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Vítejte ve světě značek!
Budeme Vás rádi provázet!
Brands&Stories je odborný časopis 
o značkách, konceptech obchodů 
a POP-marketingu. Je koncipován 
do dvou částí Brands a Stores
Cílem části Brands je zaujmout čtenáře pří-
běhy značek, jejich filozofiemi, zajímavostmi 
a novinkami. V každém vydání se představí 
několik značek, vždy však exklusivně pouze 
jedna z konkurenční komodity. Prezento-
vané značky jsou nejen světově známé, ale 
snahou je představovat na stranách časopisu 
i značky české. A to jak ty, které založil už 
předek současného vedení či značky vzniklé 
před několika málo lety.
Časopis Brands&Stories je také ideálně 
koncipován pro franchisingové systémy, 
které již na našem trhu jsou a hodlají ex-
pandovat, tak i pro franchizy, které tepr-
ve přicházejí na český trh. Mají příležitost 
představit svoji značku, prezentovat svoji 
licenci a nabízet ji čtenářům – jakožto po-
tenciálně možným franchizantům. Brand-
s&Stories vychází 5 krát ročně a je distri-
buován především jako direct mail na stoly 
marketingových manažerů, brand manaže-
rů, majitelů a ředitelů firem.
Věříme, že Vás náš titul osloví a budete se 
k němu rádi vracet!

tým Brands&Stories

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Naši milí čtenáři,
tak tu máme opět advent, čas, který s sebou mimo jiné přináší i myšlenky, čím 
uděláme radost svým nejbližším na Štědrý den. Vydání Brands&Stories, které právě 
držíte v ruce, bylo vytvářeno ve snaze napomoci Vaší inspiraci na vánoční dárky. 
Zanedlouho přijdou ty nejkrásnější svátky v roce a Vy si v kruhu blízkých budete 
vyprávět ty svoje příběhy. Ať jsou jenom pěkné, ať máte vedle sebe někoho, kdo jim 
bude naslouchat a ať díky nim zjistíte, že na světě je vlastně fajn… to vše Vám přeje 
tým našeho časopisu. 

Těm, se kterými jsme se už potkali, děkujeme za spolupráci v uplynulém roce 
a budeme rádi, když se s Vámi budeme setkávat i v roce příštím. Na ty, jejichž 
příběhy ještě neznáme, se moc těšíme a bude nám ctí, když se s námi o ně podělíte. 
Náš časopis totiž usiluje o to přibližovat čtenářům prostřednictvím příběhů nejen 
značky věhlasných světových jmen, ale i ty naše, české. I v tomto vydání časopisu 
jich naleznete plno.

Přeji Vám tedy, aby Vás naše stránky inspirovaly nejen k výběru Vašeho vánočního 
dárku, ale i k tomu, jak budovat tu Vaši značku. A ať již budou pohnutky ke vzniku 
dárku jakékoli, podstatná bude chuť obdarovat a to, že hodláte udělat svému 
blízkému radost. A o tom by měly přece Vánoce být, tedy alespoň já to tak mám. Už 
jako malá holka jsem se vždycky víc těšila na to, že dárkem udělám radost než na 
to, co budu mít pod stromečkem já. Tak jsem si vlastně dělala radost po celý advent. 
A pak mám ještě jeden skvělý recept, ne ten na cukroví, ale na pocit štěstí. Přináší 
ho totiž umění, kterému mě učil vždy můj tatínek – umět se radovat z maličkostí. 
Ať už víte, o čem mluvím, nebo ne, ze srdce Vám přeji, abyste alespoň o Vánocích 
toto umění v sobě našli! 

 Aplikace určená pro mobilní zařízení
 iPhone a Android (bez nutnosti instalace)
 Přehled o aktuálním čísle v prodeji
 Seznam trafik pro celou ČR
  Funkce pro nalezení nejbližší trafiky v místě, 
 kde se právě nacházíte

CHCETE KOUPIT POSLEDNÍ VYDÁNÍ BRANDS?
Najděte si ho pomocí aplikace Kiosk Navigátor

Brands&Stories je možné si předplatit -
450 Kč vč. DPH (5 vydání ročně).

Objednat předplatné lze
na adrese office@b-s-c.cz nebo
telefonicky na +420 777 878 803.

PŘEDPLATNÉ

Lázně a wellness ke středním 
Čechám neodmyslitelně patří
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Česko –země příběhů. Prožijte ten svůj.
www.ceskozemepribehu.cz
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francouzští parfuméři. K vytvo-
ření svých kreací využívají stov-
ky přírodních i syntetických 
substancí prémiové kvality. 
Proč i syntetické? Tyto substan-
ce obohacují škálu parfumér-
ských ingrediencí o stabilní 
a bezpečné látky a jejich kom-
binací s těmi přírodními vzni-
kají nové a originální parfémy 
výjimečných vlastností. Také 
nahrazují nedostupné a vzácné 
přírodní látky (např. velrybí 
ambru). Bezpečnost interiéro-
vých parfémů Lampe Berger je 
certifikována podle farmaceu-
tických standardů IFRA. 

I kompozice interiérových 
parfémů sestává ze tří postup-
ně se uvolňujících složek, jako 
je tomu u osobních parfémů: 
hlava, nejintenzivnější složka, 
vytváří první dojem; srdce, 
střední tón, začíná převládat 
po asi deseti minutách; základ, 
spodní tón, je nejméně výraz-
ný, avšak přetrvává v prostředí 
nejdéle. 

Rodina vůní Lampe Berger
Stejně, jako je široká nabídka 
designů lamp, je rozvětvená 
i rodina vůní Lampe Berger, aby 
reflektovala osobní preference 
uživatelů, jejich momentální 
rozpoložení nebo třeba i roční 
dobu. Osm vonných skupin 
(svěží, ovocné, sladké, orientál-
ní, čisté, květinové, tématické, 
inspirované vůněmi z různých 
koutů světa, funkční) dnes za-
hrnuje více než čtyřicet interié-
rových parfémů, jejichž nabíd-
ka je neustále aktualizována. 

Každý rok pak Lampe Berger 
představuje novinkovou řadu 
vůní, navržených dle zvolené-
ho tématu, kterými byly v roce 
2013 „Cesty po Středomoří“. 
Nalezneme mezi nimi lehce 
kořenitý mátový čaj z Maroka, 
smyslný karneval v Benátkách, 
znamenité turecké cukrovinky 
nebo svěží vůni zahrad na fran-
couzské Riviéře. V roce 2014 
budou uvedeny „Vzpomínky 
na dětství“.

ampe Berger myslí na to,
aby přinášely potěšení

co nejvíce smyslům. 

Při bezplamenném spalování má uvolněný 
primární kyslík dezinfekční účinky a teplota 
keramického kahanu rozkládá anorganické 
molekuly, které jsou mj. zdrojem nepříjem-
ných pachů.

Prokázaná účinnost a s ní související 
úspěch Lampe Berger záhy vedly k navázá-
ní spolupráce s umělci a designéry, kteří 
původně ryze funkčnímu produktu vtiskli 
i řadu krásných forem a povýšili jej na umě-
lecké dílo. Následné vytvoření vlastní řady 
interiérových vůní, které požitek z používá-
ní Lampe Berger umocňují, je už jen potvr-
zením typicky francouzského přístupu – vy-
chutnávat krásy života všemi smysly.

Lampe Berger Paris, 
více než sto let historie…
Lampe Berger jsou výsostně francouzské. Pa-
tří mezi ikony francouzského uměleckoprů-
myslového dědictví stejně jako legendární 
Citroen 2 CV, sušenky LU nebo Evian.

Již od samého počátku bylo posláním 
Lampe Berger zlepšovat kvalitu vzduchu 
v interiérech. Dezinfekční účinky lamp si je-
jich první uživatelé ověřit nemohli, ale pře-
svědčivým důkazem funkčnosti byla napří-
klad jejich vysoká účinnost při odstraňování 
cigaretového kouře, na to koneckonců firma 
sázela i ve svých reklamních kampaních. 

Katalytický difúzní systém Lampe Berger 
je dodnes nepřekonaný a nemá konkurenci. 
Porézní keramický kahan s obsahem platiny 
je mezinárodně chráněn šesti patenty. Je to 
právě jeho unikátní konstrukce, která umož-
ňuje současný průběh vzduch očišťující ka-
talytické oxidace a efektivního rozptylování 
jemné interiérové vůně.

Spojení s umělci a designéry 
První lampy byly vyráběny ze skla - Berger 
nejdříve spolupracoval s renomovanými fran-
couzskými sklárnami jako Baccarat (design 
jedné z nejznámějších lamp „P Amphore“ od 
Baccarat nese dodnes vyráběný model Athe-
na) nebo sklárnami v Saint-Louis. Později byla 
produkce z ekonomických důvodů přenese-
na do Československa a mnoho historických 
lamp tak nese označení „Czechoslovakia“. 

O rostoucí popularitu se postaraly i teh-
dejší osobnosti (např. Jean Cocteau ji použí-
val při kouření opiové dýmky, Pablo Picasso 
prohlásil, že jsou „nejinteligentnějším pa-
chem“, protože jej zbavovaly zápachu z ole-
jových barev v jeho ateliéru), a proto se brzy 
staly i inspirací pro umělce, kteří do jejich 
forem a tvarů otiskli svou tvůrčí originalitu. 

Z Lampe Berger se stal umělecký předmět 
a sběratelský artikl. V průběhu času se na je-
jich podobě podepsala taková jména jako Émi-
le Gallé nebo René Lalique. Pod nejslavnějšími 
lampami z porcelánu z Limoges je podepsán 
Camille Tharaud, autor legendární lampy v po-
době Pierrota nebo Gabriel Fourmaintraux.

Umělecká ambice Lampe Berger je živá 
dodnes. Každý rok Lampe Berger představu-
je výjimečné modely lamp, které náleží do lu-
xusní „Les Éditions d’Art“. Aktuální umělecká 
kolekce čítá 12 modelů, které navrhli přední 
designéři (David Boulangé, Pascal Morabito, 
Chafik, Jean-Baptiste Sibertin Blanc a další).

Každý z nich dostává volnou ruku, aby 
klasický produkt interpretoval po svém, z li-
bovolného materiálu, libovolnou technolo-
gií, byť sebenáročnější, libovolné velikosti. 
Každá taková lampa je vyrobena v limitované 
a číslované edici a opatřena podpisem svého 
tvůrce. 

Vedle těchto luxusních nabízí Lampe Ber-
ger samozřejmě i lampy pro každodenní po-
užívání, a to v jednoduchých i vysoce zdob-
ných formách tak, aby si každý mohl vybrat 
tu pravou pro svůj interiér. V současnosti se 
jedná o více než 80 modelů.

Lampe Berger – interiérový parfumér
Hovoříme-li o Lampe Berge, nesmíme opo-
menout ani vzrušující svět interiérových 
vůní, které pro společnost navrhují nejlepší 

Z vynálezu
umělecký předmět 
a sběratelský artikl
K patentování katalytických lamp pro dezinfekci vzduchu Mauricem Bergerem 
v roce 1898 došlo v době překotného pokroku. Louis Pasteur prokázal existenci mi-
krobů a jejich vliv na zdraví lidí a celý vědecký svět začal pátrat, jak jejich výskyt 
potlačit. Berger postavil svůj vynález na jednoduchém principu, který je platný 
dodnes: katalytické oxidaci probíhající v přítomnosti platiny. 

Příběh značky Lampe Berger Paris
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Současnost značky Helena Rubinstein

VĚDA A KRÁSA
Helena Rubinstein už více než 110 let – více 
než jedno století! - představuje spojení mezi 
hledáním krásy a nadšením pro vědu. Bez 
kompromisů.

Značka pokračuje ve stopách své zakladatel-
ky a dělá vše proto, aby zůstala průkopníkem 
v oblasti kosmetiky s účinky proti stárnutí.

Tento přístup vede značku k navazování 
velmi úzkých vztahů s nejlepšími vědci. Proto 
bylo vytvořeno bezprecedentní partnerství 
se známým estetickým chirurgem Dr. Micha-
elem Pfulgem, zakladatelem jedné z nejslav-
nějších klinik kosmetického lékařství.

Helena Rubinstein, nabízí vědecký vý-
zkum převedený na účinnost a neodolatel-
nost úžasných textur v nádherných obalech.

PRODUKTY HIGH-TECH
Helena Rubinstein se stala průkopnicí v mno-
ha oblastech. Jako první přidávala do kos-
metiky vitamíny nebo nejvyšší koncentrace 
účinných látek, jako první uvedla voděodol-
nou řasenku, první automatickou řasenku 
a mnoho dalšího. 

Partnerství s Laclinic-Montreux a jejím za-
kladatelem, Dr. Pfulgem, mezinárodně uzná-
vaným estetickým chirurgem, otevřelo novou 
kapitolu kosmetiky s účinky proti stárnu-
tí inspirovanou kosmetickým lékařstvím. Vý-
sledkem je Re-PLASTY, první řada produktů 
s okamžitými kosmetickými účinky: první kos-
metický zábal, který koriguje stopy času (Re-
-PLASTY AGE RECOVERY), laserové replikace 
(Re-PLASTY LASERIST), ekvivalent mesoliftin-
gu (Re-PLASTY MESOLIFT), peelingová řada 
(Re-PLASTY HIGH DEFINITION PEEL).

Bezkonkurenční síla
rostlinných kmenových buněk
Helena Rubinstein dodržuje sliby: náročné 
testovací protokoly, zázračné klinické vý-
sledky a účinnost produktů jsou prokázány 

Helena Rubinstein vždy bude průkopnice. 
Uvedla produkty, které se používají dodnes: 
COLLAGENIST, PRODIGY, COLOR CLONE, 
LASH QUEEN…

Nic jí nemohlo nahnat strach a měla energie 
i inteligence na rozdávání. Vždyť už jako malá, 
nejstarší z osmi dcer, se musela starat o své 
sestry a dohlížet na ně a díky tomu se naučila 
porozumět ženám. A co víc, o zkrášlovacích 
prostředcích věděla všechno. Každý večer 
před spaním jí maminka ošetřovala obličej 
speciálním krémem od rodinného přítele 
lékárníka, aby chránila citlivou dětskou pleť 
před chladem. Když Helena odjížděla do ne-
známého světa, matka jí samozřejmě přibalila 
dvanáct kelímků tohoto krému do zavazadla. 
Helena viděla, jak horko a sucho ničí obličeje 
australských dam, a napadlo ji prodávat svůj 
krém. Jakmile ho Australanky vyzkoušely, He-
lena Rubinstein se stala nesmírně populární. 

Po několika letech dolaďování složení 
otevřela svůj první salón krásy v Melbourne, 
kde nabízela kosmetickou péči a prodávala 
svůj krém „Valaze“, který okamžitě začaly 
nakupovat všechny elegantní dámy z celé 
Austrálie. Vizionářka Helena Rubinstein po-
chopila, jak je důležité s ženami komuniko-
vat, a začala používat prodej na dobírku jako 
podporu své značky.

Pokračování je příběh o velkém úspěchu, 
sága a částečně pohádka o hrdince, původ-
ně chudé židovské dívce, která svýma drob-
nýma obyčejnýma rukama vybudovala ob-
rovské impérium. Helena Rubinstein dobře 
pochopila, že krása se může stát zdrojem 
nové síly žen, které měly brzy dosáhnout 

emancipace, a že krása musí být dostupná 
každému. Tak vytvořila kosmetický průmysl 
a otevřela ho všem ženám. Nejdříve zbohatla 
v Austrálii a poté se vydala dobýt Evropu. Za-
čala v Londýně a pokračovala v Paříži. Kam-
koli přišla, ženy okouzlila svými produkty, 
které neustále vylepšovala a rozšiřovala. 

V roce 1915 se vydala do Ameriky. A sáz-
ka na nejistotu se jí opět vyplatila. Brzy se 
její produkty prodávaly nejen v salónech 
krásy, ale také v obchodních domech, lé-
kárnách a drogériích po celé zemi. Její 
jméno se stalo synonymem moderní krásy. 
V té době se provdala za svého prvního 
muže, Edwarda Tituse, talentovaného no-
vináře, který jí pomohl v budování image, 
ale bohužel věrnost nebyla jeho silná strán-

ka, proto se provdala podruhé, tentokrát 
za gruzínského šlechtice. Svým druhým 
manželstvím získala titul princezny, dva 
poněkud zanedbávané syny, neteře, synov-
ce a několik sestřenic a švagrových, které 
jí pomáhaly při jejím vzestupu. Její spo-
lečnost se stala rodinným podnikem pod 
železnou pěstí „Madame“.

Helena Rubinstein měla především dar či-
nit ženy krásné a tomu se věnovala celý svůj 
život. Jako první dělila pokožku do tří kate-
gorií. Jako první nabízela účinné produkty 
na hydrataci pleti, léčbu akné, ochranu proti 
slunci – „největšímu nepříteli žen“- a omlaze-
ní pokožky. 

Byla posedlá myšlenkou, že věda musí být 
ve službách krásy, proto neustále sledovala 
nejnovější dermatologický, a dokonce i chi-
rurgický výzkum. Pochopila, že způsob stra-
vování ovlivňuje pleť. Jako první prosadila 
make-up, který až do začátku 20. století pou-
žívaly pouze herečky a prostitutky. Umění lí-
čení se naučila v divadelních šatnách a barvy 
studovala u svých přátel malířů, které znala 
jako celoživotní sběratelka umění. Přišla jako 
první s voděodolnou řasenkou nebo automa-
tickou řasenkou v tubě. 

Když Helena Rubinstein zemřela v roce 
1965 ve věku 93 let, její značka fungovala ve 
více než třiceti zemích, vlastnila čtrnáct závo-
dů a mnoho salónů krásy ve čtrnácti zemích. 
A všechno začalo prodáváním malých kelím-
ků s krémem z Krakova.

Příběh značky Helena Rubinstein
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110. VÝROČÍ ZNAČKY

Melbourne, Austrálie, 1902: Tady se zrodila legendární značka pojmenovaná 
po své odvážné zakladatelce, Heleně Rubinstein. Tato drobná, asi 140 cm 
měřící Polka věčně pobíhající na vysokých podpatcích, se do Austrálie při-
stěhovala ve věku 24 let, aby se vyhnula sňatku domluvenému rodiči. 



Příběh značky Nespresso
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Současnost značky Helena Rubinstein

nezávislými testovacími panely (Univerzita 
v Liège, Fakultní nemocnice v Besançonu…)

Značka Helena Rubinstein začala používat 
rostlinné kmenové buňky v kosmetice již 
v roce 2009. Opět průkopnice.

Tyto výjimečné, velmi vzácné buňky jsou 
extrahovány ze samého nitra rostlin. Vykazu-
jí neuvěřitelný regenerativní účinek a dokáží 
pokožce vdechnout zázračnou sílu mládí.

Řada Re-PLASTY splňuje požadavky více 
než uspokojivě, vykazuje účinky proti stár-
nutí, které odpovídají úrovni estetického 
lékařství na Laclinic Montreux. První řada 
produktů s okamžitým účinkem, Re-PLASTY, 
je přímo inspirována jejich terapiemi. Pro-
dukty obsahují nejsilnější účinné látky v nej-
vyšších koncentracích. Každý produkt v řadě 
Re-PLASTY je zázrakem složení. 

„Re-PLASTY má být výjimečnou řadou pro-
duktů s účinky proti stárnutí pokožky a tento 
cíl byl splněn.“

Nekonečný příběh inovací řasenky
Značka Helena Rubinstein má vzácný dar 
činit ženy ještě krásnější a ví, jak je důležitý 
svůdný pohled. S každým novým produktem 
přináší další novinku.

V roce 1939 uvedla první voděodolnou 
řasenku a poté první automatickou řasenku 
v roce 1958. Tak začal fascinující příběh řase-
nek, který stále pokračuje.

Helena Rubinstein ženám nabízí nejmo-
dernější složení a tvar kartáčku, v obalech, 
které odpovídají obrazu značky: luxusní, od-
vážné a nadčasové.

„Každou minutu svého života jsem strávi-
la obranou svého ideálu: budování pevnosti 
proti času,“ řekla Helena Rubinstein a doda-

la: „Není nic výstředního na tom, že chceme 
zůstat mladí a přiblížit se dokonalosti.“

Díky geniální zakladatelce, která strávila 
život hledáním krásy, mají tuto značku v ob-
libě ty nejnáročnější ženy i dnes. Zvídavost, 
otevřenost, vynalézavost, odvaha. Značka se 
spojila s předními vědci, aby vytvořila pro-
dukty se silnými aktivními látkami na pome-
zí estetického lékařství.

Pro Helenu Rubinstein není nic nemožné. Je 
stále avantgardní, pokračuje ve fascinujícím 
dobrodružství zvaném kosmetika pod slo-
ganem SÍLA KRÁSY. Bez kompromisů.

Produkty Helena Rubinstein 
jsou exkluzivně k dostání 

v prodejnách Sephora
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Společnost Nespresso, která přivedla v prů-
běhu let myšlenku k dokonalosti, je nyní pro 
celý svět synonymem pro prvotřídní porco-
vanou kávu a její úspěch dokládá to, že prvot-
ní vize byla dokonalá. Srdcem celé myšlenky 
je unikátní Trilogie Nespresso, výjimečná 
kombinace tří excelentních pilířů: perfektně 

„V tomto partnerství nejde jen o televizní 
kampaň,“ vysvětluje Jean-Marc Duvoisin, ge-
nerální ředitel společnosti Nestlé Nespresso 
S.A. „Jde o významný krok ve strategii naší 
značky. Chceme milovníkům kávy dát příle-
žitost vypravit se na objevitelskou cestu do 
světa Nespresso prostřednictvím unikátní 
digitální platformy, kde si mohou vytvářet 
vlastní zážitky přímo na míru.“

Reklamní snímek má pokračování v digi-
tálním světě, kde diváci mohou zhlédnout 
filmové ukázky, na nichž se Clooney objeví 
v nedávno založeném poradním sboru spo-
lečnosti Nespresso věnovaném udržitelnosti. 
Na novém kanálu www.youtube.com/nes-

presso diskutuje Clooney o ekologických 
iniciativách této firmy. 

Diváky jistě potěší, že dlouholetého vyslan-
ce značky Nespresso George Clooneyho po-
prvé v řadě humorných scének pro televizi 

doprovodí Oskarem oceněný scenárista, he-
rec a Clooneyho kamarád Matt Damon. Da-
mon o spolupráci s Nespresso uvedl: „Mám 
rád jejich kávu, piju ji a pak mám hodně rád 
George Clooneyho.“ 

V nových záběrech od Oskarem oceně-
ného režiséra Granta Heslova uvidíme, jak 
atraktivní žena dá kávě od Nespresso před-
nost před Clooneym. Zážitek z kávy je tu vy-
líčen jako soukromý požitek, do nějž nikdy 
nikdo nemá co zasahovat. 

Nový televizní snímek byl lokálně uveden 
dne 18. 11. 2013 a na televizních kanálech 
Prima a Barrandov jej můžete sledovat do 22. 
12. 2013.

Vytrvalé úsilí o dokonalost
Jednoduchá myšlenka, jež je neustále zdokonalována

Příběh společnosti Nespresso se odvíjí od jednoduché, ale revoluční myšlenky: umožnit každému 
připravit si šálek perfektního espressa – s vytříbenou krémovou pěnou, dráždivým aroma a plnou chutí – přesně tak, jak by jej 
připravil zkušený barista. Společnost Nestlé Nespresso S.A. se tohoto nápadu chopila a stala se průkopníkem jedinečné porco-
vané kávy přesně tak, aby si zákazníci po celém světě mohli co nejsnadněji kdykoli připravit šálek perfektního espressa. Dnes 
má společnost dvojí cíl, neustále překonávat očekávání zákazníků doma (B-2-C) i v jejich volném čase a zaměstnání (B-2-B). 

Nová platforma značky Nespresso:

„Uvnitř je čiré potěšení“
Společnost Nespresso ve spolupráci s Googlem a jeho sociální sítí YouTube spustila je-
dinečnou novou platformu značky, na níž vystupuje George Clooney a Matt Damon. 

naporcované kávy Grand Cru, řady chytrých 
a stylových kávovarů a exkluzivní personali-
zované zákaznické služby, dostupné non-stop 
prostřednictvím Clubu Nespresso.

Za posledních 27 let si společnost Nespresso 
vybudovala globální komunitu s vášní pro 
svoji značku. Její součástí jsou milovníci 
kávy, kteří se identifikují s ikonickou znač-
kou Nespresso a tím, co představuje: odbor-
nost v oblasti kávy, nejvyšší kvalitu, neutu-
chající inovace a exkluzivní design. 

Společnost Nestlé Nepresso S.A., která byla 
založena v roce 1986 a je řízena ze Švýcar-
ska, se stala autonomní, globálně řízenou 
obchodní jednotkou skupiny Nestlé, světové 
jedničky na poli výživy, zdraví a wellnessu. 
Silné zázemí společnosti Nespresso umož-
ňuje stát se mezinárodní ikonou, která dnes 
operuje v 60 zemích. Nespresso je nejrychle-
ji rostoucí „miliardovou“ značku společnosti 
Nestlé. 
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Lady Hamilton
DESIGN 1934

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

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

Poznávací značkou sousedícího taktéž designového hotelu angelo 
je barevná koncepce stavějící na výrazné černé, korálové červené, 
žluté a bílé barvě, kombinovaná s nábytkem z Dálného východu 
a vybranými doplňky. I v něm je dostatek prostor pro pořádání 
nejrůznějších firemních setkání, ale i veletrhů a akcí pro širokou 
veřejnost. Oba hotely patří pod síť VIENNA INTERNATIONAL.

Současnost hotelu andel‘s
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Tým britských designérů a architektů Jestico + Whiles re-
alizoval v pražském pětihvězdičkovém hotelu andel‘s, 
postaveném v roce 2002, kreativní a inovativní koncepci.  
Designový hotel se nachází v mladé obchodní čtvrti Anděl 
a nabízí moderní ubytování v prostorných a světlých poko-
jích a suitech i rozlehlé konferenční prostory.

Už je to rok, co zde působím. Během uplynulých 
11 měsíců bylo mojí prioritou brát v uvahu trh 
a tým. Poté rychle vybudovat nová pravidla a sys-
tém více orientovat na globální vizi, aby se Vien-
na International Prague umístila na první místo 
v žebříčku hotelů v Praze. Tento proces stále 
probíhá. Máme silný a zkušený tým, který aktivně 
pracuje na mnoha strukturálních změnách, které 
brzy přinesou pozitivní efekt a Vienna Internati-

V pohodlí
designu

V loňském roce oslavil andel‘s 
Hotel Prague 10té narozeniny. 
Zeptali jsme se Regional Director 
Prague VIENNA INTERNATIONAL 
HOTELMANAGEMENT AG a General 
Managera ANDEL‘S HOTEL PRAGUE 
**** a ANGELO HOTEL PRAGUE **** 
- pana Francois Mary, jak by shrnul 
uplynulých 11 let?



onal Prague s více než 1000 pokoji v Praze 
zaujme místo klíčového hráče. Víme, kterým 
směrem chceme jít, děláme vše, co nejlépe 
umíme a učíme se ze svých chyb, o tom není 
pochyb. V kombinaci se spoustou energie 
a trochou štěstí jistě uspějeme.

Jaké byly počátky fungování, jak si hotel 
andel’s udělal svoje jméno a jaká dnes 
převažuje klientela?
andel’s je ve skupině VI Group velmi silná 
značka. Nyní máme v Evropě čtyři hotely an-
del’s: Berlin, Cracow, Lodz, Praha.

andel’s Praha je designovaný známými brit-
skými architekty a interiérovými designéry 
Jestico + Whiles, kteří mají skvělou pověst na 
trhu. I po 10 letech design interiérů zůstává 
dokonalý a vyhovuje všem našim obchodním 
klientům a turistům. V příštích měsících se 
chceme ještě více zaměřit na design a mód-
nost interiérů. Naše marketingové oddělení 
již na tom spolu s designéry pracuje. 

Jméno andel’s je pro naše zákazníky důle-
žité, ale zejména přístup našich zaměstnanců 
je klíčovou přidanou hodnotou, která v Praze 
skutečně vytváří naši velmi pozitivní image.

Po Praze je hotel znám jako místo 
nejrůznějších konferencí, veletrhů a bussines 
meetingů. Jak je k tomuto účelu vybaven? 
A jaké služby firemní klientele poskytujete?

andel’s má velice zřejmou pozitivní image 
pro obchodníky v Praze i mimo ČR. Desing 
hotelu k tomu samozřejmě přispívá: desingo-
vé zasedací místnosti, velká okna s denním 
světlem, velmi moderní zařízení, flexibilita 
v optimalizaci velikosti všech jednacích míst-
ností. Také 51 střešních apartmánů jsou k dis-
pozici pro jednání nebo setkání.

Naši obchodní zákazníci a běžní hosté mo-
hou těžit z řady přidaných hodnot, abychom 
jejich pobyt zpříjemnili, jak můžeme.

Při rezervaci v andel’s mají příležitost zís-
kat místo k parkování, wi-fi připojení všude 
po hotelu, zlepšení řízení pokojů na patře, 
ubytovací balíčky na pokojích. Vždy je cena 
pokoje dle smlouvy a samozřejmě přivítání 
jménem hosta, aby se cítil jako doma.

Jen pro příklad. Dnes ráno jsem měl sní-
dani s naším stálým hostem v andel’s a on 
mi řekl: „Francois já jsem našel byt v Praze, 
a proto nebudu už nadále v andel’s, ale víš 
co, cítím se tady velice dobře, a tak jsem 
řekl v mé společnosti, že zůstanu ještě mě-
síc u vás, i když je můj byt už hotový.“ Toto 
je přesně druh zpětné vazby, který andel’s 
očekává. 

Víme, že je také angelo Hotel Prague 
prezentován jako designový hotel. Můžete 
specifikovat proč? 
angelo je naše druhá silná značka ve VIEN-
NA INTERNATIONAL. Jsme velice pyšní, že 
máme na Praze 5 příležitost pracovat s an-
del’s a angelo jako s nástroji. Oba hotely jsou 
propojeny vnitřním nádvořím. Jsou velmi 
blízko od sebe a sdílejí tak mnoho společ-
ných cílů. Díky designu hotelu angelo je to 
pro mě příjemné přátelské místo, kde zůstat.

Mám rád kombinaci barev, které jsou zde 
použity. Mám take rád krb, kde si můžu dát 
pití a podívat se na film. Náš hotel angelo 
je hodně orientován k hudebním tématům 
a tuto image budeme v příštím roce zno-
vu prosazovat skrze Jazzovou živou hudbu 
každý měsíc. Vedle toho je to ale i perfektní 
místo k práci s rozsáhlými jednacími míst-
nostmi.

Jaké je propojení obou hotelů? Jak se doplňují? 
Propojení mezi těmito dvěma hotely je vel-
mi silné. Začíná to zaměstnanci, kteří pracují 
v obou hotelích až po naše společné příjmy 
a úspěchy. Neexistuje zde žádné upřednost-
nování nebo soutěživost. Oba hotely mají 

vlastní přidanou hodnotu a vlastní hosty. 
Oba hotely na Praze 5 nám dávají možnost 
podílet se na akcích větších než je 400 účast-
níků, i když jsou rozděleni do dvou hotelů, 
zpětná vazba je vynikající.

V čem je výhodnost polohy obou hotelů?
Z pohledu hostů, když neznají naše hotely 
ani naší přesnou polohu, mohou mít dojem, 
že budou muset mezi hotely daleko přechá-
zet, proto mít dvě různá jména v tomto kon-
krétním případě není výhodou.

Na druhou stranu pro zákazníky, kteří tu 
nejsou za účelem obchodu nebo kongresu, 
je každý z hotelů dobře rozeznatelný.

Oba hotely jsou rozdílné, mají 
také každý odlišnou kuchyni? 
Ano, z tohoto pohledu jsou oba hotely nezá-
vislé a každý hotel má svoji kuchyni i ostatní 
hotelový servis.

Pokud ale máme velkou akci, která je or-
ganizována v rámci obou hotelů, pak obvyk-
le sestavíme jeden velký tým z obou hotelů 
a v neposlední řadě i všechny administrativ-
ní a obchodní činnosti jsou prováděny na 
globální úrovni.

Oba hotely jsou nejen místem nejrůznějších 
konferencí, veletrhů a bussines meetingů. 
Jsou vhodné ale také pro veřejnost
To je pravda. Vedle obchodních zákazníků 
jsme velmi pyšní na to, že můžeme přivítat 
po celý rok také mezinárodní turisty z celé-
ho světa. Organizujeme však take mnoho 
lokálních eventů a vrcholem sezóny jsou 
i vánoční večírky. Máme také velmi dobré 
vztahy s místními asociacemi a institucemi, 
jako jsou školy, děti v nouzi apod. Využíváme 
našeho jména k pomoci těmto nadacím.

Vaše hotely se chtějí přiblížit co nejvíce 
široké veřejnosti. Můžete nám prozradit, jaké 

konkrétní akce máte připravené, případně na 
co se může veřejnost těšit v příštím roce?
V září jsme zahájili pravidelné lekce přípra-
vy sushi pro širokou veřejnost pod vedením 
vyhlášeného Vladimíra Kovařiče, ředitele 
kuchyně Diplomat Hotelu Prague. Lekce 
přípravy sushi v andel´s Hotel Prague se bu-
dou konat každý poslední čtvrtek v měsíci 
a může se jich zúčastnit každý, kdo má zájem 
získat nové poznatky, znalosti a zkušenosti 
o přípravě, výrobě, chuti a vůni této japon-
ské speciality.

Momentálně pracujeme na vytvoření sle-
vových kuponů pro naše zákazníky, které 
mohou využít v centru Nový Smíchov. andel’s 

se zaměří v příštím roce na desing a módu. 
V blízké době chceme oznámit hlavní part-
nerství s projekty top designerů, modelin-
gem a soutěžemi, jako je Miss. angelo Hotel 
Prague chystá zase jazzové kocerty na měsíč-
ní bázi. Byli jsme partnerem Signal festivalu 
a jsme také prioritní partner Redbullu.

Jak dlouho hotely řídíte a jak jste se sžil 
s místními zvyklostmi?
Pracuji v této branži od 14 let. Opravdu ne-
vím, proč jsem chtěl jít tímto směrem, ale co 
vím , že není nic jiného, co bych dělal raději 
než hotelový byznys a také práce s lidmi. Za-
čal jsem s částečnými směnami v kuchyni, re-
cepci, byl jsem skladník, poté manager, seni-
or manager a pak ředitel. V této práci můžete 
stále růst dále a utvářet tak sami sebe díky 
svým schopnostem a přístupu, nejenom díky 
úrovni dosaženého vzdělání či kontaktům.

Musíte denně ukázat svému týmu, že mů-
žete udělat to, čeho chcete dosáhnout, a to je 
jediná cesta, jak vás budou respektovat jako 
manager. Odkud jste, není rozhodující.

Nejdůležitější je způsob, jak denně podpo-
rujete svůj tým. Měl jsem možnost pracovat 
i v jiných lokalitách, jako je Anglie, Francie, 
švýcarsko a nyní v Praze. Musíte se vždy 
adaptovat a vcítit do mentality lidí, se kte-
rými pracujete. Praha není složitější nebo 
jednodušší než ostatní. Češi jsou velmi vážní 
a seriózní. Musejí pochopit problém, pokud 
chcete, aby se posunuli nebo změnili. Oni 
jsou samozřejmě více orientovaní pesimis-
ticky, ale v kombinaci s cizincem, jako jsem 
já, který smíšlí spíše optimisticky, to vytváří 
dobrý kompromis.

Stát v tváří v tvář české mentalitě si oprav-
du užívám. Jsem přesvědčený, že tajemství 
úspěchu v mezinárodním obchodu tkví 
v sestavení mezinárodního týmu, což je sa-
mozřejmě to, co se v současné době snažím 
vybudovat. Rozdílnosti každého člena týmu 
nám umožňuje dosáhnout našich cílů!

12 13

Současnost hotelu andel‘s Současnost hotelu andel‘s



se v roce 2012 vyšplhal na 1,539 miliardy 
Eur (obrat skupiny včetně licenčních pro-
duktů). Maloobchod, posilující pilíř, zaujímá 
zhruba 40% podíl na obratu skupiny za rok 
2012, zbývajících 60 % připadá na velkoob-
chod. Pro nadcházející období se firmě ote-
vírají atraktivní tržní příležitosti v Indii, ve 
skandinávských zemích (nový showroom 
byl otevřen v Helsinkách), východní Evropě 
a Rusku (centrem zájmu jsou města Kyjev, St. 
Petersburg, Moskva) nebo v Kanadě (Toron-
to, Montreal). 

Významný a nejrychleji rostoucí odbyto-
vý kanál společnosti s.Oliver v Evropě je 
e-shop. Byl dokonce na německém maloob-
chodním trhu odbornou veřejností vyhod-
nocen jako nejlepší internetový obchod 
v oblasti módy. Mokhtara Benbouazzy 
– ředitele marketingu s.Oliver Group jsme 
se zeptali, zda nekanibalizuje e-shop pro-
deje v maloobchodě? Jak se daří propojo-
vat tyto e-prodeje s kamennými obchody?
„S propojením kamenných obchodů a e-shopu 
jsme úspěšní, v Německu jsme v této oblasti 
dokonce získali ocenění za multikanálový 

prodej. Stane-li se, že zákazník přijde do ka-
menného obchodu a nenajde u zboží, které 
se mu líbí, třeba velikost, protože je zrovna 
vyprodaná, prodavač může přes iPad dané 
zboží okamžitě objednat na e-shopu. Zákazník 
tak má druhý den zboží připravené na prodej-
ně. Je to služba pro zákazníka. Kdybychom ji 
neměli, šel by ke konkurenci. Je to vskutku 
šarmantní propojení on-line a kamenného 
obchodu. On-line je rychlý, máme na něm růz-
né akce a snažíme se je pružně přenášet i do 
kamenných obchodů. Takže o kanibalizaci 
prodejů zde nemůže být řeč.“

Kromě vlastních prodejen je Vaše znač-
ka prodávána i prostřednictvím fran-
chisingových obchodů.Jaké s nimi máte 
zkušenosti?
„Jen ty nejlepší. Našich franchizových partne-
rů si velmi vážíme. Zejména na zahraničních 
trzích má franchizant lepší cit pro lokální 
vkus a prodeje. V rámci každoročně pořádané 
show Star Wars dokonce oceňujeme zaměst-
nance, kteří pracují ve franchisingových ob-
chodech s.Oliver. Tato oslava je naším velkým 
díkem za jejich dobře odváděnou práci.“

Současnost značky s.Oliver
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V průběhu listopadu vrcholily 
oslavy 10 let působení 
značky na našem trhu 

rozsáhlou kampaní, kdy 
každý nakupující u s.Oliver 

(v českých i slovenských 
kamenných prodejnách) 

obdržel dárek. U pokladny 
si zákazníci sami vybrali 

některou z dárkových 
krabiček, ve kterých se 

ukrývala řada překvapení, 
od slev na příští nákup přes 

trendy tašku či kosmetiku až 
po nákupy zdarma. 

„Při rozdělování dárků jsme 
samozřejmě mysleli na 

naše klubové zákazníky, 
pro které jsme měli na třetí 

listopadový týden připravenu 
speciální věrnostní akci. 

V závěru měsíce pak proběhl 
týden eventů v pasážích 

nákupních center,“ doplňuje 
Petr Lubojacký z marketingu 

s.Oliver CZ&SK. „Záměrem 
kampaně bylo propojit brand, 

trade a event marketingové 
aktivity. V průběhu listopadu 

žádný zákazník, který 
nakoupil u s.Oliver, zkrátka 

neodešel s prázdnou.“ 

Mokhtar Benbouazza
a Taťána Kuchařová, 
patronka Nadace Krása pomoci.

Příští rok bude značka slavit svoje
45. narozeniny. Zato samostatná 
pobočka s.Oliver CZ s.r.o., která 
spadá přímo pod německou 
centrálu, slaví svoje kulatiny 
– 10 let od vstupu na český 
a slovenský trh - již letos...

Výročí připadlo na podzim, 
kdy značka posílila prezentaci 
v outdooru, printu, na internetu 
i v místech prodeje. Kampaň se 
zacílením na koncové zákazníky 
nese jednotné sdělení: 10 LET 
S VÁMI – MY SLAVÍME, VY 
ROZBALUJETE.

Příběh nadšence pro módu
„Je to úžasný příběh houževnatosti, jak 
Bernd Freier založil svoji firmu Sir Oliver,“ 
vyprávěl nám Mokhtar Benbouazza – ředi-
tel marketingu s.Oliver Group, který Prahu 
navštívil u příležitosti účasti značky s.Oli-
ver na módní události roku Prague Fashion 
Weekend 2013. „Jako mladý jezdil se svými 
kamarády do Paříže a Londýna, kde kupoval 
nejnovější trendy. Zboží pak prodával v Ně-
mecku, ale tento model mu nevyhovoval. 
Chtěl prodávat svou módu.

Vydal se na vlastní pěst do Indie, avšak neu-
měl vůbec anglicky. Nakupoval tam tehdejší 
módní hit – košile. Doslova rukama, nohama 
se mu je podařilo objednat. Za tři měsíce do-
razil kontejner s košilemi, jenže se vyskytl pro-
blém. Bernd si myslel, že objednal modré ko-
šile, jenže ony byly fialové. Jeho maminka mu 
tehdy řekla: „Chlapče, a teď jsi zkrachoval.“ 
Jenže on se nevzdal, košile začal prodávat, 
přesvědčovat lidi a zboží postupně mizelo.

„Na jeho zápalu se od té doby nic nezmě-
nilo. Je až neuvěřitelné, kolik nápadů má 
ještě dnes,“ může potvrdit Mokhtar Ben-
bouazza. „I ve svém věku je stále každý 
den od 8 do 18 hodin ve firemní kancelá-
ři a po večerech ještě telefonuje a vyřizu-
je maily. Je to člověk nesmírně pracovitý 
a má svoje vize. Příběhů o něm by se dalo 
vyprávět spousty. Práce ho baví. Vytvořil 
rodinnou firmu, ve které již dnes pracují 
na vedoucích pozicích jeho tři děti – Ka-
trin, Kristian a Amelie. Sdělení je tedy jas-
né – s.Oliver zůstane rodinnou firmou. 
Pan Freier by přece neprodal svoje dal-
ší dítě. Je to člověk, který módě rozumí 
a hodně pro ni protrpěl.“

Produktové řady 
pro celou rodinu
Módní a především také lifestylová znač-
ka s.Oliver pro celou rodinu zahrnuje 
hned několik segmentů a výrobních řad, 

počínaje dětmi inspirovanou řadou s.Oliver 
Junior a konče prémiovou řadou SIR OLIVER. 
Kromě zboží vlastní značky firma nabízí také 
dvanáct lifestylových řad s licenčními produk-
ty. V ČR se setkáme s produktovými řadami: 
QS by s.Oliver, odvážnou a spontánní módou 
pro mladé muže a ženy, s.Oliver Casual, dám-
skou a pánskou elegantní módou s vysokým 
komfortem nošení, doplňky s.Oliver Accesso-
ries i prémiovou řadou SIR OLIVER, elegantní 
a zároveň pohodlnou dámskou business mó-
dou. V portfoliu firmy je také dámské a pánské 
spodní prádlo s.Oliver Bodywear (Beachwear) 
nebo TRIANGLE by s.Oliver, dámská móda 
konfekčních velikostí 42 – 54.

Úspěšné prodejní kanály
Prostřednictvím 205 vlastních prodejen, 
351 franšíz, 2 864 obchodů „shop-in-shops“ 
a 3 883 dalších prodejních míst firma působí 
ve více než 30 zemích světa. Každoročně ros-
toucí obrat firmy s téměř 7 200 zaměstnanci 

Příběh značky s.Oliver
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Společnost s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, přední módní 
a lifestylová firma, byla založena před více než 40 lety Berndem 
Freierem, který v roce 1969 v německém městě Würzburg 
otevřel první maloobchodní prodejnu „Sir Oliver“ o rozloze 25 m2. 
V Německu firma sídlí dodnes, centrála s.Oliver Group se nachází 
ve městě Rottendorf. V současné době patří s.Oliver mezi největší 
oděvní společnosti v Evropě.

Skutečná móda
pro skutečné lidi
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Herbadent má pro takovou strategii dobrou 
výchozí pozici - odborníci jej dobře znají a vě-
dí o jeho účinnosti. Nyní se k tomu ještě při-
dává skvělý design a zajímavá prodejní marže. 
Nutnou podmínkou pro dlouhodobou loaja-
litu odborníků je i to, že tyto produkty nebu-
dou ke koupi jinde než v ordinacích zubařů, 
dentálních hygienistů a u dalších odborníků.

NOVÝ DESIGN - HERBADENT PROFESSIONAL
Od začátku bylo zřejmé, že posun do luxusní 
řady produktů vyjadří především nový verti-
kální design jednotlivých produktů. Změna 
barevnosti loga na stříbrno-červenou a dr-
žení celého designu této profesionální řady 
v těchto barvách, dodávají výrobkům medi-
cínský a přitom luxusní punc. Tiskové de-
taily, parciální laky, sleporažené logo na kra-
bičkách a matné povrchy tub zubních past 
a gelů dotahují vzhled výrobků k dokonalosti. 
Autorem designu této profesionální řady je 
opět Divan Design.

NOVÝ VZHLED STÁVAJÍCÍ ŘADY HERBADENT
Designéři studia Divan Design byli i autory 
změn obalů stávající dentální řady, která se 
prodává v lékárnách. Tento design korespon-
duje s celkovou novou firemní identitou. Zde 
byl zvolen formát „naležato“, který umožňuje 
dominanci loga Herbadentu. Stávající tuby 
zubních past i gelů na dásně byly doplněné 
krabičkami, tuby změnily vzhled, lahvičky 
mají nové etikety. V těchto dnech se postup-
ně nové obaly dostávají na pulty lékáren a dá 
se předpokládat, že celý proces bude ukon-
čen zhruba v lednu.

NOVÉ RECEPTURY
Herbadent je poctivá firma. To znamená, že 
nechce posunovat produkty do prémiové 
kategorie jen změnou designu, ale i vlastním 
složením. Proto se změnily receptury stávají-
cích produktů a byly vytvořeny zcela nové pro 
profesionální řadu. Základem je stále extrakt 
ze sedmi léčivých bylin, kde každá má své ne-
zastupitelné místo. Různé množství extraktu, 
různé koncentrace, příměsi, barviva, pěnidla 
- ale vždy jen na přírodní bázi - to odlišuje He-
badent od konkurence zcela zásadně. 

NOVÉ PRODEJNÍ STOJANY...
byly předmětem soutěže specializovaných 
firem. Vítězný návrh navrhla ATTA CREATI-
VE a vyrobila společnost AUTHENTICA. Její 
spolumajitel Martin Hasilík říká:

„Spolupráce se společností Herbadent na 
přípravě nového podlahového stojanu pro 

dentální produktovou řadu Herbadent Pro-
fessional byla pro nás výzvou. 

Na začátku zadání bylo velké množství po-
žadavků ze strany klienta: na prostor k umís-
tění, počet produktů, odběr produktů, stojan 
by měl být prémiový a přesto v sobě ukrý-
vat velkou zásobu svých produktů, horní 
část nebo-li barketka, měla mít prezentační 
charakter – předvedení portfolia produktu 
Herbadent Professional. V neposlední řadě 
byl kladen velký důraz na propojení designu 
produktů Herbadent a našeho návrhu stoja-
nu. I s tímto nelehkým zadáním se našemu 
designovému oddělení podařilo zaujmout 
zákazníka a být lepší než konkurence, jak ná-
padem, tak i cenou.

Právě tady designér využil našeho výrobní-
ho zázemí a díky propojení materiálů kartonu 
a plastové barketky jsme získali požadovanou 
prémiovost . Navíc díky kombinaci povrcho-
vé úpravy UV laku a matného lamina jsme do-
cílili stejného efektu, který zákazník používá 
na obalech produktů. Vývoj i následná výroba 
byly dotaženy do posledních detailů vč. vyře-
šení snadného skládání a distribuce.“

Co říci na závěr? Herbadent prošel v letošním 
roce opravdu revoluční změnou. Ta je ovšem 
pouze začátkem dlouhé cesty k úspěchu. 
Malá česká poctivá firma tak ale má předpo-
klady k tomu, aby se postupně její bylinné 
produkty staly první volbou při péči o zdra-
vé dásně a zuby. A to je její dlouhodobý cíl. 

www.herbadent.cz
www.herbadent-professional.cz

„Herbadent jsme koupili od předchozího ma-
jitele v roce 2003. Již od roku 1992 obchodu-
jeme v oboru zdravotnictví a stále nás, mne 
a mého společníka, lákalo něco vyrábět. Lá-
kala nás ta možnost být u zrodu nového pro-
duktu. Nebo lépe ještě dříve - být již u myš-
lenky na nový produkt, u nápadu. Během pár 
let se nám v Herbadentu podařilo několikrát 
znásobit obrat firmy, rozšířit sortiment, ale 
před třemi lety přišlo období, kdy prodeje 
začaly stagnovat a my jsme museli vymyslet, 
jak firmu posunout dál“, říká spolumajitel fir-
my Pavel Zavadil.

Před dvěma lety se firma osamostatnila a pře-
jmenovala na Herbadent, podle své nosné 
dentální řady produktů. A právě na té začala 
letos opravdu revoluční změna, jaká se bě-
hem dlouhé historie firmy ještě nikdy neu-
dála. Nové logo, nová produktová řada, nové 
receptury produktů, nová obchodní strate-
gie, re-design stávající řady, nové prodejní 
stojany, nová prezentace na veletrhu. To 
vše bylo po více než roce práce dokončeno 
a představení nových dentálních produktů 

i nové podoby stávajících produktů v expozi-
ci navržené MORIS designem bylo oceněno 
titulem Top Of Pragodent 2013 - hlasování 
návštěvníků. „Nejvyšší ocenění návštěvníky 
odborného dentálního veletrhu, který se ko-
nal začátkem října v Praze, to byl ten nejlepší 
start Herbadentu v novém, jaký jsme si mohli 
přát,“ doplňuje Pavel Zavadil.

NOVÉ LOGO
Jak udělat moderní logo a přitom neztratit 
zákazníky, kteří jsou na to staré po desetiletí 
zvyklí? Tato úloha byla svěřena k vyřešení stu-
diu Divan Design.

„Cílem nového korporátního stylu značky 
Herbadent bylo sjednocení všech dosavad-
ních i nově vznikajících produktů tak, aby 
celá řada působila kompaktně, moderně 
s odkazem na tradiční hodnoty a kvalitu, 
která je prověřena generacemi před námi. 
Proto bylo velice důležité zachovat původní 
dvoubarevný symbol, který prošel úpravami 
do modernější, konkrétnější podoby tak, aby 
korespondoval s celkovým vizuálem a přesto 
byl stále jednoznačně identifikovatelný,“ uvá-
dí Filip Streit z DIVANu. Z původní červeno-
-černé agresivní „pičky“ se tak nenápadně 
stává zeleno-červený lísteček. Prohození 

barevnosti ve slově HERBADENT nenásilně 
signalizuje původ produktů z přírody.

NOVÝ CLAIM
Řekněte v pár slovech, že vyrábíte poctivě, 
z bylin, že Vaše produkty nejsou chemické,... 
Stovky claimů se postupně prosévaly, až zví-
tězil ten, který byl jedním z prvních navrže-
ných: Léčivé byliny od roku 1897. Je v něm 
totiž všechno a pokrývá nejen dentální řadu 
Herbadent, ale i všechny ostatní bylinné pro-
dukty, které firma vyrábí. Nejen vhodnost to-
hoto claimu, ale i návrhy vizuálů obalů, změnu 
loga i slovní spojení vhodná pro dlouhodobou 
komunikaci spojenou s Herbadentem, to vše 
prošlo průzkumem na vzorku 1060 respon-
dentů objektivní metodou Colourmind.

NOVÁ PRODEJNÍ STRATEGIE
Cílem vzniku nové strategie bylo odlišení se 
od konkurence a zdůraznění profesionálních 
vlastností produktů Herbadent. Herbadent se 
vyrábí přímo z léčivých bylin, výrobní proces 
od naložení bylin přes jejich maceraci a zrání 
až po stočení do lahviček nebo tub trvá skoro 
4 měsíce. Konkurenční produkty, které mají 
v názvu „Herbal“ obsahují více než stonásob-
ně méně bylin než Herbadent. Proto bylo 
nutné se od konkurence odlišit a nikoliv s ní 
soutěžit. „Vytvořili jsme proto vlastní kategorii 
produktů. Vznikla tak řada HERBADENT Pro-
fessional, produkty obsahující dvojnásobné 
množství bylinného extraktu oproti stávají-
címu sortimentu. Tyto výrobky jsou na samé 
hranici léčiva a pacientům je budou nabízet 
pouze odborné ordinace,“ říká Pavel Zavadil. 

Není na světě mnoho firem a produktů, jejichž příběh se vine přes tři století. Ještě 
méně je jich v naší zemi a už jen asi na prstech jedné ruky by se daly spočítat ty, 
které vyrábí v hlavním městě Praze. Na Smíchově, nedaleko centra města, dodnes 
ve stejných prostorách sídlí jedna taková. Vyrábí již 116 let produkty z léčivých bylin. 
Kromě bylinných zubních past a ústních vod, které se starají o zdravé dásně a nesou 
název HERBADENT, se po celou dobu existence firmy vyrábějí podle originální recep-
tury sladová medicinální vína. 

NOVÝ STÁNEK NA VELETRHU PRAGODENT 
Launch dentální řady HERBADENT Professional i představení celého Herbadentu v no-
vém byl svým stánkem završen k dokonalosti. Stánek navrhla a zrealizovala společnost 
MORIS design. Naprosto zapadl do celkové koncepce re-designu firmy i uvedení nové pro-
duktové řady. Podrobněji se o této úspěšné expozici dočtete v odborné příloze STORIES 
tohoto časopisu.

Pavel Zavadil ve výrobně

Historie značky Herbadent® Současnost značky Herbadent®
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K vínu patří
silný příběh

K vínu patří

Podle řeckých bájí přinesl víno na zem dospívající bůh Dionýsos. Ten víno okusil mezi 
nymfami a lidem daroval jeho první sazenice. Současně je naučil, jak z hroznů vyrábět 
víno. A jeho nadšený otec Zeus ho nakonec učinil bohem tohoto nápoje.

Často slyšíme hovořit o víně v souvislosti se 
zdravým životním stylem, o snoubení vína 
s pokrmy a uměním. Ať si to připouštíme 
nebo ne, víno se stává pro řadu z nás stále 
více nedílnou součástí našeho pracovního 
i soukromého života.

Sympozia sloužila vínu
Už staří Řekové měli svá symposia - společ-
né pití vína. Víno zde bylo pouze součástí 
společenské události a jeho kvalita nebyla 
rozhodující. Od té doby prodělalo vinařství 
obrovské proměny a také se změnil pohled 
na kvalitu vína. Dnes je kvalitní víno spoje-
no nejen s možností relaxace v příjemném 
prostředí například vinného sklípku jižní 
Moravy s přátelskými lidmi a cimbálovou 
muzikou. Víno je vnímáno i jako dárek, a to 
i dárek firemní. K narozeninám, na Vánoce, 
k výročí firmy, při významné události.

Tiché víno odečtete
Co mají dárková a reklamní balení vín spo-
lečné? Tiché víno opatřené obchodní firmou 
nebo ochrannou známkou poskytovatele 
tichého vína nebo názvem propagovaného 
zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně 
z přidané hodnoty nepřesahuje pět set ko-
run, je jako reklamní nebo propagační před-
mět v souladu se zákonem o daních z příjmů 
daňově uznatelným výdajem. A v souladu se 
zákonem o dani z přidané hodnoty lze na ně 
uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty.

Dárková a reklamní balení vín lze na přání do-
plnit logem firmy na lahvích vína, blahopřá-
ním dle požadavků firmy atp. Na dřevěné ka-
zety lze vypálit laserem jakékoliv logo či text. 
Dárkové balení vína i jeho obsah lze modifiko-
vat podle představ zákazníka. Přesto je možné 

se z této skupiny vyčlenit a odlišit se. Jednou 
z možností je dárková krabička na víno.

Pomůže dárková krabička i příběh
Dárková krabička na víno s logem firmy na 
bočních stranách, s webovou adresou, slo-
ganem či mottem firmy na zadní straně. Na 
přední straně krabičky logo firmy, uvedení 
jména obdarovaného, sdělení nebo přání fir-
my např. vánoční, novoroční, poděkování za 
spolupráci, k výročí firmy nebo k jiným pří-
ležitostem, možnost podpisu i vlastního gra-
fického návrhu firmy. A výsledek? Originální 
a unikátní dárkové krabičky na víno přesně 
v souladu s firemním grafickým manuálem 
a firemní nebo produktovou strategií. 
 
Další možností jak se odlišit je předání dár-
kového nebo reklamního balení vína s příbě-
hem. Konkrétním příkladem je první české 
červené víno Bona Dea s vyšším obsahem 
přírodního antioxidantu - resveratrolu. 

Příběh bohyně Bona Dea
Bona Dea je římská bohyně řeckého původu 
uctívaná jako ochránkyně zdraví a plodnosti. 

Je známo, že především od druhé poloviny 
minulého století sledují lékaři v různých 
zemích světa vliv resveratrolu na kardiovas-
kulární a cévní systém, sledování a výzkumy 
a provádí nejen kardiologové, ale i onkologo-
vé, internisté, odborníci na cukrovku, neu-
rologové, gynekologové. Této problematice 
se věnuje portál www.vinoprozdravi.cz, kde 
se významné lékařské kapacity zaměřují na 
resveratrol a náš organismus. Víno Bona Dea 
doporučuje Sekce asistované reprodukce 
České gynekologické a porodnické společ-
nosti k užívání ženám. 

Dárkové balení vína Bona Dea je doplně-
no nejen informacemi o víně, ale i dalšími 
odbornými informacemi. To dává možnost 
předat víno jako dárek nejen svým zaměst-
nancům, ale i obchodním partnerům a v ne-
poslední řadě je možné ho využít i při ne-
všední obchodní příležitosti. Víno Bona Dea 
se prodává v celé České republice v lékár-
nách, v MAKRU a na www.vinoabobule.cz.

Dana Odehnalová,
ředitelka ResVinia, spol. s r.o.

Příběh značky Bona Dea

Takto vypadá dárkové balení vína Bona Dea při 
příležitosti podpisu dohody o založení české pobočky 
World Business Council for Sustainable Development 
- Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, 
založené pod záštitou České manažerské asociace. 

Víno Bona Dea se prodává v celé České republice v lékárnách a na www.vinoabobule.cz.



AFI Palác Pardubice

brousit do čísel a vývoje návštěvnosti za uply-
nulých 5 let? Hrají v návštěvnosti roli i akce, 
které pořádáte? Které byly nejúspěšnější? 
Když jsme AFI Palác otvírali, nebyla návštěv-
nost pochopitelně příliš vysoká, ačkoliv plni-
la naše očekávání. V té době jsme měli zhru-
ba 15 tisíc návštěvníků denně. Nicméně díky 
dobré pověsti, kterou obchodní centrum zís-
kalo, díky unikátním akcím a událostem pro 
návštěvníky, silné kombinaci zastoupených 
značek a kvalitním službám se nám podařilo 
zvýšit návštěvnost na průměrných 25 tisíc 
lidí za den. Zapojujeme se do života pardu-
bické komunity, spolupracujeme s místní ne-
mocnicí a kojeneckým ústavem, podílíme se 
na kulturních akcích města, spolupracujeme 
s organizacemi pro lidi s hendikepem a mno-
ha dalšími. 

Jaké největší výhody vašeho nákupního centra 
byste mohl jmenovat? A jaká největší lákadla 
návštěvníkům AFI Paláce nabízíte? 
Mezi výhodami AFI Paláce dominuje vyni-
kající poloha (přímo v centru města), dále 
snadná dostupnost, nejrůznější zákaznické 
benefity a zábava. Po architektonické strán-
ce je AFI Palác velmi moderním obchodním 
centrem, lidé se zde cítí příjemně. Rád bych 
také zdůraznil, že pro obchodní centrum 
není důležité jen to, aby v něm byly zastou-
peny silné značky, ale také aby si obchodní 
centrum a nájemce byli partnery. Obchodní 
centrum potřebuje dobré značky, stejně tak 
jako dobré značky potřebují obchodní cent-
rum, jako je AFI Palác. Tato kombinace přiná-
ší oběma stranám úspěch a to je, jak doufám, 
věc, kterou si všichni potenciální nájemci 
uvědomují. Mezi mnohé zajímavosti, které 
nabízíme našim zákazníkům, bych rád zmínil 
třeba atrakce a služby pro děti, jako je sklu-
zavka, venkovní hřiště, dětský koutek, hlídá-
ní dětí a dále také kino s 8 sály, kongresové 
centrum a další. 

Po pěti letech lze zkonstatovat, že AFI Palác 
podtrhl atraktivitu Pardubic. Jistě však neusí-
náte na vavřínech. Chystáte nějaká další vy-

lepšení, služby, revitalizaci apod.? 
Máte pravdu, na vavřínech rozhodně neusíná-
me a nemyslíme si, že „máme hotovo“. Vždy 
existuje prostor pro zlepšení, i když si myslíte, 
že jste na vrcholu. Proto neustále sledujeme 
a analyzujeme, co vše je potřeba pro naplnění 
potřeb našich zákazníků a samotných Pardu-
bic, a vždy zjistíme, že je před námi ještě hod-
ně práce. Musíte být neustále velmi kreativní, 
mít plány a realizovat nové myšlenky, díky 
nimž zatraktivníte centrum jak pro nájemce, 
tak i pro zákazníky. I díky tomu neustále ote-
víráme nové prodejny, jako právě v tuto chvíli, 
a další novinky budou brzy následovat. Jed-
ním z klíčových aspektů fungování obchodní-
ho centra je naslouchat, co si vaši návštěvníci 
přejí. Proto jsme našim zákazníkům k dispozi-
ci a každým podnětem, který od nich dostane-
me, se velmi pečlivě zabýváme. 

Nyní máte před sebou skutečně velkolepou 
oslavu 5. výročí AFI Paláce. Tento článek vyjde 
v průběhu oslav, někteří se k němu dostanou 
krátce po nich. A právě pro ně přineseme 
z oslav podrobnou reportáž. Prozraďte nám 

v předstihu, co všechno AFI Palác o svých na-
rozeninách zažije? 
Protože očekáváme, že na tuto oslavu dorazí 
více než 50 tisíc lidí, rozhodli jsme se jít ještě 
dál a uspořádat akci, která v retailu nemá ob-
doby. AFI Palác připravil víkendové oslavy 5. 
narozenin, které přenesou naše návštěvníky 
do slunného brazilského Ria de Janeira a je-
ho světově známého karnevalu. Všichni naši 
zákazníci se mohou těšit na energií sršícího 
Dana Nekonečného, revivalovou skupinu The 
Backwards dokonale imitující slavné Beatles, 
brazilské tanečníky a bubeníky, sexy salsu, 
vzdušné akrobaty, noční nakupování, ohňo-
stroj a chybět nebudou ani módní přehlídky 
a spousta další zábavy. Oslavami, které potrva-
jí celý víkend od pátku 22. listopadu 18. hodi-
ny až do neděle 24. listopadu, provedou známí 
moderátoři Libor Bouček, Pavel Cejnar a Iva 
Vavřínová. Jeden ze zákazníků může dokonce 
vyhrát zájezd pro dvě osoby přímo do Ria de 
Janiera. Touto impozantní akcí bychom rádi 
ocenili přízeň našich zákazníků a vyjádřili 
srdečné díky nejenom jim, ale i našim partne-
rům, kteří s námi po celé roky spolupracují. 
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Jste ředitelem centra hned od jeho otevření. 
Kdo jiný by se fundovaněji mohl za těmito pěti 
lety ohlédnout a zhodnotit, kam se posunulo 
centrum ve vnímání návštěvníků a obyvatel 
města? 
AFI Palác Pardubice byl navržen a postaven 
s cílem zatraktivnit centrum Pardubic a je-
ho okolí a vybudovat si pozici hlavního ob-
chodního centra ve městě. A tím také je. Na 
počátku se v souvislosti s výstavbou AFI Pa-
láce objevovaly negativní názory, které pra-
menily jednak z velké změny centra města 
a také z přesvědčení, že se nákupnímu cent-
ru nepodaří nalákat respektované regionální 
a nadnárodní značky. S tímto předsudkem 

jsme se setkávali téměř každý den, ale po-
stupně se nám podařilo zlepšit obraz města 
a tyto značky přesvědčit, že zde má cenu být. 
Významnou roli hrál i originální marketing, 
který se v té době v České republice příliš 
nevyskytoval. Když se poté AFI Palác popr-
vé otevřel veřejnosti, přinesl do Pardubic 
celou řadu renomovaných značek. Zmiňme 
například H&M, Apple, Takko, Oodji, Gant, 
Tommy Hilfiger a mnoho dalších. Ruku v ru-
ce s bohatou nabídkou se zvyšovala i návštěv-
nost centra, která dosáhla 9,7 miliónů ročně. 

Vysokou návštěvnost by vám mohlo závidět 
lecjaké pražské centrum. Můžete trochu za-

ve stylu karnevalu v Riu de Janeiru
Náš rozhovor s Ilanem Kalimim probíhá na konci října přímo 
uprostřed příprav na velkolepou oslavu u příležitosti 5. výročí 
působení centra. Ta se koná o víkendu 22. až 24. listopadu 
2013 a slibuje dokonalou atmosféru karnevalu v Riu de Janeiru. 
Pestrobarevná karnevalová výzdoba centra, sexy tanečnice 
a tanečníci samby, show Dana Nekonečného, akrobacie, bubeníci 
a obří ohňostroj je jen zlomek toho, na co se návštěvníci mohou 

těšit. Pětileté výročí ale nejsou jen oslavy, za úspěchem centra je hlavně 
spousta práce a nejen o tom jsme si povídali s Ilanem Kalimim.

Obchodní centrum AFI Palác se na-
chází přímo v centru Pardubic a za 
pět let svojí existence se stalo neod-
myslitelnou součástí dění ve městě. 
Prostorná nákupní galerie nabízí 
pod jednou střechou desítky obchodů, 
služby, restaurace a kavárny. Stala se 
místem setkávání i zábavy. Na rozdíl 
od řady jiných obchodních center 
a velké konkurenci na retailovém 
trhu se AFI Paláci Pardubice podařilo 
nejenom udržet si svoji klientelu, 
která se rekrutuje z  Pardubického 
kraje a okolí, ale také významně 
rozšířit svou nabídku. Kromě pestré 
nabídky obchodů a služeb je pro 
AFI Palác důležitá komunikace se 
zákazníky při nejrůznějších akcích 
a setkáních. O jejich náplň se stará 
ředitel centra Ilan Kalimi společně se 
svým týmem tak, aby zákazníkům 
a návštěvníkům AFI Paláce poskytl 
kromě nákupů ještě něco navíc. 

lepšení, služby, revitalizaci apod.? v předstihu, co všechno AFI Palác o svých na-

ve stylu karnevalu v Riu de Janeiru
5.narozeniny

AFI Paláce Pardubice



„Formální neformálnost“

Weekend Max Mara byla uvedena na trh jako značka modelů pro 
neformální příležitosti - ideální na víkendy. Vždy pečlivě sledo-
vala vývoj životního stylu žen a snažila se nabídnout řešení jejich 
potřeb oblékat se neformálnějším, a přitom stále sofistikovaným 
způsobem i během pracovního týdne. Kolekce se tedy začaly rozši-
řovat o další kategorie oblečení a nabízet komplexní řešení celého 
šatníku. 

Značka nyní ženám nabízí řešení pro každou příležitost. Součástí její 
DNA je zaměření na kvalitu a detaily, díky kterým si Max Mara získa-
la uznání po celém světě. 

Motto, které se se značkou často pojí, je „formální neformálnost“. 
Weekend Max Mara se snaží dát ženám možnost oblékat se sofistiko-
vaně a podle nejaktuálnějších trendů, ale přitom zajistit, aby se ženy 

v modelech značky mohly vždy cítit naprosto uvolněně díky tomu, 
že jsou navrženy s ohledem na vysokou praktičnost, všestrannost 
a přitom neopomíjí ani aspekt ženskosti. 

Jednou z klíčových hodnot značky Weekend Max Mara je její dyna-
mičnost. Pro sezónu podzim/zima 2013-14 přichází např. s projek-
tem zaměřeným na péřové bundy s tím, že jde opět o celkové řešení, 
které nabízí tři kategorie pro pokrytí potřeb a přání každé ženy: 
URBAN - MĚSTSKÝ (velmi všestranný se sofistikovanými detaily), 
ALLURE – KOUZELNÝ (ve speciálních střizích s okouzlujícími de-
taily) a ARTIC – ARTICKÝ (velmi hřejivý s kožešinovými detaily). 
Dalším velmi důležitým projektem v rámci kolekce je tzv. TAG BAG. 
Při tvorbě této metropolitní kabelky čerpali návrháři inspiraci z cest 
a cestování. Ikonickým prvkem kabelky je detail v místě zakončení 
uší, který tvarem připomíná štítek/jmenovku. Absence kovových 

Weekend Max Mara
Atrium Flóra
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
+420 255 742 170
weekendmaxmara-flora@maxpraga.cz
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Weekend Max Mara 
je lifestylová kolekce 
skupiny Max Mara 
Fashion Group, která 
vznikla jako součást 
značky Max Mara. 
Na trh byla uvedena 
v roce 1984 a je 
jednou ze stěžejních 
značek skupiny 
i vzhledem k tomu, 
že se může spolehnout 
na celosvětovou, 
dokonale fungující 
prodejní síť, která 
se neustále rozšiřuje. 

částí, sedlové štepování a praktická visačka pro umís-
tění adresy jsou prvky, které z tohoto kousku dělají 

nadčasovou, povinnou součást výbavy každé ženy, 
která bude v průběhu příštích sezón určitě před-
mětem reinterpretace. 

Komplexní řada Weekend Max Mara se sezónu 
od sezóny rozšiřuje. Díky rozsáhlé síti prodej-

ních míst nabízejících výhradně sortiment 
značky Weekend Max Mara, která zahrnuje 70 

mono značkových obchodů v Itálii, Evropě a na 

Dálném východě a řadu samostatných oddělení v obchodních do-
mech po celých Spojených státech, je zajištěna distribuce modelů 
značky do celého světe - od vlajkové lodi, kterou je obchod na Lon-
dýnské Notting Hill, po megaobchody v Japonsku a Číně. 

Oblasti, jako je Evropa, Rusko, nebo Dálný východ, jsou už v sou-
časné době pro značku Weekend Max Mara velmi významnými 
trhy. Jsou zde ale stále výrazné příležitosti pro rozšiřování záběru 
a působení značky Weekend Max Mara, zejména v podobě dalších 
monobrandových prodejen. 

Rostoucí zájem o značku Weekend Max Mara se projevil 
i v České republice. Praha totiž dokonale odráží dyna-

mičnost a všestrannost značky Weekend Max Mara. 
Je městem, kde byl otevřen vůbec první obchod 
v Evropě (za hranicemi Itálie), a to v roce 2008 
v nákupním centru Flora. Následně v roce 2012 
byl otevřen butik v Brně a na Letišti Václava Hav-

la v Praze. V roce 2013 byl v centru Prahy 
v Slovanském domě otevřen i „flagship 

store“ této značky. V rámci rozvoje v Čes-
ké republice stále vidíme potenciál pro 
otevření dalších prodejních míst s ko-
lekcí Weekend Max Mara. 

Kolekce Weekend Max Mara není ko-
lekcí navrženou pro konkrétní trh, ale 
vyjadřuje životní styl a nezná hranic. 

www.maxpraga.cz
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Weekend Max Mara
Letiště Václava Havla
Terminál 1, Praha 6
+420 220 114 774
weekend.maxmara.pragueairport@gmail.com

Weekend Max Mara
Slovanský dům
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
+420 774 413 885
weekendmaxmara@maxstyle.cz

Weekend Max Mara
Panská 3
602 00 Brno
+420 533 433 830
rijafashion@rijafashion.cz

v Evropě (za hranicemi Itálie), a to v roce 2008 
v nákupním centru Flora. Následně v roce 2012 
byl otevřen butik v Brně a na Letišti Václava Hav-

la v Praze. V roce 2013 byl v centru Prahy 
v Slovanském domě otevřen i „flagship 
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Atraktivní prostor
pro pořádání eventů,
tiskových konferencí,
firemních workshopů apod
– až pro 90 hostů

Otevřeno i na snídaně
– denně od 8h (do 23h)

Středoevropská
kuchyně
po celý den

Živé jazzové koncerty
– čtvrtek, pátek, sobota

Netradiční atmosféra
na 3 podlažích

Snadná dostupnost
– přímo v centru na Národní třídě

Rezervace
na tel.: 274810262, info@le-patio.cz
Národní třída 22, Praha 1

Restaurant & Club Le Patio
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Slovo Le Patio značí ve francouzštině pojem 
terasa. Možná ji připomíná několik podlaží 
tohoto zajímavého prostoru restaurace. Ne-
přehlédnutelným interiérovým artefaktem 
je příď lodi, jakoby ztroskotané v lokálu. Ona 
vlastně není celá, jen její přední část s nástup-
ním můstkem, který vede napříč u stropu re-
staurace až k efektnímu sólo stolku na samé 
špici příďové paluby. Loď však není jediným 
zajímavým prvkem působivého interiéru 
restaurace Le Patio. Lehce koloniální styl je 
poskládán z dřevěného nábytku, měkkých 
polštářků a desítek mosazných lampionů. 
Přítmí a syté barvy umocňují pohodovou 

uvolněnou atmosféru. Dřevo, patina, závěsy 
navozují styl orientálního bazaru. 

Le Patio je vyhlášeným podnikem, kde se 
schází řada významných lidí a den tam lze 
začít už snídaní. Otevírací doba je totiž od 8 
až do 23 hodin denně. Kromě stálé nabídky 
středoevropské kuchyně vás zde mohou po-
hostit i poledním menu, které zahrnuje vždy 
výběr z jedné polévky, dvou hlavních jídel 
v cenové relaci 115-145 Kč a týdenní speciali-
ty. Nové vedení podniku dbá nejen na úroveň 
gastronomie, ale zakládá si také na přístupu 
obsluhy k zákazníkům. Od září letošního 

roku byl nastartován nový provoz s novými 
službami. Následovalo otevření klubu, kde 
je v každý čtvrtek, pátek a sobotu od 19.30h 
živá jazzová hudba. Vstupné na koncert bývá 
obvykle 150 korun a posluchači mohou vy-
užít příjemného posezení v salonku plném 
pohovek v přilehlém prostoru. 

Klub je využíván přes den k nejrůznějším 
firemním akcím, je výhodný i z hlediska pro-
fesionálního ozvučení a osvětlení prostoru. 
V prostoru klubu je kolem 40 míst k sezení, 
ale lze ho uspořádat pro firmy i na větší ka-
pacitu. 

Le Patio je místo příjemného posezení uprostřed rušného centra Prahy s netradičním interiérem a nadčasovou atmosférou. 
V historickém domě s vysokými stropy na pražské Národní třídě se ocitnete v ideálním prostředí pro romantickou večeři, ob-
chodní oběd, pracovní snídani či posezení s přáteli. Le Patio prochází radikální proměnou. Po období stagnace a chybějící kon-
cepce přišel letos nový majitel, který se rozhodl jeden z nejzajímavějších podniků devadesátých let revitalizovat a dát mu novou 
tvář. Za vstupní kavárnou ve sníženém přízemí vybudoval útulný hudební klub, který pravidelně hostí každý týden zejména 
jazzové umělce a v denní dobu je využíván na firemní semináře, tiskové konference a eventy.

V koloniálním stylu
s nadčasovou atmosférou
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Kdysi na začátku byl nápad pronajmout si 
tehdy zavřenou klášterní prádelnu v centru 
Prahy a pokusit se tam přečkat studentské 
prázdniny prodejem tehdy naprosto nerozší-
řených nebarvených dřevěných hraček a pa-
nenek ze šustí.

Firma byla založena s cílem udržet a pre-
zentovat česká a moravská řemesla, kterým 
tehdy hrozil zánik. Postupně se podařilo 
sdružit přes 250 drobných řemeslníků, bý-
valých mistrů lidové tvorby, nositelů tradice 
a tradičních českých firem, jejichž výrobky 
jsou prodávány v síti obchodů Manufaktura 
Original Czech tradition. Kromě několika 
málo větších, převážně výrobců dřevěných 
hraček, jsou to vesměs malé rodinné firmy. 
Jde např. o keramické dílny, rodiny zabývají-
cí se tradičními lidovými výrobky, jako jsou 
malované kraslice, panenky z kukuřičného 
šustí, modrotisku apod. Díky odběrům se 
řemeslu mnohdy vyučily už další generace, 
od kterých Český národní podnik odebírá 
významnou část jejich produkce a odbytem, 
spoluprací při vývoji, designu a ochraně pro-
duktů těchto řemeslníků napomáhá k udrže-
ní mnoha unikátních řemeslných technik. 

Prostřednictvím obchodů MANUFAKTU-
RA Original Czech Tradition vznikla ojedině-
lá forma prezentace našich tradičních řeme-
sel, a to i v celoevropském měřítku. Hlavním 
motem těchto obchodů je „českost a kvalita“ 
a jsou naprosto odlišné a unikátní. Design 
obchodů je koncipován tak, aby návštěva kaž-
dého z nich působila na zákazníky jako milé 
pohlazení a evokovala atmosféru starých 
časů. V prosinci 1995 se stal Český Národní 
Podnik s.r.o. první společností, která získa-
la ocenění Czech made za provozování sítě 
obchodů MANUFAKTURA Original Czech 
Tradition. V těchto obchodech jistě nakupu-
jící ocení široký výběr sortimentu, ale i origi-
nální řešení interiérů, vynikající zákaznický 
servis a naučný informační systém. 

V letech 2001 a 2002, kdy byl incomingo-
vý turismus díky hrozbě terorismu a povod-
ním v Čechách ochromen, se ukázalo, že sou-
středit se pouze na tento segment trhu není 
rozumné, a proto se ve firmě rozhodli najít 
cestu jak oslovit více českého zákazníka.

A tak se postupem času povedlo vybudo-
vat souběžný projekt vycházející ze speciálně 
vyvíjené kosmetiky na tradičním, pokud mož-
no českém základě a s ojedinělou a moderní 
nosnou myšlenkou „Vaše domácí lázně“.

Trvalo téměř deset let, než byl koncept dola-
děn do dnešní podoby, kdy se stal díky po-
dílu speciálně vyvíjených doplňků a malému 
segmentu potravinových produktů celkem 
životně stylovým spíš než kosmetickým. Spo-
lečně s franšízovými jednotkami se Českému 
národnímu podniku podařilo v posledních 
letech otevřít přes třicet jednotek tohoto 
konceptu. A je úspěšný.

Síť značkových obchodů MANUFAKTURA 
Vaše domácí lázně nabízí atraktivní sortiment 

pro domácí lázně. Při vývoji unikátní lázeňské 
kosmetiky se značka inspiruje světoznámou 
českou lázeňskou tradicí a objevuje nové 
účinné kosmetické ingredience - české pivo, 
moravské víno, karlovarskou vřídelní sůl, léči-
vé byliny atd. Pro kosmetiku MANUFAKTURA 
je typické propojení mimořádné kvality, origi-
nálního složení, příznivé ceny a výjimečného 
designu. Zákazníci jistě oceňují to, že jako 1. 
česká firma získali jediný mezinárodně uzná-
vaný certifikát o netestování na zvířetech HCS 
- Human Cosmetics Standard. Strategickou 
úlohu v obchodech MANUFAKTURA Vaše 
domácí lázně hraje kvalitní personál, který 
dokáže atraktivní formou seznámit zákazníky 
s lázeňskou kosmetikou a recepty pro domácí 
prostředí s modifikovanými procedurami. 

Kosmetika je dermatologicky testována, na 
recepturách spolupracují lázeňství a kosme-
tičtí odborníci. Parfémy pochází z předních 
světových parfemářských firem. Nepoužívají 
se žádné živočišné tuky.

Obchody jsou výjimečné nápaditým 
architektonickým řešením a originálním 
aranžmá umocňujícími příjemnou 

značka založená na ušlechtilosti, tradicích a českosti

Příběh znakčy Manufaktura
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MANUFAKTURA je značka kosmetiky a sítě značkových obchodů, kterou provozuje Český národní podnik, s. r. o., 
ryze česká společnost založená v roce 1991. Značkové obchody Manufaktura Vaše domácí lázně naleznete v ob-
chodních centrech a obchody Manufaktura Original Czech tradition s českými lidovými řemesly a tra-

dičními dřevěnými hračkami v historickém centru Prahy. Významnou aktivitou je vývoj, výroba a maloobchodní 
i velkoobchodní prodej kosmetiky MANUFAKTURA inspirované lázeňstvím a tradičními ingrediencemi.
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Současnost značky Jika
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Společnost Laufen CZ vznikla v roce 1999 
a zastupuje značky Laufen, Roca a Jika 
nejen na českém a slovenském trhu, ale 
rovněž v dalších státech střední a východní 
Evropy. Sanitární keramika Jika se vyrábí 
již od roku 1878. Je významnou součástí 
švýcarského koncernu Laufen a od roku 
1999 patří do skupiny španělské firmy Roca,
která je největším evropským výrobcem 
sanitární keramiky. V roce 2006 se Roca 
stala světovou jedničkou. Do výrobního 
sortimentu všech značek patří kompletní 
koupelny – sanitární keramika (koupelnové 
sety a ostatní výrobky), koupelnový nábytek, 
vany a vaničky, sprchové kouty, vanové 
zástěny, baterie a koupelnové doplňky.

Designblok je nejen přehlídkou současné 
designérské tvorby, ale ukazuje i možnosti 
jejího budoucího vývoje a dává prostor 
mladým tvůrcům předvést svoje vize. 
Letošní ročník představil i cestu, kterou 
by se do budoucna mohly ubírat toalety, 
umyvadla i další sortiment Jika. 

V unikátních prostorách Superstudia 
Nákladového nádraží Žižkov se mohli 
návštěvníci akce seznámit s výsledky 
spolupráce mezi touto značkou JIKA 
a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou 
v Praze. Představované výrobky budou 
k vidění od letošního prosince na výstavě 
v Bechyni, která se uskuteční v Střední 
uměleckoprůmyslové škole. Případní zájemci 
si je budou moci v příštím roce pořídit na 
zakázku, o výrobě vybraných výrobků jako 
limitovaných sérií v dalších letech se jedná. 

Více informací naleznete na www.jika.cz.

Mladí designéři
představili svoje
práce pro Jiku
na Designbloku 2013

I MALÉ KOUPELNY MAJÍ VELKÉ MOŽNOSTI
Vraťte se zpět do dětských let, kdy vaše plány neznaly mezí. Přestože nyní sníte o praktických věcech, 
o jejich skutečné velikosti stále rozhodujete sami. Ať už je koupelna jakákoliv, vždy v ní můžete 
uskutečnit velké změny, stačí k tomu najít správného spojence.

Zvolte chytré 
řešení 

10501_JIKA_Inzerce_TIGO_210x280.indd   1 01.11.13   14:34

Společnost Laufen CZ 
prostřednictvím značky Jika 
podporuje nadějné studenty 
designu. V současnosti 
spolupracuje s Vysokou školou 
uměleckoprůmyslovou v Praze. 
Jedinečné kousky vznikly jako 
klausurní práce pod vedením 
designéra Maxima Velčovského.
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Příběh značky Hypocentrum

Jak se zrodila myšlenka na otevření centra 
a jaké byly začátky?
Když jsem přišel do Modré pyramidy, dostall 
jsem na starosti pobočku v pražské Krči proti 
Thomaryově nemocnici (v Zálesí), na místě, 
které nikdo neznal. Měli jsme jedinou jistotu, 
že tam za námi nikdy nemůže přijít klient z uli-
ce. Tak jsme začali vymýšlet, jak a kde klienty 
najít a nakontaktovat. Prostě, jak oslovit  lidi, 
kteří hledají nové bydlení a jak jim poskyt-
nout co nejširší služby, které jinde nenajdou. 
A tak jsme začali spolupracovat s developery 
a realitními kancelářemi. Stali jsme se průkop-
níkem unikátního systému sdílení nabídekrea-
litních kanceláří a developerů na jedné straně 
a poptávek od našich klientů na straně druhé. 
To dodnes klientům umožňuje vybrat si přímo 
z našich 60 developerských projektů a z cca 
6000 starších nemovitostí. Zadáním poptávky 
nemovitosti do našeho informačního systému 
je tato spárována s nabídkami všech spolu-
pracujících realitních kanceláří i s vlastní na-
bídkou Hypocentra, dokonce i s nabídkami, 
které realitní kanceláře z reputačních důvodů 
a na přání prodávajícího veřejně neinzerují. 
Díky vazbám na celou řadu spolupracujících 
korporátních firem a neustále se zvyšujícímu 
množství poptávek od našich klientů jsme 
také při prodeji nemovitosti klienta efektivněj-
ší než řada běžných realitních kanceláří.

Ale zpět k začátkům. Díky této službě se 
z neznámé pobočky, které se tehdy konku-
rence smála, během roku stala nejvýkonnější 
pobočka Modré pyramidy. Jiné banky tehdy 
začínaly vytvářet hypoteční centra. My jsme 
v té době neposkytovali hypoteční úvěry, ale 
Hypoúvěry, které spojují výhody hypotečních 
úvěrů a stavebního spoření. Proto ten název 
Hypocentrum. Za první rok činnosti největší-
ho Hypocentra, které bylo otevřeno v centru 
Prahyv roce 2008 si tu uzavřeli naši klienti 
úvěrové smlouvy v celkovém objemu 2,1 mi-
liard Kč. V roce 2009 byl obchodní výsledek 
Hypocentra o téměř 20 % vyšší než v předcho-
zím roce, a to i navzdory celosvětové finanční 
krizi. Pražské Hypocentrum dosáhlo toho 
roku obratu 2,5 miliard Kč. Hypocentrum 
v Praze bylo natolik úspěšné, že bylo rozhod-
nuto už po roce jeho fungování o budování 
Hypocenter i mimo Prahu.

Jaká je základní filozofie Hypocentra? 
Jak přistupujete ke klientům? 
Naše filozofie tkví v tom, že klient, který nás 
kontaktuje, se při vyřizování svého nového 
bydlení nemusí prakticky o nic starat a získá 
od nás vždy nejvýhodnější nabídku na trhu. 
Jde o to, aby nemusel při koupi nemovitos-
ti řešit nákup zvlášť s finančním poradcem, 
bankou, realitní kanceláří, právníkem, finanč-
ním úřadem, katastrem nemovitostí atd., ale 
všechno toto zajistíme za něho. Klient, který 
naopak prodává nemovitost, získá propojení 
své nabídky se všemi našimi klienty, kteří 
bydlení poptávají.

Jaký vývoj, směry, trendy vidíte ve vašem oboru?
Náš obor se za deset let značně profesiona-
lizoval. Byť je v ČR stále zhruba 150 tisíc lidí, 
kteří si „finanční, hypoteční nebo realitní po-
radce“ jen říkají a mají takto znějící vizitku. 
Lidé, kteří jsou však v tomto směru skutečně 
znalí, na rozdíl od těch, kteří mají jen tu vizit-
ku, jsou dnes klienty stále více vyhledáváni. 
Bohužel stále vidím hlavní problém v tom, že 
na trhu se stále pohybuje mnoho neprofesio-
nálních poradců, kteří kazí jméno a postave-
ní celému oboru.

Je také hodně lidí, kteří věří tzv. nezávislým 
poradcům, kteří tvrdí, že mají nasmlouvané 

všechny banky a všechny pojišťovny a znají 
všechny finanční produkty a dokážou je ob-
jektivně porovnat. Z vlastní zkušenosti vím, 
že na to, aby se poradce dobře naučil znát 
produkt jedné banky, pokud je navíc oprav-
du šikovný, potřebuje 1-2 roky. A když klient 
přinese od „nezávislého“ poradce nejvýhod-
nější nabídku, zpravidla vždy dokážeme dát 
nabídku lepší, navíc s výše popisovanými 
službami.

Jaké máte plány do budoucna?
Prakticky z neznámé pobočky, kde se budo-
val obchod „na zelené louce“, jsme v roce 
2012 překonali 3 miliardovou hranici v po-
skytnutých úvěrech na bydlení. K letošnímu 
říjnu jsme měli již 884 milionů nárůst oproti 
loňskému roku. Z oblastní pobočky v Zálesí 
se vyrostl silný distribuční kanál Hypocenter 
s cílem rozvíjet obchodní místa v největších 
krajských městech naší republiky. Pro Hypo-
centra dnes pracuje 250 hypotečních a rea-
litních poradců. Abychom našim klientům 
maximálně zpříjemnili naše služby, rozhodli 
jsme se zavést v Praze na bankovním trhu 
opravdu unikátní otevírací dobu, kdy ve všed-
ní dny přijmeme posledního klienta ještě ve 
21 hodin. Také refinancování je produkt, se 
kterým přišli odborníci právě z Hypocentra 
Modré pyramidy již před několika lety. Pomá-
háme našim klientům, kterým se blíží konec 
období fixace úrokové sazby získat výhodněj-
ší úvěr, který jim například umožní bezplatně 
přejít na nižší splátku s nižším úrokem. 

Mými plány do budoucna je každým ro-
kem ubírat z procentuálního koláče konku-
renci a neustále rozvíjet vazbu mezi hypoteč-
ním a realitním obchodem. Řečeno v číslech, 
chtěl bych v dohlednu dosáhnout počtu 
hypotečních profesionálů 300 a 1000 realit-
ních poradců a mít 30% podíl na hypotečním 
trhu v ČR.

Fenomenální příběh jedné pobočky
HYPOCENTRUM MODRÉ PYRAMIDY je největším hypotečním pro-
jektem v rámci poradenství o bydlení u nás. S hlavní myšlenkou 
přišel Jiří Lejnar již před deseti lety. První a největší Hypocentrum 
v Praze, sídlící v ulici Jindřišská 17, bylo otevřeno 2. ledna 2008, 
letos tedy oslavilo 5 let fungování. A že to byly úspěšné roky a fe-
nomenální historie, dokládá i to, že dnes působí v České republice 
už osm Hypocenter a dosud nebyl rok, který by byl obchodně horší 
než ten předcházející. Nedalo nám nezeptat se na tento pohádko-
vý příběh ředitele Hypocenter ing. Jiřího Lejnara, který je tvůrcem 
myšlenky a realizátorem tohoto projektu.

HYPOCENTRA MODRÉ PYRAMIDY 
jsou jedním ze 3 prodejních kanálů 
Modré pyramidy, kde se poradci 
specializují zejména na úvěry 
na bydlení. Klienti si zde mohou 
vybrat ze dvou hlavních produktů 
na financování bydlení - Hypo-
tečního úvěru Komerční banky 
a Hypoúvěru Modré pyramidy. 
V Hypocentrech na jednom místě 
poradí klientům nejlepší odborníci 
z Modré pyramidy. Vyberou nejen 
optimální variantu financování 
bydlení, ale najdou i ten nejlepší 
byt nebo dům. Zkrátka pomohou 
bydlet dle požadavků klientů.



Všichni je známe, setkáváme se s nimi při nej-
různějších příležitostech – zatímco osobními 
dárečky můžeme vyznávat lásku nebo děko-
vat svým maminkám, firemní dárky musí po-
těšit a reprezentovat v okamžiku předání, ale 
fungovat jako nositel a „připomínač“ značky 
po co možná nejdelší čas. A protože je origi-
nální v čele dárkového peletonu, musí v kaž-
dém okamžku udávat směr a úroveň. I proto 
sestavili „Dárkovou strategii“, i proto jsou 
dnes vnímání jako ti, kteří dokážou vymyslet, 
vyrobit a dodat téměř cokoliv.

Jan Rychtařík je přesvědčen, že základem 
každého úspěšného rodinného podniku je 
tradice založená na vztahu k práci, zákaz-
níkům a sobě navzájem. Je si vědom toho, 
že chce-li jeho společnost zůstat originální, 
musí být stále o krok napřed. „Práce vás musí 
těšit,“ říká. A jak budování vlastní dárkové 
značky začalo?

„V mládí mě zajímalo focení, přes které jsem 
se dostal k produkci. Myslím, že všechno 
v životě jsou náhody. Přes působení v agen-
tuře jsme s kamarádem - grafikem založili 
vlastní agenturu a jak už to tak občas bývá, 
zůstal jsem v ní nakonec sám. Ale na této ces-
tě jsem poznal svoji manželku a právě s tou 
začal vymýšlet originální dárky. Následovala 
první kancelář, já měl počítač, manželka jen 
monitor, kdyby někdo náhodou přišel, aby 
to vypadalo jako firma (smích). Po rozeslání 
prvního direct mailu začal obchod. Na jeho 
základě jsme nabrali první klienty a pak už se 
náš projekt stával aktivnějším a aktivnějším. 

Bohužel přišel i první podraz od zaměstnan-
ce, kterému jsem věřil a který přešel ke kon-
kurenci s našimi nápady a klienty. Zlom na-
stal, když jsme se stali členy mezinárodních 
asociací a přestali jsme nakupovat pouze od 
tuzemských dodavatelů, ale napříč celou Ev-
ropou. Tím se nám rozšířily obzory i nabídka 
novinek, zachytávali jsme trendy dříve než 
konkurence.

Originální je zavazující
Proč právě originální a proč rovnou v názvu 
společnosti? Musím přiznat, že tuto otázku 
dostávám často. Možná proto, abych se nemu-
sel tolik opakovat, protože originalitu nabízí-
me úplně vším. Klientovi nabízíme originální 
přístup, máme originální nápady, jezdíme 
originálními auty, sídlíme v originálních kan-
celářích, jsme originální lidé… Ne, vážně, 
když jsem vymýšlel pro firmu v tomto oboru 
podnikání jméno, věděl jsem, že v době, kdy 
je konkurence tak velká, je důležité, abychom 
se nějak odlišili a tak vzniklo originální s.r.o. 

V té době jsem ale netušil, jak je takový název 
zavazující. Samozřejmě že klienti z tohoto ná-
zvu usuzují, že vše nemožné či složité je do 
jisté míry originální nebo speciální, a proto 
s poptávkou, s níž neuspějí u konkurence, 
přijdou za námi. Když jim umíme pomoci 
a zakázku zrealizujeme, těší nás to a jsme spo-
kojenější, než kdybychom odevzdali deset ti-
síc tužek s jednobarevným potiskem s termí-
nem dodání za měsíc. Název je sice zavazující, 
ale my se stále cítíme plni energie. Zkrátka 
„dárkařina“ nás strašně baví.

Originální znamená být přesný
Zajímáme se o detaily. Než se pustíme do 
zakázky, chceme vědět, komu, za jakým úče-
lem a v jaké situaci bude dárek předán, kdo 
jej bude předávat i co chce dárkem říci. Náš 
směr vychází z mého, pro život často nepří-
jemného, charakterového rysu – perfekcio-
nalismu. Předměty v naší nabídce musí být 
kvalitní a musím být o nich přesvědčen. Ří-
káme, že máme dárkovou strategii. Všichni 
mají internet a vše si vychytračí, ale originální 
vám to postaví tak, aby to zafungovalo. Prodá-
váme dárek s přidanou hodnotou. Budeme 
se s klientem bavit o účelu, situaci, smyslu 
darování a společně vymyslíme řešení. Máme 
promyšlenou příležitost a vše do sebe musí 
zapadat – efekt, fór, moment překvapení. 
Můžu jít za klientem s lahví vína, ale můžu 
mu také přinést metrový tubus (brandovaný) 
s metrem vína, tj. se 3 lahvemi na sobě. Nebo 
chce-li po mně lídr na trhu financí dodat vel-
ké množství USB disků, které budou rozdávat 
klientům, pak mi přijde trefné dodat jim USB 
třeba ve tvaru zlaté cihličky. Mělo to mimo-
chodem obrovský úspěch. Prostě neprodává-
me housky na krámě.

Všichni se pokoušejí být originální
Mně osobně se líbí věci, které jsou jiné, ale je 
strašně těžké pro ně přesvědčit a nadchnout 
klienty. Přijde za Vámi zákazník, že chce 

mít něco, co nemají ostatní. Představíte mu 
novinku nebo jiné originální řešení, jemu 
se moc líbí, běží s tím na poradu, ale tam 
se nakonec všichni shodnou na tom, že to 
loňské, co znají, fungovalo a že je to jistěj-
ší. Nedokázal pro nápad nadchnout kolegy 
a nadřízené... Všichni chtějí být originální, 
ale v závěru si nechtějí rozházet šéfa a bojí 
se jít do něčeho neozkoušeného. Ale od toho 
jsme tu přece my. Studujeme průzkumy, kte-
ré ve světě jsou, víme, jak co funguje. Přesto 
na nás klient mnohdy nedá a takzvaně spe-
kuluje. A pak taky platí staré známé pravidlo 
- nejsme tak bohatí, abychom museli kupovat 
levné věci. A na co mi bude dárkový předmět, 
který nebude funkční nebo se hned rozbije.

Originální dárek musí být i nadčasový
Mezi moje nejoblíbenější předměty, které mi 
za těch čtrnáct let zkřížily cestu, patří beze-
sporu káva Grower’s Cup. Zakoukal jsem se 
do ní. Grower’s Cup je totiž nejlepší reklam-
ní káva na světě. Dánská společnost Nordic 
Coffeebrewer vstoupila před pár lety na trh 
reklamních předmětů založených na chuťo-
vém zážitku s revoluční novinkou. Spojila 
vlastnosti té nejšpičkovější kávy a vynaléza-
vost moderního obalového designu - vznikl 
Grower’s Cup. Jedná se o sáček s překapá-

vací fází uvnitř, do něhož nalijete horkou 
vodu a za moment si můžete vychutnat šálek 
lahodné kávy. Tak jsem si tento produkt oblí-
bil, že jsme spolupracovali s Dány i na vývoji 
čaje. Jde o 400ml, sáček do něhož se nalije 
horká voda. Čaj uvnitř se louhuje, pak se od-
šroubuje víčko a nalijí se ze sáčku dva hrnky 
čaje. Senzace, to se prostě musí vidět. Ale 
takových originálních předmětů, které jsem 

si oblíbil, bych mohl jmenovat desítky. Když 
se mi produkt líbí, baví mě ho realizovat pro 
klienta. Mám zadání, pak přichází to dumání 
– ona potřebuje to a to, bude to rozdávat tam 
a tam, pak nápad představím, přesvědčím 
klientku a začne to vznikat – logo, obal a… 
předání. Já snad raději dávám, než dostávám. 
Když to dobře promyslíte a funguje to, klien-
ti nebudou mít nikdy důvod na vás nadávat. 
A o to se snažím.

Originální je také inspirativní
Doba se neustále zrychluje a oblast 3D re-
klamy, tedy té naší „dárkařiny“ se mění s ní. 
Chceme-li zůstat originální, musíme být stá-
le o krok napřed. Na to však nestačí sedět 
„doma na židli“. Veletrhy a aktivity meziná-
rodních organizací, sdružujících dodavatele 
reklamních předmětů (PSI fair v Německu, 
HKTDC v Hongkongu), to je platforma, ze 
které čerpáme. Baví nás nepřetržitě sledovat 
nové trendy a obratem je přinášet do proce-
su. Ne vždy se nám však jedná čistě o uvedení 
„trháku“ sezóny. Často jde jen o to, abychom 
klientům zprostředkovali inspiraci. Nejhorší 
ze všeho je totiž zakrnět, upadnout do ubí-
jející rutiny, kterou vidíme na českém trhu 
všude kolem sebe.“
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znamená být přesný 
Jsou před nimi už čtrnácté Vánoce, jakýsi pomyslný vrchol celoroční snahy. Ale nejsou to jen Vánoce a Nový rok, Velikonoce 
nebo státní svátky, ale prakticky každé roční období, kdy dárkový lídr českého trhu originální stojí při svých klientech a po-
máhá jim kreativně překvapovat své obchodní partnery, zaměstnance nebo firemní přátele. Už čtrnáct let rozvíjí originální 
s.r.o. v čele se svým zakladatelem Janem Rychtaříkem nové a nové kategorie dárků a zdokonaluje ty existující. 

Originální příběh

To bylo ještě 
léto, když u nás 
na severním 
pólu zazvonil 
telefon…
Volali přímo 

mně, a že 
prý jsou 

originální, jestli 
bych se u nich mohl 

zastavit letos na Vánoce.
Povídám, že 

o Vánocích mám 
napilno, ale že 
když to bude před 
Vánoci…

A tak jsem tu!
Váš Rudolf
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Originální příběh



Jaká je vlastně souvislost s čárovým kódem? 
Jelikož je to fenomén podporující obchodo-
vání, tak zcela jasná a určující další směr. Jed-
nak je to kvalita poskytovaných dat, tedy ať 
již se jedná o vytištění čárových kódů, jejich 
verifikaci nebo kvalitní a rychlou aplikaci na 
výrobky, a v další fázi kvalita informačních 
systémů a s tím spojené předávání dat mezi 
články řetězec – výrobce - spediční zóna - 
prodejce. 

Stejně tak velkou budoucnost vidíme v rozší-
ření RFID technologie – bezkontaktní iden-
tifikace na bázi rádiových vln. V některých 
zemích jsou již zavedeny komplexní systémy, 
kdy je RFID čip integrován na produkty přímo 
při výrobě a jsou využívány při spedici i při 
prodeji. Příkladem může být samotný nákup 
v samoobslužném maloobchodě. Zákazník 
nakupuje systémem vkládání zboží do nákup-
ních košů a následně pohotově, bezkontaktně 
prochází přes zónu pokladen, rychle a poho-
dlně platí platební kartou nebo opět za pomo-
ci mobilních aplikací v mobilním telefonu.

Velkou podporu obchodu mohou taktéž zna-
menat rozvíjející se QR kódy, které přináší 

poměrně obsáhlé informace o zboží nebo 
službách a opět pomocí mobilních zařízení 
se stávají výborným marketingovým nástro-
jem k masivnímu nasazení.

Kdo nabídne své zboží a informace zákazní-
kovi rychleji, získává konkurenční výhodu 
a zcela jistě možnost prodat. A mobilní služ-
by mohou být pro zákazníka nákupním zážit-
kem, hrou...

Společnost EPRIN podporuje svou činností 
mobilitu globálního trhu, rychlost výroby, 
dopravy nebo prodeje, přesnost tisku, sní-
mání čárových kódů nebo 2D kódů, stejně 
jako RFID aplikace v různých průmyslových 
odvětvích. Speciální softwarová řešení pra-
cují ve skladech nebo přímo u výrobních 
linek jednotlivých výrobců. Skutečnými pro-
dukty společnosti nejsou pouze výrobky od 
renomovaných světových společností, ale ze-
jména efektivní procesy a komplexnost nabí-
zených služeb. Již více než 20 let využívá ná-
stroje automatické identifikace pro podporu 

Žijeme v době globálního obchodu, globálních informací, globálních služeb, zkrátka 
globálního světa. Před několika lety termíny jako mobilní komerce a mobilní mar-
keting vytvořily obrovský rozruch. Nyní s nimi již každodenně pracujeme a opíráme 
se o rychlé, jednotné a přesné informace a zcela jsme si zvykli, že obchod je o in-
formacích a o datech.

Jaká je vlastně souvislost s čárovým kódem? 

Meckelborg Oy je finská 
společnost, kterou v roce 
1965 založil E. O. Mec-
kelborg jako firmu se za-
měřením na prodej ručních aplikátorů etiket 
(zařízení na aplikaci cenovek), určených pro 
nové samoobslužné prodejny. Touto činností 
se firma zabývala až do roku 1972, kdy začala 
nabízet automatické aplikátory etiket pro růz-
ná průmyslová odvětví, zejména potravinářský 
průmysl. V roce 1985 firmu 
koupila rakouská společnost 
Klinger Group, která ji vlastní 
dodnes. 

Rozvoj pokračoval i v průbě-
hu 90. let díky technologii la-
serového označování a vývo-
je vlastního systému zvaného 
Ventus print & apply, tedy 
systému pro tisk a aplikaci. 

859 Česká republika
383 Slovinsko
487 Kazachstán
529 Kypr
479 Srí Lanka
775 Peru
955 Malajsie
450 Japonsko
743 Nikaragua
400 – 440 Německo

Stejně důležité pro automatickou identifikaci je značení...
představujeme stabilního partnera Meckelborg!

Počátkem tohoto století 
byla do společnosti Mec-
kelborg začleněna firma 
vyrábějící převíjecí stroje, 

což umožnilo získat další nové zákazníky a seg-
menty trhu. Díky tomu dokázala společnost 
zrealizovat ve Finsku svoji novou obchodní stra-
tegii založenou na komplexním řešení kódování 
a označování zboží. Nabízený servisní balíček 
obsahuje přístroje, spotřební materiál, služby 

a náhradní součástky. 

Pokud jde o export, firma vy-
rábí a prodává robustní tiskové 
a aplikační jednotky s dlouhou 
životností. Nadále pokračuje 
vývoj systému Ventus a vyhle-
dávají se nové trhy. Společnost 
Meckelborg v současné době 
zaměstnává 36 lidí a její obrat 
činí 8 milionů eur.

a náhradní součástky. 

a aplikační jednotky s dlouhou 
životností. Nadále pokračuje 
vývoj systému Ventus a vyhle-
dávají se nové trhy. Společnost 
Meckelborg v současné době 
zaměstnává 36 lidí a její obrat 
činí 8 milionů eur.

EPRIN spol. s r. o.
Telefon: +420 538 707 200-2
Zelená linka: +420 800 111 444
Fax: +420 543 212 033

Kam se ubírá
automatická identifikace?

Znáte první 
trojčíslí 
čárových 
kódů EAN 
některých 
zemí?

průmyslu a obchodu a je trvale připravena 
na další výzvy a řešení. 

EPRIN, stále ve službách identifikace! Ne-
váhejte nás kontaktovat v kancelářích Brno 
nebo Praha!

Současnost společnosti EPRIN
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Honeywell Dolphin 70e 
Black - když se snoubí 
dokonalost smartphonu 
s funkčností mobilního 
terminálu

Celý seznam
dodáme
na vyžádání.



10 let ve službách designu
„Před více jak deseti lety v kanceláři o roz-
loze 12 m2 začalo působení naší společnosti 
v oboru POP. Na počátku nebylo žádné pro-
dukční a grafické zázemí, jen počítač, tužka, 
papír, vizitka a snaha udělat POP výrobek, 
od kterého bychom se dokázali odrazit,“ 
vypráví Martin Hasilík, spolumajitel společ-
nosti. 

„Přišla první zakázka na propisky, kalendá-
ře a trička s potiskem pro naše kolegy z firmy 
Asio, která pokryla nájemné a účty na telefo-
ny a následoval odraz do “doskočiště” našich 
nadnárodních klientů. Po půl roce jsme za-
čali pracovat pro společnost Kofola a došlo 
k prvnímu přesunu firmy do větších prostor 
o velikosti 70 m2. Přivítali jsme v kolektivu 
první nové kolegy.

V roce 2006 došlo k důležitému rozhod-
nutí spojit naše kroky s výrobním zázemím 
- kartonovou výrobou a našemu následné-
mu přestěhování do společných prostor. 
Ve stejném roce jsme měli i první “Product 
Placement„ v TV, kdy za kartonovým stoja-
nem Emco se skrýval ve filmu Vratné lahve 
Zdeňek Svěrák. Hned nám zvonily telefony 
od kamarádů a my měli pocit, že jsme tím 
udělali velkou díru do businessu POP.

V dalších letech jsme dovybavili výrob-
ní zázemí o plast, dřevo a kovovou výrobu, 
a tímto jsme dali prostor vzniknout asociaci 
a°group.

Následně jsme vyhráli tendr na dodavatele 
dekoračních prvků (stojany, rozcestníky, vlaj-
ky, bannery, pulty atd.) vč. zajištění služeb 
pro předsednictví ČR v EU. Díky založení 
asociace a°group, která spojuje výrobní, pro-
dukční, designové a prodejní zázemí jsme 

schopni nabídnout zákazníkovi zázemí nad-
národní společnosti.”

Dalším milníkem ve společnosti byl rok 2011, 
kdy se změnilo personální osazení a nastar-
toval se proces změn společnosti. Nejen co 
se týká rekonstrukce kancelářských prostor 
a rozvoje ve výrobním zázemí, ale také díky 
re-designu a především systému prezentace 
společnosti ke klientům vč. vstupu do asoci-
ace POPAI CE a prvních úspěchů v soutěžích 
POPAI AWARDS a Duhový paprsek.

Na re-designu logotypu a webu se podí-
lela Barbara Slezáková (dříve tmbsign, nyní 
morrows), vč. vyřešení korporátního firem-
ního písma RONNIA a typografických prvků 
jako doplňkového grafického prvku. 

Firma si zakládá na ekologickém smýšlení 
a snaží se podporovat obnovu přírodních 
zdrojů. Svědčí o tom nejen získaný certifikát 
FSC®, PEFC, registrace v projektu Zelená firma 
a v systému EKO-KOM, ale i likvidace tříděné-
ho odpadu pro další využití. Z tohoto důvodu 
založila i vlastní symbol/logo pro ekologii, ur-
čené pro sdružení v rámci skupiny a°group. 

Společnost Authentica, s.r.o., je odborníkem 
na výrobu POP materiálů s kompletní nabíd-
kou materiálů určených k podpoře prodeje 
- dřevo, karton, lepenka, kov, plast. Výrobky, 
služby a servis poskytuje společnost klien-
tům jako složení skládačky od návrhů/skic, 
přes 3D vizuály, vzorky a následné umístění 
POP materiálů v místě prodeje.

Nejen pro vývoj inovativních prvků v POP 
materiálech, ale i pro komplexní servis a spe-
cifický přístup k zákazníkovi s nimi spolu-
pracují nadnárodní společnosti jako GSK, 
Unilever, J&J, Henkel, Sharp, B&F, K-C, Kofo-
la, KMV, T-mobile a další.

Založení atta
creative BTL agentury
V roce 2012 založila společnost Authen-
tica agenturu atta creative (atta°c) zamě-
řující se na BTL aktivity a jeho trendy vč. 
servisu zákazníkům. Tímto krokem nabízí 
svým zákazníkům kompletní servis v rám-
ci řešení podpory značky.
Více na www.atta-c.cz
 
Servis 
Authentic-ký servis je vždy konkrétní a tref-
ný v zájmu potřeb konkrétního zákazníka. 
Snaží se myslet za klienty a nabídnout jim 
nejlepší servis/poradenství na základě svých 
znalostí. Jde o komplexní propojení vývoje, 
designu, vzorování, grafických služeb DTP, 
následné výroby, kompletace s balením a do-
pravou či instalací na místě prodeje (případ-
ně i deinstalace a uskladnění).

Design a grafika
„Můžeme se pochlubit výborným authentica 
designem, který nám velmi pomáhá získat 
u klientů výhodu,“ říká Martin Hasilík. „Naši 
designéři jsou vybaveni znalostmi materiá-
lů a velmi úzce spolupracují s produkčním 
a konstrukčním oddělením. Dokážou navrh-
nout vhodné propojení materiálů a zároveň 
vychází z trendů evropského designu.

V tom nám pomáhá již téměř 10ti letá pra-
xe v oboru s nejlepšími grafiky a designery 
pro POP a shop in shop systémy a také spo-
lupráce se studenty VUT - obor průmyslový 
design v Brně a Zlíně.

Samotný design je zapotřebí skloubit s vý-
robními možnostmi a také s náklady, které 
jsou pro klienty mnohdy zásadní pro spuště-
ní výroby. Proto mají naši designéři rozsáhlé 
znalosti materiálů a výrobních technologií, 
které můžeme využít, aby jejich návrhy od-
povídaly 1:1 reálným produktům expedova-
ných z naší výroby.“

Plány do budoucna
„Naše nová akvizice je směrem na západ, tedy 
na německý trh. K 1. 10. 2013 jsme založili 
pobočku naší kanceláře v Německu nedale-
ko Frankfurtu ve městě Dreiech. Neboť na 
německy mluvícím trhu se nám už dlouho-

době daří a chyběl poslední krok vstou-
pit tam fyzicky kanceláří a také obsadit 
personálně. Což se nám podařilo částeč-
ně z vlastních zdrojů a tým vhodně dopl-
nili noví kolegové z Německa.

Využití dostane kancelář také směrem 
do zemí Beneluxu a Francie, kde se nám 
v posledních letech také začíná dařit 
s akvizicí u nových klientů a prvních za-
kázek.“

Hra
Pro klienty připravuje tým Authentica 
pravidelně zajímavé prezentační materiá-
ly – viz. skládačka ze čtyř druhů materiálů 

nebo tangram .
http://www.authentica.cz/zahraj-si-s-nami.

pactta magazín
& fakta
V letošním roce 
začali vydávat 
v Authentice in-
terní magazín 
pactta, do kte-
rého mohou 
zaměstnanci 
sami vkládat 
své příspěv-
ky a články, 
které chtějí 
šířit v rám-
ci a°group. 
N u t n o 
p ř i z n a t , 
že se jim 
tak podařilo 
mezi zaměstnanci najít několik básníků, spi-
sovatelů, fotografů a mnoho kritiků...

Společnost Authentica, s.r.o.
je členem asociace POPAI CE

www.authentica.cz
www.atta-c.cz

Pro společnost Authentica, s.r.o., je rok 2013 významný především dovršením 
10. výročí založení společnosti. Podle slov vedení neopomínají být vděční především 
svým zaměstnancům, kteří se na tom podíleli a byli součástí desetileté historie, vý-
voje a přeměny společnosti ve velmi perspektivní a úspěšnou společnost v oboru 
POP materiálů a vybavení prodejen na míru nejen v České republice.

Příběh značky Authentica
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Superbrands 2013 byly rozdány
Historie Superbrands začala v roce 1994, kdy vznikl stejnojmenný rozhlasový pořad vysílaný rozhlasovou 
stanicí BBC Radio London. V návaznosti na tento úspěšný projekt začaly vycházet knihy Superbrands, 
které mapovaly nejúspěšnější značky na britském trhu. V roce 1997 se tento koncept rozšířil do zahraničí 
a zejména v letech 2000 až 2010 program Superbrands expandoval do mnoha dalších zemí světa, včetně České republiky. 
V současnosti tento systém vyhodnocování obchodních značek znají už v 88 zemích.

Galavečer Tribute Event, který byl vyvrcho-
lením programu Superbrands 2013, proběhl 
3. října v hotelu Hilton Prague. Události se 
zúčastnili zástupci oceněných značek, no-
vináři, komunikační partneři a organizátoři 
Superbrands. Příjemný večer byl doplněn 
o dobré jídlo a víno, o které se postaral tým 
hotelu Hilton Prague. Svou trofej si ten večer 
odnesly některé nejúspěšnější značky ČR za 
rok 2013. Ve speciálních kategoriích získaly 
tzv. Special Award tři značky – Linet (Inova-
ce), Kofola (Sociálně – mediální značka/ko-
munita) a Vodafone (CSR). Program galave-
čera doplnilo vystoupení hudební formace 
Never Sol. Hosty provázela večerem moderá-
torka Kamila Ulčová.

Superbrands 2013

38

Historie Superbrands začala v roce 1994, kdy vznikl stejnojmenný rozhlasový pořad vysílaný rozhlasovou 
stanicí BBC Radio London. V návaznosti na tento úspěšný projekt začaly vycházet knihy Superbrands, 
které mapovaly nejúspěšnější značky na britském trhu. V roce 1997 se tento koncept rozšířil do zahraničí 

András Wiszkidenszky,
Regionální ředitel Superbrands pro střední Evropu

Pfizer: Tatjana Pavlica, Country Portfolio Lead
a Mgr. Roman Sovják

 Villeroy & Boch: Markéta Pavlová, Marketing 
manager (divize koupelen & wellness); Pavel Staněk, 

jednatel firmy Potten&Pannen (V&B divize stolního 
porcelánu). Vlevo András Wiszkidenszky a vpravo 

Mgr. Roman Sovják

Superbrands 2013

39

 Ahmad Tea
 Aktuálně.cz
 Allianz
 Avon
 Chiquita
 Dilmah
 dm drogerie markt
 eiffel optic
 Eta
 Evropa 2

 HC Sparta
 Hilton Hotels & Resorts
 Hornbach
 Kapka Naděje
 Kofola
 Linet 
 McCain
 Národní divadlo
 SCANquilt
 Sensodyne

 Skanska Reality
 Viagra
 Vila Tugendhat
 Villeroy & Boch
 Vodafone
 Yves Rocher
 Zepter
 Zoo Praha

„Oscary“ Superbrands si převzali:

Kamila Ulčová, Moderátorka

dm drogerie markt: (zleva) Ing. Eva Vaněčková, 
PR manager; Ing. Martina Horká, prokuristka 

společnosti a vedoucí resortu marketingu a nákupu

Dilmah: (zleva) Eva Moravcová; 
Ivo Moravec, Ředitel & jedntel Espresso s.r.o.

Vila Tugendhat: Mgr. Eliška Veselovská,
Project manager Communiaction

Na všech snímcích vlevo András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands CEE,
vpravo Mgr. Roman Sovják, Country Brand Director Czech Superbrands 

McCain:
Radek Moravec, Country Manager

eiffel optic:
Josef Hajný, Vedoucí sítě prodejen

SCANquilt:
Ivana Šachová, Ředitelka & jednatelka Silex s.r.o.

Yves Rocher:
Ing. Alena Záhorská, Ředitelka pro ČR & SR

AVON:
Patrik Šilhavý, PR Specialista

VODAFONE:
Vladimíra Doleželová, Brand Planning Manager, 

Josef Kratochvíl, President Brand Council Czech Super-
brands & President Úřadu průmyslového vlastnictví



HOTELHORIZONT
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Hotel Horizont je však také vyhlášen svojí gastronomií. Podávají 
se zde nezvykle pestré a bohaté bufetové snídaně a večeře, oběd 
si určitě vyberete z moderního jídelního lístku hotelového café re-
staurantu, kde nechybí ani regionální speciality či dezerty z vlastní 
cukrárny. Děti mohou vybírat z vtipného dětského lístku, který záro-
veň slouží jako omalovánky. Do HORIZONT cafe&restaurantu navíc 
můžete i v lyžákách. Před hotelem pravidelně staví skibus, který lze 
využít nejen pro dopravu na a ze sjezdovky, ale třeba i na oběd do 
hotelu Horizont.

Po večeři si můžete jít zatančit při živé hudbě do kavárny nebo pose-
dět ve stylovém pivním HAVANA BARu. Opravdovým vrcholem dne 
však může být návštěva nejvyššího, 18. patra hotelu Horizont. Výběr 
vín od renomovaných sommelierů, více než 50 druhů míchaných 
nápojů, kvalitní gastronomie, dobré doutníky, ušlechtilé koňaky, to 
vše nabízí SKY CLUB 18. V ceně je pak i skvělý výhled na okolní hory 
a městečko Pec pod Sněžkou. 

ÚSMĚV A PROFESIONALITA
„Moderní vybavení má v Krkonoších již více hotelů“, říká ředitel 
hotelu Ing. Karel Rada. „My se však snažíme mít i něco navíc, a to 
je náš vysoce profesionální a samozřejmě i příjemný personál. Pro-
fesionální výkon doplněný úsměvem je totiž základem kvalitního 
pohostinství, a to všude na světě!“ 

Pokud bude letos zima štědrá a nadělí českým horám dostatek sněhu, 
zkuste pro změnu zase jednou zamířit tímto směrem. Určitě budete 
příjemně překvapeni!

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...
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Krkonoše sice nemohou konkurovat Alpám svou výškou, ale mno-
hé návštěvníky okouzlí svojí krásou. Najdeme zde hned několik ly-
žařských středisek, které uspokojí i náročnější lyžaře. Jedním z nich 
je určitě malebná Pec pod Sněžkou, která je součástí rozsáhlého 
SkiResortu Černá hora – Pec. Ten poskytuje celkem 37 km upra-
vených sjezdových tratí různých obtížností, 6 lanovek, 31 vleků 
a 3 sněžné pásy. To vše na jeden skipas. Vůbec poprvé lze v letošní 
sezóně využít lyžařské propojení Černé hory a Pece pod Sněžkou, 
na kterém lyžaře část cesty sveze rolba. Na děti čeká několik lyžař-
ských školek na cvičných loučkách, na milovníky adrenalinu i ve-
černí lyžování na jednom z nejdelších a nejlépe osvětlených svahů 
u nás. Na své si přijdou také běžkaři, kterým slouží nejen upravená 
Krkonošská magistrála. Velkým lákadlem bude i spuštění nové la-
novky na Sněžku.

KOMPLETNÍ SERVIS PRO LYŽOVÁNÍ I PO NĚM
Lyžaři zhýčkaní zahraničními zimními resorty už i doma hledají dale-
ko větší komfort v ubytování a stravování, také možnost dalšího spor-
tovního vyžití, nebo se po lyžování chtějí jen dobře pobavit. Toho 
si je plně vědom i čtyřhvězdičkový hotel Horizont, který je díky své 
poloze jednou z dominant Pece po Sněžkou. Pokud si chcete zimu 
na horách užít opravdu naplno, využijte zimní hotelové nabídky. Ob-
líbené pobytové balíčky se skipasy Vám zajistí nejen atraktivní cenu 
skipasu, ale jako host hotelu budete mít volný vstup do sport a well-
ness centra s vnitřním bazénem, vířivkou, saunami a posilovnou. Při-
platit si můžete za další relaxační procedury, jako jsou masáže, zábaly, 
koupele či fyzioterapie. Sportovat můžete i mimo sjezdovku. Kromě 
posilovny je k dispozici na příklad spinning, ricochet, squash, stolní 
tenis či kuželky.

Většina českých milovníků lyžování již poznala krásu francouzských, italských i sousedních rakouských 
a německých hor. Argumentem, proč pro svoji zimní dovolenou zvolit právě tyto destinace, jsou upravené 
sjezdovky, široká nabídka služeb a také pohostinnost. Možná už ale nastal čas˝vrátit se zpátky do našich 
českých hor a zjistit, co se zde změnilo k lepšímu.

NÁVRAT
DO ČESKÝCH HOR

HOTELHORIZONT
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Osvědčený recept
Proč je franšízing tak úspěšný? Koupí fran-
šízingové licence získáte práva používat ob-
chodní značku a know-how vybrané společ-
nosti. Většině lidí se v této souvislosti vybaví 
McDonald´s – mnoho restaurací s nejrůzněj-
šími majiteli ale stejnou nabídkou občerstve-
ní. Franšíza umožňuje otevřít si vlastní obchů-
dek či provozovnu známé značky a využívat 
tak její zkušenosti a výhody centrálního mar-
ketingu či nákupu zboží. Na oplátku musíte 
dodržovat určitá pravidla a odvádět poplatky 
za poskytnutí franšízingové licence. 

Minimální rizika
Rizika franšízingu jsou daleko nižší než u rea-
lizace nového projektu. Navíc máte možnost 
podnikat i bez větších zkušeností. Zbavíte se 
dlouhého (a někdy i vražedného) období po-
kusů a omylů. Získáte něco, co už někde jinde 
úspěšně funguje. Ne náhodou je podle prů-
zkumů více než 90 % franšízantů ziskových. 

Zdraví táhne
Když už se rozhodnete pro tuto formu podni-
kání, jak si vybrat ten správný obor a značku? 

Téma zdravého životního stylu zajímá sou-
časnou společností jako žádné jiné. Investice 
běžných lidí do zdraví a krásy každoročně 
rostou, stejně jako výdělky společností, které 
se na tuto oblast zaměřují. Proč se nepřipo-
jit? Osvědčený a úspěšný koncept podnikání 
nabízí EXPRESKA – 30minutový kruhový tré-
nink pro ženy. Zakoupením její franšízingo-
vé licence získáte možnost provozovat klub 
EXPRESKA a nabídnout tak ženám v širokém 
okolí rychlé a mimořádně účinné cvičení 
doplněné o služby nutričního poradenství 
a prodej originálních výživových doplňků.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:
Petr Kořínek
jednatel společnosti EXPRESKA
petr.korinek@expreska.cz
+420 775 345 950

Co je to EXPRESKA a v čem 
je tento projekt unikátní?
EXPRESKA nabízí rychlé a efektivní cvičení formou 
kruhového tréninku určené pouze ženám. Během 
půl hodiny zde můžete spálit až 2000 kJ. Postupně 
se přesouváte v kruhu z jednoho stanoviště na dru-
hé a to tak, aby se rovnoměrně procvičily všechny 
svalové skupiny. Stačí třikrát týdně 30 minut v EX-
PRESCE a Vaše tělo bude štíhlé i zpevněné. 

Jak a kdy se zrodila myšlenka 
franšízového projektu EXPRESKA?
První myšlenka vybudovat EXPRESKU vznikla 
v USA před 7 lety. V USA je kruhový trénink pro 

ženy velmi populární a je považován za jednu 
z nejúčinnějších forem spalovacího a hubnoucího 
tréninku. Společnost EXPRESKA je ryze česká spo-
lečnost, vznikla tu před 5 lety. Jsem přesvědčený, 
že náš koncept je úspěšný i proto, že odpovídá je 
uzpůsobený českých žen.

Jak se vyvíjela síť klubů EXPRESKA?
Jsou to 4 roky, co jsme otevřeli první klub. K dneš-
nímu dni máme 33 klubů v ČR, 11 na Slovensku 
a celkem více než 30 tisíc klientek. Do konce roku 
plánujeme otevřít ještě desítku dalších provozo-
ven. Aktuální seznam najdete na www.expres-
ka.cz. Vedle rozšiřování sítě neustále pracujeme 
na zkvalitňování našich služeb. Loni jsme velmi 
úspěšně rozšířili náš koncept o nabídku nutriční-
ho poradenství a přivedli na trh vlastní výživové 
doplňky. 

Co obnáší otevřít si vlastní EXPRESKU?
Obchodní model franšízy EXPRESKA je nízkoná-
kladový a byl vytvořen s ohledem na rychlou 
návratnost a zhodnocení Vaší investice. Otevření 
EXPRESKY Vás vyjde na cca 350.000 Kč plus DPH 
a věnujete mu přibližně 1–2 měsíce času. Spo-

lečnost EXPRESKA Vám pomůže s každým aspek-
tem budování, otevření a vedení vaší franšízové 
provozovny. Průměrně se provozovny EXPRESKA 
dostávají do bodu zvratu v 6 měsíci a návratnost 
investice je v průměru 1–3 roky.

Jaké jsou přednosti podnikání s EXPRESKOU?
Myslím, že hlavní výhodou je fakt, že franšízanti 
nemusejí mít nějaké ohromné zkušenosti s ob-
chodem či podnikáním. Řešení celé řady starostí 
zůstává na centrále – tedy na nás. Přitom jsou to 
oni, kdo si otevřeli vlastní klub, kdo se realizuje 
a má radost z dosažených úspěchů. Další výho-
dou je možnost přizpůsobit si provoz EXPRESKY 
vlastním potřebám. Žádný z majitelů zde netráví 
všechen svůj čas. Stačí si najít dobré zaměstnance 
a dohlížet na jejich práci. 

Co mají udělat zájemci 
o franšízingovou licenci EXPRESKA?
Prvním krokem je osobní setkání s námi. To je 
možné si domluvit buď po telefonu: 739755566 
nebo 733679514 nebo vyplněním formuláře na 
našich webových stránkách: http://www.expres-
ka.cz/provozujte-fitness-franchise/

Franšízing
v oblasti zdraví a krásy
má jistou budoucnost
Podnikání ale s minimálním rizikem. Malý podnik ale pod záštitou zavedené 
značky. S počátečními investicemi ale rychlou návratností. Připomíná vám to ob-
lečenou – neoblečenou královnu Koloběžku? Tohle není pohádka, ale franšízing 
– podnikání, které zažívá na českém trhu neuvěřitelný boom. 

Jednateli EXPRESKY Petrovi Kořínkovi jsme položili několik otázek:

Franchising
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Designéři firmy Interiery 4U realizují trend spojování kuchyní s jídelnami a obývací-
mi 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

sleva
na vestavné skříně

40%
do konce roku 2013Skiareál ve Špindlerově Mlýně 

se mění v moderní lyžařské 
středisko alpského stylu 
Jednou z hlavních novinek je rozšíření sjezdovek. 
Během léta touto zásadní změnou prošly červená 
i černá sjezdovka na Medvědíně. Právě červená 
sjezdovka bude tak jednou z nejširších sjezdovek 
v České republice.

Byly naistalovány i nové moderní bezpečnostní 
sítě. Navíc došlo k rozšíření lyžařských průjezdů 
mezi jednotlivými sjezdovkami. Novinkou je tak 
nově otevřený Après-ski bar alpského typu v těsné 
blízkosti dojezdu červené sjezdovky na Medvědíně. 
Nový Aprés-ski bar/restaurant byl vybudován i na 
Hromovce. Kompletně byla zrekonstruována také 
vyhlídková restaurace Na Pláni. 

„Novinkou je i dvoupatrová moderní 
multifunkční budova na místě bývalých pokladen 
na Hromovce. Zde se nachází nové pokladny, 
infocentrum i provozovna Špindl Motion - první 
z naší nové sítě prodejen se sportovním a fashion 
zbožím, ale také i kvalitní půjčovnu s top 
sortimentem lyží a snowboardů,“ prozradil ředitel 
skiareálu Čeněk Jílek. „Chceme pozornost zaměřit 
na rodiny s dětmi, u nás mohou i letos děti 
do 6 let lyžovat zdarma.“

Loni se s velkým úspěchem setkaly balíčky Ski 
& Stay, který areál připravil společně s ubytovateli. 

V rámci tohoto balíčku mohou lyžaři získat až 30% 
slevu na skipas. Pro návštěvníky jsou k dispozici 
zdarma skibusy a mohou využít i rozlehlá 
parkoviště. 

Na základě podnětů od návštěvníků se letos 
v ceníku objevily novinky – „rodičovský skipas“ 
je určen pro rodiče, kteří se střídají u hlídání dětí, 
a „vratný skipas“, touto permanentkou získává 
lyžař možnost jízdenku po 2 nebo 4 hodinách vrátit 
zpět, samozřejmě s navrácením části peněz.

Mnozí návštěvníci jistě využijí skipasy nazvané 
„10 dní ze sezony“ a „15 dní ze sezony“, s nimiž 
lze lyžovat jakýchkoliv 10 nebo 15 dní v sezoně 
a tyto dny nemusejí jít za sebou. 

Výhodný je sezonní skipas All Season Špindl + 
Tatry, který je platný ve všech střediscích Skiareálu 
Špindlerův Mlýn a ve střediscích Slovakia Super 
Skipass v Tatrách.

Slavnostní ski opening 
– zábava pro děti i večerní show
V rámci slavnostního ski openingu, který se 
koná v sobotu 14. prosince, pořadatelé připravili 
bohatý program – odpoledne bude patřit 
dětem, od dětských závodů až po disco, nebude 
chybět ani příjezd Krakonoše nebo synchronní 
jízdy rolb. Večer si pak návštěvníci budou moci 
vychutnat Fashion show Bogner nebo koncert 
kapely MIG 21. Navíc mohou návštěvníci lyžovat 

„za babku“. V pátek se jezdí celý den jen za 
50 Kč a v sobotu a neděli za 500 Kč na den.

Novinky pro zimní sezonu 2013/2014
 Rozšířené sjezdovky
 Více bezpečnostních sítí 
  Kvalitní Après-ski bary na Hromovce i Medvědíně
  Nové infocentrum, 

obchody i půjčovny Spindl Motion
  Ski opening – výhodné lyžování a zábava pro 

celou rodinu

Skiareál Špindlerův Mlýn se mění! 
Těšte se na rozšířené sjezdovky,
více bezpečnosti i Après-ski bary 

Skiareál Špindlerův Mlýn

205 x 113 mm
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Proč takto pohádková atmosféra? Spo-
lečnost Vertu na začátku října spustila 
společně s celosvětovým představením 
telefonu Constellation novou reklamní 
kampaň. Nový tvůrčí směr značky si klade 
za cíl zaujmout diváky a vzít je s sebou na výji-
mečnou cestu plnou zážitků. Zaměřuje se na 
neobvyklé scény, které odkazují na specific-
ké aspekty značky Vertu. Fotografie pro no-
vou kampaň Vertu nafotil proslulý fotograf 
Kristian Schuller. Který má na svědomí mno-
ho ostře sledovaných reklamních kampaní 
včetně Boodles, Swatch a Harrods. 

Oficiálního uvedení telefonu se zúčastnil 
také Hutch Hutchison, designový ředitel 
Vertu, který nový model zúčastněným VIP 

hostům osobně prezentoval. Vertu 
Constellation, stejně jako všech-
ny předchozí kolekce telefonů, je 
vyráběn ručně v profesionálních 

dílnách v Hampshire v Anglii. Ex-
celentní materiály, ze kterých se 

tělo telefonu skládá, jsou opět skvě-
le zpracovány a velmi příjemné na 

dotek. Nabízí nejmodernější techno-
logie a exkluzivní služby šité na míru. 

Nový Constellation je moderní a mini-
malistický telefon a je ztělesněním vše-

ho, co značky Vertu proslavilo.

Uvedení nového telefonu
Vertu Constellation v Praze
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Ve středu 6. 11. byl v Praze oficiálně představen nový telefon Vertu Constellation. 
VIP party se konala v butiku Vertu na adrese Pařížská 8. Vchod strážil jednorožec 
a interiér byl vyzdoben květinami a motýly. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.nceden.cz

Otevřeno každý den 
9:00 – 21:00

NÁKUPNÍ CENTRUM EDEN

• Centrum kulturních a společenských aktivit

• Více než 90 obchodů a služeb

• Hypermarket TESCO EXTRA non-stop

• Dobré dopravní spojení autem, pěšky i MHD

Eden_210x280_BrandsAndStories_v4.indd   1 4.11.13   12:10

„Druhé místo je pro nás velkým úspěchem 
a částečně to bereme jako výzvu do dalších 
let a budeme se snažit obsadit stupně vítězů. 
Letos si tohoto ocenění vážíme obzvláště, je-

likož slavíme jubileum od založení firmy (r. 
1993), kdy naše začátky podnikání nebyly 
jednoduché a jsme hrdí na současné postave-
ní a stabilitu firmy na trhu s čajem a kávou,“ 
komentuje Ing. Petr Zelík, jednatel společ-
nosti OXALIS.

Dalším významným krokem, který si spo-
lečnost připíše na svůj list úspěchů v roce 
2013, je pořízení nové pražičky Kestrel, díky 
které se stala první firmou ve střední Evropě, 
která pražičku od společnosti Loring provo-
zuje. Jedním z důvodů pořízení byl rostoucí 
zájem o plantážní kávu a stávající zařízení již 
nebylo dostačující. 

Díky nové pražičce bude společnost 
schopná uspokojit rostoucí poptávku po 
kávě a stávající podíl 60 tun vypražené kávy 
ročně zvýšit. 

V první polovině tohoto roku došlo k vý-
razným změnám corporate identity. Zákazní-
ci mohli zaznamenat zmodernizované logo, 
které nyní působí svěžeji a pak následovalo 
první přemodelování stávající prodejny ve 

Zlíně. Druhou prodejnou, která prošla kon-
cem září kompletní přestavbou, byla pražská 
jednotka v OC Nový Smíchov. Se změnou 
corporate identity souvisí také změna stávají-
cích webových stránek, které se objeví v no-
vém kabátku do konce roku 2013. 

„Úspěchy i neúspěchy jsou pro nás mo-
tivací a doufáme, že i v budoucnu se nám 
bude dařit minimálně tak, jak tomu je dnes. 
Jak řekl Tomáš Baťa - životní úspěch závisí 
od množství nejrůznějších vědomostí a zku-
šeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc 
dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, 
věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vy-
trvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni 
uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, 
co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce sou-
střediti se – to je cesta k úspěchu. Snažíme se 
touto cestou jít a zákazník je u nás na prvním 
místě,“ dodává Ing. Petr Zelík. 

OXALIS slaví jeden úspěch za druhým
Rok 2013 je pro Slušovickou společnost OXALIS významným mezníkem ve své his-
torii. Nejenže letos slaví dvacetileté výročí od založení, ale v uplynulém týdnu ob-
sadila druhou příčku v soutěži Hospodářských novin „Vodafone Firma roku 2013 
Zlínského kraje.“



V současné době je u nás včelařství koníček 
i profese a včelích úlů máme u nás na čtve-
reční kilometr snad nejvíce na světě. Ob-
jevují se nejen v blízkosti sadů popřípadě 
polí s řepkou, ale najdeme je i na relativně 
nehostinných místech, jako jsou horní partie 
Jizerských hor, údolí Šumavy nebo v okolí 
nejchladnějšího místa v Čechách, v Doupov-
ských horách. Bylo by tedy divné, kdyby vče-
laři opomenuli naše hlavní město Prahu. Na-
opak, k údivu mnoha lidí, pražské teritorium 
skýtá pro včely bohatou pastvu. Proto i zde 
najdeme tyto malé pomocnice i na tak rozto-
divných místech, jako je Botanická zahrada 
v Tróji, zahrady Pražského hradu nebo stře-
cha obchodního domu v Chodově. Nedávno 
se k nim připojilo další zajímavé stanoviště. 
Tentokrát ho najdeme k údivu hotelových 
hostů na střeše pražského hotelu InterCon-
tinental.

S nápadem chovat včely na střeše hotelu 
přišel bývalý ředitel A. Schreiter, který se 
inspiroval v Americe a nezávisle na něm pak 
ředitel implementační agentury „Bez medu 
to nejde“ J. Cafourek. Po nich převzali pomy-
slnou štafetu vedoucí projektu a šéfkuchař 
M. Kubec, mimochodem též president Aso-
ciace kuchařů a cukrářů ČR a navíc ředitel 
WACS pro kontinentální Evropu a Ing. A. 
Uváčik, vynikající včelařský odborník a no-
vátor v oboru výzkumu včelího společen-
ství. V hotelech stejné kategorie, jako je In-
terContinental Prague, se totiž stalo dobrým 
zvykem nabídnout hostům ke snídani kromě 
medu, servírovaného v patřičné misce, také 
přírodní plástev, z které odkapává čistý med 

do připravené nádoby, takže si hotelový host 
může být jistý jeho čerstvostí. Proč by tedy 
nemohli mít i oni vlastní zdroj zmíněné po-
choutky, zvláště když se M. Kubec dozvěděl, 
že včela dokáže díky svému metabolismu 
vyrobit med prostý všech nežádoucích ci-
vilizačních zplodin v Praze stejně jako v bi-
orezervaci někde v Jeseníkách. „Nejsme si 

vědomi toho, že by některý sesterský hotel 
v rámci řetězce InterContinental Hotels and 
Resorts choval nějaké to svoje včelstvo a ješ-
tě ke všemu na vlastní střeše!“ podotkl. Také 
dodal, že po oslovení Českého svazu včelařů 
získal kontakt na A. Uváčika, který nejenže 
s projektem pomohl, ale stal se zároveň 
správcem jejich zatím trojice rychle se roz-
růstajících oddělků. 

Úly mají umístěné za větrem v sedmém 
patře hotelu směrem na jihovýchod, kam ne-
proniká chlad a vlhko z blízké Vltavy. „Osadili 
jsme je včelami se skvělou F1 matkou rakous-
kého a u nás hojně rozšířeného plemena Sin-
ger, které má velmi vhodné vlastnosti do to-
hoto prostředí. Proto jsou naše včely výrazně 
neagresívní a nerojivé. Ani o zdrojích pastvy 
nemá A. Uváčik pochybnosti. „Praha je pro 
včelaře velice zajímavá lokalita, protože tu ne-
ustále něco a někde kvete nebo hostí medo-
vici. Například vegetací porostlé svahy Letné 
jsou pro včely hodně lákavé. Počítám, že mini-
mální výnos jednoho včelstva nebude menší 
než 30 kg.“ V budoucnosti má vedení hotelu 
také v úmyslu využít další nápad A.  Uváči-
ka, a to umístit na viditelném místě plochou 
obrazovku, na které hoteloví hosté mohou 
sledovat na vlastní oči prostřednictvím en-
doskopické kamery a speciálního osvětlení 
dění ve zdejším úlu. Šéfkuchař s úsměvem 
tvrdí, že třináctého července letošního roku 
získal ve včelách dalších třicet tisíc nových za-
městnanců. Jen mu přejme, aby na jeho slova 
nezareagovali úředníci ze Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny a sociálka a nevymáhali za nové 
zaměstnance příslušné poplatky. 
 
Antonín Karoch a Jiří Müller
Foto: archiv InterContinentalu

Včely na střeše hotelu
InterContinental
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Včely jsou tvorečkové poměrně plastičtí a svá sídla – úly si hledají, kde mohou. Zá-
roveň jsou také užitečné, což neuniklo lidské společnosti. Člověk totiž měl již odpra-
dávna v oblibě jejich sladký produkt – med a neváhal pro něj leccos podniknout. 

Augustin Uváčik 
a Miroslav Kubec 
při instalaci včelstev

Šéfkuchař 
hotelu Inter-
Continental, 
vedoucí pro-
jektu Miroslav 
Kubec spolu 
s Augustinem 
Uváčikem před-
stavují novi-
nářům plástve 
s medem a se 
včelami

První lázně L'Occitane
byly otevřeny v Chateau Herálec

V rámci profesionálního servisu nabídne 
Spa řadu unikátních procedur a masáží 
s produkty L‘Occitane. Francouzská kos-
metika L‘Occitane je známá svou širokou 
nabídkou prestižních výrobků pečujících 
nejen o pleť, ale také tělo a vlasy. Již několik 
desítek let využívá značka při výrobě kré-
mů, sprchových gelů i parfémů přírodních 

Ze života značek

Před více než 80 lety založil Willy Bogner se-
nior svůj podnik, který až do dnes zůstává ro-
dinnou firmou. Původně ryze sportovní oblečení 
se během doby vyvinulo v několik samostatných 
linií – Bogner Man, Bogner Woman, Bogner 
Sport, Bogner Fire & Ice a Bogner Sonia. Mimo 
to, nabízí firma širokou škálu doplňků zahrnují-
cích parfémy, hodinky, tašky, obuv a brýle. 

Do Čech se značka uvedla v roce 2003, kdy 
byl za účasti prezidenta ČR, pana Václava 
Klause, Willy Bognera a Sonii Bogner slav-

nostně otevřen první obchod Bogner. K dnešní-
mu si můžete vybírat produkty Bogner již v šesti 
obchodech – Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn, 
ProShop Golf resort Karlštejn, ProShop Golf Park 
Plzeň,  Bogner Outler v Praze v Michalské ulici 
a nakonec vlajková loď značky, butik Bogner na 
Malém náměstí, přímo v srdci Prahy. 

Nákladně zrekonstruované prostory pyšnící se 
ukázkovým designem, který včleňuje i přírodní ká-
men a masivní dřevo, poskytují dostatek soukromí 
a pohodlí pro nákupy i těch nejnáročnějších zá-

butik Bogner na Malém náměstí v PrazeVLAJKOVÁ LOĎ ZNAČKY

kazníků. Příjemnou atmosféru doplňuje profe-
sionální personál, který se Vám ochotně bude 
individuálně věnovat a s radostí Vám poradí 
s Vaším výběrem. 

Bogner 
Malé náměstí 4, Praha 1
Otevírací doba:
Po – Pá 10.00 – 19.00
So – Ne 11.00 – 19.00

Více informací na www.bogner-fashion.cz

Lázeňství a wellness v České republice získalo od listopadu nový rozměr. Světově 
uznávaná francouzská značka L‘Occitane spojila své síly s luxusním pětihvězdič-
kovým hotelem Chateau Herálec a vytvořila tak unikátní prostor pro relaxaci na 
vysoké úrovni. 

ingrediencí z francouzské oblasti Provence. 
Zámecký prostor Chateau Herálec, pocháze-
jící z období 18. století, se nachází na Havlíč-
kobrodsku, v regionu s bohatým výskytem 
památek UNESCO. Obklopen úchvatnou 
nedotčenou přírodou české Vysočiny, na-
bízí svým návštěvníkům nezapomenutelné 
chvíle v doprovodu profesionálních hote-

lových služeb a atmosféry proslulých fran-
couzských zámků na Loiře. 

Spojení ozdravné přírodní energie pro-
duktů L‘Occitane a schopností vyškolených 
terapeutů hotelu Chateau Herálec přináší 
hlubokou relaxaci a podporuje duševní po-
hodu, která je pro kvalitní odpočinek zcela 
nezbytná. Procedury, mezi něž se řadí re-
laxační masáže i ošetřující kúry, využívají 
přírodních ingrediencí a přinesou uvolnění 
nejen ženám, ale také mužům.
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Dárkové balícky
Mariánské Lázně

Lé�ebné lázn� Mariánské Lázn� a.s.

LÉ�EBNÉ LÁZN� MARIÁNSKÉ LÁZN� a.s.

Masarykova 22, CZ – 353 29 Mariánské Lázn�
Tel.: +420 / 354 655 501-9, Fax: +420 / 354 655 500

E-mail: reservations@badmarienbad.cz

Pobyt v Mariánských Lázních můžete věnovat také formou dárkových šeků v hodnotě 
1 000 Kč, 3 000 Kč a 5 000 Kč, které lze využít na klasické léčebné a  regenerační pobyty, 
na krátkodobé pobyty wellness a beauty nebo na lázeňské procedury.

2 noci s polopenzí a procedurami již od 2 500 Kč
Vodní radovánky

2 noci s polopenzí a procedurami již od 5 500 Kč
Královské dny v lázních

2 noci s polopenzí a procedurami již od 3 000 Kč
Vitalita a relaxace

2 noci s polopenzí a procedurami již od 5 000 Kč
Cokoládový sen

2 noci s polopenzí a procedurami již od 6 000 Kč
Osvezení tela a duše

7 nocí s polopenzí a procedurami již od 9 100 Kč
Lázenský relax

Využijte nabídku na pobyt v Mariánských Lázních nebo věnujte pobyt svým blízkým a přátelům.
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně Vám nabízí speciální dárkové balíčky zaměřené na relaxaci a regeneraci.

Další dárkové balíčky a speciální nabídky naleznete na www.marienbad.cz

DARUJTE ZDRAVÍ SVÝM PŘÁTELŮM A ZNÁMÝM!

www.marienbad.cz
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„Úspěch soutěže vidím jak v jeho celorepub-
likovém působení a rozsahu, vždyť za 6 let 
jsme vybírali z celkového počtu 53 555 pod-
nikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 1 121
žen, ze kterých vzešlo 170 finalistek s nej-
lepšími ekonomickými výsledky. Projekt 
nazýváme úmyslně oceněním, protože slovo 
ocenění je pro mě něco jako uznání. Dává to 
hodnotu a smysl našim aktivitám,“ říká Hele-
na Kohoutová, majitelka Agentury Helas s.r.o. 
a spoluzakladatelka soutěže.

Z analýz odborného garanta soutěže 
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vy-
plývá řada zajímavých skutečností. „Pokud 
ženy podnikají, tak to berou více vážně než 
muži, což vyplývá z faktu, že pouze čtvrtina 
obchodních společností vlastněných ženou 
nevykazuje žádnou činnost, zatímco na ce-
lém trhu je to více než 40% společností,“ říká 
Pavel Finger, člen představenstva a dodává, 
že „podnikání žen je rovnoměrněji rozloženo 
mezi kraje, než je tomu u obchodních společ-
ností jako celku“.

Z průzkumu auditora soutěže NSG Mo-
rison vyplývá, že průměrný věk letošních 
finalistek je 48,2 let. „Velkým překvapením
pro nás bylo, že 40 % žen podniká v ryze 
mužském oboru převážně technického za-
měření, a to od stavebních oborů až po pro-
dej komponentů pro kamionovou dopravu, 
či turbíny pro větrné elektrárny,“ konstatuje 
partner poradenské společnosti NSG Mori-
son Petr Šíma. „Dle výsledků polovina dneš-
ních podnikatelek se nejvíce obává rostou-
cího daňového a odvodového zatížení, dále 
korupce či zvyšování cen surovin. 24 % má 
obavy z neschopnosti financovat další růst

své firmy. Naopak podnikatelky mají nejmen-
ší obavy z neangažovanosti svých zaměstnan-
ců či špatné kultury ve své firmě. Pro 78%
podnikatelek je do budoucna nejdůležitější 
strategií udržet si stávající zákazníky, proto 
polovina z žen sází na budování dobrého 
jména firmy, zavedení nových služeb či vý-
robků, ale také si uvědomují nutnost moder-
nizace či investice do technologií. Dobrou 
zprávou bezesporu je, že 62  % firem vlastně-
ných ženami chce v budoucnu nabírat další 
zaměstnance, z toho skoro polovina více jak 
10 %,“ dodává Petr Šíma z NSG Morison. 

Průzkum dále uvádí, že ženy se v rámci své 
firmy obklopují častěji ženami. Důvodem je
větší spolehlivost a lepší řešení krizových si-
tuací. Opačně je tomu v rámci obchodních 
vztahů, tam raději jednají s muži. Součas-
né podnikatelky jsou spíše individualistky, 
které sami rozhodují o zásadních otázkách. 
Nedělá jim však problém požádat o radu od-
borníka nebo si přiznat slabinu. Jsou empa-
tické, až 80  % podniků vlastněných ženami 
podporuje charitu, a to převážně sociálního 
charakteru. 

V rámci soutěže byly uděleny ceny
v těchto kategoriích
V první kategorii „Česká podnikatelka, která 
podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za 
první až třetí místo v podkategoriích Malá 
společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), 
Střední společnost (roční obrat 30-80 mili-
ónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 
miliónů Kč a více).

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank 
– Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na 

obohacení trhu nebo společnosti, zohledně-
ní sociálních a jiných aspektů její činnosti. 
Patronem ceny je GE Money Bank, která je 
generálním partnerem soutěže. 

Třetí kategorie „Cena za výjimečný růst 
firmy – pod patronací CEMI“ hodnotí řízený
výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři
sledované roky bez ohledu na kategorii, ve 
které se firma nachází.

Čtvrtá kategorie „Cena za inovativní řešení 
– pod patronací Allianz“. Hodnotí se inova-
tivní přístup firmy za poslední tři sledované
roky bez ohledu na kategorii, ve které je fir-
ma zařazena.

Vítězky 6. ročníku soutěže

MALÁ SPOLEČNOST
1. REVATECH s.r.o. / Eva Hronová
2. MOVANA, spol. s r.o. / Jarmila Mrázková
3. DROGERIE CENTRAL s.r.o. / Alena Gergelová

STŘEDNÍ SPOLEČNOST
1. Sunny Canadian International School – Základní 
škola a Gymnázium, s.r.o. / Alice Štunda 
2. HS Čáslav s.r.o. / Miluše Dvorecká
3. Soukromá klinika LOGO s.r.o. / Ilona Kejklíčková

VELKÁ SPOLEČNOST 
1. RI-STAV s.r.o. / Irena Ryšavá
2. E.M.T. spol. s r.o. / Alena Drašnarová
3. MAXIMA REALITY, s.r.o. / Marta Slánská

CENA GE MONEY BANK
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
KM – KOV s.r.o. / Renata Klimentová

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
– pod patronací CEMI
FORCORP GROUP spol s r.o. / Irena Jelínková

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
– pod patronací Allianz
PROBET s.r.o. / Ivana Pospíšilová

Více o soutěži naleznete
na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

6. ročník celorepublikové soutěže
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP
40 % podnikatelek podniká v ryze mužských oborech
Agentura Helas s.r.o. vyhlásila 7. listopadu 2013 vítězky 6. ročníku celorepublikové 
soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP. Z databáze odborného garanta CRIF 
- Czech Credit Bureau bylo vybráno 11 885 potenciálních kandidátek odpovídající krité-
riím, ze kterých bylo vybráno 397 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky.
Tyto semifinalistky byly odborně i ratingově prostudovány a na základě osobních po-
hovorů postoupilo do finále 47 společností. O prvenství se v letošním ročníku ucházely
podnikatelky, jejichž společnosti měly roční obrat od 10 až do 300 milionů korun.

Vítězky a porotci 6. ročníku OCP
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Legendární čaje Kusmi Tea od listopadu nabízejí prodejny 
Potten & Pannen – Staněk.

Nestárnoucí legenda

Kusmi Tea je oprav-
dový zážitek pro 
milovníky čaje. 
Více než 140 let na-
bízí Kusmi Tea čajo-
vé směsi té nejvyšší 
kvality. V současné 
době je na výběr 
70 druhů směsí 
černého, zeleného 
a červeného čaje, 
v souladu s tradicí 
vyrobených ručně 
výhradně z celých 
čajových lístků, 
které pocházejí 

z Číny, Indie a Srí 
Lanky. Delikátní 
chuť a vůně je 
dovedena k doko-
nalosti vzácnými 
extrakty, jako jsou 
například vanilka 
z Madagaskaru, 
bergamot z Kalá-

Osmany Laffita for Grund

Kolekce obsahuje dvanáct různých vzorů 
v několika barevných variantách. Koberečky, 
které jsou šity na nejmodernějších strojích, 
originální ruční metodou či kombinací obou 
způsobů. 

Vedle známých a úspěšných děl ze světa 
módy, šperků a designu se nyní můžete po-
tkat s uměním tohoto charismatického Ku-
bánce každý den ve své koupelně. 

„Tvorba v oblasti užitého designu mě 
velmi zajímá a konkrétně tuto spolupráci 

Ze života značek

brie nebo ovoce a květiny z Grasse. Porcova-
né čaje Kusmi Tea jsou baleny v ručně šitých 
pytlíčcích z mušelínu a bezpečně uloženy 
v ikonických krabičkách. 

Historie značky Kusmi Tea Paris je stejně 
vzrušující jako první doušek tohoto lahod-
ného čaje. Nejstarší syn z rolnické rodiny 
Pavel Michailovitch Kousmichoff ve čtrnác-
ti letech opustil rodnou vesnici a vydal se 
hledat práci do Petrohradu. Uchytil se jako 
poslíček u obchodníka s čajem, který záhy 
rozpoznal chlapcův obrovský talent a na-
učil ho umění míchání čajových směsí. Po 
svatbě s dcerou bohatého obchodníka s pa-
pírem mu zaměstnavatel přenechal jednu 
ze svých čajoven. V roce 1880, při narození 
dcery Elizabeth, Pavel vytvořil čaj Bouquet 
of Flowers, který se brzy stal oblíbeným ča-
jem cara (tuto směs Kusmi Tea dodnes vy-
rábí). Malá firma rychle expandovala, Pavel 
zbohatl a stal se majitelem jedenácti čajoven 
v Rusku, jeho syn Viatcheslav založil poboč-
ku v Londýně a Paříži, kde nakonec v roce 
1917 našla azyl celá rodina. Zásadní impuls 
pro další rozvoj společnosti Kusmi Tea při-

šel v roce 2003, kdy se v tradici započaté 
rodinou Kousmichoff rozhodl pokračovat 
Sylvain Orebi se svým bratrem. Uvedli na 
trh nové směsi, oživili distribuční sítě, posí-
lili mezinárodní renomé značky a o deset let 
později Kusmi Tea vstoupila do nové, nemé-
ně úspěšné etapy své existence. 

Dnes slavná značka nabízí unikátní ruské 
směsi aromatizované citrusy a kořením jako 
je Prince Vladimir Tea (patří k nejpopulár-
nějším), Anastasia Tea nebo St. Petersburg 
Tea, jejichž receptury jsou uchovávány v taj-
nosti již více než století, i klasické, tradiční 
a ochucené směsi. 

Nově se sortiment rozšířil o kolekce origi-
nálních wellness čajových směsí, nejčastěji 
na bázi maté, například lahodný Detox Tea, 
uklidňující Be Cool nebo povzbuzující Boost. 
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Česká rodinná firma Grund spojila své síly se známým návrhářem Osmanym Laffi-
tou. Výsledkem spolupráce je limitovaná exkluzivní kolekce koupelnových kobereč-
ků Osmany Laffita for Grund. „Nová kolekce má Osmanyho neopakovatelný rukopis, 
který posouvá naše koberečky zase blíže k uměleckému dílu,“ říká Jiří Grund, ředitel 
společnosti Grund. 

jsem si velmi užil. Hlavní inspirací pro limi-
tovanou kolekci byla příroda. Moře a mušle 
mého rodného města Havany, ale i české 
lesy a jejich listy. Dále vůně jasmínu či ky-
tice růží. K jednomu vzoru mne inspirovala 
i Rubikova kostka,“ svěřuje se Osmany Laf-
fita. 

Netradiční party k představení této kolekce 
se konala v pražském Palffyho paláci a ne-
nechalo si ji ujít mnoho zástupců ze světa 
módy, designu a umělecké sféry. Nechyběli 
kamarádi Osmanyho Laffity, zpěvák Sámer 
Issa či herečka Anife Vyskočilová. Od ná-
ročného moderování předvolebních debat 
si přišla odpočinout moderátorka Štěpánka 
Duchková. 

Kromě představení designové kolekce ko-
berečků mohli všichni přítomní shlédnout 
také módní přehlídku šatů, které Osmany 
Laffita vytvořil podle motivů této kolekce. 
Na rozdíl od koberečků, ale tyto šaty slou-
žili jenom pro tento den a nedají se nikde 
zakoupit. HHHH

SKVĚLÉ MÍSTO PRO STYLOVÝ VEČER
Jazz Bar v angelo Hotelu Prague je příjemným místem pro odpočinek po náročném pracovním 
dni nebo pro klidné posezení s přáteli. Široký výběr koktejlů, vín i dalších nápojů a lehké menu 
je vítaným osvěžením nejen pro účastníky konferencí konaných přímo v budově hotelu ale 
i pro hosty ze širokého okolí. Atmosféru jazzového klubu 70. let dotváří i krb, v letních měsících 
je otevřena klidná letní zahrádka nabízející lehké grilované speciality.

LOKALITA: Praha, živé obchodní centrum Anděl  BENEFITY: Designováno Jestico + Whiles, moderní a pohodlné ubytování
EXPLORE: www.angelohotel.com, www.vi-hotels.com
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