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PŘÍBĚHY ZNAČEK:
TeeTime
DB Schenker
USSPA
Hansgrohe – Axor
Moser
Pohlreich Selection
Night Pearl
Uomo Napoletano
Dermacol

Na Včelníku
Beleta
Regata Čechy
Reda
Stratasys & MCAE
Achilles
France boulangerie & Patisserie
Extéria
Business for Breakfast

Vážení a milí čtenáři,
Brands&Stories představil čtenářům již stovky značek a 6 let poukazuje na to, že u nás je co obdivovat, ať již jsou to značky, které
založil kdysi dávno předek současného vedení, nebo vzniklé před
několika málo lety. Ani naše odborná část Stores nezůstávala pozadu. Vyprofilovala se jako odborné periodikum, které je respektované mnoha asociacemi a odbornými seskupeními u nás. Již 6 let se
soustavně věnuje konceptům kamenných obchodů. Navzdory tvrzení, že internet zlikviduje kamenný obchod, začalo naše odborné
periodikum pravidelně přinášet ukázky od nás i ze světa, jak může
koexistovat kamenný obchod vedle internetu.
Ale otočme druhou stranu časopisu. I tentokrát si každý z Vás v části Brands jistě najde zajímavý příběh značky. V rubrice Franchising
se dozvíte, do jakých licencí můžete investovat, v rubrice Superbrands se Vám zase představí letos oceněné značky. Ani tomuto vydání oborová rozmanitost nechybí. Dočtete se o promyšleném golfovém portálu společnosti Tee Time, o kolekci nádobí do domácích
kuchyní, kterou s Potten&Pannen vybral pan Pohlreich, jaké jsou
trendy pánské módy pro letošní podzim v buticích Uomo Napoletano dle italských návrhářů, jaké vychytávky mají vířivky značky
USSPA nebo jaké výhody budou mít ti, kdo zainvestují do pozemků
a domů Na Včelníku.
I z oblasti B2B jsou v našem narozeninovém vydání představeny
velmi zajímavé značky, například Stratasys&MCAE, Achilles, Reda,
Schenker, VKF Renzel nebo Nowatron.
Příležitosti šestých narozenin našeho časopisu využiji k vyjádření
vděku všem svým kolegům, kteří spoluvytváří toto dílko. Zejména
grafikovi Jindrovi Liebichovi, který celých 6 let svojí grafikou povznáší úroveň časopisu. Vážím si i toho, že skutečné špičky v nejrůznějších oborech jsou ochotny přispívat k nám a publikovat u nás.
Těší mě také to, že již roky můžeme podporovat chráněnou dílnu
A-mano, která nám svědomitě balí a kompletuje každé vydání.
A samozřejmě můj velký dík patří také Vám, čtenářům, kteří Brands&Stories pravidelně čtete.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Nová edice ročenky
100 stran zajímavého čtení
více než 40 příběhů úspěšných značek ČR
OBJEDNÁVEJTE NA www.czechsuperbrands.com/rocenka2015

Chcete vydávat
svůj firemní časopis?
Naše vydavatelství B&S Communicate s.r.o.
ho pro Vás umí vyrobit na klíč
– redakci, grafiku, tisk i distribuci!
Obraťte se s důvěrou na nás
office@pribehyznacek.cz nebo 777 87 88 17

Autor fotografie: Luboš Josef Marek · Vizážistika & styling: Jiřina Chrtková · www.bohemia-werbung.cz

právě před šesti lety v září jste mohli držet v ruce první vydání našeho časopisu.
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TeeTime

DB Schenker
USSPA

Hansgrohe – Axor
Moser

Pohlreich Selection
Night Pearl

Uomo Napoletano
Dermacol

Na Včelníku
Beleta

Regata Čechy
Reda

Stratasys&MCAE
Nespresso
Odkolek
Teribear
Achilles
Oxalis
Inflagranti

Restaurant Nuance
Duhovka Škola
France boulangerie & Patisserie
Extéria
Business for Breakfast
Pražská plynárenská
Geco
Váhala
Vega Tour
Isover

Příběh společnosti TeeTime SE

Portál golfových nabídek
efektivní způsob prezentace
Nabídky TeeTime SE

Nabídky hřišť

Nabídky partnerů

TeeTime SE je softwarová společnost se zaměřením na golfovou problematiku,
která, protože vývoj tomu chtěl, se přetvořila v obchodní firmu.
Od počátku svého působení firma vyvíjí, spravuje a provozuje informační systém pro
Českou golfovou federaci, později i Slovenskou. Naprostá většina českých golfových hřišť
využívá rezervační a odbavovací systém a pro golfisty je určen www.teetime.cz.
Na trhu není jiný systém, přes který by si chtěl golfista rezervovat svoji hru. Díky identifikaci
golfisty systém určí správnou cenu a šetří tak čas nejen golfistům, ale i recepcím hřišť.
„Z rezervačního systému máme dostatek informací o tom, kdy, kde a jak
často si golfisté svou hru rezervují,“ uvádí Ing. Jan Loužecký, člen představenstva společnosti TeeTime SE, „ a můžeme tak pracovat s přesným zacílením komerčních nabídek, nejen ze strany golfových hřišť. Přes rezervační
systém TeeTime rezervuje hru většina aktivních registrovaných golfistů
v ČR a SK, celkem přes 35 000. To dává prostor nejen k zamyšlení, vycházíme vstříc golfistům i provozovatelům a spustili jsme portál TeeTime plus.
Na něj aktivně golfisty navádíme pravidelným newsletterem a nabízíme
tak třetím stranám velice účinný reklamní prostor. Všechny produkty, které golfisty zajímají, lze na portále efektivně prezentovat“.
Jak se zrodila myšlenka vytvoření vaší firmy
a rezervačního systému pro golfisty?
Před patnácti lety oslovil jeden z majitelů
úspěšné IT firmy, Dr. Jan Loužecký, CSc., tehdy začínající golfista plný entusiasmu, vedení
České golfové federace s myšlenkou vytvořit
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online systém pro řízení golfového sportu.
Stavěl na zkušenostech z tvorby první elektronické banky. Vznikl tak tzv. Federační
server ČGF.
Investiční projekt to byl nakonec ovšem
větší, než se očekávalo. Přirozeně tak vznika-

ly systémy doprovodné, komerční povahy. To
bylo posléze i důvodem vzniku samostatné
společnosti TeeTime a.s.
Rezervační systém TeeTime.cz v dnešní
podobě je několikátou generací. Jde o velmi
vyspělý systém, stejně jako server České golfové federace a systém pro odbavení na golfových hřištích.
Unikátnost řešení spočívá v propojení
všech systémů. Díky tomu dnes používá
tyto systémy naprostá většina golfistů u nás
i na Slovensku. Okolní golfový svět nám tiše
závidí.
Úspěch celého řešení byl před několika
lety upevněn vstupem investičního kapitálu
do společnosti, vznikla nová, modernizovaná pojetí. Systémy TeeTime jsou nyní dostupné i na mobilní platformě. Společnost
se transformovala a TeeTime SE je moderní
společností evropského typu s ambicí dále
systémy rozvíjet a šířit do dalších golfových
destinací.

Přesto, že rezervační systém Tee Time je mezi
golfisty všeobecně znám, přibližte ostatním,
jak funguje?
Každý golfista, který si chce zahrát, vybírá pro
svou hru hřiště, hrací čas a své spoluhráče.
K tomu si potřebuje udělat rezervaci. Principiálně má dvě možnosti: zavolat si na recepci klubu, musí se však dovolat a správně se
trefit do volného času recepční nebo si hru
po předchozí registraci na www.teetime.cz,
pohodlně zarezervuje. Novou možností je rezervace hracího času prostřednictvím stejnojmenné aplikace pro mobilní telefony (dnes
máme již 4 platformy).
Přes portál TeeTime nebo jeho mobilní
aplikaci je pak schopen se online rezervovat
na většině hřišť v ČR a SK. Z pohodlí svého
počítače či mobilního telefonu. Taková rezervace je jednoznačně identifikována a recepce může hráče při příchodu ihned a rychle
odbavit. Aplikace pak nabízí řadu užitečných
funkcí, jako statistiky své hry, přehled a bonifikaci hřišť, notifikaci hry svému spoluhráči
a další.
Jaký byl popud ke spuštění zmiňovaného marketingového portálu Tee Time Plus?
Jako provozovatelé systémů jsme často oslovováni s propagací ze strany golfových resortů i třetích stran. Více než 35 000 golfistů,
kteří si přes nás svou hru rezervují, představuje skupinu, kterou jsme dříve oslovovali ad
hoc, prostřednictvím direct mailingu. Tento
způsob se ukázal jako málo efektivní. Nabídky se vzájemně křížily, šly proti sobě a někdy

i poškozovaly zájmy jednotlivých hřišť nebo
narážely jako nevítaný obsah v golfovém
prostředí. Nicméně golfisté začali chodit na
tento portál sami a aktivně kvůli akčním nabídkám, které se zde občas objevily.
Radek Srb, který je u nás zodpovědný za
obchod a marketing, přišel se zajímavou
myšlenkou soustředit vše kolem golfových
nabídek na jednom místě a vyrobit portál
teetimeplus.cz, tedy rozcestník pro golfisty,
kteří si zde mohou jednoduše a přitom strukturovaně prohlédnout nabídky naše, nabídky
resortů, případně nabídky třetích stran. Součástí konceptu je pravidelný newsletter. Včas
před jeho odesláním sestavíme akční zajímavé nabídky a rozesíláme registrovaným golfistům. Čtenář se tak dozví s pomocí užívání
klíčových slov nabídky, že například v sekci
„Partner“ jsou tři zajímavé nabídky z oblasti
golfového vybavení. V případě „prokliku“
v newsletteru aktivně přivede golfistu na nabídku v plném znění na portál Tee Time plus.
Pro koho je portál určen a jak může být užitečný?
Zacílen je na 35 000 aktivních golfistů, kteří
dostávají s měsíční pravidelností Newsletter
TeeTime Plus, derivát portálu. Užitečný je
hlavně v soustředění zajímavých nabídek,
ušetření času a složitého hledání. Pro jednotlivá hřiště je to velmi zajímavý způsob reklamy,
protože nemají jinou možnost, jak se k celé té
mase golfistů efektivně dostat. Hřiště zde mohou uplatnit své pobídky s měsíční pravidelností a rovněž mohou libovolně obměňovat

či přidávat další zajímavosti a novinky v průběhu měsíce. Velmi zajímavý je pro naše partnery, kteří mohou přes portál velmi efektivně
nabízet své produkty cílené na golfisty.
Jaká jsou očekávání a argumenty pro partnery
portálu?
Reklamní prostor, který jsme vytvořili pro
naše partnery, je zajímavý nejen pro firmy pohybující se dlouhodobě v golfovém
businessu, ale je jistě vhodný i pro firmy,
pro které je portfolio klientů z řad golfistů
atraktivní a které se teprve chtějí v golfovém
prostředí etablovat a uplatnit. Naše cenová
politika upřednostňuje dlouhodobou spolupráci před nahodilým rozesíláním ad hoc
pobídek, proto je náš produkt cenově velmi
příznivý. Věříme, že každý partner, který nás
osloví, tak si v nabídce našich partnerských
balíčků najde svůj způsob propagace, který
mu vyhovuje. Propagace je velmi komplexní nejen na portále teetimeplus.cz, ale i na
teetime.cz, při rezervaci hry v řádu tisíců
prodaných voucherů. Zajímavou možností
jsou i hrací fee pro své obchodní partnery,
možnost aktivní propagace a vystoupení na
pravidelných konferencích s majiteli a manažery golfových resortů.
				
Zájemci o partnerství na portálu
Tee Time Plus, obracejte se na Radka Srba:
e-mail: radek.srb@teetime.cz,
tel.: +420 602 121 089

www.teetimeplus.cz
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Současnost DB Schenker

Logistický partner s pozoruhodnou
historií a inovativní budoucností
Když Gottfried Schenker v roce 1872 založil firmu Spedition Schenker & Co a položil tak základy sběrné služby, netušil, že se rozvine v jeden z nejmodernějších logistických systémů na světě. Díky manažerským schopnostem a vynalézavosti zakladatele dala
později jeho přeprava kusových zásilek po železnici základy moderní spedici. Myšlenka konsolidovat menší zásilky do větších celků
vedla k úplně novému, cenově dostupnému a rychlému dopravnímu systému železniční, silniční, námořní a vnitrozemské vodní
dopravy. Jeho úspěšná idea "doprava jednoho přepravce od domu k domu" mu přinesla výsadní postavení na trhu, protože byl
schopen plnit požadavky svých zákazníků lépe a rychleji než konkurence. Společnost se drží tohoto přístupu až dodnes.
Vstup DB Schenker jako poskytovatele integrované logistiky do České republiky se datuje k 1. březnu 1991, kdy byla v Praze založena společnost SCHENKER CS Interlogistik.

V příštím roce tedy oslaví 25 úspěšných let.
Trh s logistickými službami patří k nejrychleji
se vyvíjejícím odvětvím. Nutí logistické firmy
přizpůsobovat se požadavkům zákazníků a vyhledávat stále nová řešení.

Outsourcing logistických služeb
Tomáš Holomoucký,
ředitel DB Schenker v České republice
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Podle statistických údajů se průmysl v České
republice v posledním roce opět probouzí
k životu a počet vyrobeného zboží, přepravených zásilek i nově postavených logistických
parků stále narůstá. Především na průmyslově silných místech je obrovský zájem o skladovou logistiku. Zakázky ale rostou i z toho
důvodu, že se výrobci z opatrnosti obávají
jakýchkoliv větších investic do vlastního logistického řetězce. A pokud je to jen trochu
možné, preferují v oblasti přepravy zboží
outsourcing. Čím dál častěji tak svěřují tuto
oblast spedičním a logistickým specialistům.
Jedním z dalších trendů, je odklon od malých
firem a příklon k těm velkým společnostem,
které jsou schopné realizovat větší úspory
z rozsahu, investují do dalšího rozvoje, moderních technologií a bezpečnosti. Daří se

především logistickým firmám, které mají
vizi, kvalitní řízení a umějí odhadnout budoucí vývoj a možná rizika.

Nová logistická centra
„V oblasti logistiky je často skloňovaným slovem slovo efektivita, což souvisí také s dopravou. Jako přepravce se snažíme u zákazníků
o maximální efektivitu. Nabízíme outsourcing
jednotlivých částí nebo celého logistického řetězce. Abychom udrželi kvalitu a kapacitu naší
sítě, průběžně rozšiřujeme stávající kapacity
a stavíme nová logistická centra,“ komentuje
současnou situaci na trhu Tomáš Holomoucký,
ředitel DB Schenker v České republice. „V loňském roce se nám podařilo otevřít tři nová logistická centra. Nový logistický terminál v Ostravě o rozloze 5 100 m2, který se těší velkému
zájmu zákazníků, profituje také z dobrého
dopravního napojení Ostravy na Brno a Katowice, což zvyšuje zájem společností o tuto
lokalitu. Vedle toho se díky novým možnostem skladovat nebezpečné materiály (např.
hořlaviny) zaměřujeme na severní Moravě i na
zákazníky z chemického průmyslu. Na konci

loňského roku jsme otevřeli další dva logistické sklady v Novém Jičíně a Mladé Boleslavi,
které rozšířily nabídku našich logistických služeb v těchto regionech. Není asi překvapením,
že v Mladé Boleslavi se zaměřujeme zejména
na automobilovou logistiku, “ uvádí Tomáš Holomoucký.

účinné a efektivní logistické řešení. Zákazníci
tak ušetří mnoho času a mohou se plně soustředit na klíčové aktivity svého podnikání,“
konstatuje Tomáš Holomoucký a dodává: „Zajišťujeme také další doprovodné služby, jako
jsou celní odbavení nebo instalace exponátů
na veletrzích.“

Novinky v mezinárodní přepravě

Inovace pro letošní rok

Nejvýznamnější kroky v mezinárodní perspektivě podnikl DB Schenker v oblasti přepravy
mezi Dálným východem a Evropou, což souvisí se stále se zvyšující poptávkou po železničních přepravách z Číny a do ní. Společnost se
zaměřila na optimalizaci řešení těchto přeprav
a vloni v září bylo spuštěno nové železniční
spojení z Hamburku do průmyslového centra
Zhengzou v provincii Henan. Díky tomu může
DB Schenker klientům nabídnout rychlejší
servis – pravidelná železniční linka je v průměru o 20 dní rychlejší než námořní doprava.
Cesta trvá přibližně 17 dnů, měří 10 214 km
a vede přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán. Díky zkrácení doby přeprav tak zákazníci DB Schenker mohou lépe reagovat na
požadavky trhu a snížit náklady na skladové
zásoby zboží.

I v tomto roce pokračuje DB Schenker v investicích do nových systémů, inovací, rozvoje zaměstnanců, ale také dobré atmosféry
a sociální pohody ve firmě. V kamionové přepravě po Evropě navýšila společnost počet
linek a některé spoje napřímila, stalo se to
už u linek do Německa, Rakouska nebo Francie. Rozšiřuje také stávající skladové kapacity
v sedmi lokalitách, ať už rozvojem terminálů
nebo stavbou nového logistického centra.
Nové lokality vybírá velmi pečlivě a vyhodnocuje mnoho parametrů pro budoucí rozvoj.
V poměrně krátké době tak naroste skladová
plocha DB Schenker o 20 tisíc m2. Přestože na
trhu není dostatek dopravní kapacity, řidičů,
ani kvalitních zaměstnanců, zvyšuje kvalitu,
propustnost a kapacitu své sítě. Chystá rovněž
řadu novinek v oblasti e-commerce, v online
komunikaci, zavedla nový systém reklamací
a posiluje zákaznická centra.

Audit logistických procesů
„Našim zákazníkům nabízíme logistickou analýzu a návrh řešení jejich logistického řetězce,“ vysvětluje šíři služeb ředitel společnosti.
„Jedná se o analýzu, plánování a řízení toku
materiálu a informací s cílem určit oblasti pro
zlepšení. Nejdříve analyzujeme stávající logistickou síť, definujeme slabá místa a oblasti pro
zlepšení, přineseme návrh řešení a podporu
při rozhodování. Následně navrhneme optimální řešení, které by splňovalo dlouhodobé
požadavky zákazníka. Díky tomu, že důkladně
známe náš obor a máme rozsáhlé zkušenosti s projektováním, jsme schopni navrhnout

Kombinovaná přeprava
V poslední době velmi diskutovanou, ale určitě zajímavou a v mnoha případech i výhodnou alternativou ke klasické silniční přepravě
je přeprava kombinovaná. Ta funguje buď na
principu kombinace několika typů přepravy,
které na sebe vhodně navazují, nebo formou
intermodálních návěsů, což je vedle železničního vagonu nejrozšířenější přepravní jednotka v kombinované přepravě. Společnost DB
Schenker nabízí zejména kombinovanou přepravu silnice-železnice-silnice. Potenciál pro

rozvoj kombinované dopravy vychází z rostoucího tlaku nejen na cenu přepravy, ale rovněž
rychlost dodání zboží, kde kombinace levné
železniční dopravy a rychlé silniční dopravy
představuje efektivní řešení. Samotné kombinované přepravy jsou výhodné zejména pro
delší vzdálenosti, velmi často v návaznosti na
Čínu. Úspěšně je DB Schenker realizuje i v automobilovém průmyslu, v oblasti elektroniky
nebo průmyslové výroby.

Cítíme odpovědnost k našemu okolí
DB Schenker má v oblasti společenské zodpovědnosti bohaté zkušenosti. „V rámci celé
korporace máme environmentální cíl snižování emisí CO2 o 20 % do roku 2020, proto
jsme také v Česku vybudovali tři terminály se
železniční vlečkou a zákazníkům častěji nabízíme kombinovanou nebo železniční přepravu. Snažíme se snížit energetickou náročnost
a zmenšit zátěž životního prostředí také při
výstavbě poboček a terminálů, kdy využíváme například solární energii. V tomto roce
také rozšíříme počet nákladních i osobních
automobilů s pohonem na CNG. Zaměstnanci
na všech pobočkách jsou zapojeni do sběru
elektroodpadu v rámci projektu Zelená firma,"
uvádí Tomáš Holomoucký.
„Důležitá je pro nás i oblast sociální, kde
dlouhodobě spolupracujeme a podporujeme
organizace jako Centrum Paraple, SOS Dětské
vesničky nebo International Humanity,“ říká na
závěr představení firmy Tomáš Holomoucký.
„V rámci sponzoringu se zaměřujeme na
rozvoj kultury a sportu, stali jsme se nově
partnery festivalu vážné hudby Smetanova
Litomyšl. Potkáte nás jako dobrovolníky na
Běhu pro Paraple, na akcích SOS Dětských
vesniček nebo při údržbě naučných stezek
v CHKO Křivoklátsko. Sportovní příznivci se
již tradičně s námi mohou potkat na Jizerské
50 nebo na golfovém turnaji Czech Masters.“
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Současnost USSPA

Současnost USSPA

Dokonalá relaxace
po náročném jednání,
sportovním výkonu
nebo dlouhé cestě ...

Spa doma nebo v hotelu
Jedním z účinných prostředků kompenzace náročného životního stylu je, mimo
jiné, i pobyt ve vířivých bazénech. Tvoří atraktivní prostředí pro relaxační zážitek
nejen v létě, ale po celý rok. Umožňují nám tak vypnout a užívat si blahodárné
účinky hydromasáže. Vířivka toho však může umět mnohem více. Je vybavená
arzenálem technologií tak, aby vám požitek maximálně zpříjemnila.
Největším domácím výrobcem vířivek je firma USSPA, která letos oslavila 20. výročí od
svého založení Je dnes třetím největším hráčem na evropském trhu a vyváží do 20 zemí
světa. 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. 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.

Nová generace vířivek iN
jako „iNteligentní“ či „iNtimní“
Česká rodinná společnost USSPA představila
také při příležitosti 20. výročí svého založení
novou generaci vířivek USSPA | privat. „Využili jsme své zkušenosti, inspirovali se trendy
z různých oborů a vytvořili jsme moderní
zařízení, které znamená posun pro celé odvětví. Zásadní důraz jsme kladli i na dlouhou
životnost a snadnou servisovatelnost výsledných produktů. Výsledkem jsou elegantnější a hlavně komfortnější, sofistikovanější
a přitom uživatelsky přívětivější spa,“ uvádí
k onomu převratu ve vířivkách Kateřina Kadlecová.

Koncepce zobrazování
Nová generace vířivek USSPA je charakteristická nejen svým čistým jednoduchým
designem, který vznikl ze spolupráce kmenového designera USSPA Petra Slaniny a designera Filipa Streita ze studia Divan Design.
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Srdce každé vířivky tvoří zabudované technologie plné unikátních funkcí, které jinde
na světě u spa nenajdete.
Mezi inovace nových spa s celou řadou
revolučních funkcí patří rozvaděč USSPA iNtellismart, jenž přináší unikátní inteligentní
systémy, které automaticky řídí chod vířivky
na základě průběžné analýzy a vyhodnocování. Hlavní inovace v oblasti techniky a technologie doplňují nové způsoby ovládání
i nový iNvision display, výjimečný tím, že
zcela mění koncept zobrazování ve spa. Displej zde již není jen pro nastavování chodu,
ale nově slouží jako přehledný informační
panel pro uživatele během koupele. U jeho
vývoje, stejně jako u vzniku ostatních technologií, stál Ing. Jan Kadlec, výkonný ředitel
společnosti USSPA.

iNvision display přečtete i bez brýlí
„Nový displej jsme navrhli tak, aby jasně zobrazoval podstatné informace pro uživatele
spa během koupele. Mimo ty běžné (například teplota vody, čas, indikace chodu topení
a filtrace) jsme jako první v oboru přinesli
možnost zobrazení venkovní teploty, což má

své specifické kouzlo především u venkovních instalací v zimních měsících (sledovat,
že venku je mínus 15 °C, když voda má 38 °C,
rozhodně podpoří euforii z koupele)“, říká
ing. Jan Kadlec. Vířivky USSPA také jako první přináší funkci „minutka“. Jedná se o jednoduché grafické znázornění doby pobytu
ve spa, kterou je možno nastavit podle aktuálních požadavků uživatele a doporučení
v rámci hydroterapeutických zásad.
Na dálku můžete vířivku ovládat pomocí mobilu nebo internetu. „Naše USSPA |
privat jsou prvními vířivkami standardně
ovládanými pomocí mobilní aplikace dostupné pro iOS i Android, která komunikuje
i přes Bluetooth nebo internet. Pokud vířivku připojíte k internetu, můžete ji navíc
přes webové rozhraní ovládat odkudkoli na
světě. V případě problému nám naše vířivka umí přes internet odeslat servisní log.
Zákazníkům tak minimalizujeme servisní
náklady,“ říká Jan Kadlec z firmy USSPA.
Přes mobilní nebo webovou aplikaci lze
s vířivkou provádět vše podstatné - ovládání
čerpadel, změnu teploty, zobrazení chodu
čerpadel, lze získávat informace o chodu
filtrace a upravovat ji, nebo můžete nastavovat úsporný režim chodu vířivky. Vířivka
nemusí být za každou cenu připojena ani
k internetu, některé vířivky na trhu lze plně
ovládat i pouze přes Bluetooth. Kvalitní
rozvaděč umí identifikovat i počínající závady elektronických komponent nebo vás
upozorní na včasnou výměnu vybraných
dílů s končící životností a umí naplánovat
i úsporný režim spa. Stačí zadat datum a čas
příštího užití vířivky, a ta už sama provede
další kroky, aby minimalizovala spotřebu
energií. K zadanému termínu vám sama
ohřeje a přefiltruje vodu.
Aby byla vířivka vždy čistá i při intenzivním každodenním využívání, je její rozvaděč vybaven automatickým systémem pro
trvalé udržování čisté vody. Takový automat
ve vířivce v závislosti na intenzitě využívání
a velikosti spa sám upravuje chod filtrace
a čištění.
Firma USSPA za svou dvacetiletou historii
přinesla celou řadu inovací, které posouvají celý obor kupředu, je držitelem několika
patentů a certifikátu kvality Czech Made,
získala mnoho prestižních ocenění v ČR i zahraničí.

Komerční spa
se liší od privátních
Komerční vířivka na rozdíl od privátní je
konstrukčně i technologicky vybavena na
provozování v náročném zatížení. Základem
komerční vířivky je tvarovaná skořepina
s hydromasážním systémem. Tvar musí odpovídat specifickému používání. Typickým
znakem profesionální vířivky jsou přepady
pro vodu, ať už celoobvodové nebo integrované. Díky nim je zajištěna maximálně rychlá
výměna vody z hladiny, ideálně z co největší
plochy spa. Voda pak putuje přes vyrovnávací nádrž do filtračního systému, ze kterého
se po dalším ošetření a ohřevu vrací zpět do
skořepiny. Celý systém je navržen pro fungování s významně větším objemem vody, který
je důležitým předpokladem k rychlému rozpuštění / zředění nečistot ve vodě

USSPA | profi vířivky
pro vaše wellnes centrum
Tak jako je v hotelovém provozu investováno
do profesionální kuchyně, kávovaru, koberce, je třeba stejným způsobem přistupovat
k vybavování wellness provozu a k vířivkám.
Spa neboli vířivka je dnes naprostým základem vybavení každého špičkového wellness
provozu. Stejně jako wellness zóny pro současné hotely, penziony, sportovní kluby, fitness a rehabilitační centra. Dnes již nestačí
vybavit wellness zónu malou privátní saunou
nebo privátní vířivkou. Klienti očekávají nadstandardní služby ve všech ohledech.
Jedině správně navržené wellness s profesionální vířivkou je zárukou trvalého zájmu
klientů. Spokojení uživatelé jsou pak nejlepší
referencí pro zajištění trvalého zájmu stále
nových hostů. USSPA | profi nabízí ucelené
řešení pro komerční provozy, ergonomicky
propracované vířivky s technologií údržby
vody na špičkové současné úrovni.
USSPA | profi jsou první vířivky, které
přináší dokonalé pohodlí známé z domácích
spa do komerčního využití. Produkty USSPA
| profi lze rozdělit do dvou základních skupin – modely s celoobvodovým přepadovým
žlábkem Arena, Dino, Divan, Polo. Jsou typickými představiteli produktů do veřejných
provozů, kde jsou stále odkryté. USSPA |

profi ovšem nabízí také dva modely (Master a Rondo), s integrovanými přepadovými
žlábky. Ty zajišťují potřebný odtah vody z hladiny a přitom umožňují zakrytí termokrytem
v době, kdy se vířivka nepoužívá. Termokryt
dokonale zabraňuje úniku tepla a vlhkosti
a navíc umožní celoroční použití v exteriéru
i těmto komerčním spa při minimální energetické náročnosti. Svým klientům tak můžete dopřát fantastické zážitky z relaxace pod
hvězdnou oblohou i ve sněhových závějích.

Který z modelů USSPA | profi vybrat
pro vaše wellness
Atraktivní design všech modelů USSPA |
profi je navýsost funkční a estetický. USSPA
| profi snoubí efektivní provoz s maximálním výkonem. V nabídce naleznete ten správný model pro každé komerční použití. Zatímco Rondo je poměrně univerzální, luxusní
Master je špičkovým řešením pro uzavřené
wellness provozy hotelů, spa-center apod.,
kde je nejdůležitější hydroterapeutický efekt.
Naopak Arena, Polo, Dino a Divan jsou vhodné pro provozy s velkým počtem návštěvníků
za den včetně veřejných bazénů a koupališť.
Arena je díky své nezvykle velké kapacitě ideálním řešením tam, kde bývá nápor nárazový,
jako například u sportovních týmů, kde přichází relaxace na řadu po tréninku nebo po
utkání. Unikátní opláštění Kompakt modelu
Divan řeší problém stávajících hotelů, penzionů a nejrůznějších wellness provozů s prostorovým limitem, kdy je wellness budované
dodatečně - rozměr minimálního prostoru je
pouze 500 x 500 cm.

Více na www.usspa.cz
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Současnost firmy Hansgrohe

Příběh značky AXOR

Designová špička
v oblasti
sanitární techniky

Designové vize ve Vaší koupelně
Axor je designovou značkou společnosti Hansgrohe SE. Vybraní architekti, bytoví návrháři
a designéři rozvíjejí v kolekcích Axor své vize
o životním prostoru koupelny. Kolekce Axor
nabízí mnoho různých, trvale aktuálních řešení pro vytvoření individuální koupelny na nejvyšší estetické a technické úrovni. Zvučná jmé-

Firma Hansgrohe CS s.r.o. je dceřinou společností německé firmy
Hansgrohe SE. V letošním roce oslavila 20. výročí od svého založení
a patří mezi nejvýznamnější firmy v sanitární branži. Zákazníkům
v České republice a na Slovensku nabízí kompletní sortiment včetně
koupelnových baterií, sprch, koupelnových doplňků a kuchyňských
baterií. Od r. 1999 má své působiště v Brně, kde je umístěna vzorkovna
a školicí prostory. Letos byla činnost firmy oceněna cenou Superbrands,
udělovanou nejvýznamnějším značkám v jednotlivých oborech.
Společnost Hansgrohe SE s hlavním sídlem
v německém Schiltachu ve Schwarzwaldu
získala během své stočtrnáctileté historie
v oboru sanitární techniky pověst inovátora
v oblasti technologií, designu a trvalé udržitelnosti.
Baterie, sprchy a sprchové systémy – to jsou
originální výrobky, díky kterým je koupelna
více funkční, komfortnější a hezčí. Produkty
Hansgrohe najdeme v prestižních prominentních projektech, např. na zaoceánské
lodi „Queen Mary II“, v terminálu 5 na londýnském letišti Heathrow, v Burj Khalifa
v Dubaji (v současné době nevyšší budově
světa) a také v Úřadu Spolkového kancléře
v Berlíně, v luxusních bytech Yoo v New Yorku nebo na univerzitě „Masdar City“ v Abu
Dhabi. Firma a její produkty získaly řadu
ocenění, naposledy mimo jiné cenu Red Dot,
Wallpaper* Design Award 2014 v kategorii
„Nejlepší koncept sprch“ a Interior Innovation Award 2014 „Best of Best“.
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na designérů jako Ronan a Erwan Bouroullec,
Antonio Citterio, Front, Jean-Marie Massaud,
Nendo, Phoenix Design, Philippe Starck, a Patricia Urquiola dnes patří k partnerům značky
Axor. Díky nim je život v koupelně krásnější.
Ředitelem značky Axor je Philippe Grohe,
vnuk zakladatele firmy Hanse Grohe.

Hanse Grohe, se narodil v roce 1967 ve Švýcarsku.
Tento vystudovaný fotograf a ekonom absolvoval
řadu stáží v USA a teprve potom, v roce 1997,
převzal obchodní vedení francouzské distribuční
společnosti Hansgrohe. V roce 2001 se vrátil zpět
do hlavního sídla rodinné firmy v Schiltachu ve
Schwarzwaldu, aby převzal vedení značky Axor,
designové značky společnosti Hansgrohe SE. Pro
tohoto vášnivého fotografa je charakteristický pocit
sounáležitosti s přírodou a vášeň pro sport.

čisticím prostředkům a dalším vnějším vlivům.
Manufaktura Axor nabízí v současnosti patnáct standardních povrchů a odsouhlasuje
mimoto každé další přání barevného prove-

dení se zákazníkem. Dodatečně lze laserovou
technikou nanášet na armatury, sprchy nebo
příslušenství speciální popisy, loga a znaky.
Tak propůjčuje každá modifikace koupelně
osobní rukopis s vysokou hodnotou.

Axor manufaktura
umožní osobní rukopis

V aktuálním hodnocení organizace International Forum Design (iF) nejlepších
podniků světa v oblasti designu zaujímá
Hansgrohe SE 11. místo ze všech cca 2 000
evidovaných firem.

asi dvě třetiny v Německu. Firma, která intenzivně vystupuje proti plagiátům a zcizování duševního vlastnictví, má své výrobní
závody v Německu, Francii, Holandsku, USA
a v Číně.

Se 740 body překonává tato firma z německého Schiltachu, specializovaná na armatury
a sprchy, dokonce i takové podniky jako např.
Daimler, Volkswagen, Adidas a vede tak na
seznamu designových hitů sanitární branže.

Hansgrohe CS s.r.o., Dornych 47, 617 00 Brno
tel.: +420 511 120 550
e-mail: info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz
www.hansgrohe.sk

V roce 2014 dosáhla firma
se svými značkami Axor,
Hansgrohe, Pharo a Pontos
obratu více než 874 mil. euro
(2013: 841 mil. euro). Skupina Hansgrohe dnes zaměstnává více než 3600 pracovníků po celém světě, z toho

Philippe Grohe, vnuk zakladatele firmy

Nabídka oddělení Axor manufaktura, které
vzniklo v r. 2002, sahá od speciálních povrchových ploch až k popisům, ušlechtilému
gravírování a přizpůsobení délek. Řemeslný výkon je v manufaktuře Axor doplněn
o špičkovou techniku. Armatury jsou potahovány speciálními kovovými vrstvami ve
vlastních PVD komorách. Při „Physical Vapor Deposition Technology“ (zkracováno
PVD technologii) se při laboratorních podmínkách používají ušlechtilé plyny, které
jsou v silném magnetickém poli „zapalovány“, vypařují se a vytvářejí přitom speciální
povrchovou vrstvu. Ta je potom obzvláště
odolná proti poškrábání a rezistentní proti

Axor Starck V předvádí sílu
a krásu vody v nejvyšší možné míře
Skleněná armatura s viditelným vírem je více
pramenem než vodovodní baterií a byla na veletrhu ISH 2015 poprvé představena ve třech
nových verzích výtoku. Diamantové a fasetové vybroušení přitom završují organický
design Philippe Starcka; nový porcelánový
výtok propůjčuje armatuře jemný vzhled.

Nová elegance
K novinkám značky Axor uvedeným na trh
v letošním roce patří kolekce Axor Citterio
E a nový program doplňků Axor Universal
Accessories. Oboje vyvinula značka společně
s architektem a designérem Antoniem Citteriem, který zde opět prokázal své umění mistra elegance a svůj potenciál.
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KŘEHKÁ KRÁSA

K Ř I Š ŤÁ LOV ÝCH VÁ Z
MOser patŘí K nejstarŠíM ManufaKturÁM V eVrOpě, jejICHž
VěHLas je ZaLOžen na dOKOnaLéM ZVLÁdnutí prOCesu ruční
VÝrOby, na OrIgInÁLníM desIgnu a MIMOŘÁdné KVaLItě VÝrObKů.
Nápojové kolekce, interiérové doplňky a umělecké
rytiny Moser v charakteristických barvách a osobitých tvarech patří v oblasti ruční výroby luxusního
křišťálu mezi nejlepší díla na světě. Křišťál Moser
svou nadčasovou uměleckou a užitnou hodnotou
vytváří nezaměnitelný životní styl a je rovněž výhodnou investiční příležitostí.
Pro každou novou kolekci vybrat a “znovuzrodit“ několik historických mistrovských kusů – to je záměr sklárny
Moser již několik let. Vedle rytiny je další mistrovskou
dekorativní technikou Moseru umělecká malba. V roce
1878 získal Ludwig Moser rakousko-uherské privilegium
za zvláštní způsob výzdoby reliéfními emailovými barvami a zlatem. Díky tomu, že sklárna pečlivě uchovává
dědictví “starých mistrů” a díky touze mladé generace
rozvíjet um svých předků, nás mohou těšit naprosto
ojedinělá díla i ve 21. století.
Díky vynikajícím řemeslným dovednostem moserovských mistrů a jejich touze dále rozvíjet odkaz svých
předků, může sklárna zařazovat do nových kolekcí
rovněž unikátní díla inspirovaná řemeslně náročnými
historickými vzory. Tato díla vycházejí ze zákresových
knih bohatého archivu sklárny a jsou důkazem nepřetržitého hledání různých podob krásy a dokonalosti.

ProdeJNí

galerie

MoSer

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

www.moser-glass.com

Autorem ručně malovaných děl je výtvarník – malíř
skla Jan Janecký. Talentovaný a řemeslně velmi nadaný
malíř skla, který kromě svých autorských děl tvoří pro
sklárnu Moser hodnotné historické repliky a limitované
série ručně malovaných váz. Spojuje tradiční řemeslo
s inovací.

Pohlreich Selection

Pohlreich Selection

Představujeme exkluzivní produktovou řadu na českém a slovenském trhu:

Potten & Pannen - Staněk + Zdeněk Pohlreich = Pohlreich Selection

Profesionalita
do Vaší kuchyně

chyňských potřeb, které sám používá a bez
váhání doporučuje. Pohlreich Selection je
odpovědí na častou otázku, jak a čím si vybavit kuchyň. Je to průřezová řada sortimentem
Potten & Pannen - Staněk, v níž respektovaný
šéfkuchař, pan Zdeněk Pohlreich, představuje výběr špičkového kuchyňského vybavení,
s nímž do vaší kuchyně vstoupí profesionální

kvalita. Pohlreich Selection tak v první vlně
přináší solingenské nože Professional "S" od
Zwilling J.A. Henckels, fenomenální švýcarské mixéry Bamix, německé prémiové pánve s nepřilnavým povrchem rodinné značky
Woll, francouzské nádobí Mauviel 1830,
mlýnky na koření Peugeot a další kuchyňské
nástroje.

Pokud vás produktová řada Pohlreich Selection zaujala, máme pro vás dobrou zprávu. Již brzy
bude doplněna o další vysoce kvalitní produkty.
Sledujte webové stránky www.pohlreichselection.cz, kde se dozvíte více. My vám
informace o nových přírůstcích do rodiny
Pohlreich Selection přineseme v dalším vydání...

POHLREICH SELECTION:

Professional “S“
M´Cook ONYX

„Nejvyšší čas, aby špičková kvalita
vtrhla do českých domácností!“
Zdeněk Pohlreich
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Zdeněk Pohlreich: „Nejlepší ocel, dokonalost zpracování a vyváženost
solingenských nožů Zwilling jsou v každé dobré kuchyni nezbytností. Skvělé
nože jsou něco, bez čeho se kuchař za žádných okolností neobejde. Jsou
základním kamenem každé správné kuchyně.“

pánev Ø 26 cm, pánev Ø 28 cm,
hluboká pánev Ø 24 cm / 3,1 l, rendlík Ø 18 cm / 2,5 l
Zdeněk Pohlreich: „Ruční práce a dlouholetá zkušenost
dělají z nádobí Mauviel nenahraditelného pomocníka
profesionálů i zapálených domácích kuchařů. Mauviel
je oblíbený pro skvělou distribuci tepla, vzhled i svou
praktickou nezničitelnost ve všech kuchyních světa. Jsem
přesvědčen, že ta vaše mezi nimi nemůže chybět.“

Induction Line

(pánev Ø 28 cm + poklice
z bezpečnostního skla Ø 28 cm)

Just Cook

„Pohlreich Selection není pro nás, pro pana
Pohlreicha ani pro značky Zwilling, Bamix,
Mauviel, Peugeot nebo Woll typickým „marketingovým počinem“. Jde o společný dlouhodobý projekt, který se zakládá na vzájemné důvěře, porozumění a sdílení stejných
hodnot: úctě k řemeslné kvalitě, důrazu na
vysokou užitnou hodnotu a nadšení pro krásu. Jsem na Pohlreich Selection opravdu pyšný a přeji si, aby naše zákazníky inspirovala
k vaření plnému radosti.“ Pavel Staněk
Společnost Potten & Pannen – Staněk a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, respektované špičky
ve svých oborech, připravili speciální kolekci značkového kuchyňského nádobí a náčiní
– Pohlreich Selection. Cílem jejich premiérové spolupráce je dát zkušeným i méně
zdatným milovníkům vaření do rukou dokonalé nástroje, na jejichž kvalitu se mohou
bezvýhradně spolehnout a s nimiž v kuchyni
zdolají každou výzvu. Ať už se rozhodnou připravit míchaná vajíčka nebo třeba čtyřchodové menu korunované nadýchaným souffle.
Zdeněk Pohlreich osobně navštívil výrobce proslulých světových značek, které Potten
& Pannen – Staněk v České republice a na
Slovensku zastupuje, a vybral konkrétní modely z jejich produkce. Veden letitou praxí
a znalostmi zkušeného profesionála sestavil
Pohlreich Selection z nejlepšího nádobí a ku-

kuchařské nože různých délek, nože plátkovací, špikovací, vykosťovací, loupací, univerzální nůž i nůž na chleba, set nožů i bambusový blok s noži a ocílkou na broušení

(pánev Ø 24 cm, pánev Ø 28 cm)
Zdeněk Pohlreich: „Hliníková pánev s nepřilnavým povrchem díky své váze
i perfektnímu provedení naplňuje mé oblíbené rčení, že vařit je snadné.
Ať už chci potěšit či oslnit perfektní kyprou omeletou, palačinkami, skrz
které je vidět, anebo dokřupava opečenou rybou, pánev Woll je můj nejlepší
pomocník. Nic se na ní nepřichytí, snadno se myje a její design vás nutí ji
používat znovu a znovu. Je na ní prostě radost pohledět i vařit.“

Bamix
SwissLine M200

TWIN Classic

Peugeot Daman

set nádobí 5 ks: kastrol Ø 20 cm / 3 l,
hrnec Ø 16 cm / 2 l, hrnec Ø 20 cm /
4 l, hrnec Ø 24 cm / 7 l, rendlík bez
poklice, 1,5 l / Ø 16 cm

21 cm – mlýnek
na pepř a mlýnek
na sůl, stojánek na
mlýnky 21 x 19 cm

Zdeněk Pohlreich: „Sada, na kterou je spolehnutí vždy a všude. Tato klasicky vypadající
sada, kterou mám ve své domácí kuchyni
i já, vás nadchne skvělým výkonem, rychlostí
vedení tepla a snadnou údržbou. Dokonalým provedením třívrstvého sendvičového
dna boří mýty o tom, že v nerezovém nádobí
se jídlo připaluje. Ať už je zdroj tepla jakýkoli, nádobí TWIN Classic funguje bez chyby.“

Zdeněk Pohlreich: „Nepostradatelný
doplněk. Čerstvé koření je dnes nezbytností. Je skvělé mít na stole tikající
chuťovou bombu v mlýnku Peugeot.
Mezi čerstvě namletým kořením a popelem, který se plní do sypátek, jsou
galaxie chuťových rozdílů. Dokonalá
funkčnost a skvělý design dávají jasně
najevo, že to myslíte vážně.“

mixér + food processor
+ nádoba 900 ml + stojan
+ multifunkční nůž, nůž na
maso, míchací disk, šlehací disk
Zdeněk Pohlreich: „Vyrobeno
ve Švýcarsku. V kvalitě, která
se stala synonymem spolehlivosti a výkonu. Všechny mé
kuchyně používají mixéry
Bamix už řadu let. Když
se rozhodnete něco dělat
pořádně, potřebujete k tomu
to nejlepší vybavení a tím
Bamix bezesporu je. Řada
mých kolegů doma i v cizině
používá zásadně mixéry
této značky. V našem oboru
se na náhodu nehraje.“
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Současnost značky NIGHT PEARL

Současnost značky NIGHT PEARL

Night Pearl IR510
Termovizní monokulár IR510 se za velmi krátkou dobu stal oblíbeným pomocníkem řady myslivců. Díky červenému módu mohou
takto všichni uživatelé rychle najít a vyhledat jakoukoliv zvěř. Night
Pearl IR510 funguje skvěle jak přes den, tak i v noci, jak za mlhy,
tak i za silného deště. Téměř neslyšitelná kalibrace obrazu a výdrž
baterie až 8h garantuje, že IR510 nenechá nikoho na holičkách.
Záruka 36 měsíců.
www.nightpearl.cz

Night Pearl NP-22

Pro kvalitní noční
vidění česká značka
Značka Night Pearl byla založena Miroslavem Rudelem, který je již 40 let vášnivým myslivcem, a to za
jednoduchým účelem - nabízet kvalitní noční vidění a termovizní přístroje s dobrou cenou. Pro naprostou přesnost
a preciznost nejen zpracování, ale i obrazu jsou produkty Night Pearl stále více a více poptávány nejen u nás, ale
i za hranicemi. Pro letošní rok plánuje společnost zvýšit podporu B2B prodeje na území ČR a silnější expanzi do
zahraničí, především západní Evropy. Vychází to z pozitivních ohlasů na výrobky, kterých se Night Pearl dostalo
při příležitosti výstavy IWA Outdoor Classics 2015 (www.iwa.info) v březnu letošního roku v Norimberku.
V Night Pearlu neustále pracují na nových
modelech, které vychází z praxe zákazníků.
Můžeme prozradit, že pro rok 2016 budou
představeny nové a žádané modely, a nejen
pro inovativnost je vidět ve značce Night Pearl velký potenciál.
Přístroje Night Pearl volí ti, kteří potřebují
vidět v noci za všech okolností i bez použití
přísvitu. Konstrukce přístrojů je navržena
techniky vyvíjejícími přední optické soustavy nočního vidění pro největší společnosti
na trhu. Optická soustava je pak tvořená systémem čoček s velmi rychlým ostřením. Noční vidění Night Pearl může pro toto všechno
garantovat perfektní prostupnost zbytkového světla přes optiku k mikro-kanálku zesilovače jasu obrazu a stává se tak dokonalým
společníkem pro noční lov.
Nejpopulárnější výrobky Night Pearl plně
pokryjí potřebu myslivce vidět v noci a bezpečně rozeznat pozorovanou zvěř. Uživatelé
v Česku a také v zahraniční nejčastěji kombinují právě termovizní monokulár Night Pearl
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IR510 pro vyhledání zvěře a rychlé rozeznání druhu zvěře. Pomocí předsádky nočního
vidění Night Pearl NP-22 mohou posléze
perfektně rozeznat vitality zvěře a dokonale zvážit její případný odlov. Uvádíme něco
málo o přístrojích, na kterých tým Night Pearl pracuje přes pět let a neustále se je snaží
zdokonalovat k vlastní představě.
O tom, že Night Pearl neustává ve vývoji
dalších produktů, svědčí i dvě novinky letošního podzimu. Zákazníci se mohou těšit
na inovovaný Night Pearl IR510 verzi plus,
která umožňuje nahrávání obrazu a jeho
přenos pomocí Wi-Fi do mobilního telefonu nebo počítače. Druhou a očekávanější
novinkou podzimu 2015 je příchod nového termovizního monokuláru s jádrem
640x480px nabízející nejlepší parametry
a kvalitu obrazu na komerčním loveckém
trhu. Příchod Night Pearl IR517 s jádrem
640x480px, je očekávanou novinkou v celé
Evropě. V dnešní době není jiný termovizní
monokulár nabízející tyto parametry pro
běžného zákazníka.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, společnost
chce v tomto roce především podpořit své
prodejce a také k tomuto účelu vyvinula
funkční a estetické stojany pro své produkty.
„Kladli jsme důraz na přiblížení produktu zákazníkovi, jeho bližší představení a možnost

Nástupce oblíbené předsádky nočního vidění využívané
tisíci myslivci nejen v Česku a na Slovensku. Night Pearl
NP-22 vychází z léty ověřené praxe a jediného zcela bezpečně fungujícího systému zachování přesnosti střelby.
Night Pearl NP-22 využívá souhry optické osy a zesilovače jasu obrazu, aby dosáhl perfektní přesnosti zásahu
a výborného obrazu při nasazení na jakýkoliv puškohled.
Záruka 2+2 roky.

www.nightpearl.cz

se s produktem detailně seznámit,“ uvádí
Jakub Rudel, syn zakladatele značky Night
Pearl. „Proto je v našem displeji zakomponována maketa zbraně, na níž je umístěn
puškohled s předsádkou Night Pearl NP-22.
Záměrem je, aby se zákazník mohl na prodejně podívat přes puškohled s nasazenou
předsádkou. Simulováná iluze noci speciálním filtrem na předsádce nabízí možnost si
noční vidění představit v praxi. Ono vyzkoušení nechává v zákazníkovi zážitek a umocňuje motiv ke koupi. Zároveň si potěžká celé
zařízení, ale ještě důležitější je, že si udělá
konkrétní představu o velikosti předsádky
a jasný názor o možnosti aplikace na svoji
zbraň. Jde nám o vyvolání prožitku směřujícímu k touze zařízení mít.“
Nejen pro zákazníky je stojan velice užitečný
pro jejich rozhodování o koupi. Pro samotné
prodejce je displej nástrojem účinné podpory prodeje. Bezesporu upoutá pozornost zákazníků na prodejní ploše. Stojan je vyroben
jako velice estetický, stabilní, z masivu, evokuje kvalitu, profesionalitu, ruční řemeslnou
práci, která naprosto koresponduje s produkty Night Pearl. Svým vizuálem přenáší
stojan zákazníka do okamžiku s kamarády na
lovu, navozuje tu správnou atmosféru a podněcuje k vyzkoušení produktů. Dochází
k emočnímu vzrušení a impulzu, zahoření,
ztotožnění se ... "takto mohu výborně lovit
a pozorovat zvěř, už jen takové zařízení co
nejdříve mít....". Vyvolání emocí a názorné
předvedení přístroje je mnohem účinnější

způsob a praktičtější nejen pro prodejce, ale
i zákazníky v porovnání se složitým vyndáváním a předváděním produktu z „krabic“. Pro
obchodníky představuje stojan i prostředek
ke zvýšení prodejů a s tím souvisejícím zařazením do vyšší kategorie prodejců, které
značka Night Pearl motivuje větší podporou,
proškolováním a bonusy za prodeje. Onen
motivační program pro prodejce není vůbec zanedbatelný, za určitý objem prodejů
dostává obchodník produkt zdarma. Navíc
prodejce s přítomností stojanu působí profesionálněji a díky proškolení se mu zákazníci vracejí jako k tomu odborníkovi, který
produktům rozumí.

B2B podpora naše odběratele zaujme a zákazník bude mít ještě více možností se s produkty Night Pearl blíže seznámit a pořídit si
je za prodejního komfortu.“
Zakoupením výrobku značky Night Pearl si
lovec nezakupujete pouze přístroj, ale i balíček profesionální péče, která mu zajistí
mnoho let spokojené práce s přístroji. U noktovizorů získává 24 měsíců záruky na celé
zařízení + dalších 24 měsíců na mechanické
závady přístroje. U termovizních zařízení dostane 36 měsíců záruku na celé zařízení bez
výjimky. V případě poruchy se o nic nemusí
starat. Přístroj u něho doma vyzvedne partnerská přepravní služba a po servisu jej opravený doručí zpět. Přístroj Night Pearl se opravuje do 30 dnů, pokud ne, tak klient dostává
nový. Péče o přístroj však nekončí uplynutím
záruční doby. I po jejím uplynutí jsou servisní experti Night Pearl kdykoliv k dispozici.
Denně je Vám k dispozici tým profesionálů
prověřený desítkami let zkušeností s noktovizními a termovizními přístroji. Můžete se
na ně obrátit s jakýmkoliv dotazem.

„Stojan, který jsme vyvinuli, má navíc stylizovat pojetí značky Night Pearl, která se snaží
být přátelská, kamarádská, přitom ale profesionální a maximálně kvalitní,“ dodává Jakub Rudel. „Také pultový stojan má nést toto
poselství. Obchodník ho může dát do regálu
nebo postavit na prodejní pult a elegantně
tak naše produkty vystavit. Věříme, že tato

NIGHT PEARL

Přerovská 38
768 61 Bystřice pod Hostýnem
e-mail: info@nightpearl.cz
tel.: +420 573 379 670
www.nightpearl.cz
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Uomo Napoletano, jak už ze samotného názvu vypovídá, je nový svěží koncept, který se zaměřuje na
kvalitní pánskou trendy módu vyráběnou výhradně v Itálii. Poselstvím butiku je ukázat mužům
v Čechách správný směr v oblékání a přesvědčit je
o tom, že móda a nakupování není jen nutné zlo,
ale může se stát zábavou a vlastně i koníčkem.
Uomo Napoletano prezentuje pánskou módu předních italských značek, převážně z okolí Neapole,
a proto je butik také příznačně pojmenován Uomo
Napoletano, což v italštině znamená „muž neapolský“. Neapol a celá jižní Itálie byla vždy známá
kvalitou ručně šitých obleků, které procházely zlatýma rukama těch nejlepších krejčích. Vysoká krejčovina je v Neapoli skutečnou tradicí. Toto řemeslo
je tam předáváno z generace na generaci a preciznost s jakou jsou zde obleky, saka, košile a kalhoty
šity, odpovídá té nejvyšší kvalitě.

Váš vzhled by měl být
odrazem Vašeho vnitřního
já a tím, kdo jste a co děláte
Vyzkoušet si nejlepší kousky můžete
i u vás doma či firmě
Svých zákazníků si v Uomo Napoletano velice váží a snaží
se přinášet vždy něco navíc. Protože chápou, že dnešní
doba je hektická a času mnohdy není nazbyt, přináší službu tzv. "Pojízdný obchod", kde po domluvě přijedou přímo k vám do firmy a odprezentují takzvané "must have"
kousky z aktuálních kolekcí. Tato u nás ne příliš běžná
služba Vám samotřejmě ušetří čas, který byste strávili
s dopravením se do obchodu, a dostáváte možnost vybrat
si a vyzkoušet oblečení přímo v pohodlí Vaší kanceláře či
domova. Stačí si zarezervovat termín návštěvy butiku vyplněním formuláře na webu Uomo Napoletano.
Butik Vás pak po domluvě termínů navštíví s vybranými kousky, jeho odborníci a stylisté dokážou podle
Vašich požadavků a přání sestrojit dokonalý outfit, který podtrhne Vaši osobnost a přizpůsobí se prostředí, ve
kterém se pohybujete. Prezentace módní kolekce u vás
doma či ve firmě je pro Vás velmi pohodlné a jednoduché a je nadstandadrní služnou butiku zdarma.

Poradenství osobního stylingu
v designových prodejnách
Samozřejmě Vás však vždy rádi osobně přivítají v obchodě UOMO NAPOLETANO v Truhlářské 27 nebo
Maiselově 1 v Praze, kde je elegantní a příjemné zázemí,
ve kterém si v naprostém klidu a soukromí můžete nad
sklenkou šampaňského či koňaku každý den prokonzultovat s odborníky vše, co se Vašeho dokonalého looku
týče. Prostory butiků jsou velmi zajímavě koncipovány.
Prolíná se zde moderní architektura s výtvarným uměním a starožitným nábytkem, který pochází z Itálie, taktéž jako módní značky, které jsou zde prezentovány.
V buticích Uomo Napoletano jsou zákazníkům poskytovány služby osobního stylingu a profesionálního
poradenství od italských krejčovských mistrů. Zákazníci
zde mohou vybírat z kvalitních látek, rozličných střihů
i z množství doplňků a detailů, které podtrhnou výsledný vzhled na míru šitého obleku.
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Uomo Napoletano

Kompletní sortiment ve světě
umění, elegance a stylu
Kromě na míru šitého obleku můžete v buticích Uomo
Napoletano vybírat také z ready made kolekce obleků
a sportovních sak, vhodných pro každodenní nošení.
Dále ze širokého výběru chinos, skinny a slim fit kalhot,
polo triček, košilí, jeansů, kašmírových a bavlněných svetrů. Stačí obchody navštívit mezi 10. a 19. h (v sobotu od
11 h a obchod v Maiselově č.1 i v neděli od 12:00 h do
18:00 h) a o nápaditosti italské módy a kvalitě zpracování se můžete přesvědčit sami. Kolekce je také množné si
prohlédnout online v e-shopu.

Barevný podzim podle italských
návrhářů vstoupil do Prahy
Během sálajících srpnových dnů dorazila do pražských
butiků UOMO NAPOLETANO nejčerstvější nabídka podzimní a zimní módy pro muže. Zimní kolekce nenechá
nikoho na pochybách, že i na přelomu roku lze okouzlit
skvělým střihem, kvalitou materiálu a zejména mužně
hravou směsicí barev a vzorů.
Kalhoty Pantaloni Torino dokážou být velmi umírněné, avšak v podzimní a zimní kolekci pro tento rok je na
výběr i z odvážnějších modelů. Jednobarevné hnědé až
rezavé manšestrové kalhoty odpovídají stejně jako ty červené rozvášněné paletě podzimního listí. Vyniknou však
i modrošedé kreace kostek a zcela originální jsou rovněž
kalhoty klasického střihu, většinou šedivé, avšak s nenápadným náznakem klestí, kostek, listí a koleček. I kalhoty Baronio Uomo umí zlákat svými vzory a rozmanitostí
návrhů.
Obleky Isaia nezůstávají svou originalitou za kolekcí kalhot Pantaloni Torino a Baronio Uomo pozadu, ba
naopak. Zejména žlutá ve spojení s modrou prodlouží
prosvětlenou letní atmosféru až do sychravého počasí. Nevšední je rovněž zlatavý odstín vest a bund, které
je však možné pořídit i ve světlejší verzi v barvě blízké
slonovinové kosti. Isaia nešetří ani vzory. Jsou odvážně
velké, i když zvýrazněné subtilními linkami. Co však zaujme na první pohled, jsou originální výrazné kapesníky
v klopách obleků.
Saka Errico Formicola, Altea a Boglioli i tento podzim
a zimu rozsvětlí šedivé ulice svou decentní hrou od lehce
hnědé až po tmavě modrou a nebojí se prolínání barev.
Svetry Altea pak na sebe určitě svedou pozornost snad
za každého počasí a ve spojení s kreativní šálou zapůsobí
kterýkoli z nich, ať už je bílobílý, žlutavý nebo modrý.
V pražských buticích UOMO NAPOLETANO naleznou
muži i bohatou paletu vzorů a barev košil a polo triček
Arlecchino, Altea, Isaia, Errico Formicola ad.

Aneta Vazac,
majitelka butiků
Uomo Napoletano

Proč butiky Uomo Napoletano?
Vizí Uomo Napoletano je "zkrášlit a zvýraznit přednosti
každého zákazníka" a to především tak, aby se cítil dobře,
nenuceně a sám se sebou spokojeně. Význam kvalitního,
dobře ušitého a padnoucího oblečení je stále větší a výraznější. V Uomo Napoletano jsou velmi potěšeni, že mohou zákazníkům ukázat jak se oblékat trendy, elegantně
a stylově. Váš vzhled by měl být odrazem Vašeho vnitřního já a tím, kdo jste a co děláte.

Pokud hledáte módní radu co "nového
a neokoukaného" pořídit do Vašeho šatníku
jste v Uomo Napoletano na té správné adrese.
Truhlářská 27 nebo Maiselova 1 v Praze

www.uomonapoletano.cz
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Příběh značky Dermacol

Současnost značky Dermacol

První dámu Dermacolu, Věru Komárovou,
naše redakce požádala o rozhovor a zeptala se
jí na počátky firmy, její filozofii, úspěchy a novinky.

Hrdá česká kosmetická značka
inspirovaná filmovým plátnem
a postavená na lékařských principech
Spolupráce odborníků na make-up z filmových studií Barrandov s dermatology
z Ústavu lékařské kosmetiky v Praze se ukázala jako velmi úspěšná a kosmetika Dermacol, postavená na lékařských principech,
má dnes zvučné jméno nejen v Evropě, ale
také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a moha zemích Středního i Blízkého
Východu. Jeden z prvních krycích make-upů na světě, vyvinutý značkou Dermacol,
se v polovině 60. let „probojoval“ až do
Hollywoodu a Dermacol je i v současnosti
nejúspěšnější českou kosmetickou znač-

kou v zahraničí a doma přímo synonymem
pro make-up a dokonalou péči pro všechny
typy pleti a její problémy.
Od roku 2002 stoprocentně patří společnost Vladimíru Komárovi, který vlastní
i značku Korunní. Jeho manželka - Věra Komárová, je úspěšnou podnikatelkou, první
dámou a marketingovou ředitelkou firmy
Dermacol. Manželé Komárovi spolu mají
3 dcery a značka Dermacol je díky tomuto
spojení v česko - slovenských rukách. Původně a stále česká kosmetika Dermacol má svůj

prvopočátek ve Filmovém studiu Barrandov
v Praze v 60. letech. Velmi brzy se spojili
odborníci z filmových studií s dermatology z Ústavu lékařské kosmetiky v Praze. Od
začátku to byla velmi úspěšná spolupráce
mezi specialisty v kosmetice postavené na
lékařských principech a experty na filmový
make-up. V té době byl uveden krycí make-up Dermacol - jeden z prvních v Evropě
a na světě vůbec. Vedle významných úspěchů v zahraničí zůstává Dermacol v Čechách
synonymem pro make-up. Každý 4. make-up
prodaný v ČR je právě od značky Dermacol.

Průkopníci v marketingu
pleťové kosmetiky
„Vše tehdy skutečně začalo prvním přípravkem - make-upem, který je dodnes hlavní
produktem. Vyrábíme ho milion kusů ročně
a propojuje nás se světem. Dermacol je číslem jedna v make-upech u nás. Jsme společnost specializující se na dekorativní kosmetiku na hodně vysoké úrovni, která je přitom
cenově dostupná. Vše začalo ještě za minulého režimu, vývoj kosmetiky spadal do kategorie umělců, takže zaměstnanci - chemici se
snažili si jednotlivé produkty nechat patentovat a dostávali za ně poměrně dobré peníze.
Na jedné straně to byli tedy odborníci chemici, na druhé straně specialisti z dermatologického ústavu, který tu tehdy byl. Pak také
nezapomenutelná paní Knoblochová, první
česká vizážistka, žena, které vděčí tisíce žen
za své sebevědomí, protože dala světu první
klinický, tedy plně krycí, make-up. Právě ona
od roku 1966 zastřešovala prezentaci značky.
Všechny produkty měly tehdy anglické názvy, což bylo v té době velmi neobvyklé. Byly
sofistikované, promyšlené a vlastně jsme i po
50 letech na ně museli sáhnout jen minimálně. Byly vymyšleny tak, aby fungovaly napořád. O týmu pod vedením Olgy Knoblochové - lady Dermacol - by se dalo říci, že to byli
průkopníci v marketingu pleťové kosmetiky

Dostupná kosmetika
I my se dnes snažíme připravovat kosmetiku
dle těchto pravidel - funkční, sofistikovanou,
ale za dostupnou cenu. Jsme masová kosmetika. Za velmi dostupné ceny můžete mít u nás
nejlepší kvalitu. Kosmetika by měla být o tom,
že žena si ji může dovolit. Proč by nemohla
vypadat dobře, i když nemůže dát deset tisíc
za krém. Já vždy říkám dostupnost, ale v rámci špičkových technologií a moderních trendů a až nejvýše možnou kvalitu odpovídající
té ceně. Takže po našich gelech na hubnutí
opravdu hubnete. Krémy na vrásky zase zajistí nádherně vypnutou a vyhlazenou pleť.

Zážitek je víc než vlastnictví
Po revoluci všichni potřebovali všechno mít.
Dnes již jdeme po zážitcích. Lidé již nepotřebují vlastnit, důležitější je pro ně ten zážitek,
zdravý životní styl, starat se o pleť.
A ten jim můžeme poskytnout nadstandartním servisem, skvělou službou, maximálními účinky produktů za dostupnou cenu.
A to je o těch našich obchodech, které bu-
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dujeme. Otevřené prostředí, pozitivní, něco
víc než normální obchod. Chceme, aby se
zákaznice vracely. Proto jsem chtěla, aby prodejci byli jen muži. Chtěla bych po nich, aby
vždy byli k ženě pozorní. Ale naše společnost
ještě není připravena na to, aby muži prodávali v kosmetických prodejnách. Servis u nás
v Čechách pořád není na prvním místě, chybí mi „služebníček“ z první republiky. V našich prodejnách pracuji s týmy mladých lidí,
kteří jsou pozitivní a většině z nich se daří na
zdokonalování svého servisu pracovat.
Podle výzkumů je pravdou, že žena se
jde nejčastěji odměnit kosmetikou. Vytvořit
koutek pro maminky, to je naše filozofie. Dát
ženám – příjemný zážitek a navíc produkty,
které jsou prvotřídní .

A co Vy a Dermacol?
Do všeho jsem vždy šla s totálním nasazením.
V 16 letech jsem chtěla zachránit lidstvo, ale
brzo jsem pochopila, že to sama nezvládnu.
Takže jsem se alespoň naučila spoustu jazyků.
Když jsem poznala svého manžela a nastoupila
do Dermacolu, byla to pro mě okamžitě srdeční záležitost. Od začátku mě tato práce nesmírně naplňuje a baví. Naprosto se ztotožňuji s naším sloganem: „Dermacol – krása vyrobená
s láskou“. Snažím se povzbuzovat krásu nejen
estetickou, ale i duševní. I paní Knoblochová
je usměvavá ve svém věku. Považuji ji za svoji
profesionální maminku. Za mnohé ji vděčím,
mnohé mě naučila. Když jsem za ní přišla s nějakým problémem, řekla jen: „Tak to prostě je,
nadneste se nad to, neupínejte se na problém,
běžte za svým cílem a nevzdávejte to“.

V čem je Dermacol jedinečný?
Dermacol – synonymum pro make-up. Každá čtvrtá žena v ČR používá právě make-up
Dermacol. Je to náš první pozoruhodný výrobek, který dodnes nemá konkurenci. Nabízíme všechny typy, obrovskou barevnou
škálu. Celkem si můžete vybrat mezi 58 odstíny a několika druhy. Dermacol make-up je
ochranným štítem pleti a udrží pleť celý den
nádhereně pěstěnou. Používají ho profesionálové v maskérnách divadel a televizní produkce. Dermacol je oficiální maskérní líčení
všech scén Národního divadla, Hudebního
divadla Karlín či České Miss.
Výborné výsledky dosahují naše 16 hodinové rtěnky, které vydrží opravdu celý den.
Jde o výbornou revoluční záležitost. Můžete
se na ní absolutně spolehnout. Vydrží pití
kávy, vody, oběd, večeři či vášnivou noc☺.
Zajímavý podíl máme i v kategorii sprchových gelů. Gely Dermacol Aroma Ritual se
liší od ostatních sprchových gelů vysokým
podílem parfému a navíc nám jejich vůně
připomenou konzumaci nejoblíbenějších
potravin či nápojů (kávu, čokoládu, jahody,
třešně apod.).

Jakým směrem do budoucna?
Svět se mění ve smyslu pozitivních vnímání,
je o zážitcích. Jak jsem již zmiňovala, lidé už
nechtějí vlastnit, jak tomu bylo po převratu,
chtějí zážitek, něco příjemného. Právě nyní
jsme uvedli nový Body Love Program. Přejeme si, aby se ženy chovaly ke svému tělu s láskou, aby se mu věnovaly. Učíme ženy milovat
své tělo, protože jejich tělo jim za to poděkuje. Nastala doba, kdy ženy musíme naučit jít
zpátky ke kořenům, jak se zamilovat do svého těla. Přejeme si, aby zákaznice věnovaly
denně svému tělu pár minut a tuto činnost
si oblíbily.
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Na Včelníku

Na Včelníku

Zelené bydlení Na Včelníku
20 min. OD PRAHY

POZOR
DO KONCE ROKU MŮŽETE
UŠETŘIT AŽ 400 000,- KČ

Zelené bydlení Na Včelníku s Brdskými lesy za okny
Projekt „Na Včelníku“ se nachází pouhých 17 km od hranice Prahy v Nové vsi pod Pleší, necelé 3 km od Mníšku pod Brdy. Na Smíchovské nádraží je to pouhých 20 min. autem.Velkoryse pojatá obytná zóna se rozprostírá na ploše téměř 200 000 m2. Z celkové
plochy tvoří zeleň 25 %. Stavební pozemky jsou napojeny na všechny dostupné inženýrské sítě, včetně veřejného osvětlení a kompletně dokončených komunikací s chodníky a bohatou okrasnou zelení.
Moderní nadčasový design s propojujícím
prvkem - belgickými lícovými cihlami
Charakteristickým rysem lokality je, kromě
krásného prostředí uprostřed nádherné přírody Brdských lesů, promyšlená urbanistická
studie spojující možnosti moderního venkova s důrazem na kulturu bydlení. Naleznete
zde nejen velkorysý prostor pro bydlení, ale
stejně významné místo zde hraje i prostor
pro polyfunkční objekt s budoucí kavárnou,
kde se lidé mohou setkávat k přátelskému
sousedskému posezení.
Krásnou scenérii Brdských lesů doplňuje
vlastní bohatá výsadba okrasné sadové zeleně především v javorové aleji lemující hlavní
obytnou ulici, na cyklostezce a v relaxačních
DVOJDOMY TWIN
DŘEVOSTAVBY S AKČNÍ SLEVOU
JIŽ OD 3 150 000,- KČ VČ. POZEMKU A DPH

SAMOSTATNÉ RODINNÉ DOMY – DŘEVOSTAVBY
JIŽ OD 3 500 000 KČ VČ. POZEMKU 650 M2 A DPH

Lokalita, kde vládne zeleň a klasické lícové cihly
DVOJDOMY – CHICO OD CANABY JIŽ OD 2 500 000 VČ. DPH
A POZEMKU VE VARIANTĚ NA DOKONČENÍ

zónách. Komunikace i chodníky mají povrch
v zámkové dlažbě, celá lokalita je průchozí
rovněž po pěší a cyklistické stezce.
Velice zajímavým a vkusným prvkem lokality je využití belgických lícových cihel
v maximální možné míře. Jsou použity na
elektropilířcích, autobusové zastávce a na
jednotném oplocení i fasádách rodinných
domů. Tyto lícové cihly dodává společnost
Beleta s.r.o. a vlastníkům pozemků poskytuje
velmi výhodné cenové podmínky. O belgických lícových cihlách a páscích se více dočtete na následujících stranách.
Nová Ves pod Pleší má veškerou občanskou vybavenost. Je zde základní i mateřská
škola, místní obchod, pošta, obecní úřad, fotbalové hřiště a sokolovna.
Nejbližší okolí nabízí široké možnosti aktivní relaxace. Do okolních lesů, kde se dá
houbařit a užívat si procházek ve výjimečně
krásné přírodě, je to doslova co by kamenem
dohodil. Sportovní vyžití nabízí i síť cyklostezek, která prochází přímo lokalitou Na
Včelníku. Malebnou krajinou se po nich na

kole dostanete do Mníšku pod Brdy, Příbrami a také do Prahy. I pro ty, jejichž koníčkem
je rybaření, poskytuje nejbližší okolí několik
zajímavých možností, včetně pstruhového
revíru u splavu Na Kocábě a Lešského rybníka. Nedaleko je také přehrada Slapy, která
zejména v létě nabízí možnost provozovat
nejrůznější vodní sporty a skvělé koupání.
Brdské lesy, kterými je lokalita obklopena,
nabízejí jedno z nejčistších ovzduší v rámci
celé České republiky. Svědčí o tom i fakt, že
necelých 800 m od Včelníku se nachází známé plicní sanatorium, založené již roku 1908,
proměněné v současné době na soukromou
rehabilitační kliniku. Obyvatelé spádové oblasti zde také naleznou kompletní zdravotnickou péči
Milovníky golfu zase jistě zaujme skutečnost, že ve vzdálenosti do 45km od Včelníku
se nachází celkem 10 golfových hřišť. Pokud
jste vy a vaše rodiny zvyklí trávit svůj volný
čas aktivně v přírodě, pak lokalita Na Včelníku je pro vás ta pravá a srdečně vás zveme na
prohlídku buď individuálně, pop telefonické
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
RODINNÝCH DOMŮ

dohodě nebo na pravidelných dnech otevřených dveří, více na www.navcelniku. cz.

Nabídka bydlení Na Včelníku
Po úspěšném dokončení prodeje I. etapy projektu „Na Včelníku“ byla zahájena II. etapa
prodeje. Pozemky přímo navazují na stávající
zástavbu a na dokončenou etapu A a B obytné zóny Včelník. Pozemky jsou určeny jednak
pro individuální výstavbu samostatných rodinných domů a cenově dostupných dvojdomů. Výstavbu zajišťují partneři projektu, společnosti: CANABA a.s., Dřevostavby Ovelos
a.s., FURUD a.s., více na www.navcelniku.cz.
Spojení výjimečně čistého ovzduší, výborné dopravní dostupnosti a úplné občanské
vybavenosti vytváří z lokality Na Včelníku
ideální bydlení nejen pro rodiny s dětmi.
Stavební pozemky jsou rovněž velice výhodnou a bezpečnou investicí, nejen z důvodu stále mírně rostoucí ceny pozemků v blízkosti Prahy, ale rovněž z důvodu, že investor
není limitován povinností zahájit výstavbu
do 2 let.
Navíc pro zajištění spokojeného bydlení
Na Včelníku lze kromě koupě pozemku
a domu využít následující služby:
architektonické služby, financování,
inženýring, projektové služby, služby
zahradního architekta, zahradní služby.
Další informace získáte na kontaktu:
Renata Jetmarová
Tel.: +420 724 511 551
E-mail: navcelniku@navcelniku.cz
Zastupující společnost:
Residential Development, a.s.
(Výhradní prodejce a investor)
Adresa: Terronská 61, 160 00 Praha 6

www.navcelniku.cz
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Beleta

Beleta

Na minulých stránkách o lokaci Na Včelníku jste se mohli
dočíst, že propojující designovou linkou celého projektu jsou
aplikace lícových cihel a pásků na budoucích domech v této
lokalitě. Majitelům pozemků a domů poskytuje společnost
Beleta s.r.o. speciální výhody.

Lícové cihly jsou vypalovány při teplotách
přes 1000 °C a jsou proto také více než vhodné ke zdění krbů a nebo jejich obkladu. Akumulují teplo, které dlouho po vychladnutí
ohniště předávají svému okolí, jsou krásné
a ohni velice sluší.
Krb je možné z lícových cihel přímo
vyzdít, této možnosti se využívá většinou
u venkovních krbů a ohnišť, ve kterých je
možné i grilovat. Obezdění krbové vložky z lícových cihel přináší velkou výhodu
v akumulační schopnosti a tepelné setrvačnosti. V neposlední řadě je možnost připravenou a vhodným materiálem obezděnou
krbovou vložku oblepit lícovými pásky.
Zde nebude docíleno takových tepelných
vlastností, ale vzhled bude vždy bezkonkurenční.

I Vaši pravnuci
ocení Vaši volbu
Na trhu s lícovým zdivem je Beleta s.r.o. již
od roku 1997, proto má s tímto materiálem
a jeho montáží dlouholeté zkušenosti. Společnost je schopna poskytnout klientům
kompletní služby od pomoci vlastního výběru vhodného lícového zdiva, přes obchodně
technické poradenství až po vlastní odbornou montáž zdiva.
Lícové zdivo se díky spojení aktuálního designu s generacemi prověřenou kvalitou
a širokou variabilitou použití stává dnes stále
častěji využívaným prvkem moderní architektury.
Jeho historie sahá až do 15.století, kdy se
tento odolný materiál začal v široké míře
používat zejména v anglosaských zemích,
později také v nově osídlovaných částech tzv.
Nové Anglie a v carském Rusku.
V České republice se v minulosti lícové
zdivo používalo zejména na výstavbu továrních a průmyslových komplexů. Jedinou,
zato však velmi významnou výjimku tvoří
urbanistické řešení města Zlín, kde hlavně ve
30. letech vznikla celá řada staveb z lícového
zdiva. Několik významných děl s využitím
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lícových cihel vytvořil také známý architekt
Josef Gočár v Hradci Králové.
S realizací zděné fasády z lícových cihel je
třeba počítat již od projektu stavby. Na rozdíl od fasády zděné je možné se rozhodnout
k montáži lícových pásků kdykoli během výstavby. Lícový pásek je řezaný z lícové cihly
a po nalepení na fasádu k nerozeznání od
vyzděné fasády, a to i díky použití rohových
prvků. Lícové pásky je možné lepit na beton,
pórobeton, dostatečně dimenzované dřevostavby a zateplovací systémy jak s minerální
vatou s kolmým vláknem, tak s fasádním polystyrenem. Lícové pásky mají další nesporné
výhody, jde o plně přírodní materiál tradičně
vyráběný s velmi dlouhou životností a snadnou údržbou. Velký výběr barevných a strukturálních variant zaručuje estetický vzhled
dle individuálních představ.

Lícové pásky dekorují nejen domy
Někdy opomíjenou a na druhou kolej odsouvanou částí stavby bývá plot. Ve skutečnosti
je významnou částí a součástí domu. Dobře
zvolený plot architektonicky vhodně doplňuje a koresponduje s domem. Pokud jsou

Kompletní sortiment včetně služeb

lícové pásky použity na domě, logicky se
nabízí jejich aplikace i na plotě. Také při rekonstrukcích plotů nebo v případě, že je konstrukce plotu již vyzděna z nějakého zdícího
materiálu nebo vylitá z betonu, je možno
využít lícových pásků, které se na tuto konstrukci nalepí a zaspárují.
Nejenom fasáda nebo její část, ale i interiér mohou zdobit lícové pásky. Díky velikému výběru barev a struktur je možné sladit
lícové pásky s moderním, tradičnějším nebo
rustikálním interiérem, nápadům se zde
meze nekladou. Originální televizní stěna,
bar v kuchyni, chodba, ložnice…, v každém
případě bude lícová cihla nebo pásek dominantou Vašeho interiéru, na kterou se každý
rád podívá a ocení ji.

V roce 2007 zahájila společnost provoz
Stavebnin v Horoměřicích u Prahy ve vlastním, nově vybudovaném areálu. Na ploše
7 000 m2 je vystaven ucelený sortiment stavebních materiálů se specializací na keramické obklady, dlažby a fasádní materiály.
Vedle prodeje stavebního materiálu firma
poskytuje svým zákazníkům také poradenství při výběru materiálů, zpracování cenových kalkulací a nabídek, zajišťuje dopravu
zboží na stavbu a další služby.

Specifika montáže lícových pásků
Při použití lícového zdiva, resp. pásků, je
velmi důležité k dosažení žádoucího efektu
a funkčnosti jeho odborná montáž. Vyzdění
nebo nalepení lícového zdiva je velice specifické a vlastní montáž klade velké nároky
jak na vlastní odbornost, tak na zkušenosti
s montáží s tímto materiálem. Proto si ji zákazník může objednat přímo od firmy Beleta.
Ta má samozřejmě s montáží lícového zdiva,
resp. pásků, dlouholeté zkušenosti a za sebou desítky vzorových realizací.

Dodává fasády na klíč včetně kompletní
garance na její funkčnost. Provedené práce společnost garantuje v délce 60 měsíců.
Další nespornou výhodou pro klienta je, že
při provedení fasády na rodinném domě
je fakturována montáž a materiál jen s 15%
DPH. Veškeré práce jsou prováděny vyškolenými pracovníky a v souladu s veškerými
příslušnými českými technickými normami. Jednou z největších předností realizační firmy je rychlost, která je dána jak
zkušenostmi všech pracovníků, tak i jejich
počtem, kdy jednotlivou zakázku realizuje

současně 3 až 6 pracovníků. Společnost
Beleta Vám dle Vašeho projektu či návrhu
ráda navrhne řešení detailů a zpracuje cenovou nabídku.
Kontakty:
Beleta s.r.o.
Terronská 958/61, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 343 248
Email: info@beleta.cz
www.beleta.cz
Otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 - 17:00
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Hotel Horizont

Hotel Port

FIREMNÍ AKCE NA DVOJÍ ZPŮSOB

tely je hlavním cílem to, aby každý host odjížděl s vědomím, že dostal víc, než očekával,
a to v případě firem platí dvojnásob. Oba hotely disponují moderními sport a wellness
centry a zakládají si také na kvalitní gastronomii.

Hotely Horizont a Port jsou partnerské hotely, které toho mají společného více, než bychom si mysleli. Nelze je sice považovat za
typické kongresové hotely, ale jejich vlastník a provozovatel, společnost Regata Čechy, a.s., se hned vedle individuální, rodinné
klientely zaměřuje právě i na tu firemní. Ta je pro oba hotely klíčová zejména v období mimosezóny, na jaře a na podzim. I přes
shodnou filosofii a cílovou skupinu obou hotelů je jejich firemní nabídka odlišná, a to je dáno zejména jejich polohou. Zatímco Horizont v Peci pod Sněžkou je horský hotel na úpatí naší nejvyšší hory, Port nalezneme přímo na břehu malebného Máchova jezera.

Kde jinde než na horách

aneb kde letos uspořádáte svůj vánoční večírek

Jistota kvality
Není výjimkou, když firma využívá služeb
obou hotelů. Sází tak na jistotu trvalé kvality

služeb a v neposlední řadě i na zvýhodnění
za loajalitu. Nároky na kvalitu i požadavky
na program se neustále zvyšují, na což oba

hotely musí pružně reagovat. Akce připravují vždy na míru svým klientům a také jejich
možnostem. Stejně jako u individuální klien-

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT…
www.hotelhorizont.cz

LOKALITA

 Pec pod Sněžkou, Krkonoše
 Úpatí nejvyšší hory České republiky
 Lanová dráha Sněžka 15 min. od hotelu
 Moderní Relaxpark přímo v sousedství

UBYTOVÁNÍ

 132 dvoulůžkových pokojů
 3 hotelová apartmá
 75 možných přistýlek
 17 APARTMÁNŮ***FIRN
 Free wi-fi v celém hotelu
 90 hlídaných parkovacích míst před hotelem

KONFERENČNÍ PROSTORY

 HORIZONT a BOHEMIA (kapacita až 220 osob)
 KLASIK (až 80 osob) TELEMARK, SKATING, BOHEMIA (až 50 osob)
 CARVING (až 20 osob)
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RESTAURACE A BARY

 B
OHEMIA restaurant
- snídaně a večeře formou bufetu (až 190 osob)
 H
ORIZONT café&restaurant - moderní gastronomie i tradiční česká
a krkonošská kuchyně, dezerty z vlastní cukrárny (až 170 osob)
 S
KY CLUB 18 - restaurace a bar v nejvyšším patře hotelu,
zážitková gastronomie, vybraná vína, více než 50 druhů koktejlů,
prémiový alkohol (až 40 osob)

H
AVANA BAR - výběr čepovaných a lahvových piv,
vybraná vína, prémiový alkohol a koktejly (až 40 osob)

OUTDOOR A TEAMBUILDING

 Zázemí Bistra Sněžka ve výšce 1603 m.n.m.
 Sněžka Tour - originální teambuilding s prvky adrenalinu
 V
ýstupy na Sněžku za východem
nebo západem slunce s průvodcem
 N
ordic walking, bobová dráha, lanové centrum,
přejezdy údolí na kladce, horské koloběžky, …
 O
rganizace sjezdových i běžkařských závodů
včetně cateringu přímo na svahu

SPORT A WELLNESS CENTRUM

 Bazén, vířivka, sauna a posilovna pro hotelové hosty zdarma
 Klasické a reflexní masáže, fyzioterapie, koupele a zábaly
 Spinning, squash, ricochet, kuželky, stolní tenis, badminton, ...
 Půjčovna sportovních potřeb a horských kol
 Půjčovna lyžařského vybavení a ski servis
 Lyžařská škola a prodej skipasů

Hotel Horizont se díky své poloze stal specialistou především na outdoorové, teambuildingové akce, které jdou jen stěží uspořádat
jinde než v Krkonoších nebo třeba přímo
na Sněžce. Z účastníků se zde stávají záchranáři, jeskyňáři, horolezci, polárníci, mašéři
psích spřežení a řada dalších. Na vrcholu
naší nejvyšší hory navíc hotel provozuje
známé Bistro Sněžka, které může využít jako

Firemní akce u jezera
Hotel Port prošel nedávno rekonstrukcí a dostavbou, díky které nabízí velmi moderní
konferenční prostory, velký multifunkční sál
a řadu salónků s výhledem na jezero. Dobrá
dostupnost z Prahy, kvalitní zázemí a služby,
ale i jedinečná poloha hotelu přímo na břehu Máchova jezera spolu s příjemnou atmosférou vytvářejí mimořádně atraktivní nabíd-

ku pro firemní klientelu. Tým hotelu však
neusíná na vavřínech a kromě akcí na míru
nabízí svým klientům i originální doprovodné programy. Zejména na jaře a na podzim
lze pro pořádání meetingů využít i hotelový
lesopark s řadou sportovišť a vlastní písečnou pláží. K hotelovému molu může přirazit
jedna ze čtyř místních výletních lodí. Největší z nich Máj s kapacitou až 250 pasažérů lze
využít nejen pro zábavu v rámci doprovodného programu, ale i jako netradiční konferenční prostor.
Blíží se období závěrečného bylancování
a vánočních večírků. Zkuste si tedy vybrat,
zdali ten svůj letos uspořádáte u vody či na
horách ...

VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT…
www.hotelport.cz

LOKALITA

 Přímo na břehu Máchova jezera
 Vlastní písečná pláž a přístaviště
 Lesopark se sportovišti o rozloze 3,5 ha
 60 min. autem z Prahy

UBYTOVÁNÍ

 59 komfortních pokojů
 3 hotelová apartmá
 Celkem 120 pevných lůžek a 52 přistýlek
 Free wi-fi v celém hotelu
 Parkování v areálu v ceně ubytování

KONFERENČNÍ PROSTORY

ČSN ISO 9001:2009

zázemí pro všechny podobné aktivity. Garancí kvalitního a profesionálního přístupu
je však nejen tým hotelu Horizont, ale i partneři, se kterými úzce spolupracuje a mezi
které patří Lanová dráha Sněžka, SkiResort
Černá Hora-Pec či Monkey Park & Happy
Hill Sochor.

 KOMODOR (kapacita až 200 osob)
 ADMIRÁL (až 60 osob)  KAPITÁN (až 40 osob)
 KADET (až 20 osob) COCKPIT a BOARD (až 10 osob)
 PANORAMA restaurant s terasou a výhledem na jezero (až 100 osob)
 Loď MÁJ (až 70 osob v konferenčním uspořádání)

RESTAURACE A BARY

 P
ANORAMA restaurant
- snídaně a večeře formou bufetu (až 80 osob)
 P
ORT café&restaurant
- moderní gastronomie i tradiční česká kuchyně (až 85 osob)
 TERASA - s výhledem na jezero (až 70 míst)
 K
OMODOR BAR - nabídka nápojů, včetně sportovních
a energetických (až 75 osob)
 POOL BAR - u venkovního bazénu v letních měsících
 GRIL - v letních měsících přímo na břehu Máchova jezera

SPORT A WELLNESS CENTRUM

 Vnitřní a venkovní bazén, vířivka a pára pro hotelové hosty zdarma
 Sauna, masáže
 Bowling, stolní tenis, badminton
 Plážový volejbal, tenis, minigolf, ...
 P
ůjčovna jízdních kol, lodiček, šlapadel, katamaránů,
v zimě bruslí a běžek, ...
 Plachetnice

OUTDOOR A TEAMBUILDING
 M
ožnost využití vlastního areálu o rozloze 3,5 ha
a celého jezera 280 ha
 P
lavby výletními loděmi Máj (až 250 osob),
Racek (160), Hynek (70) a Jarmila (60)
 Kurzy jachtingu, dračí lodě, segway, ...

V okolí možnost orientačních běhů,
návštěvy jungel creek parku a autodromu, ...
 Večerní prohlídka hradu Houska s možností cateringu
 V zimě bruslařská dráha a hřiště na lední hokej
 Zajištění večerního programu

ČSN ISO 9001:2009
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REDA

Reda může radit
Jak najít správného dodavatele reklamních předmětů?
Zaměřte se na 8 hlavních bodů, které vám pomohou vybrat toho správného.

1 Skladové
zásoby

V dnešní uspěchané době je přání každého zákazníka, aby mu jeho objednané reklamní a dárkové
předměty byly dodány co nejrychleji. Toto dokáže
splnit pouze ten dodavatel, který má dostatečné
skladové kapacity a je připraven expedovat zboží
v co nejkratší době.

2

Kvalita potisku

3

Zákaznický servis

Kvalitní předmět musí mít i kvalitní potisk.
Hledejte proto dodavatele, který má několikaletou zkušenost s potiskem a nabízí více technologií pod jednou střechou. Díky tomu nabízí kvalitu
a rychlost potisku, kterou nenajdete u menších
dodavatelů.
Přáním každého zákazníka je najít spolehlivého dodavatele, ke kterému se bude moci vracet. S tím úzce souvisí nabízený zákaznický servis,
který zahrnuje vše od osobního přístupu obchodníků až po dodání zboží na Váš stůl.

4 Vzorky

Při výběru reklamních předmětů z katalogu
nebo e-shopu si zákazník nemusí udělat jasnou
představu, jak předmět vypadá ve skutečnosti.
Proto někteří dodavatelé nabízí možnost prohlédnout si vzorky přímo u nich ve společnosti nebo
Vám je zapůjčit. Tím je možno předejít případným
nejasnostem.

5

Dárky na míru

Každá firma se svou nabídkou služeb a zboží
snaží odlišit od konkurence. Samozřejmě to platí
i u reklamních předmětů, které Vám dodavatel
vyrobí na míru a dle Vašich představ. Tyto předměty budou originální vizitkou Vaší společnosti.
Inspirujte se například v soutěžích zaměřených na
3D reklamu, jako je POPAI AWARDS a HVĚZDA 3D
REKLAMY.

6

Šíře nabídky

Při výběru dodavatele reklamních a dárkových předmětů se zaměřte na šíři nabízeného
sortimentu. Kromě standardních reklamních před-

mětů, jako jsou kuličková pera, hrnky a deštníky,
by měl Váš dodavatel nabízet také předměty,
které uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího
zákazníka. Například dárkové balíčky s logem
v barvách společnosti, potravinové sety s komplimentkou nebo také značkové manažerské dárky.

7 Reference

Reference jsou dalším důležitým bodem,
který Vás může ovlivnit při rozhodování. Každý silný hráč na poli reklamních a dárkových předmětů
se jistě rád pochlubí s názory spokojených zákazníků. Tyto reference budou uvedeny na webových
stránkách dodavatele nebo Vám je zašle na vyžádání.

8 Logistika

Pro náročnější zákazníky nabízejí někteří
dodavatelé reklamních předmětů komplexní logistické služby. Ty zahrnují e-shopové řešení, výrobu reklamních předmětů, jejich skladování a také
následnou distribuci na Vaše pobočky nebo přímo
Vašim zákazníkům.

Jedním z významných hráčů na trhu reklamních a dárkových předmětů nejen v České republice, ale i v Evropě je například společnost
REDA a.s. Vznikla na počátku července roku 1991 a od té doby se
vyvinula ve společnost s ročním obratem přesahujícím 700 miliónů
Kč a exportujícím do 51 zemí světa na třech kontinentech.
Postupem času, jak firma REDA rostla a nabývala cenné zkušenosti a informace v podobě poznatků o potřebách svých zákazníků,
vznikla značka elegantních manažerských
dárků Santini, kalendářů R-line a outdoorového vybavení do přírody Beaver. Tyto značky jsou výhradním vlastnictvím společnosti
REDA a.s.

reprezentujících obor marketingu v oblasti
dárkových předmětů, ale i marketingu v místech prodeje. Díky členství pracují s dalšími
profesionály ze stejného oboru. A také mají
v rukách argumenty, které jednotlivé asociace mají jako výsledek z nejrůznějších průzkumů důležitých pro celý obor.

Pokud je REDA a.s. dodavatelem,
který splňuje všechny Vaše požadavky,
neváhejte se na ně obrátit.

Více informací naleznete
na www.reda.cz.

Každý rok připravuje REDA pro své zákazníky několik katalogů, ve kterých najdou
více než 6 500 druhů reklamních předmětů. Mimo jiné si mohou vybrat ze široké
nabídky kalendářů, diářů a zápisníků, vánočních a manažerských dárků, ale i potravinových setů, belgických pralinek, lanýžů,
čajů a kávy, nejlepších vín z Čech a Moravy
a mnoho dalšího.
Spokojenost klientů je pro REDU na prvním
místě, proto klade důraz na kvalitu zboží,
potisků i balení. Zakládá si na osobním přístupu a zrealizuje všechny klientské představy na míru. Ve výrobní hale společnosti
je více než 10 potiskových technologií připravených vyrobit zboží s potiskem dle požadavků zákazníků. Společnost REDA a.s. se
neustále snaží inovovat výrobní park a tím
uspokojit vysoké nároky zákazníků. Díky 16
000 paletové kapacitě je sklad společnosti
připraven expedovat zboží bez potisku okamžitě a doručit jej do 48 hodin v rámci České republiky.
REDA a.s je členem významných mezinárodních asociací, jako je PSI, POPAI CE a PPAI
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Stratasys & MCAE

Stratasys & MCAE

3D tisk

mění tvář výrobního procesu
je nalézt v celé řadě průmyslových odvětví,
od automobilového či leteckého průmyslu,
ve vzdělávání, lékařství a stomatologii až po
spotřební zboží a elektroniku, zábavní průmysl, architekturu, ozbrojené složky a servisní kanceláře.
MakerBot, dceřiná společnost firmy Stratasys, od srpna 2013 vyrábí stolní 3D tiskárny
v Brooklynu, ve státě New York. Společnost
vlastní online komunitu, Thingiverse, kde
uživatelé sdílí své návrhy a která umožňuje
designerům po celém světě sdílet své nápady
pro 3D tisk. Pověst firmy MakerBot jako lídra
v oblasti stolních 3D tiskáren ještě posílila
naši přítomnost na trhu profesionálních konzumentů a ještě více tak zpřístupnila 3D tisk
širší veřejnosti.
Airbus vyrobil více než 1000 letových dílů pro letadla typu A350
XWB pomocí 3D tisku na produkčních systémech Stratasys

3D tištěná vstřikovací forma, výsledný díl
a vedle kovový díl v identickém designu

Tento vytištěný držák (v šedé) je používán k přidržení
pozice motoru nákladního auta Volvo během
seskládání motoru operátorem produkční linky

Systémy zahrnují 3D tiskárny pro výzkum
a vývoj, prototyping a přímou digitální produkci. MakerBot a Solidscape se řadí mezi
dceřiné společnosti Stratasys a společnost
provozuje také služby z oblasti výroby digitálních dílů – Stratasys Direct Manufacturing. Společnost Stratasys zaměstnává více
než 3000 zaměstnanců a je držitelem více
než 800 patentů (udělených či čekajících na
schválení) z oblasti aditivní výroby a získala
více než 30 ocenění za své technologie a vedoucí postavení.

stolních 3D tiskáren přes prototypová řešení
pro velké, pokročilé 3D výrobní systémy, takže činí 3D tisk přístupnějším a dostupnějším.

Společnost Stratasys má nejširší sortiment
3D tiskových materiálů v odvětví. S unikátní
technologií Stratasys PolyJet mohou uživatelé míchat tři základní materiály a tisknout ze
46 různých barev a různých vlastností materiálů v jednom dílu, a to vše při jedné tiskové
úloze. Dostupné kombinace materiálů a barev jsou prakticky neomezené. Stratasys má
také 11 produkčních, FDM termoplastických
materiálů pro náročné, odolné díly určené
pro plně funkční testování a v mnoha případech i v předpokládaném konečném prostředí finálního produktu.

Stratasys se sídlem v Minneapolis ve
státě Minnesota a v Rehovot v Izraeli
je přední světový poskytovatel 3D
tiskových a aditivních výrobních řešení.
Díky svým patentovaným technologiím
3D tisku FDM® a PolyJet™ dokáže
společnost vyrábět prototypy a finální
výrobky přímo z 3D CAD souborů nebo
jiného 3D obsahu.
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Stratasys vyrábí 3D tisková a aditivní výrobní
zařízení i materiály, které vytvářejí fyzické
objekty přímo z digitálních dat. 3D tiskárny
a výrobní systémy se pohybují od prostých,

Všechny 3D tiskárny i výrobní systémy Stratasys staví díly vrstvu po vrstvě, konkrétně
technologie 3D tisku Stratasys FDM, známá
pro svou spolehlivost a trvanlivé díly, vytlačuje jemné vrstvy roztaveného termoplastu,
které tuhnou, jakmile jsou vytlačeny. Naše
technologie 3D tisku PolyJet, známá pro své
hladké povrchy s jemnými detaily, přesností
a schopností kombinovat více materiálů současně na jednom dílu, využívá proces na bázi
inkoustových tiskáren a staví modely z tekutých fotopolymerů, kdy jemné kapičky jsou
okamžitě vytvrzeny ultrafialovým světlem.

MCAE & Stratasys
Stratasys má rozsáhlé distribuční partnery
po celém světě a každý z nich v podstatě řídí
prodej 3D tiskáren a materiálů naší společnosti. Existuje mnoho různých certifikačních
úrovní s různými povinnostmi i výhodami,
přičemž distributor Stratasysu pro Českou
republiku a Slovensko, společnost MCAE
Systems, je jediným platinovým partnerem
ve střední a východní Evropě, což je nejvyšší
možná certifikační úroveň partnerství u firmy Stratasys, které je možné dosáhnout.

MakerBot Replicator Z18
MCAE působí na českém i slovenském trhu
a nabízí svým zákazníkům napříč všemi obory kompletní portfolio 3D tiskových řešení
Stratasys, od základních tiskáren přes pokročilé prototypové systémy, až po rozsáhlé
produkční systémy pro výrobu. MCAE dále
nabízí zákazníkům své odborné znalosti, které jim pomohou získat konkurenční výhodu,
a to prostřednictvím hladké integrace 3D tiskových technologií k urychlení vývojových
cyklů produktů a snížení nákladů.

Jelikož MCAE spolupracuje s firmou Stratasys již od roku 1996, může se pochlubit
bohatými zkušenostmi v oblasti 3D tisku.

Mezi zákazníky firmy Stratasys patří spotřebitelé, profesionální konzumenti (z angl. termínu „prosumer“) i profesionální trhy a lze
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MCAE přináší novou éru inovací
Co je Inovační centrum MakerBot?
Inovační centrum MakerBot poskytne vaší
organizaci prostor pro rychlejší inovace, přitáhne talentované studenty nebo zaměstnance, zvýší vzájemnou spolupráci a vy budete
schopni efektivněji konkurovat. Inovační
centrum MakerBot nabízí centralizovanou,
škálovatelnou 3D tiskovou kapacitu klastru několika stolních 3D tiskáren MakerBot
Replicator. Je to řešení na míru, které zahrnuje tiskárny, instalaci, software MakerBot
Innovation Center Management Platform,
školení, podporu, speciální racky a tiskový
materiál.

Jak 3D tisk mění svět tradiční výroby

Inovační centrum MakerBot je spravováno
speciálním softwarem pro správu centra,
který je navržen speciálně pro tento účel,
aby byly minimalizovány náklady na lidskou
práci i materiál. Software lze ovládat z libovolného počítače, notebooku nebo tabletu
a je plně optimalizován pro synchronizaci se
všemi zařízeními a aplikacemi MakerBot.

Andy Middleton
prezident
Stratasys EMEA

Jaké jsou přínosy Inovačního
centra pro organizace?
Co získáte pořízením Inovačního centra
MakerBot, záleží na cílech vaší organizace.
Zpravidla si organizace pořizují Inovační
centrum za účelem:

Přichází nová éra inovací, a to je také
éra vzdělávání, technologií a podnikání.
Díky moderním technologiím je možné
formovat novou generaci inovátorů
a podnikatelů a posílit schopnosti
mladých lidí inovovat.
Již více než 20 let utvářejí 3D technologie
MCAE Systems průmysl a umožňují zákazníkům, aby přehodnotili svůj způsob návrhu
designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsou partnerem všude tam, kde je potřeba
vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat
a vyrábět. Společnost MCAE Systems je inspirována neomezenými možnostmi, které mohou 3D technologie tomuto světu přinést.
Poskytuje nástroje a odborné znalosti, aby
posílili dnešní, i budoucí inovace. MCAE věří
v sílu lidského tvůrčího potenciálu a představivost snílků. Jejich technologie a řešení
umožňují lidem, aby dělali věci jinak, aby
hledali nová řešení a vymýšleli nové způsoby,
jak věci tvořit.
S tímto přístupem přichází ruku v ruce také
jejich Inovační centrum MakerBot, které
letos představili české veřejnosti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Původně samostatná americká značka stolních
3D tiskáren MakerBot je nyní součástí společnosti Stratasys, která je lídrem na poli 3D
tisku a posouvá potenciál stolních tiskáren
o další úroveň výše.
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 Zvýšit výzkum a rozvinout podnikání
 	Přilákat a udržet si talentované studenty nebo
personál
 	Získat konkurenční výhody díky urychlení inovací a spolupráce
 	Optimalizovat procesy a nastartovat rychlou
výrobu prototypů
 	Stimulovat kreativitu, inovace a spolupráci napříč organizací
 	Urychlit čas potřebný k uvedení nového výrobku na trhu

autor:

Je vaše společnost tlačena ostrou konkurencí a hledáte moderní alternativy zažitých
procesů nebo chcete posunout své procesy
směrem ke kreativnímu řešení nápadů? Máte
více oddělení a chcete, aby vzájemně spolupracovala nebo optimálně sdílela zakoupené
technologie, aby se zúročila návratnost investice? Pak by pro vás mohlo být Inovační
centrum tím pravým nástrojem, který vám
ještě chybí.

www.mcae.cz

Pokud jste posledních pár let nežili na
Měsíci, je velmi pravděpodobné, že
pokračující vzestup 3D tisku neunikl
vaší pozornosti. Z počátečního základu,
vytvořeného před více než 25 lety,
tato technologie postupně posílila
své postavení tak, že je nyní široce
používána pro nepřeberné množství
aplikací v rozmanité a rozšiřující se řadě
průmyslových odvětví.
Stojí za zmínku, že v posledních třech nebo
čtyřech letech se 3D tisk jasně rozvinul zejména v některých oblastech. Především příchod
spotřebitelů a trhu profesionálních konzumentů, typicky s cenou kolem několik tisíc
dolarů či nižší, umožnil mnohem větší rozvoj
inovací a svobodu výroby.
Na průmyslové úrovni je patrná rostoucí
přítomnost této technologie ve výrobě. Jednou z nich je oblast alternativní výroby, kde je
za pomoci 3D tisku vyprodukován finální výrobek pro koncové použití nebo jeho části. To
je vnímáno jako "nirvána" v oblasti 3D tisku,
která to celé asi před třemi lety odstartovala
s řadou výrobců z leteckého a automobilového odvětví, která vyrábí překvapivé množství
dílů. A skutečně, společnost G.E. nedávno
veřejně promluvila o úspěchu 3D tisku, jenž
je součástí jejich činnosti, a o tom, jak se domnívá, že se tato technologie do roku 2016
"dotkne" 50 % jejich výroby.
Nicméně, tato klíčová oblast, kde se 3D tisk
uplatňuje a bude i nadále s ještě větším dopadem do budoucna, je paradoxně příliš často
opomíjena, neboť média se vždy rychle zaměří
na některé z více vzrušujících a vizuálně zajímavějších aplikací, které z této technologie
vyplývají.

Potenciál ekonomické změny
Také z obchodního hlediska můžeme mluvit
o revoluci ve výrobě, a to nejen v jednotlivých
podnicích, ale i v celém sektoru výroby, který

na oplátku vytváří pozitivní dominový efekt
tak obrovský, že nabízí potenciál ovlivnit celou ekonomiku.
Oblast známá jako "rozšířená výroba“ je odvětvím, kde tato technologie vytváří opravdu
významný a skutečně hmatatelný rozdíl z hlediska nákladů a zkrácení času pro ty, kteří se ji
rozhodli implementovat do svých výrobních
provozů.

Revoluce tradičních výrobních postupů
To se týká samotného 3D tisku skutečných
nástrojů - jako například upínacích a montážních přípravků a dalších zařízení, které
udržují kvalitu a efektivitu výroby a zároveň
se používají k výrobě dalších dílů a výrobků.
Používají se pro polohování, upevňování,
ochranu a třídění komponent a podsestav
během výrobního procesu. Tyto nástroje jsou
prakticky neviditelné, když výroba běží hladce, ale jejich význam se projeví hned, jak se
objeví problémy.
V důsledku toho, aby se zabránilo výpadkům ve výrobě nebo vadám na výrobcích,
musí být nové úchyty či montované prvky
rychle navrženy, vyrobeny a nasazeny do provozu k udržení pracovního běhu. Nevýhodou
je, že jsou obvykle vyrobeny z kovu, ze dřeva
nebo umělé hmoty a v malých množstvích pomocí ručních nebo poloautomatizovaných postupů s tím výsledkem, že navrhnout a sestavit
každý nástroj trvá jeden až čtyři týdny. Navíc,
v případě komplikovaných nebo složitých nástrojů je někdy vyžadováno několik cyklů designu, prototypingu a vyhodnocení, aby bylo
dosaženo požadovaného výkonu, a z toho je
jasné, že tato oblast výroby je zpravidla nákladná jak z hlediska finančního, tak i časového.
Společnost Volvo Trucks nedávno oznámila, že pomocí 3D tisku těchto výrobních nástrojů technologií Stratasys FDM snížila firma
dodací lhůty o 94 % ve srovnání s produkcí
těchto nástrojů za použití tradičních metod.
Společnost snížila čas potřebný k vytvoření
návrhu a výroby určitých nástrojů, které jsou
tradičně vyrobené z kovu, z 36 dnů na pouhé
dva dny za použití termoplastu ABSplus na 3D
tiskovém systému Stratasys Fortus.

Okamžité a reálné přínosy pro výrobu
Okamžité a reálné přínosy pro výrobce jsou
bezprostřední zlepšení produktivity, efektivity i kvality. Některé společnosti teprve začínají vyrábět tyto nízkorizikové a potenciálně vysoce výnosné položky, zatímco jiní to již deset
let dělají. Tyto společnosti nenahrazují pouze
stroje, ale přepracovávají celé své výrobní linky, aby byla práce mnohem efektivnější, přesnější, rychlejší, jednodušší a zisková.
V některých případech hlásí naši vlastní
zákazníci zkrácení přípravného procesu mezi

70 - 95 % a úspory nákladů mezi 40 - 90 %.
Dobrým příkladem je německá společnost Seuffer. Od doby, co tento dodavatel domácích
spotřebičů a užitkových vozidel implementoval 3D tiskárny společnosti Stratasys do svého
výrobního procesu, výrazně snížil čas a náklady na výrobu dílů vstřikováním.
Díky 3D tisku může nyní společnost Seuffer navrhnout prvotní koncept vstřikovací
formy během několika dní a vytisknout ji za
méně než 24 hodin, aby zhodnotila navržený
díl. Tradičním způsobem by výroba tohoto
nástroje z kovu za použití konvenčního CNC
procesu trvala osm týdnů, což je ohromující
snížení. A nejen to. Společnost by dříve musela zaplatit 40.000 EUR za výrobu konvenčního nástroje, na rozdíl od méně než 1000 EUR
v případě 3D tisku takového nástroje. To je
obrovská úspora 97 %.
Jsme také svědky růstu výroby finálních
dílů pro přímé použití, jak 3D tisk dále rozšiřuje svou působnost v tradičních výrobních
odvětvích. Tato technologie nabízí vývojářům
způsob, jak vytvářet složité díly s nekonečnými strukturami a tvary, s přesností, což jim
umožní přehodnotit způsob, jakým navrhují
a vyrábí. Výborným příkladem je letecký gigant Airbus, který nedávno použil 3D výrobní systémy Stratasys Fortus pro tisk více než
1000 ks finálních letových dílů pro jejich letadlový program A350 XWB, díky kterému společnost zvýšila svou flexibilitu dodavatelského řetězce a plní dodavatelské závazky včas.
Airbus není jedinou leteckou společností,
která přijala tuto technologii pro zakázkovou
výrobu pevných, lehkých dílů, které nebylo
možné předchozími výrobními technikami
vyrobit. Jeden ze zákazníků firmy Stratasys,
United Launch Alliance (ULA), nyní tiskne letecké, raketové komponenty, které nahrazují
řadu kovových částí. Díky použití pokročilého
FAA-schváleného, FDM termoplastického materiálu s označením ULTEM 9085, se podařilo
společnosti ULA konsolidovat 140 tradičně
vyráběných dílů do 16 složitých sestav. To
jim umožnilo výrazně snížit náklady a rizika
v rámci výrobního procesu. Ve skutečnosti již
společnost plánuje snížení nákladů na uvedení nového vozu o 50 % prostřednictvím dalšího začlenění aditivní výroby do svých tradičních výrobních aplikací.
Právě nyní jsou výrobní sektory západního světa stále na cestě k zotavení po několika
letech náročných ekonomických podmínek.
Tyto příznaky jsou slibné a je zde stále více
důkazů, že se věci posouvají, ale snaha odvětví
o dosažení plné kondice bude záviset na osudech jednotlivých společností.
Z toho důvodu je spravedlivé říci, že pozitivní dopad 3D tisku, jaký má na denní bázi v rámci světa výroby, je - a nadále bude - závažný.
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Nespresso

“Chceme, aby za propagací
kávy Nespresso stáli přímo její
zákazníci a to ti, co si vychutnávají
kávu v pohodlí domova, ale i ve
svých kancelářích a oblíbených
restauracích či kavárnách,”
říká Simone Jansen,
Country Business Manager Nespresso ČR.

Jaká je role žen na vedoucích
pozicích ve skupině Nestlé?
Nestlé si uvědomuje důležitost genderové vyváženosti a na globální i místní úrovni se touto oblastí zabývá. Nestlé je výrobcem potravin a nápojů a těmi, kdo rozhodují o nákupu
těchto výrobků, jsou ve velké většině právě
spotřebitelky, ženy. Role žen je tedy v Nestlé nezastupitelná. Také proto dlouhodobě
vyvíjíme úsilí zlepšit vyvážený poměr
mužů a žen mezi zaměstnanci. Zaměřujeme se především na zvýšení
podílu žen mezi
manažery a top manažery. Pro ilustraci
– celosvětově bylo
v roce 2014 mezi našimi
top manažery 25 %
žen a celkem
mezi manažery pak 34
%
(nárůst
z 21 % v roce
2013).
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latté. Nejvíc mladí lidé a ženy. A důvod, proč
má Nespresso zde na trhu dobrou pozici, je
ten, že nabízí přístroje, které připraví kvalitní kávu, pouhým stiskem jednoho tlačítka. A potvrzuje se nám to i z jiných zemí, že
spousta lidí, kteří dříve chodili na kávu do
barů či kaváren, si stejně kvalitní – ne-li lepší – kávu připraví i doma. Ráda bych v následujícím období více podpořila a zužitkovala
zkušenosti v segmentu B2B, kde stále cítíme
rezervy, stejně tak se musíme zaměřit na naše
členy Clubu a neustále je přesvědčovat o excelentní kvalitě kávy, kterou jim přinášíme.

Úro

Za posledních 30 letech se značka Nespresso stala
jednou z nejuznávanějších světových značek. Je synonymem vysoce kvalitní prémiové porcované kávy.
Filozofie společnosti vychází z jednoduché myšlenky:
umožnit všem - ať už doma, v luxusní restauraci,
v kavárně, hotelu, kdekoliv na světě - vychutnat si
šálek dokonalého espressa připraveného přesně tak,
jak by jej připravil profesionální barista.
Kávu Nespresso servíruje více než 750 světově známých šéfkuchařů (nositelů Michelinských hvězd, uvedených v průvodci Gault & Millau atd.), přes 985 nejlepších světových restaurací a 17 luxusních hotelových
řetězců. Dnes v segmentu HORECA společnost nabízí 11
druhů Grands Crus s charakteristickou vůní a chutí, na
různých stupních intenzity. Jsou rozděleny do čtyř řad,
které se liší způsobem přípravy kávy: ristretto, espresso, lungo a decaffeinato. Chcete-li si připravit kávu
v pohodlí domova, můžete vybírat z 23 druhů kávy ze
stálé nabídky a několikrát ročně se stát „someliérem“
s limitovanými edicemi vzácných a exkluzivních káv.
V těchto dnech můžete odhalit kouzlo kávy inspirované
životním stylem Itálie - Palerma a Milána.
V ČR působí Nespresso od roku 2006. Značka si vybudovala na lokálním trhu velmi dobrou pozici, kultivuje
kávovou kulturu a vzdělává zákazníky o kvalitě kávy.
Kvalita kávy je pro značku prioritní. Spolupracuje s více
než 63 tisíci farmáři v 11 zemích světa. A to proto, aby
měli jistotu, že zákazníkům vždy dodávají kávu ze zrn
té nejvyšší kvality. A to ať na farmách v Kostarice, Brazílii, Kolumbii i jinde. Přímou spoluprací s farmáři zároveň zlepšují jejich život i produkci. Kvalitou kávových
zrn však celý proces začíná. Společnost kontroluje celý
hodnotový řetězec od kávového zrna až po výsledný
šálek kávy, přičemž provádí celkem 70 kontrol kvality,
což dokazuje jejich vášeň pro kvalitu.
Od září 2015 vede české zastoupení Country Business
Manager, p. Simone Jansen.

Můžete nám odhalit strategickou linii značky Nespresso na českém trhu?
Být zodpovědná za český trh je pro mne velká výzva. Ve společnosti Nespresso působím
více jak 12 let a prošla jsem celou řadou pozic,
kde jsem byla zodpovědná za budování značky v různých oblastech. Pro nás v Nespresso
je klíčové naslouchat našim zákazníků a plnit
jejich touhy. Snažíme se jejich přání vyslyšet,
ale zároveň je překvapit, a to ve všech směrech. V pravidelných nových limitovaných
edicích kávy, kdy mají naši zákazníci možnost
ochutat něco velmi výjimečného, stejně tak
v nových kávovarech, které jsou modulární,
designové a velmi intuitivní a snadno ovladatelné, ale i v kompexním servisu, kterým
k našim zákazníkům přistupujeme.
Německý trh s českým trhem je neporovnatelný. A to jak geograficky, tak kávovou
kulturou. Na druhou stranu právě díky působení ve společnosti jsem měla možnost
sledovat vývoj kávové kultury v Německu
a různých regionech, kde je velká podobnost
s českou krajinou.
Značka Nespresso je globální, avšak snažíme se uplatňovat jak globání, tak lokální
přístupy k zákazníkům. V ČR
podíl značky Nespresso stále roste. Z našich průzkumů
vyplynulo, že v Česku pije 93
procent dospělých lidí
kávu. Pozorujeme
změny v preferencích pití
kávy. Výrazně
narůstá počet lidí, kteří
pijí capuccino,

Simone Jansen je německé národnosti. Vystudovala
universitu v Osnabrücku a kariéru začala v roce 1997
ve společnosti Kodak. Má bohaté zkušenosti z oblasti marketingu a obchodu v nadnárodních společnostech. Do českého zastoupení Nespresso přichází po
dvanácti letech v Nespresso Německo, kde působila
šest let na pozici marketingové ředitelky a později
na pozici obchodní ředitelky pro B2C kanál. Podílela se na rozvoji značky, povědomí o značce a stála
za vybudováním on-line prodejního kanálu. Simone
miluje kávu. Ráno si dopřává cappucino, během dne,
a to většinou po obědě a věčeři, oblíbené espressso
Arpeggio. S kávou ráda experimentuje a vždy netrpělivě očekává nové kávy obohacující řadu dnes již
23 druhů Grands Crus.

Pejsek
a pejskova
sestřička se
spoustou nové
zábavy díky
Smart
StagesTM!

STAGES

ň2

Nespresso je synonymem vysoce kvalitní prémiové porcované kávy. Filozofie společnosti vychází z jednoduché myšlenky: umožnit každému vychutnat si šálek dokonalého espressa připraveného přesně tak, jak by jej připravil profesionální barista.
Hermeticky uzavřené kapsle skrývají kávu nejvyšší kvality a díky široké škále si svoji
oblíbenou kávu nalezne každý.

Úr
ove

Kvalita kávy je klíčová
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Smart Stages Pejsek
a pejskova sestřička
Nejoblíbenější výrobky Fisher-Price,
se kterými se děti tak rády mazlí
a hrají, nyní nově s technologií
Smart Stages. Každé dítě se vyvíjí
svým vlastním tempem a technologie
Smart Stages tento vývoj vhodně
podpoří. Vyberte si ze tří úrovní
písniček, slovních spojení nebo zvuků
tu pravou pro konkrétní vývojové
období: stačí jen přepnout!

7 interaktivních bodů

Úrov
veň
ň

1

Objevování
O
P
První
slůvka
a zvuky vzbuzují
pozornost Vašeho
miminka.

Úrrove
eň

2

Úroveň učení

Úrrov
veň

P
Povzbuzení
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V
Vaše děťátko se
bude učit nové
věci s každou další
otázkou a odpovědí.

H
Hraní
Z
Zábavná hra plná
fantazie, kde se hračky
stávají součástí příběhů,
čímž rozvíjejí představivost Vašeho dítěte.

www.fisher-price.cz

Příběh značky Fr. Odkolek

Teribear

limited
edition
fenomén na trhu
s firemními dárky

Čerstvá vůně napříč staletími
Tomáš Baťa, Emil Škoda, Heinrich Mattoni, Enzo Ferrari, Levi Strauss, Antonín Petrof, Adam
Opel, František Serafín Odkolek… Jména konkrétních lidí, která přežívají generace a byla díky
podnikatelské kreativitě jejich nositelů přetavena v respektované obchodní značky. Z podnikatelského nebe se může spokojeně usmívat i nejslavnější český pekař a mlynář – František Serafín
Odkolek. Jeho značka Fr. Odkolek, založená v roce 1850, letos slaví již 165. výročí!

Firma opustila v roce 2005 již
nevyhovující areál ve Vysočanech
a sídlí dnes v Praze-Jinonicích, adresa je více než příznačná: Pekařská
1. Pod značkou Fr. Odkolek se dnes
prodávají výrobky, které vycházejí z tradičních českých receptur a odkazu nejslavnější-

Odkolkové z Újezdce byli starým rytířským
rodem, v historii hojně rozvětveným na českém území. A z tohoto starobylého českého
rytířského rodu pocházel František Serafin
Odkolek. Rod po bitvě na Bílé hoře zchudl,
ale kdysi Odkolkové vlastnili například zámek Batelov u Třeště nebo zámek Vlčí pole
a tvrz Obruby na Mladoboleslavsku.
Odkolkové ale už tehdy měli smysl pro
podnikání a předci F. S. Odkolka se propracovali opět k bohatství. František Serafín
Odkolek (1817 – 1876) již rytířský meč samozřejmě nepoužíval a strategické válečnické rodové geny přetransformoval v geny
geniální byznysové strategie. Původně se
živil jako tzv. mlynářský krajánek, což byl
vyučený mlynář bez vlastního mlýna. Takto
přišel roku 1840 do pražského Sovova mlýna na Kampě. Brzy nato se oženil s Marií
Trödlovou, nejstarší dcerou majitele mlýna
Františka Trödla.
PoTrödlově smrti v roce 1850 se stal Odkolek mlynářem a založil rodinnou firmu
František Odkolek. V roce 1865 přikoupil
okolní domy, zřídil pekárnu a rovněž vytvo-

ho českého pekaře. Kváskový chléb Fr. Odkolek, chléb Žitan, české buchtičky a záviny
Fr. Odkolek s 50procentním podílem náplní,
ale i řada předpečeného pečiva Fr. Odkolek
a spousty dalších výrobků reprezentují to
nejlepší z českého pekárenského řemesla.
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řil síť vlastních prodejen pečiva po Praze,
která zajistila věhlas značce Odkolek. Již
v roce 1864 koupil od knížecího rodu Lichtenštejnů jejich Lichtenštejnský palác při
břehu řeky jako své sídlo. Mlýny, pekárnu
a palác pak spojovala velká mezilehlá Odkolkovská zahrada, což dohromady zabíralo
značnou část ostrova Kampa.
V roce 1896, již po smrti F. S. Odkolka
i jeho syna Jindřicha Odkolka, mlýn na Kampě vyhořel a pražská obec nedala svolení
k jeho obnovení – vadil jim komín, jehož
kouř silně znečišťoval střed města. Pekárna

ale zůstala v provozu až do roku 1912, kdy
byla slavnostně otevřena moderní pekárna s mlýnem ve Vysočanech – firma nesla
jméno František Odkolek, a.s. Značka si
vybudovala nedostižné postavení v oboru,
byla i průkopníkem marketingu, vydávala
například vlastní časopis Odkolkovy táčky.
Firma Fr. Odkolek je jedním z mála podniků,
o nichž bylo složeno hudební dílo. V roce
1928 napsal Karel Hašler píseň "Já mám holku od Odkolků", která se záhy stala hitem
a zlidověla. Hraje se dodnes.
Po nástupu komunismu byla firma znárodněna a značka Odkolek byla vygumována
– nikoliv však z myslí spotřebitelů. Značku
Odkolek vrátili v roce 1994 na pekárenský
trh noví vizionáři. Potenciál značky ihned
vycítili zakladatelé Delta Pekáren bratři Jaroslav Michael Pařík a Marko Pařík. Připravili
fúzi s Odkolkem a v roce 2007 byla zaregistrována firma United Bakeries, která se stala
nejsilnější pekárenskou skupinou ve střední
Evropě. Reprezentanti tradiční české podnikatelské rodiny Paříků se postarali o zásadní
restart značky Fr. Odkolek.

Je s podivem, že i přesto, že v českém
prostředí existuje mnoho firem nabízejících nepřeberné množství různých
reklamních předmětů, markentingoví
manažeři jen těžko hledají způsob, jak
své klienty či zaměstnance překvapit
hodnotným a originálním dárkem.
Na trhu firemních dárků si stále udržují velmi silnou pozici klasické
artikly, jako jsou pera, klíčenky či textil. Lze ale zaznamenat sílící tendenci společností potěšit klienty a firemní partnery něčím nevšedním. Zvyšuje se poptávka po kvalitních a značkových předmětech,
které budou firmu dobře reprezentovat. Vzhledem k neustále rostoucímu významu pojmu „sociálně odpovědná firma“ se však marketingová oddělení stále častěji poohlížejí také po dárkách s přidanou
hodnotou, které by zvýšily i respekt společnosti.
Všechna tato očekávání naplňují dárky z kolekce TERIBEAR limited edition – limitované kolekce designově atraktivních dárků pro
B2B trh, která je výsledkem spolupráce reklamní agentury BRAND
CONCEPT a Nadace Terezy Maxové dětem. Kvalitní české produkty,
originální design, pevně stanovený příspěvek na pomoc znevýhodněným dětem – to jsou klíčové atributy unikátního projektu typu
cause related marketingu, jehož cílem je podpořit náhradní rodinnou péči a profesionalizaci pěstounských rodin. Na tyto účely se
díky TERIBEAR limited edition vybralo již více než 400 000 Kč a zájem firem neustále roste. Originalitu, design, ale i přidanou hodnotu
těchto dárků ocenila nejednou i odborná porota, která každoročně
hodnotí nejlepší výrobky na trhu reklamních předmětů v rámci soutěže Hvězda 3D reklamy.
Na vzniku v pořadí čtvrté kolekce TERIBEAR limited edition se podíleli renomovaní čeští designéři, jako je Vladimír Žák - Objev roku
2008 Czech Grand Design, renomovaný sklářský designér Rony Plesl,
držitel ocenění Czech Grand Design – Designer roku 2011 či jedna
z nejvýznamnějších českých módních návrhářek Klára Nademlýnská.
Všechny dárky naleznete na stránkách www.trendybrandy.cz.

František Serafín Odkolek v podnikatelském
nebi opravdu může být spokojený a hrdý.
Jeho odkaz noví vizionáři rozvíjejí dál. Pečivo se značkou Fr. Odkolek, založenou v roce
1850, voní i v 21. století.

35

Současnost značky Achilles

Luxusní vzhled obalů
si vaše produkty zaslouží

zvýraznění zajímavých grafických prvků na
obalech, kalendářích, přebalech knih anebo
jako základ pro potahy v potahované kartonáži. Obohacují také tištěné produkty o svítící laky, glitry a termolaky.
Vychází také vstříc požadavkům na moderní
obal pro potraviny, jako jsou sýry, sendviče,
čokoláda nebo jiné cukrovinky. Zde najde
uplatnění originální způsob okénkové laminace určené pro přímý styk s potravinou.

Před více než 20 lety se společnost Achilles Papierveredelung s.r.o. specializovala výhradně
na zušlechťování a laminaci papíru pro polygrafické a obalářské závody. Ve spolupráci se
svou mateřskou firmou v Německu vždy laminaci nejen prováděla, ale také vyvíjela samotné
laminační fólie. Mezi produkty pro zušlechtění papíru patří laminace v podobě efektů lesku,
superlesku, matu, nepoškrábatelného matu nebo dalších variant v podobě reliéfů kůže,
škrábaného hliníku, 3D folie, povrchu soft touch apod.
Před koncem tisíciletí však přišla
z Německa další myšlenka, jež se
v tamních podmínkách náramně
osvědčila. Achilles bude také sám
vyrábět výrobky z potahované kartonáže v kombinaci s vlastními zušlechťovacími kapacitami. A na této
myšlence se vše otočilo. Dosažená
kvalita a hospodářské výsledky se
staly základem pro vybudování moderního výrobního závodu na okraji
Českých Budějovic.

Krabičkovací stroj této poslední generace tak posouvá úroveň luxusních obalů o další stupínek výše.
Jedná se o světovou špičku na výrobu luxusních obalů. Kromě jiného
si dokáže poradit s ostrými a zešikmenými hranami a také obaly
s okénkem. Stroj sám dá obalu tvar
a ten polepí potištěným, zušlechtěným a tvarově vyseknutým papírem.
Rentabilita pro zákazníka začíná přibližně na tisíci kusech, ale pokračuje
kontinuálně dále až do řádů desetitisíců produktů. Ve vysokém výkonu
a kvalitě zpracování tkví jeho konkurenční výhody. Zatěžkávací zkouškou
hned po uvedení do provozu byla
okamžitě jedna z prvních zakázek na
výrobu krabic pro PC hry v množství
větším než 110 000 kusů pro zákazníka v Rakousku a Německu.

V rozmanitosti nabídky pro výrobu
široké škály obalářských produktů
v kategorii potahované kartonáže zaujímá dnes Achilles CZ s.r.o. přední
místo na trhu v České republice. Odbyt v uplynulých třech létech i přes
avizovanou krizi stoupal a výrobní
kapacity ve strojní výrobě těchto produktů byly zcela naplněny.

Světová špička na luxusní krabičky
Nadnárodní skupina Achilles Gruppe proto
letos v červenci realizovala nákup špičkové
italské technologie v podobě krabičkovacího
stroje poslední generace EMMECI 2004APP.
Zmíněné špičkové zařízení dokáže za jeden
pracovní den vytvořit objem v podobě téměř
20 tisíc luxusních obalů, a to s přispěním
pouze dvou párů rukou v jedné pracovní
směně. Vedle úspory pracovních sil poskytuje tento stroj i vyšší kvalitu zpracování. Díky
začlenění japonské technologie Mitsubishi,
jež tvoří osu motorové části stroje, je dosaženo výrazně vyššího komfortu při obsluze
a seřizování přesnosti lepení.
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Kombinací vlastních možností v zušlechťování papíru s velkou odborností při
výrobě prezentačních předmětů tak nabízí domácím i zahraničním zákazníkům
zajímavou paletu možností.

Produkty z potahované
kartonáže stále žádoucí

V řeči čtenáře a koneckonců i možného konečného spotřebitele vyrábí tento stroj prostě parádní obaly pro hudební a filmová vydavatelství, reklamní agentury, světoznámé
výrobce z voňavkářské branže anebo se
jedná o produkci luxusní kartonáže pro
nejvyšší kvalitu alkoholů.

Škála výrobků, které nesou označení produkce Achilles CZ, je tudíž velmi široká. Najdete
zde obaly na knihy, obaly pro filmový a hudební průmysl v podobě CD, DVD a Blu ray
Kdo nevěří, ať tam běží a právě v tomto duchu se můžete i Vy doptat na cenu, dodací termín přímo odpovědných
lidí přímo v sídle společnosti
v Plané u Českých Budějovic,
nebo se s nimi setkat nad Vaší
představou o konkrétním obalu
přímo u Vás. V konečném efektu
dostanete vždy kvalitu v kombinaci s dobrou cenou.

Jisté je, že dnešní zákazníci velmi
rádi inovují své produkty, jež
se tak stávají snadněji a ještě
více konkurenceschopnými
na trhu. Společnost Achilles
CZ se snaží jít těmto požadavkům neustále naproti.
V minulosti uvedla na trh například
embosované potahy v kombinaci s horkou
ražbou fólií, se slepotiskem, nebo reliéfy nahrazující kůži a látkové vzory. Pro potřeby
více náročných klientů připravila varianty
UV parciálních laků v kombinaci lesklý lak
do matné laminace či opak v podobě matného UV laku do například nepoškrábatelného
superlesku. Oba způsoby jsou ideální pro

Více na www.achilles.cz

disků, obaly pro sběratelské a VIP multimediální edice, layflatbooky, dárkové luxusní
jednodílné a vícedílné krabice pro distribuci
voňavek a jiných kosmetických přípravků,
dárkové boxy pro renomované značky slunečních brýlí, dárkové sety pro šperky a brilianty, obaly na vinylové desky, vzorkovnice,
víceúčelové desky s pořadači, nabídkové kufry a v neposlední řadě firemní víceúčelové
šanony s mechanikou doplněné kapsami na
vizitky či instruktážními médii.
S výrobky firmy Achilles CZ se tedy můžete
potkat na pultech v celé Evropě, ale i v zámoří, a to i například v daleké Austrálii.

Obal prodává
Toto okřídlené heslo platí v současnosti dvojnásob a mnozí výrobci kvalitních oděvních
produktů, alkoholů a multimediálních nosičů jsou si toho plně vědomi. Tudíž sázejí na
ověřenou kvalitu s puncem originálních řešení v podobě zušlechtění.
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Nová barevnější Remoska
se stane nedílnou součástí Vašeho moderního
kuchyňského interiéru a pečení v ní tak potěší
nejen Vaše chuťové pohárky, ale i Váš smysl pro
technický detail a krásu.
Navíc nové barevné modely Remosky díky povrchové úpravě Teflon® Select mají jednoznačně
delší životnost. Krása na dlouho.

Teflon® Classic

• Široká nabídka

2 velikosti
4 barvy
2 povrchové úpravy
Teflon®Classic
a Teflon® Select

www.remoska.cz

Sypaný čaj
na paletě změn
Společnost OXALIS je ryze českou společností s moderním přístupem k zdravému životnímu stylu.
Řadí se mezi přední evropské výrobce a distributory sypaného čaje a plantážní kávy a díky svým
28 vlastním a 20 franšízovým prodejnám je vnímána jako synonymum pro toto odvětví. Za své poslání považuje Oxalis nabídnout lidem jedinečnou kvalitu, chuť, požitek a relaxaci u šálku čaje a kávy.
Tímto sleduje také svoje motto: „OXALIS – to nejlepší z čaje a kávy.“ Nabízí více než 400 druhů čaje
(zelené čaje, černé, oolongy, bílé čaje, raritní čaje, rozvíjející se čaje atd.), 40 druhů kávy, nově také výběrové kakao a vlastní
řadu čokolád. Celkově sortiment zahrnuje více jak 1600 položek. Vyvíjí vlastní čajové a kávové receptury a kávu praží ve
vlastní pražírně. Průměrně prodává více než 300 tun čaje a kávy ročně, exportuje do 36 zemí světa.
Zakladatel
a majitel
společnosti
Ing. Petr Zelík

Teflon® Select

Více na

Oxalis

• Snadná obsluha
• Úspora energie
• Moderní design
• Ještě vyšší kvalita

Koncem července se na narozeninovém dortu
firmy Oxalis rozsvítilo už dvaadvacet svíček.
K oslavě sami sobě nadělili originální dárek
– rekordní objem investic, důležité organizační úpravy, nové skupiny zboží v sortimentu.
Zkrátka o změny u Oxalisu není zrovna nouze.
Podle čínské mytologie je rok 2015 rokem
Kozy - měl by se nést ve znamení mírumilovnosti a klidu. Horoskop říká, že není třeba
tvrdě a namáhavě pracovat, spíše nechat věci
plynout v bezpečném sepětí s časem. Zakladatel a majitel společnosti Ing. Petr Zelík to
však vidí tak, že jejich „22“ se odvíjí ve zcela
opačném duchu. Zaplaťpánbůh za to.
„V srpnu jsme přemístili distribuční středisko do nového skladu v Tečovicích. Získali
jsme dodatečných 2200 m2 ploch v rekonstruované budově v blízkosti dálnice u Otrokovic, které dávají předpoklad ke zkvalitnění
našich zásilkových služeb.
Několik měsíců pracoval náš architekt na
nové podobě maloobchodní prodejny. Vznikl čistý a jednoduchý design „zen“, který se
v létě uplatnil při přestavbě vlajkových lodí
na Smíchově a Chodově. V tomto duchu jsme
zároveň otevřeli prodejnu v nové lokalitě –

bratislavském nákupním středisku Au park.
Dokončili jsme transformaci celé maloobchodní sítě (vlastní prodejny + franchisa) na
nový pokladní systém, který byl vyvinut pro
naši společnost. Zjednodušení a větší přehlednosti se dočkala naše internetová prezentace. Soustředili jsme se také na popularizaci
vybraných zbožových skupin nebo aktivit
vytvořením tzv. mikrostránek (www.caj-matcha.cz a www.prazirna-vyberove-kavy.cz).
Mobilní aplikace OXALIS byla po dětských
nemocech dokončena a je zcela funkční.
Navíc je pravidelně aktualizována o novinky
a akce. Ve svých mobilních zařízeních ji najdete na App Store nebo Google Play.

Nemálo energie a času jsme věnovali komunikaci na našem Facebooku – tady jsme
v pravidelném kontaktu s více než patnácti
tisícovkami příznivců. Zároveň provozujeme
vlastní YouTube kanál, kde postupně umisťujeme videa o přípravě čaje a kávy.
Také v tvorbě nového sortimentu jsme nápadům nechali volný průběh. Hlavy spojilo
několik oddělení a vznikla unikátní zbožová
skladba.
Zvýšenou pozornost jsme věnovali například sekci bylin. Zaregistrovali jsme ochrannou známku „Naše byliny“ a pod tímto názvem
budeme všechny námi nabízené monodrogy
i bylinné směsi komunikovat. Vedle stávajících kategorií přibydou bylinné směsi pro
děti, ženy a muže. Jedná se o 14 nových čajo-

vých směsí, vyvinutých přímo pro Oxalis paní
Renátou Jahodovou, která se dlouhodobě aktivně věnuje alternativní medicíně, přírodním
léčivým metodám a také o bylinách přednáší
na Akademii léčivé výživy v Praze. Navíc jsme
změnili vizáž obalů – cela skupina teď působí
jednotně, k tomu svěže a moderně.
Další sortimentní novinkou je premiérová
řada čokolád Oxalis. Vedle vysokoprocentní
čisté čokolády z Ekvádoru se pod naším logem objeví dalších osm ochucených druhů.
Pro jejich recepturu jsme použili koncentráty úspěšných aromatizovaných čajů a káv.
Vznikly originální příchutě, které jsou na
trhu jedinečné. K tabulkovým čokoládám se
navíc přidávají tři čokoládová lízátka ve tvaru
našeho čtyřlístku.
Příběh značky Oxalis se začal odvíjet
v roce 1993, kdy se zakladatel společnosti
Ing. Petr Zelík vydal na dráhu samostatného podnikání a zaregistroval společnost
OXALIS do obchodního rejstříku. I když
si tehdy projekt našel své oblíbence, nebyl
v té době finančně výnosným. Dokonce
zakladatel uvažoval o ukončení činnosti,
ale věci se posunuly k lepšímu, když v roce
1995 bylo v Praze otevřeno první nákupní
centrum – Vinohradský pavilon a společnost OXALIS si v něm pronajala prodejní
plochu. Prodejna byla osazena skleněnými dózami – lidé mohli sami nadzvednout víčko a přivonět, skrze průhledné
sklo posoudit vizuálně kvalitu. Bod zlomu
pak nastal v témže roce, když došlo k otevření pražského Centra Černý Most, které
bylo skutečně velkoformátovým střediskem s hypermarketem, ve kterém proudily
masy lidí. Společnosti OXALIS se zde podařilo nalézt nájemní plochu, objevili se první zájemci, kteří chtěli nabízet sypaný čaj
ze skleněných dóz ve svých prodejnách,
a to nejen v Praze. Zájem o čaje OXALIS
a jeho distribuce přes jiné prodejce přivedla zakladatele společnosti k myšlence
vzniku franšízového systému.
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Příběh tria INFLAGRANTI

Nuance Restaurant

Na vašem firemním večeru IN

a zároveň INFLAGRANTI ?
Máte organizovat firemní party a nevíte jakou hudební skupinu pozvat, abyste se
strefili do vkusu alespoň většiny? A co nadchnout každého? A překvapit? Například
nadchnout spojením krásných žen s netradičními nástroji a překvapit zajímavou
hudbou? To můžete pomocí tria INFLAGRANTI. Jsou to talentované virtuózky, atraktivní, profesionální a umí přizpůsobit repertoár charakteru vašeho eventu. Už asi
tušíte, o kom je řeč. Povědomí o nich před 10 lety rychle zaplavilo celou republiku.
S houslemi v rukou, půvabná zrzka, bruneta a blondýna, to je trio INFLAGRANTI.

Spojení houslových virtuózek a violoncellistky nabízí originální hudební zážitek, který
si můžete dopřát například i na firemním
večírku nebo teambuildingové akci. Jejich
neotřelé aranžmá hitů z klasiky i poprocku si
zamilujete.
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Trio INFLAGRANTI tvoří tři křehké muzikantky, jmenovitě Markéta Muzikářová, Hana
Vyšínská (housle) a Iris Morisáková (violoncello). Skupina se dala dohromady už v roce
2004, kdy vyšlo její debutové album s názvem
Rockmantica, na kterém se dívky dostatečně

vyřádily. Jak samy říkají, kapelu založily hlavně proto, aby si mohly vyhrát s hudbou, která je baví a kterou rády poslouchají. A také,
aby jim nediktovali ředitelé jednotlivých orchestrů, kde tehdy byly v angažmá, co musí
a nesmí hrát.
„Jméno tria INFLAGRANTI má souvislost
s tím, že v komunitě klasické hudby se stále
na moderní hudbu i její interprety nahlíží
přes prsty, trochu s opovržením,“ vysvětluje
název Mgr. Markéta Muzikářová, houslistka
a producentka tria. „My, když jsme ze začátku
moderní skladby zkoušely, tak jsme se s tím
dost schovávaly. Když jsme pak se skupinou
vyšly na veřejnost, byly jsme svými kolegy
z klasického světa tak trochu souzeny a odhaleny INFLAGRANTI, a tak jsme si ten název
nechaly.“ dodává.
„Začínaly jsme v roce 2003, ještě pod jiným
názvem, u zrodu skupiny stáli muzikanti poradci jako Petr Malásek nebo Michal David.
V roce 2004 se nás ujal producent z vydavatelské firmy Universal Music a rok jsme se
snažili najít společnou cestu, včetně 1. vydané desky (Rockmantica). Pak jsme ale začaly
zase tvořit samy a v roce 2006 se ustálila naše
formace jako elektrické smyčcové trio. Později jsme si pořídily i doprovodnou kapelu čtyř
dalších muzikantů.“
Jejich styl by se dal nazvat jako poprockový
crossover. V autorských aranžmá pro elektrické smyčce si interpretky dopřávají moderní
světové hity i známé melodie z klasiky s moderním doprovodem. Nebrání se ani netradičním spojením, hostovaly také se světovými
zpěváky zvučných jmen, za všechny jmenujme Stinga, Roda Stewarta nebo operního
pěvce Andera Bocelliho. Své umění předvedly
i na mnoha zahraničních turné, vystupovaly
mimo jiné i v Japonsku, Mexiku, Norsku nebo
Řecku. V roce 2012 a 2014 vyrazily také na velkolepé turné po českých divadlech a kulturních centrech, které se setkalo s nevídaným
úspěchem. Jako zpívajícího hosta si na své
koncerty přizvaly pravého rockera, kterým
byl frontman skupiny Kabát Josef Vojtek.
Trio má mnoho zkušeností se všemi druhy
akcí, ať už se jedná o koncerty pro veřejnost
nebo pro posluchače z řad firemních zákazníků. Umí se vcítit do svých posluchačů a citlivě
sestavit program. INFLAGRANTI mají široký
repertoár, od klasiky přes pop music až k rockovější tvorbě, umí zahrát i lidovou písničku
nebo skladby world music, vše vždy interpretované s jejich osobitým šarmem a energií.
Trio vystupuje samostatně i s doprovodem
vlastní živé kapely a zve si k sobě různé hosty.
Do konce roku má INFLAGRANTI mnoho koncertů pro veřejnost, především pořady s exkluzivním hostem (Josef Vojtek nebo Petr Kolář), pak také pořad Pocta Leonardu Cohenovi,
koncert MÚZY na vlnách klasiky, kdy na pódiu
dámy vystupují i s klasickými nástroji a hrají
skladby v akustických verzích. Nebo pořad Ďábelské housle, kde je hlavním tématem nejen
klasika, ale i lidová hudba a hlavně čardáše.
Více info na www.inflagrantimusic.cz

Restaurace v centru Prahy
mohou být i pro Čechy
Je jakýmsi obecným klišé říkat, že žijeme
v uspěchané době, že jsme v letu, máme práce nad hlavu, nestíháme či nějak podobně.
Že nemáme čas na sebe – na sebe navzájem
ani na sebe samotné. A tato pomyslná absence času souvisí, kromě mnoha jiných nesnází, také s dnešní situací pohostinství u nás. Až
na pár skvělých a renomovaných podniků,
jež se prodávají díky mediálnímu ohlasu a věhlasu jejich majitelů či šéfkuchařů, kam je
chic jít se ukázat či pozvat na oběd business
partnera, na kterého toužíme udělat dojem,
se my Češi chodíme většinou najíst do pizzerií, fast foodů, asijských rychlorestaurantů,
bister či pivnic. Je to rychlé, neosobní, nevyžaduje to po nás příliš velké intelektuální
úsilí, a co se kvality jídla týká, ta přece ujde.
I zmiňované „vyhlášené“ podniky by mimochodem stěží přežily bez značného podílu
zde žijících cizinců a turistů.
K dalšímu podobně zakořeněnému přesvědčení jsme nejspíš přispěli my restauratéři sami. Na vlně rychlého zisku z peněženek
cizinců v devadesátých letech i předtím,
jsme způsobili v myslích většiny lidí, že jít se
najíst někam do elegantní restaurace v centru Prahy je spojeno s útratou rovnající se
značné části jejich měsíčního příjmu.

V posledních letech však vzniklo v Praze
několik podniků, které se s podobnými klišé snaží bojovat a dokázat, že centrum Prahy není jen gurmánským rájem pro cizince,
ale že má co nabídnout i našincům. Jedním
z nich je Nuance restaurant, rozkročený do
dvou křídel rohového domu mezi Malým náměstím a Linhartskou ulicí, v těsném sousedství pražského magistrátu. Nenabídnou Vám
tu až na výjimky příliš cizokrajného, kuchyně
se hrdě hlásí k českým a středoevropským
základům v nejširším smyslu slova, ale “naše“
zcela klasická jídla se tady stávají překvapivými variacemi šéfkuchaře Michala Paulíka.
Na jídelním lístku tak sice najdete kachnu se
zelím a knedlíkem, ale vše je jemně, s vtipem
a vkusem přeměněno: z obvyklého kusu pečené kachny je kachní konfit, zelí se zjemnilo
na skvělou marmeládu a pokrm je doplněn
staročeskými bramborovými lokšemi i lecčím dalším pro potěchu oka i jazyka. Šéfkuchařův um a intelekt si podobně, pro někoho
snad až hereticky, hraje se vším, co je u nás
považováno za klasiku: s knedlíky, omáčkami, rybami, zeleninou a podobně. A kdo se
nechce omezovat na české pochoutky, nalezne v jídelním lístku také jídla dalších evropských kuchyní.

Navíc připravují kuchaři pravidelně i degustační menu citlivě propojená s vybranými víny, sezónními surovinami a samozřejmě
hlavně nápady. V poledne všedních dnů nabízí Nuance business menu, která jsou cenově velmi výhodná, a poskytují tak možnost
kvalitního oběda uprostřed města.
Nuance restaurant disponuje také společenskými a konferenčními prostorami. Zažít
atmosféru raně středověkého sálu Vincent je
zážitkem samo o sobě. V místech staré Prahy
srovnatelné prostory s podobným vybavením nenajdete. Je možno tu uspořádat třeba
i vánoční večírek. Komu by se nelíbilo vracet
se nad ránem z příjemného posezení s kolegy uličkami staré Prahy? Kuchyně samozřejmě poskytuje všechny související gastronomické služby: coffeebreaky, hostiny a rauty
na míru dle potřeb a přání zákazníků.
Až se Vám tedy příště nebude chtít na večeři
někam vedle, vyrazte do centra, projděte se místy, kde už jste třeba léta nebyli a přijďte do Nuance vyzkoušet, jak také může vypadat a chutnat
česká kuchyně. Určitě nebudete litovat…
Jana Budinská, General Manager Hotel ROTT
rezervace na tel. + 420 773 999 440
nebo na info@nuancerestaurant.cz
www.nuancerestaurant.cz
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Málokde se slibuje víc, než ve světě marketingu. Kdo slibuje a kdo plní? Co brání
tomu, že se sliby nesplní a co naopak
pomáhá jejich naplnění? Co je tou tajnou
přísadou, která se má přidat do podnikání,
aby se dostavil úspěch, aby to zabralo?
Jsou to lidé, je to správný nápad, správná
konstelace, je to štěstí nebo náhoda?
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Marketingový institut
pořádá konferenci
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1. blok - Správní lidé
09:00 – 10:30

2. blok - Správný čas a správné místo 3. blok - Správný nápad
10:50 – 12:20
13:00 – 14:30

Jak stavět team, jak poznat ty, kterými se
máme obklopit a můžeme jim důvěřovat? Jak s lidmi pracovat, jak je posouvat,
motivovat a dostat z nich to nejlepší?
Jaké vize postavit a jak je předat dál? Jak
u toho nezapomenout na business
a vytvořit správnou rovnici podnikání?
Přivádíme ty nejinspirativnější osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly nejen
do českého businessu, ale i do srdcí
svých zaměstnanců.

Občas může k úspěchu pomoci
příhodná situace. Jak poznat tu správnou chvíli? Jak nepřijít příliš brzy ani
pozdě? Na jakou kartu vsadit? Jak
obsadit trh a zůstat v roli leadra?
O tom budou mluvit lidé, kterým se
něco podobného nejednou podařilo.

Vystupující:
KARLA D. STEPHENS TOLSTOY
nyní CEO Tokii, exCEO Oskar - Příběh
Oskara aneb jak postavit kult
JAKUB STRNAD
předseda představenstva pojišťovny
Allianz - Zaměstnanci jako nástroj
k úspěchu!
Černá labuť art & event gallery
8. patro
Na Poříčí 25,
110 00, Praha 1

Vystupující:
JAKUB PETŘINA, Air Bank
Proč zabrala myšlenka Air Bank
TOMÁŠ ČUPR,
zakladatel Slevomat.cz a DameJidlo.cz. Investor v Rohlik.cz
a Twisto.cz - lovec správných nápadů
MARCELA KOŠANOVÁ, kartářka
a čarodějnice – jak se dá prostřednictvím magie poznat správný čas
a správné místo

Mít nápad, který nikdo předtím
neměl, kterému se nedá odolat, díky
kterému utečete konkurenci o několik délek nebo si dokonce vytvoříte
vlastní trh. Nápad, kterému natolik
věříme, že limity ani rizika neexistují.
Jak jej hledat? Jakým impulzům
naslouchat? A jak jej vůbec světu
sdělit? Jak nechat nápad rozvíjet
a kdy s ním jít do světa?
Vystupující:
MICHAL FRONĚK - Olgoj chorchoj –
jak to, že někdo má a někdo nemá
správný nápad?
PETR VÁCLAVEK - reklamní inovátor
a světoběžník - Je nápad něco, co
opravdu rozhoduje, nebo je to jen
díky komunikaci?
a další host jako překvapení!
Základní vstupné – 4500 Kč bez DPH
Snížené vstupné* – 3750 Kč bez DPH

*Snížené vstupné je možné uplatnit pouze při registraci do pondělí 31. 8. 2015

V ceně je také občerstvení, teplé a nealko nápoje

Více informací a registrace
www.mkti.cz/konference

Škola Duhovka

Nerušit,
soustředím se!
„Jakmile se dítě do něčeho zabere, je schopné se tomu intenzivně a samostatně věnovat i několik hodin. Nevyrušujme jej při
tom!“ prosazovala zhruba před stoletím uznávaná italská pedagožka a filozofka Maria Montessori. Na její odkaz dnes navazuje
pražská ZŠ Duhovka. Děti v ní namísto lavic často sedávají na koberci, učí se podle individuálních plánů, nedostávají známky
a neznají zvonění. Přesto to dokonale funguje.
Navazující systém
Základní škola Duhovka je součástí komplexního systému poskytujícího montessori
vzdělání od jeslí až po maturitu. Je plynulým
pokračováním stejnojmenné mateřské školy
a tvoří odrazový můstek pro osmileté gymnázium. Všechny tyto instituce staví na společných hodnotách, jako je vzájemný respekt
a respekt k individualitě každého žáka, důraz
na poznávání věcí do hloubky, důraz na to,
aby se při výuce postupovalo od konkrétního k abstraktnímu a na to, aby děti vnímaly
věci ve vzájemných souvislostech. To vše se
děje v bilingvním česko-anglickém prostředí,
neboť učitelé jsou rovným dílem čeští i angličtí rodilí mluvčí. V každé třídě působí ve
dvojicích – i to je zásadní rozdíl v porovnání
s klasickou školní výukou.
Učitel jako průvodce
Právě role učitelů je v Duhovce výrazným
specifikem. Fungují spíše jako průvodci,
kteří udávají základní směr, uvádějí děti do
probírané problematiky, pomáhají jim v kritických okamžicích, ale zároveň jim dávají
velkou míru svobody. Děti tak o řadě věcí
rozhodují samy. Například si mohou určit,
jaké látce se daný den budou věnovat. Pochopitelně to ale neznamená, že by někdo počítal jen matematické příklady a jiný celé dny
maloval. Se samostatností se pojí také vysoká
míra zodpovědnosti a děti moc dobře vědí,
že je třeba věnovat se všem předmětům. Každý žák má od učitele připravený individuální
týdenní plán, který musí splnit. Je však na
něm, v jakém pořadí to provede.

„Takovýto systém má celou řadu výhod. Podporuje komunikaci,
vytváří prostor pro pozitivní vnímání různorodosti a motivuje děti
ke vzájemné spolupráci,“ pochvaluje si ředitel školy Jindřich Kitzberger. „Díky spojeným třídám děti v kolektivu zcela přirozeně procházejí několika rolemi. Starší děti zasvěcují nováčky do fungování
školy, leckdy jim pomáhají s probíranou látkou. To jim dává pocit
důležitosti, zároveň si tím sami procvičují a dále prohlubují vlastní
znalosti a dovednosti. Když pak postoupí do vyššího stupně, role se
obrátí – stanou se znovu nováčky. Roli mentorů v nižším stupni po
nich převezmou mladší děti,“ vysvětluje.
noveným plánem. Pokud někdo neví, jeden
z učitelů mu pomůže zvolit vhodnou činnost.
Až do oběda pak trvá „blok“, v kterém se děti
postupně, dle své volby, věnují vybraným tématům. Zapomeňte však na obrázek tradiční
třídy se školními lavicemi. Učebna Duhovky
na první pohled mnohem více připomíná hernu mateřské školy. Stolky se židlemi jsou jen
v jedné části třídy, jinak je tu spousta volného
prostoru. Zem pokrývá koberec, kde děti mohou pracovat se speciálními montessori pomůckami, které si berou z otevřených regálů
po obvodu místnosti. Platí tu jasná pravidla.
Každý pracuje samostatně ve svém ohraničeném prostoru (na speciálním malém koberečku), do kterého mu bez dovolení nikdo nesmí

zasahovat. Od většiny pomůcek je ve třídě
obvykle jen jeden exemplář. Děti se tedy buď
musí umět dohodnout na spolupráci, nebo si
musí počkat, až bude pomůcka volná. Specialitou montessori tříd je odpočinkové patro. To
je „koutek“, kam si kdokoli může zalézt, když
potřebuje načerpat novou energii.
Po obědě se znovu pokračuje výukou – tentokrát už kratším úsekem, který trvá asi do 15
hodin. Poté následuje družina a kroužky. Děti
mají o program postaráno až do 18 hodin.
Bližší informace o ZŠ Duhovka naleznete na
stránkách www.duhovkaskola.cz. Osobně se
můžete přijít podívat nejlépe v den otevřených dveří 12. listopadu 2015.

Mimochodem, žáci mají individuální plány
i z toho důvodu, že nejsou rozdělení do klasických tříd podle jednotlivých ročníků, ale
fungují v tzv. smíšených třídách. V Duhovce
jsou dvě úrovně spojených tříd: 1.-3. ročník
a 4.-5. ročník.
Den začíná na elipse
Výuku každý den zahajuje společná debata
kolem tzv. elipsy. Celá třída včetně učitelů se
sesedne kolem prostoru vyznačeného na koberci a rozebírá se jedno dlouhodobé téma
i nejrůznější aktuality. Zároveň si žáci určují,
čím se v následujících hodinách budou zabývat. Z elipsy už tedy každý odchází s jasně sta-
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Franchising

Co franchisová smlouva obsahuje

Ve stylu typických francouzských

pekařství a cukrářství
Jak řekl Charles Bukowski:
„Nejlepší zážitek z Francie je
pečivo.“ To si majitelé Petite
France boulangerie & Patisserie
vzali za své. Dnes dodávají svoje
pečivo i do svého obchůdku ve
stylu typických francouzských
pekařství a cukrářství. A rozhodli
se o toto krásné podnikání
podělit s franchisanty. Nyní máte
možnost převzít jejich zkušenosti
a podnikat stejně jako oni
formou franchisy.
Když padla železná opona a brány do svobodného světa se otevřely, začal pan Nyklíček, jeden z majitelů pekárny, jezdit do zá-

44

padní Evropy. Nikdo u nás ale nedělal tak
dobré pečivo, jako ochutnal ve Francii, a tak
poté, co si pár let se svým snem pouze pohrával, se v roce 2011 rozhodl společně se
svým kolegou panem Ivancem vyrobit si ho
sám. Malou pekárničku si Filip Nyklíček a Jan
Ivanco, oba milovníci dobrého jídla, otevřeli
kousek u Prahy. Francouzské bagety se učili
péct v Alsasku, kde také zjistili, jaká je pro ně
nejlepší mouka, která je tam jinak namletá
než v tuzemsku.

Začali od surovin
Ze začátku si mouku dováželi přímo ze Štrasburku, ale jelikož to nebylo ekonomické a už
vůbec ne ekologické, tak naučili jednoho českého mlynáře mlít mouku na takovou úroveň
mletí, která se používá ve Francii. Obilí v Čechách se kvalitativně nijak neliší od toho francouzského a navíc tím, že používají českou
mouku, podporují české výrobce. U chleba je
například zase důležité, jaký kvásek používají,
a oni mají svůj vlastní, který si sami šlechtí.

Pravá francouzská bageta a croissant
Nejdůležitějším produktem boulangerie je
pravá francouzská bageta a pšeničný chléb.
A jak se pozná dobrá francouzská bageta?
No přece podle poslechu! Když ji přiložíme
k uchu, uslyšíme zevnitř jemné křupnutí.
Ale nejzábavnějším produktem je stoprocetnně croissant. Ten je vyráběný ručně a to
se mnohdy už ani ve Francii nedělá. Dobrý
croissant vypadá podobně, jako když rozříznete dřevo. Bagety, croissanty a další typicky
francouzské pečivo u nás vyhledává stále více
lidí. Je to i díky pekárně Petite France boulangerie & Patisserie, kde před čtyřmi lety
vsadili na tradiční francouzské recepty. Malá
pekárnička v Lahovicích u Prahy začínala
v dubnu 2011 skromně, dnes dodává do nejlepších pražských hotelů, restaurací, kaváren
a obchodních sítí s kvalitními potravinami.

Kde lze francouzské pečivo zakoupit
Spolumajitelé dlouho hledali secesní dům
v centru Prahy, kde by otevřeli obchůdek

ve stylu typických francouzských pekařství
a cukrářství. Měli jasnou představu – měl to
být rohový obchod, s vysokými výlohami, širokým chodníkem před vstupem a průsečík
proudění kolemjdoucích. To vše se jim podařilo nalézt v úžasném domě v Myslíkově
ulici v Praze.
Obchod má vysoká okna, je vzdušný a interiér zcela evokuje francouzský styl. Autenticita byla propracována do posledních
detailů. A k tomu francouzské pečivo, víno
a další doplňkový sortiment spolu s atmosférou tohoto prostoru a milou obsluhou nenechá nikoho na pochybách, že se ocitl ve „francouzské pekárně“. Petite France boulangerie
& Patisserie nabízí nejen prodej pečiva, ale
i zážitek a našla si již krátce po otevření své
věrné zákazníky.

obchůdek si otevřít i jako vaši franchisu. Majitelé Vám nabízejí veškeré know-how, které
krůček po krůčku 4 roky budovali, přenechat ve formě franchisingové licence. Mají
za sebou zjištění poptávky na českém trhu,
vědí, jak se kvalitní pečivo vyrábí a budou
vaším jediným dodavatelem.
Poradí Vám vše kolem pečiva a nabízí
i prostředí, které nikoho nenechá na pochybách, že se ocitl ve francouzské pekárně.
Neváhejte se na ně obrátit a podnikejte sami
s francouzským pečivem! Majitelé Petite
France boulangerie & Patisserie vědí jak na
to a umí poradit. Kupte si tuto franchisu Petite France – pekařství a cukrářství a nebudete
litovat!

Jedinečná nabídka zakoupení franchisy

Zájemci o franchisu,
ozvěte se na ivanco@petite-france.cz

A právě takový si můžete otevřít i vy, neboť
Petite France boulangerie & Patisserie má
pro Vás jedinečnou šanci, onen prosperující

•	ideální podnikání pro rodinný podnik
•	vstupní poplatek v návaznosti na velikost obchodu od 50-150 tisíc Kč
•	franchisa se poskytuje na 5 let s možností opce
na dalších 5 let, pouze pro oblast Praha-širší
centrum od 40 m2 do 100 m2, rohový dům, vysoká okna, velké výlohy
•	vstupni investice na pořízení obchodu vč. vybavení je 1-3 miliony dle velikosti obchodu,
(přesná výše vychází z dané lokality, vybavení
a projektu)
•	
pravidelný měsíční poplatek od 5-8 procent
z obratu obchodu (vše dle velikosti)
•	maximalni podpora ze strany poskytovatele licence-vlastni výrobna pečiva a cukrařiny, dovoz
až do prodejny, vlastni PR podpora a každodenní komunikace, kompletni know-how firmy od
majitelů s vice jak 20 lety zkušeností z gastronomie a prodeje
•	
pomoc s výběrem lokality od našich makléřů
franchisora a pomoc s veškerou agendou od
leasingových firem až po dodavatele vybavení...

www.petite-france.cz
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Jednou z nejoriginálnějších
a s trochou nadsázky se dá říci,
že také jedinou zákonem podporovanou franšízou, která se
prezentovala na Výstavě franchisingu 2015 v Praze, byla franšíza
EXTÉRIA.

Franšíza EXTÉRIA

podnikání zaměřené na povinnost BOZP
Franšízový koncept EXTÉRIA je totiž založen na poskytování full servisu firmám,
soukromým i státním institucím, školám i malým živnostníkům v oblasti zákonem
stanovené povinnosti – zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávání práce včetně požární ochrany (BOZP a PO). A to je oblast, která nenechává
chladným žádného živnostníka, ani velkou firmu… lépe řečeno alespoň by neměla
nechat! Ve svém vlastním zájmu – jednak kvůli zaměstnancům, ale také kvůli hrozícím tučným pokutám.

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

Nejdříve jste tedy provozovali svoji firmu na BOZP a PO, co Vás vlastně přimělo
k zavedení franšízy do podnikání?
Ano, nejdříve jsem provozoval svou společnost na BOZP a PO s týmem zaměstnanců,
otevíral firemní pobočky v Opavě, Olomouci
a Zlíně. Tyto pobočky vedli naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci dané pobočky. I když
měli motivační složku k fixní mzdě, jejich výkony nebyly právě podle mých představ. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v roce 2013
vytvořit franchisový koncept poradenských
kanceláří BOZP a PO EXTERIA a pokrýt každý kout České republiky formou franšízových poboček.

Poradenská kancelář EXTÉRIA, franšíza s BOZP je podnikatelská příležitost vhodná nejen pro odborníky
Na to, abyste si otevřeli vlastní poradenskou kancelář na BOZP a PO franšízy EXTÉRIA, nemusíte být žádný studovaný odborník, ani zkušený „bezpečák“. Stačí, když ovládáte standardní
obchodní dovednosti a dokážete vést obchodní jednání. O ostatní už se postará EXTÉRIA.

Jak vznikala franšíza EXTÉRIA – proč vlastní špatné zkušenosti vedly k založení byznysu…
Na Výstavě pro franchising a podnikání 2015 se o své zážitky z podnikání formou franšízy podělil s potenciálními franšízanty i franšízory pan Miloslav Ramach, zakladatel a jednatel
společnosti EXTÉRIA. Exkluzivně našemu portálu TOP Franchising.cz pan Ramach popisuje
svou cestu k podnikatelskému úspěchu a motivuje také nové franšízové partnery k navázání
spolupráce s franšízovou jedničkou na trhu ve svém oboru.

Pane Ramachu, co Vás přivedlo k myšlence začít podnikat?
K podnikání mě přiměla jedna základní věc
a tou je být finančně nezávislý. Díky zkušenosti, kterou mám ze zaměstnání, kdy jsem
působil před 15 lety jako product manager
v jedné společnosti, kde jsem vyhledával
potenciální klienty na dodávku potrubní
pošty. Po roce působení jsem uzavřel nespočet spoluprací a servisních smluv, ze
kterých jsem měl dostat provizi na konci
roku. Před koncem roku však přišel majitel
a dal mi výpověď. Od té doby si chci svůj
business, myšlenky i obchodní dovednosti
řídit sám a mít z toho prospěch pro svou
společnost.

A jak jste vůbec přišel na originální nápad založit firmu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)?
Zde bych zmínil jinou svou osobní zkušenost
(také hořkou), která mě přivedla k podnikání v bezpečnosti práce a požární ochra-
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ně. Moje manželka studovala VŠB – Fakultu
bezpečnostního inženýrství. Doma jsem poslouchal, jak je tato oblast důležitá i pro malé
podnikatele, kterým jsem byl v té době i já.
Nevěnoval jsem tomu pozornost „já to přeci
nepotřebuji, nejsem velký podnik o stovkách
zaměstnanců“.
Oči se mi otevřely, když se mi nahlásila
kontrola z Oblastního inspektorátu práce.
Na kontrolu přišel inspektor a já mu předložil osnovy školení zaměstnanců a směrnice rizika. V tu chvíli se mě zeptal, zda je to
vše, a já odpověděl, že ano. Po té mi kontrolor oznámil, že mi hrozí pokuta až do výše
300 000 Kč za nesplnění zákonné povinnosti – že nemám zpracovány směrnice k BOZP.
Náš tehdejší bezpečák, živnostník, který
pro nás zabezpečoval BOZP, nás na tuto povinnost nikdy neupozornil. Jen chodil co 2
roky provádět školení zaměstnanců, vyinkasoval za proškolení 6 zaměstnanců sumu cca
5000 Kč a to byla celá jeho péče. Tehdy jsem
měl malou firmu o 6 zaměstnancích. Abych

„Naším cílem je poskytnout
komplexní poradenství včetně
zastupování pro širokou
cílovou skupinu nejen pro
velké firmy, ale i malé OSVČ
a střední firmy. Obsluhujeme
i samotný státní sektor, úřady,
domovy pro seniory, nemocnice
a polikliniky. K dnešnímu dni
máme více jak 4500 klientů ve
smluvním vztahu. V současné
době máme v EXTÉRIA s.r.o.
více jak 30 zaměstnanců,
převážně techniků BOZP a PO,
kteří působí v rámci celé ČR
se specializací na bezpečnost
práce ve výrobě, zdravotnictví,
administrativě, státní správě,
logistice, stavebnictví a mnoha
dalších oborech.“ M. Ramach

Takže jste objevil díru na trhu a jste jediná franšíza svého druhu?
odvrátil hrozbu vysoké sankce, zažádal jsem
o opakovanou kontrolu s argumentem, že
moje manželka je technik BOZP a PO ve velké firmě o 1500 zaměstnancích a že vše okolo
BOZP pro mne zajišťuje ona, ale momentálně
není k zastižení. Přislíbil jsem, že chybějící
doklady neprodleně dodám. Samozřejmě, že
jsem nic neměl: „já to přeci nepotřebuji“, jak
jsem své ženě několikrát tvrdil. Manželka si
vzala 2 dny dovolené a vše potřebné mi zpracovala. Výstupem byl šanon s 26 směrnicemi
k BOZP a PO. Navíc mě ještě osobně v kontrolním procesu zastoupila jako odborník na
slovo vzatý… A konečný výsledek kontroly
byl bez jakýchkoliv závad.
V té chvíli jsem si řekl, že je na trhu něco
špatně, a v roce 2011 jsem se pustil do podnikání. Uvědomil jsem si, že rozhodně nejsem
jediný „takto nepřipravený“ a začal jsem budovat firmu na BOZP a PO s cílem ochránit
firmy a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních
úřadů.

Ano, franšíza Extéria je jediným konceptem,
který v ČR působí v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci BOZP a požární
ochranu PO. Mým cílem bylo, již od roku
2011, být největší společnost v daném oboru
BOZP a PO v rámci České republiky a tento
cíl si postupně plním díky franchisovému
konceptu EXTERIA.

V čem je franšíza EXTÉRIA (kromě toho,
že je opravdu jediná svého druhu) ještě jedinečná? Proč by se měl zájemce
o franšízové podnikání rozhodnout pro
Váš koncept?

do 8 měsíců od ostrého provozu poradenské
kanceláře EXTÉRIA. Výhoda je i na trhu v ČR,
na kterém potencionální franchisant bude
působit, jelikož 40 % trhu tuto problematiku
neřeší. Jsou to hlavně OSVČ a malé firmy.

Jak se lišíte od konkurence, klasického
pojetí BOZP?
Hlavní konkurenční výhodu našeho franšízového konceptu spatřuji v komplexnosti
služeb, kvalitním servisu pro klienta vč. zastupování u kontrol OIP, HZS, KHS, kdy si svoji
práci u klienta obhájíme u kontroly a to bez
jakýchkoliv závad, o čemž svědčí celá řada referenčních dopisů od našich smluvních klientů z řad výrobních firem, úřadů, škol, atd.
Dále je to cena, kdy můžeme nabídnout díky
velkému množství uzavíraných smluv velmi
výhodnou a konkurenční cenu na trhu, která
je dostupná nejen pro velkou firmu, ale i pro
malého živnostníka, úřad, školu, nemocnici.

Kdo může začít podnikat s franšízou Extéria? Musí mít zájemce o Vaši franšízu na
BOZP nějakou speciální kvalifikaci?
Franšíza EXTÉRIA je vhodná podnikatelská
příležitost pro každého, kdo má zájem podnikat dlouhodobě a smysluplně. Má obchodní
talent a baví ho práce s lidmi, má manažerské
dovednosti a je cílevědomý s touhou si vybudovat vlastní firmu. Žádnou speciální kvalifikaci pro náš koncept nepotřebuje, vše ho
naučíme v EXTÉRIA AKADEMII, kde ho povedeme po celou dobu našeho partnerství.

Každý franšízant konceptu EXTERIA tedy
absolvuje vstupní školení. V průběhu své
činnosti pak prochází nějakými dalšími
tréninky či „udržovacími“ školeními?
Ano, každý nový franchisant prochází několikadenním vstupním školením v EXTÉRIA
AKADEMII, kterého se zúčastňují i jeho zaměstnanci, tak, aby i oni získali potřebné
znalosti a dovednosti. Po té následuje další
speciální školení v EXTÉRIA AKADEMII. Každá akademie je zakončená speciální ústní
zkouškou a písemnou prací. Tím získají naši
franchisanti potřebné znalosti, dovednosti
a odbornost. Máme tým skvělých lektorů, odborníků s dlouholetou specializací na oblast
BOZP a PO. Navíc nyní navazujeme spolupráci s VŠB – FBI (fakultou bezpečnostního
inženýrství).

Nyní pro Vás pracuje již 5 franšízantů,
kteří obsluhují více než 2000 klientů.
Prozraďte, jak se dá udržet při takovém
množství franšízantů a obsluhovaných firem konstantní kvalita služeb.
Abychom udrželi kvalitní servis pro klienty
a odbornost, která je pro náš koncept zásadní a konkurenční, musíme hodně investovat
do vzdělávání našich franchisantů a jejich zaměstnanců v EXTERIA AKADEMII.

Firmu jste založil spolu s Vaší ženou a dali
do ní oba spoustu energie. Jak šíříte
a udržujete „pozitivní náboj“ mezi franšízanty, jak je motivujete?
Společnost EXTERIA jsem založil s mojí manželkou a investovali jsme do ní spolu skutečně
spoustu energie a času. Tuto pozitivní energii
se snažíme předávat i našim franchisantům na
pravidelných setkáních, které jsou minimálně
1x měsíčně na naší franchisové centrále. Kde
se jim snažíme předávat jak manažerské zkušenosti, tak i odborné a technické zkušenosti
s vedením jejich firem. Dále máme celostátní
setkání, kde vyhodnocujeme jednotlivé franchisové poradenské kanceláře a předáváme
odměny za dosažené výsledky.

A na závěr by mne ještě zajímalo, jaká je
Vaše vize, jaké máte s franšízou EXTERIA
plány do budoucna?
Naším cílem je prosperující franchisová síť
kvalitních a odborných poradenských kanceláří pod značkou EXTÉRIA. Ambice máme nejen v ČR, ale také v sousedních zemích. Další
zemí, kde budeme v dohledné době působit,
je například Slovenská republika, kde máme již
zájemce o master licenci a chceme zde v roce
2016 rozšířit síť franšízy EXTÉRIA, poradenských kanceláří BOZP a PO. Dále hodláme expandovat formou master licence do Polska, Německa, Rakouska a dalších zemích v rámci EU.

Zaujala Vás franšíza EXTERIA a máte zájem se dovědět, jak vypadá frašízová
nabídka konceptu BOZP a PO EXTÉRIA?

Chcete být zařazeni do registru kandidátů –
zájemců o franšízové podnikání a chcete být
podrobněji informováni o franšízách i novinkách ve franšízingu? Registrujte se zde a my
Vás budeme dle Vašich požadavků informovat
o franšízových příležitostech v ČR.

Jedinečnost našeho konceptu spočívá v zákonné oblasti BOZP a PO, ve které potencionální zájemce o franšízu EXTERIA bude působit. To znamená, že potřeba u klientů je již
částečně vyvolána zákonnou poviností, kterou musí všichni podnikatelé, ale i statní instituce mít zajištěnou. Další výhodou je nízká
počáteční investice cca 300 000 Kč do tohoto podnikání a rychlá návratnost maximálně
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Business for Breakfast
průkopníkem networkingu u nás
Business for Breakfast je v České republice největší profesionální
organizací, která se specializuje na referenční networking. BforB je
celosvětový, lety prověřený projekt, který úspěšně funguje ve světě
od roku 2001. Koncept se opírá o znalosti a zkušenosti lídrů referenčního networkingu z Velké Británie, Austrálie, České republiky a Slovenska.
V čem je tato franšíza unikátní?

Kamila Zárychtová,
zakladatelka
a ředitelka
Business
for Breakfast
Česká republika, s.r.o.

Statistiky
V České republice se můžete stát členem ve
46 podnikatelských klubech, které dohromady sdružují více než 480 podnikatelů.
O funkčnosti BforB svědčí dosažené výsledky, a to i přes to, že v září 2009 byla česká
pobočka naprostým průkopníkem v Networkingu. V roce 2015 se naši členové mohli
osobně seznámit s dalšími 4609 podnikateli,
sjednali si mezi sebou a svými hosty 17 607
obchodních schůzek, předali si 10 553 doporučení nebo kontaktů na potenciální zákazníky a v 5 550 případech si poděkovali
za realizovaný byznys. Hodnota předaných,
realizovaných a zaznamenaných zakázek
mezi členy v klubech BforB činí v tomto roce
146 360 460,- Kč.

Koncept BforB podporuje ekonomickou
stabilitu podnikatelů na lokálních trzích. Je
to příležitost maximálně pro 18 franšízantů
v zemi, kdy každý z nich má exklusivitu ve
svém regionu. Koncept také mění atmosféru
podnikání v České republice. Učíme podnikatele hodnotám, jako je důvěra, spolupráce,
respekt, vzájemná úcta a podpora. Nesporným faktem je to, jak zmínil předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků
České republiky, že právě ti malí a střední
podnikatelé jsou nejdůležitější pro naši ekonomiku a tvoří největší skupinu, přesto dostávají od státu tu nejmenší podporu. A právě
BforB má nástroj na podporu této skupiny,
která to nejvíc potřebuje.

Co franšízant zakoupením
licence získává?
Zakoupením licence se franšízant stává
součástí velmi výjimečného týmu franšízantů a vedení BforB. Všichni mají bohaté
podnikatelské zkušenosti z různých oborů
trhu a svojí odborností a dovedností tak
přispívají k celkovému růstu celé společnosti. Je obrovskou výhodou být součástí
tohoto týmu, protože každý vnáší odbornost z různých sfér a stát se součástí takovéto skupiny dá podnikateli obrovský posun.

Náplň franšízy
Franšízant se stává ve své lokalitě centrem podnikatelského dění. K jeho činnosti patří:
 Založení 5 nebo 10 podnikatelských
klubů (dle možnosti franšízové smlouvy)
R
egistrace prvních členů klubu a jejich
školení jak používat systém BforB
V
olba výkonného týmu v klubu a jejich
školení jak vést samostatně klub
V
edení klubu prostřednictvím samostatných Výkonných týmů
K
ontrola – dodržování systému BforB
v jednotlivých klubech
M
 ožnost vést kluby a růst prostřednictvím Manažerů klubu (franšízant si najde
svůj tým 5 – 10 lidí, kteří si pro svůj vlastní okruh kontaktů otevřou kluby BforB)
R
egionální networkingové akce pro členy
klubů franšízy

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

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

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz
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Podpora
Vzhledem k tomu, že franšízant odvádí manažerské poplatky (royalties) až ze svého obratu,
velmi pečlivě dbáme na to, aby se našim franšízantům dařilo. Proto je v BforB sestavena celoroční podpora, kde mohou franšízanti čerpat maximum ze své investice do franšízy.
K
aždé dva týdny jsou konferenční hovory

– příležitost pro telefonické setkání všech
franšízantů za účelem výměny zkušeností,
rad a tipů s vedením franšízy
 1x za půl roku BforB centrála pořádá Refresh
workshopy, kde mají příležitost franšízanti si
zopakovat a připomenout základní principy
systému BforB a rozvoje franšízy
 1x za půl roku BforB centrála pořádá
celorepublikové setkání se všemi franšízanty a manažery klubu. Cílem je budování
osobních vazeb kolektivu, sdílení cílů BforB,

Jaký je model a kolik licence stojí?
Franšízant si může pořídit licenci na 5 nebo
10 klubů. Licence na 5 klubů stojí 450.000,a licence na 10 klubů stojí 700.000,-

odměny nejúspěšnějších franšíz
a podpora rozvoje franšíz
P
odpora franšízanta v plnění vlastního
byznys plánu
O
 sobní návštěva centrály BforB v lokalitě franšízanta – 1x za rok při příležitosti Business review
C
RM systém pro efektivnější vedení klubů
W
 ebová stránka Business for Breakfast
s možností aktivního přispívání
 Fakturační systém
A
 dministrativní podpora
C
elorepubliková propagace a rozvoj BforB

Návratnost investice
C
íl franšízy na 10 klubů je 250 členů
A
 ktuální doporučení členství v klubech

BforB je 14.000,- Kč/rok

Co je v ceně?
Cena licence zahrnuje poplatek za pořízení
licence, 3 denní úvodní teoretický trénink
franšízanta v Praze, praktický trénink na
některém z klubů BforB, další teoretický
trénink pro BforB Software, počáteční marketingové materiály pro první klub zhruba
na ¾ roku na první klub, osobní podporu

R
oyalties = 25 % ze zaplacených faktur

jednotlivých členů (z tohoto poplatku
poskytujeme výše uvedený manažerský
servis každému franšízantovi)
C
ílem je tedy, aby franšízant každý rok
měl obrat 2 625 000,- (po odečtení royalties), tj. 218 750,-/měsíčně

vedení BforB na některém z prvních mítinků
nového klubu a 6 měsíců aktivního mentoringu, kdy jsme novému franšízantovi oporou při každém jeho kroku aplikace systému
BforB.

Ideální příležitost pro:
Franšízu BforB ocení ti, kteří chtějí být ve své
lokalitě někým výjimečným, stát se lídrem
v oblasti, která v současné době ještě téměř
žádné odborníky a lídry nemá – referenční
Networking.
Franšízant se dostane do středu místní
podnikatelské komunity a drží tak prst na
lokálním tepu byznysu, obchodních příležitostech a díky konceptu BforB může velmi
významně podpořit lokální malé a střední
podnikatele.
Franšíza bude ideálním byznysem pro ty, kteří mají kolem sebe spoustu kontaktů a hledají
efektivní způsob, jak si kontakty udržet aktivní, jak komunikovat s lidmi na osobní úrovni
a jak jim pomáhat k úspěchu. Je to byznys,
jehož úspěchem je úspěch vlastních členů.
Franšíza BforB je vhodný model pro
podnikatele, kteří rádi komunikují s lidmi, mají customer service na vysoké
úrovni, mají dobré organizační schopnosti a rádi inspirují své okolí k novým
věcem.

si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník konference
30. 9. 2015
Na Pankráci 125
Praha 4

Téma: INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE VE FRANCHISINGU
Zajímáte se o franchising a znáte speciﬁka komunikace franchisové sítě?
Víte k čemu slouží rada franchisantů a jaké aktivity organizuje
franchisor pro své franchisanty?
K čemu slouží manuál, e-HandBook a jak je aktualizujeme?
Jakou roli hraje franchisový manažer?
V čem je odlišná interkulturní komunikace?
Jaký je německý franchisový trh? V čem je jiný než náš tuzemský?
Musí mít síť informační systém?
Víte jak uspět v interní a externí komunikaci?
Věrnostní program jako nástroj komunikace?
Kdy je vhodnější řešit externí komunikaci prostřednictvím PR agentury
a kdy „in-house“?
Jak využívá sociální sítě franchisový koncept?
Organizátor
konference:

Pozvání přijali nejen zástupci
z franchisových konceptů:
McDonald´s, BENU lékárna, SUBWAY,
Potrefená Husa, NATURHOUSE, Extéria,
CENTURY 21, YVES ROCHER, Partners,
UniCredit Bank, ale i další odborníci
na komunikaci a franchising.

Partneři
konference:

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU Kontaktní osoba: Ing. Petra Ritschelová, výkonná ředitelka
Těšnov 5, 110 00 Praha 1, t: +420 222 513 691, 728 948 479, caf@czech-franchise.cz, www.czech-franchise.cz
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Master franchisová konference
v Praze dne 19.11.2015
Zde jsou příklady franchisových systémů, které plánují vstup na český a slovenský trh a které budou v rámci konference představeny účastníkům a zájemcům
o franchisové licence:

umožní každému – dětem i dospělým – vytvářet
své vlastní obrazy a umělecká díla.

IDdesign – Dánsko: www.iddesign.com – síť prodejen s nábytkem. Atraktivní design, vlastní vývoj
a výroba nabízených produktů, různé velikosti
prodejen. Do skupiny patří i síť JYSK.

P´tit CREF, Francie: www.ptitcref.com – mateřské
školky se zaměřením na výuku cizích jazyků. Velmi kvalitní a praxí prověřené know-how pro zřízení, vedení a provoz mateřských školek včetně
propracovaných a praxí prověřených manuálů.

LCN NAILBAR – Německo: www.lcnnailbar.com
– produkty na ošetření nehtů německé kvality
s atraktivním designem prodejních míst a vlastní
produkcí používaných komponentů.
LeSoie – Belgie: www.lesoie.com – síť prodejen
s přírodní kosmetikou a různými výrobky z oblasti
drogerie, částečně ručně vyráběnými, s velmi širokým sortimentem kvalitního zboží, nápaditého
designu a provedení. Prodejny mnoha velikostí
a formátů s propracovaným know-how a působivou prezentací zboží v prodejnách.

Po velkém úspěchu v uplynulých letech se bude jako již každoročně konat v listopadu 2015 v Praze mezinárodní Master franchisová konference. Akci pořádá poradenská společnost AVEX systems ve spolupráci se společností Franchise & Retail
Academy, která organizuje v České a Slovenské republice kromě jiného i Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising. Tuto konferenci významně podporuje
i mezinárodní organizace Franchise Pool International, Česká asociace franchisingu, jakož i celá řada mediálních partnerů.
Jak již sám název napovídá, na konferenci budou prezentovány franchisové systémy, které
v České a Slovenské republice hledají své
nové master-franchisové nebo franchisové
partnery. Nabízí se tím velká příležitost především pro manažery firem, kteří plánují své
vlastní podnikání, pro malé a střední podnikatele, investory a další zájemce o samostatné podnikání, jak získat informace o významných globálně působících značkách a stát se
jejich partnery. Informace, které systémy se
v Praze představí, budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách společnosti
AVEX systems: www.avexsystems.eu nebo na
stránkách www.master-konference.cz .
Kromě prezentací zajímavých franchisových systémů, možnosti jednat přímo se
zástupci o podmínkách spolupráce a navázání osobních kontaktů, budou účastníkům
konference zdarma k dispozici i odborníci
na téma franchising – Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce ze společnosti
AVEX systems, ex-prezident České asociace
franchisingu a bývalý generální ředitel fran-
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chisového řetězce OBI, z oblasti právní problematiky – Mgr. Antonín Kazda, zkušený
mezinárodně působící advokát s praktickými zkušenostmi z franchisového podnikání,
Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce a další
odborníci.
Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost, která nabízí možnost stát se master-franchisantem nebo franchisovým partnerem
pro Českou a Slovenskou republiku a investovat do velmi atraktivních značek.

Royal Kids – Francie: www.royalkids.fr – velmi
populární a známá franchisová síť ve Francii i ve
světě. Centrum zábavy pro děti různých věkových
kategorií a jejich rodiče.
Chez Clements – Francie: Kavárny a restaurace
s francouzskou tradicí v pařížském stylu.

T-College, Švýcarsko – velmi sofistikovaný a praxí prověřený systém vzdělávání a doučování dětí.

Optiprint, Slovinsko: www.optiprint.eu – nabídka, prodej a dodávky barevných tiskáren vlastní
výroby, včetně vývoje. Koncept garantuje nízké
náklady a vysokou produktivitu.
Chi-Chi´s, USA - franchisová síť restaurací s nezapomenutelnou atmosférou. Vnitřní designový styl
kombinuje jihozápad USA s barvami mexických
haciend. Chi-Chi´s nabízí velmi zdařilý mix tradičních jídel z Texasu s vybranými specialitami na
grilu z Mexika.

Master franchisová konference je i velká
příležitost pro české a slovenské franchisové
systémy, které mají v plánu expandovat do
zahraničí, především pak do zemí, ve kterých
Franchise Pool International působí. Kromě
ČR to je dále Německo, Anglie, Francie, Španělsko, státy Beneluxu, Skandinávie a další
země v Evropě. Franchise Pool International
– zkráceně FPI – je mezinárodní organizace
se sídlem v Německu, která sdružuje zkušené franchisové poradce z celé Evropy, kteří
působí v celkem 27 zemích.
V České a Slovenské republice zastupuje
FPI pan Ing. Aleš Tulpa, franchisový poradce
ze společnosti AVEX systems. Práce členů FPI
se zaměřuje na podporu a přípravu expanze
franchisových systémů, vyhledávání master-franchisových nebo franchisových partnerů
v zemích jejich působení nebo i na vyhledání vhodného franchisového konceptu pro
zájemce o franchisové podnikání. České
a slovenské franchisové systémy, které mají
v plánu zahraniční expanzi mohou kontaktovat zástupce FPI pro ČR a Slovensko a využít
praxí prověřených služeb této organizace,
které své úspěchy může prokázat celou řadou referencí.

Pokud Vás tato výjimečná událost zaujala a máte zájem se jí zúčastnit, máte
možnost se zaregistrovat prostřednictvím internetových stránek:
www.master-konference.cz nebo se můžete přihlásit
na www.franchising-academy.cz prostřednictvím formuláře, případně emailem:
krajcajiri@seznam.cz. Na webových stránkách www.franchising-academy.cz
získáte rovněž další informace k této na českém a slovenském trhu ojedinělé akci.

Tiroler, Rakousko – prodejny určené převážně
pro farmářské trhy s nabídkou gastronomických
specialit ze všech oblastí Tyrolských Alp.
Bebe de Paris, Španělsko – úspěšný internetový
obchod, který se zaměřuje na nabídku atraktivních a speciálně vybraných výrobků pro novorozence od 3-6 měsíců a jejich maminky.
Club Tan, Dánsko – síť solárních samoobslužných
studií na velmi vysoké technické úrovni a s maximální optimalizací nákladů.
Tutti frutti, USA – největší síť samoobslužných
prodejen mražených jogurtů na světě vstupuje
i na evropský trh, kromě ČR i do Francie, Anglie,
Německa, Španělska aj. zemí.
MBI, Rakousko - spojením lifestylových a finančních služeb poskytuje tento koncept bezkonkurenční prostor pro kompletní péči o klienty a budování dlouhodobého vztahu PrivateBrokerů MBI
a jejich klientů.
Paint & Smile, Rakousko - systém nabízí vlastní know-how a různé techniky malování, které

FRANCHISING SE VRACÍ DO BRATISLAVY!

Mimořádná příležitost získat informace o franchisovém podnikání
Na začátku listopadu (3. a 4.) 2015 se
uskuteční v překrásných prostorách Palffyho Paláce již třetí ročník výstavy věnované
podnikání a franchisingu. Výstava je organizovaná za významné pomoci a podpory
ZPS - Združenia podnikateľov Slovenska
a SFA - Slovenskej franchisingovej asociacie, kteří jsou hlavními partnery výstavy.
Výstava bude probíhat ve spojení s obsahově bohatými doprovodnými programy
zaměřenými na marketing, podnikání,
financování a prezentaci franchisových

systémů.Ve dvou dnech trvání výstavy
a doprovodného programu bude možné
vyslechnout kvalitní referáty a prezentace, navázat užitečné kontakty, zúčastnit se
diskuzí a osobně poznat odborníky a poradce z franchisového podnikání.
Více informací:
Franchise & Retail Academy s.r.o.,
Ing. Jiří Krajča, Tel.: +420 603 203 828
E-mail: krajcajiri@seznam.cz
www.franchising-academy.cz
www.vystavafranchisingu.sk

AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
a Váš partner pro franchising
Know-how a znalosti společnosti
AVEX systems jsou získány více než
20letými praktickými zkušenostmi
v oblasti mezinárodního franchisingu a činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících
společností, zejména pokud jde
o zakladatele a hlavního představitele společnosti Ing. Aleše Tulpu,
který pracoval jako generální ředitel
několika velkých nadnárodních společností, jako například OBI Česká
republika, QUELLE ČR, aj. Od roku
2001 je členem ČAF – České asociace franchisingu. V letech 20012005 působil i jako její prezident.
AVEX systems nabízí zejména
následující služby:
1.	Pro zájemce o franchising vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy, zejména v zahraničí.
2.	Pro zahraniční franchisory hledá
vhodné kandidáty pro master-franchisu v České a Slovenské
republice nebo franchisanty.
3.	Poradenství ve všech oblastech
franchisového podnikání, zejména při vývoji vlastních franchisových systémů nebo při jejich optimalizaci.
Dále organizuje AVEX systems každoročně master franchisové konference a nabízí speciální workshopy
pro zájemce o vývoj a nebo optimalizaci franchisových systémů.
Nejbližší konference s nabídkou franchisových konceptů se bude konat
19. 11. 2015 v Praze.
Více informací najdete na:
www.avexsystems.eu
nebo kontaktujte:
ales.tulpa@avexsystems.eu
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Tradiční dodavatel energie
Pražská plynárenská je veřejností vnímána jako jeden z mála tradičních dodavatelů energie působících na tuzemském trhu. Patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější
tuzemské dodavatele energií, jimiž zásobuje bezmála 420 tisíc odběrných míst po
celé České republice. Mezi její hlavní priority ve vztahu k zákazníkům patří zajištění
komfortního zákaznického servisu, energetické bezpečnosti a širokého spektra nadstandardních služeb - v tuzemsku mnohdy ojedinělých.
Karbonizační plynárna v Praze - Michli

Historické kořeny plynárenství v Praze sahají
až do roku 1847, kdy byla v předměstské obci
Karlín uvedena do provozu první plynárna
pro veřejné osvětlení pražských ulic. Díky
tomu se dne 15. září v ulicích Prahy rozsvítilo
prvních více než 200 plynových lamp. Následně, v roce 1867, byla uvedena do provozu
první obecní plynárna na rozhraní Žižkova
a Vinohrad, která převzala provoz a správu
veřejného plynového osvětlení pražských
ulic a také dodávku pro většinu pražských
soukromníků.
Roku 1927 byla dokončena v Praze - Michli
největší a nejmodernější karbonizační plynárna tehdejšího Československa. Její areál
je do dnešních dnů využíván Pražskou plynárenskou a jejími dceřinými společnostmi.
Ta jej dlouhodobě spravuje a udržuje tak, aby
zachovala jeho původní historický charakter
i pro budoucnost.
Po druhé světové válce, konkrétně v roce
1947, byl do Prahy přiveden dálkovým plynovodem svítiplyn z plynárny v Záluží u Mostu.
Tím započala další etapa rozvoje tuzemského
plynárenství postavená na rušení lokálních
plynáren a napojování obcí na velkokapacitní zdroje dálkovými plynovody. V letech 1974
až 1988 pak v Praze probíhala tzv. záměna
svítiplynu za zemní plyn, čímž nastoupila
nová, modernější, ekologičtější a především
bezpečnější éra plynárenství.
V roce 1993 byla zahájena privatizace tuzemského plynárenství. V jeho rámci vznikla
dne 31. prosince 1993 Pražská plynárenská,
která zajišťovala dodávku zemního plynu
obyvatelstvu a průmyslovým podnikům
v Praze a bezprostředním okolí. Po otevření

52

trhu se zemním plynem v roce 2007 začala
společnost získávat nové zákazníky i mimo
svůj tradiční domovský region a v roce 2012
vedle zemního plynu začala dodávat i elektřinu. Od poloviny roku 2014 je Pražská plynárenská ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Bonusy pro své zákazníky
V rámci vysoce konkurenčního a z hlediska zákaznické veřejnosti mnohdy ne zcela přehledného prostředí na energetickém trhu vyznává
a uplatňuje Pražská plynárenská důsledně
a dlouhodobě hodnoty, jako jsou spolehlivost,
férové jednání, stabilita a kvalita služeb, které
nabývají v dnešní době na významu.
Pro Pražskou plynárenskou je ve vztahu
k zákazníkům typické, že se snaží nekončit
pouze spolehlivou dodávkou zemního plynu nebo elektřiny. Jde dále nad tento rámec
a poskytuje přidanou hodnotu v podobě
různých, mnohdy unikátních a v tuzemsku
ojedinělých souvisejících služeb, výhod
a bonusů, které budou její zákazníci dříve
či později potřebovat. Mohou se tak mimo
jiné vždy spolehnout na účinnou pomoc při
opravě či servisu, modernizací otopného sys-

tému nebo při zajištění nových spotřebičů
a zařízení za výhodných podmínek. V rámci
věrnostního programu jsou jim poskytovány
slevy na pobytové nebo poznávací zájezdy
u renomovaných cestovních kanceláří, do
hotelů, sportovních či kulturních zařízení.

Stlačený zemní plyn - CNG
Pražská plynárenská podporuje nové, ekologické a efektivní technologie, zavádění kogeneračních nebo trigeneračních jednotek
a zejména pak využití stlačeného zemního
plynu (CNG) v dopravě, které patří mezi její
strategické projekty.
Zákazníci Pražské plynárenské mají k dispozici také zvýhodněné ceny při nákupu
nových osobních nebo užitkových vozidel
poháněných stlačeným zemním plynem
(CNG). Již 8 let provozuje Pražská plynárenský svou autopůjčovnu vozidel s pohonem
na stlačený zemní plyn, která byla vůbec první svého druhu v České republice. Na území
Prahy provozuje společnost dále 5 plnicích
CNG stanic a před zahájením výstavby je několik dalších. Kromě vlastního vozového parku, v jehož rámci využívá Pražská plynárenská prakticky výhradně vozidla s pohonem
na stlačený zemní plyn, je tradičně aktivní
součástí různých projektů, které se o využití
zemního plynu v dopravě významně zasazují. Příkladem je převod vozidel svážejících
domovní odpad a vozidel čistících ulice na
pohon stlačeným zemním plynem (CNG).

Zodpovědný přístup
Dlouhodobě se Pražská plynárenská podílí
na aktivitách a projektech týkajících se rozvoje občanské společnosti a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Milovníci umění
jistě ocení významnou a svým rozsahem jedinečnou sbírku české koláže, kterou Pražská
plynárenská uchovává v rámci Galerie Smečky, kterou provozuje prostřednictvím svého
nadačního fondu.V tuzemsku unikátní je
svým zaměřením Muzeum plynárenství, které existuje již šestnáct let právě díky podpoře
Pražské plynárenské.

…jsme Vám stále blíž.
Když před čtvrtstoletím přijeli do Holandska asi tak čtvrtstoletí staří kamarádi z vysoké školy, aby nakoupili kultovní cigaretový tabák Drum a lulkový tabák Amphora,
netušili, že tím zakládají jednu z největších
maloobchodních a velkoobchodních firem
ve střední Evropě. Bylo v tom tehdy mnoho symbolického. Obě značky se daly do té
doby pořídit pouze v Tuzexu. Zvláště cigarety balené z tabáku Drum byly po změně
režimu symbolem svobody a volnosti, jakou
nové poměry nabízely. Amsterodam, hlavní
město Holandska, se na začátku devadesátých let navíc těšil pověsti nejvíce „free“ ze
všech světových metropolí. S energií a vůlí
dokázat si, že sny se dají plnit, se bývalí spolužáci pustili do práce a firma se pomalu
rozrůstala. Následovala první prodejna na
náměstí v Českých Budějovicích, získaná
v malé privatizaci a provozovaná firmou dodnes, první velkoobchod v pražském Karlíně, první zaměstnanci. A první starosti.
Uběhlo čtvrtstoletí a GECO se opět nechává inspirovat holandskou kreativitou, která
tak úspěšně doplňuje tamního obchodního ducha a světový rozhled. GECO přijalo
nový grafický styl, který je inspirovaný holandským malířem Pietem Mondrianem. Je
jednoduchý, neopakovatelný a výrazný, spojený se světovými centry obchodu a módy.

Mondrian žil v Amsterodamu, Paříži, Londýně a New Yorku, jeho dílem se inspiroval
legendární módní návrhář Yves Saint-Laurent a nyní zdobí sály prestižních světových
galerií. Mondrian je Holanďan, ale nechal si
upravit jméno (z Pieter Cornelis Mondriaan
na Piet Mondrian), aby vyjádřil odstup od
konzervativních holandských malířských
tradic. Schopnost vnímat a začleňovat světové trendy do způsobu přemýšlení o vlastní
práci je také to, čím malíř oslovuje team lidí
z GECO.
Po čtvrtstoletí se tedy tak trochu kruh
uzavřel. Ale přesněji řečeno, jedná se spíše o stoupající spirálu nežli kruh. Od roku
1991 se změnilo GECO, změnil se Amsterodam, změnil se svět. Chutě, potřeby, záliby
zákazníků se posunuly jinam. Jsme téměř
nepřetržitě on-line, zboží hledáme a kupujeme přes mobilní telefony. Méně čteme
a více si prohlížíme obrázky. Zákazníci jsou
nesrovnatelně náročnější, sebevědomější
a protřelejší. Víc než kdy jindy je důležité vědět, kam se „hýbe svět“, protože obchod má
nejen své premianty, ale i poražené. Značky,
které před pár lety dominovaly, zmizely,
protože vedení usnulo na vavřínech nebo
špatně odhadlo budoucí přání a potřeby zákazníků. Proměna designu GECO nevznikla
samoúčelně. GECO je zvyklé sledovat svět,

nechat se inspirovat, ale také být tím, kdo
určuje trendy. Říkal-li Jára Cimrman, že někdo musel slepou uličku lidského poznání
ohledat a ohlásit světu: „Tudy ne, přátelé,“
pak GECO naopak za ta léta prokázalo, že
umí najít správnou cestu a říct: „Tudy, přátelé!“ I to má představovat nový design, který
je více novým vykročením než návratem ke
kořenům. Veselost a barvitost nového grafického projevu GECO vyvažuje stávající
logo. To nadále odkazuje svým tabákovým
listem k pevným kořenům společnosti.
Na tuzemském trhu dosahuje společnost
GECO více než třetinového podílu na trhu
cigaret a tabáku; nadpolovičního podílu
na trhu s doutníky a více než 20 % na trhu
s číselnými loteriemi (Sportka, Euromilióny,
Loto) a stíracími losy. Přestože podíl na slovenském a německém trhu roste, je dosud
minoritní.

ZNAČKA A ČÍSLA
2120	přibližně tolik zaměstnanců pracuje

pro společnost GECO ve třech zemích

840 000 více než 840 000 spotřebitelů je
		 zapojeno do bonusového programu
18	pokud by se naskládaly za sebe

cigarety, které GECO prodalo jen
v roce 2014, tak by obehnaly naší
zeměkouli téměř 18x

5	každou vteřinu nakoupí v některé

z maloobchodních prodejen GECO
Tabák Tisk ve všech 3 zemích průměrně 5 zákazníků

15	každou minutu na každé prodejně

GECO v ČR získává 15 zákazníků
dodatečné věrnostní body v interaktivní hře O poklady kapitána GECO.
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Značka Vega Tour oslaví příští rok 25. výročí
své existence. Za čtvrt století se z malého rodinného podniku stal přední
zájezdový dopravce v Evropě, a to pod vedením zakládající rodiny.

Rodinná firma VÁHALA a spol. s.r.o. sídlí v Hustopečích nad Bečvou, na rozmezí Hané a Valašska. První výrobky začal mladý řezník
Robert Váhala vyrábět již v roce 1933, kdy založil továrnu na výrobu jemných uzenin a masových konserv. Za dlouhou dobu svého
působení získala firma VÁHALA a spol. s.r.o. na trhu své pevné místo. Denní produkce masných výrobků překračuje v současné době
dvacet pět tun a více, v obdobích, jako jsou Velikonoce či Vánoce, dosahuje denní produkce padesáti tun. Svůj obchod firma rozšířila
také na zahraniční trhy Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Itálie, kde si produkty našly mnoho svých stálých příznivců.
Příběh firmy Váhala se začal psát v roce 1927,
kdy její zakladatel Robert Váhala sbíral první
řeznické zkušenosti. Do tajů výroby uzenin
se nejprve dostal jako tovaryš v Novém Jičíně
a následně svoji praxi rozšířil ve známé pražské řeznické firmě Hulata. Nenaučil se zde
však pouze řeznickému řemeslu, ale také zřízení a vedení obchodu. Tyto cenné zkušenosti
následně zúročil při založení své vlastní firmy
v roce 1933. Současně s výrobou uzenin a provozování řeznictví se Robert Váhala začal věnovat také produkci konzervovaných výrobků.
Obzvláště se zaměřil na paštiky a hotová jídla
určená k přímé spotřebě. Netušil však, že na
dlouhých 41 let nastane v jeho životě zásadní
zlom - výroba uzenářských produktů v rodinné
firmě ŘEZNICTVÍ ROBERT VÁHALA skončí.
Tím však příběh historie rodinné firmy
naštěstí definitivně neskončil. V roce 1991,
kdy byly navráceny znárodněné budovy a firmy svým původním majitelům, se stalo něco,
v co už nikdo z Váhalovy rodiny nedoufal. Po
dlouhých letech státního odpírání vlastnictví
bylo panu Robertu Váhalovi navráceno to, co
dlouhé roky budoval. Výroba byla obnovena
a pan Váhala do ní zapojil i své potomky. Společně založili novou rodinnou firmu VÁHALA
a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. Léta beznaděje a temného
období vystřídala dlouhá léta obnovení výroby, přání a očekávání splněných snů.
Tak, jak byly v roce 1933 položeny velmi dobré základy společnosti, tak v roce 1991 situaci
nejlépe uchopili pánové Vlastislav a Robert Váhalovi a vybudovali nový výrobní závod v Hustopečích nad Bečvou. Postupným vývojem se
firma VÁHALA a spol. s r. o. vyprofilovala jako
odborník na výrobu šunek, paštik a masných
specialit s vysokým obsahem masa. Tento sortiment vhodně doplňují lahůdkářské výrobky,
především saláty a pomazánky, aspikové výrobky a obložené mísy různých variací. Na výrobě
těchto specialit se podílí 153 zaměstnanců. Dopravu výrobků k zákazníkům zajišťuje 25 řidičů
a na firemních prodejnách zákazníky obsluhuje
40 prodavaček. Kromě hustopečské prodejny
si zákazníci mohou zakoupit Váhalovy speciality ve firemních prodejnách ve Valašském Meziříčí, Hranicích, Hradci Králové a v Brně Bohunicích, na Ponavě, v Židenicích a ve Slatině.

54

„Dělejte dobré výrobky
a nemáte se čeho bát.
“

Robert Váhala, zakladatel firmy

VÁHALA doveze uzeniny až k vám domů
Od letošního roku si mohou obchodníci
a nově také koncoví spotřebitelé objednat kvalitní masné výrobky na e-shopu firmy VÁHALA
a spol. s r.o. Z Hustopečí nad Bečvou si tak mohou nechat přivézt šunky, paštiky i vyhlášené
Špekáčky extra vázané zákazníci z celé Moravy
a také z Prahy a Středočeského kraje. Objednané zboží na www.eshop.vahala.cz bude doručeno zákazníkovi během následujícího dne,
nejpozději však do 48 hod. od objednání. Touto službou chce být firma VÁHALA blíže těm
zákazníkům, pro které je konzumace výrobků
z masa gurmánským zážitkem.

Hodnoty pro své okolí
Být spolehlivým partnerem v podnikání
a také pro své okolí patří ke společenské odpovědnosti firmy VÁHALA a spol.. V rámci
podpory dobročinných organizací spolupracuje s Charitou či Diakonií, podporuje regionální spolky tělesně postižených či neziskové spolky dětí a dospělých, kteří se podílejí

na zachování kulturních tradic v okolí. Dalším z příkladů charitativní pomoci je nový
projekt „Společně pomáháme Libušínu!“. Byl
to již rok, co v noci na 3. března 2014 začala
hořet historická chata Libušín na Pustevnách
a Česko tak přišlo o jeden z architektonických unikátů, které požár úplně zničil. Firma
VÁHALA a spol. se proto rozhodla vytvořit
s Valašským muzeem v přírodě projekt, díky
kterému přispěje firma VÁHALA a spol. s r.o.
na opravu vyhořelé památky. Na trh byl uveden nový výrobek - Šunka Libušín. Zákazník
nekupuje pouze výrobek, ale napomáhá dobré věci, protože za každý prodaný kilogram
firma VÁHALA odešle 1,50 Kč na účet, který
byl pro účel sbírky založen. Ke dni 30. 6. 2015
firma VÁHALA odeslala na účet sbírky částku
124 601 Kč.
„Úspěch není jen to, co je tvořeno penězi.
Úspěch je vytváření kvalitních hodnot pro
své okolí, ale člověk musí cítit uspokojení
také u sebe. Že dělá dobrou práci, která potom nachází potěšení u jiných a ruku v ruce
s tím mohou přijít i peníze. Ony zpravidla
přijdou, přijdou později, ale o to víc může
takový úspěch těšit a je zasloužený.“
Ing. Ladislav Denk,
jednatel a spolumajitel firmy VÁHALA a spol. s r.o.

Malý rodinný podnik dobyl Evropu!
„Vega Tour jsem zakládal v 90. letech jako
malý rodinný podnik.
Začínali jsme v garáži rodinného domu
a vlastnili jsme minibus značky Toyota,
s nímž jsem také sám
Miloš Capoušek ml. jezdil. Už od začátku
jsme se profilovali jako
dopravce, který poskytuje klientům nejvyšší
možný komfort,“ popisuje své začátky v podnikání Miloš Capoušek starší.
Koncem 90. let vznikla pravidelná autobusová linka z Prahy do Paříže pod hlavičkou sesterské společnosti Concord Praha.
Zlomovým se stal rok 2000, kdy byla založena základna ve Francii a autobusům Vega
Tour se otevřela cesta na západ. Během let
2000–2006 se díky mnoha novým klientům
společnost rychle rozrůstala. Autobusy Vega
Tour začaly jezdit po celé Evropě.
V roce 2005 převzal vedení společnosti
syn pana Capouška, o tři roky později do
společnosti nastoupil také jeho bratr Martin

Capoušek. „Vozový park společnosti se rozrostl na současných 150 vozů a kromě zájezdové dopravy jsme otevřeli nové divize jako
např. autoservis, cestovní kancelář, prodej
a pronájem jachet, obytných vozů a malých
letadel,” popisuje Miloš Capoušek ml. současné portfolio společnosti Vega Tour.

Getting you there in comfort!
S Vega Tour si klient může být jist, že zažije
příjemnou cestu kamkoliv po celé Evropě.
Klienty blíže představuje Miloš Capoušek
ml.: „Asi z 90 % jsou našimi klienty cestovní
kanceláře a tour operátoři z celého světa,
i přesto koncoví zákazníci značku Vega Tour
jednoduše rozpoznávají a vnímají ji pozitivně. Z menší části pak najdete mezi našimi
klienty firmy, školy či státní instituce, které
oceňují především servis na míru.“

Autobusová doprava na špičkové úrovni
Značka Vega Tour reprezentuje kvalitní
autobusy, profesionální řidiče, flexibilní
provozní team a prestižní reference. Letos
jako první značka z oblasti dopravy a ces-

tovního ruchu v České republice získala
ocenění Business Superbrands a zařadila se
tak mezi giganty dopravy a cestování jako
např. British Airways, Virgin Atlantic, Arriva a Eurostar.

2 roky

průměrné stáří autobusů

24 hodin / 7 dní v týdnu
provoz dispečinku

25 let
na trhu

150

autobusů ve flotile

240 000

cestujících přepravených za rok
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Ze života značek

„Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.“
ISOVER je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů, jednička na českém trhu.
ISOVER je největší světový výrobce izolací s působností a výrobními závody po celém
světě. Značka ISOVER patří do skupiny Saint-Gobain, jedné z nejstarších a nejprestižnějších ve Francii, jejíž historie se píše už 350 let. Letos značka ISOVER získala ocenění
Superbrands a při této příležitosti jsme přiměli Ing. Libora Urbáška – obchodního a marketingového ředitele společnosti Saint- Gobain
Construction Products CZ a.s., divize ISOVER, ke krátkému ohlédnutí za historií firmy a představení komunikačních novinek značky.

Historie společnosti
V roce 1899 založil v Častolovicích malou
továrnu na výrobu dehtových výrobků pan
Arnošt Bartoň, kterou později přebrali jeho
dva společníci a založili Chemickou továrnu
dehtových výrobků Kummer a Zöllner. V roce
1921 byla založena nová společnost ETERNITAS, akciová továrna dehtových výrobků
a krycích hmot v Hradci Králové. V roce 1945
byla společnost znárodněna a začleněna do
Eternitových závodů, n.p. Praha. Od roku 1951
pak byla častolovická továrna přičleněna k národnímu podniku Českomoravské eternitové
závody v Šumperku. Ten byl však v roce 1965
zrušen a vznikl nový závod Stavební izolace n.
p. Praha. V dalším roce byla zprovozněna první linka na výrobu minerálních izolací, takže
v Častolovicích oslaví v příštím roce kulaté
výročí. V roce 1987 pak byla výrobní kapacita
rozšířena o další linku a byla zahájena výroba
tzv. orlických silikátů (orsilu).
V roce 1993 došlo k privatizaci státního
podniku Orsil Častolovice někdejšími představiteli managementu. V roce 1996 vstoupil
do Orsilu zahraniční kapitál koncernu Saint-Gobain a od roku 2000 se pak používal nový
název společnosti, a to Saint-Gobain Orsil
s.r.o. V roce 2001 proběhla na tuzemském
trhu fúze mezi firmou SG Orsil s.r.o. a firmou
G+H Isover s.r.o.

Nově vzniklá společnost působila pod
názvem Saint-Gobain Orsil s.r.o. až do roku
2008 a začala jako první na českém trhu
nabízet ucelený sortiment minerálních izolací (na bázi skelných i čedičových vláken).
V roce 2009 společnost změnila název na
Saint-Gobain Isover CZ, spol. s r.o.
Od roku 2012 je pak Divize ISOVER součástí akciové společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

ISOVER dnes
ISOVER je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů u nás, ale také největším
světovým výrobcem izolací s působností a výrobními závody po celém světě. V celosvětovém měřítku ISOVER vyvíjí, vyrábí a prodává
izolační materiály z minerálních vláken již od
roku 1936. Každá druhá střecha v Evropě je
izolovaná materiály ISOVER, v USA každý pátý
dům. Značka ISOVER patří do skupiny Saint-Gobain. Ta je zastoupena v 64 státech světa
a zaměstnává 190 000 lidí. Skupiny, jejíž historie se píše už 350 let - první zakázka byla realizována v roce 1665 a jednalo se o 357 zrcadel
do zrcadlového sálu ve francouzském zámku
Versailles. Ale to už je zase jiná historie.
ISOVER oslaví v příštím roce 50letou tradici ve výrobě minerálních izolací na českém
trhu. Firma nabízí nejširší nabídku tepelně
izolačních materiálů u nás. Tato nabídka zahrnuje kompletní přehled tepelně izolačních
materiálů a to jak na bázi skelných, tak i čedičových vláken, včetně kompletní nabídky expandovaného polystyrenu. Jedná se o izolace
stavební, technické a průmyslové a agro-produkty. Firma Isover má v České republice celkem 3 výrobní závody: v Častolovicích (výroba minerálních izolací), v Českém Brodě
a Lipníku nad Bečvou (výroba polystyrenu).

Stálé inovace
Firma Isover se díky své široké produktové
základně a díky silnému Product managementu neustále snaží přinášet na trh nová,
často unikátní řešení. Jako příklad lze uvést
systémová řešení podlah bez tepelných mostů Isover STEPcross, zateplení kontaktních
fasád systémem Isover TWINNER, nebo širokou škálu systémů pro ploché střechy SG

56

COMBI ROOF, Isover TOP ROOF, systémy
Vegetačních střech a další.

Nadstandardní servis
Mimo neustále se zvyšující kvalitu izolačních materiálů a systémových řešení se firma
snaží poskytovat i nadstandardní servis pro
přímé partnery – distributory, projektanty,
stavebníky i koncové uživatele. Ať už se jedná
o bezplatné technické poradenství, pravidelná školení a tréninky na provozovnách zákazníků, tak pravidelné elektronické vzdělávání
E-learning. Firma Isover uvedla jako první na
trhu aplikaci pro smartphony pod názvem
Isover SMARTApp. V rámci této aplikace je
např. možné v off-line
režimu využívat konfigurátor tepelněizolačních materiálů pro
správný návrh tloušťky tepelněizolačních
materiálů pro jednotlivé stavební konstrukce.

Kosmetika Paula's Choice přichází
na český a slovenský trh

Těší nás, že jsme první časopis v ČR, který
Vás může seznámit s novým brandem v oblasti kosmetiky, neboť smlouva o zastoupení
byla podepsána 5 dní před uzávěrkou čísla, které držíte právě v rukou. Bažíte-li po
dalších informacích o Paula's Choice, prohlédněte si www.paulaschoice-eu.com, kde
najdete všechny potřebné informace v angličtině. České stránky se nyní usilovně připravují a budou spuštěny v průběhu měsíce
října. Pokud budete chtít vědět o novém
brandu více informací, můžete se obrátit na
info@americkakosmetika.cz.

Rádi Vám představujeme kosmetiku Paula's Choice, která je prozatím na českém trhu brandem neznámým. To se ale změní nejpozději do konce října letošního roku, kdy tato značka
s 20ti letou tradicí v USA přijde i na náš trh.
Tváří Paula's Choice je zakladatelka a majitelka firmy Paula Begoun, která je autorkou neprodávanějších knih v péči o pleť.
Nejznámějším titulem je jistě „Don't Go to
the Cosmetics Counter Without Me“ (Nechoďte na kosmetiku beze mě), které vyšla
nedávno již v devátém vydání. Práce Pauly
je uznávána významnými experty v oboru
kosmetika, proto je také Paula opakovaně
zvána do pořadů stanice CNN a do v USA

tak známých talk show, jako je Talk Show
Oprah a Dr. Oz.
Produkty Paula's Choice jsou 100% bez přídavku jakýchkoliv barviv a parfémů, jsou
tedy vhodné i pro citlivou a velmi citlivou
pleť. Žádný produkt, ale ani jediná ingredience, nejsou testovány na zvířatech. Značka
nabízí kompletní řadu kosmetiky pro ženy
i pro muže.

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
PODNIKATELEK
Hlavní partneři

Jste česká občanka?
Podnikáte čtyři roky? Jste 100% majitelka?
Přihlaste se on-line na

Kalkulačka zateplení na webových stránkách www.isover.cz slouží především jako
pomocný nástroj pro koncové uživatele, stavební a montážní firmy.
Za prozatím spíše ojedinělou nabídku
určenou pro koncové zákazníky můžeme
považovat Isover E-shop. Mají zde možnost
nakoupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně přímo od výrobce z kompletní nabídky i menší
množství materiálu a odebrat jej v místní distribuční síti stavebnin.
Z hlediska komunikačních nástrojů se
hlavní aktivity odehrávají na webu. Ať to jsou
hlavní stránky www.isover.cz, příp. některé
micro-site jako www.isover-konstrukce.cz,
www.isover-akustika.cz, nebo www.isover-vzduchotěsnost.cz.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
Bezplatná registrace.
Bezplatné členství pro každou přihlášenou rmu.
Bezplatná účast v registru podnikatelek.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí – kategorie Malá, Střední a Velká společnost
CENA ČSOB – Výjimečná podnikatelka
Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací Microsoft
Cena za inovativní řešení – pod patronací Allianz

8. ročník

OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – OCP 2015

PŘÍLEŽITOSTI – ZKUŠENOSTI – INSPIRACE – BUDUJEME HRDÉ ČESKO

Ze života značek

James E. Billie, vůdce významného severoamerického indiánského kmene, floridských Seminolů, kteří vlastní značku Hard Rock International, navštívil v úterý 28. července Prahu. Chief
Billie si ke své návštěvě vybral jen tři evropská města, pražskou pobočku při tom ocenil jako
jednu z nejlepších na světě! Během tiskové konference také oznámil plány ohledně vybudování hotelu Hard Rock v Praze.

Pražská pobočka Hard Rock Cafe
- jedna z nejlepších na světě
Česká pobočka nejenže již dvakrát získala
ocenění Cafe roku, ale nyní také Top of the
rock za ukázkové vedení restaurace. Dostala
se tak na špici všech Hard Rock provozoven
po celém světě. Chief Billie předal českému
osazenstvu cenu v podobě unikátní kytary
se vsazenými křišťály, vyrobenou v USA v jediném kusu přímo pro tuto příležitost.

Billie na tiskové konferenci v samém srdci
Prahy vyprávěl příběh svého kmene, ale
i svého mládí a budování značky Hard Rock.
„Hard Rock má pomáhat na celém světě,
najdeme si čas na všechny a chceme pomáhat všude. V moderních dobách se musíme
naučit být vděčni a já jsem vděčný značce
Hard rock,” řekl Billie. „Na návštěvu Prahy

Karla Stephens
Tolstoy

i ostatních evropských měst jsem se těšil,
protože jsem se tak mohl potkat se spoustou tvrdě pracujících lidí v rámci Hard Rock
International,“ dodává.
V roce 2007 koupil kmen Seminolů z Floridy značku Hard Rock International (HRI)
včetně jejích hotelů, kasin a cafe. Pod Billieho vedením se podařilo upevnit postavení
HRI jako nejznámější celosvětové sítě restaurací, hotelů a kasin pod jednou značkou. Celkově pod HRI spadá 202 provozoven v 64 zemích, a to včetně 21 hotelů a 10
kasin. Celý proces, během kterého se kmen
stal naprosto soběstačným, a tedy nezávislým na státních dotacích, probíhal právě
pod vedením Jamese E. Billieho. Ten byl v letech 2011 a 2015 znovuzvolen jako předseda
kmene Seminolů z Floridy a nyní předsedá
pětičlennému kmenovému představenstvu,
které kmen řídí. Kmen má také svou ústavu
a parlamentní systém a je jedním z 566 indiánských kmenů, oficiálně uznaných americkou vládou.
Pobočky Hard Rock Hotels & Casinos lze
nalézt v podstatě všude, od Bali k Panamě
a od Macaa k San Diegu. Značka tak rychle
expanduje po celém světě, nejnověji např.
v oblasti Goa, v Dubaji, Los Cabos, Shenzhen nebo Haikou. Hotely a kasina se nacházejí na lukrativních místech s výhledy
na město nebo v resortech, a to s jediným
cílem - přinést návštěvníkům nepřekonatelný zážitek.

Ze života značek

spojuje příjemné s užitečným - KÁVU A KOUČOVÁNÍ
V týdnu od 1. do 7. října bude v mnoha
městech ČR již potřetí probíhat kampaň
KÁVA S KOUČEM. Jedná se o akci zkušených
certifikovaných koučů, kteří u příležitosti
Mezinárodního dne kávy, který se slaví 1.
října, nabízejí svůj čas a know-how za pozvání na kávu.

prospět. Tak neváhejte a přijďte koučování
ochutnat i Vy.
KÁVA S KOUČEM se koná dvakrát ročně
- na oslavu Mezinárodního týdne koučování
v květnu a Mezinárodního dne kávy 1. října.
Vyberte si svého kouče a v týdnu od 1. do 7.
října 2015 si společně dopřejte dobrou kávu
a profesionální koučování!

Kdokoli, kdo chce koučování vyzkoušet, si
může vybrat v průběhu září svého kouče
na webové stránce www.kavaskoucem.cz
a pozvat ho nebo ji na kávu (čaj nebo něco
jiného) a vyzkoušet, jak mu může koučování

Koučink můžete využít, když chcete:
•
•
•
•

změnit to, co vám nevyhovuje,
dosáhnout lepších výsledků,
dále rozvíjet a zdokonalovat sami sebe,
dosahovat snadněji vytčených cílů,

• ušetřit svůj čas,
• vybalancovat lépe svůj život

Těší se na Vás
certifikovaná
koučka
Jitka Jetlebová,
registrace na office@jjcoaching.cz
a více na www.jjcoaching.cz
nebo www.kavaskoucem.cz/jitka-jetlebova/

Soutěž IGNITE UPC Business
Do soutěže Ignite od UPC Business, která
podporuje inovace a podnikání malých
a středních firem v České republice, se přihlásilo 72 projektů. Vedle MPO získal projekt podporu ministra Pavla Bělobrádka
a předsedy hospodářské komory Vladimíra
Dlouhého.
Generální ředitel UPC Česká republika,
Frans-Willem de Kloet k Ignite říká: „Jsem
potěšen z pokroku, kterého projekt již během svého prvního ročníku dosáhl. Cítím

se poctěn, že UPC může přispět k posílení
podnikatelského ducha v České republice.“
Přihlášené firmy pocházejí z nejrůznějších oborů podnikání. Některé nápady se
již úspěšně účastnily podobných soutěží,
jako je Nápad roku nebo Česká inovace. Do
semifinále Ignite postoupilo 30 projektů
a nápadů, které se utkají o účast na finálovém večeru, který proběhne 7. října během
akce Innovation day v paláci Lucerna. Až do
říjnového superfinále budou mít všichni

semifinalisté příležitost k dalšímu rozvoji
v rámci programu IGNITE Academy.
Pět z celkových deseti finalistů vybere
veřejnost v aplikaci na Facebooku. Dalších
pět projektů do superfinále vybere soutěžní výbor složený z porotců Ignite. Vedle finanční odměny pro tři vítěze v celkové výši
500 000 korun bude jeden ze semifinalistů
oceněn Medailí krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad udělovanou ministerstvem průmyslu a obchodu.

8. ŘÍJNA 2015
TANČÍCÍ KUCHYNĚ

ZÁVISLOST NA ÚSPĚCHU
ANEB JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ ZÁROVEŇ
Co nás nutí chovat se tak, jak se chováme?
Kde jsou vlastní, skutečné hodnoty?

UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO VÁŠ EVENT, KDE SE VAŘÍ A TANČÍ NÁPADY

Žijeme podle nich a přináší nám to úspěch, nebo je potlačujeme,
žijeme ve stresu a směřujeme jen k vidině úspěchu?
Proč bychom to vlastně měli vědět a jak nám to pomůže
v kariéře a osobním životě?

Bývalá CEO společnosti Oskar a zakladatelka osobnostní aplikace
Tokii bude vyprávět svůj životní příběh, provede Vás procesem
sebepoznání a objevení Vaší skutečné osobnosti.
Využijte unikátní a jedinou příležitost potkat se osobněs Karlou, která nám
exkluzivně poskytne svůj čas v rámci její krátkodobé návštěvě Prahy.

VÍCE INFORMACÍ NA INFO@TANCICIKUCHYNE.CZ,
NEBO WWW.TANCICIKUCHYNE.CZ/KARLA, PŘÍPADNĚ NA

NÁŠ PROSTOR ORIGINÁLNĚ VYUŽILI:
Společnost Jan Becher Pernod Ricard využila prostory Tančící kuchyně
pro vícedenní workshop mezinárodního managementu. Tématem
workshopu, na který se sjeli zástupci klíčových značek Pernod Ricard
(Becherovka, Jameson, Ballantine’s, Absolut, Havana Club, Chivas
Regal a další) z celé Evropy, bylo vytvoření strategických plánů na
příštích několik let. Možnost “uvařit” si plány na míru České republice
se velmi hodila právě do prostor kuchyně a neformální prostředí
jednoznačně podpořilo kreativitu a spontánní diskusi účastníků.
POTKEJTE SE U NÁS I VY!

Mezinárodní management Jan Becher Pernod Ricard

TELEFONU: 734 571 188
Kontaktujte nás na info@tancicikuchyne.cz, více informací na www.tancicikuchyne.cz
Tančící kuchyně s.r.o., Resslova 1, Praha 2
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