
Všade okolo seba vnímame meniaci 
sa svet. Nie len svet našej práce, ale 
svet našej rodiny, svet nakupovania, 
komunikácie, trávenia voľného času, 
... momentálne všetkého okolo nás. 
Už ste si určite uvedomili, že nie 
všetko sa aj vráti do koľají, na ktoré 
sme boli zvyknutí? Nevieme sa už 
dočkať svojich koncertov, tréningov, 
divadiel, stretnutí, konferencií, 
návštev obchodov, chodenia bez 
rúšok,... starého dobrého života. 
A aj toto čakanie je s vedomím, 
že veľká časť toho, čo bolo bežné 
a mali sme radi, už nebude a musíme 
sa naučiť na niečo nové alebo 
jednoducho iné. Ale čo to je a bude? 
Aké zmeny nastávajú a aké trendy 
v jednotlivých oblastiach života 
a práce pôsobia, ovplyvňujú našu 
budúcnosť, ovplyvňujú, či budeme 
v práci a aj biznise úspešní? O aké 

výrobky bude na trhu záujem? Ako 
ich budeme propagovať a následne 
predávať? Komu sú vlastne určené 
a čo všetko musia spĺňať a musí 
ich sprevádzať, aby o nich mal 
zákazník záujem? Mnohí politici 
deklarujú, že súčasná situácia je 
celosvetovo najťažšia a najzložitejšia 
od druhej svetovej vojny. V biznise 
však s tým rozdielom, že po vojne, 
keď bolo celosvetové hospodárstvo 
v troskách a všetko zničené, bolo 
potrebné všetko, všade a veľa. Dnes 
je na trhu naopak pretlak produkcie. 
Ľudia sú izolovaní, nesmú sa voľne 
stretávať, obchody a služby nefungujú 
a všetko beží hlavne dištančne, 
bezkontaktne,... sterilne. Aké trendy 
teda vládnu a ovplyvňujú dianie 
a spôsoby fungovania firiem a hlavne 
ľudí? Veď nakoniec súčasťou firiem sú 
aj tak hlavne ľudia. 

Ako práve ľudia vnímajú dopady 
a globálne trendy v spôsobe práce, 
prinášajú závery štúdie Work Trend 
Index 2021, realizovanej medzi viac 
ako 30 000 ľuďmi v 31 krajinách 
a analýzy z množstva dát dostupných 
z platforiem Microsoft 365 a LinkedIn. 
Tento výskum zrealizovala nezávislá 
výskumná firma Edelman Data x 
Intelligence v januári 2021. Zahŕňa tiež 
pohľady a perspektívy odborníkov, 
ktorí desaťročia študovali spôsoby 
spolupráce, sociálny kapitál a dizajn 
pracovísk. Výsledky prieskumu 
ukazujú, že minulý rok zásadne 
zmenil spôsob práce. Naše pracovné 
vzťahy sa obmedzili, ale hybridná 
práca, ako nazývajú súčasný model, 
ich oživí. Prinášame aj zopár faktov 
a zaujímavostí, ako sa dajú vnímať 
dôsledky a dopady hybridného 
spôsobu práce.

NEPREŽIJE NAJSILNEJŠÍ 
ČI NAJINTELIGENTNEJŠÍ DRUH, 
ALE DRUH, KTORÝ SA NAJLEPŠIE 
PRISPÔSOBÍ ZMENE
Takto nejako by sme mohli adaptovať známy citát Charlesa Darwina 
z jeho diela O vzniku druhov, publikovaného v roku 1859, na súčasnosť 
a aktuálne dianie na celom svete.
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•  Čas strávený na stretnutiach sa 
globálne viac ako zdvojnásobil. 

•  Vo februári tohto roku bolo 
doručených o 40 miliárd e-mailov 
viac v porovnaní s minulými 
rokmi.

•  Práca sa poľudštila a približne 
40 % respondentov tvrdí, 
že sa cítia pohodlnejšie a viac 
sa osobne vložili do práce. 
Každý šiesty si tento rok spolu 
s kolegom dokonca aj poplakal.

•  73 percent opýtaných chce, 
aby ďalej mali flexibilné možnosti 
práce na diaľku.

•  Zverejňovanie pracovných ponúk 
týkajúcich sa práce na diaľku 
na LinkedIn sa počas pandémie 
zvýšilo viac ako päťnásobne.

•  Viac ako 40 % globálnej 
pracovnej sily zvažuje tento 
rok odchod od zamestnávateľa 
a 46 % sa plánuje teraz 
presťahovať, keďže môžu 
pracovať na diaľku.

Môžeme konštatovať, že možnosť 
flexibilnej práce významne 
ovplyvňuje rozhodnutia o odchodoch 
a príchodoch z a k firmám. Iste 
je na mieste zvýšiť efektívnosť 
práce a jedným z nástrojov je 
efektívna komunikácia s využitím 
moderných komunikačných 

platforiem, ako sú Zoom, Google 
Meet, Cisco Webex, Skype, 
Whatsapp,... Skutočne je na mieste 
a manažéri, ale aj obchodníci sa 
naučili, že pre hodinovú debatu 
nie je nevyhnutné cestovať 
desiatky ba aj stovky kilometrov, 
keď sa dá koordinácia dohodnúť 
aj prostredníctvom stretnutia na 
obrazovke – online. Iste, že osobný 
kontakt to nenahradí, ale ten nie je 
nevyhnutný vždy a za každú cenu. Táto 
lekcia súčasného lockdownu je z tých 
užitočných. Rozhodne však žiadny 
webinár nenahradí tréning alebo 
teambuilding firemného kolektívu, 
osobné stretnutie manažérov odvetvia 
na konferencii, veľtrhu, výstave, 
workshopoch a podobne. Nový model 
práce a vynútené mohutné využitie 
home office pre administratívnych 
pracovníkov a obchodníkov 
a manažment taktiež ukázal, 
že zodpovedný, dobre motivovaný 
a správne vedený tím dokáže byť 
v domácich podmienkach dokonca 
efektívnejší a výkonnejší ako pri práci 
v kancelárii. Iste sa práca v dielni alebo 
v prevádzke nedá nahradiť prácou 
z domu, ale situácia ukazuje, že mnohé 
firmy nebudú potrebovať toľko metrov 
štvorcových kancelárskych priestorov, 
ako majú k dispozícii dnes. Náklady 
na prenájom môžu znížiť a využiť 
ich na iné, efektívnejšie účely alebo 
doplnkový zisk. Pre tzv. hybridný 
spôsob práce štúdia Work Trend 
Index 2021 definovala 7 trendov:

1.  Flexibilný spôsob práce tu 
zostane.

2.  Manažéri, lídri a vedúci 
pracovníci nie sú v kontakte 
so zamestnancami a je potrebné, 
aby si to uvedomili.

3.  Vysoká produktivita maskuje 
vyčerpanú pracovnú silu.

4.  Generácia Z je ohrozená a bude 
potrebovať sa znovu nabiť 
energiou.

5.  Zmenšujúce sa vzájomné 
pracovné vzťahy a kontakty 
ohrozujú inovácie.

6.  Autenticita podnieti produktivitu 
a pocit pohody zamestnancov 
(tzv. well-being).

7.  Talent je všade vo svete hybridnej 
práce.

To sú všeobecné trendy týkajúce 
sa nášho pracovného nastavenia 
a fungovania v súčasnom svete 
a v rámci súčasných možností, ktoré 
nám pracovné prostredie ponúka 
a umožňuje. Nás však zaujíma, aké 
trendy môžeme vnímať a očakávať 
vo svete polygrafie a tlače. Vyššie 
pomenované trendy z tejto štúdie 
budú, samozrejme, pôsobiť aj v tla-
čiarňach a polygrafických firmách. 
Poďme sa však pozrieť aj na bizni-
sové a marketingové trendy, 
ktoré nám trh polygrafie a predaj 
polygrafických produktov významne 
ovplyvňujú už dnes a budú aj naďalej. 
Tieto trendy pre odvetvie polygrafie 
sme hľadali vo vystúpeniach 
spíkrov na našej nedávnej piatej 
konferencii PrintProgress. Celkovo 
sme identifikovali tri skupiny 
biznis a marketingových trendov 
v polygrafii. 
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Hoci nejde o absolútne prevratnú 
novinku v polygrafii, nakoľko 
systém web to print ako nástroj 
na zasielanie dát do tlače, resp. 
na získanie predbežnej cenovej 
kalkulácie poznáme už dávno, nové 
komunikačné aplikácie a vyvinuté 
softvérové riešenia na mieru posúvajú 
predaj polygrafických produktov 
a služieb tlače do úplne inej roviny. 
Síce už v roku 2018 bol prezentovaný 
na konferencii systém platenia za 
ofsetovú tlač pay per click, známy 
aj z digitálne tlače, v rámci ktorej 
je každý výtlačok zo série ocenený 
rovnakou cenou, tak viacerí spíkri 
tento rok na konferencii hovorili 
o iných novinkách zo sveta predaja. 
A musíme jednoznačne konštatovať, 
že bez významného pokroku 
vo svete digitálnych komunikačných 
technológií a softvérových riešení, 
by tieto svetlo sveta dnes uzreli 
len ťažko. Ale sofistikované riešenia 

Trend ekologizácie výroby je 
absolútne dominantný vo všetkých 
odvetviach. Obrovské investície 
do zníženia emisií škodlivých plynov, 
do zamedzenia znečisťovania životného 
prostredia, ale aj zvyšovanie spotreby 
obnoviteľných zdrojov sú momentálne 
in a sú podporované. Asi je správne, 
hoci je to útok na konkurencie 
schopnosť cien hotových výrobkov, 
že ekologické trendy a investície 
do ochrany životného prostredia musia 
byť uplatňované hlavne v ekonomicky 
najvyspelejších krajinách. 
Pri dôslednom uplatnení ekologických 
zásad a pravidiel, ako aj pri sledovaní 
dopadov vytváranej uhlíkovej stopy 
na otepľovanie atmosféry vznikajúcej 
pri megalomanskej kontajnerovej 
námornej doprave „lacných výrobkov 
(aj polygrafických)“ z krajín lacnej 
výroby, však hádam, že postupne táto 
investícia prestane byť konkurenčne 
cenovou nevýhodou a zmení sa 
na výhodu. To však ešte nie sme 

tlačiarenských softvérov na mieru 
pre konkrétne tlačiarne alebo 
univerzálne technologické riešenie, 
ktoré si môžete zakúpiť na modelovanie 
konštrukcie alebo aj dizajnu tlačeného 
výrobku ukazujú, že zákazník môže 
vstúpiť akoby do polygrafickej 
samoobsluhy. Aspoň čiastočne. 
Zatiaľ to nie je ako v digitálnom „Copy 
shope“, kde sa skutočne obslúžite sami 
od spracovania tlačových podkladov, 
cez fyzické vytlačenie až po zaplatenie, 
ale pomocou softvérového riešenia 
a pripojenie na web dodávateľa si 
môžete zvoliť predvolený formát, 
dizajn, kvalitu materiálu, počet kusov, 
vypočítať cenu, zadať objednávku 
do tlače a aj urobiť bezhotovostnú 
úhradu. O takomto eshope tlačiarne 
hovorili páni Lukáš Písecký (tlačiareň 
DIW) a Peter Lauko (Konica Minolta 
Slovakia), a dokonca o eshope pre B2B 
segment, teda pre iné tlačiarne hovorila 
Michaela Kubusová s Ali Jasonom 
Bazoobandom z UNITEDPRINT SE. 

až tak ďaleko. Momentálne ako 
ekologické trendy v polygrafickej 
výrobe menovali spíkri na konferencii 
logicky a technologicky uchopiteľnejšie 
projekty. Lenka Čapková – Bartošová 
z firmy Reklama Bartoš hovorila 
o recyklácii reklamných predmetov, 
resp. o odstraňovaní potlače z nich, 
čo by mohlo súvisieť so znižovaním 
výroby plastov a následne znižovaním 
plastového odpadu. Ekologicky 
významným trendom je rozhodne 
šetrenie energiou pri výrobe. Práve 
uplatnenie UV LED technológií 
pri ofsetovej tlači na klasických 
ofsetových tlačiarenských strojoch 
spolu v kombinácii s používaním 
ekologických tlačových farieb je 
zrejme správnym ekologizačným 
smerom a trendom, ktorým sa môžu 
významne tlačiari vybrať. Hovoril 
o tom Alexander Kuklovský z Arets 
Graphics. No a tretím ekologickým 
trendom spomenutým na konferencii 
PrintProgress je významne ovplyvnený 

O samoobslužnej online príprave 
konštrukcie a dizajnu obalov hovoril 
Anton Puškár z M&P, pri výrobe malých 
sérií obalov, resp. obalov na mieru 
alebo pre špeciálne príležitosti. To, čo 
však je nevyhnutné, aby polygrafický 
eshop spĺňal, vysvetlil Sascha Fischer 
z Koenig & Bauer: prostredie, v ktorom 
zákazník „nakupuje“, resp. zadáva 
tlač, musí byť prehľadné, zrozumiteľné 
a jednoduché. Z uvedených 
zovšeobecnení tohto trendu môžeme 
dedukovať, resp. konštatovať, 
že tento nákupno–predajný trend sa 
bude bytostne dotýkať aj obchodu 
s materiálmi, na ktorých má byť potlač 
(tlač) realizovaná. Bude sa dotýkať 
aj celého systému obchodovania 
s papierom a dodávkami (zásielkami) 
materiálu do výroby, hypoteticky 
až po model just in time, ktorý je 
známy zo sériovej výroby v iných 
odvetviach, hlavne strojárskych. Toto 
je však ešte asi hudba budúcnosti, 
ale zdá sa, že môže byť trendy.

aj marketingovým vnímaním obalu. Páni 
Martin Hejl z tlačiarne Thimm Pack´n´ 
Display a Vladislav Leško s Filipom 
Brodanom z výskumnej agentúry 
Engage Hill na prípadovej štúdii 
výroby obalu pre mliekareň Madeta 
prezentovali, aké je dôležité poznať 
postoj zákazníka k obalu a odmerať 
jeho vnímanie. Nie je nevyhnutne 
nutné aplikovať tlač a farebný dizajn 
na obaly plošne. Niekedy aj 30 % 
úspora potlače, ktorá finančne nie je 
pri veľkej obalovej série zanedbateľná, 
neznamená zhoršenie vnímania 
obalu a zníženie jeho atraktivity 
u zákazníka. Čo je však najdôležitejšie 
a nevyhnutné, je pripraviť takýto zásah 
do výroby obalu cielene a na istotu 
a až po presnom odmeraní postojov 
zákazníkov. Zásah do dizajnu obalu 
bez predchádzajúceho vyhodnotenia 
dopadu na zákaznícku atraktivitu 
skutočne môže znamenať aj narušenie 
dôvery v produkt a nezáujem o nákup 
zo strany zákazníkov.

2.  Spôsob výroby a tlačové technológie podporujú ochranu 
životného prostredia a sú ekologické.

1.  Spôsob obchodovania a predaja  polygrafických produktov v súlade 
a s využitím online komunikačných kanálov a aplikácií na mieru.
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Polygrafický trend č. 3 do istej 
miery úzko súvisí aj s trendom 
č. 1, ktorý sme popísali vyššie. Je 
významne ovplyvnený vývojom 
komunikačných technológií, ako 
aj u trendov v obchodovaní. Súvisí 
s digitalizáciou komunikácie, 
virtuálnou realitou a možnosťou 
dištančného (vzdialeného) stretávania 
sa. Mnohé polygrafické firmy, hlavne 
z oblasti obchodovania biznis to 
biznis podľahli ilúzii, že online svet 
a virtuálna realita je tá najefektívnejšia 
a najtrendovejšia forma komunikácie 
a je výhradne in. Akoby zabúdali, 
že sú nositeľmi a dodávateľmi 
tlačových technológií a že ich 
svet je svetom tlače a potláčania 
materiálov, nie virtuálny svet a svet 
digitálnych ilúzií. Musíme však 
uznať, že obe formy komunikácie 
musia mať a majú v portfóliu 
marketingového a komunikačného 
mixu polygrafických firiem (ako 
dodávateľov technológií, materiálov, 
tak aj hotových printových 
produktov) svoje miesto. Vytlačenú 
knihu, časopis, obal na čokoládu, 
krabičku na čaj, či dámsku kabelku 
môžete ukázať na obrazovke, 
ale šušťanie papiera, vôňu farby 
a štruktúru potlačeného materiálu 

neukážete. A nikomu asi netreba 
extra vysvetľovať, že v marketingu 
a obchode hrá obrovskú úlohu 
emócia a pocity formujúce postoje. 
Takto to na konferencii prezentoval 
aj Martin Bělík zo spoločnosti 
DataLine, ktorý taktiež oprel svoju 
prezentáciu o nevyhnutnosť poznať 
postoj a vyvolať u zákazníka pozitívnu 
emóciu k produktu. Následne 
môžeme pracovať na zefektívnení 
výroby a uplatnení technológie, 
ktorá zvyšuje atraktivitu produktu, 
zušľachťuje produkt a zvyšuje 
jeho morálnu aj emocionálnu 
hodnotu vo vnímaní. O komunikácii 
a nutnosti zostaviť komunikačný mix 
polygrafickej, ale aj každej inej firmy, 
logicky podľa štruktúry zákazníkov 
a ich postojov k produktom hovoril 
aj popredný kreatívny riaditeľ 
reklamnej agentúry MullenLowe 
GGK Slovakia Vlado Slivka. 
Na pozadí virtuálneho súboja Johana 
Gutenberga s Markom Zuckerberom 
aj v podaní reprezentantov Martina 
Knuta (Gutenberg tím - klasická 
tlač) a Petra Šeba (Zuckerberg tím – 
digitálna online komunikácia) rozohral 
partiu plnú faktov a dôkazov, že oba 
tímy majú stále miesto pod Slnkom 
a na trhu marketingu. Len klasik sa 

má prispôsobiť a zmodernizovať 
a rebel - ľahtikár má zvážnieť 
a zoserióznieť. V polygrafii však majú 
obaja svoje miesto a komunikačný 
mix žiadnej polygrafickej 
firmy nemôže byť postavený 
len na printovej alebo len onlinovej 
propagácii a komunikácii. O nutnosti 
prispôsobiť sa okolnostiam 
a dobe hovoril aj Sascha Fischer 
zo spoločnosti Koenig & Bauer, keď 
poukázal na virtuálny veľtrh drupa 
2020. Mnohé spoločnosti využili 
virtuálny prenos a prezentovali 
svoje technologické novinky 
prostredníctvom online prenosov 
zo svojich predvádzacích centier 
a showroomov.

Pozor, dôležité upozornenie 
pre všetkých. Svet sa zmenil – Stop 
- Práca sa mení na nepoznanie 
– Stop – Človek sa mení – Stop 
– Komunikácia sa zmenila – 
Stop – Mnohé naše zvyklosti 
sú v nenávratne. Ale online 
záznamy z drupy, ale aj konferencie 
PrintProgress nájdete 
na www.printprogress.sk stále. Stačí 
sa jednoducho pripojiť a pozrieť si tie 
trendy, ktoré sme identifikovali. Sú 
poučné.

3.  Komunikácia so zákazníkmi, propagácia a digitalizácia výstavníctva, 
prezentácie polygrafických technológií a trendov.

Marian Hains
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