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Nestačí vypěstovat či vyrobit 
kvalitní produkt, je nutné jej 
také zabalit a prodat

Na začátek je důležité rozlišit, kde je výrobek prodáván a 
koho má zaujmout. Pokud bude zboží umístěno v prodejně 
v regále mezi podobným zbožím jiných výrobců, bude se 
častokrát řídit zákazník podle toho, jestli jej zaujme obal nebo 
typ balení, protože z jeho pohledu se bude jednat zřejmě o 
obdobné produkty. V tomto je síla velkých výrobců, kteří 
pracují s profesionálními grafiky a kteří nabízejí zákazníkům 
snadno identifikovatelné obaly s reklamním sdělením, které 
jim umožňují snadno prodat i zboží nižší kvality, než to, které 
je zabalené nezajímavě či nevzhledně.

Pokud bude vyrobce prodavat své výrobky ve vlastní 
výrobní firemní prodejně, je v jednodušší pozici, protože 
zde nepůsobí konkurenční výrobce, ale na druhou stranu 
zákazník také nemusí koupit nic nebo pouze to nejlevnější, co 
nabízíte. Dále je nutno vzít do úvahy, jestli se jedná například 
o potravinu běžné spotřeby nebo o prémiovou regionální 
specialitu, které může zákazník koupit jako dárek nebo 
suvenýr.

Firmy se často snaží v rámci úspor připravit jeden typ obalu 
či etikety, na kterém se mění pouze některé údaje nebo které 
slouží pro prodej ve více zemích. Je nutno si ale uvědomit, 
že každá etiketa, krabice, krabička, sáček - jsou vlastně 
inzeráty, které z regálů v obchodě mají vybízet ke koupi a ne 
pouze informovat, co se pod obalem skrývá. Je tedy určitě 
mnohem lepší místo unifikované krabice s vysvětlivkami 
ve dvaceti světových jazycích, které si stejně nedokážete 
vzhledem k velikosti písma většinou ani přečíst, využít tento 
prostor jinak. Pochopitelně to vyžaduje i změny v logistice, 
protože univerzálnost obalů umožňuje zaslání výrobku do 
více různých zemí. Na druhou stranu, využití této plochy pro 
atraktivní upoutání kupujícího prokáže v konečném důsledku 
mnohem lepší službu.

Dalším přínosem zajímavého obalu pro výrobce je 
potenciál ke zvýšení ceny. Atraktivní obal sběratelského 
charakteru snadno přesvědčí zákazníka, aby za výrobek vydal 
více peněz, než za výrobek zabalený běžně navíc po dobu 
mnoha let stejně. Výrobci, kteří jsou mnoho let pod tlakem 
slevových akcí, se dostali již dávno do spirály, která žene ceny 
jejich výrobků stále níže, leckdy až pod hranici rentability. 
Limitované a speciální edice umožňují kromě zvýšení ceny 
pro tyto speciální akce také druhou věc, že se cena původního 
výrobku nemusí vracet na tak nízkou úroveň jako před akcí, 
ale lze ji nastavit opět o něco výše. Limitovaná edice navíc 
může být skutečně velmi velká, jak potvrdily zkušenosti 
největších světových značek. Není tedy limitovaná množstvím, 

ale třeba trváním kampaně.
Jak tedy začít? Důležité je, že všechny technologie, které 

použily nejrůznější světové značky pro inovace svých obalů, 
pro posun obalu z věci, do které je zabalen produkt na řešení, 
které pomáhá výrobek prodat, jsou na Slovensku dostupné 
popřípadě si je můžete dokoupit. Tedy technické omezení 
dnes neexistuje. To omezení je pouze v nás a v tom, že se 
spokojíme s tím, že nový obal by byl dražší a že by to nikdo 
nekoupil. Ferrari se ale také prodává a je dražší než Dacia. Je 
to o tom, komu chcete 
své obaly prodávat.

Velkým přínosem 
pro menší výrobce a 
farmáře je existence 
digitálních tiskových 
technologií, které 
umožňují na rozdíl od 
těch klasických, vyrábět 
i velmi malé množství 
obalů v nekonečném 
množství variant. Takže 
dneska se již nemusí 
bát obrátit na tiskárnu s 
požadavkem na výrobu 
1000 ks etiket nebo 500 
sáčků.

Mnoho pěstitelů a výrobců na Slovensku dnes dokáže nabídnout zákazníkům produkty vysoké 
kvality z lokálních zdrojů, ale potýkají se s konkurencí velkých globálních firem, kterým 
nedokáží konkurovat v prodeji. Některé věci jsou dány finančními možnostmi těchto firem, 
ale všichni vědí, že obal prodává a právě zde nemusí být inovace a zatraktivnění nabízených 
produktů nic nemožného ani drahého. A to je příležitost pro tiskárny obalů a etiket.
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Mnoho firem používalo a používá stále digitální dotisk na 
předtištěné obaly. Typickým představitelem jsou etikety, kdy 
je vytištěn základ etikety klasickými technologiemi a zákazník 
si na ně dotiskuje pouze proměnné údaje - např. odrůdu vína. 
Výsledkem je, že kvalitní etiketa je znehodnocena nekvalitním 
dotiskem. Tento způsob je již naštěstí zvolna na ústupu, 
protože není problém objednat si desítky různých variant 
etiket.

Etikety byly prvními produkty z oblasti obalů, které se 
začaly tisknout digitálně. Dneska je realizováno již více než 
50 % zakázek na trhu právě těmito technologiemi. Hlavními 
zákazníky etiketových tiskáren jsou vinaři, malé pivovary 
a farmáři. Jedná se zde o velkou rozmanitost etiket a malé 
a střední objemy. Digitální tisk umožňuje také postupný 
dotisk během roku podle potřeb odběratele a jsou tak tedy 
eliminována případná rizika ze změny legislativy, protože 
je možné na případnou povinnou změnu uváděných údajů 
reagovat velmi rychle. Etiket dnes existuje velké množství 
druhů, jedním z těch mladších produktů jsou IML (in mould) 
etikety, což jsou etikety “zapečené” do plastu, příkladem 
mohou být jogurty.

Smrštitelné obaly (shrink sleeve) se používají od plechovek 
na pivo, energetické nápoje přes tuby až po plastové kanystry. 
Především v sektoru nápojů hraje dnes tento typ obalů 
významnou roli. Aplikace na plechovku je snadná, variabilita 
obalů nekonečná. Pravděpodobně se každý z vás již zúčastnil 
nějaké akce, kde dostal nápoj v limitované edici právě pro 
tuto akci. A zde se naplno uplatňuje digitální tisk a jeho hlavní 
schopnost - kdy každý obal může být jiný.

Pytlíky a sáčky (flexibilní obaly) jsou obalem budoucnosti. 
Lze do nich balit kávu, sušené ovoce, chipsy, koření, salámy, 
žrádlo pro zvířata… Využití je prakticky neomezené. Jedná 
se společně se shrink sleeve o obaly, kde nejrychleji jejich 
tisk přebírají tiskové technologie. V módě jsou dnes také 
potraviny s příběhem, bio potraviny a tak na sáčky s kávou 
jsou doplňovány fotografie a příběhy farmářů a každý majitel 
obchodu vám potvrdí, že obal s příběhem prodává. Vzhledem 
k tomu, že sáček mohu potisknout úplně celý, je výsledek 
mnohem atraktivnější než nějaký univerzální jednobarevný 
pytlík, na kterém je nalepena samolepka.

Tímto výčet obalů pochopitelně nekončí. Pro své výrobky 
si mohu dnes nechat vyrobit tuby, krabičky, krabice a nové 
typy obalů se na trhu objevují neustále. Důležité je, aby obal 
posunul produkt v očích zákazníka na vyšší úroveň. Může 
to být tím, že jej zaujme, stejně tak jako případným využitím 
obalů pro další účely. Například Coca-Cola přišla s etiketou, 
která měla ve své spodní části pásek k odtržení, ze kterého 
si zákazník udělal náramek, který sloužil jako vstupenka na 
festival. Dalším faktorem může být dnešní uspěchaná doba, 
kdy mnoho lidí konzumuje potraviny za chůze, za jízdy, u 
pracovního stolu a pokud obal umožňuje konzumaci potravin 
i v těchto situacích, může opět přesvědčit zákazníka ke koupi. 
Porovnejte si například konzumaci jogurtu z klasického 
kelímku s hliníkovým víčkem ve srovnání s lahvičkou.

Pokud má firma v nabídce potraviny, které mohou úspěšně 
fungovat jako dárek nebo suvenýr z cest - může se jednat 
například o velmi kvalitní klobásy, salámy, oleje, alkohol, 
je velmi důležité zabalit je již jako dárek, protože tím má 
zákazník vyřešeny hned dva problémy najednou - co koupit a 

jak to jako dárek zabalit.
Jak začít? Například tím, že se zajdete podívat do 

supermarketu a navštívíte oddělení, kde se prodává zboží 
které dodávají vaši odběratelé, pro které tisknete. A zkuste 
si na místě představit, jestli jsou nebo by byly jeho obaly 
konkurenceschopné a jestli by zaujaly spěchajícího zákazníka. 
A potom je čas na otazku - můžeme nabídnout našim 
odběratelům lepší obaly?


