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Příběh značky Longines

Příběh okřídlených
přesýpacích hodin
Společnost Longines, která byla založena v roce 1832 ve švýcarském městečku St. Imier, oslavila v roce 2012 180. výročí
svého vzniku. Švýcarská hodinářská společnost světově proslula díky svým úspěchům dosaženým na poli hodinářského
technologického vývoje a pokroku. Její hodinářské know-how je založeno na tradici, eleganci a pracovním výkonu. Společnost Longines se může chlubit mnohaletou zkušeností z oblasti oﬁciálního sponzorství časomíry, kdy byla a je oﬁciálním
partnerem jak světových sportovních šampionátů, tak partnerem mezinárodních sportovních federací.

V roce 1832 přichází do obchodního oddělení ﬁrmy založené v St. Imier Auguste Agassiz.
Auguste Agassiz tak vstupuje do hodinářského světa a velmi rychle si v něm nachází své
místo. Stává se manažerem ﬁrmy a společnost dostává jméno Agassiz & Co. V té době
společnost vyrábí hodinky na základě tzv.
systému „établissage“. Jde o to, že hodinky
vyrábějí přímo místní a okolní hodináři ve
svých domácích dílnách a potom je dodávají
do obchodního oddělení. Auguste Agassiz je
díky svým obchodním kontaktům dále velmi
úspěšně prodává ve světě, zvláště v Severní
Americe.
V roce 1850 přebírá vedení obchodního
oddělení Ernest Francillon, synovec Auguste Agassiz. Když Ernest Francillon přijímal
odpovědnost za vedení obchodního oddělení, již přemýšlel o tom, jak by zdokonalil
výrobní postupy v oblasti hodinářské řemeslné výroby. Nakonec došel k závěru, že
bude nejlepší spojit všechny jednotlivé dílčí
etapy řemeslné výroby hodinek do jednoho
místa a pod jednu střechu. Ernest Francillon
se snažil o to, aby vznikla továrna, kde se budou hodinky kompletovat a ﬁnalizovat, a to
za pomalého zavádění mechanizace. Aby se
dal zrealizovat tento plán, bylo nutné koupit
přilehlé pozemky.
V roce 1866 Ernest Francillon koupil pozemky na pravém břehu řeky Suze, která protéká údolím v St. Imier. Tyto pozemky místní
lidé nazývali Les Longines. Když na nich
Ernest Francillon postavil svou továrnu v roce 1867, tak ji pojmenoval Longines podle
tohoto místního jména. Ernest Francillon ve
svém podniku zaměstnal svého příbuzného,
mladého a perspektivního inženýra, Jacquese Davida, aby mu pomohl s plným rozvojem
mechanizace výroby hodinek. V 70. letech
18. století se rozhodnutí Ernesta Francillona
reorganizovat a inovovat výrobní metody
ukázalo jako správné a začalo přinášet své
první úspěchy. Továrna Longines se tak mohla dále rozvíjet až do první třetiny 20. století.
V roce 1911 měla továrna Longines 1 100
zaměstnanců a její výrobky se prodávaly po
celém světě.
Společnost Longines získala za svůj technický a technologický vývoj a rozvoj mnohá
ocenění. Vytvořila si tak pověst nejvíce oceňované hodinářské společnosti na mezinárodních a světových výstavách. Na výstavě
v Barceloně v roce 1929 se společnost Longines mohla pyšnit již nejméně deseti vítězstvími Grand Prix.
V roce 1889 si Ernest Francillon nechal patentovat obchodní jméno Longines a logo
v podobě okřídlených přesýpacích hodin.
V současné době má společnost Longines
nejstarší stále používané jméno a logo, které
kdy bylo registrováno u World International
Property Organization (WIPO). Už v roce
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Conquest Classic
nadčasová kolekce
pro svět dostihů...
1867 společnost Longines používala své logo
okřídlených přesýpacích hodin a své obchodní jméno „Longines“. Snažila se tak prosazovat kvalitu ve svém oboru a potlačovat
všechny snahy o padělání Longines výrobků,
které usilovaly o poškození věhlasu známé
a zavedené hodinářské ﬁrmy.

LONGINES A SPORT:
Příběh s velkou historií
Díky neustálé touze být na vrcholu oborového technologického poznání a pokroku si
společnost Longines během 20. století vytvořila síť výhodných partnerství, která jí umožnila podílet se svým hodinářským know-how
na rozvoji prestižních sportovních disciplín.
Počátky zájmu společnosti Longines o jezdecký sport sahají až do roku 1878, kdy společnost vyrábí chronograf s vyrytým emblémem žokeje a jeho koně.
Longines v současné době zajišťuje časomíru jak u rovinných jezdeckých dostihů,
tak parkurového skákání a vytrvalostních
jezdeckých soutěží., např. H. Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum Endurance Cup,
většina CSIO a CHIO Nations Cup eventů
a samozřejmě CSIO Barcelona a Dubai Show
Jumping Championship.

Společnost Longines, jako partner nejprestižnějších rovinových dostihů na světě nyní
uvádí na trh kolekci Conquest Classic. Conquest byla značka patentována přes WIPO
(Světová organizace duševního vlastnictví)
dne 25. května 1954. Od té doby nese název
„Conquest“ mnoho úspěšných modelů vyráběných ﬁrmou Longines.
Řada je věnována divákům, kteří sdílejí nadšení z nejprestižnějších závodů na světě od
Chantilly po Hong Kong a od Dubaje po
Royal Ascot.
Jedním ze stěžejních modelů je Conquest
Classic chronograf v provedení kombinace
oceli a 18K růžového zlata, kde pouzdro má
průměr 41mm, model je opatřen automatickým strojkem cal.L688 se sloupcovým kolem,
který společnost ETA vyrábí výhradně pro
Longines.
Součástí tohoto modelu Conquest Classic je
ocelový tah v kombinaci s 18K zlatem, který
je opatřen bezpečnostní překlápěcí sponou.
Společnost Longines patří do skupiny Swatch
Group Ltd., což je největší výrobce hodinářského zboží na světě. Společnost Longines
reprezentovaná svým logem okřídlených
přesýpacích hodin má v současné době svá
prodejní místa ve 130 zemích světa.

Společnost Longines se může chlubit partnerstvími s nejslavnějšími dostihovými soutěžemi na světě, jako je Prix de Diane Longines, Dubai World Cup, Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe, Royal Ascot, H.H. The Emir´s
Trophy, Longines Singapore Gold Cup, Melbourne Cup Carnival, Gran Premio Longines, Longines Handicap de las Américas,
Grand Prix Longines Lydia Tesio, Longines
Grosser Preis von Baden a slavné Kentucky
Derby.
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Příběh značky Peugeot

Současnost značky Peugeot

200 let

do svých mlýnků i výběrové koření – malabarský černý pepř z indického pobřeží, muntocký bílý pepř z ostrova Bangka, kamennou
sůl nejvyšší čistoty, muškátový oříšek, chilli
a další speciality.

Mlýnek jako designová dekorace
Současná kolekce mlýnků Peugeot obsahuje
tolik designů a provedení, že si vybere skutečně každý tak, aby mlýnek přesně zapadl

francouzské elegance, kvality
a inovací ve službách chutí

do designu jeho kuchyně. Mlýnky jsou dřevěné, ocelové, akrylátové, lakované, klasických
i moderních tvarů.
Vysoké oblibě se nově těší i mlýnky elektrické, a to pro snadnou manipulaci – k jejich
ovládání vám stačí jedna ruka.
Pokud hledáte praktický a krásný doplněk
na jídelní stůl a nezastupitelného kuchyňského pomocníka, podívejte se na širokou
nabídku mlýnků Peugeot.

Mlýnky na koření Peugeot jsou ztělesněním francouzské vášně pro gastronomii a umění užívat života.
Počátky historie Peugeot však měly k výrobě
gurmánských nástrojů daleko – prvotním
artiklem francouzské manufaktury, kterou
bratři Peugeotové vybudovali ze zděděného
mlýna, byly ruční pily a ocelové korzetové
kostice. Do kuchyní značka vstoupila až roku
1840 svým (dodnes vyráběným) patentním
mlýnkem na kávu, který se stal retro ikonou,
a prvními mlýnky na koření roku 1872. Ty
už zdobilo proslavené logo kráčejícího lva
na šípu, které bylo patentováno roku 1858.
Každý rok se těchto mlýnků vyrobí přes dva
a půl milionu kusů.
Peugeot nabízí své dokonale funkční výrobky pod poetickým názvem, který dokonale
vystihuje jejich poslání - Chutě koření.

takovým pojmem, že jejich výroba zůstala
nepřerušena a dodnes náleží PSP Peugeot
a Automobiles Peugeot do jednoho
koncernu.

Kolekce Peugeot
pro milovníky vína

I když jsou další vývoj a proslulost ﬁrmy
spjaty zejména s automobily Peugeot (od
r. 1890), mlýnky na koření Peugeot se staly

Dokonalá funkčnost, poctivé zpracování, elegantní design,
dvousetletá tradice výroby, prvotřídní kvalita – to jsou atributy,
které z mlýnků koření Peugeot učinily symbol pověstné francouzské vášně pro gastronomii.

Vyrobeno a testováno lidmi
Každého mlýnku se během jeho výroby dotýkaly ruce francouzských pracovníků.
Tradiční dřevěné mlýnky jsou vyráběny výhradně z francouzských a vybraných
španělských stromů (zejména buků), které
jsou vcelku dodávány do továrny Peugeot
v Quingey, v srdci Francie, kde jsou uloženy
k dokonalému vyschnutí a až poté jsou rozřezány a z jejich dřeva vyřezána těla mlýnků.
Z jediného kusu dřeva
se vyrábějí mlýnky
dlouhé i 110 cm! Poté
následuje moření
a lakování pěti až
dvanácti vrstvami
laku, každá je zvlášť
vytvrzována v UV
pecích, a označení
logem Peugeot. Lev
symbolizuje dynamiku a inovaci, šipka
zase kvalitu, energii
a vývoj. Po každém
výrobním kroku následuje kontrola, při
které pracovníci vyřadí
všechny komponenty, které
vykazují byť sebemenší
nedokonalosti.
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mlýnků je dnes však již vybavena systémem
uSelect, který umožňuje volbu ze šesti přednastavených hrubostí mletí od nejjemnějšího
prášku, k preciznímu dochucování, po pořádné kusy pepře, například na steak. A protože Peugeot koření skutečně rozumí, nabízí

K Francii neodmyslitelně patří také prvotřídní vína, proto v produkci této světové
značky nemůže chybět ani kolekce prémiových vinných doplňků. Příprava, podávání

a konečně náležité vychutnání vína, to je
rituál, který se neobejde bez adekvátních
nástrojů. Jen tak se může krása vína plnohodnotně rozvinout.

Karafy na víno Peugeot

Mlecí mechanismus vynikající přesností
Těla mlýnků a mlecí mechanismy pak ručně
kompletují pracovníci, kteří každému mlýnku dávají nedocenitelný dotyk lidské ruky,
který mlýnky Peugeot odlišuje od masových
výrobků, které vznikají doslova bez zásahu
lidského faktoru. Kontroloři pak ověří součinnost jednotlivých součástí mlýnku a jeho
bezchybné fungování. Díky takto složitému
výrobnímu procesu Peugeot poskytuje celoživotní záruku na mlecí mechanismus.

To nejdůležitější u mlýnku na koření je ale
mlecí mechanismus. I jeho výroba probíhá
výhradně v továrně Peugeot v Quingey.
Peugeot postupně vyvinul šest specializovaných mechanismů, každý pro jiný typ koření
tak, aby jeho konstrukce optimálně odpovídala charakteru a tvaru daného koření. V nabídce tak jsou mlýnky na sůl, na pepř, na chilli
papričky, mlýnky na bylinky, na muškátový
oříšek a nejnověji i na vlhkou mořskou sůl.
Hrubost mletí lze u tradičních mlýnků
Peugeot nastavit utažením korunky, většina

Nepřekonatelné know-how Peugeot v segmentu pomůcek pro milovníky vína lze snad
nejlépe demonstrovat na sortimentu jeho
dekantačních karaf... Od odzátkování lahve
do okamžiku, kdy k vínu přivoníte a usrknete první degustační doušek, může nápoj
diametrálně změnit své vlastnosti a charakter. A to jen prostým působením vzduchu.

Karafy pro zralá červená vína a vína bílá
Ušlechtilá zralá vína jsou velmi citlivá - jejich
aroma dosáhlo svého vrcholu a každá výrazná
změna podmínek může výsledek jejich dlouhého zrání k dokonalosti nevratně ohrozit.
Jsou pro ně proto určeny karafy s dlouhým
tenkým hrdlem, které zabrání nadměrnénu
okysličování a širokou, avšak nízkou základnou, v níž vynikne krásná barva nápoje. Tento typ karafy je optimální i pro dekantování
bílých vín, u nichž omezené množství kyslíku umožní rozvinutí subtilních květinových

a ovocitých tónů, zároveň však neohrozí jejich osobitou kyselinku.

Karafy pro mladá červená vína
Chuťové i vonné nuance mladého červeného
vína vám zaručeně pomůže odhalit karafa
pro ně určená. Taková karafa má široké hrdlo
a vyšší základnu. Hladina vína tak dosahuje,
ve srovnání s karafami pro vína zralá, mnohem větší plochy, a díky širokému hrdlu dochází k výraznému okysličení vína, které má
za následek razantní rozvinutí aromatických
látek a redukci agresivních kyselin.
Výhradním distributorem
Peugeot Saveurs d‘épices
a Saveurs de vins
je Potten & Pannen – Staněk
www.pottenpannen.cz
e-shop: www.vasekuchyne.cz.
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Historie značky Mauviel

M’stone2 ztělesňuje ryzí design a ryzí materiál a je vřele přijímána zejména moderními
gourmety.

NÁDOBÍ S TRADICÍ
TRVAJÍCÍ 180 LET

VÍCEVRSTVÝ MATERIÁL - MULTIPLY

Kuchyňské nádobí Mauviel 1830 provází renomé nejlepšího nádobí na světě.
Profesionálové i zapálení amatérští kuchaři oceňují jeho špičkovou kvalitu,
bezchybné řemeslné zpracování, skvělý design a především radost z vaření,
kterou Mauviel do kuchyně přináší.
Historie značky se začala psát v roce
1830, když Ernst Mauviel v normandském městě Villedieu-les-Poeles
založil manufakturu na výrobu
měděného nádobí. Samotné
město Villedieu-les-Poeles je
známé také jako „Měděné
město“ - tradici zpracování
kovů (mědi a bronzu) zde
založili ve 13. století rytíři
vracející se z křížových
výprav – právě na Blízkém východu si osvojili
umění tamních slévačů
a kovotepců.

ŘEMESLNÉ
MISTROVSTVÍ
A NEPŘEKONATELNÉ
KNOW-HOW
Funkčnost a kvalitu nádobí určuje především jeho
materiál. Nádobí Mauviel
je vyráběno z prémiových
materiálů, jako je měď, hliník
a ušlechtilá nerezová ocel,
což ve výsledku přináší úsporu energie, optimální výkon,
dlouhou životnost a především radost z vaření.
Výjimečné řemeslné zpracování, které je i dnes v mnoha krocích prováděno ručně, a v neposlední řadě i skvělý design
stojí za výsadním postavením
značky, která je ikonou francouzského nadšení pro vše, co
souvisí se skvělým jídlem.
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KRÁSA MĚDI
Měď je preferována profesionálními kuchaři, protože
je nejlepším vodičem tepla mezi
kovy. Vaření v ní je tedy nejen
úspornější, ale i přesnější, což
přispívá k lepším výsledkům
kulinárních mistrů.
V roce 1989 představil
Mauviel první nádobí
kombinující měď a nerezovou ocel. Pro zajištění vyššího komfortu
a bezpečnosti vyvinul
vlastní výrobní technologii, která umožňuje precizní spojení tradičního
měděného těla s vnitřní
vrstvou z nerezové oceli
18/10 – měď tvoří 90 %,
ocel pak pouhých 10 % pro
optimální využití vlastností
mědi při vaření. S adaptačním diskem Mauviel lze
i v tomto profesionálním
nádobí vařit i na moderních
indukčních sporácích.

Špatnou pověst oceli pro výrobu nádobí
překonal Mauviel v roce 1995 vyvinutím pětivrstvého materiálu Multiply (3 vnitřní vrstvy aluminia a vnější a vnitřní vrstva z oceli
18/10), který je schopen rychlé a rovnoměrné
distribuce tepla, jako je tomu u měděného
nebo aluminiového nádobí. Tento inovativní materiál, představený v kolekci M’cook,
v sobě ideálně spojuje odolnost, praktičnost
a skvělé užitné vlastnosti oceli a poskytuje
profesionálním i domácím kuchařům výhody
špičkové kulinární technologie. Optimálně
také splňuje požadavky vaření na indukci.
Řadou M’cook posílil Mauviel své postavení
referenční značky v oblasti kulinárního vybavení.
V roce 2003 pak značka uvedla nové rukojeti
odolné proti zahřátí. Tyto rukojeti se znakem
ﬁrmy, ražené z oceli, symbolizují funkčnost
a modernost nádobí, které je nese.
„Vaření je kombinací radosti z práce, kreativity, nadšení, vzrušení z experimentování
a objevování, kterým promlouváte k lidem,
pro které jídlo připravujete. I díky nádobí
Mauviel se mi daří prostřednictvím mých
pokrmů vyjádřit přesně to, co chci.“
Yannick Alléno,
francouzský šéfkuchař oceněný
třemi hvězdičkami Michelin

V roce 2011 vyhrál s nádobím Mauviel
M’cook dánský šéfkuchař Rasmus Kofoed
nejprestižnější gastronomickou soutěž
Bocuse d’Or.

INOVATIVNÍ M’MODERNE
Nejnovější řadou Mauviel je kolekce M’moderne. Minimalistické pojetí tvarů, podtržené
moderními skleněnými poklicemi, dává plně
vyniknout ušlechtilosti zvoleného materiálu,

zároveň však oceníte jeho praktický aspekt
– snadné mytí dokonale hladkých a čistých linií. Masivní lité ocelové úchyty s výrazným logem Mauviel 1830, ﬁxované robustními nýty,
vytvářejí k tělu nádoby harmonický protiklad,
tak typický pro francouzské pojetí estetiky.
Tělo nádoby je vyrobeno z robustního hliníku s kartáčovanou povrchovou úpravou,
vnitřek nádoby je však tvořen praktickou,
odolnou a především maximálně hygienickou ocelí 18/10. Hliníkový korpus byl zvolen
nejen pro svou krásu a nízkou hmotnost, ale
především proto, že tento materiál patří mezi
kovy k nejlepším tepelným vodičům. Akumulace a distribuce tepla při vaření je tak velice
rychlá, rovnoměrná a i nepatrnou změnou
výkonu sporáku je možné dosáhnout výrazně jiných parametrů vaření.
Mauviel je dodavatelem slavných
restaurací a hotelů (Hotel Plaza
Athenee Paris, Hôtel de Crillon)
i prezidentského Elysejského paláce.

POD VEDENÍM SEDMÉ GENERACE
V současné době má Mauviel více než 250 obchodů v padesáti zemích celého světa. Špičkové nádobí Mauviel používají ty nejslavnější
restaurace oceněné michelinskými hvězdami.
Vedení rodinné ﬁrmy je nyní v rukou Valérie
Le Guern Gilbert, která reprezentuje sedmou
generaci vlastníků z rodiny Mauviel.

DESIGN & KOMFORT
Inovativní řada M’stone2 oslní všechny milovníky designu a zdravého vaření. Tělo
z anodizovaného hliníku skvěle vede teplo
a vnitřní keramický nepřilnavý povrch Thermolon umožňuje komfortní vaření s menším
množstvím tuku a samozřejmě velmi snadné
čištění.

V České a Slovenské republice
mohou zákazníci z nabídky
výrobků společnosti Mauviel 1830
vybírat v prodejnách
Potten & Pannen – Staněk
a na webu www.vasekuchyne.cz

Svým tradičním nádobím
Mauviel vybavoval mj.
i kuchyně Titanicu. Je
známo, že pro loď byly
objednávány jen výrobky
nejlepší z nejlepších.
V kuchyňském vybavení byl
zvolen Mauviel.
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Příběh značky La Martina

Technologické inovace

abychom vyráběli prvotřídní a precizně propracovanou výbavu pro ty, kteří se věnují
koňskému pólu,“ říká Lando Simonetti, zakladatel značky La Martina.

La Martina a koňské pólo

ikona koňského póla
La Martina je celosvětově známá argentinská módní značka a ikona královského sportu - koňského póla. Od svého založení v roce
1985 navrhuje a vyrábí módní oblečení, obuv a doplňky nejvyšší kvality. Mezi hráči póla se díky pečlivě zpracovaným produktům stala
vyhledávanou značkou a je také oﬁciálním dodavatelem dresů a vybavení pro nejdůležitější světové pólové turnaje. Značka La Martina
je v současné době zastoupena více než 70 obchody napříč všemi kontinenty, často ve velmi luxusních lokacích, jako jsou Buenos Aires,
Palm Beach, St. Tropez nebo Dubaj. Jako jediná textilní značka otevřela svůj obchod v Londýně za přítomnosti anglické královny.
Příběh značky

Od sportu do módního průmyslu

Seznamte se s Landem Simonettim – právě
tento neuvěřitelně charismatický muž stojí
za zrodem dnes již celosvětové značky. Vše
začalo v roce 1982, kdy si Lando, nadšený
hráč a milovník póla, uvědomil, že na trhu
je těžké najít značku zaměřenou na výrobu
vybavení pro tento sport. V té době neexistovala žádná ﬁrma, která by poskytovala
kompletní výstroj. Vše se tehdy řešilo přes
těžko dostupné argentinské řemeslníky,
kteří na zakázku zhotovili jednotlivé produkty. A to byla výzva pro Simonettiho,
Argentince italského původu, který si nejdříve vybudoval kariéru v módní branži
v USA. Lando chtěl tvořit výrobky nejen
lépe dostupné, ale především esteticky výjimečné a zároveň splňující bezpečnostní
potřeby hráčů. Od první myšlenky do oﬁciálního zrodu značky La Martina to trvalo tři
roky. V roce 1985 se otevírá první prodejna
v Buenos Aires - v té době místo plné ob-

Značka si postupně vybudovala reputaci
na pólovém hřišti a návrháři dodnes hledají inspiraci ve fascinujícím světě koňského
póla. La Martina nejdříve vyráběla jezdeckou
obuv a sedla pro pólové hráče. Měla dokonce
vlastní tým, závodící na nejvyšších příčkách.
Moment, kdy se značka rozhodla vstoupit
i do módního průmyslu nastal, když vystavila
týmový dres v jedné ze svých prodejen a nastalo něco naprosto nečekaného. Vystavený
kus působil jako magnet na lidi, kteří se začali v prodejně čím dál častěji zastavovat a triko
poptávat. La Martina tak začala vyrábět první
dresy pro pólové týmy, kluby a v neposlední
řadě pro Mezinárodní pólovou federaci, která je partnerem La Martiny už přes pětadvacet let. Zároveň si trika oblíbili i mladí lidé,
kteří se světem póla neměli nic společného.
Chtěli nosit pólové triko ve svém každodenním životě. „Stali jsme se módní značkou, ale
nikdy jsme nezapomněli, proč jsme vznikli:
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chodníků ze všech koutů světa, kteří právě
do Argentiny jezdili vyhledávat precizně
propracované produkty, které pak dováželi
do obchodních domů se zvučnými jmény,
jako například Harrods.

Ne nadarmo si Mezinárodní federace póla
a Argentinská asociace póla zvolili La Martinu
za oﬁciálního dodavatele. Dnes značka dodává vybavení do více než 85 klubů, na 100 mezinárodních událostí ročně a také do několika
lukrativních škol a univerzit (například Yale,
Eton, Harvard, Cambridge a Oxford). I přes
to, že je La Martina značka mezinárodní a světoznámá, zachovává si rodinnou atmosféru.
Vznikla jako malá rodinná ﬁrma a v tom duchu i pokračuje se svou expanzí kolem světa.
Vytvořila speciální oddělení s názvem Polo
Management Group, které se věnuje propagaci póla ve světě. Svou centrálu má v rodném
Buenos Aires a jednotlivé kanceláře jsou strategicky rozmístěny po světě.

Výbava hráče póla se skládá z ochranné přilby (většinou v barvě týmu, aby bylo možné
hráče rozpoznat i z větší dálky), jezdecké
obuvi, která sahá až po kolena, bílých kalhot (většinou z denimu) a barevného dresu
(polo trika) s velkým číslem, které označuje
pozici hráče v týmu. Součástí výbavy mohou
být také rukavice, chrániče zápěstí a kolen,
maska na tvář a bičík. K výbavě každého
hráče neodmyslitelně patří kůň, kterých má
hráč hned několik. S jedním neodehraje víc
jako dva úseky a toho nejlepšího si nechává
na konec – na závěrečný úsek. Nohy koní
jsou chráněné před pálkou bandážemi, hřívy
ostříhané a ocasy jsou zapletené tak, aby se
do nich nezamotala pálka.
Značka investuje velké ﬁnanční prostředky do technologického vývoje a díky tomu
je vedoucí společností v inovacích a bezpečnosti v oblasti vybavení pro pólo. Vždy bere
v úvahu požadavky a potřeby profesionálních hráčů, je nekompromisní a neupouští
z nároků na design. La Martina vyvinula nový
koncept bot a chráničů na kolena. Jsou ručně
vyráběny z pěti odlišných vrstev kůže a tak
poskytují extrémní ochranu a pohodlí.
Inovacemi prošly také ručně vyráběné
chrániče na lokty, které díky preciznímu
zpracovaní zaručují volný pohyb, pohodlí
a vysokou bezpečnost. Skládají se z několika
neoprenových vrstev, které dokonale padnou a tím umožnují plnou ﬂexibilitu. Jádro
z pevných uhlíkových vláken má ergonomický tvar a přizpůsobí se anatomii ruky, chrání
oblast loktu a umožňuje hráčům neomezený
pohyb kloubů.
La Martina také vyvinula speciální helmu,
která splňuje nejvyšší technologické požadavky profesionálních hráčů. Helma z edice
Pro Evolution Series je vyrobena ze třech
různých materiálů: Kevlar, uhlíkové vlákno
a těsnící pěnové články. Tyto vrstvy rozklá-

dají šokovou energii při nárazu a tím zvyšují
bezpečnost pólového hráče. Jsou mnohem
lehčí a odolnější než helmy vyrobené z tradičních materiálů. Pohodlí je ještě větší díky
„Three Way Strap“ systému, protože helma
dokonale přilne.

Kolekce La Martina
Nová kolekce pro sezónu podzim/zima 20132014 ztělesňuje dlouhodobé a silné propojení značky se světem póla: to je na jedné straně
svobodné, divoké a tradiční argentinské a na
straně druhé v sobě ukrývá jistou vznešenost
typickou pro Británii a Viktoriánskou Anglii.

Argentinská módní značka La Martina
vznikla a vyrostla z konceptu, že pólo není
jen sport, ale také životní styl, který vyznává
mnoho lidí. La Martina je celosvětové známá
pro svou exkluzivitu a prestiž. Poskytuje hráčům póla vysoce kvalitní technické vybavení
a nehrajícím nadšencům zároveň nabízí stylové oblečení inspirované excelentním výkonem pólistů.
Pólové akce se považují za významné společenské události. Návštěvníci si kromě velkolepého zážitku mohou dopřát piknik, při
kterém se probírají témata od umělecké scény až po obchod. Dámy přicházejí noblesně
v kloboucích a pánové se těší na rozhovory
s významnými obchodními partnery.

Koňské pólo
Historie koňského póla sahá až do antických dob a díky své honosnosti získalo přezdívku sport králů. Jeho původ je dodnes nejasný. Tvrdí se, že už starověcí Peršané
hráli pólo před 2500 lety a nazývali jej „Chaughan“ – což byl název pro pólovou pálku. Samotný název „pólo“ má pravděpodobně původ v Tibetu, kde tento sport nazývali „Pulu“. Později byl tento název vlivem anglické kultury pozměněn na „Polo“
tak, jak ho známe dnes.
V období 1900 – 1939 bylo pólo dokonce olympijským sportem. Jde o týmový
sport, ve kterém proti sobě stojí dva čtyřčlenné týmy jezdců na koních. Hřiště má
rozměry 274x146 metrů. Celý zápas je rozdělen do 4 – 8 úseků. Jeden úsek, tzv.
„čaka“ (chukka) trvá 7 minut. Cílem hráčů je za pomocí pálky (maletky) dostat
míč do soupeřovy brány. U každé z nich stojí rozhodčí, který sleduje, zda míč přešel
řádně přes branku. Celou hru řídí jeden hlavní rozhodčí, kterému sekundují čároví
rozhodčí.
Každý hráč má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10. Součet handicapů jednotlivých hráčů určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů mezi soutěžícími
týmy slouží zároveň jako počáteční skóre zápasu. Handicap -2 znamená, že jde
o hráče nováčka, zatímco handicap 10 mají nejlepší pólisté. Je velmi složité dosáhnout handicapu 10 a podařilo se to jen pár hráčům na světě. Všichni jsou zároveň
členy argentinského týmu, což svědčí o jeho pozici.

11

Současnost značky Veba

obléká

Manažerské dárky

Afriku

Příběh značky Veba jsme uvedli v minulém vydání časopisu Brands&Stories. VEBA
využívá jako svoji značku Quality Since 1856, což napovídá o tom, jak dlouhá a zajímavá její historie je. K tomuto letopočtu se datuje počátek průmyslové výroby textilu na Broumovsku. Benedikt Schroll tehdy zahájil výstavbu mechanické tkalcovny
v Broumově –Olivětíně. V těchto prostorách VEBA nadále pokračuje ve výrobě.
Dnes patří VEBA k nejvýznamnějším výrobcům žakársky tkaných bavlněných textilií
v Evropě. Zaměřuje se na produkci oděvního
a domácenského sortimentu. Výrobky VEBA
jsou z 90 % určeny na vývoz především do Afriky a Evropy.
Výhradně pro „černý kontinent“ VEBA
vyvinula africký brokát, což je unikátní žakárský výrobek založený na extremně hustě
dostavené bavlněné tkanině z nejjemnějších
přízí z egyptských bavln. Součástí ﬁremního
know-how jsou africké motivy, speciﬁcké
vazby a zejména speciální úpravy, jejichž
kombinace rozhoduje o úspěchu nabídky
a postavení brokátu na trhu. Vývoj speciálních úprav je silnou stránkou technologie
společnosti Veba i v porovnání s nejvyspělejší konkurencí. Africký brokát v bílém provedení je na cílových trzích, v zemích západní
Afriky, dále barevně upravován a konfekčně
zpracováván na tradiční africké oděvy – slavnostní agbády a civilnější kaftany s bohatým
zdobením a výšivkami.
Pro oblasti evropských metropolí a centrální Afriky nabízí uni barvené a pestře tkané
brokáty. Nová tiskárenská technologie přináší další možnosti nabídky potištěných afrických tkanin.

VEBA míří na arabský trh …
I přes úspěch v Africe hledá Veba nové trhy
a je ve fázi příprav kolekcí speciálních voálů,
saténů, pláten a arabských šátků pro vstup
do zemí Perského zálivu.
Africké voály byly vyvinuty na základě
poptávky po prodyšnějším, splývavějším
a celkově odlehčenějším materiálu, než je
klasický africký brokát. Přitažlivost produktu
spočívá v integraci vlastností obou dvou velmi různorodých výrobkových linií (brokát
a voál) do zcela nového typu tkanin, který
nese charakteristické znaky obou a slučuje
jejich výhody. Jedná se o originální program,
který v současné době vyrábí pouze Veba.
Výkladní skříní produktů VEBA je Africký
butik ve Velehradské ulici v Praze, kde si zákazníci mohou vybrat a zakoupit africké tkaniny v metráži. Více na www.veba.cz.
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Přirozená
krása bavlny

Ekologicky šetrné výrobky bez chemických úprav
Společnost Papillons uvádí na trh novou zajímavou linii ekologicky šetrných výrobků
vyráběných ve spolupráci se společností Veba Broumov.
Nová kolekce povlečení, prostěradel, froté
ručníků a osušek řady Natural cotton klade
důraz na zachování přírodní čistoty bavlny.
Základem výrobků je nejkvalitnější bavlna
a ekologicky šetrná výroba bez použití chemických úprav. Bavlně je zachován její přírodní charakter a barva. Na výrobcích Natural

cotton lze nalézt tmavé zbytky tobolek bavlny,
které jim dodávají přírodní autenticitu.
Výrobky jsou velmi příjemné na omak
a vzhledem ke svému přírodnímu základu
jsou vhodné i pro alergiky.
Na výběr jsou povlečení ve 3 osvědčených
kvalitách - Ornella, Carmine a Geon. Pro povlečení byl zvolen zdobný uzávěr na niťové
knoﬂíky. Froté výrobky zastupují v kolekci
Natural cotton nové značkové ručníky a osušky výjimečné kvality Grand s vytkaným symbolem motýla. Tuto kvalitu společnost uvádí
poprvé na český trh.
Zajímavé výrobky s vysokou užitnou hodnotou nakoupíte ve značkových prodejnách
Veba a na e-shopu. Více najdete na stránkách
společnosti www.papillons.cz
Společnost Papillons nabízí i zakázkovou výrobu ﬁremních dárků pro různé příležitosti.
Ráda Vám připraví nabídku .
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Současnost značky Veba

Elegance is an attitude
Simon Baker

Nejlepší volba pro
Váš příjemný pobyt ...
Hotelový resort VEBA je největší komplex v oblasti hotelnictví, gastronomie a volno-časových aktivit v regionu. Jeho jádro tvoří Hotel VEBA, který zahájil svou činnost v roce 1993, v roce 2011 byl rozšířen o hotel Manor House a v blízké době se
rozroste o školící centrum.

Hotel Manor House, „Gentlemen’s club“,
nabízí hostům ubytování a relaxaci spoje-
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nou s příjemnou zábavou v unikátní vile
z dvacátých let minulého století na protilehlém kopci, jihovýchodně od areálu Hotelu
VEBA. Budova je navržena v konzervativním
anglickém stylu, ten podtrhuje jak přilehlá
zahrada, tak i interiér hotelu, kde nechybí
anglický bar, salónek, herna s kulečníkem
a stoly na šachy.
Milovníci golfu mohou využít golfové hřiště
Grosshof nedaleko hotelového resortu, k dispozici je i golfový trenažér pro období zimy.
V blízké době bude vybudován nový tenisový kurt s profesionálním povrchem a umělým osvětlením.
Více na www.hotel.veba.cz

Conquest Classic

www.longines.com

Hotel VEBA nabízí komfortní prostředí, jeho
atmosféru deﬁnuje samotná budova, vila
z první poloviny minulého století, kterou
mimo útulných pokojů tvoří vstupní hala, restaurace, kavárna, salónek a letní terasa. Lůžkovou kapacitu pak zvyšují sousední budovy
Dependance a Solitér na celkových 31 pokojů. Od ruchu okolního světa je hotel chráněn
parkovou zahradou ve francouzském stylu,
jako stvořenou pro podvečerní procházky.
Zahrada, jejíž součástí je prostorný altán s grilem a dětský koutek, je propojena s městskou
volno-časovou zónou Álejka s velkým množstvím atrakcí pro děti.

Káva Piazza D’Oro

Výjimečný
zážitek
z pravého
italského
espressa
nyní
v novém
hávu
Značka Piazza D‘Oro,
nabízející kávu té nejvyšší
kvality, nyní přichází se
zbrusu novou identitou,
která svou povahou slibuje
nezapomenutelný zážitek
z dokonalého italského
espressa. Nejlepší káva,
to je potěšení pro všechny
smysly. Káva Piazza D‘Oro je
zárukou naprosté spokojenosti,
neboť nabízí vynikající chuť,
neodolatelné aroma, stylový
vzhled a špičkový servis.
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Piazza D‘Oro přináší opravdu
výjimečný zážitek z vysoce
kvalitního espressa – od
nabídky prvotřídních kávových
směsí přes nový stylový
design až po zodpovědné
zajišťování zdrojů a maximální
zákaznickou podporu a servis.

Piazza D‘Oro zpracovává jen ta nejlepší kávová zrna odrůd
Arabika a Robusta z celého světa a jejich neustálou kontrolou
garantuje prvotřídní kvalitu svých prémiových kávových směsí.

Kávové směsi výjimečné kvality
Prémiové kávové směsi Piazza D‘Oro Espresso vynikají svou výjimečností a osobitým chuťovým proﬁlem
– od jemné, a přesto komplexní až po bohatou a plnou chuť tmavě pražených zrn. Tyto pečlivě namíchané
a pomalu pražené kávy tvoří speciální nabídku odlišných charakterů, ze kterých si vybere opravdu každý.

FORZA, 100% Arabika, je silná,
vyrovnaná káva s vybroušeným
aroma, pro dokonalé ristretto či
espresso a také ideální základ pro
cappuccino, espresso macchiato
a café latté.

Objevte půvab jemné a vyvážené kávy
DOLCE, 100% Arabiky, novinky na
českém trhu, která je exkluzivní směsí
se sametově hebkou chuti. Perfektní pro
přípravu espressa a zároveň inspirace
pro lehké cappuccino či café latté.

ESTREMO je káva se sílou
tmavě pražených zrn, směs
pro přípravu výrazného
espressa s nasládlými tóny.
Je ideální pro silné ristretto,
espresso a mléčné variace.

Velmi silná a chuťově vyvážená káva INTENSO
v sobě spojuje hluboký charakter espressa
s jemným sladko-kořeněným a čokoládovým
dozvukem. Oblíbená směs pro přípravu
znamenitého ristretta, espressa a jako základ
pro přípravu speciálních kávových nápojů.

Zažijte espresso, které chutná stejně výtečně, jako vypadá
Prodej, servis a distribuci kávy Piazza d‘Oro pro Českou republiku zajišťuje společnost Douwe Egberts Czech Republic
s.r.o. svou divizí Douwe Egberts Professional. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info-cs@DEMB.com.
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Příběh značky Peak Performance

Peak Performance

Peak Performance
přichází do Česka

Láska ke sportu.
Láska k přírodě.

Právě přichází na český trh nová sportovní značka - PEAK PERFORMANCE. Značka pro ty z vás, kteří mají nejraději ten pocit vzrušení, když stojí před bílým svahem. Pro ty, které nenaplňuje nic jiného než adrenalin při výskoku na lyžích. Pro
ty, kteří jdou vpřed navzdory všem překážkám. Pro ty, kteří se nebojí. Mnoho lyžařů po celém světě si tuto značku oblíbilo a kdo ji vyzkoušel, její vášni propadl.

Značka Peak Performance se rozrostla a stále
roste, a to ve všech směrech. Jde o víc než jen
o logo na bundě. Vždy šlo o daleko víc. Značka vyjadřuje životní styl. Peak Performance
vtrhla do nového století s dvěma tisíci nových nápadů. Otevřela novou vlajkovou loď
– velký obchod Peak Performance v centru
Stockholmu a kromě toho i obchody v Düsseldorfu a v Dubaji. Značka rozšířila kolekci,
objevila nové funkční materiály vhodné pro
běh a uvedla novou kolekci pro trénink v tělocvičně. Je jedno, jestli propadnete golfu
nebo free-ride lyžování. Peak Performance
vyrábí oblečení pro lyžování, outdoor a hiking, golf, běh, kolo, training a ﬁtness.
Dnes je Peak Performance největší skandinávskou značkou sportovní módy, která se
prodává na 20 trzích. Je distribuována pro-

Když se z vášně stane povolání
aneb z garáže na vrchol
Kdo za značkou stojí a odkud je?

Příběh s heslem „lyžaři lyžařům“

V roce 1986 se tři nadšení lyžaři rozhodli
opustit svá dosavadní zaměstnání a vydat se
na cestu dobrodružství: ve švédském Åre si
založili vlastní ﬁrmu. Od samého počátku
se veškeré jejich snažení zaměřilo na výrobu technicky vyspělého aktivního oblečení
a nadčasové módy pro volný čas. To vše s nekompromisním důrazem na kvalitu a s přírodou jako hlavním zdrojem inspirace. I po 25
letech se jejich výrobky a veškerá činnost řídí
jednoduchou ﬁlozoﬁí, již si zakladatelé kdysi
v začátcích vzali za svou: „Děláme oblečení,
které se nám líbí a chceme ho sami nosit.
Sami zakladatelé komentují zrod takto:
„V roce 1986 jsme započali něco nového a od
začátku to skutečně bylo dobrodružství. Dobrodružství - to je hlavně a především stav mysli. Dobrodružství prostě máme v povaze
a stále vyhledáváme příležitost, jak zažít
něco nového a vzrušujícího. Právě to
nám umožňuje inspirovat lidi k tomu, aby se řídili vlastním srdcem
a věnovali se tomu, co je jim blízké; aby v sobě objevili své dobrodružné já. Neexistuje nic hezčího
než bílý svah, lyže na nohou a volnost, kterou v tu chvíli máme.“

Všechno začalo v zimě roku 1986 v Åre, kdy se
parta nadšenců vrátila z lyžování a rozhodla
se založit Peak Performance. Åre se nachází ve
švédské provincii Jämtland. Na světě je jenom
jedno Åre, ale existuje spousta dalších míst,
která se mu podobají. Cortina, Chamonix,
Vail, Aspen, Verbier, Zermatt nebo St Moritz.
Jsou to tradiční horská střediska se stejnou
atmosférou exkluzivity a tradice, jakou má
Åre. Všechna však mají něco společného. Ve
vzduchu je cítit nadšení a smysl pro sdílené

hodnoty společné všem slavným horským
střediskům světa.
Tahle místa nejsou zrovna nakloněna novinkám. Zůstávají věrná své dlouhé tradici
a lokality pro obchodní podnikání se tu často
dědí z generace na generaci. Zdejší starousedlíci neměli tak docela v plánu zničehonic
vyklidit pozice partičce Skandinávců v supermoderních bundách. Dalo by se říct, že tým
Peak Performance osaměle stál na setmělé
sjezdovce se spoustou překážek – což byl
přesně ten typ výzvy, který mají rádi. Věci se
daly do pohybu až poté, co si pár místních
bossů zalyžovalo s jejich ﬁnančním ředitelem. Tvůrci, kteří své nápady a svou inspiraci hledají na svahu při lyžování a po nocích
navrhují, kreslí a balí objednávky, vytvořili
kolekce pro všechny milovníky lyžování, ale
i jakéhokoli jiného dobrodružství.
Deset let od vzniku už Peak Performance
byla velkou ﬁrmou. Známou, dobře zavedenou, vysoce oceňovanou. Úspěšnou ﬁrmou,
která se znovu a znovu posouvá vpřed. Marketingové oddělení vytvořilo motto: The Great Outdoors - to v sobě mělo zahrnovat vše:
vzrušení, extrémní sporty, divokost a tvrdý
trénink. Mělo vyvolat touhu být pořád venku.
O tom přece Peak Performance je.

P

rincipy, jimiž se řídíme, jsou
dnes tytéž jako před 25 roky.
Ano, čas letí, když se dobře bavíte.
Jako by to bylo včera, kdy jsme se
rozhodli změnit svět lyžařského
oblečení. Jako by to bylo včera,
kdy jsme si u pracovního stolu
v Åre načrtli obrysy snu, který se
měl brzy vyplnit.“

„

Zakladatelé Peak Performance
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střednictvím 83 vlastních obchodů, sedmi outletů, v rámci partnerství se zhruba 2000 maloobchodními prodejci a také online prodejem.
V Čechách byly již otevřeny dva obchody
- v OC Zličín a v OC Chodov, bude následovat
v Galerii Myslbek.

Žijte dobrodružně
„Místo, kde se vrcholky hor dotýkají
nebe a kde voda omývá zem, je naším domovem. Zde žijeme, tvoříme
a měníme sny ve skutečnost. Naše nekonečná láska k přírodě je naší věčnou inspirací a udává směr našim
dobrodružným životům již od roku
1986. Peak Performance – značka
založena s vášní ve švédském městečku Åre. Žijte dobrodružně.“

ACTIVE
Aktivní kolekce
Aktivní kolekce je srdcem i duší značky; tady
začali. Už přes 25 let vyrábí Peak Performance
technicky vyspělé, inovativní oblečení pro aktivní životní styl s jediným cílem – aby výrobky svým nositelům umožňovaly dostat se dál
a žít dobrodružněji. Když se rozhodnou zdolat
ten nejvyšší vrchol, značka je tu pro ně, aby
jim pomohla udělat z jejich osobního vítězství
tu nejlepší vzpomínku na zimní dovolenou.
Na začátku to bylo oblečení na lyže, ale pak
autoři zjistili, že si něco musí obléct i po návratu ze sjezdovky. Protože ví, že není snad
nic příjemnějšího než pocit únavy po celém
dni na svahu a posezení s přáteli u krbu s hřejivým nápojem v ruce.

CASUAL
Neformální kolekce
Neformální kolekce je pevně zakořeněná v historii Peak Performance - historii ﬁrmy, jež vyrábí kvalitní oblečení. Jednotlivé kusy si berou
inspiraci jak ze skandinávského stylu, tak z pobytu na čerstvém vzduchu; typické jsou pro ně
přírodní tkaniny, dokonalé střihy a perfektní
zpracování. To vše zkombinovali s funkčními
materiály našeho aktivního světa – a na světě
je jedinečná kolekce, kde každý detail má svou
úlohu a každičký šev sehrává svou roli.
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Manažerské dárky

Pryč je již doba lacině vyhlížejících dárkových a reklamních předmětů. Obchodní partneři, klienti i zaměstnanci dnes umí ocenit kvalitu i originální design. Lze vlastně mluvit i o jakémsi trendu značkových reklamních předmětů. Pokud dárek skončí v šuplíku, celá
investice ztrácí smysl. Jde přece o to, aby si obdarovaný co nejčastěji vzpomněl na značku či ﬁrmu darujícího. A právě takovým dárkem mohou být diáře, adresáře nebo zápisníky značky Paperblanks. Ty již dvacet let vyrábí kanadské nakladatelství Hartley & Marks
Publishers Ltd. V něm si stojí za tím, že i v dnešní technické společnosti je ručně psané slovo důležitým pojítkem mezi lidmi.

Potěšte své klienty
a partnery krásou…
A právě takovým dárkem mohou být diáře, adresáře nebo zápisníky značky
Paperblanks - krása, která uchová rukopis jako královská pokladnice.

Mezi zajímavé novinky letošního
roku patří pořadače a krabičky. Pořadače se dvanácti
kapsami, kam se vejde A4 papír, vypadají jako elegantní
kabelka. Krabičky s magnetickým zavíráním jsou učeny pro uchovávání tajností,
kamínků z dovolené, šperků, pralinek, čokolády, vlastně čehokoli.
Paperblanks je značka diářů a zápisníků vysoké
kvality a unikátních designů. Každý kus je pečlivě zhotoven z kvalitního papíru neběleného
kyselinou. Desky jsou vyráběny v Evropě ze
100% recyklovaného materiálu. Papír je neprůsvitný a nepropíjí inkoust. Designy jsou inspirovány různými kulturami a umělci z celého
světa, což je evidentní na každém zápisníku.
Paperblanks si klade za cíl spojit užitečnost
a praktičnost s exkluzivitou svých výrobků.
Nevynikají pouze nevšedním designem, ale
i tím, že jsou zhotoveny v kvalitní
šité vazbě. Paperblanks kombinuje svědomitou výrobu, elegantní styl a pečlivou ruční
práci tak, aby vytvořil jedny z nejžádanějších diářů
a zápisníků na světě. První
diáře a zápisníky Paperblanks spatřily světlo světa
v 90. letech v Kanadě
a dnes se prodávají po
celém světě. V důmyslných vzorech designérky Supriti Bharmy
je možné se setkat
s různými kulturními

vlivy ve více než stu návrzích. Výsledkem jsou
originální diáře s nezaměnitelnými obálkami:
například kolekce rukopisů slavných osobnostní, francouzské hedvábné tkaniny z 19.
století nebo japonské lakované umění. Diáře
přinášejí požitek nejen pro oči, ale také pro
duši a je radost do nich psát. Nakladatelství
Hartley & Marks se chová zodpovědně k životnímu prostředí. Ve svých výrobcích používá pH-neutrální papír, který získává výhradně
z trvale udržitelných zdrojů. Zásadním hlediskem při výběru exkluzivního papíru je navíc
požadavek na správnou absorbci inkoustu.
Písmo na stránkách zápisníků Paperblanks
se proto ani nerozpíjí a neprosakuje na
další listy, ani papírem neprosvítá.

U příležitosti dvacetiletého výročí značky Paperblanks byla letos
v Praze k vidění originální výstava
Příběh značky Paperblanks aneb
Dvacet let designových zápisníků
v Muzeu Karlova mostu.
Výstava představila pestrou škálu zápisníků
Paperblanks s motivy
navrženými od roku
1992 až po současnost.

Vystaveny byly zároveň i zcela nové kolekce
roku 2013: Gold Inlay, Vintage Vogue, Shiraz
and Kirikane. Bylo to vůbec poprvé v historii,
kdy bylo možné spatřit všechny minulé i současné kolekce v jedné expozici. Ke zhlédnutí
byly původní vzory nejúspěšnějších zápisníků
i to, jak se vyvíjely od dob začátků ﬁrmy až do
dnešního dne. Současný populární zápisník
William Morris byl vystaven vedle své první
verze z roku 1997. V expozici byly rovněž
zahrnuty motivy s rukopisy mnoha slavných
a významných osobností.

Dodání produktů Paperblanks je rychlé a bezproblémové, většina zásilek dorazí za týden od
objednání. Co se týče cenové politiky, platí jiné
obchodní podmínky pro ﬁrmy, nabízející dárkové
předměty k dalšímu prodeji a jiné pro společnosti,
které chtějí diáře využít pro vlastní potřebu. Výše
poskytovaného rabatu se vždy odvíjí od objemu
zakázky. Je také možné zajistit potisk ﬁremním
logem, vlepení reklamních listů nebo převázání
reklamním páskem.
Šíři designů a kolekcí je možné vidět
na webu www.paperblanks.com. Jakékoli
dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Dana Loew
na mobilu +420 607 522 649 nebo
e-mailem dloew@hartleyandmarks.com.

21

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERM

MOSER VYTVÁŘÍ ORIGINÁLNÍ
KŘIŠŤÁLOVÁ DÍLA,
KTERÁ PŘINÁŠEJÍ KRÁSU
Značka Moser je již tradičně zárukou nejen vysoké

D E S I G N M O S E R

uměleckořemeslné úrovně zpracování, ale také jedinečného designu navrhovaného talentovanými výtvarníky. Díky tvůrčí spolupráci sklářských mistrů Moseru
a výtvarníků vznikají limitované kolekce a unikátní umělecká díla originálního designu oceňovaná na celém světě.
Vzniklá díla jsou názorným dokladem tradiční snahy sklárny uplatnit své mistrné sklářské techniky a udávat směr
v moderních atraktivních trendech.

Váza BEAUTY 580
Šířka: 15 cm
Cena: 6 770,-Kč

Svícen OPTIMAL 41011
Výška: 17 cm
Cena: 2 930,-Kč

Váza UNITY 577
Výška: 11,5 cm
Cena: 3 430,-Kč

Design: Jiří Šuhájek for Moser

Hodiny OBLOUK 2913
Výška: 10,5 cm
Cena: 6 760,-Kč

PRODEJNÍ

GALERIE

MOSER

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
www.moser-glass.com

KARLOVY VARY
V
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

Stojánek na tužky PURE 41019
Výška: 5 cm
Cena: 950,-Kč

NECHTE SE INSPIROVAT KŘIŠŤÁLOVÝM SVĚTEM MOSER A POTĚŠTE
SVÉ BLÍZKÉ, OBCHODNÍ PARTNERY ČI ZAMĚSTNANCE.

Manažerské dárky

lorem ipsum is simply

Vinařství Kolby patří k nejstarším svého druhu na jižní Moravě. První zmínky o pěstování révy
v Pouzdřanech se datují k roku 1244, nicméně zdejší vinice existovaly prokazatelně již před
tímto datem. Počátky pěstování vinné révy na jižní Moravě jsou dávány do souvislosti s působením legií římského císaře Marka Aurelia ve druhém století našeho letopočtu. Jeden z římských táborů se pravděpodobně nacházel i přímo nad vinicemi, na vrcholu kopce Kolby.

Vážíme si práce
našich předchůdců…
užívány k uskladnění a zrání lahvového vína.
Teprve po dvou letech se dostávají do distribuce. Z části krásného sklepa vinařství Kolby
byla vybudována degustační místnost, kde se
mohou konat degustace, oslavy, večírky a to
s doprovodem jejich skvělých vín a po domluvě třeba i s cimbálovou muzikou.

Dřevěná krabice s dřevěnou vatou na 6 lahví

Dříve sloužilo vinařství pouze pro dodávky
společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. Po
odkoupení dnešním majitelem Josefem Šmídem došlo k velkým změnám, pouze kvalita
vína zůstala. Vinařství Kolby buduje svoji značku a honosné postavení na trhu. Vína dodává
pouze vybraným restauracím, cateringům a vinotékám. Samozřejmě uspokojuje i zakázky
vína jako ﬁremního dárku, čemuž je dokonale
uzpůsoben vzhled nejen vinět, ale i design
dárkových kazet. Graﬁcky zdařilá linie korporátní identity dává dárku punc luxusu.
Jméno Vinařství Kolby je odvozeno od stejnojmenného kopce ležícího na okraji obce
Pouzdřany. Svou ﬁlozoﬁí navazuje tato vinařská společnost na staletou tradici a um svých
předků. K pěstování révy využívá starou
viniční trať „KOLBY“ související s přírodní
rezervací Pouzdřanská step. Vinice je rozložena na svažitém pozemku s JJZ orientací.
Zpracování hroznů probíhá v technologicky
moderně vybaveném provozu, avšak s velkým podílem ruční práce. Ve vinařství je
kladen velký důraz na rychlé a šetrné zpracování hroznů. Jsou vybírány pouze prvotřídní
bobule, takže z jednoho keře poslouží pouze
na jednu lahev vína. Víno je zde vyráběno
metodou řízené fermentace v nerezových

tancích, s používáním čistých kultur kvasinek. Ke zrání červených vín se používají
dubové sudy, které jsou umístěny ve sklepích
ze 17. století. Tyto sklepní prostory jsou vy-

280,-/ks

Dárková kazeta na 6 lahví

240,-/ks

Kapacita degustačního sklepa je cca 42 osob,
občerstvení je dle tel. dohody. Více info na
pouzdrany@kolby.cz a tel.: 519 415 495.

Taška na 1 lahev

25,-/ks
24

Dřevěná dárková krabice na jednu lahev

280,-/ks

Nosič na 2 lahve

20,-/ks

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
25
KOLBY a.s. | Česká 51 | 691 26 Pouzdřany | Tel/Fax: +420 519 415 495 | E-mail: pouzdrany@kolby.cz | www.kolby.cz
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V dnešní době, která se vyznačuje přebytkem nabídky čehokoliv, často nehledáte jen to, co uspokojí Vaši potřebu, ale hledáte něco,
co Vás i potěší a přinese něco navíc. A stejně tak chcete potěšit i někoho ve svém okolí, obchodního partnera, kolegy či zaměstnance.
Být v něčem originální je to, co má teď úspěch, i to, co si lidé zapamatují. A Vy přece chcete, aby si
na Vás někdo vzpomněl. Lahev vína se vypije, ale kvalitní a praktický dárek zůstává.

Česká značka
s inspiracemi pro design domovů
Své o tom vědí klienti značky SCANquilt, která v sortimentu designového bytového textilu nabízí mnoho inspirativních možností.
Klasikou, která potěší každého, jsou kvalitní
ručníky ať jednobarevné, nebo vzorované.
Z nabídky SCANquilt neuděláte chybu, protože ručníky jsou savé a příjemné na omak.
Kdo jednou vyzkoušel hebkost bambusového
vlákna, ví, o čem mluvíme. Ručníky a osušky
jsou vítaným dárkem v každé domácnosti
a není jich nikdy dost, na sport, do sauny,
či jen pro chvíle relaxu v koupelně. Ženy
mohou snít v přítomnosti ručníků a osušek
AROMA s vůní levandule nebo vanilky. Pánové sportovní a dobrodružnější povahy zase
ocení plážové osušky s motivy plachetnic
nebo jen elegantní ručník na golf.
Mnoho z nás velmi zaměstnaných a vytížených
ale potřebuje také chvíle odpočinku a hitem
posledních let je trávení chvilek volna s přáteli nebo jen ve dvou při vaření a stolování.
Pokud vyberete jako dárek designové utěrky
nebo prostírání, úspěch máte vždy zajištěn.
Kdo z nás žen by neocenil pomocníka do kabelky, když hledáme doklady, klíče, mobil či

lesk na rty. Praktický organizátor do kabelky,
kam se vše vejde, můžete navíc jednoduše
dávat každý den do jiné kabelky podle toho,
která se Vám hodí k botám a novým šatům.
Také jistě nerady všechny ty nezbytné drobnosti přemisťujete a skončíte proto u černé
nebo bílé kabelky. Dobrá zpráva ale je, že
už nemusíte a komukoliv takový dárek dáte,
bude Vás mít každý den na mysli. Na prodejnách SCANquilt najdete mnoho barev tohoto
zázraku jménem Lady vak VIP ve dvou velikostech.
Dobrou volbou pro chvíle odpočinku pak
jsou originální polštáře s motivy novin nebo
neodolatelné válečky s dekorem dřevěných
polen. Bát se ale nemusíte, válečky se vytvarují přesně tak, jak potřebujete. Možnost mít
takové poleno vždy nejen na gauči, ale i na
cestách třeba v autě, ocení zaručeně každý.
Toto byla jen malá ochutnávka sortimentu
značky SCANquilt, která má v celé republice
síť 33 maloobchodních prodejen a zabývá se
i distribucí pro ﬁremní klientelu. Vaše konečné rozhodnutí může podpořit i letošní ocenění značky SCANquilt jako SUPERBRANDS
2013, které je výrazem spokojenosti jejích
klientů a uznáním odborné veřejnosti.

Pokud si nebudete jisti, jaký dárek zvolit,
můžete vybrat dárkový certiﬁkát a vlastní
volbu ponechat na obdarovaném. I tak Vás
bude mít stále na mysli...
Kontakt:
info@scanquilt.cz • www.scanquilt.cz
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Současnost značky Jika

že se model distribuce osvědčil, česká pobočka jej postupně nabídla i dalším ﬁrmám ve
skupině - Polsku, Anglii a Itálii. Pro umístění
centrálního skladu do Znojma hovořila nejen
jeho strategická poloha vůči našim klíčovým
trhům, ale důležitou roli zde sehrála i jazyková vybavenost a ﬂexibilita českého týmu.
Letošní rok je pro ﬁrmu velmi výjimečný i z historického hlediska, závod ve Znojmě slaví 135.
výročí svého založení. Co všechno k této akci
plánujete?
Naše znojemská keramička je nejstarším
funkčním závodem s průmyslovou výrobou
tohoto sortimentu v celé Evropě. Její výrobky
byly už od počátku proslavené svojí kvalitou
a výjimečností. Unikátní byl i propracovaný
design a výtvarné pojetí. To vše jsme se snažili ukázat na výstavě „Není trůn jako trůn aneb
korunovační klenoty hygieny“, která probíhá
od 18. července do 7. října v Domě umění

Přejeme si,
aby Jika znamenala
vybavení celé koupelny

Městského muzea ve Znojmě. Návštěvníci
tu mohou vidět ukázky toho, co se v závodě
vyrábělo od jeho počátků v roce 1878 až do
konce sedmdesátých let dvacátého století.
Unikátním vystaveným kouskem je například
toaleta Nautilus vyrobená na konci devatenáctého století. Na konci září připravujeme
Den otevřených dveří s programem pro děti
i dospělé. Jeho součástí bude i prohlídka
znojemského závodu.
Keramika a nábytek se logicky pojí s designem. Jaké máte zkušenosti v této oblasti?
Dlouhodobě spolupracujeme například s designérem Michalem Janků, který pro nás připravil kolekci Jika Tigo. Jak je vidět ze zájmu
zákazníků, spolupráce to je velmi úspěšná.
Těší nás i spolupráce s UMPRUM, konkrétně
se studenty designu. Letos zde pod vedením
Maxima Velčovského vznikly jako klausurní
práce zajímavé návrhy toalet i umyvadel. Návštěvníci je mohou vidět na výstavě v Domě
umění ve Znojmě nebo v říjnu na Design bloku v Praze.

Už po několik let spolupracuje Laufen CZ s nadačním fondem Kapka naděje. Jak se tato spolupráce vyvíjí?
S Nadačním fondem Kapka naděje jsme začali spolupracovat v roce 2008. Od té doby
se nám povedlo společnými silami vybavit
dětská oddělení již jedenácti nemocnic na
území celé České republiky sanitární keramikou v celkové hodnotě více než 1 200 000
korun. Oproti původní dohodě jsme navýšili
spolupráci o téměř 400 000 korun a počítáme s tím, že budeme spolupracovat i nadále.
Těší nás, že můžeme pomáhat tam, kde to je
potřeba.

Společnost LAUFEN CZ má být na co pyšná. V posledních letech se jí daří, ačkoli trh jinak stagnuje, nabírá
nové zaměstnance a rozšiřuje výrobní portfolio. Letos má za sebou i velké oslavy. Její výrobní závod ve Znojmě, v němž se vyrábí keramika Jika, oslavil 135. výročí od svého založení. Na to, co stojí za tímto úspěchem
i co plánuje ﬁrma do budoucna, jsme se zeptali jejího generálního ředitele Ladislava Dvořáka.
Podle
zveřejněných
hospodářských
výsledků se společnosti
Laufen CZ dařilo v loňském roce na domácím
i exportním trhu…
Za loňský rok se nám povedlo dosáhnout
obratu 1,88 miliardy korun, což představuje
v porovnání s rokem 2011 nárůst tržeb o 8,8
%. Prodeje na domácím trhu stejně jako vloni
pokořily hranici půl miliardy korun. Dařilo
se nám i na exportních trzích - v meziročním
srovnání zde došlo k nárůstu o 18 %. Velký
podíl na tom měly zejména tržby exportu na
externí zákazníky. Dál jsme přitom pracovali
na posílení své pozice v zahraničí a rozšiřování prodejů do nových teritorií. Zaměřili
jsme se přitom především na země Blízkého
východu a Asie.
Proměnou ale prošel i výrobní sortiment. Co
nového můžete nabídnout a proč jste se do
této změny pustili?
V roce 2011 jsme výrobu ve znojemském závodě rozšířili o linku na montáž vodovodních
baterií, letos se rozjela vlastní výroba koupel-
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nového nábytku Jika. Zatím jsme na trh uvedli dvě zde vyráběné série – Jika Tigo a Jika
Olymp Deep a těší nás, že obě mají u zákazníků úspěch. Rozšíření výrobního sortimentu
považuji za dobrou cestu, která nám pomůže
udržet si či posílit podíl na našich tradičních
trzích, a to i přes klesající poptávku v daném
segmentu průmyslového odvětví. Chceme,
aby pod značkou Jika mohl zákazník koupit
vybavení kompletní koupelny a věděl, že kupuje kvalitní českou značku za dobrou cenu.
Přineslo s sebou rozšíření výroby nové pracovní příležitosti?
Díky rozjezdu dvou nových linek jsme v posledních dvou letech přibrali několik desítek
nových pracovníků a s nárůstem dalších pracovních míst počítáme i do budoucna. V současnosti přitom zaměstnáváme v našich
závodech ve Znojmě, Bechyni a v pražské
centrále zhruba 700 lidí. Snažíme se i podílet na výchově budoucích odborníků v keramickém průmyslu. Ve spolupráci se Střední
uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni
se letos podařilo otevřít tříletý učební obor
Výrobce a dekoratér keramiky. Praktická vý-

uka studentů, jichž je letos 6, bude probíhat
v závodě Laufen CZ v Bechyni, kde se vyrábí
produkty se značkou Jika. Zároveň počítáme
s tím, že úspěšní absolventi najdou uplatnění
v závodech Laufen CZ.
Na Váš popud byl ve znojemském závodě zbudován sklad hotových výrobků ﬁrmy Laufen
CZ pro střední Evropu. Co vás k tomuto kroku
vedlo?
Značka Roca, pod níž společnost Laufen CZ
náleží, využívá pro distribuci do světa dva
huby, ve Španělsku a v Brazílii. Značka Laufen však v Evropě vlastní distribuční hub neměla. Česká pobočka společnosti jako první
pochopila důležitost tohoto kroku. Od roku
2009 se proto soustřeďuje zboží značky Laufen vyrobené v závodech v Rakousku a Švýcarsku určené pro trhy střední a východní
a jihovýchodní Evropy ve vlastním hubu
ve Znojmě. Odtud je pak ﬁrma distribuuje
společně s vlastními výrobky. Díky systému
sdružených zásilek se nám podařilo zavést
pravidelné zásobování cílových trhů v denním nebo týdenním režimu, ale spolu s tím
i významně snížit náklady na logistiku. Proto-
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Příběh společnosti La Taupe

hlavní přínos pro naše zákazníky. Design ve
smyslu kreativního pohledu na propagaci
a rozvoj značky se potkává s 360stupňovou
marketingovou strategií brandu“.
Váš pracovní team je dlouholetý, bylo těžké
najít kvalitní spolupracovníky?
„Dá se říct, že každý, kdo prošel La Taupe tak
se opravdu velmi zasloužil na rozvoji “kultu”
Jeana. My sami jsme sbírali každý rok moře
zkušeností, je tedy opravdu důležité poděkovat každému, kdo s námi za těch 13 let spolupracoval. Současný team je úžasný, každý je
naprostý originál, a přitom dokáže tvořit společně. Právě tyto hodnoty a vize jsou největším motorem La Taupe,“ shrnuje Petr Bílý.
Zmínili jste se o 360stupňovém marketingu, jak
tento nástroj vypadá v praxi a jakým způsobem
se projeví v začátku spolupráce s klienty?
„Často se stane, že nás klient osloví kvůli dílčí
zakázce – tisk katalogu, nákup médií, apod.,“
doplňuje výklad o ﬁlozoﬁi agentury account

Opravdový příběh zrození La Taupe

DESIGN MEETS MARKETING
Kreativní agentura La Taupe vznikla před 13 lety a postupně se začala proﬁlovat i jako full–service agentura. Příběh, jak vznikla
zcela charakterizuje nestandardní přístup k reklamě nejen samotných zakladatelů, ale i celého týmu. Úžasné je, že se jim podařilo obklopit originálními jedinci a vytvořit tým, který spolu pracuje rád. Příběh vzniku agentury klienty často pobaví a přiměje
ke spolupráci. Zeptali jsme se majitelů La Taupe na jejich začátek, ale i současnost...

Petr Bílý

Karel Drašnar

Petr Vávra

Jean La Taupe je velmi originální název, jaký je
příběh jeho vzniku...?
„Jean La Taupe je jediný na světě, název
vznikl kreativně a dodnes nás příběh vzniku
baví a inspiruje,“ vypráví Petr Bílý, zakladatel
a kreativní ředitel La Taupe.
„Před 13 lety na horách ve Francii jsem
s partou a kamarádem Honzou Bejšovcem
dostal nápad, že z Honzy Bejšovce uděláme
ﬁktivní celosvětovou hvězdu snowboardingu a zimních sportů vůbec a pojmenujeme
ho Jean La Taupe. Jméno La Taupe jsme mu
vybrali během “večírku” zcela náhodným zabořením prstu do francouzského slovníku,
rozhodnuto stylem – La Taupe – Krtek – prima. Celá parta se k němu okamžitě chovala
jako k superstar a veřejnost náš nápad naprosto vzala. Ve jménu hesla, “Kdo nezná Jeana
La Taupe marně žije!” jsme nastavili laťku
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propagace v horském středisku vysoko. Jean
(Honza) měl v našem teamu svého mechanika, trenéra, psychologa, bodyguarda, nosiče
snowboardu, vody, ale taky naprosto oddané
fanynky, no prostě hvězda jak má být. Lidi
si nechali Jeana podepisovat na snowboardy, lyže i trika, vlekaři pouštěli naši skupinu
přednostně na lanovky. V baru jsme záměrně
natáčeli videa, aby nás zvali na drinky ... prostě z toho byla obrovská show. Ta hra nás natolik chytla, že na závěrečném mejdanu došlo
k zásadní sázce. Já jsem slíbil, že založím kreativní ﬁrmu La Taupe. A Honza? Pokud ﬁrmu
opravdu založím, tak si její logo nechá vytetovat na tělo. No tak tedy ﬁrmu máme a jak
dopadl Honza Bejšovec? Dal si tetovat logo,
nebo ne? Rozřešení najdete na facebooku La
Taupe.“
No teda, to je opravdu příběh! Tak název máme
a co start podnikání, to už byla asi tvrdší realita?
„Začátky ﬁrmy byly skromné,“ vzpomínají
Petr a Karel. „Každá vydělaná koruna se investovala, protože nikdo z nás nemohl přinést
do ﬁrmy žádný vstup. Oba jsme si před tím
prošli prací ve velkých agenturách a nelíbilo
se nám to pumpování peněz z klientů. Chtěli
jsme jiný přístup k zákazníkům, k lidem. Od

založení jsme šli vlastní cestou a také jsme
nikdy nevstoupili do žádné asociace. Od začátku jsme měli rádi velké výzvy a soustředili
jsme se na 100% servis pro klienty. Na startu
byly ﬁrmy, jako je Auto Kelly. V té době to
byla středně velká ﬁrma, která během naší
sedmileté spolupráce vyrostla v lídra trhu
s velmi zajímavým obratem. Začínali jsme
u nich s klasickým DTP servisem. Později
nám majitelé Auto Kelly svěřili sjednocení
korporátní identity. Jsme rádi, když tuto naši
práci vidíme i dnes, graﬁka na autech nebo
loga servisů jsou i po letech přeživší střípky
v komunikaci Auto Kelly. Vytvořili jsme pro
ně také identitu jejich vlastní produktové
řady, a to značku Starline. Dalšími klienty na
startu byli např. časopis HAIR, vydavatelství
Popron, graﬁk Hollaru - Karel Šafář, vydavatelství Petra Skácela - Tváře.
Myšlenka zrodu tedy vznikla vlastně ze sázky
a kreativní hry. Jak je to s logem a sloganem?
„Jeana poprvé autorsky podepsal Jan Maxa,”
vysvětluje Karel Drašnar. „Vyjadřuje osobní
přístup ke každé myšlence, kterou realizujeme. Jeho proporce, švih a určitá neuhlazenost je stejně jako název nezaměnitelná.
A slogan? Ten zjednodušeně vyjadřuje náš

director Ing. Petr Vávra. „Na základě komunikace s klientem postupně ukazujeme, co
dalšího umíme. Pokud dostaneme potřebnou
důvěru a určitou volnost, můžeme přinést
klientovi nadhled, jiný úhel pohledu. Když
tvoříme katalog, už vymýšlíme, co se značkou
dál. Jednotlivé střípky skládáme dohromady
a podobně jako u mozaiky nebo puzzle nás zajímá 360stupňový pohled a celkový výsledek.
Zamýšlíme se, jestli by v každé zakázce byla
přínosná evoluce či revoluce. Klient většinou
brzy zjistí, že umíme spoustu dalších věcí a postupně objevuje celou šíři našeho fullservisu.
Většinou tedy s námi zákazník už zůstává a my
mu střípek po střípku pomáháme budovat
jeho značku. Dlouhodobě tak dostává pouze
výstupy, které dodržují společně schválenou
koncepci a komunikační strategii.”
„Abych uvedl konkrétní příklad, vezměme
třeba značku Superior,” doplňuje téma Karel
Drašnar. „Superior s námi spolupracuje už 8
let. Na začátku to byl „lokální výrobce s pověstí supermarketových kol, kterou zdědil po minulém majiteli.“ Značku však koupil holandský
investor a dal dohromady tým, který dostal
za úkol změnit vnímání značky na „kvalitní
produkt s vlastním vývojářským centrem“.

La Taupe byl od začátku součástí tohoto teamu. Spolupráce začala revolučním graﬁckým
designem závodní řady kol, následovaným
plnou spoluprací na všech produktových
i prodejních detailech, kdy mohl La Taupe využít svojí znalost 360stupňového marketingu
naplno. Dnes je Superior jednou z předních
evropských značek, prodává se v celé Evropě
a sponzoruje přední světový tým vedený prvním olympijským vítězem v disciplíně horských kol Bartem Brentjensem. Dlouhodobá
strategie Superioru je být nekompromisním
specialistou na crosscountry, což znamená, že
nikdy od této značky neuvidíte kola na sjezd,
nebo bmx. A je to i na nás, abychom tuto koncepci a strategii značky uhlídali. V jednotné
komunikaci se zákazníkem, ale také s jeho
prodejci, nám slouží speciální on-line aplikace Brand Cloud, ve které má každý klient
svůj celý graﬁcký manuál a všechny reklamní
výstupy uložené na jednom místě, dostupné
kdykoliv a odkudkoliv.“ (O jeho výhodách,
fungování a jednoduchosti se můžete dočíst
v podrobném článku v odborné příloze STORES tohoto časopisu. Pozn. redakce)
Petr Vávra ještě zmiňuje značku sýrů Gran
Moravia, kterou La Taupe pomohl zavést na
tuzemském trhu. Dnes je tato značka extratvrdých sýrů celosvětově třetí nejprodávanější, před ní jsou už jen Parmigiano-Reggiano
a Grana Padano. „Naším úkolem bylo nejprve
vytvořit komunikační koncept, poté naplánovat a nakoupit media, doplěná o PR. Nejvý-

znamnější akcí v letošním roce bylo slavnostní
otevření největší prodejny ze sítě prodejen La
Formageria na Václavském náměstí, kterou
vnímáme jako určitý vrchol dosavadní spolupráce. Pro zajímavost, od zahájení výroby
prvních sýrů Gran Moravia rychle stouplo
množství zpracovávaného mléka z původních
šesti tisíc litrů denně (což odpovídalo výrobě
20 bochníků denně) na dnešních čtyři sta padesát tisíc litrů.
....a takových příběhů mají v Jean La Taupe
desítky. Vznikají při jejich každodenní práci
a zábavě. Show, která vznikla kolem Jeana ve
Francii, dělají dál, třeba při předávání “Oskarů” (soch La Taupe) klientům nebo při účasti
v průvodu Prague Pride. Jejich otisk můžete
vidět i na dalších sportovních brandech, jako
je třeba Sporten nebo Silvini. Ke vzpomínání
snad ještě patří pohled do archivu. Čítá již více
než 10.000 zakázek. Pokud bychom měli zapátrat po jejich srdečních záležitostech, pak by to
asi byla na prvním místě práce pro londýnskou
kancelář Depeche Mode, pro kterou u nás v letech 1997–2002 vznikal oﬁciální tištěný časopis. Dále jsou tu zastoupeny katalogy prezentující českou účast na EXPO v Aichi, katalog
pro Bienále výtvarných forem a v neposlední
řadě původní webové stránky Miloše Formana. Více na www.lataupe.cz, a facebooku.
Děkuji všem za rozhovor
Blanka Bukovská

a abychom nezapomněli....

Domluvte si páteční Boat Ofﬁce s Jeanem na lodi Artemis...

Historie lodi Artemis se začala v roce 1945 v libeňských docích v Praze. „Věříme, že se nám
podařilo zachránit ojedinělý historický kousek, který díky svému krásnému tvaru a vynikajícím
plavebním vlastnostem nemá obdobu. Vyplouváme každý pátek odpoledne od naší kanceláře
na nábřeží pod Vyšehradem. Tak pokud máte zrovna možnost vyměnit kanceláře za setkání
s námi na historické lodi Artemis, přidejte se!“ Tým La Taupe
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Současnost značky Eprin

Založení pobočky společnosti ve středních Čechách je jistě krokem kupředu. Plánujete do budoucna i další expanzi?
Založení pobočky vnímáme jako obrovský posun v celém našem
fungování. Zatím se tento krok, být blíže k zákazníkovi, jeví jako
velmi pozitivní, proto se nebráníme expandovat dál, třeba k našim
sousedům....

Již více jak 20 let

ve službách
identiﬁkace
Příběh společnosti Eprin jste se mohli dočíst v minulém vydání našeho časopisu. Z menší brněnské ﬁrmy se za 20 let působení vyvinul silný partner nadnárodních společností. Tehdy
byla společnost známá především v oblasti obalů a způsobů
označování zboží. Průběh postupného přechodu do oblasti
automatické identiﬁkace byl pro společnost klíčovou konkurenční výhodou, protože absolvovala se svými zákazníky stejnou „školu života“. Stručně by se dnes dala společnost EPRIN
charakterizovat jako středně velká soukromá ﬁrma, která se
zabývá čárovým kódem, technologií RFID a vším, co s tímto
fenoménem doby souvisí.

ing. Michaela Halvová, ředitelka EPRIN PRAHA
foto: Andrea Sovová
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Společnost EPRIN stále roste, a protože silně vnímá potřeby zákazníků
stejně významně jako své vlastní, padlo rozhodnutí expanzi jít naproti. Společnost dostává stále častější požadavky na realizaci v oblasti automatické identiﬁkace také v kraji českém, na západě republiky. Uzrál
tedy čas pro podniknutí dalších inovativních kroků a zřízení nové
organizační jednotky v Praze, EPRIN PRAHA. Tato jednotka funguje
od listopadu 2012 a do této chvíle je zákazníky, partnery a ostatním
okolím vřele vítána a využívána. Vyzpovídali jsme více ředitelku
EPRIN PRAHA – ing. Michaelu Halvovou.

Co to v praxi znamená, že je společnost Eprin akreditovaným partnerem
systému GS1?
GS1 je nejvýznamnější organizací zabývající se globálním standardem
pro identiﬁkaci. Naše společnost, jakožto technický dodavatel, zabezpečuje komplexní implementaci těchto standardů koncovým uživatelům. Jedná se o vztah, který zastřešuje letitá spolupráce a které si
nesmírně vážíme. Zjednodušeně řečeno - potřebujete-li využít čárový
kód, můžete se obrátit na EPRIN.
Politika společnosti EPRIN se řídí systémem managementu kvality a zásadami environmentálního managentu. Můžete nám přiblížit, co obnáší
imlpementace těchto systémů?
Tak v první řadě se jedná o nástroj, kterým se snažíme posilovat všeobecný rozvoj naší společnosti. Realizací zavedení tohoto systému
se snažíme aktivně ovlivňovat své dodavatele při dodržování zásad
vyplývajících z právních požadavků, například požadováním garancí a služeb. Cílem je eliminace jakýchkoliv aspektů, které by mohly
vnést do činností společnosti nekontrolované negativní vlivy v těchto
oblastech.
Jaké všechny působnosti má společnost EPRIN ve svém portfoliu? S čím
vším se na Vás mohou klienti obrátit?
Portfolio produktů a služeb je velmi široké, spektrum našeho záběru
obsáhne v podstatě vše, co se skryje pod pojem „automatická identiﬁkace“. Abych to přiblížila - zajišťujeme komplexní řešení a integraci
dat, dodáváme a sestrojujeme aplikátory etiket, dodáváme tiskárny
etiket a obalů, terminály a snímače, vyvíjíme zakázkový software, poskytujeme servis, školení a v neposlední řadě jsme také spolehlivým
dodavatelem spotřebních materiálů. To vše z oblasti sledování a identiﬁkace.
Za dobu působení navázala vaše společnost četné partnerské vztahy
s předními dodavateli moderních informačních technologií světových
značek. Není to jen samonosný úspěch, že?
Ano, je to jeden z nutných předpokladů, aby se našimi klienty mohli
stát i takoví giganti jakými jsou Panasonic Automotive Systems Czech,
s. r. o., Kofola, a. s., Philip Morris ČR a. s., Pivovary Staropramen a. s.,
OKAY ELEKTROSPOTŘEBIČE, ABB a. s. a mnoho dalších. Naše vztahy
s partnerskými společnostmi jsou pro nás stejně důležité, jako vztahy
klientské. Konec konců, o jednom z našich partnerů se můžete dočíst
i v tomto článku.
Chcete-li kontaktovat společnost EPRIN,
obraťte se přímo na ředitelku EPRIN PRAHA Ing. Michaelu Halvovou,
tel: +420 241 930 131, +420 241 930 132,
GSM: +420 606 715 486,
e-mail: mhalvova@eprin.cz

EPRIN už známe, ale
co třeba MICROSCAN?
„Pochopíte, proč jsme si vybrali pro představení právě
tohoto partnera, stačí si přečíst tento článek,“ řekl ředitel
společnosti EPRIN pan Zdeněk Sedlák.
Americká společnost Microscan, obchodní parter EPRIN spol. s r.o.,
je skutečně globálním lídrem v oblasti přesného získávání
údajů a kontrolních řešení v široké řadě automatizací a OEM
aplikací.
Společnost Microscan, založená roku 1982, má bohatou historii
na poli technologické inovace, včetně vynálezu prvního diodového snímače čárových kódů a 2D symboliky zvané Data Matrix.
V současné době je Microscan technologickým lídrem v oblasti
automatické identiﬁkace, strojového vidění a osvětlení, s řadou
aplikačních řešení, od prostého čtení čárových kódů po složité
prohlížení, identiﬁkaci a měření pomocí technologií strojového
vidění. Tato řešení pomáhají výrobcům na celém světě snižovat
náklady a ztráty, automatizovat klíčové výrobní procesy a zvyšovat své příjmy.
Společnost Microscan, certiﬁkovaná normou ISO 9001 a v USA
známá také díky skvělým technickým schopnostem, je ﬁrmou,
již zákazníci celého světa dobře znají a které důvěřují jako někomu, kdo poskytuje kvalitní a vysoce precizní produkty.
MICROCSAN má nyní přes 100 schválených technických patentů
a dalších 30, které u amerického patentového a známkového
úřadu na schválení dosud čekají.
Produkty se vyrábějí na území USA a společnost se kromě vynálezu snímače s laserovou diodou a zavedením Data Matrix může
chlubit kancelářemi v USA, Singapuru, Číně (včetně servisního
střediska), Korei, Japonsku, Indii, Nizozemí, Francii, Itálii, Belgii,
Turecku a Německu.
Kromě spolupráce s širokou řadou průmyslových zákazníků
a OEM výrobců se společnost Microscan zaměřuje na poskytování ucelených řešení v následujících třech hlavních průmyslových odvětvích:
 Nástroje pro vědní obory pojednávající o živých organismech
a laboratorní automatizaci
 Výroba elektronických přístrojů a polovodičů
 Obalová technika
Klíčovými značkami společnosti MICROSCAN jsou AutoVISION™,
Visionscape®, I-PAK®, NERLITE®, Quadrus® a HAWK.
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lorem ipsumznačky
Současnost
is simply
Didriksons

slavíme 100leté výročí

Rok 2013, rok plný oslav,
bilancování i očekávání
Rok 2013 přinesl švédské značce Didriksons1913 mnoho nového – již není jen do nepříznivého počasí – deště, bláta a zimy. Letní kolekce byla obohacena o produkty z nových přírodních materiálů – Tencelu a organické bavlny, které v podobě triček rozšířily
letní kolekci Heritage, Outdoor a Junior. Nový materiál – recyklované polyesterové
vlákno přichází s novinkami zimní kolekce, zejména v izolačních vrstvách.
Rok 2013 je pro Didriksons především
mezníkem prvního století ochrany člověka
proti vodě. Stoleté výročí bylo podnětem
pro vznik zcela nové výjimečné kolekce
„Heritage“, kterou Didriksons představil na
jaro/léto 2013 a následuje i nová kolekce na
podzim/zimu 2013.

a modro-oranžové pro muže evokuje barvu
moře, zimy a v neposlední řadě značku Didriksons. To vše v dokonale propracovaných
modelech perfektního střihu, kvalitních materiálů a neotřelého designu.
Heritage kolekce je určena všem, kteří se
chtějí odlišit a mají rádi originalitu.

Heritage kolekce

Produkty Didriksons si oblíbil
i herec Roman Vojtek.

spojuje historii a tradici značky s novodobými trendy v oblasti materiálů, střihů a designu. Celá kolekce je spojena pomyslnou červenou linkou, kterou tvoří výroční razítko, jako
designový doplněk všech produktů této retro
kolekce. Ta je imitací rybářského oblečení,
které se nosilo ve Skandinávii v minulosti.
Heritage kolekce pro podzim a zimu 2013
je především o nevšedním designu. Barevné ladění v modro-bílé kombinaci pro ženy

„Nejen do města mám své oblíbené kousky
od Didriksons. Na Tigris set, který používám
zejména na skútr, nedám dopustit a letos
v červnu mne mnohokrát zachránil před
promoknutím. Taktéž zateplená prošívaná
bunda Campo najde opět místo v mém podzimním šatníku.
No a těším se na další podařené kousky
z podzimní a zimní Urban kolekce …“

Rok 2013 je pro značku Didriksons1913
velkou událostí – nové kolekce, nové materiály, nové směry vývoje. Nechte se inspirovat
i Vy! Kompletní podzimní kolekce na trhu
v druhé polovině září 2013.
Aktuálně sledujte na
www.didriksons1913.cz a
www.facebook.com/pages/Didriksons1913-CZ-SK

Designéři ﬁrmy Interiery 4U realizují trend spojování kuchyní s jídelnami a obývacími pokoji, kde styl a materiály musí v kuchyni ladit s ostatním prostorem. Nábytek
a spotřebiče umí uspořádat na míru do zcela funkčních a účelných zón, v nichž je
radost se pohybovat, pracovat, jíst...
Radlická 117, Praha 5, 158 00 (v přízemí nákupního centra Galerie Butovice, PO–NE 9:00–21:00 hod.)
Tel.: 273 130 282  E-mail: info@interiery4u.cz  www.interiery4u.cz
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Divadlo Palace

Jak si úspěšně zvolit

FRANCHISU

Adresa, na které Divadlo Palace působí, má dlouholetou kulturní tradici. V jeho
prostorách existovalo jedno z nejznámějších kin na Václavském náměstí, kino Jalta. V září roku 1991 tu mělo svou první premiéru Divadlo Jiřího Grossmanna a jako repertoárová činoherní scéna pod názvem Divadlo Palace hraje od roku 2006.
To, že se divadlo nachází přímo v centru Prahy, na Václavském náměstí v pasáži
Jalta, není ale jediný důvod, proč si jeho vedení zvolilo jako hlavní motto sezóny
2013/2014 motiv „Divadlo Palace – divadlo na dosah“.

Miláček Anna
skutečná česká herecká elita. Kde jinde můžete na jednom jevišti vidět Ondřeje Vetchého, Jitku Čvančarovou, Vandu Hybnerovou,
Jiřího Langmajera, Davida Prachaře, Jaroslavu Obermaierovou nebo Kláru Issovou? Na
další jména zde není prostor, vězte ale, že
jsou to všechno herecké osobnosti, které si
nemůžou dovolit se svým jménem hazardovat, a proto je každý večer v tomto divadle
přehlídkou hereckého mistrovství. Říká se,
že nejtěžší je zahrát komickou postavu, tak
aby lidi bavila, ale její jednání bylo současně
i uvěřitelné. To se hercům v Divadle Palace
bezpochyby daří. Přijďte a nechte se bavit.
Postavy vám budou blízké, budete mít pocit, že je důvěrně znáte a že si na ně můžete
sáhnout. Ano, to je třetí význam, který tady
zašifrovali do sdělení, že Divadlo Palace je
divadlem na dosah. Divadlo má bezbariérový
přístup pro vozíčkáře
www.divadlopalace.cz

Prachy !!!

Vysvětlili jsme geograﬁcký význam slov „Divadlo na dosah“. Proč jsme ale v úvodu řekli,
že poloha není jediným možným překladem
tohoto motta? Divadlo Palace klade důraz
především na komedie a jeho návštěva je
v tomto ohledu sázkou na jistotu. Tvůrci zde
vědí, že divák, toužící po divadelních experimentech a alternativě, je zvyklý hledat jinde.
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Krok 1

Zvažte, zda se pro podnikání formou
franchisy hodíte.

Krok 2

Zúčastněte se semináře o výhodách a úskalích
franchisingu. Více na www.franchising-academy.cz
nebo www.czech-franchise.cz

Krok 3

Eliminujte příležitosti, které jsou pro vás příliš drahé.

Více informací:

Krok 4

www.franchising-academy.cz
www.vystavafranchisingu.sk
www.czech-franchise.cz

Eliminujte příležitosti, které vám nenabízejí
očekávaný příjem.

Krok 5

Začněte výběr u zavedených značek,
které jsou členy České asociace franchisingu.

Krok 6

Prozkoumejte co nejvíce nejrůznějších značek.

Krok 7

Vyhodnoťte, v čem jste dobří, pro co máte
předpoklady a co vás bude bavit.

Krok 8

Zapadá vybraný koncept do hodnot vaši rodiny?

Krok 9

Proveďte si marketingový průzkum – zákazníci,
dodavatelé, konkurence…

Krok 10

Spojte se s držiteli vybrané franchisy.

Krok 11

Konzultujte franchisu s odborníky – právníky,
účetními, bankami…

Krok 12

Vybrali jste si správně? Pokud máte pochybnosti,
vraťte se k bodu 1.

„V prvním kroku vylučte franchisové příležitosti, na které
ﬁnančně nestačíte a nenabízejí výnosy, které plánujete.
Vybírejte mezi franchisory registrovanými v České asociaci franchisingu (www.czech-franchise.cz). Členství
není sice zárukou úspěchu, ale je to dobrý start. Prozkoumejte informace, které jsou k dispozici na internetu.
Promluvte si s co nejvíce franchisanty ze systému, který
jste si vybrali. Nezapomeňte, že jde o dvousměrný proces ověřování. Také franchisor bude vyhodnocovat vás.
Než podepíšete smlouvu, dejte ji k posouzení právníkovi,
který se na franchising specializuje.“
Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce a člen ČAF

A je v Praze dostatek scén, kde i najde. Na
Václavské náměstí, jeden z nejkrásnějších
evropských bulvárů, však patří kvalitní
bulvár divadelní. Ovšem za předpokladu, že slovu bulvár nebudeme podsouvat významy jako laciný nebo pokleslý.
Inteligentní komedie, konverzační hry,
divácky úspěšné tituly, kterým se divadelním žargonem říká bulvár, to je hlavní
proud repertoáru Divadla Palace. A to je
i druhý význam slovního spojení „Divadlo
na dosah“. Divadlo, které je přístupné a srozumitelné každému, kdo se chce bavit.
Samotný repertoár, byť sestaven z toho
nejlepšího, co světová dramatika nabízí,
však stále ještě není zárukou divadelního
trháku, a teda té sázky na jistotu, o které
jsme hovořili. Nezbytným předpokladem dobré komedie je dobrý herec.
A zde se pod jednou střechou setkává

KROKY PRO VÝBĚR FRANCHISY:

úterý 15. 10. 2013
Na Pankráci 125, Praha 4
Chcete být samostatnými podnikateli s podporou zahraničních i tuzemských franchisových sítí?
Jak se stát master-franchisantem pro ČR?
Chcete se dozvědět zajímavosti a rady z praxe, nebo jak správně rozvíjet vlastní franchisovou síť?
Prezentace franchisových konceptů – nejen tuzemských, ale i zahraničních, např. francouzských,
amerických, polských, německých a australských.

FRANCHISING
Jo, není
to jednoduché

Bronzoví partneři konference:

HRANIC

si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník konference

BEZ

Dobrá dopravní dostupnost a blízkost tramvajových zastávek a stanic všech tras metra
je na této adrese samozřejmostí. Divadlo ale
nabízí svým návštěvníkům i výhodné parkování v garážích Slovan vedle Státní opery.
S platnou vstupenkou do Divadla Palace na
daný den máte možnost využít jednorázové
parkovné ve výši 100 Kč za prvních 5 hodin
parkování a tak po představení pohodlně
stihnete i drink (v případě řidičů samozřejmě nealkoholický) v divadelním baru, vždyť
garáže jsou doslova za rohem.

Nejprve se musíte rozhodnout, zda je franchising pro vás vhodnou formou podnikání. Pokud
máte podnikatelského ducha a chcete znovu
vynalézt parní stroj či koloběžku, franchising
se pro vás nehodí. Ve franchisingu přebíráte
osvědčený systém. Dobrými příležitostmi, kde
se dozvědět více o výhodách a úskalích franchisingu, jsou semináře, výstavy a konference.

Organizátor konference:

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU
Kontaktní osoba:
Ing. Petra Ritschelová, výkonná manažerka

Těšnov 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 513 691
GSM: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz

www.czech-franchise.cz

Partneři asociace:
Spolupořadatel
konference:

Franchising

Franchising

Lošťák
Obchod

a služby 21. století:
vítězí sítě / internet

Koncem minulého století, v roce 1996,
Rowen Gibson oslovil přední ekonomy
s žádostí o předpověď ekonomického vývoje pro 21. století. Výsledkem
byla kniha, která vyšla pod názvem
„Nový obraz budoucnosti“ a která se
stala celosvětovým bestselerem (v ČR
ji vydalo nakladatelství Management

Pro každou sílu najdeme v reálném životě,
v našem 21. století, skutečný příklad. Technologie je nejvíce patrná v přenosu informací
a využívání technických zařízení pro zrychlení, zkvalitnění a zejména zjednodušení provozování obchodní činnosti i poskytování
služeb.
Vliv globalizace vystihl ve své knize „In Defense of Global Capitalism“ Johan Norberg
(švédský spisovatel, historik a ekonom)
velmi stručně a výstižně: „Kdo v dnešním
nerovném světě nejvíc ztrácí, nejsou ti, kdo
jsou vystaveni globalizaci. Jsou jimi ti, kdo
z ní byli vynecháni.“
Třetí hybná síla – katastrofy – vedou k mobilizaci duševních i fyzických sil společnosti
na odstranění jejich následků. Přes značné
škody je umožněno mnoha lidem získat práci na obnově a podílet se na budování nové,
modernější budoucnosti.
Vrátíme-li se k aktuální situaci roku 2013,
výše uvedené argumenty lze jen potvrdit.
Dělba práce a směna jsou zdrojem bohatství. Vytváření umělých překážek rozvoji
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Press). Dnes, kdy žijeme v 21. století,
můžeme obsah knihy a názory osobností porovnat se skutečností. Je až
neuvěřitelné, jak přesně a výstižně dokázali odhadnout dnešní stav a vývoj
ekonomiky. Např. Petr Senge (americký vědec v oboru managementu přednášející na Massachusetts Institute of

Technology) popsal tři hybné síly pro
21. století takto:
1. Technologie
2. Globalizace podnikání
3. Soubor sil, které povedou ke kolapsům (společenské a ekologické
krize a masivní institucionální kolapsy
v bezprecedentním měřítku)

lidských aktivit bohatství naopak ničí. Bohatstvím nejsou pouze auta, letadla, televize,
šperky či mobilní telefony, ale i kvalita životního prostředí, zdravotní péče, dostupnost
pitné vody, bezpečí či kultura. Stále je platný
i recept Adama Smithe (skotský ekonom a ﬁlozof, zakladatel moderní ekonomie), který
říká, že prosperity lze dosáhnout jen díky
integraci do světových trhů, založené na
volném pohybu zboží, služeb a výrobních
faktorů.

velkých globálních sítí, které jsou na trhu desítky let a mají stovky i tisíce provozoven po
celém světě.

Dělba práce, integrace, technologie, globální
dostupnost pro všechny… to jsou charakteristiky vystihující výhody pro tvůrce i uživatele
franchisových sítí. Staly se nedílnou součástí
našeho života. Kdo z nás nebyl nikdy v nákupním centru? Ano, zvykli jsme si využívat
provozoven určité značky a počítáme s jejich nabídkou zboží a služeb po celé České
republice i v zahraničí. Očekáváme, že pod
určitou značkou najdeme velmi podobnou
nabídku zboží a služeb a že budeme stejně
spokojení, jako bychom navštívili provozovnu, kterou známe z okolí svého bydliště. Příkladem globální franchisy je Mc Donald´s,
OBI, Yves Rocher a další. Toto jsou příklady

V České republice je aktuálně aktivních asi
200 franchisových sítí, z čehož je přibližně
polovina tvořena domácími, tj. českými koncepty. Podíl domácích konceptů vypovídá
o vstřícnosti naší ekonomiky k možnosti
podnikat v ČR podnikatelům ze zahraničí.
Např. ve Francii je podíl domácích franchisových sítí přes 90 % a naopak ve Velké Británii
je to pouhých asi 10 %.
Český podnikatel je velmi vnímavý a při
cestování po světě si všímá zajímavých podnikatelských aktivit, které u nás chybí nebo
existují pouze ojediněle. Výsledkem je pak
nápad – vybudovat celou síť provozoven,
příp. nabídnout podnikatelům v určitém
oboru společné podnikání pod jednou značkou. A to je podstatou franchisového podnikání: opakovat úspěšný podnikatelský záměr
na mnoha místech světa s využitím všech tzv.
výhod z rozsahu (nákup od dodavatelů, marketing, sdílení informací – nápadů, věrnostní
kluby, …).

netovým prodejům. Najdeme v něm zajímavé přirovnání: „…kamenné obchody jsou pro
nakupování zhruba tím, čím psací stroje pro
psaní: zastaralá technologie odsouzená k zániku lepším nástupcem.“ To však jistě neznamená, že kamenné obchody zaniknou – jen
by se měly proměnit, aby byly stále úspěšné.
Měly by se stát showroomem, kde zákazník
objevuje a prožívá svoje touhy, a ne jen uspokojuje svoje nutné životní potřeby. Monitor
počítače upoutá pouze jeden smysl z pěti …
přitom potěšit všech pět smyslů by se mělo
stát příležitostí i výhodou kamenných prodejen. Prodejců, kteří obchodují pouze ofﬂine,
stále ubývá a v budoucnosti kombinace kamenných obchodů a on-line prodejů bude
velmi důležitá. Kamenných prodejen sice
pár ubude, ale ty, které zůstanou, budou lákavým místem pro nás nakupující, objevující
a toužící zákazníky.
Česká republika je bohatou studnicí podnikatelských nápadů a je stále ještě volným
prostorem pro rozvíjení a budování franchisových sítí. Cesta k vybudování franchisové
sítě není snadná a rychlá, ale vyplatí se. Pro
podnikatele – zájemce o koupi franchisové
licence - je důležité umět rozlišit kvalitní
franchisu od „jako franchisy“. Dobrá franchisa je především ověřena v pilotních provozovnách, má kompletně sepsané know-how
v Provozní příručce, má funkční informační
systém, Graﬁcký manuál a propracovaný
právní a organizační základ sítě (smlouvy,
formuláře, pravidla, atd.). Důležitý je i servis ze strany franchisora (poskytovatele). Za
tento servis i propůjčení know-how příjemce (franchisant) platí franchisové poplatky.
Pozor - právě u „jako franchis“ bývají právě
poplatky to nejdůležitější a celý systém připomíná spíše tzv. „letadlo“ než poctivé podnikání. Určitou zárukou dobrého konceptu
je jeho členství v České asociaci franchisingu, která ověřuje u každého člena základní
dokumenty i pravidla podnikání, jež mají
odpovídat Etickému kodexu podnikání ve
franchisingu Evropské franchisové federace
(EFF).

O nejnovějších franchisových projektech
se můžete dočíst také v tomto čísle časopisu BRANDS&STORIES:
• MERIGLOBE ADVISORY OFFICES síť poradenských kanceláří, které usnadní podnikatelům jejich činnost (www.meriglobe.cz )
• ADP-SANCO Dům domácí péče síť domů domácí péče pro seniory (www.adpsanco.cz)
Franchising je dominantním odbytovým systémem 21. století. Pro dnešní podnikatele
obecně existují jen dvě možnosti, jak se udržet v konkurenčním prostředí globálního
světa, případně v něm expandovat:
1. Vybudovat odbytovou síť pod vlastní značkou a řídit její globální rozvoj
2. Začlenit se se svoji provozovnou do odbytové sítě a spojit svoji existenci s úspěšnou
globální značkou
Dalším důležitým faktorem odbytového úspěchu je forma nebo-li způsob prodeje zboží.
Časopis RESPEKT v č. 33 otiskl článek z The
Economist pod českým názvem „Budoucnost
výkladních skříní“, který ukazuje v číslech na
změny světového maloobchodu – zejména
přesun tržeb z kamenných obchodů k inter-

Závěrečná otázka by mohla znít, když se
porozhlédnete kolem sebe, kolik procent
obchodů ve všech nákupních centrech je
provozováno jinak než formou franchisingu?
Zjistíte, že mizivé procento. Proto tajemství
franchisingu stojí za to poznat i vyzkoušet …
jako zákazník, jako provozovatel – záleží na
Vás. Právě dnes je na to ta správná doba.
RNDr. Jiří Lošťák
Franchisový poradce,
partner Školy franchisingu
Člen SR České asociace franchisingu
INZERCE

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING
VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace knowhow, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace,
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing
manažerů sítě, aj.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU.
EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu,
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR,
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz
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dím a od pomocných prací přes zátěžové situace začíná až po 2–3 měsících samostatně
pracovat. Vím, že jsem přísná, ale přesvědčila
jsem se, že to je jediná možná cesta.
Jak sa Vám podařilo z malého kosmetického
salónu vybudovat značku?
Začínala jsem v pronajatých prostorách
a spolu s první kolegyní -zaměstnankyní jsme
se soustředily na kosmetiku tváře a nehtový
design. Přibližně každé tři roky jsem byla
nucená prostory rozšiřovat, abychom mohly pokrýt zájem našich klientů. S plochou
salónu se rozšiřoval i tým a nabídka našich
služeb. Navzdory tomu, že se nám dařilo, trápilo mě, že prostředí zaostává za naší kvalitní prací stále víc. Rozhodnutí investovat do
vlastních prostor tak nebylo těžké a dnes se
naštěstí ukázalo, že i správné. Luxusní, designově moderní prostory daly Vánku nové,
krásné zázemí. Naše služby jsme kromě tváře
a nehtů zaměřili víc na tělo. Vznikl kvalitní
wellness, přibyly nové přístroje na ošetření,
omlazení i zeštíhlení těla a v neposlední řadě
nabízíme i lékařskou dermatologii.
Velmi jsem pyšná na další luxusní salón
v OC Aupark v Košicích, kterou jsme otevřeli před dvěma lety. Dostali jsme se blíže do
centra městského života, ale navzdory tomu
jsme zachovali intimitu kosmetického salónu
a získali nové klienty. Vánok Cosmetics v Auparku je dnes nejen naši hlavní provozov-

nou, ale i výkladní skříni mého podnikání.
Všechny tyto atributy přispívají k formování
značky Vánok Cosmetics. Rozhodující je však
komunikace, úsměv na tváři a moje osobní
každodenní angažovanost. Nutně to doplňují
průběžné investice do vzdělávání personálu, do stálého vylepšování vybavení salónu
na rozšíření a zkvalitnění služeb, aby si naši
klienti nejen oddechli, ale dostali i odbornou pomoc. Pomyslnou třešničkou na dortu
je koncept designu našeho salónu, který na
první pohled zaujme a pohladí na duši jako
vánek.
Jaká je další vize?
To, jak Vánok Cosmetics vypadá, či nabízí, ale
hlavně reakce našich klientů naplňují moji
představu zpřed dvaceti let. Stále se snažím
posouvat – před dvěma lety jsme založili
chráněnou dílnu, která je dnes úspešným
projektem. Aktuálně pracujeme na vybudování školícího střediska, které má poskytovat
akreditované kurzy kosmetiky, pedikúry,
nehtového designu a masáže. Samozřejmě
nepřestávám investovat do personálu a technického vybavení. Uvažuji o rozšíření značky
Vánok Cosmetics za hranice aktuálních dvou
salónů v Košicích. Aktívně hledám partnery, kteří by pochopili obsah kosmetického
salónu Vánok a chtěli se připojit k rozvoji
této značky vybudovaním sesterských salónů
v Česku a na Slovensku.

Kontakt: Lucia Schulzová
Mobil: +421 903 447 665
e-mail: vanok@vanok.sk · www.vanok.sk

Nechte se pohladit

vánkem...

Kosmetický salón Vánok Cosmetics zanedlouho oslaví 20 let své existence.
Tato tradice má svou nezpochybnitelnou hodnotu, kterou doslova vlastnoručně založila a udržuje majitelka salónu Lucia Schulzová.
Za dvě desetiletí se jí podařilo vybudovat a vést kvalitní tým a spolu s ním
nabízet služby, které jsou synonymem značky Vánok Cosmetics.
Proč Vánek?
Jako zaměstnance mě to nebavilo. Tři roky
jsem sledovala, jak se to podle mě nemá dělat, a to ve vztahu k zaměstnancům, ale hlavně ke klientům. Věděla jsem, že když to chci
změnit, tak ve vlastním. Ze dne na den víc
a víc, dokud jsem se deﬁnitivně nerozhodla
a vytvořila Vánek (dnes již Vánok Cosmetics).
Měl symbolizovat jemnost, pohodu, příjemný pocit – to byl cíl, který se mi podařilo dosáhnout. Naši klienti jsou nám věrní a je jim
ve Vánku dobře.
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Od úplného začátku jste stavěli na osobním
příkladě pro lidi v týmu a na komunikaci s klientem. Je právě toto základním kamenem
úspěchu Vánku?
Ve Vánku jsem doslova žila a první roky jsem
si nedovolila odjet ani na jeden den. Moje
vlastní velké úsilí, pokora a obrovská dřina
byly motivací pro mé zaměstnance. Vždy
jsem je vybírala a stále vybírám na základě
empatie, aby nebyli len zruční, ale v první
řadě lidští a komunikativní. Každý nový člověk v mém týmu se nejprve sžívá s prostře-
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Chraňte své podnikání včas
s Meriglobe Advisory House
Společnost Meriglobe Advisory House s. r. o. působí v oblasti, kterou můžeme zařadit mezi služby podnikatelům. Její název
vznikl před necelým rokem, nicméně její služby a odborníci pomáhají podnikatelům již více než patnáct let. Po tuto dobu byly
služby poskytovány pod různými značkami a každá z nich se zaměřovala na jinou oblast. Ze strategických důvodů přišlo
rozhodnutí sloučit všechny značky do jedné – Meriglobe Advisory House.
Jak z názvu vyplývá, jsme jakýmsi poradenským
domem, který nejen že poskytuje komplexní
servis podnikatelům, ale chrání podnikatele
před negativními vlivy, které mohou ohrozit
jejich podnikatelskou činnost.
Chceme našim klientům poskytovat ten
nejlepší servis. To však není jen ve službách,
které nabízíme, ale také v doporučení těch
nejvhodnějších pro konkrétní potřeby klienta
a v přístupu ke klientovi vůbec. O naše klienty
se starají zkušení klientští specialisté. Každý
klient má přiděleného svého klientského specialistu, který je připraven splnit všechna přání
a potřeby klienta a najít pro něj ta nejvhodnější
řešení. Klientovi je na jednom místě k dispozici celá řada dalších odborníků na právo, účetnictví, daně a další.
Hlavním posláním naší společnosti je chránit své klienty, podnikatele, jejich činnost, ale
i ﬁremní a osobní majetek. Ochrana podnikání

je pojem, který nemusí mít na první pohled
jasný a čitelný význam a může evokovat např.
fyzickou ochranu ﬁrmy. My chceme s tímto pojmem naše klienty seznámit. O co se jedná, se
dozvědí ihned díky předložení našich konkrétních návrhů a jejich následné realizaci a uvedení do praxe.
Spousta podnikatelů za námi přichází s prosbou o pomoc, až když mají nějaký problém.
V podnikání se jim nedaří podle jejich představ
a řeší, jak mohou tyto nedostatky napravit.
My chceme podnikatelům ukázat, že ať podnikají v jakémkoli oboru, začínají podnikat
nebo chtějí expandovat do dalších zemí, vždycky je důležité myslet na prevenci. Negativní vlivy působí všude, s některými je možné počítat
dopředu a vyvarovat se jim. Některé jsou však
nepředvídatelné, ale i na ty je dobré být připraven, aby jejich následky nebyly pro existenci
ﬁrmy fatální.

Naše prevence a ochrana, kterou klientům
nabízíme, spočívá v nastavení nejlepší struktury podnikání a majetku tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému riskování a případný neúspěch
podnikatele neznamenal automaticky ztrátu
celého majetku včetně toho osobního. Efektivně nastavená podnikatelská struktura je silná
a stabilní, a pokud jí zasáhne nečekaná negativní událost, způsobí nanejvýš bezbolestné
odříznutí suché větve jinak zdravého a prosperujícího stromu.
Podnikání přirovnáváme ke stromu a podnikatele k jakémusi zahradníkovi, který se o svůj
strom stará. Je jen na něm, jakou péči mu věnuje, jak ho bude zalévat a hnojit, jak bude zahánět
škůdce, kteří ho ohrožují, a jaké k tomu použije
prostředky. Neznalý zahradník tyto informace
nemá, ale díky spolupráci s odborníkem může
jeho malá sazenička vyrůst do statného stromu,
který se mu odmění bohatou úrodou.

Jedním z našich aktuálních projektů je rozvoj franchisové sítě poradenských kanceláří
Meriglobe Advisory Ofﬁce. Tato moderní
forma expanze nám usnadní rychlý a hladký vstup na lokální trhy v České a Slovenské
republice i v zahraničí. Díky výborným mezinárodním výsledkům naší odborné činnosti jsme přesvědčeni, že bude mít tento
koncept úspěch i u našich budoucích franchisantů.

Franchisanti budou disponovat našimi mnohaletými zkušenostmi v oblasti poradenského servisu s důrazem na ochranu ﬁremního
a osobního majetku. Meriglobe Advisory
House disponuje komplexním systémem,
který zahrnuje podporu a servis pro franchisanty v oblasti poskytování služeb, úspory
nákladů a podpory prodeje. Franchisantům
je vypracován návrh obchodního modelu,
svou činnost vykonávají pod záštitou centrálního marketingu a mají přístup do informačního CRM systému. Podporu získají
díky našemu know-how, školení a předávání
zkušeností.
Hledáme ryzí podnikatele, kteří mají zkušenost s vedením podniku a mají přehled
o právní či daňové problematice. Zakládáme si na vlastnostech, jako jsou poctivost,
věrnost, odpovědnost za svoji práci a podnikavost. V současné době se úspěšný koncept Meriglobe Advisory Ofﬁce rozšiřuje
v regionech České a Slovenské republiky
a v blízkém zahraničí, ale plány máme ještě
mnohem větší.

Alexandra John, MBA
jednatelka
Meriglobe Advisory House s.r.o.
Kontakt:
+ 420 739 010 925
+ 420 222 331 700
info@meriglobe.cz
www.meriglobe.cz
Adresa:
Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1

Jaké služby nabízíme:
Podnikání a naše služby rozdělujeme do tří oblastí:
1. Podnikání v tuzemsku, kam patří založení
společností a prodej předzaložených společností, poskytnutí sídla společnosti, vedení
účetnictví, snižování ﬁxních ﬁremních nákladů, změny ve společnosti a další.
2. Podnikání v zahraničí, kam patří mj. mezinárodní daňové plánování, založení zahranič-
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ních společností, založení účtu v bance,
nominální servis, ﬁnanční a obchodní
transakce
3. Ukončení podnikání, do kterého lze zařadit konzultace pro ﬁrmu v krizi a zprostředkování prodeje zdravé či problematické společnosti
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Příběh společnosti OXALIS

Dvacet let
jedinečné kvality,
chutě, požitku
a relaxace u šálku
čaje a kávy

Historické mezníky společnosti OXALIS
1999 / rozšíření sortimentu
Na konci 90. let bylo postupně do sortimentu přidáváno čajové příslušenství a zrnková
káva. V daném roce společnost musela také
zvládnout důležitý proces míchání a aromatizování čaje, jehož know-how si ponechává
dodnes. Směsi byly a jsou jedinečné a OXALIS tím získal svou speciﬁckou tvář.

2000 – 2003 / zocelování společnosti

1993
Ing. Petr Zelík, zakladatel společnosti, se
v tomto roce vydal na dráhu samostatného
podnikání a zaregistroval společnost OXALIS
do obchodního rejstříku. Prvním krokem
bylo otevření Čajového domu na Sadové
v centru Zlína, což byl velmi odvážný krok,
jelikož v té době existovalo jen málo jedinců,
kteří sypaný čaj znali a byli ochotni jej nakupovat a popíjet. I když si projekt našel své oblíbence, nebyl ﬁnančně výnosným.

1995 / neúspěch se mění v úspěch
Neustálé balancování na hraně červených
a černých čísel přesvědčovalo zakladatele
společnosti o ukončení činnosti. Prodej sypaného čaje na českém trhu nebyl vůbec
srovnatelný s trhem německým či rakouským a hospodářská prosperita ﬁrmy se zdála být v nedohlednu, ale nečekaná událost
posunula věci k lepšímu. V r. 1995 bylo
v Praze otevřeno první nákupní centrum
– Vinohradský pavilon a společnost OXALIS
si v něm pronajala prodejní plochu. Prodejna
byla osazena skleněnými dózami – lidé mohli sami nadzvednout víčko a přivonět, skrze
průhledné sklo posoudit vizuálně kvalitu.

Společnost OXALIS zasáhly citelné rány,
které byly způsobeny odchodem klíčového
zaměstnance, který si přisvojil ﬁremní know-how a stal se konkurentem. Tříleté období
vzájemného boje skončilo happy endem pro
společnost OXALIS, která tímto bojem posílila v základech. OXALIS si osvojil technologii
zpracování čaje, rozšířil vlastní maloobchodní síť, získal nemálo velkoobchodních zákazníků a rozšířil se i export.
V roce 2002 dochází k přestěhování společnosti do nemovitosti ve Slušovicích, ve
které působí dodnes.

2005 / OXALIS design
Navázání vzájemné spolupráce se studenty
univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (katedrou
designu) bylo správným krokem. Studenti
v ročníkové práci přichystali barevné návrhy,
které se později aplikovaly na čajové a kávové příslušenství pro ﬁrmu v Asii. Postupně
se spolupráce rozšířila i mezi další designové
tvůrce v České republice, např. spolupráce
s Bárou Issou Wagner. Díky originálním nápadům vznikla produktová řada OXALIS design, která je vlajkovou lodí pro společnost.
2009 – 2011 – nákup nových strojů
Tato léta jsou významná pro společnost
především kvůli zakoupení plně automatizované balicí linky, moderního stroje na míchání

a aromatizování čaje a špičkové pražičky kávy
zn. Merlin od kalifornské ﬁrmy Loring Smart.

2011 / nový franšízový koncept
Na začátku roku se OXALIS stal členem České
asociace franšízingu. Od této chvíle dochází
k výrazným změnám v pojetí franšízy v rámci
celoﬁremní obchodní strategie. Je zpracován
podrobný profesionální franšízový manuál,
který přesně deﬁnuje podmínky a nároky, ze
kterých lze licenci OXALIS získat.

2012 – 2013 / změna corporate identity
První změnou, ke které v rámci společnosti
došlo, byla změna loga a pak následovalo první přemodelování stávající prodejny ve Zlíně.
Zákazníka na první pohled zaujme nová tapeta, jejíž motiv podtrhuje celý vzhled prodejny.
Za povšimnutí stojí úprava logoboardu, visaček, cenovek či rozmístění zboží v regálech
s novými popiskami. Se změnou corporate
identity souvisí také změna stávajících webových stránek, které budou v novém kabátku
spuštěny do konce roku 2013.
Díky zakoupení nové vysokokapacitní pražičky Kestrel v tomto roce dochází ke kompletnímu zvládnutí procesu zpracování kávy.
Více informací o společnosti, jeho sortimentu a franšízovém konceptu naleznete na
webových stránkách www.oxalis.cz.

Slovo závěrem
„Úspěchy i neúspěchy jsou pro nás motivací
a doufáme, že i v budoucnu se nám bude
dařit minimálně tak, jako tomu je dnes. Po
dvaceti letech na českém trhu se ukazuje, že
nejlepší reklamou pro nás jsou spokojení
zákazníci, kteří naše zboží doporučují dál.
Jejich přízně si velmi vážíme a budeme se
snažit jim vyhovět co nejvíce. Byli bychom
rádi, kdyby vždy od nás odcházeli s pocitem,
že si odnáší to nejlepší z čaje a kávy,“ dodává Ing. Petr Zelík, jednatel a jediný majitel
společnosti OXALIS.

1997 / bod zlomu

Společnost OXALIS je ryze českou společností, která právě letos slaví dvacet let svého působení na trhu. Řadí se mezi přední evropské výrobce a distributory sypaného čaje a plantážní kávy a díky svým 26 vlastním a 12 franšízovým prodejnám je
vnímána jako synonymum pro toto odvětví.
Široký sortiment tvoří z největší části právě čaje, a to zelené, černé, oolongy, bílé,
raritní, kvetoucí, ale také čaje určené pro gastro odvětví. Významnou součást nabídky představuje plantážní káva, která je dovážena z téměř 20 plantáží celého
světa. Ostatní sortiment doplňuje čajové a kávové příslušenství či dárková balení.
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V daném roce došlo v Praze k otevření Centra Černý Most, které bylo skutečně velkoformátovým střediskem s hypermarketem, ve
kterém proudily masy lidí. Společnosti OXALIS se zde podařilo nalézt nájemní plochu
a právě v tuto chvíli došlo k opravdovému
bodu zlomu. Objevili se první zájemci, kteří
chtěli nabízet sypaný čaj ze skleněných dóz
ve svých prodejnách, a to nejen v Praze.

1998 / vznik maloobchodu
Zájem o čaje OXALIS a jeho distribuce přes
jiné prodejce přiváděla zakladatele společnosti k myšlence vzniku franšízového systému, ale představa byla hodně obecná a neurčitá a k realizaci došlo až později. Ve stejném
roce došlo k otevření 3 vlastních prodejen
najednou a začal vznikat zárodek maloobchodní sítě. Dalším úspěšným krokem v roce
1998 bylo zahájení exportu (zpočátku do Slovenské republiky).
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Franchising

Franchising

PŘÍBĚH DOMU DOMÁCÍ PÉČE,
PŘÍBĚH ZAKLADATELKY
V květnu v roce 1992, když se vytvořila legislativa a bylo umožněno podle zákona o nestátních zdravotnických zařízeních podnikat,
bylo rozhodnuto. Zažádala jsem unii sester na
základě praxe o doporučení k registraci jako
samostatná sestra. Na zdravotnickém referátu
mi vydali registraci na poskytování komplexní domácí péče. První smlouvu jsem uzavřela
s VZP a následně s dalšími 18 pojišťovnami.
Na právním oddělení musel mít každý subjekt svoje jméno, a tak vzniklo Sanco. Sanco
znamená vyléčení, uzdravení, zahojení, a také
ekonomické opatření proti ﬁnanční ztrátě.
No uznejte, není to dobré spojení, jak vědět,
že vždy tento cíl musíte naplnit?
Začátky domácí péče nebyly vůbec jednoduché. Bylo nutné vytvořit informace pro
praktické lékaře, laickou veřejnost jako potenciální klienty, nemocnice, veřejnou správu.
Takové informace, aby pochopili, že se zde
otevírá nový prostor pro ambulantní péči, která se později deﬁnovala jako následná péče.
Zpočátku jsme objížděli praktické lékaře,
podávali informace a 16 - 20 hodin denně
jsme se snažili vysvětlit, proč je domácí péče
nejlepší, kdo ji poskytuje, komu ji poskytuje,
kdo ji hradí, za jakých podmínek, co od nás
mohou očekávat, jaká je ekonomika domácí
péče a proč se klienti ve vlastním prostředí
uzdravují bez stresu daleko lépe než v cizím
prostředí nemocnice. Po dlouhé práci přišlo
první ovoce, první klient z nemocnice. Naše
důslednost, dodržování pravidel a neustálé
vzdělávání v oboru přineslo do domácí péče
kvalitu, na kterou jsme byli pyšní. Všem jsme
dokázali, že pro sestry v domácí péči není
žádný pacient překážkou a že jsme schopni
se poprat s jakoukoliv diagnózou a vždy vymyslet pro klienta řešení jeho situace.
Díky poskytované kvalitě domácí péče nás
začali velmi brzy vyhledávat klienti sami
a žádali o péči praktické lékaře. Nejlepší reklamou pro nás bylo, že nás vyhledávali na
základě péče, kterou jsme poskytli sousedovi, a ten byl velice spokojen. Tento způsob
reklamy nám zajistil další a další klienty, kterých si dodnes vážím, a zajistili práci dalším
zaměstnancům. Nikdy jsme neměli ze začátku takové materiální a technické vybavení,
jaké je dnes, ale stále jsme uměli improvizovat, což by mělo zůstat vždy dobrým duchem
domácí péče.
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S potřebami klientů a praktických lékařů se
rozvíjela i moje tvořivost a další úkoly, jako
rozšíření smlouvy o rehabilitačního pracovníka v terénu, vytvoření sociální sítě a poskytování Integrované zdravotně -sociální péče,
která měla velkou návaznost na poskytování
toho, co jsme dělali. V tomto období jsem
psala spoustu projektů v sociální oblasti,
ale vždy moje myšlenky byly víc vpředu než
politická vůle, proto nás nechali jít dopředu
bez dotací a já jsem si uvědomila, že každý
zaměstnanec musí mít svůj produkt práce,
aby ﬁrma mohla prosperovat a jít dál a dávat
inspiraci a možnost práce dalším zaměstnancům.
Vzhledem k tomu, že poptávka trhu je čím dál
větší a politická vůle čím dál menší a komplikovanější, jsem se rozhodla přejít z OSVČ na
společnost s.r.o. Dnes stojí budova mých snů,
kde zaměstnanci mají zázemí, jaké si zaslouží,
protože práce v terénu je velice fyzicky i psychicky náročná a je důležité mít zázemí.
Vznik nové ﬁrmy ADP – SANCO s.r.o. nám
dává šanci splnit si všechny ideály o zdravotnictví a rozdávat informace a empatie
Vašim klientům a být tím zdravotníkem, jak
to cítíte. Toto je moje naplnění ﬁrmy a moje
poslání Vám všem.

Zkušenosti a znalosti jsme pečlivě sepsali do Provozní příručky. Nyní jsme připraveni toto kvalitní know-now předat
lidem, kterým je péče o seniory blízká
a s kterými budeme rádi spolupracovat
při budování franchisové sítě Domů domácí péče ADP–SANCO v České republice.
ADP – SANCO s.r.o.
Dům domácí péče (HOME CARE)
Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov
e-mail: info@adpsanco.cz
www.adpsanco.cz
tel.: 582 343 370, 582 332 774
mobil: 777 343 300, 608 860 229

SPOLEČNÁ CESTA K ÚSPĚCHU

Franchisový systém ADP – SANCO nabízí podnikání v oblasti, která je dnes, i v budoucnu,
velmi aktuální. Rozdělíme se s vámi o zkušenosti, jak tyto služby poskytovat pouze z ﬁnančních prostředků, které služby generují.
Cílem je společně docílit poskytování zdravotních a sociálních služeb na úrovni kvality,
kterou bychom chtěli ve stáří pro sebe a své
blízké.

SPOLEČNÉ CÍLE A STRATEGIE

Společným zájmem je vybudovat v oblasti
zdravotní a sociální péče síť kvalitních zařízení, na která se budou moci obrátit klienti
celé republiky, kteří hledají kvalitní ošetřovatelskou péči, kde nejdůležitější prioritou bude
klient sám.

JISTOTA A PERSPEKTIVA V PODNIKÁNÍ

Vzhledem k demograﬁckému vývoji je tato
oblast podnikání perspektivní z pohledu narůstajících klientů, zatím ještě nedostatečného zajištění těchto komplexních služeb v oblastech naší republiky. Perspektiva i v oblasti
podpory státu a regionálních samospráv.

KDO SE MŮŽE STÁT FRANCHISANTEM

 Podnikatel, který má hezký vztah k péči
o seniory (cítí to jako poslání).
 Majitel vhodného objektu pro Dům domácí
péče.
 Společnost, která tímto rozšíří svoje aktivity v podobných oblastech.
 Člověk nebo ﬁrma s vysokým etickým kodexem.

CO OČEKÁVÁME OD ZÁJEMCE

 Ztotožnění s naší VIZÍ, POSLÁNÍM A CÍLEM.
 Udržování kvality poskytovaných služeb
a dbaní o dobrý zvuk značky ADP – SANCO.
 Partnerství a spolupráce - v případě zjištění nefunkčnosti něčeho z našeho systému
v praxi nám dá podměty, řešení najdeme
my nebo ho sám navrhne a my ho použijeme pro všechny Domy domácí péče
ADP – SANCO.

CO NABÍZÍME

 Organizační schopnosti, kapitál, základní
znalost problematiky sociální a zdravotní
péče.
 Více jak 20 let praxe a prověřené zkušenosti v oblasti sociální a zdravotní péče.
 Kvalitní know-how s užitím nejmodernějších technologi
 Více než milion ošetřených klientů.
 Zdravotnictví s minimální zátěží státu - perspektivu ekonomické prosperity.
 Efektivní kombinaci zdravotní a sociální
péče. Cenová přizpůsobivost českému trhu.
Profesionální zázemí centrály.
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Bimbi di Praga

lorem ipsum is simply

Resvinia

Ušlechtilá myšlenka pro vznik nové značky

Bimbi di Praga

Bimbi di Praga je projekt vytvořený pro
italské páry toužící po dítěti, které pro splnění tohoto přání potřebují pomoc klinik
asistované reprodukce. Některé typy léčby,
které se nabízejí na klinikách asistované
reprodukce v České republice, není možné
podstoupit na klinikách v Itálii. Je to především kvůli italskému zákonu o asistované reprodukci, mezi jehož restrikce patří
například zákaz používání gamet od dárců
a dárkyň, což český zákon povoluje. Kvůli
tomuto omezení musí mnoho italských párů
překročit hranice a hledat pomoc odborníků
v zahraničí.
Mnoho italských párů se obrací na české kliniky nejen kvůli dobré lokaci České republiky, kvůli velké oblibě Prahy, ale také kvůli
dostupným cenám a buď příznivým, či nulovým čekacím dobám na léčbu. Dalším omezením v Itálii v dostupnosti léčby je totiž
i cena povolených zákroků či velice dlouhé
čekací doby na státních klinikách. I z toho
důvodu se na Českou republiku a jiné státy
obrací italské páry, které potřebují klasickou
léčbu IVF, nejen darovací program.
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Zeptali jsme
se jedné
ze zakladatelek
tohoto projektu Renáty
Parbusové:
Proč jste s tímto projektem přišli?
„Především proto, že jsme chtěli spojit to,
co umíme, s užitečným. Vystudovala jsem
na italské univerzitě, a proto mluvím plynně
italsky. Moje kolegyně je přímo Italka. Při
mé práci v centrech asistované reprodukce jsem se při práci koordinátora italských
pacientů a také manažera koordinátorů zahraničních pacientů naučila spoustu teorie
o asistované reprodukci, naučila jsem se jak
jednat s pacienty, terminologii, zákony a neustále se vzdělávám, protože obdivuji práci
lékařů v asistované reprodukci, dávají život,
což je úžasné.
Při práci na klinikách jsem si uvědomila,
jak obtížné musí být pro pacienta rozhodnout se podstoupit léčbu v cizí zemi. Dostat
se k nám na kliniku na první konzultaci s lékařem byl vlastně už jen malý krok v celém
rozhodovacím procesu pacienta. Uvědomila jsem si, jaký stres musela pacientka zažívat
jen například objednáním hotelu, autobusu
či jiného typu dopravy, nalezením cesty ke
klinice, především kvůli jazykové bariéře.
Málo Italů totiž umí anglicky a v Čechách
málo lidí mluví italsky. Nebo jen nalezení té
správné kliniky muselo páru zabrat spoustu času a způsobit rozhodovací paralýzu
– protože netuší, na jakou kliniku se obrátit. Obdivuji i sílu a vůli těchto lidí. Z těchto
důvodů jsme tady, aby člověk, který se rozhodne překročit pro léčbu hranice, nebyl

stresován víc, než je nutné. A už sama léčba
je velice stresujícím faktorem. Představila
jsem si, že bych sama musela podstoupit
tento proces, a přišla jsem na to, co by mi
ho zpříjemnilo.“
Co všechno Vaše služby zahrnují?
„Náš projekt teď vtipně přirovnáváme k cestovní kanceláři : byl tu hotel, bylo tu spoustu
krásných hotelů, ale nebyl tady nikdo, kdo by
hosta do hotelu dopravil a ukázal mu cestu
a nabídl mu delegáta mluvícího jeho mateřštinou. Tak jsme tu cestovku prostě otevřeli
a delegáta nabídli (smích).
Ne, vážně, cítila jsem z pacientů stres a věděla, že celému procesu něco chybí, a tak
jsme vymysleli Bimbi di Praga. Mezi naše
služby patří i služby právníka, zdravotní sestry, psychologa, konzultace, pomoc s dopravou a ubytováním, pomoc s výběrem kliniky
a služby hodláme dál rozšiřovat. Z ohlasů pacientů, kteří s námi šli na kliniku asistované
reprodukce do Čech, máme radost, protože
z pacientů už není cítit stres.“
Baví Vás tahle práce?
„Strašně moc. Je to spojení určitých dovedností s tím být užitečný a to dává člověku
sílu. Jelikož spoustu příchozích italských
párů na tom není psychicky dobře, tak se
snažím studovat psychologii a pochopit, jak
být ještě užitečnější.“
Spolupracujete s českými klinikami?
„Určitě. Zatím nespolupracujeme se všemi
klinikami asistované reprodukce, kterých je
v Čechách hodně, ale určitě bychom rády.
Sice se projekt jmenuje Bimbi di Praga, tak to
vypadá, že se orientujeme pouze na pražské
kliniky, ale není tomu tak. Dle potřeb pacientů jsme zmapovali všechny kliniky v Čechách
a, i když je Praha oblíbenou destinací, často
volí také kliniky v klidnějších městech.“
e-mail: info@bimbidipraga.it
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Art Residence Prague

Pekařství Petite France

představuje české umělecké sklo a historii Prahy

Jak řekl Charles Bukowski: „Nejlepší zážitek z Francie je pečivo“.
A to si jeden z majitelů od té doby, co si to přečetl, vzal za své.

Když padla železná opona a brány do svobodného
světa se otevřely, začal pan Nyklíček, jeden z majitelů pekárny, jezdit do západní Evropy. Jediné, na co
v tu chvíli měl, bylo pečivo….a to si právě ve Francii
zamiloval. Nikdo tu ale nedělal tak dobré pečivo jako
ve Francii a tak poté, co si pár let se svým snem pouze
pohrával, v roce 2011 se teprve stalo skutečností.
Nikdo totiž nedělal tak dobré pečivo, jako on kdysi
ochutnal ve Francii, a proto se rozhodl společně se
svým kolegou, panem Ivancem, vyrobit si ho sám.

Přijměte naše srdečné pozvání do galerie
Art Residence Prague v samém historickém srdci Prahy.
Mezi prezentovanými výtvarníky je i Bořek Šípek, dnes
patřící ke světově uznávaným
architektům, designérům
a umělcům s celou řadou zajímavých realizací a ocenění.

Galerie vznikla před čtrnácti lety a to jako
místo, kde jsou představována díla současných sklářských výtvarníků, kteří navazují
na starobylou tradici českého sklářského
řemesla v soudobém pohledu na interiérovou architekturu s garancí vysoké kvality
zpracování a také umělecké a investiční
hodnoty. Mezi opomíjenou současnou
českou tvorbu patří i malířství, které dokresluje unikátní atmosféru prostor galerie. Naším cílem bylo vytvořit místo, jehož
návštěva zanechá příjemnou vzpomínku
a kam se rádi vrátí návštěvníci Prahy i milovníci krásna.
Pro milovníky staré Prahy a Královské cesty
přináší galerie v prostorách původního pavlačového domu (základy z konce 14. stol.)
neopakovatelnou atmosféru historické Prahy minulých století v kombinaci s moderním
sklářským uměním, typickým a vyhledávaným turisty z celého světa. Neopakovatelný
ráz prostorného dvora je volně přístupný
přímo z Královské cesty průchodem do
domu a pro turisty představuje jen krátkou
zastávku na cestě, kudy kráčela historie českého národa.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Kateřina Adámková, majitelka galerie
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1990 – 2003 / Dvorní architekt Pražského hradu,
jmenován prezidentem Československé a později
České republiky, Václavem Havlem
1998 / Jmenován profesorem designu na Vídeňské univerzitě, Rakousko
2005 – 2012 / Jmenován Děkanem architektury
na Technické univerzitě v Liberci, Česká republika

Telefon: 777 713 315
Email: katerina@artresidenceprague.com
Mostecká 14, Praha 1 – Malá Strana
www.artresidenceprague.com

„dobrou baguette
poznáte na poslech“

Ze začátku si mouku dováželi přímo ze
Strassburku, ale jelikož to není ekonomické
a už vůbec ne ekologické, tak naučili jednoho českého mlynáře mlít mouku na takovou
úroveň mletí, která se používá ve Francii.
Obilí v Čechách se kvalitativně nijak neliší od
toho francouzského a navíc tím, že používají
českou mouku, podporují české výrobce.
Nejdůležitějším produktem boulangerie je
pravá francouzská bageta a pšeničný chléb,
ale nejzábavnějším produktem je stoprocetnně croissant. Ten je vyráběný ručně a to se

mnohdy už ani ve Francii nedělá. Croissant
je ručně motaný a používá se při jeho přípravě pravé máslo, neuvěřitelná lahůdka.
Bohužel mnoho hotelů a restaurací používá
croissanty strojové výroby, které jsou navíc
z rostlinného tuku.
Zeptali jsme se majitelů pekárny, kde jejich
pečivo můžeme zakoupit?
„Nemáme kamenný obchod, ale pečivo rozvážíme do hotelů, restaurací, kaváren a obchodů
s delikatesami. Jako příklad můžeme uvést hotel Hilton, Marriot, Intercontinental, kavárna
Cheecup, Café Coloré nebo obchody Sklizeno, Gurmet shop a další. Dále prodáváme pečivo na oblíbených farmářských trzích, jako je
Jiřák, Kulaťák, Karlín, Tylák a Náplavka.

Odkdy fungujete a jak jsou Vaši zákazníci s pečivem spokojení?
„Pekárna funguje od jara 2011. No a co se týče
spokojenosti zákazníků, za ni mluví zvyšující
se poptávka po našich produktech a vracející
se zákazníci. Oceňují „opravdovost“ pečiva,
což je chuť, vůně, trvanlivost a poctivé suroviny bez přídavku chemie. U chleba je například důležité, jaký kvásek používáme, máme
svůj vlastní, který si sami šlechtíme.“

A jak jednohlasně dodávají
oba majitelé: „Náš den
nemůže začít bez voňavé
kávy a čerstvě upečeného
croissantu“.

www.petite-france.cz

Inspirující atmosféra tohoto místa nadchla Bořka
Šípka natolik, že zde nyní prezentuje svou ucelenou
designérskou a sklářskou tvorbu, jako v jediné české
galerii současného umění.
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Specialisté na analýzy
i na unikátní retailové akce
Společnost monit marketing reserch je předním poskytovatelem marketingových průzkumů,
strategií, analýz a nezávislého hodnocení výkonnosti obchodních zástupců. Zajišťuje prvotřídní mystery shopping, merchandising, in-store a out-store eventy, kreativní kampaně a návrhy neotřelých věrnostních programů. K dosahování výjimečných výsledků v oblasti kvality
a rychlosti dodávaných dat ji napomáhá její mimořádná orientace na detaily, které teprve dolaďují perfektní celek. Neméně důležitými složkami je pak samozřejmě i nejlepší personální
zajištění a využívání nejmodernějších softwarových nástrojů včetně hardwarového vybavení
pro on-line sběr dat nebo komunikaci.

Těšíme se na setkání každý
den od pondělka do pátku
v devět hodin, na Dvojce
Českého rozhlasu.

Monit je prosperující a dynamicky se rozvíjející společnost, působící na celoevropském
trhu od roku 2005. Zakládá si na osobním přístupu ke všem svým klientům a jejich potřebám. Díky propracované síti profesionálních
kontrolorů a spolupracovníků pak také dokáže pokrýt svými službami i odlehlá místa.
Společnost monit marketing research organizuje speciálně pro český a slovenský trh
i řadu unikátních sportovních a společenských akcí pro vybrané cílové skupiny. Mezi
nejvýznamnější z těchto akcí patří každoročně pořádaný Retail Golf Cup a nejnovější
událost Retail Ples, který poprvé proběhne
v lednu roku 2014.

Retail Golf Cup

www.czechspecials.com
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www.dobrouchutcesko.cz

Na turnajích společnosti monit marketing
reserch se tradičně schází přední zástupci
českého a slovenského retailu, FMCG a marketingu. Tyto netradiční eventy poskytují
jedinečnou příležitost, jak neformálně navázat nové kontakty s těmi nejpovolanějšími
z oboru. V letošním roce proběhly v rámci
této tour hned dva unikátní turnaje. V polovině června se na golfovém hřišti Konopiště sešlo na sto účastníků z více než 70
předních společností. Celkovými vítězi se
nakonec stala zástupkyně společnosti Julius
Meinl Coffee a, k naší velké radosti, zástupce právě našeho časopisu. Také díky řadě

štědrých partnerů si všichni výherci i účastníci z turnaje odnesli ceny a dárky v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun.
Druhý, tentokrát Noční turnaj pak proběhnul 5. září v Mladé Boleslavi. S ohledem na
svou speciﬁčnost a omezenost startovních
míst byl určen pouze pro aktivní golﬁsty, jejichž složení bylo obzvláště pečlivě vybíráno
a následně sestavováno do soutěžních dvojic. Turnaj sklidil u účastníků veliký úspěch
a svou atmosférou dokázal strhnout i největší pochybovače. V příštím roce chystá monit
pro golﬁsty z prostředí obchodu opět něco
nového, neotřelého a překvapivého…

Retail Ples
Retail Ples je novinkou mezi akcemi pořádanými společností monit, přesto má již v tuto
chvíli výrazný potenciál stát se jednou z nejvýznamnějších společenských událostí nejen
českého obchodu. Akce v sobě spojuje noblesu, luxus, zábavu a také díky historickému
prostředí pražského Obecního domu zajištuje neopakovatelnou atmosféru pro všechny své účastníky. Ples je určen pro zástupce
oblastí Retailu, FMCG, HoReCa a marketingu,
díky čemuž umožňuje setkání více než 700
předních odborníků z těchto odvětví.
Bálem, který se uskuteční 24. ledna 2014,
Vás provedou krásná Iva Kubelková a moderní bavič Richard Nedvěd. K tanci a poslechu
zahrají jedinečný Big Band Felixe Slováčka
a skvělý Beatles revival. Chybět samozřejmě
nebude ani tradiční tombola o hodnotné
ceny, přičemž část jejího výtěžku bude věnována na charitativní účely. Jako doprovodný
program pro Vás společnost monit marketing research ve spolupráci s partnery akce
v přilehlých sálech připravila akce Business
Connect a Free Shop.

Řada účastníků turnaje Retail Golf
Cup 2013 nám poskytla i slovní komentáře spolu s laskavým svolením
je použít v další komunikaci turnaje.
Zde Vám přinášíme několik z nich:
Zleva: Josef Bauer (MARS),
Petra Málková (L´Oréal), Jiří Vrbický (Macromex),
Jaroslav Kapoun (monit marketing research)

„Příjemné prostředí golfového resortu
Konopiště, příjemní účastníci turnaje
a krásné počasí, to vše přispělo k mému
nezapomenutelnému zážitku, okořeněnému mým prvním golfovým úspěchem
na stupních vítězů. Díky patří samozřejmě také organizátorovi turnaje, společnosti Monit, jejíž zástupci se o nás po
celý den bezchybně starali. Ještě jednou
díky za krásný den!“
Radka Richterová, Event Specialist,
Telefonica Czech Republic
„Turnaj se líbil všem zúčastněným
a všechno, včetně počasí, občerstvení,
bylo úplně maximální. Nedovedu si
představit, že by to bylo krásnější.“
Sylvio Spohr,
Brand ambassador, Julius Meinl Coffee
„Organizácia turnaja v golfovom rezorte Konopiště v réžii ﬁrmy monit s.r.o.
bola výborná, ďakujem pekne za pozvanie a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia. Golfový zážitok to bol znamenitý
aj vďaka hosteskám VIP caddy girls.“
Mária Kravjanská,
Logistic manager, Kika nábytek
„Rád bych uvedl nějaký podnět ke zlepšení, ale není co, vše bylo na 100 %.“
Alan Pfauser,
majitel společnosti, JOFEL-ALFA
„Líbilo se mi prostředí, bezva spoluhráči ve
ﬂightu a výborný catering. Na celém hřišti bylo stále co obdivovat, což fotky z akce
jen potvrzují :) Nemám, co bych vytknul.
Byl to opravdu turnaj na vysoké úrovni
a děkuji za příjemně strávený den.“
Josef Bauer, Shopper marketing
manager, MARS Czech
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Během prezentace spojené s degustací měli
hosté možnost ochutnat vlajkové rumy společnosti: Cubaney Exquisito 21 Años, Cubaney Elixir / Cubaney Miel, Quorhum 23
Años, Puntacana Club Tesoro, Unhiq XO,
Cubaney Centenario a delikatesy připravené přímo konzulátem Dominikánské republiky v ČR. Záštitu nad akcí převzal Ramon
Carreño, Generální konzul Dominikánské
republiky v ČR.

Prémiové rumy
a likéry
OLIVER & OLIVER

„Rumy Oliver & Oliver nejsou ve světě novinkou. Již několik let se řadí mezi světovou
špičku, o čemž svědčí i mnohá ocenění z mezinárodních rum festivalů. Naše společnost
Rumako bude odpovědná nejen za přímý
prodej, ale i za marketingovou podporu jednotlivých značek.“ komentuje Martin Vambera, výkonný ředitel společnosti Rumako.
Ve dnech 4. – 7. června se v Madridu konala
prestižní akce INTERNATIONAL RUM CONFERENCE, v rámci které rumy a likéry Oliver
& Oliver získaly celkem 13 medailí, z toho 11
zlatých. Cubaney Centenario obdržel také
ocenění „Best Rum in 2012“.

V červnu v hotelu Golden Tulip Savoy
Prague Zdeněk Hartman, Brand Ambassador rumů a likérů značky Oliver
& Oliver, slavnostně představil odborné veřejnosti prémiovou produktovou
řadu těchto destilátů z Dominikánské
republiky, které tím oﬁciálně vstoupily
na český trh.

Když věk
není limitem…
Společnosti CzechTourism, PVZP, a.s, EBI,
LLML, a.s., Neoluxor, Dagonet, s.r.o.podpořily dva týmy českých hráčů na 12. MS veteránů v basketbalu, který se konal v červenci
2013 se v řecké Soluni . Mezi 176 týmy z celého světa (více než 4000 sportovců – basketbalových veteránů a veteránek) startovaly i kluby z České republiky a v kategoriích
50+ a 55+ reprezentovaly naši republiku
mužstva BPS 50+ a BPS 55+( Basket Prague
Selection) Czech Republic.
Oba týmy, v čele s mediální hvězdou Jirkou
Babicou, postoupily z kvaliﬁkačních skupin,
a i když nezískaly medailové pozice, nominovaly se svým výkonem na příští MS 2015
v americkém Orlandu.
Smysl pro fair play, nadšení, energie, radost
z vítězství, ale i napětí, nečekané zvraty ve
hře a silná vůle bojovat dál, když síly docházejí…. Takový je sport, který je obrazem života samotného v jeho plné šíři. Basketbaloví
veteráni tak při letošním světovém šampionátu opět dokázali, že ani věk není ve sportu
limitující... Sportu zdar a basketbalu zvlášť!!!
– www. ﬁmba.net

Život je otázkou přístupu
Již 14 let navazuje dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club na tradici
prvorepublikových dámských klubů. Za 14 let činnosti sdružil kolem 500 žen, manažerek, ředitelek, podnikatelek a zajímavých dam a uspořádal na téměř 150 akcí.
Jeho cílem je vytvářet vstřícnou atmosféru,
ve které může každá žena získat nejen mnoho nových osobních i obchodních kontaktů,
ale také navázat nová přátelství a zároveň
inspiruje začínající podnikatelky při začátku jejich pracovní kariéry a to ve spolupráci
s projektem Život nápadům GE Money Bank.
Současně informuje o možnostech začátku
podnikání v oblasti franšíz díky zapojení pre-

zidenta Česká asociace franchisingu, pana
Jana Gondy.
V tomto duchu byl uspořádán další večer
s příznačným názvem „Život je otázkou přístupu“. O svém dětství, životě, profesním růstu, náhodách a osudových setkáních, hovořila československá zpěvačka, podnikatelka,
charismatická žena a stálice hudebního nebe,
Dara Rolins. Setkání rozzářilo vystoupení průkopnice gospelů v Čechách paní Zuzany Stirské a jejího souboru Fine Gospel Time. Bylo
to poprvé v historii dámského klubu, co se
dámy nechaly unést, zvedly se ze židliček a začaly tančit. Rozhovor s oběma ženami vedla
zakladatelka klubu, Helena Kohoutová.
Vedle klubových akcí, které vždy hostí zajímavou osobnost, klub uspořádal komorní
odborné setkání na téma „Přístup k užitečným informacím je klíčem k úspěchu“.
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Hlavní téma představil Miloš Mastník, Vice
President Business Marketing T-Mobile a Jana Křížová, vedoucí obchodní skupiny akvizic pro český a zahraniční monitoring médií,
NEWTON Media.
Odborná část byla nakonec vyvážena doprovodným programem, vynikajícím pohoštěním společnosti Maxiservice, degustacemi
vín vinotéky Vinoportugal a ledových čajů
TeeGschwendner, dále konzultacemi s výživovými poradci Natur House a především
výstavou briliantových šperků kolekce „Panter“ společnosti GoldSirio.
Více na www.helas-ladies-club.cz

Ač je to k nevíře, období adventu se již kvapem blíží. Podzim rozehraje veškerý svůj
repertoár, zbarvené stromy se brzy zbaví listí a nastane čas kupování vánočních
dárků a příprav svátečních oslav. Jako každý rok i letos se můžete spolehnout na
prvotřídní služby Sokolovny Průhonice.

Oslavte příchod Vánoc
v Sokolovně Průhonice
Chcete poděkovat svým zaměstnancům a obchodním partnerům? Rádi byste strávili příjemné odpoledne či večer v kruhu lidí, kteří
vám pomáhají vytvářet hodnoty a svou prací
budují dobré jméno ﬁrmy? Nebo byste rádi
udělali dojem na své současné či budoucí
obchodní partnery? Vždy chtějte jen to nejlepší. Chtějte Sokolovnu Průhonice. Připravíme vám na míru nevšední vánoční večírek,
speciální oslavu pro rodinu a přátele nebo se
postaráme o kompletní přípravu vaší štědrovečerní tabule. Splníme vám jakékoliv přání
ještě dříve, než jej vyslovíte. Tým špičkových
profesionálů Sokolovny Průhonice vám
zkrátka připraví tu nejúžasnější vánoční party, jakou si jen můžete přát!

a pokud chcete slavit v opravdu nevšedních
reprezentativních prostorách, které hostům
vyrazí dech, není lepší volby, než náš Gourmet Klub Grenier. Jeho luxusní designový interiér je jako stvořený pro obchodní setkání,
ﬁremní večírky, rauty či rodinné oslavy.
Užijte si vánoční pohodu a starosti s přípravami přenechejte nám! Sdělte nám své sny
a
my vám je splníme!


INZERCE

Můžete se těšit na jedinečný gastronomický
zážitek, který nabídne tým šéfkuchaře Ladislava Douši. Chcete vyzkoušet „live cooking“
v otevřené kuchyni? V designových a skvěle
vybavených prostorách klubu Grenier máte
jedinečnou možnost! Jistě vás potěší i široká
nabídka kvalitních vín z naší vinotéky, služby
someliéra, degustace vín, whisky či doutníků,
což nepochybně potěší zejména pánskou společnost. Podle vašeho přání vám také připravíme celou řadu zajímavých aktivit a bohatý,
nevšední doprovodný program. Prostory Sokolovny Průhonice jsou vybaveny špičkovou
technikou, která uspokojí i ty nejnáročnější –
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Společnost pro Management a Leadership (Původně Excellence in Education)
se zabývá aplikačními výcviky v oblasti
obchodu a managementu.

Aplikační
výcviky
Koncentrovaná
kultivovanost
- Repetto
Ikona francouzského dědictví Repetto
vznikla v roce 1947, když se Rose Repetto rozhodla navrhnout boty pro svého
syna, tanečníka a choreografa Rolanda
Petita. Stejně jako tanečnice neúnavně
opakují každý naučený pohyb od prvních lekcí usilující o umístění svého těla
do služeb umění, tak i Repetto i nadále používá metodu zpětného stehu, na
které si společnost vybudovala jméno...

Repetto nyní vytvořilo svoji vlastní vůni s elegantní aurou. Repetto vyzvalo Oliviera Polgeho, aby vytvořil vzorec vůně. „Snažil jsem
se dosáhnout efektu ručního šití kombinováním výběru luxusních a původních surových
ingrediencí. Pižmově prášková růže, skutečná podstata ženskosti. Je to vybroušené
složení, pro které mi bylo potěšením použít
esenci růže a vanilky.“
Dominantní složkou vůně je růže, ovíjející pokožku jako saténová stuha. Pudrové
pouzdro má přesně tu samou barvu jako
slavná Repetto růžová, zatímco ﬂakonek,
který se ukrývá uvnitř, nese stejnou stuhu,
jakou nosila baletka Carlotta. Saténová stuha
je ovinuta kolem ﬂakonu, uvázaná na hrdle
zapečetěném značkou Repetto – malým
písmenkem „r“ – a vyvážen elegantním přívěskem.

INZERCE

1. ročník

Under the auspices of

Vznikla již v roce 2004 s cílem zásadně se
vymezit oproti běžným školícím agenturám
nabízejícím prostřenictvím teoretiků bez
praxe zázraky do dvou dnů, často za nesmyslné peníze. Proto společnost sestavila
unikátní lektorský tým, složený výhradně
z profesionálů, kteří ve svých oborech dosáhli skvělých výsledků, jsou ochotni se
podělit o své know-how a i nadále ve svých
oborech pracují.
Minimální praxe v oboru je stanovena na
7 let. Při vzdělávání důsledně dbají na propojení teorie s praxí. tzn., že se účastníci
aplikačních výcviků seznamují s argumenty,
PROČ se daný postup praktikuje a zároveň
se učí, JAK dané znalosti aplikovat v konkrétních situacích. Zákazníkům tedy neopakují
stále dokola pouze CO by měli dělat, ale učí
je zejména JAK zvládnout konkrétní situace
vyplývající z jejich zaměření. Věří, že základem pro efektivní vzdělávání je smysluplná
sebereﬂexe jednotlivých účastníků.
Do své metodiky záměrně zařadili i prvky
komunikace vycházejících z humanitní psychoterapie (konkrétně PCA – Person Centered Approach Karla Rogerse), neboť právě
tento přístup se ukazuje jako nejefektivnější
a to nejen při zvádání náročných situací.
Koneckonců, co je hlavním předpokladem
pro efektivní práci manažerů či obchodníků? Jsou to poučky, pravidla, deﬁnice nebo
jejich kultivovaná osobnost, emoční inteligence, schopnost adekvátně reagovat, uvědomovat si své rezervy a ochota pracovat
na sobě? Umí si poradit i s marketingem či
ﬁremní kulturou.

Ambasciata d’Italia Praga

PASSION, QUALITY, EXCELLENCE

V E L E T R H I TA L S K Ý C H P R O D U K T Ů , 3. � 5. Ř Í J E N 2013
1. ročník italského veletrhu I Love IT nabízí výběr toho nejlepšího z italské ruční řemeslné výroby v oblastech módy
a doplňků, šperků, nábytku, life style a samozřejmě vynikajícího italského jídla a vína.
3. ŘÍJEN: 9.00 – 18.00 Výhradně pro odbornou veřejnost
4. ŘÍJEN: 9.00 – 14.00 Výhradně pro odbornou veřejnost; 14.00 – 19.00 Veřejnost
5. ŘÍJEN: 9.00 – 18.00 Veřejnost

V případě zájmu zorganizují i specializované teambuildingové akce, které pořádají
v ČR i v zahraničí, např. na Islandu, v Chorvatsku nebo Thajsku.
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MEDIÁLNÍ
PARTNER:

PARTNEŘI:

www.lacollezione.cz

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE HHHH, Evropská 15, 160 41 Praha 6, www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com
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lorem ipsum is simply
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