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Predajne s kvetmi sú bežnou 
súčasťou obchodných ulíc 
v centrách väčších aj menších 
miest a tiež obchodno 
zábavných centier. Existuje 
spôsob akým sa môžu takáte 
predajňa od seba odlíšiť ? 

V prvom rade je nevyhnutné disponovať V prvom rade je nevyhnutné disponovať Vveľkou a najmä nevyčerpateľnou dávkou Vveľkou a najmä nevyčerpateľnou dávkou Vnápaditosti a kreativity. Je dôležité mať 
jasný cieľ, vyhranenú cieľovú skupinu a pre-
myslenú skladbu sortimentu obohatenú  o ne-
tradičné regionálne či umelecké výrobky. Je 
tiež vhodné ísť cestou užšej špecifikácie (napr. 
na určité druhy rezaných či črepníkovaných 
kvetov) a zamerať sa na zákaznícke služby. 

Ťažšie začiatky
„Pred otvorením svojej predajne som pôsobi-
la v rôznych prevádzkach na pozícii rádového 
zamestnanca avšak postupne som zisťovala, že 
moje podnety či nápady nemajú dostatočnú 
resp. žiadnu živnú pôdu. Nakoniec som tento 
boj s veternými mlynmi vzdala, nabrala odva-
hu a založila vlastnú predajňu. Začiatky boli 
ťažké, veľa som čerpala z predchádzajúcich 
skúseností, množstvo informácií som získa-
la aj štúdiom príslušnej odbornej literatúry 
– kníh a časopisov a z internetu. Vhod mi 
padlo aj ekonomické vzdelanie, pretože mať 
predajňu znamená viesť účtovníctvo a zvlád-
nuť celú škálu ďalších ekonomických činnos-
tí. Samozrejme okamžite som zhromaždila aj 
všetky rokmi nahromadené nápady a zapojila 
ich do „hry“,“ hovorí Jana Kľúčiková, majiteľka 
kvetinového štúdia Jasminum. 

Sama sebe dizajnérkou
„Otvorenie predajne som naplánovala na 
predvianočné obdobie. Zákazníci, ktorí prišli 
v tomto období zo zvedavosti sa začali opa-
kovane vracať aj po sviatkoch, prichádzali na 
jar a aj v lete. Mnohí z nich patria v súčasnosti 
do kategórie verní.  Od začiatku som sa sna-
žila so zákazníkmi čo najviac komunikovať, 
chcela som poznať ich názory a zbierala som 
ich podnety. Mojim cieľom bolo ponúknuť im 
iný prístup, niečo originálnejšie, čo nemajú 
iní a zároveň ich hravou formou oboznámiť 
s poslednými trendmi v oblasti kvetinového 
dizajnu. Mimochodom aj zariadenie predaj-
ne som si navrhla a nakreslila sama, pretože 
som chcela byť originálnejšia. Vybrala som 
aj konkrétne materiály (uprednostnila som 
harmonicky pôsobiace drevo) a zvolila urči-
tú farebnosť,“ vysvetľuje J. Kľúčiková. Cieľom 

bolo vytvoriť z  predajne útulné prostredie 
s priateľskou až rodinnou atmosférou, kde sa  
aj zákazníci navzájom poznajú. Netradičný 
je aj  štýl predaja. Ten spočíva o. i. v tom, že 
zákazníci si prichádzajú už pre hotové kytice, 
ktoré si vopred (telefonicky, emailom) objed-
nali. Za veľmi dôležitú súčasť predajne pova-
žuje J. Kľúčiková výklad. Priebežne ho mení 
a prostredníctvom tovarov v ňom sa snaží 
prilákať verných aj nových zákazníkov. „Nie 
je dobré ho úplne založiť, pretože zákazníci 
sa hlavne vo večerných hodinách, prípadne 
cez víkendy pozerajú dovnútra predajne. 
Základom úspechu je aj atraktívna poloha 

predajne, ideálne na frekventovanom mieste 
v centre mesta. Veľmi dôležité je aj to, akých 
má prevádzka susedov. Ja som sa rozhodla 
umiestniť predajňu bokom od hlavnej ulice 
(kde je aj tak viacero iných predajní s kvetmi). 
Zároveň som chcela využiť miesta, kadiaľ pre-
chádza veľa ľudí a ktoré sú aktuálne niečím 
výnimočné – rodiacu sa pešiu zónu. Využila 
som dokonca okamžite aj prednosti pešej zóny 
- keď je slnečno vykladám určité tovary pred 
predajňu. Tovar zláka pohľady okoloidúcich  
a niektorých aj motivuje na návštevu predaj-
ne. Zároveň môžem na tomto priestore upú-
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Súčasťou
ponuky sú aj 
produkty od 
umelcov.
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tať  aktuálnymi akciovými cenami,“ uvádza J. 
Kľúčiková. 

Tovar podľa sezóny
V predajni s kvetmi je pri tvorbe sortimentu 
dôležité zohľadniť aktuálnu sezónu. Zákazníci 
uprednostňujú iné kvety a črepníkové rastliny 
na jar a v zime. „Tovar nakupujem vo vybra-
ných veľkoobchodoch, od regionálnych pes-
tovateľov, a na zásobovanie predajne využívam 
aj služby obchodných zástupcov. Snažím sa 
zapojiť do tvorby sortimentu aj rôznych umel-
cov z okolia. Dávam im príležitosť zviditeľniť sa 
a zároveň týmto spôsobom predajňu odlišujem 
od iných. Je totiž dôležité ponúkať niečo špeci-
fickejšie (nemusia však toho byť plné regále). 
V zásade nepredávam kvitnúce  črepníkové 
rastliny, ktoré ponúkajú veľkoplošné predajne. 
Tie ich totiž núkajú za extrémne nízke ceny, za 
ktoré ich ja ani nenakúpim. Z tohto dôvodu 
je pre mňa dôležité sledovať letáky veľkoploš-
ných predajní, ktoré pôsobia v okolí predajne,“ 
konštatuje J. Kľúčiková. Podľa jej slov je dôleži-
té mať v ponuke  vždy aj  niečo nové, pretože 
zákazníci majú radi zmeny, nové tovary, tva-
ry, nápaditosť a pestrosť. Pri výbere kvetov sú 
zákazníci stále viac náročnejší. Náročnosť sa 
týka nielen kvality, aranžérskej zručnosti, ale aj  
servisu – ústretového a profesionálneho prí-
stupu. „Aj pri tomto tovare výrazne vstupuje 
do popredia fenomén individualizmu (snaha 
odlišovať sa). V prípade mojej predajne sa to 
prejavuje v dopyte po exotickejších a netradič-
nejších rastlinách,“ dodáva J. Kľúčiková. 

Trhákom sú orchidey
Z rezaných kvetov sú v súčasnosti najobľú-
benejšie ruže, chryzantémy, tulipány, gerbery 
a ľalie. „V poslednej dobe sa vracajú do pozor-
nosti aj kvety, ktoré boli obľúbené v minulosti 
(klinčeky). V ponuke sú však ich novšie kulti-
vary a aj ich aranžovanie v sebe nesie moder-
nejšie prvky. Obľúbené sú miešané, nápadité 
a farebné kytice s umeleckým podtónom. 
Zákazníci, ktorí preferujú minimalizmus, 
vyhľadávajú len určité kvety a tie kupujú vo 
väčších množstvách, len tak pre svoju potre-
bu, „ konštatuje J. Kľúčiková. Zákazníci utratia 
priemerne za nákup rezaných kvetov 300 Sk 
– 500 Sk. Zo sortimentu črepníkových rastlin 
sú v súčasnosti vyhľadávané hlavne orchidey. 
Za posledné roky sa stali doslova trhákom a ich 
predaj je celoročne silný. Kupujú ich zákazní-
ci bez rozdielu veku, pohlavia, či už pre seba, 
do svojej domácnosti, na pracovisko, alebo 
za účelom obdarovania. Dobre sa predávajú 
aj bromélie a bonsaje. Súčasných zákazníkov 
najviac láka kúpiť to, čo kvitne a je niečím ne-
tradičné . Z farieb sú aj v prípade kvetov hi-
tom kombinácie bielej a čiernej. Do popredia 
vstupuje aj fialová,“ uvádza J. Kľúčiková. Cie-
ľovou skupinou predajne je mestský zákazník, 
ktorý hľadá niečo iné, kreatívnejšie. Najväčšie 
percento zákazníkov tvorí stredná generácia. 
Vďaka webovej stránke však objavujú predajňu 
aj mladší a hlavne firemní zákazníci. Najviac 
ľudí prichádza do predajne v popoludňajších 
hodinách, z hľadiska sezónnosti je silné pred-
vianočné obdobie. „Stálych zákazníkov mo-
tivujem k opakovaným návštevám rôznymi 

zľavami a priebežne ich niečím prekvapujem. 
Perspektívne uvažujem zaviesť vernostné kar-
ty,“ uvádza J. Kľúčiková.  

Služby, ktoré pomôžu rásť
Aj pre predajňu kvetinárstva je dôležité po-
núkať zákazníkovi niečo viac, ako len tovar. 
„Veľký záujem je o donáškovú službu či už 
do okolia predajne, alebo do iných miest na 
Slovensku a v zahraničí. Vyhľadávané sú ex-
kluzívne darčekové balenia kvetov či kvetinové 
výzdoby interiérov a exteriérov. Zákazníci sú 
náročnejší nielen na ponúkané tovary, ale aj 
na poskytované služby, najmä ich rozmani-
tosť. Realizujeme napr. údržby interiérovej či 
exteriérovej zelene a výsadby zelene priamo 
u klienta.  Záujem o túto službu stúpa najmä 
v posledných obdobiach,“ uvádza J. Kľúčiko-
vá. Predajňu je potrebné zviditeľňovať nielen 
ponukou služieb a v rámci floristických súťaží 
a letákov (doručovanie v rámci okolia predaj-
ne), ale aj prostredníctvom webovej stránky. 
„Bez internetovej stránky si už neviem svoje 
fungovanie predstaviť. Pravidelne ju aktuali-
zujeme a avizujeme novinky. Ide  o výborný 
komunikačný kanál medzi mnou a zákazník-
mi. Prostredníctvom emailu komunikujeme, 
dostávame objednávky a realizujeme poraden-
stvo. V krátkom čase plánujeme spustiť aj in-
ternetový obchod s kvetmi,“ dodáva J. Kľúčiko-
vá. Najlepšou reklamou je podľa jej slov hlavne 
spokojný zákazník, ktorí svoju skúsenosť šíri 
ďalej. Za nevyhnutné považuje sústreďovať sa 
aj na popredajný servis. 
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V lete je možné 
vyložiť časť tovaru vyložiť časť tovaru vyložiť
pred prevádzku.


