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Milí čtenáři, 
vítám vás ve světě příběhů, ve světě značek,

v tomto vydání se s námi můžete ohlédnout za začátky fir-
my USSPA, která právě před dvaceti lety dovezla první kon-
tejner vířivek z Ameriky. Dnes je značka z Dolní Dobrouče 
největším výrobcem vířivek u nás a třetím největším hráčem 
na evropském trhu. Život je zajímavý právě pro tu možnost 
uskutečnit nějaký sen. Ten si splnila i značka Pandora, jež 
za pouhých 30 let urazila dlouhou cestu od lokálního dán-
ského výrobce šperků až po přední mezinárodní společnost. 
Dnes už se asi nedovíme, co bylo tím motivem, který přiměl 
v roce 1883 mladého inženýra Karl-Hilmera Johanssona 
Kollena vynalézt skládací metr. Úspěch prostě spočívá ve 
schopnosti provést svůj plán lépe než ti odvedle. A tak tento 
vynález nejen, že se stal naprosto běžným pomocníkem ka-
ždého kutila i řemeslníka, ale usnadnil tehdy převod Švéd-
ska na metrický systém a stal se ikonou dnešní značky na 
profi nářadí Hultafors. V duchu citátu „Každý mistr býval 
nejprve amatérem. Každý krok je vítězstvím….“ máme také 
v tomto vydání pro ty, kteří se k tomu svému podnikatelské-
mu kroku teprve chystají, nabídku úžasných franchisových 
systémů. A nemusí se jednat zrovna o miliónové investice. 
Jsou to systémy, které mají krátké doby návratnosti investic. 
Některé samy deklarují, že tajemství úspěchu je ve vytrva-
lém úsilí, tvrdé práci a plném zasvěcení tomu, čeho chceš 
dosáhnout.

Tomáš Baťa kdysi řekl: „Ničeho jsem nenabyl lehce, každá 
věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá 
tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“

Zaměřte se tedy na svoje příběhy a rozšiřujte povědomí 
o svých značkách. Jsme tu pro vás! 

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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Příběh značky USSPA
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Současnost značky USSPA
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Ing. Kateřina Kadlecová (Kolářová), ředitel-
ka a spolumajitelka, pro firmu pracuje od 
roku 1995. Své ohlédnutí až k samému zrodu 
firmy vyjádřila slovy: „Často se mi vybavu-
je moment, kdy jsem po návratu z ročního 
pobytu v USA v létě 1993 stála s tátou po 
kolena ve vodě v Máchově jezeře a vymýš-
leli jsme, v čem by bylo dobré podnikat. Už 
mockrát mě napadlo, co by asi bylo, kdybych 
řekla ten druhý nápad a ne spa. Jsem vděčná 
a šťastná, že věci jsou tak, jak jsou, a těším se 
dál… V roce 2015 je nám, naší firmě, 20 let. 
Pochopili jsme, že největší síla tkví v našem 

příběhu, který odráží víc než potřebnou 
vůli a nasazení. Výročí svádí ke vzpomínkám 
a hodnocení. Těch silných okamžiků bylo 
tolik! První cesta na jednání do USA, příjezd 
prvního kontejneru, první procházka naší!!! 
Fabrikou, první vytvarované spáčko naše-
ho vlastního designu, první prezentace na 
zahraniční výstavě, přebírání ceny v Lyonu 
a mnoho dalších. Před námi je však nová ka-
pitola příběhu, rok absolutního dovršení ge-
nerační výměny, rok mnoha novinek a také 
nových šancí a nadějí, rok, který dost možná 
udá kurz na další desetiletí.“ 

Česká rodinná společnost USSPA předsta-
vuje při příležitosti 20. výročí svého založení 
novou generaci vířivek. „Využili jsme své zku-
šenosti, inspirovali se trendy z různých oborů 
a vytvořili jsme moderní zařízení, které zna-
mená posun pro celé odvětví. Zásadní důraz 
jsme kladli i na dlouhou životnost a snadnou 

servisovatelnost výsledných produktů. Vý-
sledkem jsou elegantnější a hlavně komfort-
nější, sofistikovanější a přitom uživatelsky 
přívětivější spa,“ uvádí k onomu převratu ve 
vířivkách Kateřina Kadlecová. 

Od roku 2011, kdy firma uvedla na trh vi-
zionářskou spa budoucnosti Solitaire jako do-
vršení šestnáctileté práce zakladatele firmy 
Petra Koláře, dosáhla nová generace mladých 
majitelů mnoha zásadních met, jejichž mo-
mentálním vrcholem je právě uváděná nová 
generace produktů.

Firma v součastnosti zaměstnává 55 osob 
a za první čtvrtletí letošního roku zazname-
nala rekordní nárůst prodeje, když dosáhla 
poloviny celého ročního prodeje loňského 
roku. Jako jediná společnost v oboru staví 
na práci svého interního designera Petra Sla-
niny. Z jeho aktuální spolupráce s externím 
autorem Filipem Streitem ze studia Divan 
Design vznikl design této nové generace zá-
sadně inovovaných spa představované při 
příležitosti 20. výročí. Je charakteristická ve 
svém oboru ojedinělým a jednoznačně odli-
šitelným minimalistickým vzhledem, čistými 
liniemi a účelností tvarů. Zásadní oblastí jsou 
kromě designu i technické inovace vzešlé 
z vývojového oddělení USSPA, které nabíd-
nou celou řadu revolučních funkcí.

Spolu se svým výjimečným postavením 
firma přijala i odpovědnost a systematicky 
pracuje na kultivaci prostředí na českém trhu 
spa. Snaží se bojovat proti kopiím a nekalým 
praktikám prodejců čínského zboží. USSPA 
sama patří mezi hojně kopírované výrobce, 
neboť její vývojové oddělení je původcem 
nespočtu prvenství v technologiích i funk-
cích vířivek, a to z celosvětového pohledu 
oboru spa. Z toho velkého množství můžeme 
vyjmenovat alespoň několik - například au-
tomatický termokryt, koncept přídavné spa 
k termálnímu bazénu, ale také třeba použití 
elegantních látek namísto koženky na ter-
mokrytech, první ergonomicky tvarovanou 
kruhovou vířivku či unikátní pozici pro ma-
sáž přední strany stehen. 

Nová generace iN vířivek USSPA  
uvedená při příležitosti 20. výročí firmy
Jak již bylo uvedeno, design zásadně inovo-
vané kolekce vířivek vznikl ve spolupráci 
kmenového designera USSPA Petra Slaniny 
a designera Filipa Streita ze studia Divan De-
sign. Z hlediska designu je mezi inovacemi 
dominantní unikátní tvar lehátka iNwave, 
který nemá obdobu ani na celosvětovém trhu 
a nabízí neobvyklou variabilnost využití pro 
hydroterapii. Umožňuje fixování masážní 

pozice nohou v různých polohách pro osoby 
rozdílných výšek postav, včetně možnosti ob-
ráceného sezení. 

Zásadní oblastí jsou také technické inovace 
nových spa s celou řadou revolučních funkcí. 
Rozvaděč USSPA iNtellismart přináší unikát-
ní inteligentní systémy, které automaticky 
řídí chod vířivky na základě průběžné analý-
zy a vyhodnocování. Hlavní inovace v oblasti 
techniky a technologie doplňují nové způso-
by ovládání i nový iNvision display, výjimeč-
ný tím, že zcela mění koncept zobrazování ve 
spa. Displej zde již není jen pro nastavování 
chodu, ale nově slouží jako přehledný infor-
mační panel pro uživatele během koupele.

Komunikační kampaň k uvedení této 
nové generace spa zahrnuje printy, on-line 
aktivity a big boardy s novým vizuálem zalo-
ženým na jednoduché výrazově čisté komu-
nikaci nových produktů ve spojení s luxusní 
atmosférou. Celou kampaň v režii reklamní 
agentury Arkadia a PR agentury Konektor 
propojuje slogan graficky ztvárňující začátek 
slova iN ve dvou variantách slov, a to „iNteli-
gentní“ nebo „iNtimní“, která se obě ke světu 
relaxace ve stylu USSPA neodmyslitelně váží. 
Přídomkem iN v pojmenování se zároveň 
odlišuje generace inovovaných produktů 
k 20. výročí firmy.

Největší domácí výrobce vířivek - firma USSPA – oslavila letos 27.března 20. výročí svého založení. Značka 
z Dolní Dobrouče je dnes třetím největším hráčem na evropském trhu a vyváží do 20 zemí světa. Firma USSPA 
vyrábí ucelený sortiment vířivek pro každé použití – privátní spa, termální bazény swim spa a profesionální 
vířivky pro komerční použití. Vše se rodí v továrně v Dolní Dobrouči od návrhu, přes design až po výrobu. 

Největší český výrobce vířivek slaví

20 let v rodinné firmě,
ve spa

Firma má za sebou úspěšnou generační obměnu ve vedení, kdy řízení 
společnosti v roce 2011 přešlo z otce na dceru. Petr Kolář předal firmu v den 
svých 60. narozenin své dceři Kateřině Kadlecové, která nyní vede společnost 
společně se svým manželem. K tomuto kroku se vrací Petr Kolář slovy: „Jsem 
šťasten, že dnes již prací obou našich dcer a jejich partnerů náš sen žije dál!“



Mísa s vázou Bubbles, design Lukáš Jabůrek.

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

Karlovy vary
Kpt. Jaroše 46/19, T: +420 353 416 136
Tržiště 7, T: +420 353 235 303 

ProdeJNí
galerie
MoSer

Kolekci DESIGN MOSER 2015 můžete vidět v prodejních galeriích Moser.

V  prvních měsících roku sklárna 
Moser pravidelně představuje svou 
novou kolekci, hlavou sklářů běží 
pocity hrdosti a  radosti z  nových 
křišťálových skvostů a  někdy i  ne-
jistota. Svými předchozími designo-
vými řadami sklárna nastavila laťku 
vysoko a  novinky jsou netrpělivě 
očekávány. „Design Moser 2015“ - 
kolekce více než čtyřiceti nových ori-
ginálních kusů - je společným dílem 
devíti předních českých výtvarníků, 
jež spojují nápady, odvaha k experi-
mentům, kontrasty oblých a ostrých 
hran a  tvarů, využívání optických 
vlastností křišťálu a barevných kom-

d o b ý v á  s v ě t
d e s i g n m o s e r 2 0 1 5

„Design 
Moser 2015“ - 
kolekce více 

než čtyřiceti 
nových ori-

ginálních 
kusů - je spo-

lečnýM DíleM 
Devíti přeD-

ních českých 
výtvarníků.

binací, inspirace přírodou, ale i  ob-
jekty vytvářenými lidmi. Propojení 
řemeslných dovedností mistrů Mose-
ru s  invencí a  osobitým rukopisem 
výtvarníků přináší unikátní soubor 
děl, který posouvá design umělecké-
ho skla opět o krok dopředu.
Nová kolekce se letos poprvé před-
vedla v  italském Miláně, které patří 
mezi jedno z  klíčových a  také nej-
vlivnějších měst designu na světě. Již 
od  roku 1961 je zde pořádána pres-
tižní přehlídka designu „Salone Inter-
nazionale del Mobile“, na které nesmí 
chybět žádná ze značek, která chce 
ovlivňovat svět designu.

Kolekci DESIGN MOSER 2015 můžete vidět v prodejních galeriích Moser.



Maria João Pires – umělkyně s drobnýma rukama 
a obrovskou vnitřní silou

Pražské jaro
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Pražské jaro je fenomén. Přečkalo všechny zvraty dějinné a politické, i změny vkusu a dramatické kulturní 
poryvy. Přečkalo je, protože ve všech dobách zůstalo dost posluchačů připravených ocenit a vychutnat 
skutečnou uměleckou kvalitu. A Praha zní na jaře hudbou…letos již po sedmdesáté.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 
byl založen v roce 1946 českým dirigentem 
Rafaelem Kubelíkem, který patřil k nejvý-
znamnějším hudebníkům 20. století. Přes 
všechny peripetie naší i evropské historie si 
zachoval festival vysokou uměleckou úroveň 
a prestiž a stal se pro domácí umělce i poslu-
chače nejvýznamnějším místem pravidelné-
ho setkávání se světovou uměleckou scénou. 

O tom, že Pražské jaro spojuje slavnou 
minulost se současností a především bu-
doucností, svědčí letošní 70. ročník festivalu, 
jehož program přináší 45 koncertů se širo-
kým dramaturgickým rozpětím – od hosto-
vání velkých zahraničních symfonických 
orchestrů, přes koncerty komorní hudby, až 
po specifické projekty přinášející premiéry 
nových děl či hudbu starších epoch v auten-
tické interpretaci. 

Z letošní nabídky jsme pro vás vybrali spo-
lečně s ředitelem festivalu Ing. Romanem 
Bělorem portrét pěti výrazných uměleckých 
osobností, které se na festivalu představí.

V roce 2014 obdržel Helpmannovu cenu za austral-
skou operní inscenaci roku a Cenu italských kritiků 
„Franco Abbiati Prize“, rovněž za operní produkci. 
Jeho talentu si všimla i Berlínská a Bavorská státní 
opera, kde v roce 2012 nastudoval Čajkovského 
Evžena Oněgina. Je také mimořádný symfonik. Spolu-
pracoval s Mnichovskou, Losangeleskou a Izraelskou 
filharmonií, s BBC Symphony Orchestra či s lipským 
Gewandhausorchester. 
Tento mladý finský dirigent byl nedávno jmenován 
šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy 
FOK, jeho festivalový koncert tak bude koncertem 
inauguračním. Po dramatické, film evokující hudbě 
Jana Hanuše, kde uslyšíte slavné Martenotovy vlny, 
vás obklopí fascinující, všeobjímající kosmické zvuky 
finského skladatele Einojuhani Rautavaary. Program 
uzavře jedna z nejkrásnějších Mahlerových symfonií, 
Pátá, se slavným Adagiettem, které evokuje neméně 
slavný Viscontiho film Smrt v Benátkách. 

Čt 21/5 od 20.00
Obecní dům

Životopis švédské sopranistky Lisy Larsson zdobí účinkování na 
velkých operních scénách (Bavorská státní opera, Královská 
opera Covent Garden, Teatro alla Scala v Miláně), na Salcbur-
ském, Lucernském a Glyndebournském festivalu, na koncertech 
s Berlínskou filharmonií, Tonhalle-Orchester Zürich a s řadou 
dalších. Spolupracovala s Riccardem Mutim, Franzem Welse-
rem-Möstem, Nikolausem Harnoncourtem a další plejádou 
dirigentských hvězd. V roce 2011 ozdobil její andělský soprán 
svatbu monackého Prince Alberta II. s Charlene Wittstockovou.
Není náhodou, že si právě její hlas vybral Vasilij Petrenko pro 
Rané písně Albana Berga. Hudebně vyrůstají z pozdního ro-
mantismu, okořeněny géniem skladatele o mimořádně krásné 
a zvláštní harmonické postupy a souzvuky. Právě Lisa Larsson 
je díky své vynikající technice, průzračným, uvolněným výškám 
a výrazovým schopnostem pro tento part ideální interpretkou. 
Koncert bude mimořádný také díky jejím uměleckým partne-
rům – Královské filharmonii Liverpool a dirigentu Vasiliji Petren-
kovi, který získal hned dvakrát v roce 2010 a 2012 Classic BRIT 
Award pro Umělce roku, a to ve velmi silné konkurenci pianisty 
Lang Langa či tenoristy Andrey Bocelliho.

Pietari Inkinen – dirigent mnoha talentů

Lisa Larsson
sopranistka, která nezpívala  
jen pro monackého prince

Út 2/6
od 20.00
Obecní dům

Uměleckým ředitelem Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia je Sir Pappano od 
roku 2005, tutéž funkci zastává již od roku 2002 
v londýnské Královské opeře Covent Garden. 
Pravidelně hostuje u Berlínské, Vídeňské 
a Newyorské filharmonie, Londýnských, 
Bostonských a Chicagských symfoniků. Na Pražské 
jaro přiveze „svůj“ orchestr, který pod jeho vedením 
sbírá jedno ocenění za druhým (Gramophone, BBC 
Music Magazine, Classic BRIT ad.). Jediný italský 
orchestr, který figuruje v první desítce nejlepších 
orchestrů světa. Těleso se stoletou tradicí, které se 
představí v Praze ve své historii poprvé.
Pomyslnou třešničkou na dortu bude sólista večera, 
violoncellista Jan Vogler, čerstvý držitel ceny 
ECHO Klassik 2014 (obdoba americké Grammy) 
v kategorii Instrumentalista roku. 

Sir Antonio Pappano
posedlost, láska, vášeň, život

Čt 28/5
od 20.00
Obecní dům

„Frang je jednoznačně novou hvězdou na houslovém nebi,“ napsal o mladičké 
„Vilde“ britský The Guardian. Nikoliv náhodou získala za svůj debut pro label EMI 
Classic v roce 2010 ocenění Classic BRIT Award v kategorii Objev roku. Dnes se 
tato norská houslistka řadí jednoznačně k nejvýraznějším talentům své generace. 
„Nesnaží se být zaklínačkou hadů ani běžet si pro zlatou 
medaili. Vilde Frang je pouze sama sebou – jedinečná, 
přirozená, bezprostřední.“ (Neue Zürcher Zeitung)
Po studiích v Oslu a Hamburku pokračovala na 
slavné Kronbergově akademii ve třídě vynikají-
cí pedagožky Any Čumačenko, k jejímž žákům 
patří například Julia Fischer. Ve dvanácti letech 
debutovala pod vedením Marisse Jansonse 
s Filharmonií Oslo. Následovala pozvání do 
londýnské Royal Festival Hall a do slavné 
Wigmore Hall. Na Pražském jaru přednese 
nespoutaná, temperamentní Vilde Frang spo-
lečně s Českou filharmonií podmanivý Houslový 
koncert D dur Ericha Wolfganga Korngolda s vy-
soce virtuózní závěrečnou větou. Za dirigentským 
pultem stane finský dirigent Jukka-Pekka Saraste.

20 let byla exkluzivním umělcem labelu Deutsche 
Grammophon. Celkem čtyřikrát získala za své nahráv-
ky cenu Grand Prix du Disque. Britský časopis Gra-
mophone ji zařadil mezi nejlepší umělce současnosti. 
Maria João Pires, osobnost, která po boku Marthy 
Argerich, Mitsuko Uchidy a Elisabeth Leonskaje utváří 
historii jedné výjimečné umělecké generace.
Poprvé provedla Mozartův klavírní koncert v sedmi 
letech. „Kdo miluje Mozarta, bude milovat Pires,“ 
napsal o ní David Mellor v Record Review. Její inter-
pretace Mozartovy hudby přináší posluchačům takřka 
esoterický zážitek a proslavila ji po celém světě. 
V Praze ji navíc doprovodí přední světový orchestr – 
Budapest Festival Orchestra - pod taktovkou jednoho 
z nejžádanějších dirigentů současnosti, temperament-
ního Ivána Fischera. Drobná portugalská klavíristka již 
několik let ohlašuje ukončení své koncertní kariéry. 
Další důvod navíc, proč si její vystoupení na Pražském 
jaru nenechat ujít!

Vilde Frang – jedinečná, přirozená, bezprostřední

Pá 29/5 od 20.00
Obecní důmFo
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Pane řediteli, řada významných 
koncertů je výsledkem preciz-
ní spolupráce malých i velkých 
uměleckých těles, tedy kolekti-
vů, jaký je vlastně dnes význam 
osobností v klasické hudbě? 
Navzdory velké demokratiza-
ci a modernizaci v pracovních 
i mezilidských vztazích při 
přípravě programů koncertů 
a představení zůstává význam 
osobností a respekt k hierarchii 
úloh, které jednotliví umělci, 
umělečtí šéfové, ale také pořada-
telé, manažeři a producenti mají, 
nezbytnou a nevyhnutelnou 
podmínkou dosažení umělecké 
kvality i úspěchu. Jde o elemen-
tární součást profesionality. 

Co tyto osobnosti odlišuje od 
ostatních?
Myslím, že nejdůležitější jsou tři 
související slova – talent, praco-
vitost a odpovědnost. U všech 
vedoucích uměleckých souborů, 
od primária smyčcového kvarte-
ta až po šéfdirigenta symfonic-
kého orchestru, je nezbytnou 
podmínkou mimořádný talent 
jako základ autority umělecké, 
vedle něj zde ovšem musí být ne-
změrná píle a pracovitost a po-
tom - vlastně další druh talentu – 
schopnost převzít odpovědnost 
za ansámbl, orchestr, divadlo, 
instituci atd. Zde už se dostává-
me vlastně k atributům talentu 
manažerského typu a je třeba 
hovořit o psychologii, komuni-
kaci, asertivitě, schopnosti řídit, 
vést, motivovat, plánovat, zvažo-
vat ekonomické a marketingo-
vé okolnosti atd., to vše ovšem 
v zájmu a v souladu s uměleckou 
kvalitou a uměleckou morálkou. 
V těchto věcech si potom vedou-
cí umělci dělí práci s manažery, 
uměleckými agenturami, případ-
ně s výkonnými složkami soubo-
rů a institucí. 

Jak je tomu u jednotlivců – mám 
na mysli sólisty - třeba pianisty, 
zpěváky? 

V principu se jedná o totéž. Tito 
lidé musejí mít dar mimořádné-
ho nadání, to však musejí rozví-
jet nezměrnou celoživotní pílí. 
Tím vlastně za svůj talent přebí-
rají odpovědnost vůči nám všem, 
kterým výsledek obou těchto slo-
žek předávají. Neumím si před-
stavit větší odpovědnost než tu, 
kterou na sebe bere například 
pianista, který hraje na podiu 
sám pro tisíc posluchačů těžký 
program, a to nejen bezchybně, 
ale také s přidanou hodnotou je-
dinečnosti uměleckého podání. 
Obdobně si představme odpo-
vědnost pěvkyně, která vystoupí 
v hlavní úloze tříhodinové opery.

Proč jste vybral uvedenou pětici 
umělců?
Všichni jsou ve svých oborech do-
konalými příklady osobností tak, 
jak jsme o nich hovořili. Pražské 
jaro má tu čest hostit takových 
osobností mnoho, je ale správ-
né se na některé podívat zblízka 
a posluchačům je přiblížit. Když 
jsem byl kluk, chodilo se do Ná-
rodního divadla na Blachuta, Žíd-
ka či Hakena. Dnes se chodí do 
České filharmonie na Bělohlávka 
a třeba se bude chodit za nějaký 
čas do FOK na Inkinena, který 
na festivalu debutuje. V každém 
případě budu rád, když půjdete 
letos na Pražské jaro třeba i na 
Larsson, Frang, Pires či Pappana.

Za Brands&Stories
se ptala
Jitka Jetlebová

Po všeobecném pohledu na historii festivalu i program jeho 
letošního 70. ročníku, který jsme uvedli v minulém vydání na-
šeho časopisu, Vám v tomto vydání přinášíme malou ochut-
návku - pět portrétů z galerie světových osobností 70. ročníku 
Pražského jara 2015. V této souvislosti jsme položili ně-
kolik otázek řediteli festivalu Ing. Romanu Bělorovi.

So 30/5 od 20.00
Obecní dům

Kompletní program 70. ročníku festivalu a potřebné 
informace najdete na adrese www.festival.cz,  
kde také můžete zakoupit vstupenky on-line.
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NADČASOVÝ DESIGN
S NEKONEČNÝMI MOŽNOSTMI

Od roku 1982 se úspěšný svět značky 
PANDORA rozrostl na více než 700 
různých designů v mnoha kolek-
cích. Prokázalo se, že idea výraz-
ného a trvalého designu založe-
ného na vytváření překrásně 
zpracovaných, ženských a mo-
derních šperků je jedinečnou 
ochrannou známkou společnos-
ti PANDORA.

Společnost nabízí bezpočet kombi-
nací populárního a velmi úspěšného 
náramku z roku 2000 a přenáší je 
do ostatních svých ručně vyrá-
běných šperků, mezi které patří 
prsteny, náušnice a náhrdelní-
ky ze stříbra a 14karátového 
zlata v kombinaci s širokým 
výběrem drahých kamenů, 
perel a skleněných korál-
ků Murano. Přívěsky lze 
použít jak na náramky, 
tak náhrdelníky.

Příběh značky 
PANDORA
Příběh společnosti 
PANDORA je příběhem 
společnosti s osobitou 
značkou a osobitými 
produkty. Je to 
historie společnosti, 
jež za pouhých pár 
let urazila dlouhou 
cestu od lokálního 
dánského výrobce 
šperků až po přední 

mezinárodní společnost, která dnes 
své šperky prodává ve více než 90 
zemích světa.

Vše začalo zhruba před 30 lety. 
V roce 1982 založil dánský zlatník 
Per Enevoldsen se svou ženou Wi-
nnie v Kodani obchod s bižuterií, 
který měl jednou nést jméno svě-
toznámé značky PANDORA. Od 
samého počátku cestovali oba 
manželé často do Thajska a hle-
dali šperky k dovozu. S tím, jak 
poptávka po jejich zboží vzrůs-
tala, začali se manželé čím dál 

více posouvat k velkoobchod-
nímu prodeji zákazníkům 

v Dánsku. V roce 1987 
– po několika úspěšných 
letech velkoobchodního 

podnikání – firma své ma-
loobchodní aktivity ukon-

čila a celá společnost se pře-
sunula do větších prostor. 

Mezitím byla přijata první ná-
vrhářka a společnost PAN-
DORA se začala orientovat 
na výrobu svých vlastních 

jedinečných šperků. V roce 
1989 se společnost rozhodla za-
hájit výrobu šperků v Thajsku.

Rok 2000 – zrod 
magického náramku

V roce 2000 spatřila na dán-
ském trhu poprvé světlo světa 

koncepce magických náramků 
PANDORA. Zákazníci byli touto 

Společnost PANDORA zachycuje nezapomenutelné životní okamžiky prostřednictvím šperků 
s originálním a moderním designem, vysokou estetickou kvalitou a vynikajícím řemeslným zpracováním.

koncepcí nadšeni a v následujících letech, 
která se vyznačovala trvalým růstem po-
ptávky, začala společnost expandovat i na 
mezinárodní úrovni a zahájila vstup na nové 
trhy, například do Spojených států v roce 
2003 a Německa a Austrálie v roce 2004. 
Během následujících let PANDORA rychle 
zvyšovala svůj podíl na trhu a ze Skandiná-
vie se postupně přesunula na mezinárodní 
marketingovou a obchodní platformu, která 
využívala zejména distributory z řad třetích 
stran a výkonná výrobní zařízení v Thajsku. 
S cílem zvýšit svou výrobní kapacitu otevře-
la PANDORA v roce 2005 v Thajsku rozsáhlý 

šestipodlažní výrobní závod, který je dopo-
sud ústřední součástí dnešní výroby a infra-
struktury. V srpnu 2008 byl v téže oblasti 
otevřen druhý výrobní závod a v roce 2010 
následovala třetí a čtvrtá výrobna v témž re-
gionu, což ještě více podpořilo jedinečnou 
organizaci a strukturu výroby v rámci spo-
lečnosti PANDORA.

Dynamické duo návrhářek
Za charakteristickým ženským a moderním 
designem šperků společnosti PANDORA sto-
jí zlatnické duo Lisbeth Enø Larsen a Lone 
Frandsen. Tyto dvě ženy spolu v průběhu let 
vytvořily mnohé z klasických designů dán-
ské klenotnické společnosti. 

Lone Frandsen začala ve společnosti praco-
vat v roce 1987 a Lisbeth Enø Larsen se k ní 
přidala v roce 1996. Tvůrčí partnerství obou 
žen je charakterizováno nepřekonatelným 
smyslem pro návrhy bohaté na ženské detai-
ly, které fungují velmi dobře v rámci mnoha 
různých stylů. 

Možnost vytvořit si svůj osobní šperk je 
velmi významnou součástí filozofie spo-
lečnosti PANDORA. Jak vysvětluje Lisbeth 
Enø Larsen: „Chceme, aby ženy vyjadřovaly 
svou vnitřní podstatu. Se šperky PANDORA 
je možné vše – můžete si vytvořit jakoukoli 
kombinaci nebo vzhled, po kterém toužíte.“ 
A Lone pokračuje: „Díky přijatelné cenové 
úrovni šperků PANDORA si ženy mohou 
pořídit mnoho různých kousků, které mo-
hou kombinovat s originálními starožitnými 
klenoty, které získaly jako dědictví, nebo 
je mohou nosit samostatně či v kombinaci 
s moderními šperky.“
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Bohatá historie švédské značky Hulta-
fors začala v roce 1883, kdy mladý 
inženýr Karl-Hilmer Johansson 
Kollén představil svůj vynález 
v podobě pravítka s metrickou 
stupnicí na jedné straně a se 
stupnicí ve švédských palcích 
na straně druhé. V té době totiž 
Švédsko přecházelo z rozhodnu-
tí parlamentu na metrický sys-
tém, ale nikdo nevěděl, jak toho 
nejlépe prakticky docílit. Pravítko 
pana Kolléna ukázalo cestu, ale jeho au-
tor nebyl úplně spokojený, a tak přišel s dal-
ším vynálezem, a sice s rozdělením pravítka 
na menší díly a jejich spojením. Tím světlo 

světa spatřil skládací metr. Následně 
Karl Kollén založil ve Stockholmu 

firmu na výrobu skládacích metrů 
a o několik let později si zaregis-
troval obchodní značku v podo-
bě rovnostranného trojúhelníku 
se svými iniciály KHJK uvnitř. 
S touto značkou se setkáváme 
na výrobcích firmy Hultafors 

dodnes. Odkud se ale vzalo ozna-
čení Hultafors? Když po necelých 

25 letech převzal firmu Karlův syn 
Joel, přestěhoval ji do obce Hultafors, 

podle které ji následně pojmenoval a v níž se 
světoznámé skládací metry značky Hultafors 
vyrábějí dodnes. 

Ovšem skládacími metry příběh firmy Hulta-
fors nekončí. Po dalších padesáti letech vývo-
je a změně vlastníka se s červeným trojúhel-
níkem s iniciály KHJK začaly na trh dostávat 
také svinovací metry a skládací metry nejen 
dřevěné, ale také sklolaminátové a hliníkové. 
Přibyly úhelníky a značka Hultafors se po 
stech letech své existence stala hlavním do-
davatelem měřicích nástrojů pro celou Skan-

dinávii a současně mezinárodně uznávanou 
značkou, která o něco později reprezentova-
la Švédsko na Světové výstavě v Seville. 

Když se tou dobou se značkou Hultafors 
spojila výroba firmy Tors Hammare, dostaly 
nové jméno i proslulé sekery kované v Hults 
Bruku, kovárně založené na konci 17. století. 
To předznamenalo, že Hultafors už nebudou 
jen měřicí pomůcky, ale že značka Hultafors 
bude spojena se širokou škálou různých dru-
hů ručního nářadí. 

A tak si dnes můžeme vedle různých typů 
skládacích metrů, svinovacích metrů, znač-
kovacích metrů, pásem a vodováh vybírat 
z mnoha typů kladiv, palic, páčidel, kovaných 
seker, dlát, řemeslnických nožů, pil ocasek či 
důmyslně řešených svěrek. 

Nářadí Hultafors
parťák, který nezklame

Vlastně důmyslně řešené jsou prakticky 
všechny výrobky, protože krédem firmy je: 
„Nářadí vyvíjíme ve spolupráci s profesionál-
ními řemeslníky, abychom zjistili, co oprav-
du potřebují. Na základě toho zhotovíme pro-
totypy, které vyzkouší, a když jim vyhovují, 
teprve potom začneme s výrobou.“ 

Díky tomuto přístupu se tak mohou rodit do-
konale funkční a spolehlivé nástroje, u nichž 
je současně kladen důraz na ergonomii a tím 
pádem i na maximálně možné snížení rizik 
úrazu či poškození určitých částí těla v dů-
sledku pracovní činnosti. Výborným příkla-
dem je v tomto ohledu nová řada tesařských, 
bezrázových a strojnických kladiv, která jsou 
konstruována z pečlivě vybraných materiálů 
tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatěžo-
vání zápěstí a loktů, a tak se co nejvíce přede-
šlo nemocem z povolání a zraněním. 

Za zmínku v tomto směru rozhodně stojí 
také nastavitelné páčidlo, jehož vidlici si 
můžeme pomocí aretačního šroubu nastavit 
do 9 různých poloh, což nám umožní páčit 
nebo zvedat i ve stísněných prostorách nebo 
na komplikovaných místech. Funkci prohnu-
tí páčidla u druhého konce si hned neuvě-
domíme, ale dobře tento detail pochopíme, 
když budeme páčit u země a díky němu si 
nepřiskřípneme prsty u rukou. 

Zmíněné páčidlo získalo ocenění RedDot 
za design, podobně jako celá řada dalších 
výrobků firmy Hultafors. Vedle ocenění za 
design je mnoho produktů, jako například 
některé řemeslnické nože, také chráněno 
průmyslovým vzorem. U nožů bychom to 
asi nečekali, protože co by se mohlo výraz-
ně upravit u nejstaršího nástroje lidstva, aby 
stálo za zápis do rejstříku ochrany průmyslo-
vých vzorů? Když se podíváme na nože pro 
malíře, instalatéry nebo na bezpečnostní 
nože, hned zjistíme, že se nejedná o běžné, 
klasické nože, ale o nože pro specifické po-
užívání. 

Vedle nožů je dalším řezným nástrojem, kte-
rý upoutá pozornost, zajímavě řešené dláto, 
respektive dvě řady dlát. V dnešní době řada 
řemeslníků dláta nepoužívá jen jako nástroj 
k opracování dřeva, ale jako všestranného 
pomocníka při různých pracovních úko-
nech včetně páčení. Vývojáři z Hultafors 
se na základě toho pokusili vytvořit taková 
dláta, která by novému požadavku vyhovo-
vala. Dláta obou řad se vyznačují robustností, 
odolností a díky špičkové oceli rovněž výbor-
nou schopností udržet ostrost. Každé dláto 
má navíc vlastní pouzdro, takže můžeme mít 
dláto neustále po ruce, když si je dáme na 
opasek, anebo je můžeme dát do bedny s ná-
řadím bez obav, že poničíme ostří. 

10

Na závěr je ještě třeba zmínit, že značka Hul-
tafors dala jméno celé skupině, Hultafors 
Group, která zastřešuje prémiové švédské 
značky Hultafors Tools, Snickers Workwe-
ar a Wibe, tedy značky nářadí, pracovního 
oblečení a žebříků. Díky následné úzké spo-
lupráci mezi vývojáři pracovního oblečení 
a nářadí vznikly zajímavé a praktické prvky 
na oblečení, díky nimž lze uchytit či připev-
nit nářadí a mít ho tak kdykoli k dispozici. 
V tomto ohledu se značka Hultafors stala 
průkopníkem a inovátorem a její vývojáři tak 
kráčejí ve šlépějích jejího zakladatele. 

www.profi-odevy.cz
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U příležitosti prvního výročí, které 
připadá na březen 2015, uspořá-
dala firma Espresso malou oslavu 
s velkým dortem v obchůdku Gou-
rmet Deli&Bar v pasáži Broadway 
Na příkopě 21, Praha 1. „Naše káva 
je zde nastavena přesně podle 
potřeb naší kávy“, říká hrdě pan 
Moravec, majitel firmy a obchodu. 
Oslavy se účastnila řada odborníků 
z gastronomie a milovníků kávy.

„V projektu Cafe Reserva před-
stavujeme více než 50 let Gianiho 
zkušeností s kávou,“ vysvětluje 
pan Moravec. Gian Luigi Nora je 
významný odborník v oblasti kávy. 
Giany zasvětil celý svůj život studiu 
a práci s kávou. Studoval kávovníky 
na všech plantážích světa, sestavil 
speciální klasifikační metody tří-
dění káv, její ochutnávání, míchání 
a pražení. Jako velice respektovaný 
odborník spolupracoval se všemi 
významnými pražírnami ve světě. 
Je autorem celé řady odborných 
knih o kávě. Proto i Café Reserva je 
pražena pod jeho dohledem v Itálii.

SLAVÍ
PRVNÍ ROK
Před rokem se začala psát historie jednoho 
z nejzajímavějších kávových konceptů současnosti. 
Na českém trhu byl poprvé představen autorský 
projekt kávového specialisty pana Gianluigiho Nory 
Café Reserva. Ten vznikl jako unikátní projekt na základě 
výběru kávových zrn z původních kávovníků z Etiopie. Tato 
kávová zrnka pocházející od drobných farmářů zachovávají 
původní aroma a intenzivní chuť našich kávových směsí. 
Garancí kvality je pak certifikace naší kávy Rainforest 
aliancí. Na kávě Café Reserva si již pochutnalo několik 
milionů zákazníků a v průběhu roku ochutná naši 
kávu v České republice prvních 10.000.000 
milovníků kávy! Děkujeme za přízeň 
a budeme se vždy těšit na příjemné 
chvíle s kávou Café Reserva. 

Café Reserva se pěstuje bez použití umělých pesticidů, herbicidů nebo chemických 
hnojiv. Tyto pěstební postupy pomáhají udržovat zdravé životní prostředí a přispívají 
k ochraně čisté podzemní vody. Café Reserva je pražená ve stejné pražírně, jako je 
káva pro nejstarší italskou kavárnu Florian na náměstí sv. Marka v Benátkách nebo 
například pro papeže. Všechny kávy Café Reserva jsou praženy pod dohledem 
opravdového mistra na nejnovějších technologiích s důslednou kontrolou pro dosa-
žení dokonalé prémiové směsi. 
Café Reserva je certifikovaná Rainforest alliance, která prosazuje ochranu tropic-
kých ekosystémů, udržování biodiverzity a podporu udržitelných komunit. Již více 
než dvacet let mezi její cíle patří ekologicky udržitelné využívání půdy, společensky 
odpovědné chování soukromých firem a orientace zákazníka na skutečné hodnoty.

Nejlepší oblasti etiopských a indických deštných pralesů  
tvoří základ našich výjimečných směsí. 

www.fisher-price.cz

Každý moment 
s Vaším dítětem
je nezapomenutelný! 
Fisher-Price nabízí širokou škálu výrobků, 
které byly s láskou navrženy tak, aby 
splňovaly veškeré potřeby dětí a maminek. 

Radost ze hry
  a učení

Dětské vybavení
Speciálně navržené pro počáteční stupně vývoje dítěte.

Hračky pro novorozence
Pro děti od narození do 6ti měsíců. Hračky rozvíjející jejich smysly.

Hračky pro kojence
Pro děti starší 6ti měsíců, které přebírají kontrolu nad svým 
vlastním tělem. Hračky pomáhají zlepšovat koordinaci pohybů, 
rovnováhy a rozvíjí dětské myšlení.

Směj se a poznávej
Vzdělávací hračky pro batolata, která získavají své první znalosti. 
Hračky mluví a zpívají česky.

Hračky pro batolata a děti předškolního věku
Hračky, které podporují představivost, hravost a sociální 
dovednosti dětí.
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HOTEL****HORIZONT je dominanta Pece 
pod Sněžkou. Pokud si svou dovolenou 
chcete opravdu užít a starosti nechat na ji-
ných, vyrazte právě sem. Nezáleží přitom, 
zda dorazíte sami nebo s dětmi. Hotel je drži-
telem zlatého certifikátu Baby friendly, který 
zaručuje, že si pobyt v něm budou užívat jak 
děti, tak i rodiče. Horizont má 149 moderně 
vybavených pokojů, z toho 127 dvoulůž-
kových (některé s možností přistýlky), 5 
superior a 3 apartmá. Na přání lze některé 
pokoje propojit. V sousedství hotelu je ještě 
14 rodinných APARTMÁNŮ***FIRN. Hotel je 
držitelem certifikátu Czech Specials a místní 

kuchařský um si hosté mohou užívat hned 
ve třech restauracích a dvou barech. Podá-
vají se zde nezvykle pestré bufetové snídaně 
a večeře, oběd pak lze vybírat z moderního 
jídelního lístku hotelového café&restauran-
tu, kde nechybí ani regionální speciality, 
dezerty z vlastní cukrárny či pokrmy pro 
celiaky. Pomyslnou třešničkou na dortu 
místní gastronomie je pak SKY CLUB 18 
v nejvyšším patře hotelu. Relaxaci si hosté 
užívají v hotelovém bazénu, vířivce, sauně 
i v posilovně, kam mají neomezený vstup. 
Sport a wellness centrum nabízí také oblíbe-
né masáže, koupele, zábaly, ale i fyzioterapii 

a za nepříznivého počasí přijdou vhod dva 
ricochetové kurty, squash, kuželky a stolní 
tenis. Tým hotelu Horizont je ale také speci-
alistou na firemní akce, zejména pak aktivní 
teambuildingy. Pro konference lze využít 
velký sál s kapacitou až 220 osob a čtyři sa-
lónky. V celém hotelu je k dispozici free wifi.

HOTEL****PORT je perlou přímo na břehu 
Máchova jezera. Držitel certifikátu Baby 
friendly má k dispozici 62 moderně vyba-
vených pokojů, z toho 2 apartmá, 1 junior 
suite a 1 bezbariérový. Některé z pokojů lze 
propojit, většina má svůj balkón nebo terasu 
s krásným výhledem na jezero a ten nepo-
strádá ani restaurace a kavárna s přilehlou 
terasou, kde si můžete vychutnat místní ku-
linářské speciality. Samozřejmostí je nejen 
certifikace Czech Specials, výběr dietních i
bezlepkových jídel, ale opět i důraz na vy-
užívání regionálních dodavatelů. Hosté ho-
telu mají volný vstup do vnitřního bazénu, 

vířivky, páry nebo fitness. Moderní sport 
a wellness centrum nabízí také bowling, 
stolní tenis, badminton a rozličné masáže. 
Hotel obklopuje rozsáhlý lesopark s vlastní 
písečnou pláží a přístavním molem. Zahrát 
si zde můžete plážový volejbal, minigolf, te-
nis či kuželky. V letních měsících lze plavat 
nejen v jezeře, ale i ve venkovním vyhříva-
ném bazénu. Hotelová půjčovna sportov-
ních potřeb disponuje výběrem jízdních 
kol, lodiček, šlapadel, katamaránů a surfů, 
v zimě pak bruslí a běžek. Za příznivých kli-
matických podmínek se totiž jezero v zim-
ních měsících mění na 282 ha přírodního 

kluziště. Port je také velmi oblíbeným mís-
tem pro konání firemních akcí. Disponuje 
velkým multifunkčním sálem KOMODOR 
s kapacitou až 200 osob a třemi salonky. 
Free wifi je i zde samozřejmostí. Pro team-
buildingy je pak využíván i vlastní lesopark 
přímo na břehu jezera či výletní lodě. 

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT…
www.hotelhorizont.cz

VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT…
www.hotelport.cz

Hotel na horách
Zajímavý koncept dvou vzájemně se doplňujících hotelů již mnoho let provozuje česká společnost Regata Čechy, a.s., vlastnící 
hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port na břehu Máchova jezera. Filosofie hotelů je de fakto shodná, zaměřená na 
kvalitu, péči, příjemnou atmosféru a soustředění nejžádanějších služeb ve čtyřhvězdičkové kvalitě. Cílem je, aby se host v obou 
cítil dobře, věděl, co může očekávat a na co se může těšit. Oba hotely oslovují shodnou cílovou skupinu, ale jejich hlavní se-
zóny jsou odlišné. Zatímco Horizont je horský hotel s těžištěm sezóny v zimním, lyžařském období, Port je specialistou na letní 
dovolenou v krásném prostředí Máchova kraje. Oba hotely se pyšní vysokým podílem loajálních hostů, přičemž individuální 
klientela, převážně rodiny s dětmi, převládá v hlavních sezónách. Mimosezónu pak pomáhají naplnit zejména firemní akce. 
Nároky na kvalitu se neustále zvyšují a oběma hotelům se na ně daří úspěšně reagovat. Firemní a kongresové akce, stejně 
jako rodinné oslavy či svatby zabezpečují svým klientům přímo na míru. Cílem je, aby každý host odjížděl s přesvědčením, že 
za své peníze dostal víc, než očekával. 

a hotel u vody
V rámci otevřené filosofie oba hotely k uspoko-
jování potřeb hostů využívají služeb stálých ex-
terních partnerů z nejrůznějších oborů a hlavně 
synergických efektů vnitrofiremní spolupráce. 
V případě Horizontu je to třeba Bistro Sněžka, 
které hotel Horizont provozuje v horní stanici la-
novky na nejvyšší horu Česka. Bistro je úspěšně 
využíváno jako součást programů firemních akcí, 
zejména teambuildingů. Nelze však opome-
nout jeden důležitý fakt, a tím je destinace. Se-
belepší hotel by totiž málokdo navštívil, pokud 
bude umístěn v neatraktivní lokalitě. Výhodou 

Pece pod Sněžkou je nejen krásná lokalita, ale 
i vlídná atmosféra, po které je stále silnější po-
ptávka. Zdejší SkiResort ČERNÁ HORA – PEC 
každý rok vylepšuje a rozšiřuje služby, a to ne-
jen v zimě, ale i v létě. Každá sezóna v Peci je 
tak vždy o něco zajímavější. A nová lanovka na 
Sněžku? Ta je stále velkým lákadlem.

Pro hotel Port je jedním z klíčových partnerů 
Regata Máchovo jezero, majitel a provozovatel 
lodní dopravy na Máchově jezeře. Místní flotila 
čítá čtyři výletní lodě. Největší je Máj s kapaci-
tou až 250 pasažérů, který je zároveň nejžá-

danějším plavidlem na Máchově jezeře, a to 
jak turisty, tak při firemních akcích. Samostatnou 
kapitolou jsou však svatby, na které je hotel Port 
specialistou a i při nich jsou místní výletní lodě 
často využívány. Propojení aktivit v hotelu Port 
či v jeho atraktivním okolí, jehož součástí je i pří-
staviště pro lodní dopravu, nabízí koktejl zážitků 
pro všechny cílové skupiny.

Oba hotely také spojuje nový věrnostní 
program REGATA+, který by měl procento 
spokojených, loajálních hostů ještě zvýšit. 

Hotel Horizont Hotel Port



lorem ipsum is simply Příběh značky Hotpoint

Inovativní technologie
pro vaši kuchyni s dlouhou historií
Stejně jako mnoho dalších spotřebičů značky Hotpoint prošly i vestavné modely designové řady Luce inovacemi a vylepšeními, 
aby zajistily uživatelům nejsnazší a nejšetrnější používání a spokojenost s připraveným pokrmem či nápojem. Nové techno-
logie skryté pod názvem High Definition, mnohdy unikátní patenty, přináší kombinaci inovací designu s elegantními liniemi 
a rafinovanými detaily, profesionálních funkcí a vlastností spotřebičů pro co nejúčinnější a nejefektivnější vaření a pečení. High 
Definition znamená záruku prvotřídní estetiky a výkonu, kvalitního a příjemného používání s perfektními výsledky, stejně jako 
úspory energií. Než vám přiblížíme zajímavé technologie, pojďmě si připomenout historii této prémiové značky.

Historie značky Hotpoint
Značka Hotpoint patřila více než desetiletí do 
portfolia společnosti Indesit Company, histo-
rie jejího přidružení se však ve skutečnosti 
začala psát již v roce 1958. Tehdy Aristide 
Merloni založil značku Ariston, předchůdce 
značky Hotpoint a historickou značku spo-
lečnosti Indesit Company. O 12 let později se 
rozhodl vytvořit tři samostatné organizační 
složky společnosti, které svěřil svým synům. 
Produkci domácích spotřebičů Ariston od to-
hoto roku řídil Vittorio Merloni pod názvem 
firmy Merloni Elettrodomestici. Téhož roku 
došlo také ke spojení s největším rivalem na 
italském trhu domácích spotřebičů – se znač-
kou Indesit. Zrození samotné značky Hotpo-
int se však datuje až do roku 1911. Původně 
kalifornská společnost se v roce 1920 pře-

Trouby Hotpoint Openspace nabízí při za-
chování standardních rozměrů 60 cm vestav-
by celých 77 litrů objemu a možnost rozdělit 
interiér trouby na dva samostatné prostory. 
Tak lze péci najednou odlišné pokrmy při 
různých programech a s rozdílem teplot až 
100°C, efektivně použít pouze horní část 
trouby (24 l) pro ohřev nebo naopak pouze 
spodní část (51 l) jako ventilovanou troubu 
bez nutnosti ohřívat celý vnitřní prostor. Pro 
přípravu velkých hostin můžete využít celý 
objem 77 l a péci až na 4 úrovních najednou.

místila do Velké Británie a Hotpoint se stal 
známým především díky výrobě chladniček 
a praček. Do roku 2001 byla tato firma jedi-
ným britským výrobcem bílé techniky. Ve 
stejném roce pak došlo k úspěšné akvizici 50 
% firmou Indesit. O šest let později, po úpl-
ném převzetí společnosti, byl vytvořen zcela 
nový brand, který vznikl spojením Aristonu 
a Hotpointu, tedy Hotpoint-Ariston. V České 
republice byla nová značka představena ve-
řejnosti v lednu 2008, v následujícíh letech 
se spollečnost Indesit Company rozhodla 
upustit od dvouslovného názvu Hotpoint-A-
riston a ponechat pouze název Hotpoint. Na 
konci roku 2014 se všechny značky společ-
nosti Indesit Company včetně značky Hotpo-
int staly součástí Whirlpool Corporation. 

Trouby Openspace
objem 77 litrů a variabilita
3 samostatných trub

ExtraLarge:
77 litrů pro pečení
až na 4 úrovních

Double Space: pečení  
ve dvou prostorech současně  
s rozdílem programů i teplot

Small Space: tak malý,  
jak jen stačí – pečení  
na 1 úrovni v horní troubě

Main Space: pouze prostor, 
který je potřeba – pečení  
na 3 úrovních ve spodní troubě
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Plynové varné desky Hotpoint řady Luce 
jsou vybaveny unikátními patentovanými 
hořáky nové generace Direct Flame s využi-
tím technologie přímého plamene. Hořák se 
skládá z jednoho kusu s velkým množstvím 
malých otvorů a umožňuje vertikální šíření 
plamene, které ve srovnání se standardnímí 
hořáky s radiálním rozvodem distribuuje 
teplo rovnoměrně, zaručuje vysoký výkon, 
zkracuje dobu vaření a snižuje spotřebu 
energie. Pokrmy jsou ohřívány rovnoměrně 
a nepřipalují se na okrajích, čas potřebný 

Direct Flame
vaření na přímém plameni
až o 20 % rychleji

pro uvaření vody je zkrácen až o 20 %, spo-
třeba plynu je snížena o 22 %. Kromě funkč-
ních požitků nabízejí plynové desky s hořá-
ky Direct Flame zajímavé designové řešení, 
které koresponduje s jedoduchou údržbou 
a čištěním. 

Indukční desky zkracují čas a snižují energetickou 
náročnost. Vaření na indukci je oproti sklokeramic-
ké desce nebo desce s topným tělesem mnohem 
rychlejší (časová úspora může dosáhnout až 40 %) 
a tedy energeticky méně náročné. Tím, že dochází 
k vytvoření magnetického pole mezi varnou zónou 
a nádobou s feromagnetickým dnem, se teplo přená-
ší automaticky do spodní části nádoby namísto kla-
sického ohřívání celé plotny. Indukční zóny podob-
ně jako plynové dokáží reagovat okamžitě na snížení 
nebo naopak zvýšení výkonu, takže ovlivníte průběh 
vaření do detailu a výsledek bude perfektní. Nové 
modely indučních desek Hotpoint disponují dvoji-
tou Flexi zónou, která se přizpůsobí velikosti nádoby 
a je tedy možné použít jak malý hrnec, tak velkou pá-
nev nebo pekáč. Navolit můžete až 9 úrovní výkonu 
nebo funkci Booster na všech varných zónach, díky 
které je možné dosáhnout rychle vysokých teplot 
a stejně rychle dokončit vaření.

Indukční varné desky
s flexi zónou – úspora a flexibilita

Odsavače par značky Hotpoint jsou výkonnými a spolehlivými po-
mocníky do každé kuchyně. Vybírat je možné z klasických i mo-
derních, ostrůvkových, komínových, teleskopických i podstavných 
dle vzhledu kuchyně a požadované praktičnosti. Odsavače jsou 
vhodné pro odtah i pro filtraci vzduchu, ovládány jsou mechanicky 
nebo dotykově. Filtrační modely jsou vybaveny dvěma typy filtrů: 
nerezovým tukovým, který zachycuje částečky tuků a zabraňuje je-
jich vniknutí dovnitř odsavače, a pachovým uhlíkovým, který čistí 
vzduch a je obvykle umístěn v plastové nádobě obsahující granule 
s aktivním uhlíkem. Nové filtrační zařízení a pokročilé technologie, 
jako je obvodové odsávání, Booster nebo infračervený Sensor Sys-
tem, který zachycuje teplotu pod odsavačem a automaticky aktivuje 
jeho zapnutí a vypnutí, zlepšují výkonnost, snižují spotřebu a ome-
zují hlučnost.

Odsavače par
variabilita tvarů a systému filtrace

Více na www.hotpoint.cz
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dů. První proud nasává skrze komín horký vzduch z trouby a tlačí 
jej ven. Druhý proud vede v paralelním kanálu již zchlazený vzduch, 
který prochází uvnitř dvířky a pod nimi prostor trouby opouští. 
Díky systému Dual Flow System nepřesáhne teplota dvířek během 
běžného pečení 35°C, během samočistícího pyrolytického progra-
mu zůstává na 60°C. Navíc je zaručeno rovnoměrné rozložení tepla 
v celém vnitřním prostoru trouby a dosažení perfektních výsledků 
pečení na všech úrovních.

Dual Flow System – technologie, 
která poskytuje optimální výsledky
Exkluzivní patentovaný systém Dual 
Flow System, založený na dvojí regulaci 
vzduchu, odtahu a ventilaci, zajišťuje rov-
noměrnou cirkulaci teplého vzduchu po 
celém vnitřním prostoru trouby a nižší 
teplotu dvířek oproti tradičním troubám. 
Studený vzduch v okolí trouby je nasáván 
ventilátorem a je rozdělen do dvou prou-
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Světový design z Litomyšle
Letos tomu bylo 20 let, kdy v Litomyšli vznikla společnost STORY DESIGN, která tam stále má své administrativní sídlo 
i výrobní haly. Přesto, že její vedení je hrdé na to, že jsou akciovou společností rodinného charakteru, rozrůstají se každým 
rokem i za hranice naší vlasti. Své pobočky již provozují v Rusku, Polsku a na Ukrajině. Obchodní zastoupení otevřeli 
v Německu, Španělsku, Francii, Velké Británii a Maďarsku. Ve svém oboru se řadí mezi přední výrobce na evropském trhu. 
STORY DESIGN se zabývá designem, výrobou a instalací komerčních atypických interiérů a produktů na podporu prodeje. 
Dlouhodobými klienty jsou špičkové, většinou nadnárodní společnosti z různých oborů, jako například mobilní operátoři, 
banky, automobilky, pivovary a mnohé další společnosti, obvykle provozující síť poboček v různých evropských státech.

K ohlédnutí za dvaceti lety existence 
firmy jsme přiměli Jakuba Brýdla, 
výkonného ředitele STORY DESIGN.

Nedávno jste oslavili 20leté výročí od založe-
ní firmy? Jak oslavy probíhaly?
Rozhodli jsme se pro naše zaměstnance 
uspořádat výroční ples. Pozvali jsme zaměst-
nance současné s partnery či partnerkami, 
ale i zaměstnance, kteří u nás již nepracují 
nebo jsou v důchodovém věku. Dobré jídlo 
a pití, zábavný program a bohatá tombola 
vytvořily skvělou atmosféru. Je zajímavé 
a inspirativní potkávat se a hovořit s lidmi, 
které běžně znáte pouze z pracovního hle-
diska v momentě, kdy jsou krásně oblečení 
a v dobré náladě. Na plese jsme také ocenili 
zaměstnance, kteří již ve firmě mají také kula-
té výročí, a to i právě zmíněných 20 let. Také 
se vzpomínalo na začátky podnikání v 90. 
letech…

Jaké byly?
Především zřejmě vtipné. Já jsem do firmy na-
stoupil v roce 2001, takže úplné začátky nepa-
matuji. Ale všem asi utkvěla v paměti historka 
zakladatele a stále i spolumajitele firmy, Tomá-
še Brýdla. Ten vyprávěl, jak tehdy vypůjčeným 
žigulíkem od svého tatínka jel do Prahy pre-
zentovat klientovi vzorek světelné reklamy, 
která byla ovšem pro svůj rozměr umístěna na 
zahrádce na střeše auta. Cestou dost pršelo, 
tak ten vzorek prý úplně dobře nefungoval:). 
Ale jinak to byly podnikatelsky zajímavé časy, 
menší konkurence, více živelnosti než rozu-
mu. Management srdcem než složité analýzy. 
To k těm letům ale asi patří obecně. 

Jaké byly důležité okamžiky firemního vývoje?
Myslím, že pro firmu bylo a je důležité, že 
vznikla v malém historickém městě – Litomy-
šli. Co se může zdát jako nevýhoda, proměnili 
jsme v benefit. Pokud se firma v regionu pozi-

tivně profiluje, což se nám snad daří, nasává 
schopné lidi z širokého okolí. Na malém měs-
tě se navíc vlastně všichni známe, a každý má 
schopné kamarády, kteří třeba zkusili kariéru 
ve velkém městě, kde je to po nějaké době 
přestalo bavit a rádi se vrací domů. Navíc, 
skvěle to zapadá do firemní kultury rodinné 
firmy. Také byl důležitý vstup druhého spolu-
majitele do firmy před koncem milénia, Filipa 
Brýdla, což dalo firmě drive do budoucích let. 
V rychlosti, co nás dále posunulo: přestěho-
vání do většího výrobního areálu, který neu-
stále rozšiřujeme, nové moderní technologie, 
nový informační systém, vstup na zahraniční 
trhy a mnoho interních projektů vedoucích 
ke zvýšení efektivity firmy. A samozřejmě vý-
znamné zakázky pro naše klienty, které nám 
daly jistotu i chuť do dalších let. To vše nám 
umožňuje být na špici v oboru nejen v tuzem-
sku, ale nyní zejména i v zahraničí.

Jak se Vám v zahraničí daří?
Naše exportní aktivity jsme se rozhodli 
výrazně rozšířit s příchodem ekonomické 
krize do Evropy, tedy kolem roku 2010. Zřej-
mě trochu paradoxní, ale strategicky, jak se 
zpětně ukázalo, velmi správné rozhodnutí. 
Navíc jsme neměli se zahraniční expanzí úpl-
ně dobré zkušenosti. Ještě před krizí, v době 
ekonomického boomu, jsme se rozhodli 
podpořit naše aktivity na Ukrajině založením 
pobočky v Kyjevě a koupí výrobního areálu. 
Ukrajina byla krizí ale postižena velmi těžce, 
byznys se tehdy v podstatě zastavil, mnoho 
firem z různých oborů tam ukončilo svou 
činnost a zemi opustilo. Výrobu jsme tedy 
na Ukrajině nikdy nerozjeli. Snad nám to 
ale dalo zkušenosti pro expanzi v jiných ze-
mích. Nyní se nám daří exportovat do států 
sousedících s ČR, Francie, Velké Británie. 
Vyvážíme i do exotických a vzdálených zemí: 
Karibiku a třeba na Nový Zéland nebo do ob-
lasti Perského zálivu. Založili jsme úspěšnou 
výrobní pobočku na předměstí Moskvy. Po-
díl exportu na tržbách, které v roce 2014 vý-
znamně přesáhly hranici 0,5 mld. Kč, vzrostl 
za 5 let z 20% na 75%.

Rodina Brýdlova,  
zleva: Jakub  
(výkonný ředitel),  
Tomáš a Filip (majitelé), 
Lukáš (obchodní zástupce 
pro zahraniční trhy)

Jak dokážete uspět  
u tak různorodé klientely?
Lpíme na naší vizi a jí podřízené firemní 
strategii. Ta je v podstatě univerzální, což ji 
dává dlouhodobou platnost a stabilitu. Stra-
tegie není složitá, opíráme se o srozumitel-
né základní kameny, tudíž pochopitelné pro 
každého. Podstata ovšem spočívá v důsled-
nosti, vše pravidelně měříme a vyhodnocu-
jeme. Usilujeme o to být maximálně efektiv-
ní ve všech firemních procesech, hledáme 
skvělé lidi, dbáme na kvalitu našich výrobků 
a služeb, zároveň musíme být flexibilní a sa-
mozřejmě musíme umět nabídnout lepší 
ceny než konkurence. Kouzlo je umět pro 
každý obchodní případ vymyslet ten nejlep-
ší mix. Jak jsem již řekl, podnikáme s dlou-
hodobou vizí, tedy zásadně dbáme o dobré 
vztahy se všemi našimi klienty, chceme mít 
vždy „čistý stůl“, stavíme se k případným 
problémům a nedorozuměním čelem. Tím 

jsme myslím pro naše klienty čitelní. Také 
se domnívám, že vzhledem k rodinné pova-
ze firmy, která se odráží ve firemní kultuře 
a tedy i přístupu našich zaměstnanců nejen 
z obchodního oddělení, dokážeme do jed-
nání a vztahů přidat jiskru, nestrojenost, 
srdce. Funguje to a lidé z řad klientů to oce-
ní, nás odliší.

Jaké pozorujete trendy ve Vašem oboru, 
tedy oboru vybavení komerčních interiérů?
K našim výrobkům se snažíme navázat co 
nejvíce doprovodných služeb. Je to určitě 
strategicky dobře – služby klient obtížně im-
portuje z levnějších zemí typu Turecko, Čína. 
Domnívám se, že v posledních letech se i vý-
razně zvýšila poptávka ze strany klientů po 
co největším portfoliu služeb. Svůj podíl na 
tom jistě měla i již zmíněna krize, kdy klien-
ti následně outsourcovali mnoho činností 
mimo jejich core byznys, které si doposud 

zajišťovali sami. U některých obchodních 
případů tak již výrobky samotné nemusí tvo-
řit nadpoloviční hodnotu zakázky. 

Jaké jsou Vaše budoucí plány?
Chceme se především dlouhodobě etablovat 
v zahraničí, máme v plánu nové zajímavé de-
stinace, tedy s tím souvisí i plánovaný růst tr-
žeb pro rok 2015. Nyní se nám otevřely znač-
né možnosti v automobilovém průmyslu, 
právě toho chceme využít, abychom se stali 
v oboru významnou evropskou firmou. Plá-
nujeme dokončit významné interní projek-
ty pro zvýšení výkonnosti firmy, plánujeme 
opět rozšíření výrobních a skladovacích ka-
pacit. Je to asi nekonečný proces, vždy si říká-
me, že teď to je opravdu naposledy. A za rok 
už víme, že se musíme posunout dál, pokud 
chceme být úspěšní. Je to dobrodružství, ale 
samozřejmě i odpovědnost k našim skvělým, 
více než dvěma stovkám, zaměstnancům. 
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Jak se zrodila myšlenka 
a kdo byl u jejího vzniku?
Myšlenka se zrodila na prezidiu České mar-
ketingové společnosti, když jsme přemýšle-
li, jak pomoci marketérům, kteří to nemají 
v pracovním životě jednoduché. Mnohdy 
„bojují“ i s vlastním managementem. Zvláště 
v dobách „zlých“ či složitých to bývá marke-
ting, který je považovat za zbytný či zbytečný 
a představuje oblast, kde se dá ušetřit. To šet-
ření pak může stát firmu či instituci spoustu 
peněz. Ze začátku bylo hodnocení výsledků 
zaměřeno na seznámení odborné veřejnosti 
s marketingovými pracovníky, kteří se podí-
lejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy (insti-
tuce) i na rozvoji marketingu obecně, jsou 
schopnými manažery v oblasti marketingu, 
využívají moderních metod řízení jak v ob-
lasti strategicko-taktické, tak v oblasti imple-
mentace strategie – v jeho realizační sféře. 
Byl posuzován přínos kandidáta v oblasti 
strategické činnosti, produktové a procesní 
inovace, marketingové inovace i další činnos-
ti v oblasti marketingu v praxi i teorii. 

Jak se soutěž Marketér roku 
vyvíjela, co se změnilo?
První léta soutěže Marketér roku přinesla 
řadu pozitivních zkušeností (spontánní zá-
jem o účast v soutěži, zvyšování kvality práce 
v marketingu, účast marketérů z netradičních 
oblastí: kultury, veřejné správy, zdravotnictví 
a různých organizací neziskové sféry, v nepo-
slední řadě význam týmové práce aj.). To si vy-
žádalo zobecnit vlastní systém hodnocení tak, 
aby odpovídal aktivitám širokého spektra sub-
jektů, kandidujících na titul Marketéra roku.

Soutěž od začátku nebyla omezena obo-
rem, oblastí podnikání, velikostí firmy, jejím 
statutem, vlastnickými vztahy či ziskovým 
nebo neziskovým charakterem. Díky rozma-
nitosti přístupů k soutěži ze strany odborné 
veřejnosti bylo tedy již od počátku rozhod-
nuto, že vedle tzv. Velkého delfína budou 
udělování i Malí delfíni, a to za marketing 
v netypických oblastech, tj. např. při řízení 
hudebního tělesa či netradičního divadla, ve 
zdravotnictví, v charitativních organizacích, 
ale i ve státní správě.

Vzhledem k reflektování uvedeného při-
rozeného vývoje marketingu jako takového 
byla přizpůsobena i kritéria hodnocení. Pro-
jekty jsou posuzovány z hlediska inovativ-
nosti, konkurenční schopnosti, uspokojení 
zákazníka a naplnění ideje marketingu ve 
smyslu profesionality i etiky. 

Podstata hodnocení se tak přesouvá k re-
alizaci myšlenky podpory konkrétně vyjá-
dřeného „inovativního marketingu“, tzn. 
k ocenění projektů či adekvátních výsledků 
marketingové činnosti, s ohledem na zvyšo-
vání orientace firmy na trh, resp. zákazníka. 
Garantem vysoké úrovně oceněných projek-
tů je po celou dobu soutěže člověk nejpovo-
lanější – prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc, který 
je autorem uvedených kritérií a předsedou 
hodnotitelské komise. 

Hodnocení provádí hodnotitelská komise, 
kterou jmenuje včetně jejího předsedy před-
sednictvo ČMS pro konkrétní rok soutěže. 
Jejími členy jsou odborníci z oblasti marke-
tingu, a to jak z praktické, tak i teoretické ob-
lasti, tj. významní pracovníci praxe, zástupci 
marketingových agentur, učitelé vysokých 
škol, novináři a vydavatelé z oblasti marke-
tingových publikací. I když se jednotliví čle-
nové komise z různých důvodů obměňují, 
důležité je zachování určité konti-
nuity, která dává lepší mož-
nosti, pokud jde o porovná-
ní hodnocených přihlášek. 
V případě nejasností má komise prá-
vo obrátit se přímo s dotazy jak na 
navrhovatele, tak na navrhovaného, 
případně navštívit pracoviště navrho-
vaného. Vlastní hodnocení vypracuje 
samostatně každý člen hodnotitelské ko-
mise. Podle přidělených počtů bodů se 
pak v komisi rozhoduje o udělení titulu 
Marketér roku. 

Symbolem soutěže MARKETÉR ROKU 
zůstává delfín jako moudrý tvor, který ještě 
neukázal všechny svoje možnosti. Symbol 
delfína pro naši soutěž vymyslela výkonná 
ředitelka ČMS Milada Hábová.

V čem vidíte smysl soutěže? 
Co byste jí popřála do budoucna? 
Není jednoduché být dobrým marketérem. 
A ty dobré chceme prezentovat. Chceme uká-
zat význam marketingových činností a vše 
pozitivní, co přinášejí. To není málo zvláště 
v souvislosti s tím, že každý (a už nejen v hos-
podě) rozumí všemu a marketingu zvláště. 
Hospodské, zcela odborné soudy o fotbale či 
hokeji mohou být neškodné, s marketingem 
je to horší, zvláště když se tyto pseudoodbor-
né soudy vyslovují i jinde. Je nebezpečné, že 
marketing jako dosud stále relativně moderní 
slovo se snaží dávat řada veřejně vystupují-
cích osob za každou cenu do svého slovníku, 
ačkoliv nechápe jeho podstatu a smysl, čímž, 
bohužel, vytváří u rovněž neznalých poslu-
chačů velmi zkreslené představy o marketin-
gu. Pomalu zobecňují slova typu „marketin-
gový tah“ jako nálepka pro něco nekalého, 
pro nějakou boudu na lidi. Přeji soutěži, aby 

vstoupila do dalšího desetiletí s elá-
nem i jasnými cíli, protože víme, „že 
žádný vítr není ten dobrý, pokud ne-
známe přístav, do kterého plujeme.“

Všechny informace o soutěži Marketér 
roku včetně malé galerie dosavad-
ních marketérů, mezi kterými je 

řada významných osobností, najde-
te na www.cms-cma.cz

Slavnostní galavečer s vyhlášením letošních 
výsledků se bude konat 21. května 2015 
v Divadelním klubu Lávka na Novotného 
lávce v Praze 1.

Soutěž Marketér roku  
letos slaví jubileum

Rozhovor s Jitkou Vysekalovou, prezidentkou České marketingové společnosti, 
která před 10 lety stála při zrodu soutěže MARKETÉR ROKU.

Vyhlášení soutěže marketér roku za 2014  
v prosinci 2014 - Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc  
a doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D

Tvůrce modrého velkého delfína,
umělecký sklář Vladimír Zubričan
s Jitkou Vysekalovou, prezidentkou ČMS

Velký modrý delfín je připraven 
pro Marketéra roku 2014
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Franchisa Business for Breakfast
Každý franchisant Business for Breakfast 
se dostane do samého středu své obchodní 
lokality. Díky pořádání vlastních podnika-
telských klubů BforB bude ve středu tisíců 
podnikatelských kontaktů svého regionu. 
Stane se součástí rozmanité komunity stej-
ně smýšlejících majitelů firem, podnika-
telů a profesionálů, která sklízí nejen pro-
spěch finanční, prostřednictvím kvalitních 
doporučení, ale také prospěch prostřed-
nictvím budování efektivních obchodních 
vztahů a spolků.

Kamila Zárychtová je zakladatelkou kon-
ceptu podnikatelských klubů Business for 
Breakfast v České republice. Prostřednic-
tvím projektu šíří myšlenku byznysu na 
bázi doporučení, spolupráce a dlouhodo-
bých obchodních vztahů. 

„Tým franšízantů a manažerů BforB spo-
jují velmi vysoké hodnoty, jako je poctivá 
obchodní spolupráce, respekt, důvěra a ka-
ždou svojí činností podporují tu část pod-
nikatelského prostředí, která to potřebuje 
nejvíce – malé podnikatele, říká Kamila 
Zárychtová.

„Jedním z mých výborných kolegů je fra-
chisantka Lucie Pochobradská. Se svojí 
první zkušeností, která ji jako začínající 
podnikatelku oslovila, byla ochotna se 
s vámi podělit a prozradila také svůj dů-
vod, proč se stala součástí našeho franchi-
sového týmu BforB. Tady je:“

„Práce, půda, kapitál… tak tyhle tři slova 
jsou určitě dobře známé každému člověku, 

který se někdy dotkl ekonomických věd. 
Nicméně v ekonomice 21. století, která se 
také často nazývá „znalostní ekonomikou“ 
já k těmto slůvkům připojuji INFORMACE. 
Těžko si někdo dnes dokáže představit svět 
bez informací, natož ten podnikatelský. Od 
prvního krůčku podnikatelské činnosti 
každý z nás hledal a hledá informace nej-
různějšího druhu. Informace můžeme číst, 
poslouchat, ale pro mne vždy bylo důleži-
té informace hledat u odborníků, lidských 
bytostí. Ovšem, málo kdy se mi stalo, že by 
jen tak cizí holce, která začíná podnikat, 
má své sny a chce žít jinak, než bylo zvyk-
lostí, někdo otevíral dveře s nadšením a vě-
noval mi čas, ani vlastně teď by tomu tak 
nebylo. Najít klub Business for Breakfast 
pro mě bylo jako najít kapku v moři. Vzpo-
mínám si, když jsem byla poprvé pozvána 
na obchodní snídani. Bylo to pro mě něco 
významného, že se o mě někdo chce dozvě-
dět, že skupina podnikatelů je mi otevřená. 
Když se ohlédnu zpětně od první obchodní 
snídaně až do teď, tak opravdu v malé zkrat-
ce mi BforB přineslo: tisíce informací, které 
ušetřili nemalý čas a peníze mé firmě, mož-
nost mluvit před mnoha lidmi o tom co dě-
lám a proč. Jejich doporučení mi přinesla 
nemalý obrat pro mou firmu. V neposlední 
řadě mi BforB přineslo mnoho obchodních 
přátel, a ne jen ledajakých, ale prověřených 
pravidelným a dlouhodobým setkáváním 
na BforB. Vím, že oni vždy tam jsou pro 
mě a já pro ně. Nicméně nic z toho by se 
nestalo, kdyby BforB nebylo prověřeným 
systémem, promyšleným do posledního 
detailu tím britským způsobem, který stojí 
na transparentních pravidlech pro všechny 
shodných, rovných. A tím co mě nejvíce 
na BforB baví je to, že za nemalé podpory 
a vedení týmu BforB podnikatelé partici-
pují a kooperují na klubu všichni společně 
a rovnocenně. A toto je pro mě opravdu 
význam motta - měníme atmosféru, kulturu 
podnikání v České republice…“

Zájemci o spolupráci formou franchisové 
licence nebo manažera klubu – kontaktujte: 
ředitelku české franchisové sítě  
Business for Breakfast Kamilu Zárychtovou, 
kamila@bforb.cz, 00420 608 066 363

Příběh značky Rejuva
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Měníme atmosféru podnikání 
v České republice!  
…Zdá se Vám to jako klišé?

Jako doplněk tohoto systému vytvořila Vivi-
enne čtyři úspěšné nutriční produkty, kte-
ré je možné nyní koupit v České republice: 
Rejuva | Detox určený pro zdravou detoxi-
fikaci, Rejuva|Burn zaměřený na hubnutí, 
Rejuva|Sport a Warrior NRG, zaměřené 
na specifické potřeby sportovců, oriento-
vaných na zdraví, profesionálů v oboru fit-
ness a všech sportovních nadšenců, kteří 
chtějí maximalizovat své sportovní výsled-
ky pomocí směsí přírodních nutričních su-
perpotravin.

Vivienne si již od dětství uvědomovala mi-
mořádnou důležitost vysoce kvalitní výživy 
pro zdraví, vitalitu, wellbeing a dlouhově-
kost a její touha po co nejvýživnější potravě. 

Uvědomila si, že můžete vypadat lépe, cítit 
se lépe a žít déle, budete-li věnovat pozor-
nost svému jídelníčku, a že každý člověk má 
moc zlepšit své zdraví. 

Rejuva|Systems je jeden ze světově nejúspěšnějších 
konceptů zdraví a detoxifikace, který se specializuje na 
širokou škálu kúr v oblasti zdraví, výživy a hubnutí . 
Je založen na bohatých zkušenostech a znalostech své 
zakladatelky Vivienne Talsmat, které je expertkou v oblasti 
zdraví a výživy. Po studiu celostní výživy, kinesiologie 
a medicínské estetiky založila v roce 1996 svou první 
kliniku, která pomáhá klientům dosáhnout jejích optimální 
úrovně zdraví, pohody, detoxikace, hubnutí a vitality.

Vyzbrojena svým pevným přesvědčením, 
že každý z nás může opravdu změnit svůj 
zdravotní stav, Vivienne studovala výživu, 
kinesiologii, neuro-lingvistické programo-
vání, bylinkářství, metafyziku, tai chi a lé-
kařskou estetiku. 

V minulých letech pracovala na připravě 
unikátní směsi superpotravin, která dodá 
tělu potřebné živiny pro celodenní fungo-
vání, přirozeně bude tělo detoxikovat, do-
dávat energii a spalovat tuky.

Rejuva|Detox je účinnou směsí pokrý-
vající denní výživové potřeby: kompletní 
bílkoviny, karbohydráty, vlákninu, esenci-
ální mastné kyseliny, fytonutrienty, rostlin-
né steroly, a to vše v chutné směsi prášku. 
Směs zároveň přirozeně detoxifikuje tělo 
a dodává energii. 

Rejuva|Burn byla navržena jako zce-
la nejrychlejší kúra, umožňující spálení 
až 1200 kalorií během jednoho cvičení 
a současně odbourávání toxinů a likvidaci 
bakterií a virů. Klient se okamžitě cítí lépe 
a zdravě. 

Vivienne nikdy neztratila zájem o sport 
a fitness, což ji vedlo k rozšíření škály svých 
výživných produktů o produkt o sportov-
ce. Výsledkem je Warrior NRG, komplexní 
sportovní produkt určený pro sportovce 
a sportovní nadšence. Jeho účinná směs 
přírodních složek má obchodní známku 

Vivienne a pomocí klíčových ingrediencí 
znásobuje energii a výkon a podporuje in-
tenzivní cvičení, budování svalstva a rege-
neraci. Získal si okamžitou popularitu a do-
poručuje jej řada sportovních osobností 
v celé Velké Británii.

Její loajální klientská základna zahrnuje 
členy britské královské rodin, královských 
rodin z blízkého východu, politiky a mnoho 
celebrit, společně s tisíci lidí, které potkala 
na cestě životem. Vivienne osobně vyškolila 
více než 300 terapeutů, jak používat její sys-
tém, který tak může využívat ještě více lidí 
po celém světě.

Více o značce a produktech:
www.rejuva.cz 

Business for Breakfast je v České republice největší profesionální 
organizací, která se specializuje na referenční networking. Vytváří 
prostředí pro podnikatele, ve kterém mohou získat nové zákazní-

ky prostřednictvím doporučení a referencí, udržovat aktivní svůj okruh kontaktů 
a efektivně spolupracovat s dalšími majiteli firem z různých oborů trhu.

Kamila
Zárychtová

Lucie
Pochobradská

Rejuva – unikátní směs superpotravin 
přední britské výživářky Vivienne Talsmat

Petra Špindlerová, 
Vivienne Talsmat,

Tatiana Kovaříková, 
Marta Jandová

a Ivana Jirešová
na představení značky 

Rejuva v ČR
(foceno v KitchenAid

Concept Store)

Vivienne Talsmat (foceno v Kingsbridge Store)
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Ve světě podnikání je málo 
možností jak se prosadit 
a nedostat se při tom do 
problémů. Nejosvědčenější 
cestou je v současné době 
franchising, kdy subjekt 
poskytne svou zavedenou 
značku a podnikatelský 
koncept lokálnímu partne-
rovi. Ten se tak při rozjez-

du svého podnikání soustředí pouze na to 
podstatné. Tato metoda zaznamenává úspě-
chy jak v USA, tak v Evropě. Nyní je to velmi 
oblíbený způsob podnikání i na českém trhu. 
To ukázala i konaná Mezinárodní výstava pro 
podnikání a franchising ve dnech 22. - 23. 
4. 2015 v Praze v budově OKsystem. Zastou-
peno zde bylo celkem 58 značek z ČR, SR, 
Rakouska, Španělska, USA, SRN, Dánska a Ir-
ska. Na výstavě se aktivně představily značky 
na 27 stáncích (přehled vystavovatelů je na 
www.vystavafranchisingu.cz).

Na výstavu se registrovalo a během dvou 
dnů ji navštívilo více než 600 návštěvníků. 
Na atraktivitě akce měl svůj podíl i doprovod-

ný program. Součástí výstavy byly každý den 
dva typy doprovodných programů - prezen-
tace franchisových systémů a vystavovatelů 
a druhým byla Škola franchisingu (odborné 
prezentace a přednášky, kulaté stoly).

V doprovodných programech vystoupilo 
celkem 39 prezentujících. „Veletrh umožnil 
setkání opravdových zájemců o podnikání, 
a to ve velkém měřítku a na jednom místě. 
Nešlo jen o obecné představení firem. Šlo 
o to, nabídnout návštěvníkům to, co potře-
bují pro úspěch v podnikání, ” říká Ing. Jiří 

Krajča, organizátor výstavy a doprovodné 
konference.

Přednášky, prezentace a diskusní fóra byly 
určeny pro všechny návštěvníky, zejména 
však pro malé a střední podnikatele, laickou 
i odbornou veřejnost, zástupce z řad franchi-
sových poskytovatelů a příjemců a další cílo-
vé skupiny. 

Partner výstavy byla firma Exteria, další 
vystavovatelé, či zajímavé značky. Na násle-
dujících stranách Vám představíme některé 
z vystavovatelských sytémů. 

Kaleidoskop do světa franchisingu

Inovativní kosmetické
bělení zubů
Na rozdíl od tradičních metod bělení zubů je 
kosmetická metoda bělení zubů PEARLSMI-
LE® založena na aplikaci gelu s obsahem pe-
roxidu ne více než 0,1%, který se aktivuje LED 
lampou se studeným světlem. Tato kombinace 
umožňuje zesvětlit zuby šetrně a bezbolestně. 
Kosmetická služba bělení zubů PEARLSMILE 
právem získala mnoho příznivců po celém 
světě. Kosmetický bělící gel PEARLSMILE® ne-
poškozuje zubní sklovinu. Aktivační studené 
světlo eliminuje dehydrataci zuboviny a pod-
ráždění dásní. To vše dělá kosmetickou pro-
ceduru bělení zubů PEARLSMILE® zaručeně 
bezbolestnou a cenově dostupnou.

Služba kosmetického bělení zubů PEAR-
LSMILE® je 100% kosmetickou procedurou. 
Tato služba nevyžaduje další stomatologické 
vybavení a zdravotnický personál, trvá krát-
kou dobu a je zcela bezpečná. 

FRANŠÍZA PEARLSMILE®

Franšíza PEARLSMILE je zárukou úspěchu 
a růstu zisků Vašeho podnikání. Německá 
společnost Pearl Smile GmbH nabízí svým 
partnerům franšízu bez paušálního vkladu 

a měsíčních poplatků za použití obchodní 
značky. Nové partnery společnost zaškolí. 
Franšíza PEARLSMILE® je podnikáním se za-
jištěnou výnosností společně se spolehlivým 
franšízorem, který má praktické zkušenosti 
s poskytováním služeb kosmetického běle-
ní zubů. Jedna sada vybavení umožňuje ob-
sloužit až 15 zákazníků denně. Sada vybavení 
nezabere více než 2 m2 prostoru. Dostupné 
investice zajistí rychlou ziskovost.

Společnost Pearl Smile GmbH má struk-
turovanou základnu smluv pro různé formy 
spolupráce. Můžete zvolit formu spolupráce 
v závislosti na dostupných finančních pro-
středcích k investování. Společnost taktéž 
může nabídnout postavení výhradního zá-
stupce ve Vašem městě, či regionu.

Krásný perleťový úsměv je snem každého 
z nás! Ujměte se příjemné mise darovat lidem 
ÚSMĚVY!

Smart Inovace s.r.o.
Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
M: +420 775 345 747, info@pearlsmile.cz
www.pearlsmile.cz

Ing. Jiří Krajča

Moderní technologie učinily Perleťový úsměv cenově dostupným luxusem pro každého z nás.

Franchisový koncept Mr. KEBAB je první me-
zinárodní franchisou na bázi kebabu ze Slo-
venska. Franchisantům se dostává zaškolení 
jak provozovat fast foody Mr. KEBAB, jak najít 
vhodnou lokalitu, dojednat nájemní smlouvy 
a mohou se spolehnout na potrebnou po-
moc a podporu v oblasti marketingu i v ka-
ždodenním provozu. Franchisový program 
Mr. KEBAB je nenáročný a srozumitelný kon-
cept. Jediné, co musí zájemce o franchisu 
udělat, aby se stal součástí týmu Mr.KEBAB, 
který se rozrůstá a již překračuje hranice Slo-
venska, je mít zájem tvrdě pracovat, aby uká-
zal ii dalším příležitost, které je tu k dispozici. 
Řetězec má velkou budoucnost. Značka Mr. 
KEBAB má ambice stát se v nejbližších 10 
letech uznávanou a mezinárodně rozšířenou 
sítí fast foodů s kvalitním produktem, speci-
fickou image a příjemnou obsluhou.

Příběh značky
„Kebab jsem si oblíbil na svých zahranič-
ních cestách především pro jeho dostupnost 
a rychlou přípravu,“ říká Ing. Ľubor Lelovits, 
zakladatel a autor franchisového konceptu 
Mr. KEBAB. V roce 2005 jsem svoje myšlenky 
zhmotnil do první provozovny v centru Ko-
šic. V červnu 2006 jsme již otevřeli další pro-
voz v obchodním centru GALÉRIA v Košicích.

První exteriérový stánek Mr. KEBAB jsme 
postavili v letech 2007 - 2008 v Szombathely 
v Maďarsku. Byla to nová a zajímavá zkuše-
nost. A výsledek? Stojí za to.

V říjnu 2008 jsme představili náš franchi-
sový koncept Mr. KEBAB na mezinárodní 
franchisové výstavě v Budapešti, kde se se-
tkal s velkým zájmem, a to i díky nepřehléd-
nutelné prezentaci - dokonalé napodobenině 
prodejního stánku Mr. KEBAB postaveného 
přímo na výstavní ploše spojeného s bezplat-
nou ochutnávkou produktů.

V listopadu 2009 se rozšířilo OC GALÉRIA 
v Košicích o druhou etapu a my spolu s ní. 
V současnosti nás najdete na 3. poschodí, 
v části Food court.

Nabití zkušenostmi a elánem jsme v červ-
nu 2010 otevřeli novou provozovnu v největ-
ším obchodním centru v Košicích – ATRIUM 
OPTIMA. Následující roky (2011 – 2014) 
jsme věnovali vývoji a přípravě první mezi-
národní franchisové koncepci s kebabem ze 
Slovenska…“

Cíle a plány
„Před námi je vize silné franchisové sítě Mr. 
KEBAB,“ uvádí směle majitel - Ľubor Lelovits. 
„Naše produkty chceme dostat do povědomí 
široké spotřebitelské veřejnosti a zabezpečit 
značce Mr. KEBAB stabilní místo na meziná-
rodním fast foodovém trhu.

Jeho součástí se můžete stát i vy!“
Mr.Kebab hledá partnery! Zájemci o franchi-
sovou licenci pro ČR a SR - kontaktujte přímo 
majitele:

Ing. LELOVITS Ľubor
Mobil: +421 903 900 150
mailto:lelo@mrkebab.eu
www.mrkebab.eu

Franchisová síť provozoven Mr. KEBAB vznikla na Slovensku v roku 2005. Nabízí no-
vou kvalitu rychlého občerstvení se zdravou volbou. Kuřecí kebab peče bez tuku 
na svislém rožni a vždy je podáván s čerstvou zeleninou. Za ochutnání stojí také 
nízkokalorické hranolky nebo 100%-ní přírodní ovocné šťávy GARDEN. V Mr. KEBAB 
prodávají sýrové, bramborové nebo masové pochoutky, které jinde nenajdete. Jíd-
la připravují z kvalitních surovin a při jejich přípravě používají moderní technologie. 
Mají jednoduchou filozofii – aby lidem u nich chutnalo! A kromě toho u Mr. KEBAB 
najdete i cosi navíc - ochutnávky, akce, dárečky pro děti a úsměv.

 je tu pro Vás!

9 výhod franchisového programu Mr.KEBAB
•  kvalitní značka neustále se upevňující na 

trhu
•  systém neustálé podpory franchisantů ze 

strany franchisora
•  nonstop poradenství - dobré rady po 

telefonu případně osobně
•  propracovaný mezinárodní franchisový 

koncept
•  finální úprava jídel se dělá přímo před 

očima konzumentů
•  příjemná rychlá návratnost vložených 

prostředků do 2-3 let
•  důraz kladený na kvalitní, čerstvé a chutné 

suroviny
•  flexibilní nároky na finance v závislosti od 

velikosti, lokality a úprav
•  přístup k promyšlenému marketingovému 

konceptu značky



Exteria_Blanka pošle

Extéria je jediným franchisovým konceptem, 
jehož služby jsou dané zákonnou povinnos-
tí. Extéria nabízí jedinečnou možnost stát se 
franchisovými partnery. Cílovou skupinou 
jsou veškeré státní a podnikatelské subjek-
ty, jedná se tedy o velmi obsáhlou klientelu. 
„U nás podnikají 3 milióny subjektů a 40 % 
z nich problematiku BOZP a PO neřeší a vů-
bec o této povinnosti neví,“ říká Bc. Miroslav 
Ramach, majitel a zakladatel společnosti.

Problematika bezpečnosti práce (BOZP) 
a požární ochrany (PO) vyplývá z platné 
legislativy (zákona) v ČR, která se neustále 
zpřísňuje. Povinnost zajistit BOZP vyplývá 
ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, 
povinnost zajistit PO ze zákona 133/1985 
Sb. o požární ochraně. V případě, že subjekt 
nemá BOZP a PO, hrozí mu od státních kon-
trolních institucí (OIP, HZS, KHS) pokuta až 
do výše 2 mil. Kč. Společnost Extéria může 
subjekty před těmito sankcemi ochránit. 
Díky patentovanému KNOW-HOW může 
89 % klientům nabídnout nejlepší cenu služ-
by na trhu BOZP a PO.

Pokud se stanete majiteli franchisové licen-
ce společnosti Extéria, můžete využít příle-
žitosti a nabízet tuto službu nejvýhodněji. 
Proto jsou pobočky Extéria velmi úspěšné 

a dosahují v krátkém období zisku. Mini-
mální výkonnost franchisového konceptu je 
nastavena tak, aby návratnost Vaší investice 
nepřesáhla 8 měsíců. V takto krátkém obdo-
bí dosáhnete návratu své počáteční investice. 
Do 1 roku si vybudujete stabilní a ziskovou 
firmu a do 5 let budete mít pasivní příjem, 
který Vás zajistí do konce života.

Proč právě s Extéria, s.r.o.? 
Víte, co vše zahrnuje bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci? Co vše je nutné zajistit pro 
bezpečný chod na pracovišti? Kdy a jak často 
je potřebné nechat zaměstnance proškolit 
o bezpečnosti práce a požární ochrany?

Školení BOZP a PO provádí odborně způ-
sobilé osoby, které zaměstnance seznámí 

	Cílem je vybudovat síť moderních poradenských poboček EXTÉRIA v každém okrese 
v ČR s příjemným a perfektně proškoleným odborným personálem, který poradí a po-
může začínajícím i stávajícím podnikatelům s problematikou bezpečnosti práce (BOZP) 
a požární ochrany (PO).

	Franchisant poskytne těmto subjektům důležité informace a pomůže jim je zavést do 
jejich oboru podnikání. Díky širokému spektru zkušeností dokážeme poradit s problema-
tikou BOZP a PO ve všech oborech (školství, zdravotnictví, výroba, služby, úřady, atd.) Tato 
zákonná problematika je zcela specifická pro každý obor.

	Franchisant může zastoupit klienty v případě kontrol ze strany státních kontrolních 
úřadů, jako je Oblastní inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor (HSZ), Krajská 
hygienická stanice (KHS), a obhájí tak zároveň i svou práci u klienta.
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Extéria, s.r.o. patří k předním profesionálním společnostem 
s hlavní cílem poskytovat kvalitní služby v oblasti bezpečnosti 
práce BOZP a požární ochrany PO u právnických osob 
a podnikajících fyzických osob OSVČ. Filozofií společnosti 
je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní 
instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. 

Podnikejte v profesionálních službách v BOZP a PO! 

Jediný franchisový koncept 
daný zákonnou povinností

Proč franchisy EXTÉRIA?

Výhody pro franchisanta

VIZE: Vybudovat poradenská místa BOZP a PO 
pro podnikatele v každém koutu ČR.

	franchisový koncept BOZP a PO je daný zákonnou povinností

	jedinečná pozice na trhu. Jde o úspěšný a prověřený koncept

	exklusivita lokality, pobočky si nekonkurují

	pomoc a poradenství při otevírání poradenské kanceláře. Detailní manuál pro její provoz

	propracovaný vzdělávací systém EXTÉRIA AKADEMIE

	informační systém BOZPIS pro podporu a řízení obchodu

	centrální marketing, soustavné budování povědomí (propagace značky na výstavách 
a veletrzích, pořádání konferencí, propagace kanceláří pomocí on-line marketingu) 

	jako podnikatel získává úspěšný, ziskový a zákonem daný vlastní byznys, který mu za-
jistí finanční a časovou nezávislost v krátkém období. Úspěšně vybudovanou franšízovou 
pobočku EXTÉRIA, jež generuje dlouhodobě nemalé cashflow se stovkami spokojených 
klientů v regionu, může předat svým dětem nebo prodat za velmi výhodných podmínek.

s možnými riziky, proškolí je v poskytování 
první pomoci a mohou se také zaměřit na 
konkrétní pracovní činnosti, a to například 
na školení práce ve výškách či školení řidičů 
referentských vozidel.

Hlavní náplní činnosti firmy Extéria, s.r.o. 
je poskytnout komplexní servis v oblasti bez-
pečnosti práce a požární ochrany dle plat-
né legislativy u klientů. Nabízí zpracování 
veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, 
dle platné legislativy, profesionální školení 
zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v ob-
lasti BOZP a PO, posouzení požárního nebez-
pečí vč. začlenění, poradenství v BOZP a PO, 
prodej výstražného značení, hasicích pří-
strojů, revize hasicích přístrojů, revize elek-
trických spotřebičů a el. Instalace budov. Sa-
mostatnou kapitolou je internetový obchod 
společnosti Extéria s bezpečnostními tabul-
kami, hasicími přístroji a prostředky atd. 

Shrneme-li služby této společnosti - nena-
bízí pouhou konzultaci a nezávaznou pro-
hlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé, ale 
pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, 
kde provedou kontrolní činnost, upozorní na 
nedostatky. Zavedou celou agendu do systé-
mu, který hlídá termíny jednotlivých školení 
a revizí. Dále pak spolupracují na odstraňo-
vání závad. Administrativní agenda je vedena 
v centrále a na pobočkách společnosti Exté-
ria. Zcela ojedinělá je služba zastupování kli-
entů osobou odborně způsobilou v prevenci 
rizik, technikem BOZP a PO, při kontrolách 
státního odborného dozoru, kterým je In-
spektorát práce (OIP), Hasičský záchranný 
sbor, Krajská hygiena (KH). Zaměstnanci 
Extéria jsou osoby odborně způsobilé v pre-
venci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP 
a technici požární ochrany. Vlastní veškerá 
potřebná osvědčení vydané společnosti TUV 
SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra ČR.

Bc. Miloslav Ramach, majitel společnosti
s manželkou Ing. Martinou Ramachovou



Soutěže Ignite, pořádané společností UPC 
Business a pod záštitou Ministerstva průmy-
slu a obchodu ČR a Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR, se mohou 
zúčastnit již zavedené firmy na trhu, které se 
nebojí nových výzev a mají promyšlený plán 
vlastního rozvoje. „V našem byznysu se často 
setkáváme s malými a středně velkými firma-
mi, které mají skvělé nápady a vize s obrov-

ským potenciálem. Vnímají ale také mnohé 
bariéry. Například přes 70 procent společ-
ností v našem průzkumu uvedlo, že je trápí 
nedostatek prostředků k investicím. Více než 
polovina (52 %) firem pak vidí problém v ne-
dostatečné známosti své značky. Cílem Pro-
jektu Ignite je pomoci těm nejlepším firmám 
ze segmentu SME posunout jejich podnikání 
o krok dál,“ uvedl Martin Pochmon, vicepre-
zident UPC pro firemní zákazníky.

Soutěžní projekty posoudí porota složená 
z předních českých manažerů, podnikatelů, 

ekonomů, publicistů a zástupců veřejné sprá-
vy i akademické sféry. Odborníci budou hod-
notit, do jaké míry jsou projekty soutěžících 
firem podložené realistickými ekonomický-
mi fakty, ale zaměří se také na popis ekono-
mického modelu, udržitelnost rozvoje, ino-
vativnost, originalitu a společenský přínos. 

Jak se do Projektu Ignite přihlásit?
Firmy, které se do soutěžního klání chtějí za-
pojit, předloží prostřednictvím internetové 
aplikace na stránkách ignite.upcbusiness.cz 
stručný popis aktuální činnosti. Ten soutěží-
cí doplní věcným plánem vlastního rozvoje 
a návrhy, jak chtějí stanovených podnikatel-
ských cílů reálnými prostředky dosáhnout. 
Přihlašovací formulář je velmi jednoduchý 
a má pouze jednu stranu. Registrace je ote-
vřená konce května nebo do navršení limitu 
sta přihlášených soutěžících.

Vybírat nejlepší projekty firem může skrze 
sociální sítě i veřejnost.

UPC Business startuje soutěž IGNITE

UPC Business spouští projekt Ignite, který podpoří inovace a podnikání malých a středních 
firem v České republice. Projekt cílí na podnikatele, kteří mají reálné vize o svém rozvoji 
a ambice uspět i na mezinárodní scéně. Vítěz soutěže může svou firmu nastartovat nejen 
díky finanční odměně, ale i zviditelněním svého podnikání a navázáním nových kontaktů 
s potenciálními investory či zákazníky. Tři čtvrtiny malých a středních podniků přitom vidí 
rozvoj svého podnikání jako hlavní cíl následujících dvou let. 

Jestliže se chcete potkat s předními osobnosti 
ze světa retailu a přitom se zúčastnit golfové-
ho klání opravdu na úrovni, RETAIL GOLF® 
CUP 2015 bude jistě dobrou volbou. Tato spe-
ciálka, která nemá v ČR konkurenci, se letos 
bude konat ve vyhlášeném golfovém resortu 
Konopiště a poskytne tak účastníkům krásný 
zážitek nejen ze hry, ale i nádherné prostře-

dí resortu. Letošním ročníkem zároveň tato 
akce posouvá opět laťku výše a mimo tradiční 
skvělou atmosféru, bohatý partnerský pro-
gram, pestré a kvalitní zastoupení různých 
segmentů retailového trhu, také poskytne 
možnost využít golfové vozíky pro všechny 
hráče. Pro lepší komfort při hře a pro více 
prostoru ke komunikaci mezi účastníky.

Zároveň letos, dle zákulisních informací, 
pořadatelé připravují velmi zajímavý golfo-
vý a doprovodný program i pro nehrající 
či tzv. věčné začátečníky, kteří budou moci 
využít nejen golfové akademie s profesio-
nálním trenérem a poté si budou moci jít 
zahrát na 9ti jamkové public hřiště v tom-
to překrásném pohádkovém rezortu, ale 
budou moci využít také pohody wellness 
centra, masérek, jež budou pro všechny 
připraveny po hře, a mnoho dalšího včetně 
rautové snídaně, občerstvení a vyhlášené-
ho závěrečného rautu.

Již nyní se tedy můžete těšit na mini-
málně 100 top-managerů z téměř 70 spo-
lečností a na to, že s nimi prožijete nejen 
příjemný den, vychutnáte si vše co pro Vás 
pořádající společnost monit připravila, ale 
budete si moci zahrát opět i o ceny v hod-
notě cca 500.000,-Kč. Součástí celé koncep-
ce turnaje je, jak je již i tradiční pro tento 
turnaj, citlivé rozdělení flightů, které Vám 
může opravdu pomoci najít nové obchod-
ní partnery. 

Přidáte se také mezi další účastníky tohoto 
turnaje:
 

Přijeďte si tedy užít pohodu neformálního 
prostředí pro rozšíření kontaktů a obchod-
ních příležitostí a popřát si „Hezkou hru!“.

Pořádající společnost:
monit marketing research

Ve stylovém prostředí Buddha-Bar Hotelu 
Prague se setkaly názory ekonoma Tomáše 
Sedláčka s ideální budoucností v podobě vir-
tuální ekonomiky, inteligentních platebních 
karet a práce z domova. Setkáním provázela 
Helena Kohoutová, zakladatelka Ocenění 
Českých Podnikatelek.

Prvním hostem, který představil svůj doko-
nalý svět, byl Roland Katona, manažer akcepta-
ce platebních karet a e-commerce z ČSOB, 
který je generálním partnerem Ocenění Čes-
kých Podnikatelek. Roland Katona zdůraznil 
výhody, které přinesla možnost vstupovat do 
vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem. Mo-
derní platební metody znamenají přidanou 
hodnotu pro zákazníky, zvyšují tržby podnika-
telům a také získávají nové zákazníky. 

„Ženy podnikatelky dominují především 
ve sféře služeb a obchodu. A zde právě 
máme největší možnosti, jak pracovat s infor-
macemi o zákaznicích, jak využívat chytrých 
mobilních terminálů i jak rozšířit možnosti 
služeb pro samotné zákazníky. U kadeřníka 
můžete například zaplatit rovnou i lístek do 
kina a taxi, které vás tam odveze,“ říká Roland 
Katona. Obchodníci také mají díky kartám 
informaci, kteří zákazníci se vracejí a kteří 
jsou náhodní, mohou volit různé odměny ve 
formě věrnostních a dárkových karet a jsou 
mnohem flexibilnější. Karty také mohou ko-
munikovat s mobilem nebo mailem zákazní-
ka, kam mohou poslat třeba účtenku.

Dělají takové moderní technologie svět 
ideálním? Rozhodně jej mění. Dalším hostem 
byl Jan Biroš, trainer ve společnosti Micro-
soft. Ve své vtipné prezentaci navázal na 
téma moderní virtuální kanceláře, která je 
efektivnější pro práci a umožňuje získat více 
času pro život. Uživatelé v České republice 
zdaleka nevyužívají možnosti snadno pří-
stupných technologií. 

„Představte si, že 40 % zaměstnanců si do-
konce stále ještě posílá soubory domů přes 
soukromý e-mail a jen třetina využívá ke sdíle-
ní virtuální úložiště. Většina moderních řeše-
ní je přitom k dispozici na všech platformách, 
tedy nejen na windows, ale i na androidu 
nebo applu, tudíž mohou zaměstnanci nebo 
rodinní příslušníci využívat všech výhod ide-
álního světa moderní komunikace, ať už pra-
cují odkudkoli a na čemkoli,“ říká Jan Biroš.

Poté představil některé nečekané mož-

nosti, které nabízí programy balíku Office. 
Během pár vteřin snadno stáhl graf v excelu 
a díky šablonám jej za okamžik natolik zdo-
konalil, že vypadal jako po mnoha hodinách 
práce. Rovnou do excelu také dokonce stá-
hl obrázek a přímo v programu jej upravil. 
Předvedl, jak snadno programy přepneme 
i do dotykového rozhraní, takže je doslova 
můžeme mít i v kapse. V ideálním virtuálním 
světě nepotřebujeme cédéčko a dokonce ani 
flešku a nemusíme nikam nic vozit, protože 
se ke všemu dostaneme i z dovolené, napří-
klad díky úložišti OneDrive a Office Online.

Kancelářské programy vůbec nemusí být 
nudné a mohou nám pomoci i organizovat 
život. „Používáte Outlook na poštu? Pro co 
jiného, že. Mnohem zajímavější je ovšem ka-
lendář, který můžete kombinovat s mnoha 

dalšími kalendáři pracovními a soukromými 
z dalších aplikací. Snadno tak zjistíte, jestli 
se vám příjezd tchyně nekryje s pracovní 
schůzkou.“

Svět české e-commerce představil další 
host, kterým byl Ondřej Klega, business de-
velopment director z Acomware, která je 
specializovaná agenturou zabývající se pod-
porou byznysu na internetu. Obchod na in-
ternetu znamená nové příležitosti a Ondřej 
Klega představil virtuální svět velkých hráčů 
na trhu.

Čestným hostem večera byl Tomáš Sed-
láček, významný ekonom, který je autorem 
filosoficko-ekonomické knihy Ekonomie 
dobra a zla. Ta byla přeložena do 17 jazyků, 
v mnoha zemích se stala bestsellerem a získa-
la významná ocenění.

„Poslední měsíce trávím hledáním odpo-
vědi na téma ideálního světa a ideálního sta-
vu ekonomiky,“ říká Tomáš Sedláček. „Zjistil 
jsem, že ideálních světů je hrozně málo, a po-
kud už existují, jsou nesnesitelné.“

Na otázku, jaký vztah má k úspěšným že-
nám, Tomáš Sedláček vtipně odpověděl: „Já 
mám ženy rád a některé z nich jsou i moje 
kamarádky. Také mám rád, když člověk za 
sebou nechává nějakou stopu, ať už jde 
o úspěch nebo cokoli jiného.“

Podle něj se ekonomika stává stále více 
femininní. Úspěšní budou ti jemnější a kul-
tivovanější.“ 

Helena Kohoutová to komentovala: „Jsme 
to i my, kdo prodává zážitky a pocity. Ale čes-
ké podnikatelky jsou bezvadné, ať už podni-
kají v jakémkoli oboru.“

Vedle odborných přednášek se ženy na 
setkání mohly potěšit i něčím krásným a pro-
hlédnout si výstavu Příběh prstenu a krásné 
originální šperky od ALO diamonds.

Ocenění Českých Podnikatelek – OCP pod-
poruje české podnikatelky, oceňuje jejich 
projekty, inovace, ekonomický růst, osobní 
přístup, společenský dopad a kultivaci pod-
nikatelského prostředí. Poukazuje na spole-
čenskou odpovědnost drženou v rukou čes-
kých žen a pomáhá budovat hrdé Česko.

České podnikatelky v ideálním světě

Přemýšlíte, tak jako my, co ještě stihnout před příchodem prázdnin a jak co nejvíce podpořit 
svůj business v oblasti retailu, abyste si v klidu mohli odjet na letní dovolenou? 
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Jak by vypadal dokonalý svět? A je vůbec takové místo příjemné k žití? O dokonalém světě 
a moderních technologiích přednášeli hosté na 22. klubovém setkání Ocenění Českých Pod-
nikatelek pod názvem Je dokonalý svět ideální?

Retail Golf® Cup 2015 – velká příležitost 
jak ještě více rozvinout Váš business

Jste česká občanka, podnikáte čtyři roky a jste 100% majitelkou společnosti? Chcete patřit do komunity zajímavých žen?
Poznat ženy se stejným pracovním nasazením?

Přihlaste se do 8. ročníku prostřednictvím
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Účast v soutěži je bezplatná.

V rámci soutěže jsou udělovány ceny v těchto kategoriích:
Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí – kategorie Malá společnost, Střední společnost a Velká společnost

Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka • Cena za výjimečný růst firmy • Cena za inovativní řešení
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UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO VÁŠ EVENT, KDE SE VAŘÍ A TANČÍ NÁPADY
Stylový multifunkční prostor �v samém srdci Prahy �s unikátním výhledem �

na Pražský hrad �a řeku Vltavu, ve výborné dopravní dostupnosti.

Smíchejte byznys s radostí �v netradičních historických prostorách, 
vybavených ikonickým designovým nábytkem a profesionální kuchyní, 

která dodává místu nový rozměr a nové možnosti zajímavých aktivit.

Kontaktujte nás na info@tancicikuchyne.cz, více informací na www.tancicikuchyne.cz
Tančící kuchyně s.r.o., Resslova 1, Praha 2

„Jsme rádi, že můžeme zákazníkům nabíd-
nout v atraktivní lokalitě naše široké port-
folio luxusních postelí a ručně vyráběných 
přírodních matrací a srdečně je zveme na 
návštěvu. Část naší produkce matrací byla 
doteď známá jen jako Přírodní-matrace.cz, 
nyní obě komodity slučujeme pod značku 
Johann Malle. V novém showroomu jsme 
také dali prostor mladým kreativcům a vy-
stavené postele jsou navržené převážně od 
studentů designerských škol. Talentovaným 

studentům máme v plánu dát prostor již 
brzy i v dalších chystaných showroomech 
v ČR,“ říká Jakub Šoufek z Johann Malle 
a.s. Požadavek na showroom v Čestlicích 
byl, aby oslovil cílového zákazníka a repre-
zentoval. Původní showroom ve Vršovicích 
byl malý a nesplňoval nároky pro náročnou 
klientelu. Showroom v Čestlicích je kon-
cipován luxusně a vzdušně, aby se v něm 
zákazníci cítili příjemně a měli možnost si 
vyzkoušet nabízené produkty.

Johann Malle otevřel nový
showroom v pražských Čestlicích 
Český výrobce luxusních postelí a ručně vyráběných přírodních matrací, společnost Johann 
Malle otevřela prodejnu a showroom v nákupní zóně Průhonice-Čestlice. Zákazníci zde mají 
možnost si prohlédnout a vyzkoušet postele a matrace značky Johann Malle. Showroom je 
k dispozici sedm dní v týdnu ve specializovaném dvoupatrovém objektu s nábytkem MoDo. 

Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích - pul-
tový a okénkový prodej. Absolutním vítězem 
v kategorii „prodej přes okénko“ se stal Karel 
Rouča z Karlových Varů. Nejlepší kamen-
nou prodejnou tisku roku 2014 je Trafika 
Karlovina Evy Houhové z Pardubic. Soutěž 
pořádá PNS jakožto největší distributor tis-
ku v České republice. Porota složená z od-
borníků na marketing, obchod a zástupců 
pořadatele vybírala NEJ prodejní místo tisku 
v České republice. „Soutěž TRAFIKA ROKU 
vznikla s úmyslem ukázat na význam tradiční 
trafikantské profese, která byla dlouho pře-
hlížena. Počet přihlášených prodejen tisku 
narůstá již čtvrtým rokem. To dokazuje, že 
titul TRAFIKA ROKU se stává mezi prodejci 

pojmem. Vznikla tím i jedinečná příležitost 
pro setkání úspěšných prodejců s možností 
vzájemně se inspirovat,“ uvedl Radomil Juda, 
generální ředitel PNS.

Hodnotícími kritérii byla zejména kvalita 
vystavení tisku, zákaznický přístup a nabíze-
né služby, ale porota hodnotila také celkový 
vzhled, originální řešení a využití moder-
ních, inovativních postupů. 

Všichni výherci dokazují, že i tradiční 
profesi, jakou je prodej tisku, lze pojmout 
moderně a dynamicky a být v ní úspěšný. 
První novinová společnosti a.s. je největším 
distributorem tisku v ČR. Distribuci realizuje 
prostřednictvím své dceřiné společnosti PNS 
Grosso s.r.o. 

TRAFIKA ROKU 2014
První novinová společnost a.s. (PNS) vyhlásila vítěze čtvrtého ročníku soutěže 
TRAFIKA ROKU.

V současné době Velvet Smile pomáhá še-
stileté Jasmínce, kterou spolu s její sestrou 
srazil nezpůsobilý řidič na jednom z brněn-
ských přechodů. Jeho vinou se nejen Jasmín-
ce, ale celé rodině v jediném okamžiku změ-
nil život. Velvet Smile hledá sponzory, kteří 
spolu s ním pomohou darem získat prostřed-
ky k usnadnění každodenního života holčič-
ky a její rodiny. 

Dalším větším projektem je pomoc dětem 
s poruchou autistického spektra. Jedná se 
o vybudování zahrady základní školy, která 
bude sloužit jako místo pro vybití přebyteč-
né energie dětí. To je nezbytné pro jejich sou-
střední na samostatnou školní výuku. 

Mnoho dětí zůstalo bez rodiny a jsou 
v péči dětských domovů. Co se jiným zdá 
běžné, to je pro ně vzácné. Zážitky - dovole-
ná, návštěva divadla nebo koncertu. Velvet 
Smile bude vděčen za nabídku nezapomenu-
telných zážitků pro děti, jimž pomáhá. 

Velvet Smile by se rád stal další význam-
nou alternativou pro ty, kteří se ocitli v těž-

ké životní situaci a hledají pomocnou ruku. 
Věříme, že díky Brands&Stories, se dostane 
Velvet Smile do povědomí významných spo-
lečností, jimž není lhostejná pomoc potřeb-
ným. Je vítána každá možnost oslovení těch, 
kdo potřebují naši pomoc. O organizaci se 
dozví i lidé, kteří ocení její práci a budou ji 
chtít podpořit. Ve Velvet Smile jsou si vědomi 
zodpovědnosti jak k těm, k nimž míří naše 
pomoc, tak i ke sponzorům. 

„Věříme, že se nám naše práce a úsilí vrátí 
právě tím, že budeme moci dál pomáhat a vy-
kouzlíme na co nejvíce tvářích velvet smile 
- sametový úsměv,“ dodává ředitelka Velvet 
Smile. 

Chcete se dozvědět víc? Chcete si koupit 
některý z reklamních předmětů? Hledáte po-
moc pro blízké?
www.velvetsmile.com,
email: smile@velvetsmile.com;
tel.: 728 122 203, č. účtu: 264 777 366/0300

Velvet Smile … každá pomoc pomáhá!
Každá pomoc pomáhá je mottem a hnacím motorem Velvet Smile, o.p.s., nové charitativní 
organizace, jejíž patronkou se stala zpěvačka Victoria. Obecně prospěšná společnost Velvet 
Smile pomáhá dětem a mladým lidem v nesnázích. Podporuje rodiny, které pečují o děti s fy-
zickým či duševním onemocněním. Taktéž podává pomocnou ruku obětem domácího násilí. 

Eva Halfarová přináší na český trh kvalitní 
světové značky, které se prodávají v prestiž-
ních obchodních domech Saks Fifth Avenue 
a Bloomingdale‘s v New Yorku. Bloomingda-
le‘s bylo pracoviště slavné Rachel ze seriálu 
Přátelé a několik let i pracovištěm Evy Hal-
farové. Její unikátní a netradiční showroom 
Sassylady v centru Prahy se specializuje na 
poradenství a prodej luxusního spodního 
prádla v plném soukromí. Je to jedinečný 
koncept spojený s konzultací odborníka 
v čase, který si domluvíte jen pro Vás! V na-
bídce naleznete především americké znač-
ky jako je Hanky Panky, Elle MacPherson, 
DKNY, Natori, Sassybax, Le Mystére. 

Vadí vám, když vám při nakupování prádla 
neumí nikdo poradit? Nebo vám dokonce 
poradí špatně? 

Showroom Sassylady 
- nákup v soukromí

Populární americká společnost SKECHERS 
vstoupila nově na český trh, když v dubnu ote-
vřela svojí 1. monobrandovou prodejnu v ob-
chodním centru Atrium Flora v Praze. Výhrad-
ním držitelem maloobchodní licence v České 
republice je společnost Vestio Fashion s.r.o., kte-
rá chce přinést tuto kvalitní, atraktivní a moder-
ní obuv českým spotřebitelům. Vzhledem k cel-
kové šíři nabídky produktů si lehce vyberou 
nejen ženy, muži a děti, ale i vrcholoví sportovci.

Expanze je zaměřena v první fázi na velká ná-
kupní centra a dále na centra měst a pěší zóny. 
V pozdějším období rozvoje maloobchodní sítě 
určitě budeme zvažovat i lokality v menších 
městech a menších obchodních centrech. Ame-
rickou firmu SKECHERS založili v roce 1992 Ro-
bert Greenberg a jeho syn Michael v Kalifornii. 

Koncem roku 2014 podepsal se SKECHERS 
smlouvu i světové proslulý bubeník Ringo Sta-
rr, který bude propagovat pánskou řadu, a mla-
dá zpěvačka Demi Lovato, jež se stala tváří pro 
kampaň na sociálních médiích. Tváří SKE-
CHERS je pro rok 2015 i modelka Kelly Brook.

Vstup americké 
dynamické značky 
obuvi SKECHERS



Ze života značek

Koncept Nuance restaurantu pod jeho „ve-
dením“ je přirozeným pokračováním Micha-
lovy cesty za skvělou a tvůrčí gastronomií, 
která je doslova a do písmene uměním - umě-
ním zacházet s obvyklými i neobvyklými su-
rovinami, s bohatstvím chutí, tvarů i vůněmi. 
Ono umění spočívá v drobných nápadech, 
detailech, oněch nuancích, které tvoří pod-

statu celku. Nuance znamená drobnou odliš-
nost, odstín, který však hraje významnou roli. 
Koncept restaurace stojí na moderní české 
a evropské kuchyni a vychází z české tradice.

Součástí koncepce je i propojení zážit-
ků kulinářských s uměleckými - restaurace 
i veřejné prostory hotelu se staly výstavním 
místem současného českého sochařství. Ve 

Nový koncept restaurace hotelu Rott
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Dva roky trvající přestavba chátrající uby-
tovny přinesla své ovoce – nedaleko metra 
Kobylisy vznikl unikátní dům, který nabízí 
bezpečné bydlení pro seniory i současné 
propojení pro všechny generace.

První projekt tohoto typu v České republi-
ce podle francouzského vzoru postavila spo-
lečnost Atkins a Langford Development s.r.o. 

Domov v soukromí a pohodlí i komunitní 
centrum plné zábavy a vzdělání – to je RoSa. 
V domě pro seniory v Praze 8 vzniklo 108 

bytů a 60 procent z nich už má svého nájem-
níka, nebo jsou rezervované. V domě, který 
dnes již nepřipomíná bývalou ubytovnu ve 
špatném stavu má každý obyvatel svoji vlast-
ní nájemní jednotku 1+kk či 2+kk. Důraz je 
kladený na bezpečí a pohodlí nájemníků. 
Přímo v objektu funguje lékař a psychiatr, 
kdokoli z domácích i příchozích tam najde 
rehabilitační personál či obchod se smíše-
ným zbožím, kavárnu a knihovnu. 

„Od začátku nám šlo o to nestavět další 

dům, který uzavře seniory od okolního světa. 
RoSa doslova volá - přijďte k nám, těšíme se 
na návštěvy, využijte některé služby, zajděte 
si k lékaři, vyzkoušejte třeba kurz cvičení pa-
měti, muzikoterapii, naučte se anglicky nebo 
se zastavte v aktiv klubu nebo na výstavu! 
A je to jedno, jestli je vám dvacet nebo sto. 
V Rose je možné všechno..,“ říká za tvůrce 
projektu Anna Ježková, ze společnosti Rezi-
dence RoSa s.r.o

Praha má své centrum pro seniory!
Rezidence a komunitní centrum RoSa v Praze 8 v březnu zahájili svůj provoz. Dům seniorů 
a komunitní centrum s názvem Rezidence a Centrum RoSa otevřely svoje brány novým oby-
vatelům i veřejnosti.

KAŽDÝ DEN A V KAŽDÉM OHLEDU
ŠTÍHLEJŠÍ A PEVNĚJŠÍ!

spolupráci s galerií Goodstuff bude vždy 
s půlroční periodicitou obměňována expo-
zice českých sochařů. V současné době je 
k vidění expozice Tváře umělce Michala Tr-
páka. Restaurant Nuance pojme až 70 osob 
při obvyklém uspořádání, na rauty či koktejly 
pojme pohodlně až 120 osob.

Jana Budinská, general manager – generál-
ní manažerka komentuje: „Změnou konceptu 
a interiéru jsme se rozhodli podnik zmoder-
nizovat a přiblížit se jednoduchosti a aktuál-
nímu trendu v moderní gastronomii.“

Restaurace Nuance je součástí hotelu Rott, 
který byl otevřen v roce 2001. Disponuje 94 
pokoji ve dvou budovách, které původně pa-
třily rodině majitelů železářství U Rotta. Je 
to onen historický dům s výmalbami podle 
předloh Mikoláše Alše a údajně první se skle-
něnou kupolí v Praze, ve které byly prodejní 
prostory a sousední nárožní dům, kde bylo 
zázemí firmy. Hotel poskytuje své služby čes-
ké i zahraniční klientele, převážně v oblasti 
leisure turistiky. Pokoje jsou vybaveny v du-
chu klasicismu konce 19. století a poskytují 
samozřejmě všechen komfort čtyřhvězdič-
kového ubytovacího zařízení. V podzemí 
hotelu se skrývá raně středověký prostor 
Sálu Vincent, který vyhovuje společenským 
a firemním akcím všeho druhu.

Původní restaurace Rott hotelu Rott, s adresou na Malém náměstí, se představila začátkem 
dubna nový koncept, jak kuchyně, tak i interiéru, nově i pod vedením zkušeného šéfkuchaře 
Michala Paulíka.

 „Ocenění Superbrands Award je potvrzením 
toho, že ZEPTER patří mezi spotřebiteli nej-
lépe hodnocené značky v České republice. 
Naplňuje tak prostřednictvím svých výrobků 
svoji misi pomáhat lidem žít déle, zdravěji 
a úspěšněji. Věřím, že toto ocenění bude 
pomáhat zákazníkům při výběru našich pro-
duktů. Zároveň je pro naše zákazníky i ob-
chodní konzultanty ujištěním o výjimečné 
kvalitě výrobků ZEPTER,“ říká generální ře-
ditel společnosti ZEPTER International s.r.o. 
Ciaran S. Kelly. 

Znalost značky ZEPTER byla prověřená na 
základě vícestupňového výběru a průzkumu 
veřejného mínění. Nejdříve Český patento-
vý úřad uvolnil databázi jednoho milionu 
registrovaných obchodních značek, z nichž 
byl společností Bisnode dle obchodních 
výsledků vytvořen užší výběr 1,5 tisíce zna-
ček. Na jeho základě společnost GFK Czech 
provedla národní průzkum trhu, který zjiš-
ťoval povědomí a loajalitu ke značkám. Titul 

Superbrands byl pak udělen po důkladném 
výběru nezávislou, 15ti člennou odbornou 
porotou, složenou z profesionálů v oblasti 
byznysu, komunikace, marketingu, médií 
a marketingového výzkumu. Mezi hodnotící 
kritéria patřily: známost, budování brandu, 
akceptace, inovace a prestiž. Ocenění Super-
brands získávají značky, které mají tu nejlepší 
pověst v daném odvětví. Spokojenost zákazní-
ků s kvalitou a přínosem výrobků značky ZE-
PTER dokládají mnohé reference jejích zákaz-
níků, uvedené také na www.zepterclub.cz.

Roman Sovják, zástupce Superbrands pro 
Českou republiku, říká: „Značky, které titul 
obdrží, se automaticky stávají členy celosvě-
tové rodiny respektovaných značek. Toto 
ocenění by mělo především napomoci spo-
třebiteli se orientovat v okamžiku, kdy si vy-
bírají produkt nebo službu. Věříme, že cena, 
kterou získala značka ZEPTER, je pro její zá-
kazníky ujištěním a povzbuzením při jejich 
každodenních rozhodnutích.“

Superbrands je nejuznávanějším celo-
světově fungujícím programem hodnocení 
značek, který má již dvacetiletou historii. 
Hodnocení a nominace značek na ceny Su-
perbrands probíhá na základě identických 
kritérií, dnes již v 88 zemích světa, včetně 
České republiky. Více informací o Super-
brands na: www.czechsuperbrands.com.

Zepter slaví
Společnost ZEPTER letos slaví 25 let na českém trhu a zároveň obhájila prestižní titul Czech 
Superbrands pro rok 2015. Ocenění získala v kategorii „Malé domácí spotřebiče & vybavení 
pro kuchyni“. O vítězích opět rozhodli čeští spotřebitelé společně s odbornou porotou Brand 
Council složené z 15 nezávislých odborníků programu Czech Superbrands. 


