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Odborný personál a úroveň komunikačních schopností.
Dostupnost a promoční nabídky.
Rychlost – fronty, logistika.
Přehlednost, uspořádání oficíny (prodejní plochy).
Čistota – vizuální.
Jasná komunikace cen.
Novinky vs. stabilita.

Faktory ovlivňující, jak se zákazníci v lékárně cítí

To, jak zákazníci vnímají návštěvu, neovlivňuje pouze okamžitý prodejní efekt, 
ale zejména dlouhodobý vztah k místu prodeje. 2



Rozmanitost formátů v rámci Dr.Max Holding

MagnaPharm presence onlyDr.Max and MagnaPharm presence E-commerce

Více jak 2200 lékáren.
6 zemí.
50–1000 m2 prodejní plochy.
Každá lékárna je prostorově unikátní.
Nákupní chování se výrazně liší dle lokalit.
Přes 30 tisíc vystavených produktů.

471 PoS

339 PoS

541 PoS

30 PoS

719 PoS

171 PoS

3

MagnaPharm
presence only

Dr.Max and 
MagnaPharm presence

E-commerce

Přestože neexistují dvě stejné lékárny, je prostor každé z nich detailně plánován 
a řízen. Každý produkt má jasně definovanou pozici a vystavené množství.



Jak řídíme návštěvu 
klienta a jeho 
zákaznický zážitek?
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Přes 2000 aktuálních layoutů na míru dané lokalitě

Výrazné zrychlení přestaveb 
a zkrácení doby potřebné  
na otevření nové lékárny.



Vyhodnocení prostorových a prodejních podílů kategorií

Odpovídá prostor kategorie 
prodejům? 
Které kategorie mají největší 
potenciál růstu?
Optimalizace prostoru         
v Srbsku přinesla 8% 
nárůst OTC prodejů.
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Detailní evidence veškerého vybavení

Regálové vybavení
Nábytek
Výlohy a zdi
Externí reklamy
Polepy
Marketingové materiály
Podlahové samolepky
Kasy a mincovníky

7

Velká úspora času při 
správě a aktualizaci 
marketingové 
komunikace.



Stovky optimalizovaných planogramů z jedné šablony

Vytvoření šablony v Quantu trvá srovnatelně dlouho jako 
vytvoření planogramu v běžném planogram software.
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Stovky optimalizovaných planogramů z jedné šablony

Výsledkem ale není jeden konkrétní planogram …
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Stovky optimalizovaných planogramů z jedné šablony

Výsledkem jsou stovky planogramů optimalizovaných na míru konkrétních 
poboček, dle rozměrů regálů, prodejnosti a obchodních pravidel.
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Lékárna očima zákazníka

Ze zakreslených layoutů a planogramů umíme       
v Quantu bez další práce vygenerovat 3D 
vizualizaci lékárny. 
Heatmapy a highlighty jsou dostupné i v rámci 3D.
Snadné prvotní vyhodnocení nových konceptů.
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Fotodokumentace zlepšuje kvalitu implementace

Po zavedení potvrzení 
implementace planogramu
s přiložením fotky došlo ke 
zlepšení kvality a přesnosti. 
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Škálovatelnost a nové formáty 



Zavádění nových formátů

HiperFarmacia v Rumunsku.
Reakce na poptávku klientů.
Nový formát v lékárnách.
1000 m2 prodejní plochy.
Posílená role samoobslužné části.
Efektivní řízení nákladů.

Díky zavedeným procesům správy a plánování prostoru 
je výrazně snazší zavádět nové formáty a škálovat řešení 
do dalších zemí. 14



Hlavní přínosy komplexní 
správy prodejního prostoru



Shrnutí hlavních přínosů správy prostoru v Quantu

5–15% zvýšení prodejů v klíčových 
kategoriích.
20–30% snížení nadzásob díky 
vystavení optimálního množství 
produktů.
40–60% úspora času při přestavbách    
a otevírání nových prodejen.
Zpřesnění automatických objednávek 
díky propojení Quantu a Planning
Wizardu.
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Na detailní správu prostoru a category
management stačí tým 2–3 lidí
v jedné zemi.
Každodenní úspora času personálu.
Snazší realizace dohod s dodavateli.
Lepší zákaznický zážitek díky snadné 
orientaci v rámci prodejní plochy.
Dostupnost produktů důležitých v dané 
lokalitě.


