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Malí dodavatelé  
velkého významu  

pro Globus



Více než 120 regionálních 
dodavatelů s ročním obratem 
více než 300 mil. Kč

Vycházíme regionálním  
dodavatelům vstříc

Hledáme řešení pro menší  
pěstitele a výrobce

→ Pomoc při nastavení logistických procesů  
 s důrazem na jejich zkracování 

→ Zjednodušení obchodních podmínek 

→ Oboustranně výhodná podpora  
 prodeje a komunikace

Za předpokladu splnění  
daných kritérií kvality 

Nejžádanější sortiment
ovoce a zelenina, uzeniny  
a masné výrobky, pultové  
lahůdky, pivo, mléko  
a mléčné výrobky



Zahrada Svádov

→ rodinná farma z Ústí nad Labem,  
 založena roku 1991  

→ hospodařící na ploše přibližně 60 hektarů 

→ pěstitelé jahod 
  » certifikát Regionální potravina 
  » držitel několika ocenění za kvalitu 
  » sklizeň 4–6 týdnů, pouze v plné zralosti 

→ do roku 2013 prodej pouze  
 prostřednictvím vlastních stánků



+ 40 %  
v roce 2016

+ 30 %  
v roce 2017

→ Spolupráce v Ústí nad Labem od roku 2013 (aktivní oslovení Globusem)

Rostoucí spolupráce  
se Zahradou Svádov

+ 245 %  
v roce 2014

+ 230 %  
v roce 2015

Zvýšení obratu

cca 35 %  
z celkové  
produkce

Podíl prodeje  
do Globusu

→ Spolupráce rozšířena pro Prahu-Čakovice  
 a Prahu-Černý Most od roku 2015



→ spolupráce s 24 dodavateli
→ obrat 54,5 mil. Kč  
→ sezónnost v sortimentu ovoce i zeleniny

Úzká spolupráce  
s regionálními pěstiteli  
ovoce a zeleniny

Přínosy pro všechny strany
 → Čerstvost – přímá cesta k zákazníkovi
 → Možnost okamžité reakce
 → Nižší odpisy
 → Pozitivní ekonomický dopad



Cesta jahody od Zahrady Svádov do Globusu

Zakoupená jahoda je utržená 
max. před 12 hod.

Důraz na čerstvost –  
zkracování cesty k zákazníkovi

Čerstvost a minimalizace ztrát

→ Plná zralost jahod 
→ Prodej v otevřených obalech  
→ Neustálá kontrola kvality 
→ Pružná cenová politika

Cesta jahody z pole do obchodu ostatních řetězců 



Fytos fruit
— kontrakt již 4. sezónu
— základ jablka 
— jako doplněk třešně, švestky 
— od 2. sezóny v plné produkci  
 i tzv. drobné bobulové ovoce

+ 26 %  
v roce 2016

+ 50 %  
v roce 2017

Zvýšení obratu
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Jablka Opal

Průměrná cena  
za 1 kg o 46 % vyšší  
než běžná jablka

Pokud zákazníkovi zvládneme vysvětlit přidanou  
hodnotu produktu, je ochoten cenu akceptovat

– Tradiční česká odrůda
– Medově sladká chuť
– Šetrné pěstování, minimum postřiků
– Exkluzivně v Globusu



Mana Drink
— Globus je jediný retailový řetězec,  
 který Mana drink prodává 
— Prodej od února 2018  
 v rámci „Zdravého světa“

Projekt se dostal do TOP 30  
v soutěži Nápad roku.

„Potvrdili jsme si, že investice do  
netradičních display gondol se vyplatila 
oběma stranám a reakce i prodeje  
ukazují výsledek win × win.“

p. Krajniak, Mana



Mikrosvín Mikulov

„Naše vinařství si zakládá na  
spolupráci s klienty, kteří dělají  
svoji práci profesionálně a dokážou  
svými službami a produkty  
zaujmout své odběratele.“ 

David Chrápek 
obchodní ředitel, Mikrosvín Mikulov

— Vína nejsou zastoupena  
 v žádném jiném  
 ratailovém řetězci 
— Jsou dostupná v e-shopu  
 Vinotéka Globus



Zámecký pivovar Frýdlant

„Jsme moc rádi, že můžeme,  
jako malý pivovar, oslovit nové  
zákazníky díky firmě Globus  
a dostat se tak k milovníkům  
piva, kteří by náš lokální pivovar  
a naše pivo jinak nepoznali.“

Marek Vávra, majitel pivovaru

– Jeden z nejstarších panských pivovarů v Čechách
– Nová éra se začala psát od poloviny roku 2014
– Pivo je nepasterované a nefiltrované
– Výstav do 10 000 hl.



Děkuji za pozornost


