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Sleva značku zabíjí!

Editorial

Vyprávějte své příběhy
Vrátilo se nám po dlouhé době do všedních
dní zase slunce. S napětím očekávám, jestli
rozehřeje také to studené a chladné jednání
lidí a pomine ta všeobecná skepse. Pokud vyprávíte někomu svůj příběh, ledy povolí a ten,
komu ho vyprávíte, určitě alespoň malinko
pootevře svoje srdce a začne být přístupnější.
Váš příběh si vyslechne a co je důležité, zapamatuje si ho. A podruhé, až ho potkáte, už
pro něj nebudete cizí, bude o Vás něco vědět
a bude k Vám mít nějaký vztah. A stejné je to
s příběhy Vašich značek. Správné pochopení
Vašeho výrobku spotřebitelem je závislé na
malých detailech, vhodně zvolených slovech
a velmi často také na přesvědčivě prezentované historii značky. Zákazník ocení a správně
přijme jen takovou informaci, která má dostatečně hlubokou výpovědní hodnotu a zanechá v něm dojem. A právě toto prolínalo
největší evropský veletrh o obchodech EuroShop 2011, který byl letos počtem vystavovatelů i návštěvníků největším ve své dosavadní
historii. EuroShop je každým třetím rokem
velkolepou show, kreativní prezentací image
značek a obchodů a inspirací v komunikaci se
zákazníkem v místě prodeje. A celá ta obrovská ukázka trendů jednoznačně vyproﬁlovala
výpověď - moderní obchody musí dnes vyprávět příběhy. Vše je o atmosféře, emocích,
zážitku z nakupování.
V tomto čísle si můžete přečíst různé příběhy
– o neskutečné síle nalezené vášně Soichiro
Hondy, která je dokladem toho, že pokud někdo něco dělá s nadšením a rád, úspěchu většinou dosáhne. Čím raději děláme svou práci,
tím jsme úspěšnější, a čím úspěšnější jsme, tím
raději ji děláme. To platilo i o zakladatelích známé zmrzliny Ben &Jerry´s, kteří
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12. ročník nejvýznamnějšího českého marketingového kongresu,
letos na téma Konec výprodeje – ať žije značka!
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ze začátku byli docela špatní v účetnictví. Po
dvou měsících obchod zavřeli a vyvěsili ceduli: „Zavřeli jsme, abychom zjistili, zda-li vyděláváme peníze“. A nevydělávali. Ale nevzdali se,
a to je na úspěchu to hlavní, protože odvaha je
naším nezcizitelným právem. Odvaha a úspěch
jdou také ruku v ruce v příběhu obdivuhodné
ženy, zakladatelky Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club, která navázala před lety na
tradici dámských prvorepublikových klubů

a učinila mnoho prospěšného. Jako spoluzakladatelka soutěže Ocenění Českých Podnikatelek vyslechla také mnoho zajímavých příběhů žen, které z ničeho vybudovaly značky
dnes etablované na trhu. A právě o těch méně
věhlasných značkách chceme na našich stránkách psát, rádi požehnáme nad kolébkou rodící se značce Právní prostor 2011, která s sebou
nese ambici dostat se na onen pomyslný vrchol hory, která se jmenuje úspěch, v poměrně
krátké době. Chceme psát o značkách, které tu
byly v minulém režimu a dokázaly si najít svoji
expanzivní cestu i v současnosti. Takový příklad Vám přinášíme v příběhu značky Saﬁna.
Je vskutku povznášející pocit, zejména v dnešní rychle se měnící době, objevovat prameny
a tradice značek a s úctou obdivovat, jak je
možné, že přežily válku, nepříznivý režim pro
podnikání, i opak podpory současného státu.
A o to obdivuhodnější je, když takovou značku
nalezneme dokonce na stejném místě, jak je
tomu u světoznámé české značky Moser, která
otevřela svojí prodejnu v paláci Černá růže již
v roce 1925. Tento obchod opravdu není třeba
opatřovat trendy vizuálního merchandisingu,
ten nese svůj příběh sám o sobě. Jak však praví
veškeré poznatky a poučky z EuroShopu, Vy
však svoje obchody obměňujte, navozujte atmosféru a vyjadřujte příběhy. Inspirací k tomu
Vám může být například obchod Gigasportu
v Průhonicích s prodejem jezdeckého vybavení značky Horze. Není to nic nového, ale
v budoucnu to bude aktuálnější než kdy dřív
- produkty se nebudou prodávat sami osobě!
Proto je třeba vytvořit z aktu nakupování určitý zážitek. Fantazie zákazníků může být probuzena dobrými příběhy.
Tak nezapomeňte vyprávět své příběhy a my
jim rádi poskytneme naše stránky!
Odvahu něco změnit Vám nikdo nevezme
a jak řekl Coelho, Paulo: „když se pokoušíme
být lepší, než jsme, všechno kolem nás se také
zlepšuje“.

Blanka Bukovská
Šéfredaktorka Brands&Stories
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Příběh značky Moser

„Sklo králů“
Uplynulo již 154 let od okamžiku, kdy Ludwig Moser (1833 – 1916), tvořivý a talentovaný rytec skla,
založil v lázeňském městě Karlovy Vary ﬁrmu, nesoucí jeho jméno. Sklárna Moser navazuje na nejlepší

GOLDEN HERITAGE

tradici českého sklářství. Ve světovém měřítku reprezentuje vrchol řemeslné rukodělné výroby v oblasti
nápojového a dekorativního skla. Výrobky vynikající svou čistotou, brilancí, elegancí a klasickými proporcemi, se brzy staly honosným majetkem královských rodů, prezidentů a jiných významných osobností na
celém světě. Díky této tradici je sklo Moser označováno jako „sklo králů“. Anglický král Eduard VII., norský
král Haakon VII., anglická královna Alžběta II., španělský král Alfons XIII., československý prezident Tomáš
Garrigue Masaryk, papež Pius XI., perský šáh a mnoho dalších podlehlo kouzlu luxusních nápojových
souprav a dekorativního skla Moser.
Výjimečná umělecká díla vyžadují vybranou
prezentaci a výjimečné místo. První značková
prodejní galerie Moser v Praze byla otevřena
v paláci Černá růže na pražské ulici Na Příkopě již v roce 1925. Na stejném místě se dodnes
můžete těšit z krásy ručně vyráběného křišťálu, který je vystaven v originálních vitrínách
v historické části prodejní galerie. Moderně
řešený prostor druhé části prodejní galerie nabízí nový pohled na současnou tvorbu sklárny
a na kolekce světových značek – Bernardaud,
Herend a Meissen. Mezi zákazníky této prodejní galerie patří např. jezdec F1 David Coul-

Prodejní galerie Moser Na Příkopě

thard, bývalá první dáma USA Laura Bushová,
manželka bývalého prezidenta Polska Jolanta
Kwašniewska, zpěvák Karel Gott nebo operní
pěvci Gabriela Beňačková a Peter Dvorský.
Přesvědčete se o špičkové kvalitě, nadčasovém designu a trvalé hodnotě výrobků značky
Moser. Profesionální tým Vám ochotně poradí s výběrem z bohatého sortimentu a zajistí
kompletní servis k Vaší plné spokojenosti.
Poskytujeme vrácení DPH, zasílání zboží do
celého světa a věrnostní program pro držitele
zákaznických karet.

Rádi Vás uvítáme
v prodejních galeriích Moser:
 Praha, Na Příkopě 12,
tel.: 224 211 293, e-mail: pha-prikopy@moser-glass.com

 Praha, Staroměstské nám. 603/15,
tel.: 221 890 891, e-mail: pha-star@moser-glass.com

 Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 46/19,
tel.: 353 416 136, e-mail: kv-dvory@moser-glass.com

 Karlovy Vary, Tržiště 7,
tel.: 353 235 303, e-mail: kv-trziste@moser-glass.com

 Návštěvnické centrum Moser v Karlových Varech
Kpt. Jaroše 46/19
tel.: 353 416112, e-mail: museum@moser-glass.com
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Příběh značky Honda

Příběh značky Honda

Všechny vyslechl, ale udělal vlastní rozhodnutí
a investoval vše, co měl, do továrny na výrobu
pístních kroužků. Dlouho se mu však nedařilo najít správný postup výroby. Musel se tedy
zapsat na univerzitu, kde získal informace nezbytné pro úspěch. Nestudoval kvůli nějakému
titulu, ale kvůli vědomostem. Odtud pochází
jeho známý výrok: „Vysokoškolský diplom je
méně užitečný, než lístek do kina.“ Nové vědomosti okamžitě testoval v praxi. Zanedlouho
se mu podařilo vyrábět funkční pístní kroužky
a Hondova ﬁrma si vybudovala stabilní místo
na trhu. Byl to počátek jeho velkého úspěchu?
Bohužel ne. Psal se totiž rok 1945 a druhá světová válka se chýlila ke konci. Spojenecké bombardéry při náletech zničily jeho továrny a celá
země upadla do hlubokého smutku. Měl právo
být zdrcený? Možná, Honda to však přijal jako
fakt, který nemohl ovlivnit, neztratil optimismus a byl rozhodnut bránit svou nezávislost.

„Mým snem bylo stát se
Napoleonem techniky!“

Neskutečná síla
nalezené vášně
Samotný příběh Soichiro Hondy je dokladem toho, že pokud někdo něco dělá s nadšením a rád, úspěchu většinou dosáhne. Nepovažuje svoji práci za odříkání a dřinu,
ale žene ho dál jakási ctižádost a vášeň. Pouze s tímto přístupem se člověk může stát
ve své činnosti nejlepší.
už od útlého dětství naprosto fascinován veškerými technickými stroji a vynálezy. Našel
věc, které chtěl ze své vnitřní touhy zasvětit
život. Asi nejsilnějším okamžikem Soichirova
dětství byla chvíle, kdy ze sousední farmy poprvé uslyšel zvuk motorového stroje na mlácení rýže. „Byla to moje první hudba.“

Roku 1906 se v jedné japonské vesnici narodil
chlapec, jehož jméno dnes nese jedna z největších ﬁrem na poli lehkého strojírenství.
Jmenoval se Soichiro Honda a na první pohled
rozhodně nebylo zřejmé, že později dokáže
skutečně velké věci. V dětství byl často pokořován ve všech aktivitách, které se týkaly sportu. Měl od přírody o poznání menší a slabší
postavu než jeho vrstevníci a byl tak ideálním
obětním beránkem. Z toho se u něj vyvinul
komplex méněcennosti, který však o to více
podněcoval jeho ctižádost. Oproti ostatním
chlapcům měl jen jednu jedinou výhodu. Byl
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Jeho otec sdílel zájem svého syna, sám projevoval náklonnost k novým technologiím, které
přicházely na přelomu století. Jednalo se o velice moudrého muže, který v malém synovi
pěstoval nezdolný charakter, podporoval jeho
ctižádost a rozvíjel odvahu, víru a vytrvalost.
Ten později díky všem těmto vlastnostem nalezl potřebnou energii a odvahu pro překonání
všech problémů. Když mu bylo patnáct let, našel novinový inzerát, hledající učně do automobilového servisu. Skvělá příležitost měla jediný
háček. Práce byla v Tokiu. Otec nakonec svolil,
Soichiro opustil školu a nastoupil u společnosti Art Shokai. Příjezd do Tokia pro něj však byl
obrovským zklamáním. Majitel servisu byl přesvědčen, že Soichiro je ještě příliš mladý, aby
opravoval motor. Místo toho se musel starat
o nejmladší dítě svého šéfa. Jak frustrující mu-

selo být, když měl svou vysněnou práci doslova
na dosah ruky, a přesto na ní nemohl dosáhnout. Cítil se velmi ponížen, ale větší potupa by
bylo vrátit se po tak krátké době domů poražen, a proto se rozhodl trpělivě čekat na svou
příležitost. A tak s šéfovým dítětem na zádech
trávil všechen čas v servisu, sledoval provoz
a nevynechal žádnou příležitost něčemu se přiučit. Později když oblékal své první montérky,
cítil se být po všech stránkách připraven.
Ve třiceti letech podepsal svůj první patent.
Hondu tehdy napadlo nahradit dřevěné paprsky kol kovovými, které lépe odolávaly nárazům.
Tento zlepšovák se rychle proslavil a rozšířil
po celém světě. V této době již také vedl vlastní pobočku autoservisu ve městě Hamamatsu,
v mysli se mu však stále objevovala myšlenka
odpoutat se od svého šéfa a založit si svůj vlastní provoz. Byl přesvědčen, že nalezne výrobek,
který by na trhu našel dobré uplatnění. Když
se však svěřil se svým nápadem, jeho společníci rozhodně nesdíleli toto nadšení. Přátelé
za ním houfně přicházeli a přesvědčovali jej,
aby se nepouštěl do žádného riskantního
podniku a v poklidu rozvíjel svůj autoservis.

Situace se však nejevila příznivě. Ekonomika
poválečného Japonska byla ve zbídačeném stavu a každý „odborník“ byl přesvědčen, že pro
podnikání prostě není vhodná doba. Soichiro
Honda měl však jiný názor a za nic na světě se
nechtěl vzdát svého snu. Zamyslel se, jak nejlépe by mohl využít své schopnosti ve prospěch
lidí a hle, geniální nápad byl na světě. Lidé se
tehdy dopravovali na kolech, protože auta byla
příliš drahá a cesty zničené. Postavil tedy levné
a dostupné motorizované kolo, které se stalo
ideálním dopravním prostředkem a říkalo se

mu komín. Dne 24. září 1948 založil Honda
Motor Company a přestože zaznamenal první
úspěchy, měl velké ﬁnanční potíže. Trh byl nestálý a Honda brzy zakusil velké ztráty. Ačkoli
byl velice ctižádostivý, dokázal si uvědomovat
vlastní slabiny. Poznal mladého manažera Takea
Fujisawu, který zachránil jeho nadějnou společnost. „Kdybych musel svou společnost řídit
sám, zbankrotoval bych okamžitě.“ Podařilo se
jim získat kapitál na modernizaci závodů a motocykly udělaly ze Soichira Hondy milionáře.
Klíč odhalující tajemství dalšího rozvoje jeho
společnosti tkví hlavně v tom, že si před sebe
neustále stavěl nové a nové výzvy a cíle. Od
stavby nejrychlejších motocyklů, až po vítězství
ve velké ceně Formule 1. Neustále zdokonaloval výrobní postupy, časně ve svých továrnách
využíval pokroků robotiky a stavěl ekologicky úsporné motory ještě dříve, než se to stalo
normou. Pole působnosti společnosti je dnes
podstatně širší, nespecializuje se jen na automobilismus, a to okolnosti jejího vzniku rozhodně
nebyly příznivé. Kdybychom chtěli jednou větou shrnout život a úspěch Soichira Hondy, bylo
by to překvapivě jednoduché. Proč? Stačí se podívat na motto jeho společnosti a jistě uznáte,
že v tomto případě je to víc, než jen prázdný
reklamní slogan.. „The Power of Dreams“

Historie Honda Power Equipment
Historie průmyslových spalovacích motorů
Honda sahá do roku 1953. Pan Honda se tehdy rozhodl oslovit zákazníka výrobky z oblasti
technického a účelového zboží. Vývojem malých průmyslových spalovacích motorů a elektrocentrál začala továrna v Hamamatsu rozvoj

„THE POWER OF DREAMS – SÍLA SNŮ“
Honda je největším výrobcem spalovacích motorů na světě. Setkáváme se s nimi prakticky na
každém kroku. Ať už je to v automobilech, motocyklech, lodích nebo jiné technice, vždy je jim
společný jeden rys. Nekompromisní požadavky na kvalitu z nich udělaly dokonalé a spolehlivé
pomocníky člověka.
Jedněmi z nejdůležitějších výrobků v programu Honda - motorové stroje, jsou výrobky,
souhrně nazývané jako zahradní technika. Pod
názvem zahradní technik se skrývají výrobky,
jakou jsou motorové sekačky, zahradní traktory, křovinořezy, postřikovače, plotostřihy
a fukary, a samozřejmě i velké množství příslušenství k těmto strojům.
Honda má ve své nabídce motorové sekačky
pro domácí uživatele i pro profesionály. Nabídka zahrnuje zahradní sekačky s plechovým
podvozkem (zahradní sekačka IZY), zahradní

třetí divize Honda, tzv.„POWER EQUIPMENT“
(motorových strojů). V tomto roce začala sériová výroba prvního motoru Honda typ H pro
všeobecné účely.
Společný vývoj motocyklových i automobilových motorů nutně vedl k inovaci a díky tomu
vznikaly nové konstrukce malých spalovacích
motorů. V roce 1964 se začal vyrábět motor
označený jako G32, u kterého byl použit systém rozvodového mechanizmu s bočními ventily (SV). (HONDA typ G/GV). Rok 1965 byl
rokem výroby první přenosné elektrocentrály
na světě pod označením HONDA E300.Motory
s rozvodovým mechanizmem SV prošly během
své výroby celou řadou modiﬁkací, ale zastaralá konstrukce nebyla schopna plnit ekologické,
ekonomické a hlukové normy a v roce 1999
byla jejich výroba zcela zrušena. Od roku 1983
se do profesionální techniky Honda montují
moderní motory s rozvodovým mechanizmem
OHV a OHC (HONDA typ GX/GXV), které do
dnešní doby tvoří páteř výrobního programu
pohonných jednotek a jsou nejpoužívanějším
motorem na trhu s malou stavební technikou.

liva, dnes již zcela nezbytným a velice důležitým šetrným přístupem k životnímu prostředí,
ale hlavně svou spolehlivostí a odolností při
provozu v těžkých podmínkách stavebnictví.
Díky těmto vlastnostem a dlouholeté zkušenosti s výrobou automobilů a motocyklů se
Honda snaží dostát slibu ve svém sloganu „THE
POWER OF DREAMS – SÍLA SNŮ“.

sekačky z plastu řady DE LUXE pro náročné zákazníky a profesionální zahradní sekačky.
Zahradní stroje dále zahrnují zahradní traktory
s výkonnými motory. Dále pak ručně nesené
stroje jako jsou křovinořezy, plotostřihy, postřikovače, fukary a kultivátory které slouží k jemnému rozmělnění, k zapracování kompostu,
rašeliny, hnojiv apod. do půdy.
V nabídce těchto produktů si snadno dovede
vybrat „hobbík“ i profesionál a Honda tak naplní očekávání každého uživatele
Divize Honda Power Equipment zahrnuje nejen zahradní techniku (sekačky na trávu, zahradní traktory, křovinořezy), ale i další široké
portfolio výrobků, mezi které patří elektrocentrály, čerpadla, pásové transportéry, sněhové
frézy a průmyslové motory – to vše s ekologickými čtyřtaktními motory Honda. V neposlední řadě zahrnuje i sekci Honda Marine, kam se
řadí závěsné lodní motory a nafukovací čluny
HonWave.
Motory Honda si získávají zákazníky především
svým výkonem, kvalitou, nízkou spotřebou pa-
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Příběh značky Horze

Horze v Gigasportu

by

V roce 1982 vznikla ve Finsku ﬁrma Oy Finn-Tack Ltd., zabývající se výrobou pro klusácký
sport a vzhledem k tomu, že se prodej produktů setkal s úspěchem, vznikla myšlenka, proč
se nepustit i do výroby jezdeckého vybavení.
Stalo se tak v říjnu 2003, kdy ﬁrma s klusáckým
vybavením dosáhla 65% podílu na trhu a rozšířila svoji produkci i o jezdectví. Společnost je
dnes jednou z největších evropských maloobchodních ﬁrem, specializujících se na jezdectví.
Jedinečnost značky Horze tkví v tom, že je jak
výrobcem, tak distributorem. Může tak garantovat nejlepší kvalitu a cenu na trhu, protože
cesta od výroby k zákazníkovi je velmi krátká.

Horze

jezdectvím žije

Horze je ﬁnská
společnost, která
vyrábí jezdecké
produkty a módu.
Disponuje jednou
z největších sítí
jezdeckých obchodů
v Evropě, zahrnující
pobočky ve všech
skandinávských
zemích, Německu,
Francii a Rusku.
V posledních letech
Horze expanduje
do Španělska, Velké
Británie, Irska,
Řecka, Turecka,
Austrálie, Dubaje,
Polska, Ukrajiny,
Nizozemí či
Maďarska.

8

První Horze shop
byl založen v roce
2003 v Lahti
v centru zimních
sportů ve Finsku.
Dnes existuje
27 Horze obchodů
napříč Evropou.

Značka Horze
sponzoruje
ﬁnský jezdecký
tým a mnoho
dalších nadějných
evropských jezdců.

„Všichni u Horze jezdectvím žijí. Jezdec, kůň
a jejich komfort i pohodlí stojí absolutně ve
středu všeho dění už ve fázi návrhu a výroby.
Proto Horze vyrábí tak kvalitní produkty pro
koně a jezdce, navíc za dostupné ceny. Jsem
ráda, že se Gigasport stal exkluzivním distributorem této značky
v České republice, protože proﬁtovat z toho bude
především český zákazník,“ prohlásila Kamila
Steinbauerová, jednatelka
Gigasportu. „Gigasport
usiluje o to být trvale nejlepším prodejcem sportovního zboží na trhu,
a proto jsme vyhověli
požadavkům mnohých
našich zákazníků, kteří
výbavu právě pro jezdectví v našem sortimentu
postrádali,“ dodala.

Gigasport rozšiřuje
svoji nabídku o potřeby
pro koně a jezdce!
Prodejna Gigasportu v Průhonicích otevřela nový „sportovní svět“ s jezdeckým vybavením ﬁnské značky Horze a rozšířila tak svou širokou nabídku
o další velmi oblíbené sportovní odvětví – rekreační jezdectví. Slavnostní večer při příležitosti otevření speciálního jezdeckého oddělení Gigasport a uvedení značky Horze na český trh, vystoupil mimo jiné i oblíbený herec a milovník koní Václav Vydra, který nové oddělení pokřtil. Bonbónkem večera byla
i módní přehlídka s koňmi přímo uvnitř prodejny.
„Je skvělé, že se tento sport dostává mezi širokou veřejnost. Jezdectví není jen pro pár vyvolených, má úžasné kouzlo, je sportem pro
všechny. A teď bude zase o něco dostupnější,“
říká jednatelka Gigasportu, Kamila Steinbauerová.
Ve speciálním jezdeckém oddělení s celkovou
prodejní plochou 300 m2 tak mohou zákazníci
Gigasportu nově nakupovat dětskou, dámskou

i pánskou jezdeckou módu a vybavení pro
jezdce i koně, jako jsou například helmy, boty,
deky pro koně, ohlávky a spousty dalších produktů. Samozřejmostí prodejny Gigasportu
v Průhonicích je i další široká nabídka kvalitního sportovního vybavení a módy, včetně prvotřídního poradenství i prostorné parkoviště,
a snadná dostupnost.
„Jedná se o naprosto unikátní projekt u nás
v prodeji jezdeckých potřeb a módy pro všechny generace. V lokalitě kolem Průhonic je
spousta jezdeckých stájí, a proto jsme právě na
naší prodejně zaznamenávali časté dotazy na
tento sortiment. Rozhodli jsme se ho pro naše
zákazníky opatřit. A jak jinak, než je u nás zvykem - tím nejlepším výběrem a šíří sortimentu,
aby se u nás zákazníci prostě cítili „giga“. Značku Horze jsme si vybrali proto, že je stejně ctižádostivou značkou a snaží se být jedničkou
na trhu. Z našeho spojení by měl vzniknout
nejlepší produkt a obchod v Průhonicích je
jeho startem. Za předpokladu, že se zdaří, jsme
společně připraveni expandovat dál, dodává
Ing. Kamila Steinbauerová.

Gigasport je součástí koncernu Kastner + Öhler,
který pod značkou Gigasport provozuje sportovní
prodejny v Rakousku, Slovinsku, Slovensku a České
republice. V České republice je 11 prodejen Gigasportu,
rozmístěných převážně v krajských městech. Prodejna
v Průhonicích je první a prozatím jedinou prodejnou
Gigasportu, která jezdecký sortiment nabízí.
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Filozoﬁe značky Europark

Filozoﬁe značky Europark

Kdo jiný by mohl fundovaněji zodpovědět
otázky, jak byly překonány těžké začátky
pražského Europarku a co všechno se podařílo v nákupním centru vybudovat, než
člověk, který u těchto začátků stál a vedl
nákupní centrum k lepším zítřkům, než
sám jednatel Europark Shopping Center
s. r. o. Ing. Libor Pospíšil.

nut, zřídili jsme bezplatné sobotní mimopražské autobusy. V roce 2007 jsme napomohli
dostupnosti tím, že jsme přikoupili pozemky
a vybudovali přímý sjezd ze Štěrboholské radiály (Jižní spojky). Tím byl podstatně zjednodušen příjezd k Europarku, zejména z centra
a z jižní části města.
Přes 80 % zákazníků k nám však jezdí autem
a pro ty máme dostatečný počet parkovacích
míst – více než 2000, z toho 700 krytých a to
zdarma. Náš zákazník zde najde pohodlné parkování s dobrou dostupností.“
Jaké další velké změny se oproti původní koncepci Europarku u vás udály?
„Poté, co se nám podařilo dopronajmout prostory, jsme začali připravovat možnost rozšíření nabídky. V roce 2008 jsme se dohodli s nájemcem Asko a přemístili jsme ho do stand
alone v rámci našeho areálu, pasáž jsme tak
přímo propojili s OBI a rozšířili o 13 nových
obchodních jednotek. Na základě pravidelného dotazování našich zákazníků zde získali
své místo další převážně módní značky jako
HM, Orsay, Tally Weijl, Triumph, Deichmann,
CCC…“

Europark
dětem

tu stojí stabilní a dobře fungující lokální centrum vynikající aktivním marketingem. Ne
každé nákupní centrum se dnes může pochlubit kontinuálním nárůstem návštěvnosti,
dlouhodobou obsazeností 98 % obchodních
ploch nebo nominací do letošního ﬁnále
světové soutěže nákupních center ICSC Solal
Marketing Award.

Jak jste se vypořádali s dopravní dostupností
centra a absencí metra?
„Samozřejmě, my doufáme, že sem jednou
povede,“ směje se optimistický Libor Pospíšil, jemuž vtip a humor jsou na první pohled
vlastní. „Podařilo se nám vybojovat si posílení
autobusů MHD k nejbližší stanici metra Depo
Hostivař v intervalu 10 minut, ve špičce 6 mi-

Udělat ze štěrboholského Europarku centrum,
jakým dnes je, znamenalo jistě kromě každodenní práce dělat dobrý marketing. Jakým směrem se tyto aktivity ubírají?
„Vzhledem k tomu, že koncepce centra nezahrnuje volnočasové aktivity, ale je primárně
zaměřena na nakupování, musíme tyto aktivity
vytvářet sami. Podle průzkumů INCOMy víme,
že Europark je navštěvován převážně rodinami s 2 dětmi, se 2 auty, víme, že náš zákazník je
minimálně středoškolák a bydlí jihovýchodně
od centra Prahy. Marketing tedy stavíme na
tuto cílovou skupinu. Velmi aktivní je náš marketing ve volnočasových aktivitách, jako jsou
pravidelná nedělní divadélka pro děti, ledová
plocha, minigolf, nejrůznější spotřebitelské
soutěže, zábavná odpoledne, módní přehlídky a další. Proslul historicky velmi zajímavými

Europark – lokální nákupní centrum s komplexní
nabídkou důležitých služeb (pošta, banky, lékárna,
kadeřnictví, čistírna, automyčka, cestovní kancelář,
mobilní operátor, nehtové studio, výroba klíčů…),
které vhodně doplňují atraktivní nabídku Intersparu.

marketingovými akcemi a kampaněmi. Nejúspěšnější kampaní poslední doby byly „Druhé
Vánoce“. Rozsáhlá billboardová a rozhlasová
kampaň na Evropě 2 s tváří Leoše Mareše naváděla nakupující do Europarku v říjnovém
období loňského roku, kde obrovský Adventní kalendář otevíral každý den jedno své
okno s výhrou v hodnotě 15 tisíc korun. 24.
října zde pak všichni přítomní oslavili Druhé
Vánoce s výhrou 100 tisíc korun. Provedení,
atraktivita, úspěšnost a další aspekty dostaly
tuto kampaň do již zmiňovaného ﬁnále světové soutěže nákupních center ICSC Marketing
Award. Je již velkým oceněním samo o sobě se
mezi 177 zúčastněných center z 22 zemí světa
do ﬁnále dostat, ale nepředbíhejme,“ směje se
manažer Europarku, „soutěž ještě nevyhlásila
své vítěze…“
Dále bych chtěl vyzvednout zejména naše
charitativní akce. Spolupracujeme s Pražskou
organizací vozíčkářů, Občanským sdružením
Mathylda, Nadací Archa Chantal a dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Naše dítě. Akce

Obchodní centrum Europark zaujme motoristy na Jižní spojce svou světelnou show. Asymetrické obrazy a barevné
příběhy podněcující fantazii, kterou vytváří vysokovýkonné reﬂektory. Jako projekční plocha slouží v zimním období
zadní stěna stavby z emailového skla na straně u Jižní spojky.

Obchodní centrum Europark slouží svým zákazníkům od roku 2002. Stojí ve východní části Prahy, u Štěrboholské (Jižní) spojky, vedle jedné z nejfrekventovanějších
křižovatek v Praze. Je vyhledáváno nejen Pražany, ale také zákazníky z přilehlých
regionů za východním okrajem hlavního města.
Europark je mezinárodní značka a vlajková loď
silné a úspěšné společnosti SES Spar European
Shopping Centers provozující nákupní centra.
SES je podnikem skupiny SPAR Österreich.
SES Spar European Shopping Centers zastřešuje vývoj, zřizování a management 24 nákupních
center s pronajímatelnou plochou 700 000 m2.
V oblasti nákupních center je SES jedničkou
na trhu v Rakousku a Slovinsku, dobře zavedená centra provozuje v severní Itálii, Maďarsku
a Česku. V Rakousku, Slovinsku, Maďarsku
a České republice nese jméno Europark vždy
jediné nákupní centrum. První Europark byl
otevřen v Salzburku v roce 1997 hned vedle
centrály rakouského Sparu. Je to nejúspěšnější
projekt v celé skupině, mezinárodně oceněné
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centrum. V roce 2007 získalo cenu ICSC za
nejlepší nákupní centrum světa.
Otevření pražského Europarku v roce 2002
přineslo s sebou do vínku managementu
centra těžké začátky. Tři základní pilíře, na
kterých musí každé nákupní centrum stát,
nebyly zrovna pilířemi – lokalita mimo hustou obytnou zástavbu, absence dobré dopravní dostupnosti veřejnou dopravou bez
přímého napojení na metro, v době otevření bylo 3500 m2 plochy nepronajato… Zkrátka sudičky u kolébky nebyly dobře naladěny. Každodenní mravenčí práce stabilního
13 členného týmu, pod vedením jednatele
a managera nákupního centra Ing. Libora
Pospíšila, však přinesla svoje výsledky a dnes
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Filozoﬁe značky Europark

Příběh značky Ben & Jerry’s
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Zmrzlina Ben & Jerry’s je typicky americká zmrzlina,
která spotřebitele láká intenzitou své chuti, hutností
své konzistence a odvážnými kombinacemi příchutí.
Značka se proslavila svými neotřelými názvy,
jako jsou Jamaican Me Crazy Sorbet, Chunky
Monkey, Phish Food i Cherry Garcia. Příběh
značky jsme uveřejnili ve vydání č. 4/2010 našeho časopisu. Pro ty, kteří tento humorný příběh nečetli, ho uvádíme alespoň ve zkratce.

Europark se rozkládá ve dvou podlažích s vnitřní
pasáží s obchody, zakrytou obrovskou skleněnou
klenutou střechou, jaká je v této formě a uspořádání
v Praze dosud ojedinělá.

se snažíme propojovat vždy s eventem, aby se
lidé dozvěděli, co nadace dělá, ale také viděli,
kam přímo vytěžené peníze jdou. Například
naše každoroční předvánoční akce Dopisy
Ježíškovi je ojedinělá svým rozsahem pětiset
přání. Nespolupracujeme přitom pouze s jedním dětským domovem, ale Nadace Naše dítě
vybere po celé republice 10 až 15 dětských domovů, do kterých dárky směřují.
Zmínil jste, že dle výzkumů, navštěvují Europark
převážně rodiny s 2 dětmi. V čem spočívá jedinečnost vaší nabídky pro tuto skupinu?
„Nabídka stojí na dvou základech – na nakupování, protože máme pod jednou střechou 2500
m2 prodejní plochy s dětským sortimentem od
0 do 14 let značky Puntanela (Toys, Baby, Fashion) a na dětském koutku. Celý koncept nazývá-

me Europark dětem. Od podzimu roku 2010 se
dětem v Europarku otevřel doslova nový svět.
Pirátský dětský svět si okamžitě našel velkou
přízeň dětí i rodičů a denně ho navštíví průměrně 300 dětí. Tento tématizovaný dětský
koutek je navíc bezplatný, děti nehlídáme, ale
dohled si musí zajišťovat sami rodiče prostřednictvím přeměny jedné stěny ve skleněnou tak,
že přímo sousedí s posezením v kavárně, odkud mohou rodiče svoje děti pozorovat. Dětský
prostor je navíc monitorován a na obrazovkách
mohou rodiče vidět všechny kouty pirátského
světa a při jakékoli potřebě hned zasáhnout.“
„Tento způsob dohledu se nám velmi osvědčil,“
doplňuje marketingová manažerka Europarku
Petra Pořízková, „ a rodiče, zejména maminky,
vychutnávající si v klidu kavárny svoji kávu si
ho nemohou vynachválit. Také velmi žádaný-

Europark - to je nabídka 65 obchodů,
restaurací a kaváren na 41 tisících m2
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mi se staly narozeninové oslavy dětí v koutku,
které nazýváme Lollipop párty. Část koutku si
mohou rodiče pro svoje ratolesti pronajmout,
pozvat jim kamarády na oslavu narozenin a my
jim zajistíme výzdobu místnosti, občerstvení,
focení, hostesku, která se po celou dobu o děti stará, ale i nadstandardní program na přání
– kouzelníka, balónkovou show, malování na
obličej apod. Party jsou tak žádané, že pořádáme jednu téměř denně a ti rodiče, kteří ji tu
zažili, ji chtějí uspořádat příště zase,“ hodnotí
svoje zkušenosti Petra Pořízková.

Příběh zmrzliny Ben & Jerry’s začíná prakticky
již v roce 1966, kdy Ben Cohen a Jerry Greenﬁeld ve školní hodině tělocviku zjistili, že mají
mnoho společného. Jmenovitě: nesnášejí běhání, ale milují jídlo.
O mnoho let později – v roce 1978 – byl Ben
již několikrát vyhozen z práce a Jerry se podru-

farmářskými rodinami v americkém Vermontu. I dnes stále platíme prémiové ceny za odpovědně vyprodukované mlékárenské produkty,
což znamená, že naši farmáři dojí šťastné krávy
a nikoliv planetu a vy si můžete pochutnat na
výborné mléčné zmrzlině.

Brzy se proslavili nejen lahodnou přírodní
zmrzlinou vyrobenou z čerstvého vermontského mléka a smetany. Ben totiž neměl vyvinuté
chuťové buňky, a proto spoléhal na to, čemu říkal „cítění v puse“. Pro zmrzlinu Ben & Jerry’s
jsou proto typické také mimořádně velké kousky čokolády, ovoce a oříšků.
I když se často neshodli na velikosti kousků,
shodli se, že se chtějí především bavit. Jerry to
vyjádřil následovně: „Pokud to člověka nebaví,
tak proč to dělat?“
Z počátku nevynikali v oboru účetnictví. Po
dvou měsících obchod zavřeli a vyvěsili ceduli: „Zavřeli jsme, abychom zjistili, zda-li vyděláváme peníze“. A nevydělávali. Ale byli učenliví
a do roku 1979 zahájili velkoobchodní prodej
z Benovy dodávky VW.

„Kromě pirátského světa je velkým lákadlem
pro malé návštěvníky Europarku také rozsáhlý
svět obchodů Puntanela. Už samo propojení
dvou pater dětskou skluzavkou láká děti dovnitř a jsou přitom ochotni i na chvilku zapomenout na obrovský sortiment hraček,“ pokračuje ve svém vyprávění o konceptu Europark
dětem Libor Pospíšil.
„Rodiny s dětmi si k nám již zvykly chodit také
na pravidelná nedělní divadélka. Nejrůznější
divadelní představení se zde konají každou
neděli vždy v 11, 14 a 16 hodin a to bezplatně. Je to velmi praktické, pokud se dítě začne
nudit, můžete v klidu odejít, navíc nemusíte
shánět vstupenky a jeden z rodičů si mezitím
může nakoupit, co potřebuje. Divadélka takto
fungují již od roku 2004 a musím říci, že jsou
s velkou oblibou navštěvována. Již tradičním
zimním lákadlem je u nás také ledová plocha
pro děti. Jde o opravdový led uprostřed pasáže a svoji oblíbenosti se těší také již od roku
2004. Je doplněn půjčovnou bruslí a míváme
k němu i doprovodné programy. V létě zase
je vyhledáván náš minigolf. 18 jamek rozmístěných po pasáži je příjemným strávením
deštivého dne s dětmi nebo také oblíbeným
únikem do klimatizovaného prostředí v parných dnech. Zkrátka máme toho hodně, co
láká děti, ale i jejich spokojené rodiče do Europarku a hodláme je stále i v budoucnu bavit
a překvapovat našimi marketingovými volnočasovými aktivitami.“

hé nedostal na lékařskou fakultu. Oba vášniví
jedlíci proto absolvovali dálkový kurs výroby
zmrzliny v ceně pěti dolarů a ve zchátralé benzince v Burlingtonu, ve státě Vermont, otevřeli
svoji první prodejnu zmrzliny.

Kamarádi z dětství Ben Cohen a Jerry Greenﬁeld začali vyrábět zmrzlinu v roce 1978
a tehdy také započali spolupráci s nejlepšími

Kultovní zmrzlina
Ben & Jerry’s prodávána u nás
Zmrzlina Ben & Jerry’s má miliony fanoušků po celém světě, protože díky použití špičkových
ingrediencí nabízí tu nejvyšší možnou kvalitu. A to vše při zachování maximálních ohledů k životnímu prostředí.
V roce 2011 je Česká republika stále jediným
státem ve střední Evropě, kde se pro milovníky
zmrzliny prodává legendární Ben & Jerry’s.
V roce 2010 jsme pro Ben & Jerry’s vybrali obchody, kde jsme prodávali 500 ml a 150 ml balení
zmrzliny. Na moderním trhu (supermarkety, hypermarkety) mohou naši zákazníci najít rodinné
balení (500 ml) a na tradičním trhu obě – rodinné balení (500 ml) i impulsní balení (150 ml).

co náš plán na rok 2011 je rozšíření distribuce
a sice:
 na moderním trhu (prodejny Albert, Billa)
 na tradičním trhu (lokální prodejny)
 ostatní větší města.

Aktualizované seznamy prodejen, kde je zmrzlina Ben & Jerry’s dostupná, můžete najít na našich webových stránkách www.benandjerry.cz.
Navíc jsme dostupní na Facebooku pod
Ben& Jerry’s Česká republika.

V roce 2010 jsme se s Ben & Jerry’s zaměřili na
3 větší města – Prahu, Brno, Olomouc, zatím-
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Filozoﬁe značky Julius Meinl

Společnost JULIUS MEINL patří v prostoru jižní a střední Evropy mezi etablované producenty prémiové kávy. Káva této značky se
prodává ve více jak 72 dvou zemích po celém světě. Centrála společnosti je Vídni. Pražírny kávy jsou umístěny ve Vídni a italské
Vicenze. Zakladatel společnosti, pan Julius Meinl I. pocházel z českých Kraslic a jeho příběh jste si mohli přečíst v našem časopise
na konci loňského roku. Rodina Meinlů dodnes společnost stoprocentně ovládá.

Julius Meinl

Poezie kávy

od roku 1862

Skupina JULIUS MEINL Industrieholding je
tvořena třemi společnostmi – privátní investiční bankou MEINL BANK, vyhlášeným vídeňským lahůdkářstvím AM GRABEN a pražírnou
kávy JULIUS MEINL.
V České republice má značka JULIUS MEINL
bohatou historii. Již na začátku minulého století bylo jen v zemích bývalého Československa 49 ﬁliálek s typickou hlavou mouřenína
ve znaku. Hlavní sortiment těchto obchodů
tvořila především káva a čaj, ale i další delikatesy. Po druhé sv. válce byl majetek společnosti
znárodněn. Do České republiky se Julius Meinl
vrátil po roce 1989, částečně i díky restitucím
a ovládl společnost Pramen Praha. Společnost
vybudovala postupně síť supermarketů a stala
se významným hráčem na retailovém poli.

„Vývoj v tomto segmentu obchodu však nebyl
jednoduchý,“ vysvětluje Ing. Václav Lednický,
Managing Director Julius Meinl Coffee Intl.,
a.s., organizační složka. „Konkurence velkých
zahraničních řetězců a orientace na nízkou
cenu byla velmi silná. Management společnosti se této situaci začal přizpůsobovat
a pustil se do konkurenčního boje stejnými
zbraněmi jako konkurence. Tedy orientace
na cenu, letákové akce. Z dnešního pohledu
a z pohledu brandu JULIUS MEINL se nejeví
toto řešení jako ideální, ale jsem dalek hodnotit situace ex post. Pro neuspokojivé ﬁnanční
výsledky se majitelé ﬁrmy rozhodli opustit retailový trh. V roce 2005 síť supermarketů byla
prodána konkurenční společnosti, stejně jako
drogistický řetězec DROXI, který také patřil
do skupiny.

Tímto se odstartovala etapa, kdy jsme společně
s týmem spolupracovníků začali znovu budovat značku JULIUS MEINL jako synonymum
pro prémiovou kávu.
Základem naší strategie byla orientace na oblast gastronomie, kde jsme chtěli společnost
představit jako reprezentanta vídeňské kavárenské kultury. Ta byla od dávných dob vyhlášená kvalitou, umem, vysokou profesionalitou.
Vídeň byla vždy spojena s českým elementem,
který město významně dotvářel. Takže spojení
značky JULIUS MEINL, jenž se hlásí k českým
kořenům, s Prahou a Vídní se nabízí samo.
Součástí této strategie bylo hlavně odlišit se
od konkurenčních, převážně italských značek, které se na českém gastronomickém trhu
milánským designerem Matteo Thunem, technologie na přípravu kávy nám dodávají pouze renomované ﬁrmy v oboru. Hlásíme se ke
středoevropské kavárenské kultuře, která byla
v mnoha případech kulisou při vzniku uměleckých děl. S tím souvisí i náš nový „headlines“
Julius Meinl. Inspiring poets since 1862 a naše
připravovaná kampaň „POETRY CAFE“.

zabydlely. Přestože jsou tyto značky zde velmi
oblíbené, myslím si, že pro českého konzumenta není jednoduché přijmout italskou
kávovou kulturu, takovou, jaká autenticky je.
Charakteristické italské „cafebary“, kde zákazník ve stoje vypije své malé espresso v Čechách
nezdomácněly. Stejně jako jsou Vídeň a Praha
města velmi podobná, tak jsou si podobné
mentality lidí. Pro Čecha je káva něco víc než
nápoj, káva je sociální záležitost. Spojuje lidi, je
součástí jejich schůzek, příjemných okamžiků,
chvil pohody a odpočinku. Pro nás není káva
symbol „nabytí“ energií, neprodáváme energetický nápoj. Naše prémiová káva je spojena
s chvílemi relaxace, odpočinku a uvolnění.
V roce 2006 prošla celá naše značka na globální úrovni „rebrandingem“, který vysokou kvalitu naší kávy podtrhuje. Porcelán byl navržen
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Zároveň s aplikací naší marketingové strategie
se nám v České republice podařilo vybudovat
fungující pobočku, která po stránce logistické, organizační a odborné je připravena reagovat na ty nejnáročnější požadavky našich
zákazníků.
Dnes se nacházíme ve fázi, kdy se i veřejně hlásíme k našemu cíli být No.1 v segmentu prémiové kávy v gastronomii. Velmi dobře znám
profesionalitu a vášeň pro kvalitu v naší pražírně v italské Vicenze, a až idealistické propojení
centrálního marketingu se „sales deartments“
jednotlivých poboček. To vše mě naplňuje
přesvědčením o správné cestě budování naší
značky. Celých šest let, kdy stojím v čele české
pobočky JULIUS MEINL, jsou dobou po stránce profesní výjimečnou a velmi vzrušující. Na
našem příkladu se přesně ukazuje, že bez spolupráce mnoha lidí a stmelující VIZE společnosti, nemůže být sebelepší výrobek úspěšný.“

Julius Meinl I. se narodil se 10. dubna 1824
v obci Kraslice v severních Čechách. Jeho otec
byl pekařem, on se stal obchodníkem s kávou
a dalšími delikatesami. Avšak dříve než začal
podnikat ve velkém, zasvětil několik let života
bádáním nad tím, jak osvobodit své zákazníky
od nejistého domácího procesu pražení zelené
kávy. Pražení na malé kuchyňské peci nebylo
lehké a zrna se často spálila. Julius Meinl proto
začal proces inovace umožňující prodej čerstvě
upražené a vysoce kvalitní kávy v jeho malém
obchodě. Nechal sestrojit důmyslné zařízení,
které ochlazovalo kávu kyslíkem v průběhu pražení. Podařilo se mu tím zachovat speciﬁcké aroma a deﬁnitivně změnit svět milovníkům kávy,
a tím začal i jeho úspěšný příběh. Technologie
průmyslového pražení kávy byla na světě.
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Příběh značky Saﬁna

Současnost značky Saﬁna

Investiční
zlato a stříbro

Prodej ryzích zlatých slitků
Produktové linie
SAFINA Průmyslové aplikace
kontakty, pájky, slitiny s obsahem drahých kovů,
dráty, plechy, targety a anody z drahých kovů
SAFINA Targety
naprašování kovů na různé povrchy, výroba
technického a dekorativního pokoveného skla,
výroba CD-R, CD-RW, DVD-R, pokovování různých součástek a dílů pro elektrotechnický,
automobilový průmysl

Značka SAFINA dříve a dnes
Historie společnosti sahá až do r. 1860, kdy vznikla v Rakousku ﬁrma G. H. Scheidsche afﬁnerie Vídeň, která posléze založila
v r. 1920 v Praze samostatný podnik Scheidova aﬁnérie. Ta zpracovávala zlaté a stříbrné odpady a prodávala polotovary z drahých kovů pro klenotnické a dentální účely. Po skončení 2. světové války, 14. května 1945, byla Scheidova aﬁnérie dána pod národní správu Příbramských rudných dolů. Tam bylo, po znárodnění v r. 1948, přičleněno také dalších deset aﬁnérií drahých kovů.
1. ledna 1950 vznikl nový samostatný národní
podnik s názvem Saﬁna, národní podnik, jejíž
hlavní pracovní činností byla - aﬁnace, zkoušení a zpracování drahých a vzácných kovů,
pokovování drahými a vzácnými kovy, výroba
práškových kovů, výroba aparatur a laboratorního nářadí, jakož i nabývání drahých kovů. Po
roce 1989 Saﬁna působila zpočátku jako státní
podnik v rámci metalurgických podniků až do
její privatizace, která se uskutečnila 30.4.1992,
tehdy vznikla SAFINA, a.s.
V současné době je SAFINA, a.s. soukromou
společností a má, stejně tak jako v minulosti,
rozhodující postavení v oblasti zpracování drahých a neželezných kovů nejen v České republice, ale i v Evropě. SAFINA, a.s. je středně velká společnost, která pod vedením generálního
ředitele Ing, Tomáše Plachého, MBA, zaměstnává 200 vysoce kvaliﬁkovaných pracovníků.
Široké portfolio produktů a služeb podpořilo
vznik 10 samostatných produktových linií.
Jako autonomní a rychle se rozvíjející je oblast
recyklace, která má nejen ekologický význam,
ale zajišťuje i zpětný návrat drahých a neželezných kovů do výroby.
„Na příběhu SAFINY je zajímavý novodobý vývoj,“ vysvětluje Tomáš Plachý, „ ten je nejvíce
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dynamický. Nejen, že česká značka přežila těžké doby války, socialismu, ale ještě navíc nyní
prosperuje. Zásadní při pohledu na situaci je
nutnost vnímat to, že historicky byla ﬁrma založena se záměrem, aby nakládala s drahými
kovy. Od prvopočátku se tedy zabývala zpracováním drahých kovů, nikoli pouhým obchodováním s nimi. „ SAFINA se i dnes hlásí nejen
k tradici předmětu podnikání, ale i k zodpovědnosti založené na historických kořenech.
Kdyby kdykoli ztratila své jméno, způsobilo
by to nedozírné následky a značka by byla
ohrožena v mezinárodním měřítku. Punc zodpovědnosti se týká nejen vnitřních výrobních
postupů a lidských zdrojů, ale i vnějšího respektování zákonů a státních regulací.“
I kolem roku 1950, kdy byla převedením majetku Saﬁna národním podnikem, se její činnosti
zásadním způsobem rozšiřovaly a byla dominantním podnikem v rámci RVHP. Měla určité
výsadní postavení v rámci geopolitického celku. Zásadní rozvoj v průmyslových aplikacích
nabýval na významu zejména po roce 2000. Do
té doby byla stěžejním programem raﬁnace slitin zlata a stříbra, vstupní výroba pro klenotníky, dá se říci výroba klenotnických polotovarů.
Tato oblast podnikání je aktivní do dneška, ale
postupem času se zaměření posouvá do aplika-

ce drahých kovů v průmyslové sféře. „SAFINA
měla a má monopol na řadu výrobků v oblasti
průmyslových aplikací (v hutním , chemickém, sklářském průmyslu atd.) a ty byly a dodnes jsou základními pilíři obchodně technologických schopností,“ uvádí Ing. Plachý
a pokračuje ve svém vyprávění. „V roce 1992
v rámci kupónové privatizace vznikla SAFINA,
a.s. s tím, že stát si ponechal blokační minoritu,
která byla odkoupena až v roce 2001.
Devadesátá léta byla pro SAFINU zásadní a kritická. Časté změny v akcionářské struktuře,
akcionáři z různých zájmových oborů a další
negativa způsobily neexistenci kontinuity směrů. Nakonec však SAFINA, a.s. našla stabilního
akcionáře – současného stoprocentního vlastníka – Petoﬁn AG se sídlem ve Švýcarsku, který
přinesl zásadní stabilizaci jak v hospodaření
SAFINY, tak v rozvoji a vizích. SAFINA začala
získávat zpět dříve existující pozice a za stěžejní oblast rozvoje SAFINY byly určeny aplikační
procesy, které mají vysokou přidanou hodnotu. Cílem bylo rozvinout pole působnosti
do segmentů, které jsou více technologicky
náročné,“ uvádí generální ředitel SAFINA, a.s.
SAFINA je dnes společností orientovanou na
perspektivní obory, využívá drahé kovy na rozvoj v dalších oblastech průmyslu.

SAFINA Platina
platinové laboratorní nářadí, zařízení určená
pro homogenizaci a formování skla ve sklářském průmyslu, termočlánky
SAFINA Chemie
chemické sloučeniny s obsahem Ag, Au a platinových kovů, katalyzátory na bázi Pd/C,
roztoky pro galvanické lázně
SAFINA Spojovací materiály
nýty z Fe, Al, Cu a jejich slitin, včetně povrchové úpravy pozinkováním nebo pomosazením
SAFINA Klenoty
síť prodejen zlatých a stříbrných šperků tuzemských i zahraničních dodavatelů, doplňková
služba pro zákazníky – příjem a výkup zlata,
opravy šperků, zakázková výroba snubních
prstenů, velkoobchodní prodej
SAFINA Klenotnické polotovary
klenotnické slitiny a pájky, dráty, plechy, granálie, mechaniky a řetězovina, výkupy klenotnických materiálů a odpadů a jejich výměna
za zboží nové
SAFINA Dentální materiály
dentální slitiny s obsahem drahých kovů,
slitiny pro kovokeramiku a amalgamy, pájky
pro pájení dentálních slitin, včetně slitin pro
kovokeramiku
SAFINA Recyklace
výkup a zpracování dentálních a klenotnických
materiálů a odpadů, starých mincí a šperků,
použitých chemikálií s obsahem drahých kovů,
průmyslových katalyzátorů a jiných průmyslových odpadů s obsahem drahých kovů, autokatalyzátorů; SAFINA Laboratoře - zkušební
laboratoř provádí analýzy ryzích drahých kovů stanovení nečistot, chemikálií s obsahem drahého kovu, drahokovových slitin, vyráběných
i nakupovaných materiálů, odpadů s nízkým
obsahem drahého kovu roztoků, odpadních
vod s obsahem drahého kovu, dentálních slitin,
včetně fyzikálních a mechanických zkoušek

SAFINA, a.s. zajišťuje obchodování s investičním zlatem ve dvou základních formách – ražené destičky a lité slitky. Ražené destičky jsou v provedení 1 gram,
2,5 gramů, 5 gramů, 10 gramů, 31,1 gramů, 50 gramů a 100 gramů. Destičky jsou
baleny v zataveném průhledném obalu, kdy součástí balení je certiﬁkát ryzosti,
hmotnosti a identiﬁkačním číslo destičky. Destičky mají ražbu „FORTUNA“ na
aversu. Lité slitky jsou ve hmotnostech 250, 500 a 1000 gramů. Ke každému slitku
přikládá certiﬁkát o ryzosti, hmotnosti a identiﬁkačním čísle slitku. Prodej investičního zlata je osvobozen od DPH dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb.
Prodej ryzích stříbrných slitků
Stříbro je vzhledem k ceně velmi zajímavým
a požadovaným investičním instrumentem.
SAFINA, a.s. zajišťuje obchodování s investičním stříbrem ve dvou základních formách
- ražené destičky a lité slitky. Ražené destičky
jsou v provedení 10 gramů, 31,1 gramů (1 unce), 50 gramů a 100 gramů. Destičky jsou
zataveny v průhledném obalu, kdy součástí
balení je certiﬁkát ryzosti, hmotnosti a identiﬁkačním číslo slitku. Destičky mají ražbu
„FORTUNA“ na aversu. Stříbrné ryzí slitky ve
tvaru uzančních slitků jsou ve hmotnosti 500
a 1000 gramů. Ke každému slitku přikládáme
certiﬁkát o ryzosti, hmotnosti a identiﬁkačním číslo slitku. Prodej stříbrných uzančních
slitků není osvobozen od DPH.

v problematice nákupu investičního zlata,
sdělí informace o vývoji cen drahých kovů
na světových komoditních burzách a o možnosti investování i do jiných drahých kovů
než zlata.

Zpětný odkup
SAFINA, a.s. nabízí zpětný odkup prodaných investičních slitků za zvýhodněných
podmínek.

Depositum slitků
SAFINA,a s. nabízí zákazníků možnost uložení zakoupených slitků v bezpečném trezoru
společnosti. Při hodnotě úschovy do 5 mil.
Kč je cena 1200 Kč/měsíc, při hodnotě nad
5 mil. Kč je cena smluvní.

Bezpečná přeprava
SAFINA, a.s. nabízí jako bezplatnou službu
přepravu zakoupených slitků zákazníka bezpečnostním vozem na místo určení v Praze.
Tato služba je bezplatná při nákupu nad
5 mil. Kč. V ostatních případech je možno
si tuto službu objednat jako placenou, se sazbou 40 Kč/km vč. ostrahy.

Poradenství
SAFINA, a.s. Vám poskytne bezplatné poradenství, kdy Vám pomůže orientovat se
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Příběh značky Carla

Současnost značky Carla

Vítejte ve sladkém

světě čokolády

Je nám ctí představit Vám naši ﬁrmu CARLA spol. s r. o. Na rozdíl od spousty jiných ﬁrem se při svém
vzniku nemohla chlubit dlouholetou tradicí. Vzala to jako svou výhodu.

Od počátku bylo cílem zakladatelů stát se
ﬁrmou, která dosáhne prosperity posílením
proﬁtability svých zákazníků. Byl to úkol mimořádně náročný. Po získaných zkušenostech však nabyli přesvědčení, že tento směr
je správný a jediný možný. Cestou k dosažení
těchto cílů se stala špičková kvalita surovin
i výrobků, cenová dostupnost, bezchybný
servis a ochota naslouchat požadavkům a přáním zákazníků.

chtěla původně „jen zaplnit volné místo na
trhu“ čokoládových polev pro průmyslové
zpracování. Brzy se ale ukázalo, že prostor lze
najít i na zdánlivě saturovaném maloobchodním trhu. Pružná a ambiciózní ﬁrma proto
investovala do technologie a koncem devadesátých let vstoupila do retailu.

A tak v říjnu roku 1992 vznikla na „zelené louce“ na předměstí Dvora Králové nad Labem
ryze česká ﬁrma, vybavená špičkovou technologií a skupinou nadšených lidí, s vůlí proniknout na trh čokoládových výrobků. Vznik ﬁrmy Carla posunul toto podkrkonošské město
v povědomí lidí opět o kousek dál.

Prvními výrobky pro konečného spotřebitele byly, jak jinak, čokoládové polevy. Dnes
má ﬁrma podle vlastních údajů až 90 % trhu
maloobchodních balení 100g cukrářských
polev. Polevy v praktickém balení udělají
mistrovské dílo z každého druhu cukroví. Postupně se sortiment pro maloobchod rozšiřoval o další výrobky: kakaové prášky, cukrářské zdobení, čokoládu na vaření, čokoládové
tyčinky a další.

Město, historicky známé především díky textilnímu průmyslu a zoo se safari, se díky ní
v posledních patnácti letech stalo také městem čokolády. Společnost, kterou lze charakterizovat jako ryze českou rodinnou ﬁrmu,

V sortimentu společnosti nalezneme ale také
marcipán, fondánové hmoty, různé druhy polev či raritu, kterou je čokoláda s konopným
semínkem. V distribuci čokoládových hmot
patří ﬁrma CARLA ke špičce v tomto oboru.

Díky svému rozmanitému sortimentu dokáže
uspokojit chutě každého milovníka čokoládových pochutin.
Dalšími oblíbenými výrobky společnosti
CARLA, kterými lze potěšit své blízké, jsou
lahodné dezerty LAGUNA - elegantní bonboniéry s červenou mašlí. Program LAGUNA
přináší zákazníkům mořské plody plněné
nugátooříškovou náplní. Stoupající obliba
a též prodej dezertu LAGUNA motivoval výrobce k jeho dalším modiﬁkacím, a to Lagunu
MINI a posléze praktickou dárkovou taštičku
o hmotnosti 108g. Toto rozšíření řady společně s mírným redesignem obalů je zákazníky
vnímáno velmi pozitivně.
Dezerty Sladké mámení se vyrábí ve třech příchutích – káva, cappuccino a oříšek, kávová
náplň připomene chuť klasického českého
“turka”, pro příznivce italského stylu je připravena verze cappuccino. Oříšková náplň
pak patří k tradičně nejoblíbenějším příchutím plněných bonbonů.

Tyčinky z pravého kokosu v mléčné a hořké
čokoládě reprezentují novou řadu CARLA
COCO obsahující dvě hmotnostní varianty zmíněných tyčinek: 100g tyčinka v tradičním tvaru a 35g tyčinka pro nejmenší.
Kakaooříšková pomazánka CARLA CREAM
v rodinném balení 400 g v unikátním kelímku K3 s odnímatelným papírovým obalem či
v balení 20 g, které je vhodné jako menší svačinka, jsou dalšími výrobky nesoucími logo
KLASA. Výrobek GRANDCHOCO SNACK je
kombinací kakaooříškové pomazánky a trvanlivého pečiva – tyčinek, který je vhodný
též jako svačinka pro malé mlsouny. Chuťově
zajímavá kombinace tyčinek a kakaooříškového krému se dodává v praktickém balení
po 50g nebo 35g, které je vhodné např. jako
dětská přesnídávka. Celá řada těchto výrobků získala také na své obaly značku kvalitních potravin KLASA.

kami. Je rovněž vyhledávaným dodavatelem
produktů pro domácí pečení, např. cukrářských polev, prášků a marcipánu.
„Po devetenácti letech usilovné práce mohu
s potěšením prohlásit, že se nám stanovený
cíl přiblížil. K tomuto odvážnému tvrzení
mě opravňuje hodnocení našich výrobků

a služeb ze strany zákazníků,“ doplňuje Pavel
Plšek, ředitel obchodního oddělení ﬁrmy. „Je
to výsledek poctivé práce celého týmu ﬁrmy
CARLA spol. s r. o. Chcete-li vědět o naší ﬁrmě, výrobcích a službách něco více, projděte
si naši internetovou prezentaci, kontaktujte
nás, nebo se na nás osobně obraťte. Budete
vítáni ve sladkém světě čokolády.“

Společnost však nesází pouze na šíři sortimentu, ale také na kvalitu, dobrý marketing,
vytříbený design a v neposlední řadě na budování vlastní značky. Jako jedna z prvních
potravinářských ﬁrem v České republice
obdržela společnost CARLA certiﬁkát ISO
14001, osvědčení o zavedení systému kvality
na ochranu životního prostředí. Vybudování
tohoto systému navazovalo na systém řízení
jakosti ISO 9001, který byl zaveden v prosinci
roku 2000.. V letošním roce se ﬁrma stala držitelem certiﬁkátů BRC a IFS.
Čokoládovna Carla se dnes již řadí k významným hráčům na tuzemském trhu s cukrovin-
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Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club

Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club

Helena Kohoutová
s Helenou Třeštíkovou

Klub navazuje na osvědčenou tradici dámských klubů z období první republiky. První setkání klubu proběhlo v dubnu 1999 a od té doby se setkání pořádají v pravidelných intervalech, přibližně každý druhý měsíc. Za 12 let činnosti klubu vznikla skupina 680 žen, konalo se více než 70 velkých společenských večerů a setkali jsme se se spoustou zajímavých osobností. Patří mezi ně například Milan Křižák, Bára Basiková, Václav Fischer, MUDr. Hana Raková,
MUDr. Jan Měšťák, Tomáš Kolovrat, Jaroslav Svěcený, Vlastimil Harapes, Jadran Šetlík, Pavel Šporcl, Jan Saudek,
Blanka Matragi, Antonín Baudyš, Olga Sommerová, Tomáš Hanák, Eliška Hašková Coolidge, Chantal Poullain, Ladislav Špaček, Gabriela
Demeterová, MUDr. Kateřina Cajthamlová, Helena Třeštíková, Jolana Voldánová, Ivo Mathé a jiní.
V lednu 2010 došlo k vytvoření VIP KLUBOVÉ
ZÓNY, která sdružuje cca 200 VIP klubových
hostů-členů, pro které jsou tato setkání výhradně pořádána. Ženy ve VIP klubové zóně
jsou majitelky vlastních společností, ředitelky
českých a zahraničních společností či „významné dámy v pozadí“. Jsou to ženy, které
jsou výjimečné a zajímavé nejen zkušenostmi
z různých profesních oborů, ale zároveň jsou
to ženy s normálními starostmi i radostmi.
Snahou klubu je v rámci setkání vytvořit přátelskou a vstřícnou atmosféru, ve které může
každá žena získat nejen mnoho nových osobních a obchodních kontaktů, ale i nová přátelství. Propojení privátní i ﬁremní klientely
vede k dalším možnostem spolupráce a navíc
partnerské společnosti mohou poskytovanými
informacemi efektivně ovlivňovat jednání žen,
které jsou dle evropských průzkumů cca ze

MUDr. Libor Kment, Helena Kohoutová,
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. a MUDr. Karel Urban
z Esthé - Kliniky plastické chirurgie
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60 % nositelkami všech obchodních rozhodnutí nejenom v profesionálním, ale i v soukromém životě.

Helena Kohoutová (vpravo) s Miladou Franek, ředitelkou projektu Život nápadům

Představení zakladatelky klubu
Helena Kohoutová

Zakladatelka Cosmopolitan Executive Helas Ladies
Club a Helas New Encounters Club, spoluzakladatelka soutěže Ocenění Českých Podnikatelek – OCP.
Zakladatelka a ředitelka Agentury Helas, která je
specialistou v oboru event management. Helena
Kohoutová je také ambasadorskou projektu GE
Money Bank ŽIVOT NÁPADŮM.
„Podle mého názoru jsou ženy neuvěřitelné
bytosti. Díky mnoha mým projektům, které jsou
věnovány ženám, mohu s určitostí říci, že ženy
mají obvykle vzácnou kombinaci vlastností. Jsou
ženami, manželkami, matkami a přesto se umí
velmi silně prosadit v pracovních záležitostech
a neúprosně a tvrdošíjně jít za svým cílem i sny.
Většina z nich respektuje pravidla fair play, vnímá
je a prosazuje, jako pravidla slušného chování.
Fascinují mě ženy, které zvládají péči o rodinu a své

Deco

se těší zájmu sběratelů a milovníků umění

Každé setkání má svého hosta
Jedním z dalších poslání našich klubů je podpora různých charitativních organizací či nadací, které v rámci akcí zviditelňujeme a pomáháme jim prostřednictvím dobročinných
bazarů. V posledním roce klub také aktivně
spolupracuje s projektem GE Money Bank
ŽIVOT NÁPADŮM, který se snaží pomoci,
podpořit a inspirovat ženy v začátcích jejich
podnikání.

originální české Art

děti. Obdivuji ty, které se i přes nelehkou životní
situaci rozhodnou nebýt chudé, neúspěšné a vybudují skvěle prosperující podnik. Vážím si žen, které
se rozhodly odejít z vysoké funkce v nadnárodní
ﬁrmě, aby se mohly věnovat svému dítěti a rozvinout nějakou malou, domácí soukromou aktivitu,
která pak dokáže přerůst ve větší projekt.Jsou to
většinou ženy, které činí zásadní rozhodnutí, jakou
cestou se vydají, ať dobrovolně, nebo někdy trochu
z donucení, a za to jim právem náleží velké uznání,
podpora a povzbuzení. Ženy jsou křehčí a citlivější,
ale současně jsou silnější a houževnatější,“ říká Helena Kohoutová.
Do klubu je možné se přihlásit na základě
doporučení člena klubu, na základě doporučení
zakladatelky klubu nebo na základě partnerské
spolupráce.
Více informací na www.helas-ladies-club.cz.

Málokterý umělecký styl vzbuzuje takový zájem sběratelů a milovníků umění, jako Art Deco. Exkluzivní dekorativní styl symbolizující kultivovanost a bohatství se zrodil ve Francii ve 30. letech minulého století, rychle se rozšířil po celém světě a zasáhl prakticky
všechny sféry života. Od architektury, přes módu až po užitné umění. V té době vznikaly v Praze vilové čtvrti jako Hanspaulka, Ořechovka, Vinohrady, z té doby jsou proslulé artdecové hotely jako Imperial či Alcron postavený Aloisem Kroftou, ale i Gočárovy stavby,
z nichž můžeme jmenovat třeba budovu Legiobanky. Art deco výrazně ovlivnil také design rodícího se automobilismu. Typické jsou
tvarově jednoduché automobily proudnicového tvaru s luxusním interiérem, pohodlnými sedačkami nebo dřevěnými obklady interiéru. Dámy v té době nosily na hlavách kloboučky, a móda vynikala noblesními prvky.
Jedním z nejvýraznějších hmatatelných odrazů
Art Deca, který přetrval do současnosti, je však
nábytek. Skvostné Art Deco záhy proniklo i do
tehdejší Československé republiky, zdejší umělci úzce spolupracovali s umělci francouzskými,
ovšem vytvářeli díla s vlastním rukopisem. „České Art Deco má charakteristickou barevnost
a bohatost ořechové dýhy, vynikající řemeslné
zpracování, které vychází z dlouholeté tradice nábytkářského umění. Zpravidla jde o drobnější objekty, které se hodí i do malých bytů, a to je další
důvod současné mimořádné obliby českého Art
Deca,“ vysvětluje Petr Smaha, respektovaný znalec umění a spolumajitel pražské Galerie 22.

značného sběratelského zájmu u nás i v zahraničí, je soustředěn v Galerii 22. Všechny kousky
jsou originály, zrestaurované do prvotřídního
stavu. Galerie 22 totiž čerpá z více jak dvacetileté zkušenosti s restaurováním originálního
starožitného nábytku, zavedená řemeslná dílna funguje přímo v prostorách galerie. Krásné
staré věci tady znovu ožívají. Vlastní lakovací
technologie dodává nábytku stabilně vysoký
lesk, takže skvěle vyniknou přednosti stylu Art
Deco (kresba dýhy vzácných dřevin, nadčasový design, excelentní zpracování). Pevný lak
nábytek zároveň konzervuje, takže je odolný
vůči poškození při běžném užívání.

Výběr toho nejlepšího z českého Art Deca,
včetně nábytku J. Halabaly a původních výrobků UP závodů, které jsou dnes předmětem

Vzácný starožitný nábytek se tak stává nejen
cenným sběratelským unikátem a bezpečnou
investicí s trvalou hodnotou.

„Art Deco design nábytek odpovídá moderním
požadavkům na styl interiéru. Spojuje dokonalou krásu s praktickou účelností, je vyroben
z kvalitních materiálů, svým leskem působí
luxusně a díky jednoduchým pravidelným
tvarům nádherně harmonizuje interiér,“ vysvětluje ing. Pavel Feigl, spolumajitel pražské
Galerie 22. Právě výstavní a prodejní Galerie
22, sídlící v Husitské ulici v centru Prahy, nabízí rozsahem a kvalitou mimořádnou nabídku
originálního Art Deco nábytku. Spolumajitelé
galerie vytvořili také autentický art deco pokoj
ve Vinohradském pavilonu, který jakoby dýchal dobou první republiky.
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Příběh značky BONA VITA

Filozoﬁe značky Čílek

Pragosoja spol s r.o. působí na trhu od roku 1991, v letošním roce tedy slaví 20 let své existence. K širší nabídce výrobků racionální výživy inspiroval tvořící se ﬁrmu stav sortimentu potravin na trhu. Proto začala
dovážet a následně vyrábět sójové proteiny (sójové maso) a na trh je uvedla pod značkou BONA VITA.

BONA VITA
slaví 20 let na trhu
BONA VITA znamená ve volném překladu
„dobrý život“ a v tomto duchu jsou výrobky
propagovány. V konkurenčním boji si výrobky
s touto značkou vydobyly dominantní postavení na českém trhu. Výrobky jsou vyráběny
extruzní technologií, stejně jako celá řada dalších potravinářských výrobků.
V roce 1995 uvedla společnost na trh kukuřičné lupínky známé pod mezinárodním názvem
corn ﬂakes. Na náročném trhu, obsazeném zahraniční konkurencí, se BONA VITA prosadila
během dvou let mezi prvními třemi značkami.
Programu cereálních snídaní se společnost věnuje i v následujících letech. Postupně zavedla
do svého sortimentu dětské cereálie, müsli,
instantní ovesné kaše. Velký úspěch zaznamenala řada cereálií Dobrá vláknina, která svým
jedinečným složením a zdravotními beneﬁty
(je ideální pro redukční dietu a úpravu zažívání) si našla místo v řadě českých domácností.
Pod značkou BONA VITA lze rovněž koupit cereální sušenky a tyčinky (ideální na svačinu),
popcorn, celozrnné pufované výrobky, pe-

kařské výrobky Active (určené těm, kteří rádi
žijí aktivní a zdravý život), cereální nápoje,
poctivé těstoviny a křehké lupínky (zdravější
alternativa ke klasickým brambůrkám). V roce
2010 převzala Pragosoja distribuci ořechových a müsli tyčinek od společnosti Rupa. Dominantní značkou distribuovaných tyčinek je
Maxi Nuta – poctivé tyčinky z těch nejlepších
ořechů, medu a ovoce.
Pragosoja disponuje vysokou výrobní kapacitou, což jí umožňuje vyrábět maximálně
efektivně. Díky tomu má nízké režijní náklady
na jednotku výroby a dokáže řetězcům nabídnout zajímavé ceny pro privátní značky. Díky
tomu je Pragosoja dominantním dodavatelem
cereálií do řetězců pod jejich privátními znač-

kami. Z hlediska objemu výroby cereálií nemá
Pragosoja v ČR konkurenci a v evropském
měřítku, v tomto ukazateli, patří ke špičce.
Společnost si zajišťuje celoplošnou distribuci svých výrobků na českém trhu. Je rovněž
úspěšná v exportu, který činí cca 50% jejího
obratu. Kromě již tradičních odbytišť, jakými
jsou Velká Británie, Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko a země bývalého Sovětského
svazu, je společnost úspěšná rovněž v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku a Chorvatsku, Itálii.
Společnosti se daří pronikat i na trhy skandinávských států nebo exotického arabského
světa. Na Slovensku je prodej zajišťován dceřinou společností Bona Vita Servis spol. s r.o. se
sídlem v Bratislavě.

Nejdůležitější místo v životě dítěte od nejútlejšího věku až do období dospívání je jeho
pokoj. Z tohoto důvodu navrhujeme a vyrábíme dětský nábytek v originálním a přitom
praktickém designu tak, aby každý náš dětský pokoj zvládnul „ubytovat“ všechny dětské
sny, kamarády, vše potřebné pro studium i každou dětskou hru a zábavu.

KIDS ARE FUTURE
Především ale ona „rodičovská kvaliﬁkace“
a pocit určité „díry“ na trhu v oblasti prokazatelně kvalitního, zdravotně nezávadného a přitom zajímavého „neokoukaného“ dětského
a studentského nábytku, který je i s ohledem na
cenu dostupný velké části rodičů, vedli oba majitele k rozhodnutí kontaktovat přímo výrobce,
ﬁrmu Cilek. Mimochodem jde také o rodinnou
ﬁrmu, kterou založili a vedou tři bratři.

Kamenné prodejny Čilek i e-shop v České republice vlastní a provozuje ﬁrma KAF s.r.o.
Tato nenápadná zkratka plně vystihuje ﬁremní
ﬁlosoﬁi a nadšení pro věc: Znamená totiž KIDS
ARE FUTURE (DĚTI JSOU BUDOUCNOST).
Majitelé - sourozenci Mgr. Marie Vaníčková
a Ing. Stanislav Hrehor mají asi tu nejlepší možnou kvaliﬁkaci pro daný obor – paní Vaníčková má 3 děti (od teenagera až po batole) a pan
Hrehor má 4 děti (od téměř dospělé studentky
až po miminko).
Navíc jim nechybí dlouhodobá zkušenost s životem v zahraničí - v zemích, kde přístup k dítěti jako plnohodnotné osobnosti má poněkud
delší tradici než u nás a zkušenosti s prací na
manažerských pozicích ve velkých obchodně
zaměřených ﬁrmách.
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Po odzkoušení dětského nábytku svými dětmi,
chyběl už jen krůček k úvahám o tom, proč
všude jinde na světě – od Japonska až po USA,
od Austrálie, přes Evropu až po Rusko – mohou rodiče nábytek Čilek pořídit, jen v Česku
nikoliv.

byl rozhodně dobrý nápad.
Ochota, vstřícnost, poskytování maximálně
kvalitních služeb – to vše je ﬁremní krédo!.

Naučme se být rádi,
že máme doma děti
s dětskými tužbami
a představami a že
– když všechno půjde jak má
– tak nám (naštěstí!)
nakonec ze všeho vyrostou!
Vedení ﬁrmy KAF s.r.o.

Dětský a studentský nábytek Čilek je navrhován a vyráběn s ohledem na věk a pohlaví dítěte, především ale s důrazem na mimořádnou
kvalitu a bezpečnost dětského nábytku i veškerých doplňků. Mnoho služeb získává zákazník
zdarma - odborné poradenství, zpracování 3D
návrhů dětského pokoje, uskladnění nábytku
do doby, než je pokoj připraven k jeho nastěhování, doprava do určité vzdálenosti nebo za
velmi nízké ceny - doprava na větší vzdálenosti,
montáž nábytku, atd.
Většina lidí, s kterými klient ve ﬁrmě KAF komunikuje, jsou členy rodiny majitelů. Odezva
českých spokojených zákazníků jasně hovoří
o tom, že zapojit stejně nadšené členy rodiny
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Hotel Perla****

Časopis Brands&Stories většinou popisuje příběhy zavedených a úspěšných značek, popisuje příběhy budování, růstu, vývojových skoků a následně pevné zakotvení na vrcholku hory, která se jmenuje úspěch. V tomto článku budeme psát o porodní fázi vzniku značky, která s sebou
nese ambici dostat se na onen pomyslný vrchol hory v poměrně krátké době. V posledních dvou měsících si nešlo nevšimnout masivní mediální
kampaně, která provází letošní ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2011. Když jsme zjišťovali, kdo za touto velkolepě pojatou
akcí stojí, zjistili jsme, že se jedná o spojení dvou silných ﬁrem, které hrají na českém trhu prim ve svých oborech. Nakladatelství Economia a. s. je
lídrem v oblasti tištěných i internetových medií a společnost ATLAS consulting spol. s r. o. je lídrem na trhu právních informačních systémů se svým
produktem CODEXIS a jeho klony CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE a CODEXIS ACADEMIA.

Právní prostor 2011
aneb jak vzniká značka?
Designový hotel dýchající
atmosférou a lidským přístupem
Před třemi roky byl přizván Hoteliér roku 2007 ing. Tomáš Startl k projektu komplexní rekonstrukce kancelářské budovy na designový
hotel Perla v centru Prahy. Investor se rozhodl nezačleňovat hotel do žádného řetězce, provozovat jej nezávisle a nabídnout hostům
atypický design, který je zaujme. Na počátku byla myšlenka, že hosté přijíždějící do Prahy se chtějí historií města obklopit, vidět ji v muzeích, ale bydlet chtějí moderně. Ukázalo se, že úsudek byl správný.
Perla byla třetím hotelem ateliéru Mimolimit, který získal zkušenosti při práci na hotelu Holiday Inn
a Yasmín. Architekti Bára Škorpilová a Jan Nedvěd použili motiv Perly (recepce) a také do interiéru
zapracovali asijské předměty – lavice, křesla, vázy a graﬁcké prvky. Mimořádně atraktivní je řešení
stropu kavárny v 1.patře, kde lamely osazené na nosných sloupech tvoří jakési obrácené deštníky.
Budova zvenku nijak zvlášť nezaujme, ale uvnitř se opravdu host cítí velmi příjemně a vše působí
nevšedně. Stále je se na co dívat a stále mohou překvapovat maličkosti. „Zažil jsem několik výstaveb či rekonstrukcí hotelů, říká ředitel hotelu Ing.Startl. „Stavební dělníci, pokrývači, zedníci,
instalatéři či vzduchotechnici spotřebují obvykle mnohem více ﬁnancí, než měli původně v rozpočtu. A samotné interiéry přicházejí až na závěr a investoři bohužel nakonec musí šetřit na tom,
co host vnímá nejvíce. Investor v Perle byl zkušený a podařilo se naplnit návrhy architektů až do
takových detailů, jakými byly květiny, porcelán, příbory, nebo graﬁcké materiály.“

Zeptali jsme se samotných hostů, proč se v hotelu Perla
cítí příjemně a proč se do něho vracejí.
Jette and Ejlif Jensen
z dánské Kodaně jsou
opakovaní turisté v Praze.
Prahu si zamilovali a přijíždějí do ní každého čtvrt
roku na zhruba 3dny.
„Poprvé jsme hotel Perla navštívili při příležitosti oslavy našeho výročí svatby a narozenin
Jette. Pak jsme se sem vrátili na jaře, pak zase
na Vánoční trhy a pak zase na mé narozeniny,“ vypráví Ejlif. „Jezdíme sem kvůli kultuře
a pocitu vřelosti všude okolo a protože se zde
cítíme vítáni. Máme to zde rádi kvůli velmi příjemné atmosféře a skvělému servisu v hotelu
Perla. Pokoje jsou také velmi atraktivní, lokace
díky umístění v centru perfektní a je to blízko
ke všem těm věcem, které sem lidé přijíždějí
obdivovat. Ceny jsou vždy přiměřené, když
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bookujete pokoj přes web hotelu, ale my nyní
už píšeme o rezervaci přímo Janě - manažerce přes rezervace. I to dokazuje velmi lidský
a osobní přístup.“
Ing. Oskar Starinský,
podnikatel v oblasti módy. Vybudoval síť obchodů značky
s.Oliver v Čechách a na Slovensku, která byla v roce 2008
prodána mateřské ﬁrmě s.Oliver
Německo. V současné době rozvíjí síť prodejen italské módní
značky Benetton na Slovensku.
Čím Vás oslovil hotel Perla? A proč se do něho
rád vracíte?
Hotel Perla mě oslovil zejména tím, že je pro
mne esencí všeho potřebného k tomu, aby
člověk, který je na cestách cítil zázemí a pocit

domova. Je to kombinace vynikající polohy
v úplném centru města, přiměřené velikosti,
moderního a zároveň vlídného designu a velmi přívětivého personálu, čímž vytváří příjemnou, velmi osobní až domácí atmosféru.

Zeptali jsme se marketingového ředitele
společnosti ATLAS consulting spol. s r. o.
a ředitele organizačního výboru kongresu
Lubomíra Brože, jak vlastně v softwarové
ﬁrmě vznikl nápad na uspořádání právnického
kongresu. „Víte, když nad tou otázkou
přemýšlím, tak mě napadá hned jedna zásadní
věc, lidé nás vnímají pouze jako softwarovou
ﬁrmu, tzn. skupinu programátorů a techniků.
Ta skutečnost je ale úplně jiná, samotný
program CODEXIS je pouze nástroj a záleží
na kvalitě dat, kterými je software naplněn.
Abychom se stali jedničkou na trhu právních
informačních systémů, museli jsme, kromě
samotného vývoje programu komunikovat,
s množstvím odborníků z právní praxe
i akademické sféry, a to je to, co nám pomohlo
vyhoupnout se na ten pomyslný vrchol. Při

setkáních s odborníky jsme zjišťovali, že na
různé otázky existují různé odpovědi a záleží na
tom, jestli se díváme z úhlu pohledu advokáta,
ﬁremního právníka, soudce, státního zástupce
nebo člověka z akademické sféry. Jelikož
se společnost ATLAS consulting spol. s r. o.
před více než 15 lety zaměřovala především
na pořádání konferencí a seminářů, zrodila
se myšlenka uzavřít kruh a spojit znalost
odborného prostředí s původním know-how.“
Na otázku o koncepci přednášek a výběru
přednášejících nám odpověděla právnička
společnosti a členka organizačního výboru Petra Gříbková. „Kongres jsme rozdělili na několik tématických bloků, kde vystoupí s kratším
příspěvkem zástupce advokacie, státní správy,
ﬁremních právníků nebo akademické obce.
Posluchači tudíž budou mít možnost nahléd-

nout na dané téma z různých úhlů pohledu.
Po bloku přednášek pak následuje diskuze,
která má poměrně velký časový prostor a počítáme s tím, že to bude část s rozhodujícím
přínosem. Při přípravě programu nám velmi
pomohla spolupráce se členy kongresového
výboru a s našimi hlavními odbornými partnery což je Unie podnikových právníků ČR
a Soudcovská unie ČR, jejíž prezident JUDr. Lichovník převzal nad kongresem záštitu.“
Pravdou je, že pohled do seznamu členů
kongresového výboru a přednášejících, stejně
tak jako přehled spolupracujících partnerských organizací, budí respekt a slibuje vysokou odbornou úroveň akce. Nezbývá nám, než
popřát kongresu mnoho úspěchů, a to aby si
zasloužil další články v časopise Brands&Stories vedle dalších úspěšných značek.
INZERCE

Oceňujete na svých cestách kvalitní snídaně?
To v každém případě. V tomto businessu se pohybuji už skoro 20 let a kvalita snídaní je pro
mne banchmark kvality hotelu samotného, jakož i v přístupu managementu hotelu k zákazníkovi. Kvalitní snídaně jsou pro mne značkou
toho, že si hosta váží. V hotelu Perla to je přesně tak, snídaně jsou vždy chutné, čerstvé a pestré. Host si může vybrat zdravě a podle chuti.
Využíváte v hotelu také jejich služby?
Bohužel zcela výjimečně, do Prahy jezdím většinou jen na jednu noc, a tak se maximálně
protáhnu ve ﬁtku. Ale doufám, že až přijedu
opět na více nocí, zkusím i saunu.
Proč jste zvolil hotel v centru města, neměl byste vzhledem k napojení na dálnici D1 vhodnější
bydlet v některém z hotelů na okraji Prahy?
Jak jsem již zmínil, jedním z hlavních důvodů
mých návštěv Prahy, jsou obchodní aktivity
spojené se značkou Benetton, která má head
ofﬁce pro Čechy a Slovensko jen několik desítek metrů od hotelu v Rytířké ulici. Vyhovuje
mi blízkost dvou hlavních pražských „high
streets“, Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, kde se nacházejí prodejny významných
světových módních značek jako např. Flagship
store značky Benetton, kde mohu ve volném
čase pozorovat nové trendy v našem businessu. Z tohoto pohledu pro mne ideálnější řešení, než je Hotel Perla, v Praze neexistuje.
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„Vychutnejte si každý míček!“
Firma SweetGolf CZ vsadila na originální nápad
Na začátku byla celkem praktická myšlenka: Dáme golﬁstům do jejich bagů sladkou dobrotu, která jim ve správný čas
dodá energii. Milovníci hry anglických gentlemanů však moc dobře vědí, že golfové bagy nejsou nafukovací. A tak přišla
doplňující myšlenka: Uložíme tuhle sladkost raději do nějakého pevnějšího obalu, aby nepřišla k úhoně. A originální nápad
(s potenciálem podnikatelského trháku) byl na světě: Co propojit skvělou chuť oblíbených mufﬁnů s netradičním bílým
obalem připomínajícím golfový míček? No jistě! A bylo upečeno , ba co víc: originálně upečeno!!

Seznamte se: Jmenuje se GOLFFIN
a letos v létě oslaví druhé narozeniny.
V červnu 2009 se objevily golfﬁny na tuzemském trhu poprvé. Postaraly se o to majitelé
ryze české společnosti SweetGolf CZ. Golfová
sezóna 2009 byla už v plném proudu, naskočit
do ní nebylo jednoduché. Mladé a dynamické
ﬁrmě se to podařilo díky skvělému ﬁniši v závěru roku. Pro golﬁsty připravila netradiční
dárek pod stromeček - speciální vánoční balení, které ukrývalo golfový míček a dva sladké
golfﬁny.

i letošní sezóna. Cíl je jasný: postupně golfﬁny
rozšířit do dalších golfových resortů po celé
České republice. Majitelé ﬁrmy se zamýšlejí
také nad recepturami nových příchutí golfﬁnů
a rozvíjejí i další aktivity, spojené s děním na
golfových greenech.

štěstí. Originální markovátka Bonjoc, s pravými krystaly Swarovski, prodává ﬁrma v ČR
ve výhradním zastoupení. Premiérově by
se už zanedlouho měl nejméně tucet vzorů
objevit také v několika vybraných golfových
obchodech.

V závěru loňského roku obohatila společnost SweetGolf CZ svoji nabídku o luxusní
golfová markovátka, vyráběná v licenci ﬁrmy
Swarovski. Největší zájem zaregistrovala ﬁrma před Vánocemi, zejména se líbili skvostné berušky a vtipní tučňáčci…  Za speciální
cenu 899 korun si můžete přes internetový
shop kdykoliv objednat ještě např. zlatou
rybku (určitě splní každé vaše přání ), kytičku, která bude ladit k vašemu nápaditému
golfovému outﬁtu, anebo třeba čtyřlístek pro

Letos se společnost SweetGolf CZ rozhodla
podpořit golfovou tour MOTORSPORT GOLFTOUR. Pro nejlepší ženské účastnice jsou
v každé kategorii připravena třpytivá magnetická markovátka Bonjoc, coby atraktivní
výhra. Všichni účastníci se pak mohou těšit
na sladkou svačinku do bagu. To proto, aby
si právě díky Golfﬁnu mohli vychutnat každý
svůj míček!
Více na www.sweetgolf.cz

Po zkušebním rozjezdu si golfﬁny opravdový
křest odbyly až v průběhu loňské golfové sezóny. Na ořechové a kakaové variantě sladké
pochoutky si pochutnávali účastníci hned
několika ﬁremních golfových tour. Golfﬁny se
rovněž objevily na pultech ve vybraných českých golfových resortech. Za úspěch, majitelé
společnosti SweetGolf CZ, považují dlouhodobou spolupráci s golfovým areálem ve Staré
Boleslavi, pro který připravují privátní značku
golfﬁnů. Fakticky to znamená, že obal zdobí jejich logo. V tomto duchu by se měla odehrávat
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Franchising

Stále se něco děje
- i ve franchisingu
Být reportérem o podnikání ve franchisingu není lehké. Každý týden vznikají nové franchisové koncepty, konají se různé akce,
veletrhy, presentace, atd. Vývoj v oblasti franchisového podnikání je velmi rychlý. Podrobnější popis událostí:
Franchise Expo PARIS
(20. - 23. 3. 2011)

Franchisové koncepty
Každý budoucí podnikatel (tím spíše franchisant) si uvědomuje, že nejlepší šanci na úspěch
má výjimečný „značkový“ nápad, pokud ho
zrealizuje jako první v určitém regionu.
Být první, to je to podstatné a důležité v podnikání. Být první v ČR máte možnost například, pokud chcete podnikat v oblasti prodeje
čerstvého pečiva (koncept Backwerk), prodeje
zlata prostřednictvím automatů (koncept Go
to go) nebo v gastronomii (koncept GoPasta či
Vapiano nebo Chicago Roasthouse). Toto jsou
příklady zahraničních konceptů. Pro ty, kteří
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nevládnou dokonalou angličtinou a jsou odkázáni na češtinu, je k dispozici dostatek velmi
zajímavých franchisových konceptů, které právě dokončily pilotní provozy a jsou připraveny
expandovat. V oblasti gastronomie byste si
mohli všimnout konceptu Výtopna (restaurace obsluhovaná modelovou železnicí www.vytopna.cz), velmi elegantního konceptu prodejen optik DOKTOR KLAIN (www.doktorklain.
cz) nebo velmi úspěšného konceptu prodejních center mobilních domů MARVEL Mobilní
domy (www.marvel-mobilnidomy.cz ).
Na své první franchisanty čekají také zástupci konceptu DIET PLUS, který je určen pro
všechny zájemce o podnikání v oblasti redukci
hmotnosti a zdravého životního stylu (www.
dietplus.cz).
Na franchising pomýšlí i řada podnikatelů,
kteří provozují zajímavou prodejnu nebo malou síť vlastních prodejen. Rádi by viděli „tu
svoji“ provozovnu i v jiných městech a chtějí
překvapit konkurenci, kdy tajně připravují franchisový koncept expanze. Důvodem
utajení je získat náskok zejména v přípravné a ověřovací části projektu. Tato fáze trvá
zpravidla 1-2 roky, kdy se ověřuje správnost
nastavení projektu (ekonomika, rozsah služeb
centrály, poplatky, sezónní vlivy, kompletnost
dokumentace, právní dokumenty, informační
systém, …). Teprve po pečlivém vyhodnocení
může franchisor (tvůrce sítě a majitel ochranné známky) nabízet zájemcům licenci na
provozování franchisového podniku. Mnohé
ﬁrmy si myslí, že lze ihned, bez ověření, nabízet podnikatelský nápad, neboť jsou zaslepeni
kalkulací možných příjmů z franchisových poplatků a nadšeni nad možností rychlé expanze
bez jejich vlastní investice. Před všemi podobnými ﬁrmami je třeba podnikatelskou i laickou
veřejnost varovat!

Evropský svátek franchisingu s tradičně vysokou úrovní a velkou návštěvností.
Přes nárůst vystavovatelů
i návštěvníků bylo letos patrné zmenšení výstavních expozic i jistá snaha
o úsporu nákladů franchisových centrál při presentacích systémů (expozice byly menší a skutečné exponáty byly nahrazeny fotograﬁemi
a videoprodukcemi). Bylo tu i méně „nápadů“
(zajímavých myšlenek, novinek). Bylo možné vidět různé varianty jednoho „nápadu“ - realitních
kanceláří, restaurací, ﬁtcenter, autopůjčoven,
prodejen zboží.Určitě by se tu vyjímaly např.
český gastronomický koncept ŠVEJK RESTAURANT nebo VÝTOPNA. Na veletrhu přibylo systémů, které chtějí expandovat pouze ve Francii
a nemají zatím zájem o expanzi do dalších zemí
Evropy. Ze systémů, které známe v České republice, zde vystavoval např.: NATUR HOUSE,
YVES ROCHER, CENTURY 21, PROFIT SYSTEM,
DIETPLUS, NBB, CARRÉ BLANC a další.

Česká asociace
franchisingu
31. 3. 2011 se konala
členská schůze ČAF, na
které bylo zvoleno nové vedení asociace (nová
Správní a Dozorčí rada). Byla představena
nová manažerka kanceláře ČAF, paní Zuzana
Šubrtová, která vystřídala dlouholetou výkonnou ředitelku asociace Hanu Juráškovou. Paní
Juráškové bylo za obětavou práci uděleno čestné členství, jako první osobě za celou dobu
existence ČAF. Bylo také představeno nové
sídlo ČAF v Anglické ulici v Praze.

Nové vedení asociace (zleva): L. Milek, M. Parusová,
I. Lamich (president), H. Pavlíková, J. Lošťák.
13. - 15. 4. 2011 World Franchise
Council meeting + DFV‘s Annual
Franchise Conference. Správní
rada pověřila zastupováním ČAF
a přednesením Country reportu
v Berlíně pana Aleše Tulpu (mezinárodní franchisový poradce, člen ČAF)

19. - 20. 4. 2011
Kurz franchisingu RNDr. Jiřího Lošťáka
v Praze (další termíny na www.lostak.cz )

Další informace o akcích asociace i novinek
z franchisingu najdete na stránkách ČAF
– www.czech-franchise.cz

Ze života značek

Ze života značek

Mini Rocketman

místné MPV tak částečně nahradí i výběhový
model Ulysse.

INFINITI
Inﬁniti hodlá obsadit další segmenty a v Ženevě konceptem Etherea naznačilo směr. Jde
o hatchback nižší střední třídy s prvky crossoveru. Pod kapotou nalezneme hybridní ústrojí
s jedním elektromotorem a dvěma spojkami,
známé ze sedanu M35h.

MINI
Mini jde dále rozšiřování palety modelů a v Ženevě představilo koncept Rocketman. S vozem
Inﬁniti Etherea

v rámci BMW Group zůstat pozadu. Britský
výrobce majestátních limuzín představil v Ženevě koncept 102 EX, což je elektromobil
v karoserii modelu Phantom. Pro pohon automobilka zvolila dvojici elektromotorů, dohromady s 290 kW. Dobíjení baterií lze realizovat
konvenčně nebo pomocí speciální platformy
pro bezdrátový přenos elektrické energie.

Citroën Metropolis

ŠKODA

ŽENEVA: O ELEKTROMOBILITĚ
UŽ NIKDO NEPOCHYBUJE
Ženeva je největším a nejprestižnějším evropským autosalonem a automobilky podle toho k němu přistupují. Prezentace na tomto veletrhu konaného každoročně na přelomu února a března je důležitá, i když zrovna značka nemá nějaké zásadní novinky. Když už zde není
k vidění nejbližší budoucnost, tak jistě ta vzdálenější. O budoucnosti elektromobility v Evropě už nikdo nepochybuje. Zpřísňující se limity
CO2, rostoucí ceny pohonných hmot, ale také ekologie jako taková žene automobilky k vývoji zelených pohonů. Šetrnost k životnímu
prostředí se dostala do marketingových kampaní téměř všech značek.
ALFA ROMEO
Alfa přivezla do Švýcarska koncept malého
sportovního kupé 4C. Jde o menšího sourozence vyprodané limitované série 8C Competizione. Kupé s délkou 4 metry je poháněno
zážehovým čtyřválcem 1,8 TBi (147 kW) ve
spolupráci dvouspojkovou převodovkou Alfa
TCT. Akceleraci z 0 na 100 km/h má dvoumístné kupé s hmotností pouhých 850 kg zvládAlfa Romeo 4C

nout pod 5 sekund a maximální rychlost má
být přes 250 km/h. Zahájení prodeje Alfa Romeo plánuje na rok 2012.

TFSI (300 kW) vůz zrychlí za 4,1 sekundy, spotřeba paliva se má pohybovat okolo 9,1 l/100 km.

AUDI

Citroën poprvé ukázal v Evropě koncept velkého luxusního sedanu Metropolis. Vývoj byl
v režii desénového centra v Šanghaji. Pro studii
zvolil Citroën hybridní pohon kombinující šestiválec 2,0 Turbo (200 kW) spojený s dvouspojkovou převodovkou pro přední kola s elektromotorem (70 kW) pro zadní kola. Metropolis
se má stát základem pro nový model DS9.

Audi naznačilo v Ženevě vzhled příští generace
A3. Značka současně ukázala, že tuto modelovou
řadu rozšíří o sedan. Audi A3 concept je čtyřdveřový sedan dlouhý 4,44 metru. S pětiválcem 2,5

CITROËN

FERRARI
Ferrari si přivezlo do Ženevy zcela revoluční
novinku - FF. Jde o nástupce modelu 612 Scaglietti, tedy čtyřmístného kupé s tvary kombi.
Ferrari FF dostalo však oproti 612 pohon 4x4,
který tak automobilka použila poprvé v historii. Ostatní technika je však typická pro Ferrari: motor V12 6,3 litru (485 kW). Zrychlení z 0
na 100 km/h činí úctyhodných 3,7 sekundy.

FIAT
Fiat se na autosalonu pochlubil prvním modelem, který vyšel z partnerství s automobilkou
Chrysler. Fiat Freemont postavený na bázi modelu Dodge Journey, pohonné jednotky dodal
Fiat. Zpočátku bude k dispozici jen verze s předním pohonem, později také 4x4. Toto sedmi-
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Ženeva se stala místem představení nové korporátní identity značky Škoda, která má českou
automobilku doprovázet v příštích letech expanze na mezinárodních trzích. Ústředním prvkem nové identity je nové logo, respektive dvě.
Barevné bude ve všech propagačních materiálech, černobílé pak na modelech. Premiéru si
nové logo odbylo na konceptu Vision D, který
naznačuje budoucí vzhled modelů Škoda.
dlouhým 3,4 metru se tak značka vrací ke konceptu původního Mini z konce 50. let. Interiér
má uspořádání 3+1, místo za řidičem je spíše
nouzové.

Škoda Vision D

OPEL
Opel v ženevském autosalonu naznačil vzhled
příští generace MPV Zaﬁra, jehož výroba začne
na podzim 2011. Zaﬁra Tourer Concept nese
prvky modelů Insignia, Astra či Ampera. Elektromobil s pomocným spalovacím motorem
Ampera zamíří ve třetím čtvrtletí k dealerům
v Evropě, v Česku se zákazníci dočkají na jaře
2012.

ROLLS-ROYCE
Značky BMW a Mini už mají své koncepty
elektromobilů a Rolls-Royce tak nemůže
VW Bulli

TOYOTA
Průkopník v elektrickém pohonu Toyota pokračuje dále ve svém směru a připravil další
hybridy a elektromobily. Patrně nejmenším
hybridem na světě se stane Yaris HSD, jehož
výroba začne v roce 2012. To malá Toyota IQ
EV bude mít čistý elektromotor.

VOLKSWAGEN
Volkswagen se nevzdal myšlenky nástupce
slavného mikrobusu. Před 10 lety představil
studii VW Microbus v rámci užitkových vozů,
nyní v Ženevě jako osobní MPV VW Bulli.
V Ženevě představený koncept je elektromobilem s agregátem o výkonu 85 kW, nabízí šest
míst k sezení a ovládání některých funkcí přes
iPad.
Mgr. Tereza Klapalová
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Inspirace z Paříže v centru Prahy

Marketér roku 2010 je přede dveřmi

Dreams s.r.o. předvedl to nejlepší ze svého sortimentu na přehlídkovém mole

Kdo získá velkého křišťálového delfína?

francouzské značky 2026 - deux mille vingt six.
Nechyběla ani dlouho očekávaná originální
kolekce paní Evy Beránkové, majitelky boutiqu
Dreams. Závěr přehlídky zpestřil doprovodný
program s tombolou, kde výherci získali Champagne Forget Brimont z prestižního rodinného vinařství ve francouzském Ludes, věnované
partnerem přehlídky společností Good Wine
Lover, luxusní francouzskou kosmetiku GERnétic a spoustu dalších zajímavých cen.
„Po úspěchu minulých přehlídek jsem neodolala a i v letošním roce jsem se rozhodla uspořádat fashion show pro všechny milovníky francouzské originální módy. Jsem ráda, že se naše
přehlídky těší takovému zájmu a móda našeho
boutiqu si získává stále více příznivců,“ říká
majitelka boutiqu Dreams, Eva Beránková.

Ochutnejte svět
s kuchařkami
z LePatia
Originální kombinaci pozoruhodných knih
zaměřených na cestování, design, fotograﬁi,
módu, ﬁlm a v poslední době také publikace
prezentující kuchyni celého světa nabízí osobitá prodejní galerie s téměř dvacetiletou tradicí
- LePatio. Aktuálně například Provence - Škola
provensálské kuchyně s podtitulem Tajemství
surovin a receptů jižní Francie nebo knihu
Francouzské sýry, ideální průvodce při výběru
a určování francouzských sýrů.
Unikátní koncept LePatia se stále rozrůstá: od
koloniálního nábytku, přes klasické francouzské pohovky, designová svítidla, bytové parfémy, sklo, keramiku a další bytové doplňky
až po šperky a nyní také knihy. Díky pestrosti
sortimentu vybíraného s vytříbeným vkusem
zpravidla přímo u výrobců, v zemích původu,
je návštěva LePatio obohacujícím zážitkem.
Stačí si jen vybrat a udělat radost nákupem třeba právě některé z kvalitních knih.

Dne 31. března ožil pražský music club&bar
Phenomen módní přehlídkou boutiqu Dreams
s.r.o. a návštěvníci tak zažili večer ve znamení
francouzské módy. Modelky z agentury Czechoslovak models, mezi kterými jako diamant
zazářila Andrea Verešová nebo Miss ČR 2009
Aneta Vignerová, předvedly nadčasové modely

Nadační fond proti korupci založen!
Už jste si nakradli dost!
Za účasti velvyslance USA v České republice Normana Eisena koncem března ve Vratislavském
paláci v Praze oﬁciálně zahájil svou činnost Nadační fond pro boj proti korupci (NFPK). Jeho cílem
je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou
správu, podpora projektů odhalujících korupci, maximální snaha o „dotahování“ zveřejněných
případů korupce do konce a zejména podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti.
iniciátor založení fondu a jeden z donátorů. „Je
načase vzepřít se nepřijatelné praxi. Už se dál
nesmíme nechat okrádat. Korupce v ČR dosahuje takového rozsahu, že devastuje ekonomiku,“ dodal. Ve správní radě NFPK zasedají také
pivovarník Stanislav Bernard, moderátor Jan
Kraus, ekonom Tomáš Sedláček a Karel Randák, bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky
a informace.

„Počáteční potíže se zrodem fondu mluví za
všechno. Ale smiřovat se s korupcí jako se základním principem fungování čehokoliv v této
zemi už prostě dál nejde,“ uvedl Karel Janeček,
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Kritériem udílení cen je prokázání korupce
významného ekonomického dopadu. Prvními
laureáty cen za odvahu se stali Libor Michálek,
bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí, který informoval o korupci na Státním
fondu životního prostředí a právník Ondřej

Závodský, který upozornil na netransparentní zadávání zakázek v Zařízení služeb Ministerstva vnitra ČR. Cena za odvahu je spojena
s ﬁnanční odměnou ve výši 500 tisíc Kč pro
Libora Michálka a 100 tisíc Kč pro Ondřeje
Závodského.
„Tito lidé riskovali vlastní budoucnost a navzdory chybějící právní ochraně oznámili
korupční podezření na svých úřadech. Odměnou za odvahu a slušnost nesmí být vyhazov
jako v případě Libora Michálka,“ uvedl Janeček. Michálek pak dodal: „Osobně mě mrzí, že
to není především vláda, která by ocenila lidi
upozorňujících na korupční praktiky a která
by se distancovala od těch, kteří nabádají k ničení důkazů.“
„Podnikat se dá i bez korupce, fakt to jde dost
dobře,“ potvrdil Stanislav Bernard, člen správní rady fondu. „Jaké podnikatelské prostředí si
vytvoříme, takové budeme mít,“ řekl. „Korupce je totálně demoralizující a jakoukoliv snahu
o úspory a reformy už v zárodku pohřbívá.
Tento fond vznikl proto, aby ji potlačil. Není
jen pro Janečka a členy správní rady, je pro nás
pro všechny, abychom se za naši zemi nemuseli stydět,“ uzavřel Bernard.
www.nfpk.cz

Již pošesté vyhlásila Česká
marketingová společnost soutěž Marketér roku, tentokrát za
uplynulý rok 2010. Společnost
chce tímto způsobem vyzdvihnout nejen smysl a význam
marketingu pro život společnosti, chce také
vyzdvihnout kvalitu práce nejvýraznějších
osobností oboru v očích odborné i neodborné veřejnosti. Co tedy představuje symbol
soutěže, velký modrý křišťálový delfín, kterého vítěz získává?
Prezidentka České marketingové společnosti
doc. Jitka Vysekalová to vysvětluje slovy: „Snažíme se každoročně vybrat pro ocenění některou z výrazných osobností, která zaznamenala
v uplynulém období na marketingovém poli významný úspěch. Mimo jiné chceme takovýmto
způsobem upozornit na příklady hodné následování nejenom z pohledu efektivity, ale také
etiky podnikání, vztahu k životnímu prostředí
a dalších faktorů, podílejících se na formování
společnosti. Samozřejmou součástí je i vědecká
a pedagogická činnost.
Titul Marketér roku jako nejvyšší ocenění
dosud získali za rok 2005 doc. Ing. Václav Nétek, CSc., ředitel pro strategii a marketing NH
Zábřeh, za rok 2006 PhDr. Petr Fejk, ředitel
ZOO Praha, za rok 2007 Ing. Eva Štěpánková,
ředitelka a majitelka kosmetické ﬁrmy Ryor, za

rok 2008 Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu
českých a moravských spotřebních družstev
a za rok 2009 Ing. Michaela Severová, vedoucí
odboru kultury a CR Města Litomyšl za úspěšné
prosazování marketingových strategií s cílem
rozvoje cestovního ruchu a propagace města
i regionu.“
Soutěž Marketér roku má přirozeně svoje kritéria pro výběr kandidátů. Předseda hodnotitelské
komise prof. Gustav Tomek, který celý proces
výběru během všech dosavadních ročníků řídí,
vysvětluje: „V prvých dvou ročnících jsme se
snažili vytvořit kritéria, která by velmi podrobně
pokryla rozmanitou práci marketingu. To se při
různorodosti působení marketérů stalo velmi
problematickým. Marketing je totiž jeden, ale
může být uplatněn ve ﬁrmách s různým typem
vlastnictví, různé velikosti, různého zaměření.
Základní myšlenka hodnocení je přitom stále
stejná. To znamená ocenit a dát za vzor pracovníkům marketingu nebo v širším slova smyslu
managementu.Vzhledem k podstatě marketingu je jejich přínos nejen ve využití marketingové koncepce pro udržení či rozvoj vlastní ﬁrmy
na trhu, ale i v poznání potřeb poptávajících,
jejich uspokojení a to nejen pokud jde o vyslovené či samozřejmě předpokládané potřeby,
ale v poskytnutí něčeho navíc, tj. něčeho co
zákazníka příjemně překvapí a tím ho na druhé
straně trvale k ﬁrmě připoutá.“

Kolekce Modern
English Florals
plná květin je oslavou
40. narozenin značky
Nová kolekce Modern English Florals celosvětově úspěšné britské kosmetické značky Crabtree & Evelyn přináší krásu rozkvetlé zahrady.
Lavender, Lily of the Valley, Rosewater a Iris
jsou nadčasové vůně, které nyní provázejí řadu
tělové kosmetiky a interiérových vůní.
Všechny produkty jsou zcela bez parabenů, ftalátů, propylen glykolu a minerálních olejů. Každý výrobek této řady je opatřen klasickým balením. Lahvičky s vůněmi jsou ze silného skla,
ozdobené jednoduchým motivem konkrétní
květiny. Autorkou designu je mladá Bella Towse, které se inspirovala zahradou svých rodičů
v Sussexu.
Prvotřídní produkty značky Crabtree & Evelyn
prodávají značkové prodejny v Centru Chodov na Praze 4 a ve Slovanském domě v ulici
Na Příkopě 22 a také e-shop na adrese www.
crabtree-evelyn.cz a můžete vybírat ve vůních
Floral Fragrance z toaletních vod, tělových
a sprchových gelů, tuhých mýdel, tělových krémů a mlék, pudrů, interiérových vůní, svíček
a vonných papírů.
INZERCE

aše spokojenost
je naším úspěchem
Cateringem se zabýváme od roku 2000. Jsme dodavateli cateringu
v Divadle na Vinohradech, ve Státní Opeře Praha, ale není pro nás
samozřejmě žádným problémem realizovat catering kdekoliv jinde.
Jsme schopni zajistit občerstvení ve ﬁrmě, na tiskové konferenci, zahradních párty či grilování.
Z našich referencí můžeme jmenovat například catering v prezidentské kanceláři, poslanecké sněmovně, na různých velvyslanectvích,
v bankách a dalších.
Realizujeme vaše přání v podobě koktejlů, banketů, rautů, číše vína.
Máme zkušenosti s korporátními oslavami, konferencemi a jejich
coffe breaky, vernisážemi výstav a podobně. Akce umíme zajišťovat
na klíč, kromě pohoštění můžeme dodat i hudební produkci, nejrůznější umělecká vystoupení, překvapení oslav (např. vyřezávání loga
ze dřeva či z ledu) a další zážitky.
Působíme také na VŠE Praha, kde jsme součástí studentského stravovacího řetězce, provozujeme pizzerii a zdravou výživu pro studenty.

Tel.: 261 215 813 � e-mail: nazavisti@volny.cz � www.cateringnazavisti.cz
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Dvanáctý ročník konference
Marketing Management ukáže cestu
ven z kolotoče slev, výprodejů a akcí

Sleva značku zabíjí!
mohou účastníci těšit na inspirující přehlídku
deseti úspěšných středoevropských značek,
které se nebály vykročit proti všeobecnému
trendu.
Slevy, akce a výprodeje se v posledních letech
staly nedílnou součástí tržní kultury v České
republice. Podle dat Nielsenu se u nás v akci
prodá v řetězcích 38 % zboží. V některých kategoriích dokonce i přes 50 %, čili většina. Tím
pojem „krátkodobá akce“ popírá sám sebe.
Mají ale značky stále ještě nějakou hodnotu?
Bude šetrný a nyní, po zkušenostech z posledních let, i opatrnější zákazník chtít znovu kupovat značky za cenu odpovídající jejich skutečné hodnotě? Organizátoři konference věří,
že existují i jiné cesty k udržení se na trhu, než
prodej pomocí cenových stimulů. A hodlají to
dokázat na příkladech.
V ranním bloku s názvem „Dobré značky se
prodávají i bez slevy“ zazní mimo jiné například příspěvek o značce Chiquita, která se
pustila do nelehkého úkolu budování značky na komoditním trhu, názor na značkovou
politiku malých pivovarů, sdružených pod
K Brewery Trade, či jaké informace o značkách a nákupních rozhodnutích přináší nástroje neuromarketingu. Ještě dopoledne se

Hlavní příspěvek přednese David Kisilevsky,
bývalý marketingový ředitel Burger King
a ostřílený profesionál s více než dvacetiletou
zkušeností s budováním silných, často i mezinárodních, značek. David se zaměří na to, jak
je výhodné chovat se jako retailer a zároveň
myslet jako značka. Svůj příspěvek nazval „Turning customers into fans“, aneb „Jak udělat ze
zákazníků fanoušky“. Jan Binar, CEO společnosti McCANN ERICKSON, k tomu dodává:
„Každý vztah prochází v dobách změn a tlaku
těžkou zkouškou. Silné značky si dovedou vybudovat a udržet hlubší emocionální vazbu
se spotřebiteli. V některých kategoriích je
dokonce lidé mohou milovat a stát se jejich
fanoušky. Kontinuální dlouhodobé budování
tohoto emocionálního vztahu na poctivých základech a nepodlehnutí pokušení se spotřebitelům vlichotit do přízně líbivými argumenty
je dnes aktuálnější, než kdy předtím.“
Celý program konference je k nalezení na adrese www.marketingmanagement.cz, stejně
jako seznam všech řečníků.

Kde značky najdete

Dostaň se
do Bushmills
Nejstarší palírna whiskey v Bushmills pohostí vítěze celosvětové soutěže a pojede s ním
domů. Colum Egan, hlavní destilatér Old Bushmills Distillery,
v Den sv. Patrika odstartoval
celosvětovou soutěž „Dostaň
se do Bushmills,“ ve které hledá dva kamarády, kteří nejlépe reprezentují
Bushmills ducha přátelství. Ti pak budou mít
šanci pracovat po jeho boku po dobu dvou
týdnů a poznat tajemství výroby whiskey, které je v Bushmills uchováváno již více než 400
let. Poté Colum Egan vybere ze svých sklepů
ty nejlepší kousky Old Bushmills a vydá se na
tour do země vítězů na Bushmills party, na které budou vítězové a jejich kamarádi VIP hosty.
Hlavní destilatér tak bere světoznámou palírnu na cestu za jejími milovníky a vítězové soutěže mohou přivézt Bushmills domů v pravém
slova smyslu.
„Vítězové získají vedle příležitosti pracovat
dva týdny v jedné z nejstarších palíren na světě také možnost vyrobit si vlastní jedinečnou
směs Bushmills Irish Whiskey, budou ubytováni v luxusním střešním bytě, dostanou společné kapesné 5 000 liber a stanou se VIP hosty na
velké Bushmills party,“ jmenuje Colum Egan.
Bushmills nedávno triumfovala na prestižní
soutěži World Spirits Competition 2010 v kalifornském San Franciscu, kde získala titul Nejlepší irská whiskey.

Moser
Praha, Na Příkopě 12, tel.: 224 211 293,
e-mail: pha-prikopy@moser-glass.com
Praha, Staroměstské nám. 603/15,
tel.: 221 890 891,
e-mail: pha-star@moser-glass.com
Karlovy Vary, Kpt. Jaroše 46/19,
tel.: 353 416 136,
e-mail: kv-dvory@moser-glass.com
Karlovy Vary, Tržiště 7, tel.: 353 235 303,
e-mail: kv-trziste@moser-glass.com
Návštěvnické centrum Moser v Karlových
Varech, Kpt. Jaroše 46/19, tel.: 353 416112,
e-mail: museum@moser-glass.com
www.moser-glass.com

Team Honda Power Equipment
BG Technik cs, a.s.
Honda Power Equipment,
U Závodiště 251/8 (z ulice Strakonické),
Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00
GPS: 50°0´42.789´´ N; 14°23´38.356´´ E
Telefon - recepce: +420 283 870 136
e-mail: honda@bgtechnik.cz
www.honda-stroje.cz
www.hondamarine.cz

INZERCE

MOTORSPORT GOLF TOUR je jedna z mála celoročních, sportovně-společenských akcí, která si mezi klienty a hráči získala pověst
dobrého marketingového tahu a současně sportovní akce na vysoké úrovni. Pořadatelům se podařilo skloubit poutavou formou prezentaci výrobků a služeb partnerů tour a kvalitní sportovní klání pro hráče všech výkonnostních úrovní. Pro rok 2011 připravili pořadatelé
pro jednotlivé turnaje rozšířený program, nové doplňkové programy pro nehrající doprovod a nové formy prezentace pro rozšiřující se
počet partnerů, to vše na nejlepších hřištích v České republice. Opravdovou lahůdkou je potom závěrečný turnaj nejlepších hráčů tour ve
Spojených arabských emirátech, kde se utkají s domácím týmem, tvořeným golﬁsty z celého světa. Pořadatelé tour tímto děkují všem
partnerům soutěže a přejí jim do začínající golfové sezony, ale samozřejmě především v jejich podnikání, hodně úspěchů.

Gigasport

Gigasport Praha - Zličín
Avion Shopping Park
Skandinávská 9, Praha 5, tel. 251 013 311
Gigasport Praha - Černý Most
zábavní centrum CČM
Chlumecká 765, Praha 9 , tel.: 281 021 711
Gigasport Průhonice
k.z. Čestlice , Obchodní 112 , tel.: 272 088 511
Gigasport Brno-Modřice
Svratecká 845, tel.: 547 426 611
Gigasport České Budějovice
u Globusu , České Vrbné 2352, tel.: 385 100 211
Gigasport Hradec Králové
u Tesco Hradubická
Rašínova tř. 1686 , tel.: 495 076 911
Gigasport Mladá Boleslav
vedle OC Olympia, Jičínská ul., tel.: 326 900 711
Gigasport Olomouc
Slavonínská 1081/97, tel.: 585 711 011
Gigasport Ostrava
Avion Shopping Park
Rudná 124, tel.: 595 707 811
Gigasport Plzeň
Berounka Park, Nákupní 7, tel.: 377 434 011
Gigasport Bratislava
Avion Shopping Park, Ivánská cesta 12/A
tel.: +421 248 213 711

EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o.
Nákupní 389/3, 102 00 Praha 10
www.europark.cz

Ben&Jerry's

Travel Free, Aš, Friza • Caffé Tripoli, Brno, Starobrněnská 1,
Brno • Coffee shop Lavazza, Brno, Nám. Svobody • Koruna
Pralines Chocolate, Brno, Rašínova 5 • OMV D2, Brno • rest.
Charlie‘s Olympia, Brno,Olympia Centrum, U dálnice 777 •
restaurace galerka, Brno, Olympia centrum, U dálnice 777
• Tripoli restaurant Vankovka, Brno ,Galerie Vaňkovka, Ve
Vaňkovce 1 • Cafe bar Dino, Karviná, Masarykovo náměstí
22/91, Karviná • Billa, Kladno, Klainerova 112 • Bio Point,
Olomouc, Hlavní vlakové nádraží, Jeremenkova 23 • Café
Coffee day Olomouc, Obchodně společenské centrum
Pražská 41, Olomouc • NH hotel, Legionářská 21, Olomouc •
Omega Sport, Legionářská 19, Olomouc • Senimo, Pasteurova
10, Olomouc • Cafe Bajer, třída Míru 763, Pardubice • Kubík
Pec pod Sněžkou • Aquapark Čestlice, Aqupalace Praha,
Obchodní zóna Průhonice - Čestlice, Pražská 138, 251 01
ŘÍČANY • Billa, Obchodní 11, NC Spektrum, Čestlice • Bio
point Hlavní nádraží, Hlavní nádraží, Praha 1 • Cafe Bella
Vida, Malostranské nábřeží • Cukrárna Alchymista, Jan Zajíce
7, Praha 7 • Culinaria - centre of Prague, Skořepka 9, 110 00,
Praha 1 • Ebel coffee bar, Kaprova 11, Praha 1 • Eso market
- Vávra, Urugvayská, Praha 2 • Fresh taste Praha, Thámova
221/7, Praha 8 • Hatašová Magdalena Kotva, Náměstí
republiky, Praha 1 • In medio, Jankovcova 1037/49, Praha
7 Classic 7 Business park • Nile house, Karolínská 1, Praha 8
• Thámova, Praha 8 • V parku, Praha 4 - Roztyly • Kavárna
„U zavěšenýho kafe“, Úvoz 6, Praha 1 • Kunratická stodola,
K Libuši 1197, Praha 4 Kunratice • Lavazza Cafe, Řevnická 1,
Metropole Zličín, Praha 5 • Little Town Budget Hotel, Praha,
Malostranské nám. 260/11 • OMV Plzeňská, Praha 5, Plzeňská
sever • OMV Strakonická, Strakonická, Praha 5 Chuchle •
OMV Argentinská, Argentinská, Praha 7 • OMV Želivského,
Želivského, Praha 3 • Palace Cinemas Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1 • Potraviny U Michala, Za Pohořelcem 4,
Praha 6 • Potraviny U vody, Roztocká, Praha 6 • Restaurant
U costella, Malostranské nám., Praha 1 • Relay HDS, Aviatická
2/1017 Letiště Praha-Ruzyně Airport, 16100, Praha 6 • Twin
cafe Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 • Billa • V Celnici
1031/4, Praha 1 • Galerie Myšák, Vodičkova ul. 710/31,
Praha 1 • Černokostelecká 1919, Praha 10 • Počernická 96,
Praha 10 • Karlovo náměstí 10, 2097, Praha 2 • Budějovická
1667/64, Praha 4 • Plovdivská, Praha 4 • Tilleho nám. 793,
Praha 5 • Jeremiášova ulice, Praha 5 • Na Petřinách 55, Praha
6 • Evropská 695, Praha 6 • Jugosl. Partyzánů 1580, Praha 6 •
Letenské náměstí 38/7, Praha 7 • Vysočanská 20/382, Praha 9
• Galerie Fenix, Náměstí OSN, Praha 7 • Albert HM • Praha
Butovice • Praha Průhonice • Praha Chodov • Brno • Plzeň
Olympie • České Budějovice • Teplice • Mladá Boleslav •
Olomouc • Hradec Králové • Albert SM • Václavské náměstí, Můstek, Praha 1 • nám. Republiky - Palladium, Praha 1 •
Nebušická 491, Praha 6 - Nebušice • Křižíkova 213/44, Praha
8 - Karlín • Plzeňská 344 (Zlatý Anděl), Praha 5 - Smíchov
• Palác Flóra, ul. Vinohradská, Praha 3 • Střelničná 1660,
Praha 8 - Kobylisy • Vinohradská 50, Praha 2 • Veronského
nám. 403, Praha 10 • Pekárenská, IGY, České Budějovice •
Florenc, Praha • Ečerova 2, Brno - Bystrc • Pálavské nam. 1,
Brno - Vinohrady • Halasovo nam.5, Brno-Lesná • Hrnčířská
6, Brno - Královo Pole • 30. Dubna, Ostrava • V. Vacka 6037,
Ostrava-Poruba • Horova 1223/1, Karlovy vary

SAFINA a.s.
tel: 241 024 111
www.saﬁna.cz

Prodejny: Vestec, Vídeňská 104, 252 42 Jesenice,
tel.: +420 244 910 303 • Vojtěšská 18, 110 00 Praha 1,
tel.: +420 224 934 699 • Kozí 3, 110 00 Praha 1,
tel: 224 817 176 • U Zeleného stromu 3,
466 01 Jablonec n. Nisou, tel.: +420 483 315 384
• Čechova 44, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 374 531
• Veveří 18, 602 00 Brno, tel.: +420 541 245 858
• Kostelní 5, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 116 081, 083
• Palackého 4501, 430 01 Chomutov,
tel.: +420 474 652 716

CARLA spol. s r. o.
Krkonošská 2850
544 01 Dvůr Králové nad Labem
www.carla.cz

Agentura Helas, s.r.o.
Klášter minoritů sv. Jakuba
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1
tel: + 420 220 570 708, fax: + 420 222 310 926
e-mail: helas@helas.org
www.helas.org · www.exportnicena.cz
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Art deco · GALERIE 22
Husitská 22, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 717 633
E-mail: info@galerie22.cz
www.galerie22.com

Hotel Perla
Perlová 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic
www.perlahotel.cz

Julius Meinl Coffee Intl., a. s.
U Nákladového nádraží 6
130 00 Praha 3, Česká republika
www.meinlkava.cz
www.meinlcoffee.com
www.facebook.com/juliusmeinlczech

SweetGolf CZ s.r.o.
Šimáčkova 1372/12, Praha 7
www.sweetgolf.cz

Seznam inzerce:
ATLAS CONSULTING • BLUE EVENTS • CATERING NA ZÁVISTI • GRANDHOTEL PUPP • KPK DISPLAYS • LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •
• MOTORSPORT GOLF TOUR • PRO TIME • RODINNÝ PIVOVAR BERNARD • SYBA • TRANSPORT – TV •
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