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1. KORT OVERZICHT VAN HET LAND EN ECONOMIE 

1.1 GEOGRAFIE EN BEVOLKING 

Officiële naam:  Tsjechische Republiek 
Regeringsvorm:  Parlementaire democratie 
Staatshoofd:  Miloš Zeman (sinds 2013) 
Hoofdstad:  Praag 
Oppervlakte:  78.867 km² 
Grenzen: Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slovakije 
Klimaat: vochtig continentaal 
Officiële taal:  Tsjechisch 
Aantal inwoners:  10 699 142 (juni 2020) 
Bevolkingsdichtheid:  136 inwoners per km² 
Grootste steden:  Praag 1 325 28  Ostrava 381 346 
 Brno 379 527 Plzeň 174 842  

1.2 ECONOMISCHE SITUATIE 
Munteenheid:  Tsjechische kroon (CZK) 
Wisselkoers: 1 CZK = 0.03818  (29/11/20) 
 1€ = 26.15 CZK, 1USD = 21.9 CZK 
BBP (2019): 216 miljard USD 
BBP per capita: 20 380 USD 
Groei (2019): +2,4% 
Staatsschuld: 30% van het BBP (2019) 
Beroepsbevolking: 5.222 million (CIA factbook 2020 est.) 
Werkloosheid: 2,8% (2019) 
Inflatie: 2,8% (2019) 
Investeringen (2018): 143.3 miljard EUR (inwards fdi – Czech Central National Bank) 

Aandeel economische sectoren in het BBP 
Landbouw en bosbouw 2,8% 
Industrie 38% 
Diensten 59,7% 

Buitenlandse handel (2017) 
 Export: $144.8 billion (CIA factbook) 
 Import: $134.7 billion (CIA factbook) 

Belangrijkste exportproducten:  
Machines en transport werktuigen 
Grondstof en brandstof 
Chemicaliën 
 

Belangrijkste Importproducten 
Machines en transport werktuigen 
Grondstof en brandstof 
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Chemicaliën 

Belangrijkste exportmarkten 
Duitsland 32,8% 
Slovakije 7,8% 
Polen 6,1% 

Belangrijkste leveranciers 
Duitsland 29,8% 
Polen 9,1% 
China  7,4% 

2. DOEL VAN DEZE BEKNOPTE STUDIE 

Deze studie heeft tot doel een overzicht te verschaffen van de Tsjechische retailsector, zowel food als non-
food. Sinds de eerste marktstudie van 2010 over de retailsector is de markt enorm veranderd, niet enkel het 
feit dat sommige marktspelers verdwenen en dat er andere op de markt kwamen maar er zetten zich ook 
nieuwe trends door. Shoppingcentra krijgen nieuwe concepten. De studie schetst eerst een kort profiel van 
de retailhandel in Tsjechië en behandelt de huidige trends. Dan volgt er een onderscheid tussen twee grote 
subsegmenten: de food en de non-food retailsector. 

3. DE TSJECHISCHE REAILMARKT - KORT PROFIEL 

De koopkracht van de gemiddelde inwoner van Tsjechië is ten opzichte van vorig jaar met 4,9 procent 
gestegen tot 9959 euro per jaar. Het koopkrachtniveau ‘per hoofd van de bevolking’ is minder dan 68 
procent van het Europese gemiddelde. Tsjechen staan op de 24e plaats van de 42 Europese landen, dit volgt 
uit de jaarlijkse analyse van GfK (2019).  

Het zogenaamde beschikbare inkomen van de gemiddelde inwoner van Tsjechië - dat wil zeggen wat 
mensen overhouden na het betalen van belastingen en heffingen voor aankopen, andere uitgaven en 
besparingen - is het afgelopen jaar met bijna 12 duizend kronen gestegen. 

Net als in Europa is de koopkracht aanzienlijk ongelijk verdeeld over Tsjechië. Volgens de regio's hebben de 
inwoners van Praag de hoogste koopkracht, en de laagste in de regio Ústí nad Labem. In alle regio's van 
Tsjechië steeg de koopkracht op jaarbasis, vooral in Praag, de regio Moravië-Silezië en de regio Vysočina 
(met 5,9%), het minst in de regio Olomouc (2,7%) en Centraal Bohemen (met 3,6%). 

Praag is goed voor 16 procent van al het beschikbare inkomen van de Tsjechische bevolking. Per hoofd van 
de bevolking ligt de koopkracht van de hoofdstad ongeveer 30 procent boven het landelijk gemiddelde. De 
absoluut hoogste koopkrachtwaarde per hoofd van de bevolking kan worden geregistreerd op de 
linkeroever van Praag (Malá Strana, Střešovice, Dejvice).  
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Het district met de hoogste koopkracht (na Praag) is Praag-West met 113,5% van het landelijk gemiddelde, 
de laagste koopkracht ligt in het district Bruntál (83,6% van het landelijk gemiddelde).  

De mediaan (gemiddeld) koopkracht van de districten is 96% van het nationale gemiddelde. Onder de 
mediaan bevinden zich voornamelijk districten in het oostelijke deel van Tsjechië, zuidelijk en 
noordwestelijk Bohemen. 

Vorig jaar gaf het gemiddelde Tsjechische huishouden 149.162 kronen per persoon uit. De 
consumentenuitgaven, waaronder uitgaven voor voedsel, huisvesting, vakanties, gezondheidszorg, vervoer 
en onderwijs, stegen jaar op jaar met 3,4 procent. De Tsjechen geven het meeste geld uit aan 
huisvestingskosten, die hoger zijn dan aan voedsel en die vorig jaar 23 procent van de uitgaven opslokte. 

De detailhandel in Tsjechië verandert en blijft groeien 

Volgens de resultaten van de retailaudit van Nielsen doen alle detailhandel formaten het niet even goed. In 
de meeste formaten groeit de verkoop, maar in termen van consumptie vertonen sommige volumeverlies. 
De grootste hypermarkten slagen er niet in om te groeien in het verkochte volume in de jaar-op-
jaarvergelijking, maar aan de andere kant is er dit jaar al een vertraging in het tempo van de daling 
merkbaar. Evenzo kopen Tsjechen minder goederen in winkels kleiner dan 400 m². Integendeel, 
supermarkten worden een steeds populairdere plek om te winkelen dankzij gemakkelijker en sneller 
winkelen. Maar het grootste trekpaard van consumptiegroei op lange termijn zijn de discountwinkels. Ze 
slagen erin om de omzet te verhogen, zowel in volume als in omzet. Dit werd vooral ondersteund door de 
groeiende omvang van winkelwagentjes, maar ook door de toename van het aantal transacties. 

De verkopen in de Tsjechische detailhandel worden al enkele kwartalen op rij aangedreven door stijgende 
prijsniveaus. Discountwinkels en drogisterijen groeien het snelst, en vers eten en drinken gedijen het meest. 
Het aantal kleinschalige winkels neemt af en ondanks de hoge concentratie aan winkelketens kunnen deze 
sterke spelers nog steeds nieuwe winkels openen. Tsjechen zijn veel meer dan in het verleden geïnteresseerd 
in gezondere voedingsalternatieven, waarvan de groei veel dynamischer is in vergelijking met andere 
voedselgroepen. Shoppers veranderen vaak van winkel, maar bij het uitproberen van nieuwe merken zijn 
ze nogal conservatief. 

3.1 RETAILKETENS (FOOD EN NON-FOOD) IN TSJECHIË 

Het binnenlandse netwerk van hypermarkten, supermarkten en discountwinkels is een van de dichtste ter 
wereld. In 2000 begon de boom van hypermarkten en ook de discounts in Tsjechië. Maar de discounts 
noteerden in 2012 een grotere daling. Rond 2008 en 2014 gaven Tsjechen de voorkeur aan hypermarkten 
(qua aantal transacties), terwijl in tussentijd supermarkten populairder werden.  

In 2018 hadden hypermarkten een marktaandeel van 36,1%, supermarkten en discounts 21,5%, en kleine 
winkels hadden een marktaandeel van ongeveer 10,9%. Het marktaandeel van hypermarkten daalt jaarlijks. 
Tsjechen geven meer en meer de voorkeur aan discounts en supermarkten dankzij winkelcomfort en 
snelheid in een kleinere winkelruimte. In 2018 gaven 48% van de Tsjechen het grootste deel van hun uitgaven 
uit voor artikelen in afslag. 
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Tegenwoordig zijn er 4 discounts - COOP Diskont, Lidl, Norma en Penny Market. Er zijn ook 4 
hypermarktketens op de Tsjechische markt, namelijk Albert hypermarkt, Globus, Kaufland en Tesco 
hypermarkt. De markt van supermarkten in Tsjechië wordt vertegenwoordigd door Billa, Albert, Tesco Stores 
en het binnenlandse coöperatieve netwerk COOP. 

Sommige van de bovengenoemde ketens maken deel uit van groepen. In Tsjechië bestaan er groepen zoals 
Schwarz Gruppe, REWE Group, Ahold, Globus, Tesco Stores, COOP, Norma. De ketens Lidl en Kaufland 
behoren tot Schwarz Gruppe. REWE Group beheert Billa en Penny Market. 

Na de terugtrekking van Julius Meinl van de Tsjechische markt in 2005, nam Albert zijn 67 resterende winkels 
over. Albert nam in september 2014 ook de meeste Interspar-winkels over. Ahold heeft in 2009 de winkels 
van zijn merken Albert en Hypernova in Tsjechië verenigd. 57 Hypernova-winkels hebben de naam 
aangenomen van een kleinere maar meer wijdverbreide Albert. 

Delvita was actief in Tsjechië tot 2007. Na de verandering van de eigenaars werden 97 winkels van Delvita 
door Billa overgenomen. Na de overname door REWE Group in 2008 werden enkele winkels van discount 
Plus verbouwd tot Penny Market en sommige tot Billa (meestal afhankelijk van welke van de winkels in de 
steden ontbraken).  

Carrefour sloot zijn activiteit in Tsjechië in 2006 en liet zijn 11 hypermarkten over aan Tesco. Sinds 2011 
maakt Žabka deel uit van Tesco Franchise Store in de Tsjechische Republiek. Žabka opereert de nachtwinkels. 
Tegenwoordig bestaan er 110 winkels in Tsjechië. 

In Tsjechië zijn de volgende drogisterijketens actief: drogisterij dm, Rossmann en de Tsjechische drogisterij 
TETA wiens eigenaar het bedrijf p.k. Solvent (PKS) is. Tot 2012 was ook drogisterij Schlecker actief op de 
Tsjechische markt die in 2007 de keten Droxi in Tsjechië heeft gekocht. In 2012 ging Schlecker failliet en de 
143 winkels in Tsjechië werden door de eigenaar van drogisterij TETA opgekocht.  

Wat DIY-ketens in Tsjechië betreft, zijn er volgende ketens actief: Mountfield, OBI, Baumax, Hornbach, UNI 
HOBBY en Bauhaus. 

De meubel- en interieurketens zijn in Tsjechië vertegenwoordigd door IKEA, JYSK, XXL Lutz, Möbelix, ASKO-
Nábytek en Sconto. 

Op de Tsjechische markt zijn volgende ketens met elektronica aanwezig: Datart, Electro World, Okay, Planeo 
Elektro. In 2017 begon de fusie van HP TRONIC en Datart die in 2018 succesvol werd beëindigd. HP TRONIC 
opereerde winkelketen Euronics wiens 67 winkels in Tsjechië door de fusie in 2018 aan Datart werden 
getransformeerd.  

In Tsjechië bestaan er volgende ketens met sportartikelen: Decathlon, Sportisimo, Hervis, Intersport, Hudy 
Sport en A3 Sport. In 2012 heeft Giga Sport zijn 11 winkels in Tsjechië afgesloten. In 2010 is de Ierse keten 
Lifestyle Sports uit de Tsjechische markt weggegaan. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 8 van 41 Retailsector in Tsjechië 1.12.2020 
 

4. FOOD 

4.1 KRACHT VAN DE RETAILKETENS OP DE TSJECHISCHE MARKT 

De Tsjechische retailmarkt is sterk verzadigd en er is een concurrentiestrijd. Het bewijs is dat 75 procent 
van de voedingsmarkt in Tsjechië wordt gedeeld door 11 winkelketens. Van de harde concurrentie op de 
Tsjechische markt, waar de grootste speler nog geen 15 procent marktaandeel heeft, profiteert de 
consument het meest, of het nu gaat om grote investeringen in een aantrekkelijke verkoopomgeving, lage 
prijzen van goederen of om de breedte en kwaliteit van het assortiment. De ketens zijn genoodzaakt om 
fors te investeren, niet alleen in het openen van nieuwe winkels, maar ook in het moderniseren van 
bestaande winkels om aan de steeds groeiende vraag van Tsjechische klanten te voldoen. Elk jaar investeren 
ze 10 tot 12 miljard kronen in Tsjechië. 

4.2 CONVENIENCE 

Een interessant fenomeen van de afgelopen jaren is de neiging om de voorkeur te geven aan snel en 
gemakkelijk winkelen, wat overeenkomt met de uitbreiding van zogenaamde convenience winkels. 

Een oriëntatie op kleinere en minder geplande aankopen ziet men vooral bij de jongere generatie. Ondanks 
deze trend is er tot nu toe echter geen dominante speler die gespecialiseerd is in dit soort winkels, al zijn 
Billa of Albert met hun Bistro fresh concept wel in deze richting georiënteerd. 

4.3 DISCOUNTS VERANDEREN ZICHZELF EN DE MARKT 

De klant wil niet langer ‘alleen korting’, hij wil service en keuze. En dus passen deze winkelketens zich aan 
en slagen ze in deze transformatie. De klassieke discount verandert in Tsjechië. Consumenten krijgen een 
bovengemiddeld assortiment aangeboden. Het aantal artikelen, de selectie van goederen in termen van 
kwaliteit en prijs binnen individuele artikelen spelen ook een belangrijke rol. 

De uitgaven van Tsjechische consumenten in de detailhandel blijven groeien. Volgens de resultaten van de 
retail audit van Nielsen is Tsjechië het vijfde snelst groeiende Europese land op het gebied van verkoop. Dit 
komt voornamelijk door de groei van het prijsniveau van goederen, ofwel de aanhoudende prijsstijging. 
Deze trend begint echter te veranderen. In de afgelopen kwartalen is het tempo vertraagd en als gevolg 
daarvan is de consumptie van de hoeveelheid verkochte goederen gestegen. 

Tsjechen zijn nog steeds optimistisch, maar het consumentenvertrouwen stagneert. In alle verkoopfactoren 
groeien discounts sneller dan andere verkoopkanalen.  

Supermarkten worden in vergelijking met hypermarkten een steeds populairdere plek om te winkelen 
dankzij handiger en sneller winkelen. De grootste motor achter de groei van de detailhandelsverkopen in 
Tsjechië zijn de discountwinkels op lange termijn. Ze slagen erin de omzet te verhogen, zowel in volume als 
in omzet. In 2019 slaagden ze er in vergelijking met het voorgaande jaar in om de verkoop met bijna 14% 
te verhogen. Dit werd vooral ondersteund door de groeiende omvang van winkelwagentjes, maar ook door 
de toename van het aantal transacties. 
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Momenteel zijn discountwinkels goed voor bijna een kwart van de totale netwerkomzet, zes jaar geleden 
was dat nog maar 20%. Dit komt ook door het feit dat ze hun benadering van consumenten veranderen.  

Eenvoudige winkels, ook wel winkels voor de armen genoemd, zijn geavanceerde winkels geworden door 
experimenten zoals de introductie van merkproducten, nieuwe betaalmethoden of ruimere openingstijden. 
Ze bieden vernieuwing aan (bijvoorbeeld permanente notering van goederen, investeringen in ontwerp of 
herziening van het assortiment) die kunnen concurreren met de klassieke retail. En dus is het tegenwoordig 
erg moeilijk om te onderscheiden of het nog steeds een discountwinkel of een supermarkt is.  

De Tsjechische klant is een van de meest veeleisende. Een lage prijs is al lang niet genoeg voor hem, hij 
verwacht een brede selectie van goederen, hoogwaardige service en beschikbaarheid. 

4.4 TRENDS EN INNOVATIES IN DE TSJECHISCHE RETAIL 

4.4.1 Verkopers en leveranciers moeten een andere tactiek kiezen 

In 1990 waren er in Europa ongeveer 15.000 discounts en in 2017 waren dat er al 42.000. Dankzij de grootste 
ketens zijn er 623 in Tsjechië, waarvan 243 van Lidl Česká republika en 380 van Penny Market. Beide retailers 
openen voortdurend nieuwe winkels.  

Actueel bieden ze niet alleen een breed scala van hun eigen private labels aan, maar begint hun portfolio 
ook meer te focussen op merkproducten, waarvan ze al een aandeel hebben in het permanente aanbod. 
En het zijn de merkproducten die een bron van verdere groei op Europese schaal worden. 

Een vergelijkbare trend is al in Tsjechië opgedoken. Uiteraard hebben discounts op deze producten andere 
verkoopstrategieën dan op hun eigen private labels. Evenzo moeten fabrikanten andere tactieken kiezen bij 
het creëren van een assortiment voor dit type artikelen. 

4.4.2 Snelheid speelt een grote rol 

In het geval van Tsjechië is het netwerk van discounts de afgelopen jaren verder uitgebreid, waardoor ze 
dichter bij de consument komen te staan, wat hen extra voordelen oplevert. Er zijn een aantal elementen 
die hun succes verklaren, waaronder aantrekkelijke prijzen voor goederen. In het geval van private labels 
zijn ze zo succesvol dat veel consumenten niet beseffen dat meer dan 80% van het Lidl-assortiment uit 
eigen merken bestaat, de zogenaamde klassieke merken. 

Shoppers gaan meestal één keer per week naar discounts. De totale frequentie van winkelen met kortingen 
is eveneens met ongeveer een derde gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De meest voorkomende 
drijfveer om te winkelen is duidelijk de nabijheid. Tsjechische consumenten bezoeken dit type winkel echter 
ook omdat ze het kosteneffectiever vinden dan andere soorten winkels. Ze gaan er ook graag naartoe 
vanwege de breedte van het assortiment of het speciale aanbod, snelheid speelt ook een grote rol. 

Nielsen heeft in zijn onderzoeken geconstateerd dat de snelheid van winkelen en non-foodproducten 
belangrijker zijn in de leeftijdsgroep 35-44 jaar, wat begrijpelijk is omdat het om gezinnen en drukke 
shoppers gaat. Aan de andere kant scoort verse voeding bij de oudere generatie 65+ hoger op de ranglijst 
van belangrijke winkelmotieven. 
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4.4.3 Speciale weken trekken aan 

Lidl is bekend - en consumenten verwelkomen het - voor zogenaamde themaweken. Elke maand adverteert 
het een ander aanbod binnen het geselecteerde onderwerp. Ze herhalen meestal de XXL-week, die acht keer 
per jaar in de winkels verschijnt. Bombastische prijzen volgen en de derde is een week gericht op Tsjechië. 
Retroweken zijn zeer succesvol, gevolgd door themaweken gewijd aan gerechten uit verschillende keukens, 
waarvan het Italiaans het meest succesvol is. 

Het is geen geheim dat de wijzigingen waarmee de discounts zijn gestart, van hen worden overgenomen 
door andere retailers. Een voorbeeld is het gebruik van het XXL-aanbod (Kaufland en Rohlik.cz), Italiaanse 
weken (Kaufland en Billa) of retroweken (Rossmann). 

Bovendien worden werknemers goed betaald in discounts en hun salarissen stijgen elk jaar. Ook andere 
retailers moesten hierop reageren, omdat hun winkelbedienden anders voor een discount zouden willen 
gaan werken. De discounts introduceerden ook een campagne van chef-koks. Aan de andere kant worden 
discounts ook geïnspireerd, zo hebben ze biologische hoekjes geïntroduceerd, verkopen bloemen, bieden 
koffie aan in de winkels en vergroten de ruimte van winkels achter de kassa's. 

4.4.4 Communicatie en targeting zijn ook aan het veranderen 

Het lezen van reclamefolders wordt door consumenten als slim beschouwd - het helpt hen bij het winkelen. 
De folder is zo'n belangrijk communicatiemiddel, maar ook de websites van de ketens mogen niet vergeten 
worden, want die spelen een belangrijke rol voor de consument bij het vinden van relevante informatie. 
Ook websites met speciale kortingen, online zoekmachines en Facebook worden veel gebruikt. Aan de 
andere kant zijn gespecialiseerde applicaties voor smartphones tot nu toe niet erg succesvol gebleken. 

Discounts veranderen in de communicatie, ook naar jongere leeftijdsgroepen of naar consumenten toe die 
hierin geïnteresseerd zijn. Hiermee wordt communicatie gebruikt om plastic te verminderen en ketens 
hebben daar een grote invloed op. Er zijn ook campagnes om voedselverspilling tegen te gaan, waarbij 
Penny Market-winkels bijvoorbeeld direct adviseren hoe om te gaan met etensresten. De Tsjechische 
consument klampt zich de laatste jaren vast aan Tsjechische goederen, daarom werken deze verkooppunten 
met het verhaal van een boer die zijn goederen aan hen toelevert en plaatsen dit verhaal boven de 
groenteafdeling.  

Er wordt echter ook met zintuiglijke waarneming gewerkt. Zo profiteert Lidl van het feit dat hun bakkerijen 
bij de ingang staan zodat wanneer de klant binnenkomt, hij onmiddellijk het verse gebak ruikt dat hij met 
thuis heeft geassocieerd, en zich dus beter voelt.  

Een zekere specificiteit is de Penny live radio die probeert informatie, die nuttig is, bij de aankoop aan te 
bieden en daarmee de shoppingervaring aangenamer te maken. De inhoud wordt gegenereerd door het 
bedrijf zelf en er moet aan worden toegevoegd dat dit concept succes viert. 
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4.4.5 Het succes van merken hangt af van de juiste strategie 

Private labels zijn erg sterk in discounts ondanks de voortdurende registratie van merkproducten. Hun 
aandeel in de moderne markt en drogisterijketens - of het nu Cien, W5, Balea, Alverde en dergelijke zijn - is 
gegroeid tot bijna 23% van alle verkochte goederen in de afgelopen tien jaar. Ze halen zelfs 44% in 
discounts, maar in Europa is dat 70%.  

Ook de markt ondergaat premiumisation, namelijk een verschuiving naar duurdere producten, zelfs in 
private labels. Eén van de categorieën is thee waar dit zeer duidelijk is.  

In de afgelopen twee jaar is het belang van merkproducten en privéproducten veranderd. Terwijl private 
labels het jaar ervoor groeiden, waren het vorig jaar de merkproducten. En dit is het bewijs dat discounts 
van de afgelopen jaren een zeer interessante ontwikkelingsfase doormaken. De manier van groeien 
(assortiment vs. handel) verandert en merken spelen een belangrijke rol, hun succes hangt af van de juiste 
strategie. Dit segment heeft zich erg snel ontwikkeld. Dit komt door het feit dat er in Tsjechië ongelooflijk 
zware concurrentie is. 

4.4.6 Snacks dringen door in de impulsaankopen 

Verschillende promotionele acties, aantrekkelijke verpakkingen en de noodzaak om regelmatig producten 
tegen een gereduceerde prijs in promotiezones te plaatsen zijn belangrijk. 

Bij impulsaankopen grijpen consumenten het vaakst naar snacks en snoep (zoals chocoladerepen). Daarom 
bevinden deze goederen zich ruimschoots in de buurt van de kassazone, waar ze klaarstaan tijdens het 
wachten in de rij voor de betaling. 

In het segment van de impulscategorieën wordt de neiging tot gezondere zoetstoffen algemeen gezien als 
een van de trends.  

Kauwsnoepjes domineren onder de snoepjes. De inkomsten uit snoep in de Tsjechische detailhandel stegen 
met minder dan 5% en overtroffen het niveau van drie miljard kronen. Het grootste deel van de omzet 
bestaat uit kauwsnoepjes (diverse zachte snoepjes), die bijna twee derde van het verkochte volume snoepjes 
vertegenwoordigen (64%). De tweede meest verkochte soort zijn harde snoepjes (24%) en samen vormen ze 
het overgrote deel van de verkoop. 

In het afgelopen jaar hebben Tsjechische consumenten ongeveer 2,3 miljard kronen uitgegeven aan 
chocoladerepen. De omzet was 5% hoger dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd nam het verbruik in een 
vergelijkbaar tempo toe, namelijk tot het niveau van 10,6 miljoen kilogram. In termen van seizoensinvloeden 
worden de hoogste verkopen opgetekend in november, december en Pasen.  

4.4.7 Nieuwe technologieën 

Consumenten, vooral in het geval van de jongere generaties, besteden veel aandacht aan het aanpassen 
van het product aan hun persoonlijke wensen en aan de lokale herkomst. Een ander cruciaal punt is de 
introductie van nieuwe technologieën in het aankoopproces. 
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Binnen vijf of tien jaar zullen consumenten gewoon producten negeren die onvoldoende aandacht 
besteden aan ecologische duurzaamheid. Dit hangt ook samen met de nadruk van nieuwe consumenten op 
een gezonde levensstijl.  

De markt is echter verzadigd. Dit betekent dat het aantal winkels en de totale oppervlakte van de 
verkoopruimte stagneert, maar de inkomsten die zij kunnen genereren wordt steeds groter. De laatste jaren 
zijn ook de voorkeuren van klanten voor premium merken toegenomen, vooral voor koffie, thee, chocolade 
en zoetwaren. Aan de andere kant geven Tsjechische consumenten een sterke voorkeur aan speciale 
verkopen en kopen ze meer dan de helft van de goederen vaak met korting. 

De ketens ontwikkelen zelfbedieningsmogelijkheden. Naast handscanners in winkels maken ze winkelen 
mogelijk via hun mobiele applicaties. Kaufland test dit alternatief momenteel in sommige winkels. Tesco 
maakt het ook mogelijk om in geselecteerde winkels te winkelen via de mobiele applicatie, de zogenaamde 
Scan & Shop-service. Contactloze aankopen met de applicatie werken ook in het Makro-
groothandelsnetwerk. De Globus-keten introduceerde de Scan & Go-service als eerste winkel in Tsjechië in 
2013. Sinds 2016 heeft Globus winkelscanners beschikbaar in alle hypermarkten. Winkelen via de mobiele 
applicatie is er sinds drie jaar ook mogelijk.  

4.4.8 Gemak kopieert de trends van gezond eten 

De consument eist een gemakkelijke aankoop en de gemakkelijkste manier van het proces van 
voedselbereiding. Het gaat om de groep kant-en-klaar voedsel. Deze omvatten bijvoorbeeld gekoelde en 
ingevroren porties vis en vlees, gemarineerd vlees, gecoat vlees en vis, ingevroren en schoongemaakte 
groenten, voorgebakken gebakjes, gekoeld en ingevroren kant-en-klaar deeg, dumplings, gekoelde en 
bevroren complete maaltijden, aardappelproducten voor verdere warmtebehandeling, maar ook gekoelde 
baguettes, d.w.z. voedsel voor directe consumptie zonder verder koken of ingeblikt voedsel en poedervormig 
voedsel en dranken. 

De ketens en online winkels zien steeds meer belangstelling voor vegetarisch en veganistisch eten. De laatste 
tijd is er vooral vraag naar plantaardig vlees. Er is ook grote belangstelling voor alternatieven voor 
zuivelproducten. De klanten van deze producten zijn voornamelijk de millennials en de Z-generatie 
(jongeren van 24 jaar en jonger, een generatie die zich geen wereld zonder internet kan voorstellen). Naast 
commerciële merken verkopen de ketens ook veganistische en vegetarische producten onder hun eigen 
merk. Assortiment omvat soja-, amandel- of rijstmelk, yoghurts, spreads, worstjes en kant-en-
klaarmaaltijden.  

Biovoeding 

De belangstelling van de consument voor biologische voeding krijgt een nieuwe dimensie. Mensen zien ze 
niet alleen als ‘levensmiddelen zonder chemie’, maar in toenemende mate in het hele spectrum van 
duurzame toegang tot natuur en hulpbronnen. Biovoeding zit ook in Tsjechië in de lift. We zien een 
significante toename van de interesse in verse biologische producten - voornamelijk zuivelproducten, 
groenten en fruit.  
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De distributie van biovoeding gebeurt voor 64% via retailketens. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde 
biovoedingwinkels (16,6% met de keten ‘Country Life’ als koploper), 9% wordt rechtstreeks verkocht. Tsjechen 
kochten in 2018 het meest biologisch voedsel in de winkelketens, dat wil zeggen in supermarkten en 
hypermarkten (36,2%, d.w.z. 1,6 miljard CZK) zowel onder productnaam als onder private label; daarnaast in 
biovoedingwinkels (16,9%, d.w.z. 749 miljoen CZK) en drogisterijen (14,9%, d.w.z. 661 miljoen CZK).  

Biologisch voedsel uit import bedroeg 47% in 2018. Van de totale consumptie van biologisch voedsel bedroeg 
de omzet in de detailhandel 3.449 miljoen CZK, de verkoop via e-shops 545 miljoen CZK. De totale consumptie 
van biologisch voedsel inclusief invoer bedroeg in 2018 4,43 miljard CZK in Tsjechië. Dit is een stijging van 
33% ten opzichte van 2017.  

De grootste verkoopsomzet wordt opgetekend bij koffie en thee, kant-en-klaar maaltijden incl. babyvoeding, 
voedingssupplementen, melkproducten, fruit en groenten. Eind 2017 waren in totaal 730 biologische 
voedseldistributeurs geregistreerd in Tsjechië, resp. 953 vestigingen. Dit is een jaar-op-jaar stijging van 
45,7%, 

4.5 DE BELANGRIJKSTE SPELERS IN TSJECHIË IN ALFABETISCHE VOLGORDE 

Albert (supermarkten en hypermarkten) 

Albert maakt deel uit van de internationale groep Ahold Delhaize die in Zaandam, Nederland gevestigd is 
en sinds 1991 actief is op de Tsjechische markt. Het netwerk van hypermarkten heette oorspronkelijk 
Hypernova, in 2009 werden ze naar Albert hypermarkt hernoemd. Er zijn momenteel 239 Albert-
supermarkten en 89 Albert-hypermarkten in Tsjechië die rond 17.000 werknemers in dienst hebben. In juni 
2019 begon Albert de modernisatie en het verbouwen van al zijn winkels in boerenmarkten (de hele winkel 
is zo aangepast zodat het overzichtelijk is en de klant zich meer zoals op een markt voelt dan in een gewone 
supermarkt. Op de boerenmarkten wordt voedsel rechtstreeks door boeren/landbouwers aan consumenten 
verkocht). De nadruk wordt gelegd op een breed scala aan verse, lokale en gezonde voedingsmiddelen. 
Nieuw is de afdeling Gezondheid met Albert of een warme toonbank. 

Albert Česka republika, s.r.o. 
Radlická 117 
158 00 Praha 5-Nové Butovice 
T: +420 234 004 111, +420 257 297 111 
F: +420 257 297 555 
E-mail: info@albert.cz 
Web: https://www.albert.cz/ 
Aantal winkels: 328 ( https://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen ) 
Omzet: 52,9 mld. CZK (2018) 
 
BILLA (supermarkten) 

BILLA is oorspronkelijk een Oostenrijkse winkelketen die tegenwoordig tot de Duitse REWE GROUP behoort. 
Het bestaat op de Tsjechische markt sinds 1990. Op een gemiddeld verkoopoppervlak van 900 m² biedt het 

mailto:info@albert.cz
https://www.albert.cz/
https://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen
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een ruime keuze aan producten van bekende merken en producten van eigen merk. Er wordt grote nadruk 
gelegd op het versassortiment, zoals delicatessen, gebak, fruit en groenten, zuivelproducten, vlees en 
gekoelde producten. BILLA richt zich op het ondersteunen van Tsjechische producenten en daarom maken 
Tsjechische voedingsmiddelen het grootste deel uit van zijn assortiment, vooral onder eigen merk. 
 
BILLA, spol. s r. o. 
Modletice 67 
251 01 Říčany u Prahy 
T: +420 323 625 111 
F: +420 323 625 174 
E-mail: info@billa.cz 
Web: https://www.billa.cz/ 
Aantal winkels: 238 
Omzet: 27,7 mld. CZK (2018) 
 
GLOBUS (hypermarkten)  

GLOBUS is een Duitse grootformaatwinkelketen. In 1996 expandeerde het naar de Tsjechische markt waar 
het de historisch eerste hypermarkt in Tsjechië opende. Tegenwoordig heeft Globus 15 winkels in Tsjechië. 
Het gaat om een van de kleinste ketens qua aantal winkels, maar ze behoren tot de grootste. Het concept 
van Globus-winkels staat op eigen productie: elke hypermarkt heeft een restaurant, café, slagerij, bakkerij, 
patisserie en voedselwinkel, inclusief toonbanken met servicedesk. Naast de voedingsmiddelen vindt u daar 
ook woningaccessoires, tuingereedschap, elektronica, speelgoed, kleding en schoenen. In 2018 opende 
Globus de eerste kleine winkel onder de naam Globus Fresh, tot nu zijn er al twee. Globus wil in deze trend 
verderzetten. 
 
GLOBUS ČR, v.o.s. 
Kostelecka, P.O.B.21 822 
196 00 Praha 9 
T: +420 283 066 111 
E-mail: sekretariat.centrala@globus.cz 
Web: https://www.globus.cz/ 
Aantal winkels: 15 
Omzet: 22,93 mld. CZK (2018) 
 
JIP (discounts, supermarkten, groothandel)  

Het Tsjechische bedrijf JIP východočeská, a.s. werd in 1994 opgericht door de broers Plšek. In eerste instantie 
richtte JIP zich op de groothandel in voedingsmiddelen. In 1996 werden de eerste JIP-winkels geopend. JIP 
východočeská exploiteert tegenwoordig tweehonderd kleinere en grotere winkels, evenals 13 
groothandelswinkels van het Cash & Carry-type, vergelijkbaar met Makro. Naast zijn eigen groei werd JIP 

mailto:info@billa.cz
mailto:info@billa.cz
https://www.billa.cz/
mailto:sekretariat.centrala@globus.cz
https://www.globus.cz/
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ook versterkt door de overname van de winkels van de keten Spar Šumava. JIP geeft voordeel aan de 
Tsjechische producenten van de voedingsmiddelen. JIP - detaildivisie ondergaat nu een complete 
modernisering en reconstructie en wordt geprofileerd volgens de behoeften van de klant op een modern 
detailnetwerk.  

 

JIP východočeská, a.s.  
Hradišťská 407  
533 52 Pardubice – Polabiny  
Tel: +420 466 310 794 
E-mail: nakup-centrala@jip-napoje.cz; info@jip-napoje.cz 
Web: http://www.jip-potraviny.cz/  
Aantal winkels: JIP (30), JIP Plus (144), Cash & Carry (13), groothandel (15)  
Omzet: 11,4 mld. CZK (2016) 
 
Kaufland (hypermarkt)  

Kaufland is een Duitse winkelketen die tot Schwarz Gruppe behoort. Sinds 1998 is Kaufland actief op de 
Tsjechische markt waar het momenteel 129 winkels heeft. Tegenwoordig staat het op de tweede plaats 
tussen hypermarkten. Naast voedingsmiddelen biedt het ook woningaccessoires, kleding en 
tuingereedschap aan. Kaufland is sinds 2019 bezig met de modernisering van zijn winkels waar het zijn 
diensten met zelfbedieningskassa's uitbreidt. Het biedt onder meer een moderne toonbank met vlees, een 
afdeling glutenvrije, lactosevrije en bio-producten en digitale informatieschermen. De producten van 
Kaufland zijn sinds juni 2020 online ter beschikking. Hun e-shop Košík.cz biedt 600 voedingsmiddelen onder 
private label van Kaufland aan. 
 
Kaufland Česká republika, v.o.s. 
Pod visnovkou 1661/25 
140 00 Praha 4 
T: +420 251 051 111 
F: +420 241 717 758 
Web: www.kaufland-online.cz 
E-mail: info@kaufland-online.cz 
Aantal winkels: 129 
Omzet: 56,2 mld. CZK (2018) 
 
Lidl (discount en supermarkten)  

Zoals Kaufland behoort ook Lidl tot de Duitse groep Schwarz Gruppe. Het bestaat op de Tsjechische markt 
sinds 2003 en het is nu nummer één tussen de winkelketens. Tegenwoordig heeft Lidl in totaal 254 winkels 
in Tsjechië en het heeft meer dan 11.000 werknemers in dienst. Lidl investeert steeds in het bouwen van 

mailto:info@jip-napoje.cz
http://www.kaufland-online.cz/
mailto:info@kaufland-online.cz
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nieuwe winkels. In zijn assortiment vindt men naast de voedingsmiddelen ook een brede aanbieding van 
kleding en huishoudelijke benodigdheden. Voorlopig kunnen alleen non-food goederen worden gekocht via 
de e-shop van Lidl. Lidl is de enige winkelketen die echt op de verandering van de markt en de komende 
digitale generatie reageert. 

 

Lidl Česká republika, v.o.s. 
Nárožní 1359/11 
158 00 Praha-Stodulky 
T: +420 257 011 777 
F: +420 257 011 700 
E-mail: lidl@lidl.cz; nakup@lidl.cz 
Web: http://www.lidl.cz 
Aantal winkels: 254 
Omzet: 57,6 mld. CZK (2018) 
 
MAKRO (groothandel) 

De eigenaar van Makro is de Duitse Metro AG. Het bestaat in Tsjechië sinds 2001 en tegenwoordig zijn er 12 
winkels. De winkelketen Makro functioneert voornamelijk als groothandel. Het is een keten van zelfbediening 
warenhuizen op basis van het Cash & Carry-systeem. Zijn belangrijkste klanten zijn restaurants, kleine 
detailhandelaren en zelfstandigen. Het verkoopt food en non-food consumptiegoederen. In juni 2020 heeft 
Makro zijn eigen e-shop gelanceerd. 
 
MAKRO CR s.r.o. 
Jeremiasova 7/1249 
155 80 Praha 13 
T: +420 220 389 112/116 
F: +420 251 111 151-2 
Web: http://www.makro.cz 
E-mail: info@makro.cz 
Aantal winkels: 12 ( https://www.makro.cz/prodejny ) 
Omzet: 28,298 mld. CZK (2018) 
 
PENNY MARKET (discount) 

Penny Market behoort tot de Duitse REWE Group en het bestaat sinds 1997 op de Tsjechische markt. 
Tegenwoordig zijn er bijna 400 winkels. Het biedt de voedingsmiddelen vooral van Tsjechische producenten 
aan. Sinds 2016 is Penny bezig met de modernisering van zijn winkels: een moderner en grafisch schoner 
logo, een duidelijker rangschikken van goederen in de winkels of grote houten elementen die lijken op een 
traditionele boerenmarkt. 

mailto:lidl@lidl.cz
mailto:nakup@lidl.cz
http://www.lidl.cz/
http://www.makro.cz/
mailto:info@makro.cz
https://www.makro.cz/prodejny
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PENNY MARKET, s.r.o. 
Pocernická 257 
250 73  Radonice 
T: +420 284 096 111 
F: +420 284 096 999 
E-mail: info@penny.cz 
Web: http://www.penny.cz 
Aantal winkels: 389 ( https://www.penny.cz/my-stores#/ ) 
Omzet: 42 mld. CZK (2018) 
 
TESCO (supermarkten en hypermarkten)  

Tesco is een Britse winkelketen die voedsel- en non-foodproducten en brandstoffen aanbiedt. Sinds 1992 is 
de keten actief op de Tsjechische markt. Tegenwoordig zijn er 182 winkels van Tesco in Tsjechië. Tesco 
probeert echter al lang zich van grote hypermarkten te ontdoen door ze te verkopen, te sluiten of te 
verkleinen. Tesco heeft zijn eigen e-shop met voedingsmiddelen. In januari 2020 begon Tesco ook met online 
verkoop van kleding, vooral van het Britse merk F&F. 

TESCO STORES CR 
Vršovická 1527/68b 
100 00 Praha-Vršovice 
T: +420 272 086 111 
E-mail: info@cz.tesco-europe.com 
Web: http://www.itesco.cz 
Helpline online: https://dtube.tesco-europe.com/DTUBE_RESTAPI/supplierhelpline/index.html 
Aantal winkels: 182 ( https://itesco.cz/prodejny/seznam-prodejen/ ) 
Omzet: 44,5 mld. CZK (2018) 
 
COOP (discount) 

Unie van Tsjechische en Moravische consumentencoöperaties (COOP) brengt 47 consumentencoöperaties 
bijeen die samen ongeveer 2.500 winkels exploiteren met een totale verkoopoppervlakte van ongeveer 
400.000 m² en meer dan 13.000 mensen in dienst hebben. Sinds 2007 opereren de coöperaties onder één 
naam COOP. Het aantal coöperatiesleden is ongeveer 100.000. Centrale aankoop wordt verzorgd door twee 
winkelcentra: COOP Centrum družstvo Praha en COOP Morava Brno. In de winkelketens COOP TUTY, COOP 
TIP, COOP TERNO en COOP DISKONT zijn meer dan 400 voedingswinkels geïntegreerd. De ketens maken 
ongeveer 15% uit van het totale aantal van winkelunits van consumentencoöperaties in directe besturing in 
bedrijf wat neerkomt op ongeveer 35% van de detailhandelsomzet. De winkels bevinden zich vooral in 
kleine steden en dorpjes. In COOP-assortiment bestaan er zowel voedingsmiddelen als 
consumentengoederen, voornamelijk van lokale producenten. 
 

mailto:info@penny.cz
http://www.penny.cz/
https://www.penny.cz/my-stores#/
mailto:info@cz.tesco-europe.com
mailto:info@cz.tesco-europe.com
http://www.itesco.cz/
https://dtube.tesco-europe.com/DTUBE_RESTAPI/supplierhelpline/index.html
https://itesco.cz/prodejny/seznam-prodejen/
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COOP (Unie van Tsjechische en Moravische consumentencoöperaties) 
U Rajské zahrady 3/1912 
130 00 Praha 3 
T: +420 224 106 334 
E-mail: scmsd@coop.cz 
Web: www.skupina.coop 
Aantal winkels: 47 consumentencoöperaties die samen ongeveer 2.500 winkels exploiteren 
Omzet: 30 mld. CZK (2018) 
 
NORMA (discount) 

De eerste winkels van de Duitse keten Norma zijn in Tsjechië in 1992 geopend en zijn sindsdien uitgegroeid 
tot huidige 48 winkels. Het uitgebreide assortiment van alledaagse behoeften wordt wekelijks aangevuld 
met actuele aanbiedingen op het gebied van food en non-foodartikelen onder meer met seizoengoederen 
die de trends op het gebied van het huishouden, het gezin en de vrije tijd volgen. NORMA biedt ongeveer 
1.000 soorten van voedingsproducten aan, van dagelijkse benodigdheden en non-foodartikelen tegen 
gunstige prijzen. 
 
NORMA, k.s. 
Tiskařská 599/12 
108 00 Praha 10 
T: +420 225 996 612 
E-mail: reditelstvi@norma-online.cz 
Web: https://www.norma-online.de/cz/angebote/ 
Aantal winkels: 48 
Omzet: 1,93 mld. CZK (2018) 

5. NON-FOOD 

Belangrijkste distributiekanalen voor non-foodproducten zijn winkelketens, grootwarenhuizen, 
franchisezaken, discounters, outlets centers en de online-handel. De ketens met elektronica zijn vooral van 
de Tsjechische oorsprong en deels van buitenlandse oorsprong.  

De grootste vertegenwoordiging in Tsjechië zijn winkelketens die zich bezighouden met de verkoop van 
kleding. De Tsjechische Republiek heeft het grootste aandeel van wereldwijde retailers onder verkopers van 
sport- en vrijetijdsartikelen. 30 bedrijven met vestigingen in Tsjechië zijn goed voor bijna vijf procent van 
de concurrentie van 621 verkoopbedrijven wereldwijd. Samen met Spanje deelt Tsjechië de vijfde plaats in 
het aantal retailers dat zich op deze sector richt. 

mailto:scmsd@coop.cz
https://www.skupina.coop/
mailto:reditelstvi@norma-online.cz
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5.1 WINKELCENTRA 

Winkelcentra blijven de meest populaire plek om non-foodproducten te kopen in Tsjechië. Momenteel zijn 
het er meer dan vierhonderd, van verschillende soorten en maten: winkelgalerijen, retailparken, 
hypermarkten met kleine winkelcentra met een oppervlakte van meer dan 5.000 m², gespecialiseerde centra, 
enz. Hun totale verhuurbare oppervlakte bedraagt 4,5 miljoen m². 

 

 Winkelcentrum plaats aantal huurders oppervlakte/m² eigenaar 

De grootste winkelcentra in Tsjechië (naar aantal huurders) Bron: GfK / Handelsregister, gegevens 
beschikbaar per 18 januari 2017, aantal winkels per 1 januari 2017 

5.2 KOOPCENTRA ALS MULTIFUNCTIONELE CONCEPTEN 

Tsjechië zit achter de grootste uitbreidingsgolf van nieuwe winkelcentra. Daarom gaat het overgrote deel 
van de investeringen niet naar nieuwbouw, maar naar herontwikkeling - de modernisering of uitbreiding 
van bestaande gebouwen. In de afgelopen jaren is een aantal winkelcentra ingrijpend veranderd. U kunt er 
winkelen, werken, een dokter of fitnesscentrum bezoeken, maar ook wonen. De verwachting is dat 
traditionele huurders uit de textiel- en elektronica-industrie in de toekomst een kleinere oppervlakte zullen 
bezetten. In ruil daarvoor zal de verhuuroppervlakte van industrieën zoals de gastronomie of de 
entertainmentindustrie toenemen.  

Er zijn weinig nieuwe projecten, en het zijn vooral multifunctionele projecten. Oudere winkelprojecten op 
de markt ondergaan de nodige revitalisering. Eigenaren worden gedwongen na te denken over de toekomst 
van hun winkelcentra en met nieuwe concepten te komen. Het zogenaamde multifunctionele concept kan 
bijvoorbeeld een winkelgedeelte, een restaurant, een hotel, kantoorruimte of appartementen omvatten. 

Ook de zogenaamde Generatie Z, die op zoek is naar aanvullende dienstverlening in de centra, heeft impact 
op veranderingen in het aanbod van winkelcentra. Hoewel deze groep bij het winkelen vaak naar e-shops 
gaat, heeft het aantal bezoekers van winkelgalerijen hier geen noemenswaardige invloed op. Ze proberen 
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niet koste wat het kost online winkels te confronteren, integendeel, ze zoeken de best mogelijke verbinding 
tussen online en offline winkelen. 

Volgens een onderzoek van GfK uit 2019 heeft 90% van de Tsjechen ten minste één winkelcentrum binnen 
een acceptabel bereik. In de centra zien we nu reconstructies uit de concepten van de eerste generaties en 
bijvoorbeeld een significante verandering in de functie van de foodcourt. Voorheen waren ze een dienst 
voor klanten die kwamen boodschappen doen. Warenhuizen bouwen ook meer rustplaatsen en cafés, 
kortom, het vrijetijds- en entertainmentelement wordt versterkt. 

Volgens een onderzoek van het internationale adviesbureau BNP Paribas Real Estate ČR (2018) wordt er 
gewerkt aan de verbouwing van foodcourts of in voorbereiding in ten minste tien winkelcentra, waaronder 
Olympia Teplice, OC Letňany, Metropole Zličín, Arkády Pankrác of Brno's Králova Pole. Momenteel is het 
aandeel van eten en drinken (F&B) in binnenlandse centra maximaal 10%. 

5.3 TRENDS IN DE NON-FOOD 

5.3.1 Aankoop van kleren 

Volgens het onderzoek van Incoma Gfk geeft 32 procent van de Tsjechen de voorkeur aan merkkleding. 
Zoals verwacht, met name jonge vrouwen kopen trendy mode, voor wie het uiterlijk van hun kleding vaak 
belangrijker is dan de functionaliteit en comfort. 
32 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan designerkleding, vaker mannen. 
45 procent van de Tsjechen zegt dat het merk niet erg belangrijk voor hen is. 
De rest gaf geen mening mee. 
40 procent van de mensen kan het zich niet veroorloven om de kleding te kopen die ze graag zouden willen. 

5.3.2 Online gaat offline 

De overgrote meerderheid, van oorsprong digitale winkels, openen fysieke winkels in het gebouw. Dit geldt 
vooral voor die detailhandelaren die kleding verkopen. Dit komt de consument ten goede als hij het product 
kan proberen. Er zijn ook gedeelde winkels, waar winkeliers de huur delen en niet exclusief een aparte 
winkel hoeven te openen. 

5.3.3 Pop-upwinkels 

In verband met het feit dat online winkels steeds vaker fysieke winkels openen, is het noodzakelijk om de 
trend van pop-upwinkels te volgen. Tijdelijke winkels, waar merken nieuwe producten aanbieden in 
combinatie met ervaring, de naamsbekendheid bij klanten en winsten vergroten, zijn een geschikt 
onderwerp op sociale netwerken.  

5.3.4 Winkelen via Instagram en sociale netwerken 

E-commerce en sociale netwerken zijn steeds meer met elkaar verbonden. Vooral winkelen via Instagram 
heeft het afgelopen jaar aan populariteit gewonnen en wordt naar verluidt gebruikt door meer dan 41% 
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van de e-commerce winkels. 60% van de gebruikers zoekt naar goederen via Instagram en koopt producten. 
Consumenten worden sterk beïnvloed door wat ze zien op sociale media, met name influencers.  

5.3.5 Ethische en duurzame merken 

Consumenten waarderen steeds meer producten en merken op basis van ethische principes en waarden 
die ecologie en duurzaamheidsprincipes respecteren. 

5.3.6 Ontwikkeling van winkelplatforms 

Met Google Shopping en vergelijkbare diensten zoals Zboží.cz, Heureka.cz, Hyperzbozi.cz, Hledejdeny.cz, 
Glami.cz, Favi.cz kunnen consumenten producten van verschillende verkopers vergelijken en kopen zonder 
rechtstreeks naar een specifieke merkpagina te hoeven gaan. Deze trend zal in de toekomst blijven groeien, 
want tijd is geld en, net als bij snelle levering, besparen consumenten liever tijd. 

5.4 BELANGRIJKE TAKKEN IN DE TSJECHISCHE NON-FOOD RETAIL: 
DROGISTERIJKETENS, BOUWMARKTEN, MEUBELEN, ELECTRONICA, 
SPORTKLEDING EN SPORTARTIKELEN. 

5.4.1 DROGISTERIJKETENS  

Het aandeel van de drogisterijen in detailhandel is 7%. Het aandeel van drogisterijketens op de 
drogisterijmarkt is praktisch 100%. Hypermarkten/supermarkten, waar ook drogisterijproducten te koop 
zijn, worden apart gerekend als categorie winkelketens met een breed assortiment. Het verkoop van 
drogisterijproducten in e-shops wordt gerekend in e-commerce. Kleine afzonderlijke drogisterijen 
verdwijnen of zij worden geëxploiteerd als franchisen onder de merknaam TETA of TOP Drogerie. 

De belangrijkste factor voor de keuze van de drogisterijketen is de prijs. 45% van de Tsjechen koopt 
drogisterijproducten in drogisterijketens. 23% van de Tsjechen gaat winkelen in winkels met een breed 
assortiment (hypermarkten, supermarkten) en 12% bezoekt onafhankelijke kleinere drogisterijen. 
Tsjechische klanten besteden gemiddeld ongeveer 370 CZK (13,90 EUR) aan drogisterijartikelen tijdens één 
bezoek aan de winkel.  

Er bestaan drie grote drogisterijketens in Tsjechië, namelijk DM Drogerie Markt, Rossmann en de Tsjechische 
drogisterijen TETA met Top Drogerie. De omzet van de vier grootste spelers op de drogisterijmarkt 
overschreed 20 miljard CZK in 2019 en zij zijn nog aan het groeien. In 2019 was het aantal van alle winkels 
van de drie grootste drogisterijketens op de markt 1150.  

Drogisterijenproducten behoren ook tot de meest populaire goederen die Tsjechen op het internet kopen. 
Bijna een vijfde van de bevolking koopt drogisterijproducten online. Tot nu toe hebben alleen twee van de 
traditionele drogisterijketens een e-shop, namelijk DM Drogerie en TETA. E-shop is geen prioriteit voor 
Rossmann. De prioriteit voor Rossmann op de binnenlandse markt is een verandering in waarneming van 
het merk en de modernisering van winkels. De drie grootste spelers op de Tsjechische markt hebben hun 
eigen loyaliteitsprogramma. 
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Tot 2012 was drogisterij Schlecker ook actief op de Tsjechische markt. In 2007 heeft Schlecker de 
drogisterijketen Droxi in Tsjechië gekocht. In 2012 ging Schlecker failliet en de eigenaar van drogisterij TETA 
heeft de 143 winkels van Droxi in Tsjechië gekocht.  

Het Tsjechische bedrijf Solvent ČR exploiteert twee drogisterijketens, namelijk TETA en Top Drogerie. TETA 
heeft het dichtste netwerk van de drogisterijwinkels in Tsjechië. Het heeft 538 winkels. Het bedrijf is van 
plan om verder te expanderen, door zich voornamelijk te richten op winkelcentra, retailparken en ook door 
zich op e-commerce te concentreren. Top Drogerie heeft momenteel 196 winkels in Tsjechië. De opbrengst 
van de Solvent Group was 6 miljard CZK in 2017.  

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. 
Poděbradská 1162 

250 92 Šestajovice 

T: +420 296 335 552 
E-mail: info@tetadrogerie.cz 

Web: https://www.tetadrogerie.cz/ 

Aantal winkels: 538 
 

TOP Drogerie ČR, s.r.o. 
Poděbradská 1162 

250 92 Šestajovice 

T: +420 233 111 433 
E-mail: info@topdrogerie.cz 

Web: https://www.topdrogerie.cz/ 

Aantal winkels: 196 
 
DM Drogerie Markt is de Duitse internationale drogisterijketen die sinds 1993 op de Tsjechische markt actief 
is. DM Drogerie is nummer één op de Tsjechische markt met 232 winkels en meer dan 3.300 werknemers. 
De omzet bereikte in 2019 een recordbedrag van 10,58 miljard CZK. Het gaat om een stijging op jaarbasis 
van meer dan 11%. Er is een stijging van de verkoop van vooral natuurcosmetiek, maar ook andere 
segmenten zoals het direct afdrukken van foto's of voeding voor huisdieren. Daarnaast komt 36% van de 
omzet uit de verkoop van privaatmerken.  

De drogisterijketen biedt ook verkopen zonder verpakking in Tsjechië aan: vier producten (afwasgel, 
universele reiniger, wasgel en glansspoelmiddel) van eco-drogerij van het merk Yellow & Blue die in 
herbruikbare plasticflessen kunnen worden gevuld. DM Drogerie opent enerzijds steeds nieuwe winkels, 
anderzijds stijgt de frequentie van aankopen in e-shop steeds. Op dit moment kunnen klanten kiezen tussen 
het afleveren van hun aankoop thuis of bij een dm-winkel in heel Tsjechië. DM Drogerie werd ‘Drogisterij- 
en parfumeriehandelaar van 2019’.  

dm drogerie markt s.r.o. 
Jeronýmova 1485/19 
370 01 České Budějovice 

mailto:info@tetadrogerie.cz
https://www.tetadrogerie.cz/
mailto:info@topdrogerie.cz
https://www.topdrogerie.cz/
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T: +420 387 748 111 
E-mail: dm@dm.cz 
Web: https://www.dm.cz/ 

Aantal winkels: 232 

Omzet: 10,58 mld. CZK (2019) 
 

Tsjechisch ROSSMANN is een joint venture van Dirk Rossmann GmbH Duitsland en A.S. Watson Hong Kong. 
In Tsjechië heeft Rossmann 141 winkels en meer dan 900 werknemers. De jaarlijkse omzet is bijna 4 miljard 
CZK. De omzetgroei van Rossmann was 27% over de afgelopen twee jaar. In 2019 lanceerde de 
drogisterijketen Rossmann Club-loyaliteitsapplicatie samen met de verkoop van de drogisterij zonder 
verpakking. Rossmaan gaat verder met de modernisatie van de winkels en het openen van nieuwe winkels. 
Rossmann heeft vooral winkels in winkelcentra en in drukke boulevards. 
 
Rossmann, spol. s.r.o. 
Budova Gemini A 
Na Pankráci 1683/127 
140 00 Praha 4 

T: +420 261 097 700 
E-mail: info@rossmann.cz 
Web: https://www.rossmann.cz/ 

Aantal winkels: 141 
Omzet: 4 mld. CZK (2019) 
 

5.4.2 BOUWMARKTEN/HOBBYMARKTEN/ DIY-KETENS 

Het aandeel van de grootste hobbymarkenketens (OBI, Hornbach, Bauhaus en Baumax) op de markt is 43%. 
Elk jaar besteden Tsjechen ongeveer 30 miljard CZK aan hobbymarkten. 30 duizend CZK is de gemiddelde 
jaarlijkse uitgave van een Tsjechisch huishouden aan ‘huis- en tuinartikelen’. Voor 40% van de Tsjechische 
doe-het-zelvers is de meest fundamentele factor bij het kiezen van de winkel de prijs. Voor 30% van Tsjechen 
is het cruciaal hoe ver de hobbymarkt is en 27% beslist op basis van de uitgebreidheid van het assortiment. 
Alle hobbymarkten proberen Tsjechen aan te trekken met hun loyaliteitsprogramma's waardoor ze van nog 
lagere prijzen kunnen profiteren. 

Op de Tsjechische markt zijn de volgende ketens actief: Mountfield, OBI, Baumax, Hornbach Baumarkt, UNI 
HOBBY en Bauhaus. OBI- en Baumax-ketens hebben het dichtste netwerk, terwijl het grootste assortiment 
te vinden is in de winkels Hornbach en Bauhaus. De meest bezochte hobbymarkten zijn OBI, Baumax en 
Hornbach. Wat het online verkopen betreft, hebben Hornbach, Baumax, Mountfield, UNI HOBBY een eigen 
e-shop. Bij OBI kunnen goederen alleen worden gereserveerd en afgehaald in de winkel zelf. Bauhaus 
verkoopt zijn assortiment nog niet online. 

mailto:%5Bobject%20Object%5D
mailto:info@billa.cz
mailto:info@billa.cz
https://www.dm.cz/
mailto:info@rossmann.cz
mailto:info@billa.cz
mailto:info@billa.cz
https://www.rossmann.cz/
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Hornbach Baumarkt is de Duitse internationale hobbymarkt die in Tsjechië sinds 1998 actief is. 
Tegenwoordig heeft Hornbach 10 winkels in Tsjechië. In het boekjaar 2018/2019 verhoogde Hornbach zijn 
winst in Tsjechië met 29,4% tot 626 miljoen CZK. De omzet van de keten steeg met bijna 9% tot 7,96 miljard 
CZK. Sanitair keramiek, bouwmaterialen, elektrische apparatuur en gereedschappen vertegenwoordigen het 
grootste deel van hun verkoop. Daarnaast verkoopt de keten ook verven, tuinmachines, meststoffen en 
dierenvoeding. De verkoop van tuinproducten betekent ongeveer een kwart van de omzet. In vergelijking 
met OBI is het echter moeilijker met de toegankelijkheid in sommige regio's. Hornbach wint waarschijnlijk 
als de klant kiest van nabijheid van woonplaats.  
 
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. 
Chlumecká 2398 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
T: +420 251 060 060 
E-mail: onlineshop@hornbach.cz 
Web: https://www.hornbach.cz/ 
Aantal winkels: 10 
Omzet: 7,96 mld. CZK (2018) 
 
Het Oostenrijkse bedrijf Baumax bezat tot 2015 de hobbymarkt Baumax. Sinds 2016 hebben de winkels van 
Baumax een nieuwe eigenaar, Poolse Merkury Market. Het merk Baumax is alleen in Tsjechië bewaard 
gebleven. Tegenwoordig bestaan er 19 winkels in Tsjechië. Het assortiment van Baumax bestaat uit alles 
voor de bouw, verbouwing en uitrusting van huis en appartement. Baumax biedt een breed aanbod aan 
van vloerbedekking, keramische bekleding, bestrating, laminaat en houten vloeren en alle accessoires. 
Betreffende het materiaal en uitrusting voor de badkamer, vindt u er sanitair keramiek, badkuipen, 
douchewanden, kranen en badkameraccessoires. Baumax biedt ook keukenunits, banken, meubelwanden, 
banken en ander meubilair aan. Daarnaast zijn er planten, een breed scala aan gereedschappen, verven en 
bouwchemicaliën te vinden.  

BM Česko s.r.o. (Baumax) 
Türkova 1272/7 
149 00 Praha 4 - Chodov 
T: +420 267 289 111  
E-mail: kancelar@baumax.cz 
Web: https://www.baumax.cz/ 
Aantal winkels: 19 
 

OBI is een internationale winkelketen wiens eigenaar het Duitse Tengelmann Group is. De keten kwam in 
1995 op de Tsjechische markt. OBI exploiteert 33 hobbymarkten in Tsjechië en het nam ook 6 winkels over 
van de Oostenrijkse keten Baumax die de Tsjechische markt verliet. In 2018 steeg de opbrengst van OBI in 
Tsjechië met 8% tot 6,6 miljard CZK en de winst steeg met 2% tot 407 miljoen CZK. OBI is veel bezocht 

mailto:onlineshop@hornbach.cz
https://www.hornbach.cz/
https://www.baumax.cz/
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dankzij een breed en overzichtelijk assortiment in de categorieën van bouw, tuin, badkamer, keuken en 
interieur. Het biedt ook extra diensten aan in de winkel: huur van gereedschap, kleurmenging, 
sleutelproductie of een naaicentrum.  

OBI Česká republika s.r.o. 
Budejovicka 778/3a 
140 00 Praha 4 
T: +420 277 001 004 
E-mail: info@obi.cz 
Web: https://www.obi.cz/ 
Aantal winkels: 33 
Omzet: 6,6 mld. CZK (2018) 
 
Mountfield is de leider in de categorie tuingereedschap en -apparatuur en het domineert volledig in de 
verkoop van zwembaden met 45% van de markt. Met zijn assortiment past Mountfield niet in de gewone 
categorieën van winkelketens. Zijn concurrenten zijn enerzijds grote hobbymarkten die een veel breder 
assortiment van goederen aanbieden, en anderzijds speciaalzaken. In vergelijking met andere 
hobbymarkten is het ook qua prijs duurder. Aan de andere kant heeft het veel diensten. Bijvoorbeeld de 
servicediensten aan huis van de klant (installatie/montage en de basiszorg voor de tuintechniek) of 
overwintering van zwembaden. Veel mensen waarderen ook de deskundigheid en bereidwilligheid van het 
personeel bij het kopen van tuintechniek. De eigenaar van Moutfield is Eurasia Development Group Limited 
gevestigd in Hongkong. Deze is al sinds 1991 op de Tsjechische markt actief. In 2018 realiseerde Mountfield 
een opbrengst van 4,786 miljard CZK en de winst was 21,3 miljoen CZK. Mountfield heeft 56 winkels in Tsjechië. 
Het moderniseert geleidelijk zijn netwerk en het verplaatst enkele winkels naar meer aantrekkelijke 
winkellocaties.  

Mountfield a.s. 
Dálnice D1 EXIT 15 
Všechromy 56 
251 63 Strančice 
T: +420 327 777 111 
F: +420 327 772 222 
E-mail: mountfield@mountfield.cz 
Web: https://www.mountfield.cz/ 
Aantal winkels: 56 
Omzet: 4,78 mld. CZK (2018) 
 
Bauhaus is een Zwitserse winkelketen die actief is in Tsjechië sinds 1993. Tegenwoordig heeft het 8 winkels 
in Tsjechië. Het assortiment van Bauhaus bestaat uit alles voor de bouw, huis en tuin. Bauhas heeft een 
vergelijkbaar aanbod als Baumax. De keten biedt een breed aanbod aan van vloerbedekking, keramische 
bekleding, bestrating, laminaat en houten vloeren, badkameraccessoires, planten, gereedschappen, verven, 

mailto:info@obi.cz
https://www.obi.cz/
mailto:mountfield@mountfield.cz
https://www.mountfield.cz/
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bouwchemicaliën. Bauhaus biedt veel extra diensten aan: huur van gereedschap en trailers, bijvullen van 
propaan-butaanfles, het formatteren van de houten planken op een opmaakzaag, kleurmenging, 
sleutelproductie of slijpdienst.  

BAUHAUS k.s. 
Strážní 7 
639 00 Brno 
T: +420 538 725 600 
E-mail: podpora@bauhaus.cz 
Web: https://www.bauhaus.cz/ 
Aantal winkels: 8 
 

UNI HOBBY is een Tsjechische keten met benodigdheden voor huis, appartement en tuin. Het bestaat sinds 
2013 en het heeft 10 winkels. In 2018 is de opbrengst van UNI HOBBY met 20,6% gestegen tot meer dan 2 
miljard CZK. De winst steeg met 54% tot meer dan 129 miljoen CZK. Na het vertrek van de Oostenrijkse keten 
Baumax vanuit Tsjechië in 2015 heeft UNI HOBBY een gedeelte van zijn klanten overgenomen. UNI HOBBY 
heeft volgens Tsjechen na Hornbach aantrekkelijke prijzen en een ruim aanbod van het assortiment voor 
huis, bouw en tuin zoals sanitair, elektrisch gereedschap, lijmen, bouwmateriaal, deuren, ramen, open 
haarden, kachels, verven, interieurtextiel, tuinmeubelen, tuinkeuken, grills, sauna’s, zwembaden, gereedschap 
voor arbeiders ezv. 

UNI HOBBY, a.s. 
Tomíčkova 2287/9 
148 00 Praha 4 - Chodov 
T: +420 224 247 154 
E-mail: info@unihobby.cz 
Web: https://www.unihobby.cz/ 
Aantal winkels: 10 
Omzet: 2 mld. CZK (2018) 

5.4.3 MEUBELEN EN INTERIEURARTIKELEN  

Het aandeel van de grootste winkelketen met meubelen en interieurartikelen op de markt is rond 30%. 
Tegenwoordig verandert de meubelmarkt aanzienlijk in Tsjechië: er komen nieuwe spelers bij, vooral op de 
online markten, die goedkoper zijn maar een lagere kwaliteit aanbieden.  

Er zijn meer dan 36.000 online winkels in Tsjechië waar Tsjechen jaarlijks meer dan 110 miljard CZK uitgeven. 
Voor 44% van de klanten is gemakkelijk transport naar huis een belangrijke factor bij het online kopen van 
meubels. Voor 45% is het argument om online te kopen lagere prijzen en voor ongeveer een derde van de 
klanten een ruimere keuze dan in een fysieke winkel. Dit is heel concurrerend voor de grote retailers.  

mailto:podpora@bauhaus.cz
https://www.bauhaus.cz/
mailto:info@unihobby.cz
https://www.unihobby.cz/
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Ook de eisen van klanten veranderen: Tsjechen willen meer productie op maat. De uitrusting van het 
appartement verandert niet te vaak, daarom speelt de lage prijs dan ook niet zo'n grote rol. In vergelijking 
met de landen van West-Europa kopen Tsjechen nieuwe meubels pas als de oude kapot zijn.  

De Associatie van de Tsjechische meubelmakers schat dat de zes grootste meubelketens een kwart tot een 
derde van de binnenlandse meubelmarkt vertegenwoordigen. Zij verkopen ook textiel, kookgerei, verlichting 
en andere huishoudelijke artikelen en zij exploiteren tevens restaurants.  

Alle grote meubelketens hebben hun eigen e-shop. De ketens zijn ook bezig om de verbinding tussen de e-
shop en de fysieke winkels te verbeteren o.a. door de vormen en de prijzen voor het transport van de 
goederen naar de klant gunstiger te maken.  

De grootste spelers op de Tsjechische markt met meubel- en interieurartikelen zijn volgende winkelketens: 
IKEA, JYSK, XXL Lutz, Möbelix, ASKO-Nábytek en Sconto. Vanwege de grote concurrentie op de markt, moeten 
de ketens zich van elkaar onderscheiden. 

ASKO Nábytek probeert de beste te zijn in klantenservice. Möbelix stopte met het concept van discount en 
het ging een niveau omhoog. 

De Zweedse keten IKEA is zeker nummer één op de Tsjechische markt van de meubelen en interieurzaken. 
Het is sinds 1991 op de Tsjechische markt actief. In 2019 had Ikea een opbrengst van 10,7 miljard CZK en dat 
was 6,3% meer op jaarbasis. De nettowinst bereikte 1,2 miljard CZK wat 41% meer was dan het jaar voordien. 
Bijna 5,4 miljoen klanten kochten in 2018/2019 de producten van Ikea in Tsjechië en 10 miljoen mensen 
bezochten de 4 winkels. IKEA heeft meer dan 1800 werknemers en 4 winkels in Tsjechië: in Brno, Ostrava en 
2 in Praag. In Hradec Králové bestaat er een uitgiftepunt Click & Pick up. De Zweedse keten richt zich op de 
middenklasse van de Tsjechen. IKEA Česká republika won in 2019 al voor de zevende keer op rij de prijs 
‘Handelaar van het jaar’. De winkelketen toont een hoge mate van loyaliteit en vertrouwen van klanten. 
Zelfs de Tsjechische designers zijn akkoord dat de producten die Ikea aanbiedt kunnen gecombineerd 
worden en goedkoop zijn, wat een enorm voordeel is. Het is mogelijk om het hele appartement met de 
producten van Ikea in te richten.  

JYSK is nummer twee op de Tsjechische markt en het behoort tot de Deense groep Lars Larsen Group. In 
het boekjaar 2018/2019 steeg de opbrengst van JYSK in Tsjechië tot 3,5 miljard CZK, een stijging van 6% op 
jaarbasis. Het gaat om de hoogste opbrengst tot heden. De verkoop is in het afgelopen jaar gestegen vooral 
in de categorie huishoudelijke artikelen en meubels. Maar de klanten kiezen JYSK in het algemeen vooral op 
het vlak van ‘slapen en wonen’. Daarin concurreert Jysk met IKEA. De producten van Jysk zijn vooral bedoeld 
voor de middenklasse. De eerste winkel van JYSK in Tsjechië werd in 2003 geopend. Tegenwoordig heeft 
JYSK 90 winkels en 720 medewerkers.  

De Oostenrijkse XLCEE Holding is de eigenaar van keten XXL LUTZ, Möbelix en sinds 2019 ook van de keten 
KIKA. KIKA, wiens eigenaar het Oostenrijkse bedrijf Signa was, kwam op de Tsjechische markt in 2005 en 
was tot 2019 nummer twee na het Zweedse bedrijf IKEA. KIKA had 9 winkels in Tsjechië. XXL LUTZ met 
Möbelix volgen de leiders van meubelen in Tsjechië. De opbrengst voor het boekjaar 2017/2018 van XXL 
LUTZ en Möbelix was 2,9 miljard CZK, dat was een stijging met 33%.  
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XXL Lutz bestaat in Tsjechië sinds 2010 en tegenwoordig heeft het 10 winkels in Tsjechië. In vergelijking met 
andere ketens biedt XXL Lutz duurdere, zelfs luxemeubelen en interieurproducten van hoge kwaliteit aan. 
Daarnaast bestaan er in het moderne assortiment van deze keten ook keukengerei, verlichting, producten 
voor de inrichting van de babykamer en babytextiel. Diensten van XXL Lutz omvatten levering en installatie, 
verhuur van wagen voor zelftransport, installatie van huishoudelijke apparaten, op maat maken van 
gordijnen of leggen van vloeren.  

Möbelix kwam op de Tsjechische markt in 2008 en het profileerde zich oorspronkelijk als een discount 
meubelketen die voornamelijk lage prijzen voor zijn producten aanbiedt. In 2018 beëindigde de keten de 
tweejaarlijkse verandering van totaalconcept van zijn winkels. De keten vertrouwt nu op de 
designpresentatie van tentoongestelde goederen, gemeubileerde afdelingen en de uitbreiding van het 
dienstenaanbod. Naast de modernisering van de winkels zelf, hebben zij het assortiment bij 
woonaccessoires compleet veranderd, bij meubelen voor ongeveer 50%. Ze veranderden o.a. de keuze van 
het assortiment en verhoogden daarmee de prijzen. Ze verlieten niet helemaal het goedkope segment, maar 
het aanbod daarin daalde. Daarmee kwam Möbelix op vergelijkbaar prijsniveau zoals Asko en Sconto. 
Tegenwoordig heeft Möbelix 14 winkels in Tsjechië.  

ASKO Nábytek bestaat al sinds 1991 op de Tsjechische markt. De eigenaar is sinds 2011 de Duitse groep Porta 
Möbel. In 2018 steeg de opbrengst vanuit verkoop van goederen met 2,06% tot 1,7 miljard CZK in vergelijking 
met 2017. De nettowinst steeg aanzienlijk met 76,41% op jaarbasis tot 25,7 miljoen CZK. Asko biedt een breed 
assortiment van meubels aan in zowel modern als in klassiek design, ook woonaccessoires en keukens op 
maat. In 2018 werd een nieuw modern concept van de winkels geïntroduceerd die een gemiddelde 
oppervlakte van 6.000 m² zullen hebben. Tegenwoordig heeft ASKO 13 winkels in Tsjechië.  

SCONTO Nábytek maakt deel uit van het Duitse concern Höffner. In 2017 steeg de opbrengst van Sconto in 
Tsjechië met 8% tot 2,13 miljard CZK. De winst van het bedrijf steeg met 17% tot 194 miljoen CZK. 
Tegenwoordig heeft Sconto 8 winkels en meer dan 600 werknemers in Tsjechië. Sconto biedt een brede 
keuze van meubelen aan met vergelijkbare prijzen als Asko Nábytek. In zijn assortiment bestaan er ook 
keukens op maat en matrassen. 

Belangrijkste spelers:  
 
IKEA Česká republika 
Skandinávská 15A 
155 00 Praha 
T: +420 234 567 890 
E-mail: ikea.info@ikea.com 
Web: https://www.ikea.com/cz/cs/ 
Aantal winkels: 4 
Omzet: 10,7 mld. CZK (2019) 
 

mailto:ikea.info@ikea.com
https://www.ikea.com/cz/cs/
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JYSK s.r.o. 
Novodvorská 1062/12, Lhotka 
142 00 Praha 4 
T: +420 235 314 298 
E-mail: zakaznik@JYSK.com 
Web: https://jysk.cz/ 
Aantal winkels: 90 
Omzet: 3,5 mld. CZK (2019) 
 
XLMX obchodní s.r.o. (XXXLutz) 
Nárožní 1390/4 
Praha 5, 158 00 
T: +420 230 210 227 
E-mail: sek.int@xxxlgroup.com 
Web: https://www.xxxlutz.cz/ 
Aantal winkels: 10 
 
XLMX obchodní s.r.o. (Möbelix) 
Nárožní 1390/4 
158 00 Praha 5, Stodůlky 
T: +420 519 789 811 
E-mail: info@moebelix.cz 
Web: https://www.moebelix.cz/ 
Aantal winkels: 14 
 
ASKO - NÁBYTEK, spol. s.r.o. 
Nákupní 444/6 
102 00 Praha 10 - Štěrboholy 
T: +420 232 000 222 
E-mail: info@asko-nabytek.cz 
Web: https://www.asko-nabytek.cz/ 
Aantal winkels: 13 
Omzet: 1,7 mld. CZK (2018) 
 
Sconto Nábytek, s.r.o. 
Jeremiášova 947 
155 00 Praha 5 - Stodůlky 
T: +420 225 510 000 
E-mail: info@sconto.cz 
Web: https://www.sconto.cz/ 

mailto:zakaznik@jysk.com
https://jysk.cz/
mailto:sek.int@xxxlgroup.com
https://www.xxxlutz.cz/
mailto:info@moebelix.cz
https://www.moebelix.cz/
mailto:info@asko-nabytek.cz
https://www.asko-nabytek.cz/
mailto:info@sconto.cz
https://www.sconto.cz/
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Aantal winkels: 8 
Omzet: 2,13 mld. CZK (2017) 

5.4.4 WINKELKETENS MET ELEKTRONICA  

Het marktaandeel van elektro op retail is 21,5%. De elektroketens hebben een aandeel van rond de 50% op 
de markt. Tsjechen besteden in elektroketens zo’n 80 miljard CZK per jaar. De Tsjechen geven het meeste 
uit aan smartphones, computers en huishoudelijke apparaten.  

In 2018 noteerde de sector van elektro in winkelcentra een omzetdaling van 5,1%. Dit was het gevolg van 
het opzetten van nieuwe interne procedures voor belangrijke merken. In 2018 was er een omzetstijging bij 
draagbare Bluetooth-luidsprekers en draadloze koptelefoons. De meest groeiende categorieën in kleine 
huishoudapparaten omvatten koffiezetapparaten, elektrische tandenborstels, elektrische potten en pannen 
en airconditioningstoestellen. Veel verkopers gespecialiseerd in elektronica (behalve Datart) gebruiken vaak 
een trick tijdens de solden wanneer de oorspronkelijke - doorgestreepte - prijs overdreven is.  

Alle winkelketens hebben een eigen e-shop. Aan de ene kant breiden winkelketens met (fysieke) winkels hun 
e-shops uit om de goederen uit voorraad van hun winkels in het hele land te verkopen. Aan de andere kant 
bouwen de online verkopers echte winkels, zij maken gebruik van hun partners’ afhaalpunten (pickup 
points) van goederen. Grenzen verdwijnen, de markt wordt één). De verdeling op online en offline werkt al 
jaren niet meer in deze branche. Het is een omnichannel. Het zogenaamde ROPO-effect (online zoeken, 
offline winkelen) is meestal ongeveer 30% van de omzet van een winkelketen.  

Op de Tsjechische markt zijn volgende ketens met elektronica aanwezig: Datart, Electro World, Okay, Planeo 
Elektro en Expert Elektro. Tsjechen gaan het meest naar winkels van Electro World en Datart.  

HP TRONIC Group exploiteert de winkelketens Datart en Euronics en is de toonaangevende retailer op de 
markt van huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, computers en mobiele telefoons in Tsjechië. 
Het marktaandeel is bijna 20%. In 2017 begon de fusie van HP TRONIC en Datart, die in 2018 succesvol werd 
beëindigd. HP TRONIC nam ook de winkelketen Euronics over wiens 67 winkels in Tsjechië door de fusie in 
2018 aan Datart werden gekoppeld. Sommige winkels bleven nog onder het merk Euronics. Datart is de 
leider in consumentenelektronica op de Tsjechische markt. Tegenwoordig heeft Datart 104 winkels in 
Tsjechië. Datart gaat ook verder met de verandering van de bestaande winkels tot een uniek concept ‘De 
winkel van 21ste eeuw’, met als hoofdmotief de humanisering van de ruimte. In samenwerking met 
architecten creëert Datart de winkelomgeving naar de wensen van de klant. Het is ook van plan meer 
Datart-keukenstudio's en kleine stadswinkels te openen. Wat de prijsvergelijking betreft, is Datart duurder 
dan Electro World.  

Electro World is een Tsjechische retailer waarvan het Slowaakse bedrijf NAY a.s. eigenaar is. Electro World 
verkocht consumentenelektronica, computer- en telecommunicatieapparatuur, huishoudelijke apparaten 
en alle accessoires. In Tsjechië heeft het 19 winkels.  

Okay is de grootste Tsjechische verkoper van grote elektro apparaten en TV, opgericht in 1994. Naast 
elektronica verkoopt het ook meubelen. Het behoort tot OKAY Holding. Okay heeft 43 winkels in Tsjechië. 
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Per jaar verkoopt OKAY 406.704 grote elektrische huishoudapparaten, 428.701 TV's en audio, 803.543 kleine 
elektrische huishoudapparaten en 156.862 mobielapparaten.  

Planeo Elektro is een Tsjechische retailer. De eigenaar is het Tsjechische bedrijf FAST ČR a.s. Het assortiment 
van Planeo Elektro bevat vrijstaande en ingebouwde huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, 
TV, computers, mobiele telefoons en een brede keuze aan elektronische accessoires. In Tsjechië bestaan er 
90 winkels. Betreffende het aanbod van goederen en prijzen is Planeo Elektro vergelijkbaar met Elektro 
World.  

Expert Elektro is een inkoopvereniging die lid is van de internationale coöperatie Expert International 
gevestigd in Zwitserland. In Tsjechië bestaat het sinds 1996. Momenteel bestaat het Tsjechische 
expertnetwerk uit 16 partners en 53 winkels. De grootste partners zijn onder meer K + B Expert, Elektro 
Vision, Elektro Jankovský en Elektro SPEKTRUM. Expert Elektro heeft de laatste jaren een stabiele groei en 
zijn aandeel op de binnenlandse markt stijgt systematisch en vloeiend; in 2017 was dit 7%. De bouw van 
winkels met een grote oppervlakte gaat door en het biedt een volledig assortiment elektronica, elektrische 
apparaten en huishoudelijke computers, inclusief accessoires en service. Tegenwoordig bestaat de 
experthandel in twee basismodules: een professionele zaak en een markt. Een professionele zaak 
vertegenwoordigt een winkel in het stadscentrum, meestal in de oorspronkelijke bebouwing en het 
accepteert een meer gefragmenteerd type van de winkels. De oppervlakte van deze winkels is 250 - 450 m². 
De marktmodule wordt aan de rand van steden geplaatst in nieuw opgerichte winkelcentra. Vandaag 
voldoet het aan de benodigde oppervlakte, namelijk 450 - 1200 m². Sinds 2017 hebben de winkels van Elektro 
Expert een E-shop-zone. Op deze manier wordt de selectie van het aangeboden assortiment tijdens de 
aankoop in de winkel naar duizenden producten uitgebreid.  
 
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (Datart, Euronics) 
Náměstí práce 2523 
760 01 Zlín 
T: +420 225 991 111 
E-mail: cooperation@hptronic.cz 
Web: http://www.hptronic.cz/ 
 
DATART 
E-mail: infolinka@datart.cz 
Web: https://www.datart.cz/index.html 
Aantal winkels: 104 
 
EURONICS 
T: +420 577 055 777 
E-mail: info@euronics.cz 
Web: https://www.euronics.cz/ 
 

http://www.hptronic.cz/
mailto:infolinka@datart.cz
https://www.datart.cz/index.html
mailto:info@euronics.cz
https://www.euronics.cz/
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Electro World s.r.o. 
Chlumecká 1531 
198 19 Praha 9 
T: +420 210 326 000 
E-mail: info@electroworld.cz 
Web https://www.electroworld.cz/ 
Aantal winkels: 19 
 
OKAY s.r.o. 
Kšírova 676/259 
619 00 Brno 
T: +420 545 544 511 
F: +420 545 544 512 
E-mail: b2b@okaycz.eu 
Web: https://www.okay.cz/ 
Aantal winkels: 43 
 
FAST ČR, a.s. (Planeo Elektro) 
Černokostelecká 2111 
100 00 Praha 10 
T: +420 777 111 240 
E-mail: info@planeo.cz 
Web: https://www.planeo.cz/ 
Aantal winkels: 90 
 
expert ČR, s.r.o. 
U Expertu 91 
250 69 Klíčany 
T: +420 272 122 122 
E-mail: obchod@expert.cz 
Web: https://www.expert.cz/ 
Aantal winkels: 53 

5.4.5 WINKELKETENS MET SPORTARTIKELEN  

Het aandeel van de winkelketen op de markt met de sportartikelen is 82%. De dichtheid van sportwinkels 
in het land is relatief hoog, Tsjechische klanten gaan meestal naar een dichtstbijzijnde winkel en zij winkelen 
volgens de prijs van de goederen. Nieuwe mogelijkheden en trends verschijnen zoals paddleboards die in 
de mode zijn. Elektronica komt steeds meer op de markt, zoals slimme horloges, waterdichte 
waterkoptelefoons of e-bikes. In 2019 waren de jaarlijkse uitgaven van de gemiddelde Tsjech voor 
sportkleding en uitrusting 6760 CZK per inwoner.  

mailto:info@electroworld.cz
https://www.electroworld.cz/
mailto:b2b@okaycz.eu
https://www.okay.cz/
mailto:info@planeo.cz
https://www.planeo.cz/
mailto:obchod@expert.cz
https://www.expert.cz/
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Tsjechische consumenten gaan het vaakst naar de verkoopnetwerken van Sportisimo (47%), Decathlon (12%) 
en A3 Sport (8%) voor de aankoop van sportartikelen. 68% van de klanten gaat voornamelijk naar de 
winkels, internet is een winkeloptie voor 18% van de consumenten. De meeste consumenten kopen 
sportschoenen (64%), sportkleding (61%), modeschoenen (49%) en sportartikelen (43%) in 
sportartikelenwinkels.  

In Tsjechië bestaan er volgende ketens met sportartikelen: Sportisimo, Decathlon, Intersport, Hervis, Hudy 
Sport, A3 Sport en Sports Direct. In 2007 fuseerde het Tsjechische netwerk Drapa Sport met het Oostenrijks-
Duitse Intersport. Daarna in 2010 is de Ierse keten Lifestyle Sports uit de Tsjechische markt weggegaan. In 
2012 heeft de Oostenrijkse keten Giga Sport zijn 11 winkels in Tsjechië gesloten, maar in hetzelfde jaar kwam 
het Britse Sports Direct op de markt. De laatste is het Poolse Martes Sport in 2017. Het merk heeft al 11 
winkels in Tsjechië.  

Sportisimo is de grootste verkoper van sportartikelen in Tsjechië. De keten is opgericht in 1999 door een 
groep van Vietnamese ondernemers. Tegenwoordig is het bedrijf in mede-eigendom van de Tsjechisch-
Vietnamese zakenman Thai Ngoc Nguyen en de Slowaak Martin Kúšik. Sportisimo heeft 105 winkels in 
Tsjechië. De jaarlijkse inkomsten zijn ongeveer 8 miljard CZK. Sportisimo is gericht op sportartikelen, kleding 
en schoenen voor klanten van alle leeftijden. In het assortiment bestaat er een compleet aanbod van ski's, 
ski-uitrusting, uitrusting voor voetbal, indoor- en racketsporten, hardlopen of fitness, alles voor fietsen, in-
line, wandelen, watersporten, hometrainers en fitnessapparaten, kleding en vrijetijdsuitrusting. Zelfs de 
kleinste atleten gaan zij kleden van top tot teen en uitrusting aanbieden voor verschillende sporten in alle 
weersomstandigheden. Sportisimo heeft ook een e-shop en een ontwikkelingsafdeling die kleding, schoenen 
en accessoires ontwerpt voor het eigen merk, maar de productie uitbesteedt aan buitenlandse leveranciers. 
De eigen merken van Sportisimo zijn Willard, Reaper of Crossroad. Tegelijkertijd heeft het ook de exclusieve 
distributie van enkele internationale merken, zoals Umbro, O'Neill of Lotto. Om eigen productie van 
outdoor- en fitnesskleding te versterken, werd de keten in mei 2020 de belangrijkste eigenaar van de 
fabrikant van functioneel ondergoed Klimatex. Klimatex produceert tweemaal per jaar een complete 
collectie functioneel ondergoed en sportkleding voor volwassenen en kinderen. Een deel van de productie 
gebeurt nog steeds in Tsjechië. In vergelijking met Decathlon zijn de prijzen van de sportartikelen in 
Sportisimo hoger, maar lager dan in Intersport.  

Decathlon is na Sportisimo de nummer twee op de Tsjechische markt met 24 winkels in Tsjechië. Het bedrijf 
is opgericht in Lille in 1976 en de eigenaar is de Franse groep Association Familiale Mulliez. Decathlon strijdt 
met Swiss Intersport voor de positie van de grootste detailhandelaar van sportkleding en uitrusting ter 
wereld. Het biedt kleding, schoenen, rugzakken en andere accessoires voor de hele familie aan, alleen onder 
zijn eigen merk, zoals Wed´ze, Simond, Oxelo, Quechua of Kalenji. Het motto van Decathlon is ‘Sport 
bereikbaar voor iedereen’ en zelfs de prijzen zijn betaalbaar voor elke familie. Decathlon heeft de laagste 
prijzen van sportartikelen op de markt. Het heeft in totaal 1.647 winkels in 57 landen. De groep heeft meer 
dan 20 merken en een aantal patenten.  

Het Zwitserse bedrijf Intersport heeft 31 winkels en 340 medewerkers in Tsjechië. INTERSPORT Oostenrijk 
heeft een vergunning verkregen om winkels in Tsjechië te exploiteren. INTERSPORT biedt een brede selectie 
van sportuitrusting en kleding van toonaangevende wereldmerken en exclusieve merken aan. De populairste 
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categorieën zijn outdoor, hardlopen, training en verkoop van wintersportartikelen. Ook de categorieën 
fietsen en racketsporten behalen zeer goede resultaten. In de winkels werken professionele adviseurs die 
vaak zelf ook enthousiaste sporters zijn. Daarnaast bieden de winkels service aan voor sportuitrusting, 
herstelling van tennisracketsnaren tot reparatie van fietsen, behandeling van in-line skates en skateboards 
tot aanpassing van ski’s. De jaaromzet is meer dan 1 miljard CZK in Tsjechië. Ze zijn actief in 42 landen en 
bevinden zich sinds 2001 in Tsjechië. Wat de prijzen betreffen, is Intersport duurder dan Sportisimo.  

Hervis Sport a móda is een dochteronderneming van de businessgroep Spar Österreich. Het is sinds 2002 
in Tsjechië en het heeft 19 winkels en rond de 200 werknemers. Vanwege concurrentie bevoordeelt de keten 
tegenwoordig bekende wereldwijde en lokale merken voor eigen merken. Van de Tsjechische merken werken 
zij samen met merken als Hannah, Husky, Kama, Voxx of Rock Spring. Hervis Sports is gespecialiseerd in 
sportuitrusting en uitrusting voor de meest voorkomende sporten. Ze bieden kwaliteitsuitrusting aan 
(sportuitrusting, schoenen, functionele kleding voor sport en vrije tijd) voor de ZOMER: hardlopen - fietsen 
- wandelen - fitness - vrijetijdskleding en voor de WINTER: skiën - snowboarden - fitness – vrijetijdskleding. 
Een deel van hun doelgroep zijn mensen die naar de bergen, Alpen reizen. Hervis Sport heeft vergelijkbare 
prijzen zoals Intersport.  

Hudy Sport is een Tsjechisch bedrijf dat in 1990 is opgericht door klimmer Jindřich "Hudy" Hudeček. De 
keten heeft 31 winkels met outdoor kleding en uitrusting. Het begon met de distributie van klimmateriaal 
en tegenwoordig heeft het ook het recht verworven op exclusieve distributie van merken zoals The North 
Face, Millet, Mammut of Fjällräven. Zijn eigen merk ROCK EMPIRE® is synoniem geworden met eersteklas 
klimuitrusting en uitrusting voor het werken op hoogte.  

Het Tsjechische retailnetwerk van winkels A3 Sport is actief sinds 1993 en is de grootste verkoper van 
sportartikelenmerken Adidas, Nike, Puma en Reebok in Tsjechië. A3 Sport biedt uitrusting voor actieve 
atleten samen met sportmodemodellen waaronder een collectie van exclusieve schoenmodellen bestaat. 
Het heeft 53 winkels in Tsjechië. A3 Sport heeft de prijs ‘Handelaar van het jaar 2019’ in de categorie 
Millennials gewonnen, dus de keten is het populairst in de leeftijdscategorie 20-30 jaar.  

Sports Direct, het Britse netwerk van sportwinkels startte in 2012 in Tsjechië en heeft er tegenwoordig 12 
winkels. De 100% eigenaar van het bedrijf is Sportsdirect.com Retail (Europe) SA gevestigd in België. De 
opbrengst van Sports Direct was 552 miljoen CZK in 2018. Sports Directs biedt sportkleding en schoenen 
aan voor heren, dames en kinderen, ongeacht het weer en het terrein. De keten staat op relatief goedkope 
Britse merken zelfs vergelijkbaar met de prijzen van Decathlon.  

De spelers: 

SPORTISIMO s.r.o. 
Řevnická 170/4 
155 21 Praha 5 - Třebonice 
T: +420 226 254 894 
E-mail: info@sportisimo.cz 
Web: https://www.sportisimo.cz/ 
Aantal winkels: 105 

mailto:info@sportisimo.cz
https://www.sportisimo.cz/
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DECASPORT s.r.o Decathlon) 
Türkova 1272/7 
149 000 Praha 4 
T: +420 228 800 000 
E-mail: decathlon.cz@decathlon.com 
Web: https://www.decathlon.cz/ 
Aantal winkels: 24 
 
INTERSPORT ČR s.r.o. 
Na Strži 65/1702 
142 00 Praha 4 
T: +420 284 683 695 
E-mail: intersport@intersport.cz 
Web: https://www.intersport.cz/ 
Aantal winkels: 31 
 
Hervis sport a móda, s.r.o. 
Nakupni 389/2 
102 00 Praha - Šterboholy 
T: +420 234 672 282 
E-mail: e-shop@hervis.cz 
Web: https://www.hervis.cz/store/ 
Aantal winkels: 19 
 
HUDYsport a.s. 
Bynovec 138, 
405 02 Děčín 
T: +420 412 589 961 
E-mail: info@hudy.cz 
Web: https://www.hudy.cz/ 
Aantal winkels: 31 
 
A3 SPORT s.r.o 
Teslova 1171/15 
301 00 Plzeň 
T: +420 377 454 460 
E-mail: obchod@a3sport.cz 
Web: https://www.a3sport.cz/ 
Aantal winkels: 53 

mailto:eshop.czech@decathlon.com
https://www.decathlon.cz/
mailto:intersport@intersport.cz
https://www.intersport.cz/
mailto:e-shop@hervis.cz
https://www.hervis.cz/store/
mailto:e-shop@hervis.cz
https://www.hudy.cz/
mailto:obchod@a3sport.cz
https://www.a3sport.cz/
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Sportsdirect.com Czech Republic s.r.o. 
Na Porici 1079/3a 
110 000 Praha 1 
T: +420 244 461 125 
Web: https://cs.sportsdirect.com/ 
Aantal winkels: 12 

6. DE INVLOED VAN DE PANDEMIE VAN COVID-19 

De pandemie stelde de veerkracht van distributiekanalen en personeel op de proef, aangezien verkopers 
gedwongen werden om om te gaan met de toestroom van klanten en uitval van de levering. Maar één ding 
is zeker: degenen die niet aarzelden om te digitaliseren, behaalden een voordeel. 

6.1 CONSUMENTENVRAAG 

De markt voor impulsgoederen wordt momenteel zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, wat een 
verandering in de winkelgewoonten betekende. In reële termen was er een afname van de frequentie van 
winkelbezoeken en een hogere waarde van winkelmanden. Hierdoor waren er minder mogelijkheden om 
consumenten te bereiken met impulsproducten en de daarmee samenhangende omzetdaling. Deze 
categorie is nu dynamisch variabel vanwege de huidige pandemie en de vraag van de consument is veel 
moeilijker te voorspellen.  

Ondanks de huidige veranderingen worden impulsgoederen nog steeds beschouwd als producten waarvoor 
de klant niet gericht gaat en deze spontaan verwerft. De markt voor deze goederen is nog niet verzadigd. 
Dit is te zien aan de reacties op complete innovaties die trends creëren, zoals biologisch, fairtrade, rauw, 
veganistisch of proteïne, maar ook aan de introductie van nieuwe producten door traditionele Tsjechische 
merken. Beide manieren zijn goed, als men het juiste formaat, de prijs en de communicatie kiest voor de 
consument die in het product geïnteresseerd is. In het geval van impulsgoederen worden twee werelden 
steeds meer gepolariseerd: traditie en nieuwigheid. Verder mag verwacht worden dat ook meer naar de 
toegevoegde waarde zal worden gekeken. De bereidheid om hogere bedragen uit te geven wordt over de 
hele linie verminderd, wat de performance van het premiumsegment zal beïnvloeden. 

In de categorie zoetwaren blijft het promotieaandeel groeien, maar tegelijkertijd stijgt de gemiddelde prijs, 
wat te wijten is aan het feit dat klanten geleidelijk overstappen op premiumproducten en deze beginnen 
meer prijspromoties te gebruiken voor verdere groei. 

De verpakking en de prijs bepalen de aankoop. Het winkelgedrag van de consument verandert echter niet 
alleen in de winkel. Er zijn duidelijke trends waarbij consumenten neigen naar online winkelen.  

https://cs.sportsdirect.com/
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6.2 CONSUMENTENGEDRAG 

De pandemie heeft een enorme impact op de transformatie van de snel bewegende markt. De trend om 
een aantal winkels te bezoeken om aan verschillende behoeften te voldoen, is niet helemaal verdwenen. 
Maar we zien veel shoppers die nu de voorkeur geven aan grote winkels, waar ze alles in één bezoek kunnen 
kopen en tegelijkertijd een sterker gevoel van veiligheid hebben dankzij meer ruimte en bredere gangpaden. 
Dit hangt ook samen met de snelle groei van de gemiddelde aankoopomvang, maar tegelijkertijd met een 
afname van de frequentie van aankopen. In voorgaande jaren kon men zien dat Tsjechen vaker en kleinere 
aankopen deden. 

6.3 CONSUMENTENVERTROUWEN 

Natuurlijk heeft de pandemie niet alleen een grote impact gehad op het consumentengedrag, maar ook op 
het algemene consumentenvertrouwen over de hele wereld. In Tsjechië werd de daling in het tweede 
kwartaal van dit jaar voornamelijk gedreven door de vrees voor banenverlies, zelfs in een situatie waarin 
de werkloosheid tot dusver niet dramatisch is gestegen. Tegelijkertijd is het vertrouwen in persoonlijke 
financiën afgenomen en zijn Tsjechen nu minder bereid om uit te geven dan in het verleden. Terwijl de 
consumptie kwartaal op kwartaal met 4,4% daalde, bereikte de spaarquote een record van 18,5%. Mensen 
beginnen bang te worden voor de toekomst, dus besparen ze op de huidige kosten en stellen ze 
investeringen op langere termijn uit. 

6.4 HORECA 

Op een geheel nieuwe en bijzondere manier tast de coronaviruscrisis natuurlijk de versheid en veiligheid 
van voedsel in de horeca aan. We zien een soort ‘detailhandel’ van de hele sector, een poging om zo dicht 
mogelijk bij het businessmodel van de detailhandel te komen. Alle nieuwe manieren om kant-en-
klaarmaaltijden te verpakken, hun distributie na het koken, de methode van levering op de door de 
consument beoogde plaats van consumptie, dit alles kopieert in feite het detailhandel model van de verkoop 
van thuis geconsumeerde voedingsproducten. 

6.5 ONLINE WINKELEN 

De COVID-19-pandemie heeft de situatie in de detailhandel veranderd en de manier waarop mensen leven, 
goederen en diensten kopen ook beïnvloed. De mogelijkheden van klanten werden verkleind en ze gingen 
op zoek naar een andere manier om te winkelen. Ze vonden het op internet en er werden goederen online 
verkocht, waarvoor het aandeel van deze verkoopmethode de afgelopen jaren slechts langzaam toenam. 
De belangrijkste groei was in de voeding en drogisterij.  

Veel veranderingen in het consumentengedrag zullen waarschijnlijk nog lang na de pandemie aanhouden. 
Mensen denken meer na over wat ze echt nodig hebben en besteden ook meer aandacht aan gezondheid 
en milieu. De omstandigheden hebben conservatieve klanten gedwongen om barrières te overwinnen en te 
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profiteren van online winkeldiensten en digitale technologieën. Aan de andere kant bestaat er het voordeel 
van winkelervaring die via internet moeilijk te delen is. 

7. VOORUITZICHTEN 

De Tsjechische levensmiddelenhandel wordt gekenmerkt door een grote concentratie en veel concurrentie. 
Dit resulteert in een prijsconcurrentie tussen de ketens. In Tsjechië wordt ongeveer 56 procent met korting 
verkocht. 

Supermarkten in Tsjechië veranderen. Ze zullen kleiner en praktischer zijn en zelfs de meest veeleisende 
klanten tevreden stellen. De steeds groeiende interesse in wat we eten, de herkomst en samenstelling van 
voedsel, de groeiende vraag van de Tsjechische klant en de groeiende populariteit van dagelijkse online 
aankopen, dit zijn slechts enkele factoren waar supermarkt- en hypermarktketens in Tsjechië rekening mee 
houden bij het opstellen van hun ontwikkelingsstrategieën.  

Winkelketens in Tsjechië spelen, ongeacht de winkelformule, actief in op veranderingen in de voorkeuren 
van klanten. Op het gebied van verkoop is onlangs een steeds groter wordend scala aan nieuwe 
technologieën verschenen, veranderingen in bedrijfsformats of omnichannel communicatie zijn bedoeld 
om meer gemak voor klanten te creëren en het voor hen gemakkelijker en duidelijker te maken om 
goederen te kiezen. 

Biologische voeding is onderdeel geworden van het standaardaanbod van private labels. De laatste tijd is 
er ook een sterke stijging van de belangstelling voor gezond, vegetarisch of zelfs veganistisch eten. Klanten 
volgen de oorsprong van voedsel en een zachte benadering van bereiding. Het aantal klanten dat bereid is 
te betalen voor hogere kwaliteit neemt toe. Toch is het belangrijk dat de prijs in de juiste verhouding blijft 
tot de geboden kwaliteit. 

De detailhandel is de afgelopen jaren radicaal veranderd, fysieke winkels zijn niet langer alleen een plek 
om boodschappen te doen, maar eerder een plek om te genieten. Merken die oorspronkelijk alleen online 
te verkrijgen waren, gaan nu winkels openen. Winkelen via sociale netwerken groeit. 

Minder dan dertig procent van de kosten die niet door grote buitenlandse ketens wordt gedragen, komt 
terecht bij gespecialiseerde retailers (in zogenaamde traditionele winkels, voornamelijk in dorpen en 
kleinere steden, of in verfrissingen aan pompen). 

Van de categorie non-foodartikelen groeiden in 2019 het meest de sectoren: meubels, (sport)kleding en 
elektrische apparaten. 

In Tsjechië wordt weinig gebruik gemaakt van agenten. Buitenlandse producenten verkopen meestal via 
distributeurs en in sommige gevallen onderhandelen zij rechtstreeks met de retailketens. 
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8. VAKBEURZEN 

Voeding 
FOR GASTRO & HOTEL 
International Trade Fair for Hotel and Restaurant Equipment, Food and Gastronomy 
Web: http://for-gastro.cz/en/ 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
SALIMA 
International Food Fair 
Web: https://www.bvv.cz/en/salima/ 
Venue: Brno Exhibition Centre 
 
ALIMPEX TRADE FAIR 
Voedingsbeurs van een grote speler op de Tsjechische markt 
Web: http://www.alimpex.cz/about/ 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/voedingsbeurs-alimpex-praag 
Plaats: Praag 
 
Meubelen, interieurartikelen 
FOR DECOR & HOME 
Contract-oriented Trade Fair for Decorations, Glasware, Home and Kitchen Accessories 
Web: https://fordecor.cz/en/ 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
FOR INTERIOR 
Trade Fair of Furniture, Interiors and Design 
Web: www.forinterior.cz 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
MOBITEX 
International Furniture and Interior Design Fair 
Web: http://www.bvv.cz/en/mobitex/ 
Venue: Brno Exhibition Centre 
 
Sportartikelen 
FOR BIKES 
Cycling International Trade Fair 
Web: http://forbikes.cz/en/ 

http://for-gastro.cz/en/
https://www.bvv.cz/en/salima/
http://www.alimpex.cz/about/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/voedingsbeurs-alimpex-praag
https://fordecor.cz/en/
http://www.forinterior.cz/
http://www.bvv.cz/en/mobitex/
http://forbikes.cz/en/
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Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
LIFE! 
Festival of sports, dances and entertainment 
Web: https://www.bvv.cz/en/life/ 
Venue: Brno Exhibition Centre 
 
FOR HORSE 
Trade Fair for Horses, breeders and loves of horses 
Web: http://forhorse.cz/en/ 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
Cosmetica 
 
FOR BEAUTY 
International Trade Fair for Cosmetics, Hairdressing and Nail Extension 
Web: https://veletrhkosmetiky.cz/en/index/index 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
Tuin 
 
FOR GARDEN 
International Fair Trade for garden and communal equipment, furniture, architecture and greenery 
Web: http://for-garden.cz/en/ 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 
 
Bouw 
 
IBF 
Building Fairs Brno 
Web: https://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/svb-2018/ 
Venue: Brno Exhibition Centre 
 
For ARCH 
International Construction fair 
Web: http://forarch.cz/ 
Venue: PVA EXPO PRAGUE 

 

https://www.bvv.cz/en/life/
http://forhorse.cz/en/
https://veletrhkosmetiky.cz/en/index/index
http://for-garden.cz/en/
https://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/svb-2018/
http://forarch.cz/
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9. BRONNEN: 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci 

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/ 

https://retailnews.cz/2020/ 

https://www.penize.cz/nakupy/ 

https://www.jsmesoucasticeska.cz/ 

https://www.ceskovdatech.cz/ 

https://www.mediaguru.cz/clanky/ 

https://www.statistikaamy.cz/2020/ 

http://www.marketingovenoviny.cz/ 

http://www.socr.cz/ 

https://www.zboziaprodej.cz/2020 
Tsjechische pers (Hospodářské noviny) 
 

 

 

 

Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 
voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. 

 

Datum van publicatie: december 2020. 

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci
https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/
https://retailnews.cz/2020/
https://www.penize.cz/nakupy/
https://www.jsmesoucasticeska.cz/
https://www.ceskovdatech.cz/
https://www.mediaguru.cz/clanky/
https://www.statistikaamy.cz/2020/
http://www.marketingovenoviny.cz/
http://www.socr.cz/
https://www.zboziaprodej.cz/2020/02/19/retail-vzhuru-nohama/

	C Retailsector_Tsjechië_2020
	2020-Tsjechië-Retailsector.pdf
	1. Kort overzicht van het land en Economie
	1.1 Geografie en bevolking
	1.2 Economische situatie

	2. DOEL VAN DEZE BEKNOPTE STUDIE
	3. De TSJECHISCHE REAILMARKT - kort profiel
	3.1 RETAILKETENS (FOOD en NON-FOOD) IN TSJECHIË

	4. FOOD
	4.1 Kracht van de retailketens op de Tsjechische markt
	4.2 Convenience
	4.3 Discounts veranderen zichzelf en de markt
	4.4 TRENDS EN INNOVATIES IN DE TSJECHISCHE RETAIL
	4.4.1 Verkopers en leveranciers moeten een andere tactiek kiezen
	4.4.2 Snelheid speelt een grote rol
	4.4.3 Speciale weken trekken aan
	4.4.4 Communicatie en targeting zijn ook aan het veranderen
	4.4.5 Het succes van merken hangt af van de juiste strategie
	4.4.6 Snacks dringen door in de impulsaankopen
	4.4.7 Nieuwe technologieën
	4.4.8 Gemak kopieert de trends van gezond eten

	4.5 De belangrijkste spelers in Tsjechië in alfabetische volgorde

	5. NON-FOOD
	5.1 Winkelcentra
	5.2 Koopcentra als multifunctionele concepten
	5.3 TRENDS IN DE NON-FOOD
	5.3.1 Aankoop van kleren
	5.3.2 Online gaat offline
	5.3.3 Pop-upwinkels
	5.3.4 Winkelen via Instagram en sociale netwerken
	5.3.5 Ethische en duurzame merken
	5.3.6 Ontwikkeling van winkelplatforms

	5.4 Belangrijke takken in de Tsjechische non-food retail: drogisterijketens, bouwmarkten, meubelen, electronica, sportkleding en sportartikelen.
	5.4.1 DROGISTERIJKETENS
	5.4.2 BOUWMARKTEN/HOBBYMARKTEN/ DIY-KETENS
	5.4.3 MEUBELEN EN INTERIEURARTIKELEN
	5.4.4 WINKELKETENS MET ELEKTRONICA
	5.4.5 WINKELKETENS MET SPORTARTIKELEN


	6. DE INVLOED VAN DE PANDEMIE VAN COVID-19
	6.1 Consumentenvraag
	6.2 Consumentengedrag
	6.3 Consumentenvertrouwen
	6.4 Horeca
	6.5 Online winkelen

	7. VOORUITZICHTEN
	8. VAKBEURZEN
	9. BRONNEN:


