DIGIONAL
Dienstleistungsinnovationen für die erfolgreiche Digitalisierung im regionalen Handel
Inovace ve službách pro úspěšnou digitalizaci v regionálním obchodu
2. Südböhmisch-Niederbayerischer Transferkongress
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I. Ausgangslage
Výchozí pozice
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Ausgangslage
Výchozí pozice
Zu bewältigende Herausforderungen
Překonání výzev
Zunehmender Wettbewerbsdruck durch eine stärkere Verdichtung der Einzelhandelsstrukturen
hin zu städtischen Ballungsgebieten sowie stetig steigende Umsätze des Online-Handels
gefährden den Einzelhandel in ländlichen Regionen.
Zvyšující se tlak konkurence díky velkému zhuštění maloobchodních struktur směrem k
městským aglomeracím, stejně jako stále vzrůstající obrat online obchodů ohrožují maloobchod
ve venkovských regionech.
Vor allem in den Bereichen Digitalisierung der Geschäftsprozesse, Entwicklung von
Mehrkanalstrategien und die Schaffung hierfür notwendiger Voraussetzungen in den KMUs
sowie der Einsatz von digitalen Technologien besteht weiterer Handlungsbedarf bei regionalen
Unternehmen.
Zejména v oblasti digitalizace obchodních procesů, vývoj vícekanálových strategií a vytvoření
pro ně nezbytných předpokladů u malých a středních podniků stejně jako nasazení digitálních
technologií vyžaduje další opatření regionálních podniků.
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II. Zielsetzung des Projekts und Projektrahmen
Určení cíle a obsahu projektu
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Ziel des Projekts
Cíl projektu
Ziel des Projekts ist die Stärkung des stationären Handels mit Fokus auf KMUs in
Niederbayern durch an die Bedürfnisse angepasste Strategien und Technologien
der Digitalisierung.
Dieses Ziel soll in einem vierstufigen Prozess erreicht werden, in welchem die
Region schrittweise zu einer Modellregion für die Digitalisierung von kleinen und
mittleren regionalen Handelsbetrieben entwickelt wird.
Ist-Analyse

Clusteraufbau

Experimentelle
Umsetzung

Verwertung, Transfer

Cílem projektu je posílení místního obchodu se zaměřením na malé a střední
podnikatele v Dolním Bavorsku prostřednictvím strategií a technologií digitalizace
přizpůsobeným potřebám.
Tohoto cíle by mělo být dosaženo v čtyřstupňovém procesu, ve kterém se region
postupně mění na modelový region pro digitalizaci malých a středních regionálních
obchodních společností.
Analýza stávajícího
stavu
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Výstavba klastrů

Experimentální
přenos

Zhodnocení, Transfer

Projektrahmen (1|3)
Oblasti projektu (1|3)
•

•

•
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Fördergeber: Poskytovatel prostředků:
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2014 – 2020 mit dem Förderziel
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ der Europäischen Union
Evropský fond pro regionální rozvoj 2014 – 2020. Cílem Evropského fondu pro
regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii
vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony.
Projektsumme: Rozpočet projektu:
rund 2 Mio. € okolo 2 mil
Laufzeit des Projekts: Doba trvání projektu:
02/2018 – 09/2021

Projektrahmen (1|3)
Oblasti projektu (1|3)
•

Beteiligte Einrichtungen: Zapojené instituce:
Centrum für Marktforschung (Ansprechpartner: Dr. Stefan Mang)
Themen: Projektmanagement | Empirische Arbeiten | Datenanalyse | Kundenverhalten
Centrum pro výzkum trhu (Konzultant: Dr. Stefan Mang)
Témata: Projektový management | Empirické práce | Analýza dat | Chování zákazníků
Lehrstuhl für Marketing und Innovation (Ansprechpartner: Prof. Dr. Jan Hendrik Schumann)
Themen: Digitales Marketing | Dienstleistungsinnovationen | Technologie Marketing
Katedra marketingu a inovací (Konzultant: Prof. Dr. Jan Hendrik Schumann)
Témata: Digitální marketing | Inovace ve službách | Technologie marketingu
Lehrstuhl für Marketing und Services (Ansprechpartner: Prof. Dr. Dirk Totzek)
Themen: Multi-Channel-Vertrieb | Digitale Geschäftsprozesse | Services
Katedra marketingu a služeb (Konzultant Prof. Dr. Dirk Totzek)
Témata: Multikanálový prodej | Digitální obchodní procesy | Služby
Lehrstuhl für Statistik (Ansprechpartner: Prof. Dr. Harry Haupt)
Themen: Pricing | Prognose und Trendforschung
Katedra statistiky (Konzultant: Prof. Dr. Harry Haupt)
Témata: Pricing | Prognózy a výzkum trendů
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Projektrahmen (2|2)
Oblasti projektu (2|2)
•

Projektraum DIGIONAL:
Oblast projektu DIGIONAL:
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Das Projektteam
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III. Vorgehen innerhalb des Projekts
Postup v rámci projektu
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Ziel des Projekts: Analyse Status Quo
Cíl projektu: analýza stávajícího stavu
Ziel des Projekts ist die Stärkung des stationären Handels mit Fokus auf KMUs in
Niederbayern durch an die Bedürfnisse angepasste Strategien und Technologien
der Digitalisierung:
Cílem projektu je posílení místního obchodu se zaměřením na malé a střední
podnikatele v Dolním Bavorsku prostřednictvím strategií a technologií digitalizace
přizpůsobeným potřebám.
Analyse des Status Quo und des Bedarfs im stationären Handel im Bereich der
Digitalisierung; Vergleich der Ergebnisse mit anderen Regionen und in der Forschung
bekannten Ansätzen
Analýza stávajícího stavu a potřeb v místním obchodě v oblasti digitalizace; srovnání
výsledku s jinými regiony a známých přístupů ve výzkumu
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Ziel des Projekts: Clusteraufbau
Cíl projektu: výstavba klastrů
Ziel des Projekts ist die Stärkung des stationären Handels mit Fokus auf KMUs in
Niederbayern durch:
Cílem projektu je posílení místního obchodu se zaměřením na malé a střední
podnikatele v Dolním Bavorsku prostřednictvím:
Netzwerkaufbau aus Händlern und weiteren Partnern der Region
Vytvoření sítě obchodníků a dalších partnerů v regionu
Beispielhafte Projektpartner:
Příkladní projektoví partneři:
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Ziel des Projekts: Experimentelle Umsetzung
Cíl projektu: experimentální přenos
Ziel des Projekts ist die Stärkung des stationären Handels mit Fokus auf KMUs in
Niederbayern durch:
Cílem projektu je posílení místního obchodu se zaměřením na malé a střední
podnikatele v Dolním Bavorsku prostřednictvím:
Experimentelle Umsetzung auf regionale KMUs angepasster Strategien und Technologien
sowie Analyse eingesetzter Maßnahmen und deren Wirkung
Experimentální přenesení přizpůsobených
strategií a technologií na regionální malé a
střední podnikatele, stejně jako
analýza
nasazených opatření a jejich účinků
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Ziel des Projekts: Verwertung & Transfer
Cíl projektu: zhodnocení a transfer
Ziel des Projekts ist die Stärkung des stationären Handels mit Fokus auf KMUs in
Niederbayern durch:
Cílem projektu je posílení místního obchodu se zaměřením na malé a střední
podnikatele v Dolním Bavorsku prostřednictvím:
Ausarbeitung von Leitfäden, Handlungsempfehlungen und Schulungsangeboten für einen
nachhaltigen Technologietransfer sowie Veröffentlichung der Ergebnisse auf einer umfangreichen
Händlerplattform
Vypracování pokynů, doporučení opatření a nabídka školení pro udržitelný transfer technologií a
zveřejnění výsledků na rozsáhlé platformě prodejců
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Mehrwert für Unternehmen
Přidaná hodnota pro podniky
Somit erfolgt… Tou je…
•

eine Unterstützung und Begleitung von KMUs bei der Implementierung und Anpassung digitaler
Maßnahmen im Geschäftsbereich
Podpora a doprovod malých a středních podniků během zavádění a přizpůsobování digitálních
opatření v obchodní oblasti

•

eine Bereitstellung umfassender Händler- und Kundenanalysen
Poskytnutí analýz obchodníků a zákazníků

•

eine Empfehlung für individuelle Handlungs- und
Verbesserungsmöglichkeiten
Doporučení ohledně individuálních možností postupů a možností vylepšení

•

das Aufzeigen potentieller Wege hin zu einer Digitalisierung
des eigenen Unternehmens
Ukázání potenciální cesty k digitalizaci vlastního podniku
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IV. Beispielhafte Ansätze
Vzorové příklady
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•
•

•

•

•
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Beispielhafte Ansätze – Eyetracking
Vzorové příklady - Eyetracking
Mithilfe einer Eyetracking-Brille wird die Verkaufsraumgestaltung einer Passauer Confiserie untersucht
S pomocí brýlí pro eyetracking byla zkoumána prodejní plocha jedné z pasovských cukráren
Hierbei wird die Wirkung der Gestaltung auf die Kunden gemessen und analysiert, ob es in der
Wahrnehmung von einheimischen und touristischen Kunden Unterschiede gibt
Účinek rozmístění byl měřen a analyzován na zákaznících, a zjišťovalo se, jestli jsou rozdíly ve vnímání mezi
domácími zákazníky a turisty
Durch den Einsatz der digitalen Eyetracking-Technologie können anschließend genaue Auswertungen des
Blickverhaltens durchgeführt werden
Díky využití technologie eyetrackingu mohou být následně prováděna přesná vyhodnocení chování těch,
kdo se pouze dívali
Zudem können allgemeine Handlungsempfehlungen zur Verkaufsraumgestaltung ausgesprochen werden,
u.a. mit Schwerpunkt auf ausländische Touristen als Kunden
K tomu mohou být vyjádřena obecná doporučení opatření
ohledně prodejní plocyh, kromě jiného se zaměřením na zahraniční
turisty jako zákazníky
Neben der Analyse des Verkaufsraums findet ein Usability-Test von
Website und Online-Shop statt. Ergebnisse hieraus können auf
andere Internetauftritte übertragen werden.
Kromě analýzy prodejní plochy se dělá také Usability Test webové
stránky a online obchodu. Výsledky mohou být přeneseny na jiné
internetové stránky

•

•

•

•

Beispielhafte Ansätze – Schaufenstergestaltung
Vzorové příklady – nainstalování digitální výlohy
An verschiedenen Standorten und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Händlern werden Schaufenster
digital gestaltet
Na různých místech byly ve spolupráci s různými obchodníky nainstalovány digitální výlohy
Mit Hilfe von Monitoren und speziellen Schaufenster-Displays kann tagesaktuelle Werbung gespielt und
ein Einblick in den Laden auch nach Ladenschluss gewährt werden
S pomocí monitorů a speciálních výlohových displejů může být přehrávána každý den aktuální reklama a
poskytnutý náhled do obchodu i když je zavřený
Durch verschiedene Messungen (z.B. Kundenfrequenz, Verweildauer) wird die Wirkung unterschiedlicher
Schaufenstergestaltungen analysiert
Pomocí různých měření (např. frekvence zákazníků, doba setrvání) je analyzován účinek různých obsahů
výlohy
Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, unter welchen
Bedingungen und für welche Zwecke der Einsatz digitaler
Schaufenster für kleine und mittlere Handelsunternehmen
sinnvoll zu betrachten ist
Z výsledků může být vyvozeno, za jakých okolností a za jakými
účely je nainstalování digitální výlohy pro malé a střední
podniky smysluplné

Abbildung POSeidon: https://locationinsider.de/karstadtprobiert-interaktive-schaufenster/
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Weitere Infos und Kontakt
Další informace a kontakt
Dienstleistungsinnovationen für die
Inovace ve službách pro
erfolgreiche Digitalisierung im
úspěšnou digitalizaci
regionalen stationären Handel
Kontakt:
v regionálním místním obchodě
projekt-digional@uni-passau.de
+49 (0) 851 509 2431

www.digional.de
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Prof. Dr. Dirk Totzek
Lehrstuhl für Marketing und Services
Katedra marketingu a služeb

