálohované lahve, palety)...“
Wikipedie také obaly dûlí, coÏ je pro na‰e dne‰ní
téÏ podstatné, jak bude ﬁeãeno dále:
„Rozdûlení obalÛ – podle funkce: spotﬁebitelské
obaly – slouÏí k ochranû pﬁi prodeji a jako nosiã
informací o jeho vlastnostech zákazníkÛm;
skupinov˘ obal – soustﬁedûní více v˘robkÛ;
pﬁepravní obal – usnadnûní manipulace
a pﬁepravy (fólie a palety).

Dûlení podle sloÏitosti: Jednoduché – jeden
materiál (napﬁ.: sklo, plast); Kombinované –
napﬁ. vrstvené (nápojové kartony TetraPack) –
více druhÛ materiálÛ...“
Jak vidno, problematika obalÛ má v „na‰em“ oboru
ﬁadu aspektÛ, od ryze praktick˘ch, ochrann˘ch,
po informaãní – tedy i marketingové a reklamní,
aÏ po otázky likvidace. V dal‰ím textu se zamûﬁím
právû na aspekty marketingové a reklamní.
Co obal ﬁíká Jak praví lidové moudro zmínûné
v titulku: „Jedna vûc je forma, druhá obsah“.
Pﬁevedeme-li to k na‰emu tématu, pak není
dÛleÏit˘ jen produkt uvnitﬁ, ale i vzhled balení –
pﬁiãemÏ je jedno, zda jde o mouku ãi drah˘
parfém. A zde pozor: schválnû jsem napsal
v titulku „dobr˘ obal“ nikoliv „pûkn˘ obal“.
Vût‰ina by jistû chtûla mít krásn˘ obal a uvaÏuje:
hezk˘ a kvalitní obal = kvalitní v˘robek. JenÏe
paradoxnû funguje, Ïe nûkteré obaly jsou
navrhovány tak, aby navenek – na první pohled,
pÛsobily jako obyãejné a tedy ﬁíkaly zákazníkovi:
vezmi mû, jsem „levn˘“. Pﬁíkladem mohou b˘t
napﬁíklad vlastní znaãky obchodních ﬁetûzcÛ.
Paradoxy zvané „Privat label“ Zaãnu
u zmínûného paradoxu, kter˘ v‰ak celkem
názornû na otázku v titulku tohoto ãlánku
odpovídá, tedy u problematiky „levn˘ch“,
„obyãejn˘ch obalÛ“. Termín „Privat label“
znamená v pﬁekladu „privátní znaãka“ a vyuÏívají
ji vût‰í ﬁetûzce, aby sv˘m zákazníkÛm poskytli
svou „jistotu a kvalitu“. Uvedu pﬁíklady – jako
první vezmu spoleãnost AHOLD Czech Republic,
která provozuje obchodní síÈ Albert. Z jejich
webové prezentace cituji: „Supermarkety
a hypermarkety Albert nabízejí vedle v˘robkÛ
od tradiãních ãesk˘ch a nûkter˘ch zahraniãních
v˘robcÛ také zboÏí vlastních znaãek. Najdete
je ve ãtyﬁech produktov˘ch ﬁadách – Albert
Excellent, Albert Bio, Albert Quality a BASIC.
Pﬁedstavují kombinaci kvality, ceny a sortimentu,
ze které si vybere opravdu kaÏd˘. DÛraz klademe
zejména na to, aby ve vlastních znaãkách byly
zastoupeny produkty, které jsou zajímavé a dennû
vyhledávané...“
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Ponechme stranou faktickou „hodnotu“, kvalitu
a parametry produktÛ jednotliv˘ch ﬁad a podívejme
se na dÛvody, proã se ﬁetûzce k této stratifikaci
znaãek uchylují. Jako vÏdy, i nyní, jde o „peníze“.
Reklama – tedy i sdûlení na obalu produktu – vÏdy
vyvolává u kupujícího nûjak˘ dojem. AÈ jiÏ jde
o ﬁeãenou jistotu, kvalitu ãi cenu. Napﬁíklad
Albertova ﬁada „Basic“ je charakterizována
sloganem: „S v˘robky BASIC nakoupíte v Albertu
levnû a kvalitnû“. Detailní popis pak ﬁíká: „V˘robky
z nové produktové ﬁady BASIC jsou urãeny pro
zákazníky, kteﬁí hledají ten nejlep‰í pomûr mezi
skvûlou kvalitou a pﬁijatelnou cenou... Tyto v˘robky
splÀují ty nejnároãnûj‰í poÏadavky na kvalitu,
zároveÀ jsou v prodeji za diskontní cenu. Diskontní
cenou rozumíme takovou cenu, která je v˘raznû
niÏ‰í neÏ cena jiného srovnatelného produktu
na trhu. Kdykoli tedy pﬁi svém nakupování
v Albertu narazíte na zboÏí s logem BASIC, buìte
si jistí, Ïe pﬁed sebou máte produkt s dobrou
kvalitou za cenu, která je nejniÏ‰í v dané kategorii...“
Jistû se mÛÏeme ptát, jak je moÏné, dodat
za „diskontní cenu“ v˘robky splÀující
„ty nejnároãnûj‰í poÏadavky na kvalitu“. To ov‰em
není náplní mého zamy‰lení, ale spí‰e otázkou
na obchodní a marketingové ‰éfy spoleãnosti Albert
(ãi jin˘ch, o kter˘ch bude ﬁeã téÏ).
Pro pﬁedstavu uvádím ukázky obalÛ, které Albert
pouÏívá. A to jak ﬁady Basic, tak ﬁady Excellent.
Jak sami vidíte, ﬁeã obalÛ je jasná. „Levnûj‰í“ ﬁada
Basic staví na kombinaci bíl˘ podklad, ãerven˘
(ãi jinak barevn˘) pruh a na nûm bíl˘m
bezpatkov˘m, celkem nev˘razn˘m fontem název
produktu. Dále obal obsahuje jen vyobrazení
produktu na bílém, nijak zajímavém, pozadí.
¤eklo by se: vím, co je uvnitﬁ, víc nepotﬁebuji.
„NejdraÏ‰í“ ﬁada Excellent vypadá dost odli‰nû.
Obaly mají vzne‰enou stﬁíbrnou barvu a texty jsou
umístûny hned ve dvou barevn˘ch pruzích: názvy

Hoﬁãice Nov˘ DvÛr, pﬁihla‰ovatel Top Tisk obaly s.r.o., Obal roku 2013 v kategorii Potraviny

produktÛ v ãerném pruhu bíl˘m písmem, jejich
podrobná specifikace je pak na dal‰ím, jinak
barevném pruhu. Jin˘ je i pohled na oba jako
celek. U „draÏ‰í“ ﬁady je vizuál v˘razn˘,
originální, nápadit˘, navozuje atmosféru atd.
Na pohled „propracovanûj‰í“ je i logo této ﬁady.
Abych nabídl srovnání obalÛ z ãistû „komerãního“
hlediska, mÛÏeme se podívat ke konkurenci –
k ﬁetûzci Billa. Ta „tlaãí“ svou znaãku „Clever“:
„Diskontní ceny a pﬁesto kvalita! To v‰e je
úspûchem znaãky Clever. Úspûch, jak˘ mÛÏe mít
jen velk˘ obchodní podnik jako je BILLA âR...
Tímto mají Clever-zákazníci vÏdy jistotu, Ïe mohou
dennû nakupovat kvalitní Clever v˘robky za
diskontní ceny. Na Clever se mÛÏete spolehnout!“
Jak je vidût, argumentace je stejná, grafick˘ vzhled
obalÛ téÏ: jednoduchost, Ïádné ozdoby ani nápadné
provedení. Jednoduchá, „chladná“ a „seriózní“
modrá písmena v logu (resp. logotypu) jsou
umístûna na bílém, „sterilním“ podkladu. Názvy
produktÛ pak v jednoduchém barevném pozadí.

Obaly, znaãky a CI A poslední pohled
na „soukromé“ znaãky: ﬁetûzec drogerií „dm“,
která své „privat label“ vyuÏívá v masivní míﬁe
a staví na nich svou obchodní politiku a své CI
(tedy korporátní / firemní styl).
Zde si neodpustím poznámku, která se v‰ak t˘ká
vût‰iny zde uveden˘ch firem: malá písmena
na zaãátku názvu produktÛ / sluÏeb / firem. U „dm“
navíc ostﬁe kontrastuje s verzálkami psan˘m
claimem (firemním sloganem), a to i v pÛvodní
nûmeckojazyãné verzi. JiÏ jsem se k tomuto
vyjadﬁoval nûkolikrát, v rÛzn˘ch ãláncích, pﬁi
rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech, a vedl polemiku s odpÛrci,
ale nedá mi to, abych své argumenty „neocitoval“
znovu. Minimálnû proto, Ïe jde i o aspekt
marketingov˘: ãlovûk (dne‰ní, Ïijící v âechách)
vyhodnocuje zpravidla název jako název právû
proto, Ïe je uveden velk˘m písmenem. A to je dost
podstatné, chceme-li budovat a zvy‰ovat znalost
znaãky (brand awarness).
A z pohledu pravidel na‰eho jazyka ocituji: „Velké
poãáteãní písmeno slova mÛÏe mít trojí rÛznou
funkci: vyjadﬁuje, Ïe toto slovo, popﬁ. skupina slov
je vlastním jménem, nebo Ïe oznaãen˘ jev hodnotí
pisatel jako v˘znamn˘, hodn˘ úcty, nebo koneãnû,
Ïe tímto slovem zaãíná vûtn˘ celek…“
Nemohu tedy souhlasit s pouh˘m banálním
tvrzením, Ïe „grafikovi se to víc líbilo s mal˘mi...“
Zaprvé: grafik není textaﬁ ani ãe‰tináﬁ / korektor,
za druhé není ani marketingov˘ expert (marketér).
Ov‰em, pojìme k obalÛm a jejich vyuÏití.
Podle své webové prezentace je dm drogerie
markt s.r.o. (à propos: v‰imli jste si, jak je tûÏké
odli‰it, kde zaãíná a kde konãí název firmy?!)
„velmi úspû‰ná v prodeji sv˘ch privátních
znaãek, jako jsou znaãky Balea, alverde pﬁírodní
kosmetika, babylove, Das gesunde Plus, Denkmit
a Sundance a dal‰í...“

