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PŘÍBĚHY
ZNAČEK:
Hamleys
Fujifilm
Weleda

Blanka Matragi
Crystalex
Mototechna

Rumako
Oxalis
Pražská plynárenská

EuroShop
Geco
Superbrands

tak tu máme opět advent, čas rozjímání a dobročinnosti, dobu,
která s sebou mimo jiné přináší i myšlenky, čím uděláme radost
svým nejbližším na Štědrý den. Vydání Brands&Stories, které právě držíte v ruce, bylo vytvářeno ve snaze napomoci Vaší inspiraci na vánoční dárky. Přeji si, aby Vás naše stránky inspirovaly
nejen k tomu, jak budovat tu Vaši značku, ale i k výběru Vašeho
vánočního dárku. Coco Chanel kdysi vyřkla jednu moudrou větu:
„Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní.“ Ale ať již
budou pohnutky k výběru toho Vašeho dárku jakékoli, podstatná bude chuť obdarovat a to, že hodláte udělat svému blízkému
radost. A o tom by měly přece Vánoce být, tedy alespoň já to tak
mám. Už jako malá holka jsem se vždycky víc těšila na to, že dárkem udělám radost, než na to, co budu mít pod stromečkem já.
Tak jsem si vlastně dělala radost po celý advent. A pak mám ještě
jeden skvělý recept, ne ten na cukroví, ale na pocit štěstí. Přináší
ho totiž umění, kterému mě učil vždy můj tatínek – umět se radovat z maličkostí. Ať už víte, o čem mluvím, nebo ne, ze srdce Vám
přeji, abyste alespoň o Vánocích toto umění v sobě našli!
Vám všem, kdo jste nám letos příběh své značky svěřili, upřímně
za celý náš tým děkuji. Na Vás, jejichž příběhy ještě neznáme, se
samozřejmě těšíme a bude nám ctí, když se s námi o ně podělíte
v příštím roce.
A připomínám, že i tentokrát čtete Brands&Stories se svým mobilem v ruce, protože jím můžete nahlédnout pod obrázky a spustit
si videa či jiné odkazy. Zcela snadno, pomocí aplikace CP Clicker,
zdarma stažitelné z Google Play nebo App Store.

Přeji Vám krásný adventní čas,
Vánoce a užitečnou inspiraci z našich stránek!

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Toto vydání čtěte se svým telefonem v ruce!
Pod obrázky označenými ikonkou CP jsou nahraná
virtuální sdělení. Můžete si je prohlédnout přes telefon.
Aplikaci CP Clicker si snadno a zdarma stáhněte!
STÁHNI
CP Clicker
z iTunes® nebo
Google PlayTM

SPUSŤ
a namiř
na reklamní
sdělení

SEJMI
vybraný
záběr

SURFUJ
a sdílej
další
virtuální obsah

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

Naši milí čtenáři,
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Historie Hamleys

Současnost Hamleys

Kam může vést
láska k hračkám

Jak se dělá to nejzábavnější hračkářství ve střední Evropě? Potřebujete k tomu
spoustu atrakcí, personál, který (se) chce bavit, hromadu hraček a oživlé medvědy.
A taky bohatou tradici výjimečného konceptu „Zábava především“. I v roce 2016 totiž stále platí, že za úspěchem značky Hamleys stojí vášeň jejího zakladatele Wiliama Hamleyho, jeho láska k hračkám, a především jeho touha mít to nejzábavnější
hračkářství na světě. Tuto myšlenku si Hamleys udržuje již od roku 1760.
řetěz, dokázali byste propojit Londýn s New
Yorkem. Hamleys jako globální značku najdete ve 22 zemích světa jako třeba v Indii,
Egyptě a Jižní Africe, Filipínách nebo Malajsii.
Jen ve Velké Británii a Irsku můžete navštívit
11 obchodů Hamleys. V roce 2015 Hamleys
otevřelo největší hračkářství v Moskvě, které kombinuje zábavní park a hračkářství.
A právě tento model zábavního parku plného
atrakcí nabízí pražské Hamleys, které otevřelo své brány dětem i dospělým letos v květnu.

Zábava začíná v Praze Na Příkopě
Frančízu Hamleys přivedla českým zákazníkům v roce 2016 společnost Inexad. Ta má
s uváděním tradičních britských značek na
český trh bohaté zkušenosti. Mezi její nejúspěšnější značky patří například T. M. Lewin
nebo Barker Shoes. Pražské Hamleys je dnes
Bohatá historie Hamleys začala s otevřením
prvního hračkářství v Londýně před 256 lety,
kdy se okamžitě stala hitem a získala nálepku
nejlepšího hračkářství na světě, které přináší
magické zážitky a radost pro děti všeho věku.
Pohádka ale přinesla i dramatickou část, kdy
ve dvacátých letech 20. století čelilo Hamleys
těžkým časům ekonomické krize, která pro
obchod vrcholila rokem 1931, kdy krize donutila obchod dokonce zavřít. Hamleys pak
ale koupil Walter Lines a obnovil jeho slávu.
Velké pomoci se Hamleys dostalo i od královské rodiny, která si obchod zvolila za svého
oficiálního dodavatele hraček. Nejdéle vládnoucí panovnice Alžběta II. si jako princezna
nejradši hrála s panenkami, malým čajovým
servisem a oblíbenými koníky právě z Hamleys. A proto se hračky Hamleys objevily ve
výbavě jejích dětí, vnoučat i pravnoučat.
Hamleys dnes na své slavné londýnské adrese
v Regent Street rozdává radost v sedmi patrech svého kouzelného světa plného hraček.
Ročně tento obchod navštíví 5 500 000 lidí.
Hamleys prodá medvídka každé dvě minuty
a dohromady od roku 1760 jich už prodalo 13
milionů. Kdybyste z těchto medvídků udělali
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největším obchodem s hračkami ve střední Evropě. O živou atmosféru se starají školení demonstrátoři hraček, lidé s hereckým talentem,
kteří vtáhnou do hry děti i dospělé do zábavy
a dávají tak Hamleys nezaměnitelný charakter
místa, kde hračky ožívají. Jsou zde k mání nejen originální hračky značky Hamleys a hity
světových výrobců, ale také unikátní sběratelské série slavných světových designérů. Na
své si tu tedy přijdou nejen děti, ale i dospělí.
„Velmi často vidíte třeba u dronů či autíček, si
hrát spíše tatínky a dospělé chlapy než děti,“
dodává s úsměvem ředitel Hamleys Pavel Čmelík. V současnosti se vyrábí víc než milion druhů hraček a jejich prodejem se zabývá hezká
řádka obchodníků. Od klasických hračkářství,
kde je zboží vystavené v regálech a nakupuje
se jako v samoobsluze, až po e-shopy. „Zákazníci však postupně zjišťují, že není nad možnost
vyzkoušet si hračky před jejich koupí a moct
se osobně poradit s někým, kdo danému produktu rozumí. I když se jedná o trend posledních let, v oblasti prodeje hraček už takový
způsob prezentace existuje dlouho. V roce
1760 otevřel pan William Hamley v Londýně
své první vysněné hračkářství a právě zde došlo k revoluci – děti dostaly možnost opravdu
si zde hrát,“ dodává Pavel Čmelík.

Vánoce v Hamleys
Pokud jste se báli, že bude Hamleys patřit
Santovi, máme pro vás skvělou zprávu. Od
1. listopadu můžete přijít napsat dopis Ježíškovi přímo do největšího hračkářství ve
střední Evropě. Koncept je vymyšlený tak,
aby si děti s hračkami pohrály a vyzkoušely
si, co doopravdy chtějí. Své favority si pak
můžou napsat, nakreslit nebo nalepit do dopisu. Pod stromkem budou dárky z Hamleys
zářit s exkluzivní vánoční visačkou. A pokud
nakoupí rodiče alespoň za 2000 Kč, dostanou od Hamleys dárek v hodnotě 500 Kč pro
celou rodinu. Vánoční kouzlo, které ovládlo
celé Hamleys, je sympaticky nakažlivé. Vánoční skřítky si zamilovali děti i dospělí.
Na tiskové konferenci 1. listopadu Hamleys
představilo vánoční trendy a novinky v dárcích pro letošní rok. „Velké oblibě se těší

tzv. chytré hračky, mezi které patří i nová
Hamleys kolekce hraček na dálkové ovládání,
které rozvíjí motorické schopnosti, technické myšlení i trpělivost. S akčními figurkami,
drony i robotickými panenkami je zábavave vzduchu i na zemi. Multifunkční řízení
umožňuje dětem ovládat tyto hi-tech hračky
novým způsobem. Možná díky robotickým
hračkám objevíte skrytý technický talent nejen ve svých dětech,” připojuje svůj tip Pavel
Čmelík. Hamleys vyrábí velké množství originálních hraček, které nejsou k sehnání jinde.
Např. Hamleys Street Gliders - připínací brusle na boty nebo kouzelnou kreslící tabuli Magic Drawing Board.
Vánoce jsou Hamleys i na sociálních sítích
a pražská pobočka londýnské hračkářské
legendy útočí vlastní vánoční písní, kterou
nazpívala Ivana Koralová a která má na Facebooku, YouTube a Instagramu již statisíce
zhlédnutí. Sociální sítě jsou pro marketingové aktivity pražského Hamleys zcela zásadní a tak i zde komunikují lehkou, pozitivní
formou a chtějí být jakousi výlohou zábavy
v Hamleys. A podle reakcí jejich fanoušků se
jim to daří. Hamleys si pomalu, ale jistě získává své místo v srdcích svých návštěvníků,
kteří se zde spolu s dětmi můžou vrátit do
dětských let.
Kompletní obrázek o Vánocích v Hamleys
získáte na vanoce.hamleys.cz.
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Historie značky Fujifilm

Současnost značky Fujifilm

1

FOTOAPARÁT
JAKO NEJLEPŠÍ
VÁNOČNÍ DÁREK

snímek,
okamžik,
minuta

Okamžitá fotografie
od Fujifilmu přináší víc barev
do každodenního života
K přirozeným touhám dnešních mladých
lidí patří podělit se o fotografie ze svých
chytrých telefonů se svými přáteli. K tomu
jim nyní díky FUJIFILM stačí pouhé tři kroky
díky kapesní tiskárně Instax Share SP-2, která
vyrobí snímek stejně rychle a navíc z vašeho
chytrého telefonu.

Zachyťte kouzlo momentu

s Instaxem

Společnost Fujifilm byla založená v roce 1934 se zaměřením na produkci fotografických filmů.
Letos si připomínáme 50. výročí Fujifilm v Evropě. Ze svého původního podnikání se firma
diverzifikovala, rozšířila se na nové trhy, aby se stala úspěšnou mezinárodní korporací s vedoucí
pozicí v mnoha oblastech podnikání.

Současným trhem hýbe stylový a zábavný
instantní fotoaparát Instax, který dokáže
produkovat okamžitou fotografii. Zachytí
tak kouzlo momentu, který uchová ve formě
malé fotografie. Fotoaparát Instax je ideální
pro narozeninovou či jakoukoli oslavu, svatbu či výlety. Každého, kdo má rád kvalitní
fotografie pořízené jednoduše a bez složitého nastavení, osloví kompaktní fotoaparát
Instax s jednoduchým moderním stylovým
designem, kvalitou obrazu a inovativními režimy pro kreativní fotografii.
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Instantní fotografie ale není žádnou novinkou. Objevila se již v polovině minulého
století. První fotoaparát, který dokázal okamžitě produkovat hotové fotografie, uvedl
Edwin Land v roce 1947. Instantní snímek
má několik základních charakteristik a to je
malý formát, bílý rámeček a specifickou barevnost. Princip instantní fotografie je poměrně jednoduchý, po exponování snímku
držíte během několika málo okamžiků v ruce
hotovou fotografii, kterou můžete prezentovat okolnímu světu nebo s ní naopak někoho
podarovat.
Společnost Fujifilm nabízí instantní fotoaparáty Instax v několika modelech, které se
liší v možnostech fotografování a nabídkou
režimů. Fotoaparáty Instax lze navíc rozdělit
do dvou kategorií podle velikosti výsledné
fotografie – Mini a Wide. Instax Mini produkuje fotografii o velikosti 86x54cm, výsledná
plocha fotografie je 62x46cm. Fotografie má
velikost vizitky, díky čemuž se vejde do peněženky a vytváří tak skvělou památku. Instax
Wide pracuje s fotografií dvakrát větší. Na

jaro 2017 je oznámen nový model Instax
Square, který bude produkovat čtvercovou
fotografii.
Instax mini 8 je základním modelem, který
je velmi jednoduchý na ovládání. Volbu režimů zvládá automaticky podle množství světla, podle nějž rozpozná atmosféru focení - interiér, zataženo, slunečno, plus volbu Hi-Key.
Existuje v sedmi pastelových barvách – růžová, bílá, žlutá, modrá, fialová, červená a černá.
Instax mini 70 je podobně jako ostatní modely řady Instax velmi jednoduchý kompaktní fotoaparát produkující instantní fotografii.
S fotografií se dá pracovat i kreativně. Fotoaparát instax mini 70 je nabízen v šesti barevných provedeních – Canary Yellow, Island
Blue, Moon White, Red, Black a Gold. Svým
moderním designem je fotoaparát Instax
Mini 70 atraktivním módním doplňkem. Výsuvný objektiv fotoaparátu je složený ze dvou
čoček, jeho efektivní ohnisko činí 60mm
a světelnost je f12,7. Ostření funguje v závis-

losti na vybraném režimu v rozmezí od
30 cm nebo 60 cm do nekonečna. Vestavěný automatický elektronický blesk je
samozřejmostí. Součástí fotoaparátu je
i mini LCD, na kterém se zobrazuje počitadlo
expozic (počet neexponovaných snímků),
režim fotografování (Selfie, Makro, Krajina,
Výplňkový blesk, Hi-Key, Auto) a režim samospouště (1 snímek / 2 snímky). Instax mini
70 disponuje širokou paletou režimů fotografování, které umožňují fotografovat v nejrůznějších situacích. Můžete zvolit režim „Selfie“,
který automaticky upraví úroveň jasu a ohniskovou vzdálenost pro pořízení autoportrétu.
Pomocí Selfie zrcátka vedle objektivu můžete
zkontrolovat kompozici snímku. K pořizování skupinových fotografií slouží doplňky jako
držák na stativ či funkce samospouště. Dále
nabízí režim „Makro“, pomocí něhož lze fotografovat z minimální vzdálenosti 20 cm od
objektivu, a režim „Krajina“ pro fotografování vzdálených panoramat. Fotoaparát Instax
o váze pouhých 281 gramů nabízí i funkci automatického nastavení expozice, která umožňuje zachytit hlavní objekt i pozadí snímku
s přirozenou úrovní jasu a krásnou zřetelností. Není nutno provádět žádná speciální nasta-

vení; stačí pouze stisknout
spoušť a fotoaparát automaticky změří intenzitu okolního osvětlení
a upraví podle ní dobu expozice a intenzitu
blesku. Tato funkce umožňuje zachovat přirozený jas i v interiéru, kde se obvykle vyskytují problémy s příliš tmavým pozadím.
Instax Mini 90 nabízí pokročilé funkce, jako je možnost pořízení snímků
s expozičním momentem B (Bulb) či
vytvoření působivých dvou-expozic.
Instax Mini 90 je dále vybaven režimem „Makro“, „Děti“, „Party“, „Krajina“ a vysoce výkonným bleskem,
s jehož intenzitou se dá manipulovat. Fotoaparát je vybaven akumulátorem Li-Ion k opakovanému
nabíjení.
Filmy pro Instax Mini se
prodávají zvlášť, jedna náplň
obsahuje 10 filmů. Filmy
disponují jedinečnou a specifickou barevností. Klasický
bílý rámeček můžete vyměnit
za barevné grafické variace, které jsou
v nabídce, např. Comics, Airmail, Star nebo
Candypop. Nově se objevuje i černobílý
film, který dodává fotografii jedinečnou atmosféru.
Využití fotografií je pak na každého kreativitě a představivosti. Rámeček fotografie
umožňuje napsat vzkaz či jakýkoliv text,
kterým můžete udělat radost blízké osobě
v podobě osobního přání, vizitky, jmenovky
na vánoční dárky či si můžete vyrobit vlastní
foto stěnu, která vám připomene zažité momentky.
Řada Instax Mini je obzvláště populární
mezi teenagery a mladými dynamickými
lidmi, protože umožňuje ihned zhotovit analogové fotografie. Ale svou jednoduchostí
je ideální i pro starší generaci. S boomem
digitálních fotoaparátů a chytrých telefonů
rostla i obliba digitálních fotografií. Analogový způsob naproti tomu umožňuje vytvářet
okamžitě reálné snímky, svojí převratnou
koncepcí vyvolal nebývalý zájem a inspiroval
mnoho lidí po celém světě.

Pomocí aplikace Fujifilm Instax Share, kterou si bezplatně stáhnete do svého telefonu,
si můžete fotky různě upravovat pomocí filtrů, šablon, textů či ořezu. Vytisknout si můžete fotografie z galerie telefonu, stejně tak
ze svých sociálních profilů nebo vyfotíte momentku přímo v místě a čase. Aplikace pošle
fotografii do tiskárny a za 10s dostanete hotovou fotografii. Tiskárnu Instax Share SP-2
může využít i každý majitel fotoaparátu se
zabudovanou wi-fi. Fotografie z vašeho profesionálního fotoaparátu tak dostane ihned
hmatatelnou podobu.
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Příběh značky Weleda

Současnost značky Weleda

slaví 90 let v Čechách a na Slovensku
Značka přírodní a BIO kosmetiky Weleda slaví tento rok významné jubileum. Zároveň uvádí
novou kampaň propagující přírodní péči z granátového jablka, jejíž tváří je Olga Šípková.
Kosmetická firma s československými kořeny působí na našem trhu již 90 let. Původně
československá firma se stala součástí mezinárodního koncernu Weleda AG. Weleda,
která vznikla v roce 1921 jako farmaceutická
laboratoř se svou vlastní zahradou léčivých
rostlin, je dnes předním světovým výrobcem
celostní přírodní kosmetiky a léčiv určených
k antroposofické terapii. V současné době
zaměstnává na plný úvazek více než 2000 lidí
a má zastoupení ve více než 50 zemích na
všech pěti světadílech.
Filosofie společnosti Weleda od jejích samotných počátků je pomáhat lidem udržovat,
zlepšovat a obnovovat jejich zdraví. Výrobky
Weleda jim mají pomáhat v jejich osobním
rozvoji a v jejich úsilí o dosažení fyzické
pohody a vyváženého životního stylu. Zodpovědný postoj k přírodě i k lidem byl vždy
součástí firmy už od dob, kdy Rudolf Steiner
vyslovil svou vizi firmy - zcela sloužit zájmům
lidstva a světa jako celku. Ať už má podobu
fair trade, biodynamického zemědělství nebo
podpory svých zaměstnanců, trvale udržitel-

Otevření nové prodejny

ný rozvoj je součástí kořenů Weleda. Udržitelnost je v pozadí všeho, co Weleda dělá. Od
nákupu přírodních surovin, přes jejich zpracování do kosmetických, dietetických nebo
léčivých přípravků až po jejich prodej. Weleda si sama pěstuje léčivé rostliny ve vlastních
zahradách. Provozuje také vlastní zařízení na
získávání rostlinných extraktů, včetně jejich
dalšího zpracování prostřednictvím tepelných procesů nebo potenciace.
Společnost vyrábí několik tisíc druhů léčiv, přes 150 přípravků přírodní kosmetiky
a doplňků stravy. Všechny přípravky jsou dodávány na trh v mnoha podobách – jako tablety, masti, krémy, oleje, tělová mléka nebo
sirupy. Značka Weleda může nabídnout nejen dlouhou tradici, ale především 100% přírodní kvalitní kosmetiku, osvědčenou mezinárodně uznávaným certifikátem NATRUE..

Jedna historie, několik příběhů
Vše začalo v nemocniční a farmaceutické
laboratoři založené holandskou lékařkou,
rakouským filosofem a mnichovským chemi-

V předvánočním období se Weleda chystá otevřít novou prodejnu. Součástí interiéru budou kmeny břízy od lokálního
dodavatele březového extraktu pro celosvětovou produkci Weledy. „Weleda tak chce zdůraznit, že je nejen globální
značkou, ale částečně i lokální. Vzhledem k tomu, že bříza využívaná v kosmetice Weledy má svůj původ v jižních
Čechách, odkud pochází i dřevo na nábytek, tudíž se symbolicky setkají přípravky vyrobené z březového listí spolu
s regály z březových kmenů,“ říká Pavla Králová, která má ve Weledě na starosti design celé prodejny. V nabídce zde
bude kompletní sortiment Weledy, od pleťové a tělové péče přes vlasovou kosmetiku, deodoranty a parfémy až po
doplňky stravy. Prodejnu naleznete v Lidické ulici č.p. 337/30 v Praze na Smíchově, nedaleko stanice metra Anděl.
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Dr. Rudolf Steiner
kem a farmaceutem. Postupně se tato laboratoř vyvinula v celosvětovou firmu zabývající
se zdravím.
Okolo roku 1920 se tři průkopníci rozhodli založit nové zařízení pro výzkum a studium
antroposofické medicíny, která v té době již
mnoho let existovala. V roce 1921 otevřela
doktorka Ita Wegmanová Klinický a terapeutický institut v Arlesheimu ve Švýcarsku, což
byla nemocnice, která používala metody antroposofické medicíny k léčbě nemocných.
Chemik Oskar Schmiedel společně s doktorkou Wegmanovou a Dr. Rudolfem Steinerem
vyvinuli první farmaceutické přípravky, jejichž koncepce zůstává základem pro léčiva
Weledy dodnes. Lék poskytnul klíčové podněty pro rozvinutí vlastních léčebných sil organismu. Tato koncepce předznamenala to,
co je dnes v komplementární medicíně obecně známé - celostně působící léčiva stimulují
organismus, aby se vyléčil sám.
Inspirace od těchto tří lidí žije dodnes.
V průběhu celé své více než devadesátileté
historie se Weleda na celém světě dále vyvíjela díky nadšení lidí. Nejenom pacienti, ale
i lékaři a lékárníci podpořili vývoj tím, že žádali antroposofická léčiva a přírodní kosmetiku. Tak byly díky nadšencům založeny nové
pobočky Weledy, které úzce spolupracovaly
s mateřskou firmou - od lékáren s vlastní výrobou léčiv po velké laboratoře s desítkami
zaměstnanců a vlastními zahradami léčivých
rostlin. Ale všechny tyto úspěšné projekty
mají společnou jednu věc, která odlišuje Weledu od všech ostatních mezinárodních firem
- snaha o další rozvoj vznikla z lokální aktivity.
V tehdejším Československu vznikla Weleda, tehdy ještě pod názvem Veleda, již v roce
1926.

Můj důvod
a podpora sběru březového
listí v jižních Čechách
Weleda uvedla letos na jaře sportovní kampaň #mujduvod, jejímž cílem bylo zjistit motivaci ke sportu u různých lidí a přimět i ty
méně aktivní, aby začali sportovat. Součástí
kampaně bylo online video se zaměstnanci Weledy v hlavních rolích, dále soutěž na
sociálních sítích a další online komunikace.
Kampaň vyvrcholila letos na podzim charitativním projektem, jehož podstatou bylo
podpořit získávání březového listí šetrným
způsobem. Rodina Tarabových ze Soběslavi
již 22 let zajišťuje dodávku březového listí
pro celosvětovou produkci Weledy, která jej
využívá v péči určené k detoxikaci organismu a boji proti celulitidě.
Záměrem společnosti bylo nejen věnovat
finanční prostředky, ale i své úsilí. Proto se
charitativní projekt stal součástí sportovní
kampaně #mujduvod a zaměstnanci i partneři Weledy poctivě danou částku naběhali.
„Cílem našeho jak fyzického, tak finančního
úsilí bylo ukázat, že Weleda nejenom z přírody čerpá, ale zároveň i zpátky do ní vrací.
A poukázat tak na celou filosofii způsobu
sběru, zpracování i produkce, které jsou naprosto zásadní pro Weledu,“ řekla marketingová manažerka Petra Rejtharová.
Rodina Tarabových od Weledy obdržela celkem 500 000 Kč. Ke slavnostnímu předání
šeku v této hodnotě došlo na oslavách 90. výročí společnosti Weleda, které proběhly letos
v říjnu v Galerii Louvre. V rámci večera byla
též představena nová kampaň na kosmetiku
z granátového jablka, jejíž hlavní tváří je Olga
Šípková, známá nejen jako cvičitelka aerobiku, ale nyní i jako talentovaná tanečnice.

Kampaň spojující vědomou krásu,
přírodní péči a Olgu Šípkovou
Počátkem listopadu spustila Weleda marketingovou kampaň propagující regenerační péči
z granátového jablka. Olga Šípková si tuto kosmetickou řadu sama velmi oblíbila a vybrala za svou. Marketingová kampaň cílí zejména na zralé ženy ve věku 35 let a více, pro
něž je tělová a pleťová péče určena. Kampaň probíhá na různých platformách, počínaje
reklamními spoty na České televizi, přes inzerci ve vybraných lifestylových magazínech,
rozhlasové spoty, až po reklamu na internetu, PR, spolupráci s blogery nebo zapojení
sociálních sítí a dalších nástrojů.

Kosmetické produkty Weleda
se díky své kvalitě staly
velmi oblíbenými u maminek
s dětmi, nicméně společnost
se nyní zaměřuje i na jiné
cílové skupiny, jak dokazují
letošní kampaně.

www.weleda.cz
7

Blanka Matragi

Blanka Matragi

Elements Blanky Matragi
jsou vyznáním životu
V roce 2017 uplyne právě 35 let od otevření atelieru a studia Blanka Matragi – Haute Couture v Bejrútu. Módní návrhářka
a designérka, která ve svém portfoliu zahrnuje i tvorbu nejrůznějšího průmyslového a experimentálního designu - od skla,
porcelánu, pamětních mincí, šperků, různých bytových doplňků až třeba po sochy z bronzu, smaltu a skla, se však rozhodla
toto výročí oslavit velkolepou fashionshow kolekcí Ready-to-Wear a Couture.
Blanka Matragi se ve své tvorbě opakovaně
odkazovala na čerpání inspirace běžným životem a detailním pozorováním okolí. Ať už
se jedná o dětství strávené na Vysočině u řeky
Sázavy, nebo na následné poznání prostředí
Libanonu, zemí Blízkého východu. „Čtyři elementy jsou spojením mé energie. Voda je inspirována koupáním v řece a lovením ryb, ale
i pozorováním bouří na moři. Žár ohně mě
okouzlil nejen ve sklářských dílnách a zem
a její stabilitu jsem si vyzkoušela v dětství
při stavbě našeho rodinného domu. Vzduch
symbolizují jak snové červánky na letní obloze, tak touha po cestách do neznámých zemí
a nových galaxií,“ vyznává se Blanka Matragi.

11. listopadu 2016 se v Obecním domě v Praze konal galavečer, na kterém umělecké
skvosty této designérky nenechaly nikoho ve
Smetanově síni bez obdivu. Velkolepá show
byla přehlídkou nevídané kreativity a neutuchající energie Blanky Matragi. Show nazvaná
Elements byla oslavou života, návratem ke kořenům i připomenutím nutnosti péče o planetu. Modely byly inspirovány základními
přírodními živly - půdou, vodou, vzduchem
a ohněm.
Vedle designérské práce akcentuje Blanka Matragi i novátorské přístupy, stálé hledání a inspiraci moderními technologiemi. Nedílnou
součástí řady modelů je využití inovativních
materiálů, které vznikaly ve spolupráci Blanky
Matragi se světovými textilními firmami.
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jem udělat socha. Přitom jde o materiál, který
je komfortní na nošení i údržbu a umožňuje
i moji autorskou aranžovanou práci na tvaru
a vizuálním designu šatů,“ přibližuje Blanka
Matragi.
Autorský design v rámci přehlídky show Elements nesly i další materiály - Jaccar, Organza, Scuba, 3D tyl, sifon, satény, lykra, a to vše
s použitím digitální reprodukce. Pro oděvní
výrobu se Blanka Matragi tradičně snaží využívat netradiční materiály, případně se aktivně podílí na vzniku nových. Před patnácti
lety vynalezla iluzionistický tyl, který po vyšití působí dojmem tetování na těle.

Na Gala fashion show bylo představeno kolem 100 modelů, od Ready-To-Wear až po
Couture večerní modely. V dnešní době se
luxusní couture tvorba a špičková konfekce
navzájem inspirují a ovlivňují, proto se návrhářka rozhodla ukázat v této show proces,
kdy byly modely předvedeny od nositelných
na den až po ty velké společenské. Kolekce
byla rozdělena na pět částí, přičemž každá
byla zasvěcená jednomu ze základních elementů. Pátá, závěrečná, patřila svatebním
šatům. Modely byla obohacené o nejnovější
technologie s důrazným akcentem na nové
materiály, ale také o používání inovativních
nápadů při využití 3D tisku s efekty optickými. Blanka Matragi představuje „živly“ v nejrůznějších výtvarných formách.

Zcela nový materiál
Bezmála 2 roky trval vývoj zcela nového materiálu CRAN, na němž se autorsky Blanka
Matragi podílela. Poprvé byl použit právě
při představení kolekce Elements. „CRAN“
umožňuje vytvářet skulpturální modely.
„Chtěla jsem, aby vznikly plastické šaty, které
nejdou udělat strojem, stejně jako nejde stro-

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek
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Příběh značky Crystalex

Současnost značky Crystalex

úspěšný návrat tradice českého křišťálu
Současnost
Společnost Crystalex CZ, s.r.o. je největším českým výrobcem nápojového skla. Specializuje se na výrobu kalíšků, odlivek, decanterů, váz
a mís. Kromě produkce hladkého skla disponuje také velkým množstvím dekoračních technik. Jedná se například o pantograf, diaryt,
stříkání, malování, sítotisk, obtisky a pískování. Samozřejmostí je
i možnost kombinace technik.
Společnost Crystalex CZ, s.r.o. je převážně exportní firmou a vyváží
téměř 90 % své produkce do celého světa. Mezi největší odbytiště
patří země Evropské unie, Rusko a země bývalého Sovětského svazu,
americké a asijské trhy i země Blízkého východu.

Značka
Historie
Svou historii začala psát společnost Crystalex v oblasti Novoborska
už od 13. století. Nové jméno Crystalex, odvozené od pojmu „český
křišťál“, přijal podnik v roce 1974.
Po roce 1989 došlo k rozdělení a privatizaci a následně byl Crystalex
začleněn do skupiny Bohemia Crystalex Trading. Po rozpadu této
skupiny v roce 2009 byl Crystalex koupen současnými majiteli, kteří
nasměrovali své investice do image zachování českého skla a vytvořili v Novém Boru firmu, která je zároveň významným regionálním
zaměstnavatelem. Také současný název firmy Crystalex CZ navazuje
na tradici a trhy prověřenou kvalitu.

Crystalex je přímým pokračovatelem těch nejlepších tradic českého
sklářství. Za cíl si klade zprostředkovat svým náročným zákazníkům
dokonalý a jedinečně harmonický smyslový zážitek při každém pití.
Společnost se svým jednáním vždy řídí pravidlem, že měřítkem kvality práce je spokojenost zákazníka. Společnost Crystalex je exkluzivním majitelem klíčových ochranných známek Bohemia Crystal®
a Bohemia Glass®, které jsou registrovány již více než 50 let, těší se
celosvětovému věhlasu a jsou synonymem lety prověřené vysoké kvality českého sklářství.

Srdcerváči
Společnost Crystalex se stala oficiálním partnerem kampaně „Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ – NFOZP. Cílem této akce je podpořit vznik nových pracovních
příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům
těžko hledají zaměstnání. Společnost Crystalex připravila v rámci této
podpory sadu unikátních kalíšků na bílé i červené víno, karafu i sklenice na vodu. Všechny jsou dekorovány nápisem Srdcerváči v Braillově písmu. Každý, kdo chce vyjádřit podporu této kampani, může tak
učinit například nákupem těchto designových klenotů.

Sortiment
Sortiment společnosti Crystalex CZ je velmi rozsáhlý. Jedná se o stovky tvarů a tisíce dekorů. V základním sortimentu společnosti Crystalex je více než 30 souborů. Jedná se jak o klasické soubory jako Claudia (je vyráběn přes 40 let a celosvětové prodeje přesáhly přes 200
milionů kusů), Angela (také velmi úspěšný soubor ať už v hladkém či
dekorovaném provedení), Barline, Ideal, Lara, Vintage atd., tak i soubory moderní, jako je Viola, Sandra, Giselle nebo kolekce Turbulence. Značka má ve svém portfoliu také zajímavé kolekce váz, mís, karaf
nebo lahví. Významnou část produkce tvoří i dekorované sklo – zejména se jedná o kalíšky, odlivky a vázy.
Již několik let působí Crystalex také v segmentu HORECA jako dodavatel nápojového skla pro hotely, restaurace a catering. S ohledem na
kvalitu skla zde Crystalex se svými produkty směřuje do nejvyššího
segmentu včetně čtyř a pětihvězdičkových hotelů. Za kvalitou výrobků
Crystalexu stojí bezpochyby také sklovina Sparkle, která prošla postupným vývojem v zájmu vylepšení optických i mechanických vlastností.
Svou rozsáhlou kolekci a novinky pak každoročně Crystalex představuje na únorovém veletrhu Ambiente ve Frankfurtu.

CRYSTALEX AWARDED

e-shop
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přes 200 položek
www.crystalex.cz

Historie Mototechny

Současnost Mototechny

kazníka je klíč k úspěchu. Chtějí, aby u nich
byli lidé šťastní. Zákazníci, zaměstnanci i majitelé. Záleží jim na pocitu, se kterým zákazník
přichází i odchází. Váží si každého jednoho
člověka, který je navštíví, bez ohledu na to,
jestli nakoupí nebo ne. Jenom tak dokážou
uspět na nasyceném trhu a zabezpečit trvalý
růst. To jsou cíle Mototechny. A také dále expandovat, a to jak formou zvyšování nabídky
vozů, tak díky posilování pobočkové sítě.

je zážitek z nákupu zánovního auta
Auto je dokonalý produkt. Krásný. S historií. S příběhem. Žijeme ale v době, kdy služba je důležitější než produkt, proto chce Mototechna lidem dopřávat zážitek z nákupu zánovního auta. Špičkový servis a zážitek je to, čím se chce odlišovat. Mototechna v 60.
letech minulého století byla vždy jediným místem, kam se za nákupem vozu chodilo, současná Mototechna usiluje o to, aby každý
zájemce o koupi vozu chtěl chodit do Mototechny jako na jediné místo. Je skvělé stavět na tradici, ale tak jak se v roce 2016 sluší.
Příběh Mototechny
Mototechna svou historii píše již více než
šest desetiletí. Pod její taktovkou se v letech
1946-1989 v tehdejším Československu odehrával směr a vývoj automobilového průmyslu. Prostřednictvím svých poboček nabízela
nové i ojeté vozy, ale také autodoplňky, autokosmetiku, maziva i služby autoservisu.
Příběh Mototechny začíná na počátku 50.
let, kdy došlo k založení společnosti Mototechna, národní podnik. Jednalo se o obchodní organizaci s orientací na maloobchodní
prodej. Nabídka Mototechny tehdy zahrnovala vozy Tatra 57B, Tatra 87, Škoda 1101 Tudor,
Aero Minor. Nabídka vozů v Mototechně se
již v 50. letech značně rozrostla. Vedle Škody
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1101, Škody 1200, Škody Spartak a Škody 445
se v prodejnách Mototechny objevila i Tatra
600 Tatraplan, GAZ M20 Poběda, Moskvič
407, Simca 1300, Warburg 311/312 a Trabant.
Mototechna se tak již od 60. let mohla pyšnit
jednou z největších nabídek vozů ve východní Evropě. Již v 70. letech Mototechna využívala špičkové technologie. V roce 1971 k nim
dokonce přibyly datové sítě a přenosy. Vedle
těchto inovací se stal důležitým mezníkem ve
vývoji Mototechny rok 1989, kdy se v rámci
restrukturalizace stala státním podnikem.

Současná Mototechna
Mototechnu znovu uvedlo na trh AAA AUTO
před čtyřmi lety jako svou značku pro prodej

zánovních automobilů. Společnost prodává
také prémiové a luxusní vozy pod značkou
Mototechna Premium. Pro zánovní automobily z Mototechny je typické stáří do dvou let,
nízký počet najetých kilometrů, cena o 30 až
40 % nižší v porovnání s novými vozy. A také
nejžádanější výbavy na trhu, na rozdíl třeba
od předváděcích vozů, které bývají zpravidla
špičkově nakonfigurovány a v závěru zaplatí
kupující za vybavení, které v reálu vůbec nevyužije. Mototechna je také unikátní v tom,
že je zde výběr z téměř padesáti modelů vozů
dvaceti značek a jsou okamžitě dostupné. Zákazník zde najde kvalitní produkt s příjemnou službou, ale nebude platit za klíček na
zlatém podnosu. Prodeje pod značkou Mo-

Cíle Mototechny

totechna jen letos vzrostly téměř o desetinu,
a to i díky zavedení nového úvěrového produktu Bumerang, který garantuje zpětný odkup vozu za předem stanovenou cenu. Auto
si může zákazník pořídit také pomocí klasického úvěru od jednoho ze čtyř renomovaných partnerů - České spořitelny, Home Credit, Komerční banky a Moneta Bank.

S filozofií vztahu k autům
a k zákaznickému zážitku
Pokud se rozhodnete koupit si auto a nemáte jasnou představu jakou konkrétní značku,
máte možnost objíždět prodejce jednotlivých značek, což v jednom dni rozhodně nestihnete. A nebo můžete zajet na jedno místo

– do Mototechny a tam si můžete prohlédnout a vyzkoušet hned několik značek. Je to
jediné místo na trhu, kde si během jednoho
dne stihnete porovnat různé značky, jste obsluhováni jedním člověkem a v případě, že se
do nějakého auta zamilujete, můžete v něm
hned odjet. Mototechna je řešením pro
všechny, kteří chtějí najít co největší výběr
zánovních vozů pod jednou střechou.

A proč právě Mototechna?
Protože nadšení pro auta a péče o lidi je v její
DNA. Pokud milujete to, co prodáváte…a pokud vám upřímně záleží na lidech…tak je
úspěch nevyhnutelný. Lidé, kteří za Mototechnou stojí, vědí, že maximální péče o zá-

„Velmi brzy chystáme otevření dalšího autocentra na Slovensku. Výrazně se také zaměříme na rozvoj značky Mototechna, jejíž
nabídku chceme razantně zvýšit. Zároveň
chystáme otevření samostatného showroomu Mototechny v Praze, která bude její první
novou pobočkou od listopadu 1989,“ uvádí
k cílům Karolína Topolová.
Vytvořit nový koncept Mototechny v oblasti marketingu, prodeje a rozvoje pobočkové sítě je snahou vedení v nejbližší době.
Záměrem všech snah je především vytvořit
dokonalý zážitek z koupě zánovního vozu.
Znalosti personálu, různorodost nabídky,
péče o zákazníka –to jsou základní stavební
kameny.
Cílem Mototechny je být bezkonkurenčně největším prodejcem zánovních vozů ve
střední Evropě.

To je Mototechna.
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Rumako

VÁNOCE S EXKLUZIVNÍMI
DESTILÁTY Z CELÉHO SVĚTA
V minulém vydání BRAND & STORIES jsme si podrobněji představili ryze českou společnost RUMAKO,
která je zaměřena na přímý dovoz a distribuci exkluzivních destilátů prakticky z celého světa.
Představeny byly zejména rumy z Dominikánské republiky od výrobce Oliver &
Oliver, které patří k světově nejoceňovanějším vůbec a jsou vlastně i vlajkovou
lodí společnosti. Letos se dokonce v Rumaku rozhodli podpořit dvě produktové
řady rumů Oliver & Oliver výrobou jedinečných dárkových balení. Ta byla navržena přímo týmem zaměstnanců Rumaka
a vyrobena v České republice společností
Logik, která patří mezi největší tiskárenské komplexy na našem území. Zákazník

tak může vybírat z řad Oliver's Exquisito,
kterou se navíc povedlo Rumaku přivést
jako první do Evropy, a také řadu Cubaney,
která je představitelem typicky kubánského stylu rumů, jelikož na Kubě tato značka
vznikla.
Právě prvotřídní karibský rum bude tyto
Vánoce dárkem číslo 1 v oblastí světových destilátů a věřte, že je z čeho vybírat.
Renesanci v tomto roce zažívá prémiový
gin a King of Soho či Martin Miller's, kte-

Tipy na Vánoce:
RUM
Oliver's Exquisito
v dárkové kazetě se skleničkou

Jedinečná série lehce sladších rumů v originálních, ručně číslovaných lahvích. Každý
z řady těchto skvělých rumů má díky odlišnému věku zrání a způsobu míchání tradiční
metodou Solera své nezaměnitelné aroma
a osobitý chuťový profil. Krásné dárkové balení jen podtrhuje vznešenost této série.

rý se navíc blenduje z „živé“ islandské
vody, potěší opravdu každého. Zákazníci
společnosti Rumako však mohou vybírat
i z rozsáhlé řady dalších jedinečných destilátů ze všech koutů světa, jako jsou rumy
z karibských ostrovů Compagnie des Indes, pravé francouzské koňaky Chabasse
a Bowen, originální ruská vodka Russian
Crown a mnoho dalších. V blízké době
společnost Rumako také potěší milovníky
rumů z Barbadosu, mexické tequily a také
jemné irské whisky.
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Unikátní, elegantně sladší rum plné, vyvážené, karamelové chuti s nádechem vanilky a medu. Má
lahodnou vůni s ořechovým až mandlovým buketem s přítomností pražené kávy, tropického ovoce
a bylin. Výjimečnost každé lahve potvrzuje přiložený
certifikát jedinečnosti podepsaný samotným "mistrem rumu".

Quorhum

Série lahodných produktů plného těla s intenzivním
aroma. S odlišným věkem zrání každého z této řady je
znatelná rozmanitost vonných a chuťových esencí a to
od opáleného dubového dřeva, přes tropické či kandované ovoce, marmeládu až po tóny kvalitní kávy či
čokolády. Série rumů Quorhum vzniká pod dohledem
manželky P.R.L. Olivera, paní Nancy Garcia De Blanck.

Jedná se o tradiční rumy kubánského typu, které jsou také označovány jako velké rumy „Grandes
Rones“ a to také díky mimořádným úspěchům v podobě uznávaných ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích. Nejslavnější
z řady Cubaney Centenario a jeho
mladší „bratr“ Cubaney Exquisito
jsou zařazeny mezi 10 nejlepších
rumů světa. Doplnění řady přinášejí lahodné likéry na bázích
ušlechtilých rumů Cubaney.

Presidente

Na počest nejvýznamnějšího kubánského revolucionáře vznikla řada rumů tmavé až mahagonové barvy,
zrajících v sudech z amerického i francouzského dubu
pro dokonalé skloubení jemnosti a síly. Tyto rumy
dozrávají v sudech po sherry, díky kterým tyto rumy
získávají své sladké tóny. Rumy z řady Presidente jsou
oblíbené u většiny milovníků rumů.

GIN
Martin Miller's

Gin Martin Miller je vyznačován klasickým chuťovým profilem s perfektně vyváženými tóny citrusů
a jalovce a je jediným ginem, který se blenduje za
použití čisté, živé islandské pramenité vody, která
obsahuje minimální množství minerálních látek.
Tato značka získala více prestižních ocenění než
jakýkoliv jiný gin na světě a je ginem s nejdražší
produkcí vůbec. Vzhledem k množství ocenění jej
můžeme označit za gin roku 2015!

Cubaney
v dárkové krabičce

Showroom
Rumako
Nejen rumy Oliver & Oliver, ale všechny
produkty oficiálního zastoupení společnosti
Rumako je možné si prohlédnout, ochutnat
anebo přímo zakoupit ve firemním showroomu v Lidické ulici 1 na Praze 5. Zde se zákazníkům věnuje a vždy vřele poradí odborný
personál. Příjemné prostory showroomu jsou
také místem pravidelných rumových degustací a setkání s partnery společnosti Rumako.
Pro ty, kteří preferují výběr online, je možnost spolehlivého objednání přes e-shop společnosti na adrese shop.rumako.cz, kdy zákazník dostává garanci doručení do druhého dne
a po Praze již v den přijetí objednávky.

Unhiq XO Malt Rum

Compagnie des Indes

Tyto rumy nabízejí širokou škálu původu tak, aby
vynikla rozmanitost vůní a chutí, stejně tak jako
jedinečné know how a zejména specifické „terroir“
jednotlivých zemí, které nese stopu každého rumu.
„Terroir“ je respektováno v každém rumu ze série
a to ať již jednotlivých blendů či nejvíce ceněných
„single cask“ rumů.

COGNAC

King of Soho

The King of Soho je autentický Londýnský "dry" gin
destilovaný v srdci Londýna za použití tradičních
metod výroby. Jedenáct generací mistrů destilérů
stojí za zrozením komplexní, hladké a plné chuti
ginu, jehož unikátní chuťový profil je tvořen dvanácti bylinami. Nádherná láhev odkazuje na historii londýnské čtvrti Soho, která byla vždy mezinárodním synonymem pro kreativitu, hédonismus
a nekonformitu.

VODKA
Chabasse

www.rumako.cz, shop.rumako.cz, facebook.com/rumako.cz
zákaznická linka: +420 775 654 011, otevírací doba: po – pá: 9:00 – 18:30 hod., so: 9:00 – 13:00 hod.

Exkluzivní koňaky z produkce Chabasse Cognac se těší
oblibě po celém světě, a to zejména díky skloubení tradiční a současné výroby těch nejlepších koňaků, které
se navíc přenáší i do nápaditých tvarů a designů lahví,
ve kterých jsou tyto krásné koňaky prezentovány.

Russian Crown

Vodka „Rossyiskaya korona“ je vznešený nápoj s unikátním autentickým designem láhve ve tvaru karafy. Jedná se o důstojnou dekoraci pro slavnostní příležitosti. Destilérie Bryansk, kde se Ruská koruna vyrábí, má své vlastní artézské
studny s hloubkou až 178 metrů. Tato voda je označována jako „živá“ a obsahuje
minimální množství minerálních látek. Její chuť je hladká s tradičním profilem
pravé ruské vodky a doporučujeme ji pít při pokojové teplotě.
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Oxalis

Oxalis

Společnost OXALIS
vstupuje do segmentu HOREKA
OXALIS se řadí se mezi přední evropské výrobce a distributory sypaného čaje,
výběrové kávy a kakaa. V ČR provozuje síť více než 60 specializovaných prodejen ČAJ&KÁVA, zásobuje přes 700 nezávislých tuzemských odběratelů a exportuje do 27 zemí světa. Po 23 letech existence zamířil i do oblasti HOREKA.
Nabídka surovin pro přípravu teplých i ledových nápojů označená názvem OXALIS
GASTRO je jednou z nejkomplexnějších
na trhu. Zahrnuje výběrovou i komoditní
kávu, špičkové kávové mikroloty, čaj v sypané podobě, porcích (tea jack), pyramidách
a také japonský práškový čaj Matcha. Vedle
kávy a čaje je součástí tohoto sortimentu
i pět druhů výběrového kakaa.
Také v sortimentu OXALIS GASTRO chce
společnost uplatnit vysoce profesionální
přístup. Zaměřuje se výhradně na suroviny,
které jsou pravidelně kontrolovány akre-

ditovanými laboratořemi a institucemi. Je
držitelem certifikátů Systém managementu
jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, Systém
HACCP, P3- Total hygiene management –
Ecolab, KEZ - BIO potravina a řady dalších.
Zelenou kávu zpracovává na moderní
pražičce KESTREL, která svými parametry
umožňuje udržovat konzistentní kvalitu
vypražených kávových zrn.
Čaje importuje přímo ze zemí původu,
směsi vyvíjí ve vlastní laboratoři a následně
míchá a balí na vlastních výrobních zařízeních.

Pojďme se na produktovou skladbu
linie OXALIS GASTRO podívat blíže.
Káva
Speciálně pro gastronomii zavedla společnost značku IKONA COFFEE, která zahrnuje
pouze pečlivě vybrané kávy od špičkových
farmářů. Vedle vyvážené espresso směsi
VICTORIA nabízí několik dalších jednodruhových káv (single origin), které jsou dovezeny přímo z farmy (direct trade) a převážně odpovídají charakteristice microlotu.
V nabídce IKONA COFFEE najdete jen druh
arabika. Vždy jde o kávy čerstvé, nakupované v době sklizně, jejich dostupnost
končí po vyprodání.
Vedle značky IKONA COFFEE nabízí
společnost dalších 22 sort výběrových
káv a 2 směsi OxaPresso přímo ze sortimentu OXALIS. I v tomto případě se jedná o kultivar arabika. Nabídku završuje
směs ROXANA - kombinace lehké arabiky
a promyté indické robusty (80 na 20 %)
určená také pro přípravu espressa.
Právě dostupný sortiment IKONA
COFFEE, souhrnný sortiment káv OXALIS stejně jako ostatní produkty určené
pro gastronomii naleznete na webových
stránkách www.gastro-oxalis.cz.
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Sypané čaje ve filtrech
(tea jack) - OXABAG

Ledové čaje

Řada OXABAG představuje 12 druhů sypaných
čajů v porcích z filtračního papíru.
Balení obsahuje 10 nálevových sáčků, které
lze distribuovat i jednotlivě díky samostatnému
provedení v celofánovém přebalu. Jeden nálevový sáček je určen pro snadnou přípravu 400 –
500 ml čaje. Hmotnost jednotlivého sáčku je 5 g
(u ovocných čajů) nebo 4 g (u ostatních čajů).
K čajům lze objednat také dřevěný kufřík – zásobník s osmi přihrádkami pro umístění vybraných čajů a také bezplatné čajové menu.

V nabídce sypaných čajů je zařazen také ucelený výběr čajových směsí určených primárně
pro přípravu ledových nápojů.
Zahrnuje zelené, bílé a ovocné směsi čajů charakteristické
vyšším obsahem osvěžujících
komponentů, jako jsou citrusy
či máta. Tyto směsi jsou vhodné
pro teplou i studenou metodu
přípravy nápoje.

Zelený čaj Matcha

Sypané čaje v pyramidách – BON THÉ
Volně sypané čaje
OXALIS
Klasické sypané čaje získávají v kategorii
HOREKA stále více na váze. Jde o nejpřirozenější podobu čaje, kterou znají lidé od
pradávna. Lze je charakterizovat několika
podstatnými znaky:
• 	Vysoká kvalita je standardem. Každý se o ní
navíc může přesvědčit již při výběru. Struktura
čajových lístků totiž není narušena mechanickou úpravou ani skryta přebalem. Sypané čaje
tak lze jednoduše posoudit vizuálně, čichem
i hmatem.
• 	Relativně nízká pořizovací cena hotového nápoje. Volně sypaný čaj není balen v porci, nezahrnuje žádný dodatečný materiál (filtrační papír,
šňůrku apod.). Tím se pořizovací náklady snižují.
• 	Široká druhová škála. Na trhu se běžně vyskytuje několik set druhů sypaných čajů.
• 	Uplatnění rozličných komponentů (kousků ovoce, bylin apod.) v celistvé, nerozdrcené podobě. To vede k vyšší vizuální pestrosti i výsledné
účinnosti čajové směsi.
• 	Pro gastronomii vybrala firma 50 reprezentativních druhů, které zahrnují všechny čajové skupiny. Z nich lze sestavit redukovanou nabídku
šitou na míru příslušné provozovně. Při výběru
optimální skladby nabízí služby odborníka.

Matcha – práškový čaj je nejstarší odrůdou
zastiňovaných japonských zelených čajů, které se tradičně používají při zen-buddhistických ceremoniích. Matcha je známá tím, že
přináší mnohem více zdraví prospěšných látek než jakákoliv jiná forma zeleného čaje. Je
charakteristická vysokým obsahem chlorofylu - bohatého zdroje antioxidantů, dále L-theaninu - aminokyseliny, která má za následek
jeho plnou a lahodnou chuť. Tato aminokyselina má navíc relaxační účinky a pomáhá tak
redukovat stres. V jednom šálku čaje Matcha
je obsaženo tolik antioxidantů jako v 10 šálcích běžného zeleného čaje.
OXALIS importuje Matchu hned ze tří teritorií: tradičního Japonska, Jižní Koreje a také
Číny. Vždy se jedná o produkt organického
původu. Vedle čaje Matcha zabaleného v originální krabičce (30 g) nabízí i malé porce
pro jednu misku (šálek). Tím se podstatně
zjednodušuje příprava nápoje.

je vhodná pro přípravu 300-400 ml čaje. Čaj
je balený v designových krabičkách.
Společně s čaji BON THÉ je v nabídce bezplatné čajového menu a drátěné stojany určené pro manipulaci s 8 či 12 baleními vybraných druhů. Stojan lze zavěsit na stěnu nebo
umístit na pult.

Sypané čaje balené v pyramidálních průhledných sáčcích, které neovlivňují chuť čaje
a umožňují nahlédnout na celé čajové lístky
i jiné obsažené komponenty.
Balení, dle druhu čaje, obsahuje 2 g, 2,5 g
nebo 4 g čaje, což zaručuje vyluhovanému
nálevu plnost chuti i barvy. Jedna pyramida

Kakao
Sortiment kakaa zahrnuje 5 druhů reprezentujících širokou paletu chutí a vůní, které
jsou typické pro kakaové odrůdy pěstované
v oblasti rovníku. Stejně jako je tomu u vína,
kávy nebo čaje, také každý druh výběrového
kakaa odráží typické charakteristiky určité
kakaové odrůdy, specifika půdy a podnebí
daného regionu.

Kontakty na zákaznické oddělení
a obchodního zástupce:
Marek Sýkora, obchodní zástupce,
telefon: +420 730 898 293
Ing. Barbora Kodovská, zákaznický servis
telefon: +420 730 155 412

www.gastro-oxalis.cz
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Pražská plynárenská

Pražská plynárenská

představila před zimou novinky
V období, které je z pohledu odběratelů zemního plynu z celého roku nejpříhodnější,
tedy před zahájením letošní zimní topné sezony, přichystala Pražská plynárenská pro své
zákazníky zajímavé novinky. Kromě zcela nových ceníků a vylepšení starších produktů třeba
také pilotní projekt nového konceptu nabídky svých produktů a služeb.
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 zá-

kaznického servisu, energetické bezpečnosti
a širokého spektra nadstandardních služeb v tuzemsku mnohdy ojedinělých.
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.

Novinky pro domácnosti

Zákazníci společnosti z řad domácností mají
před nastávající zimní topnou sezonou k dispozici nové cenové nabídky, a to jak s plat-
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ností na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. Ty skýtají různorodé možnosti dodávky
zemního plynu, dle preferencí a aktuálních
potřeb zákazníků.

Pražská plynárenská podporuje využití CNG v dopravě. Staví a provozuje plnicí stanice, autopůjčovnu těchto vozidel
a v neposlední řadě se pro své zákazníky snaží vytvářet takové podmínky, aby si CNG auta mohli za výhodných podmínek koupit.
Například ceník Simple s platností na dobu
neurčitou je orientován výhradně na cenu
a její kvartální odvozování dle aktuální situace
na velkoobchodních trzích. Je tedy určen pro
ty zákazníky, kteří jsou vzhledem k uvedenému ochotní akceptovat i určitou míru rizika.

Jistota
Další novinkou je produkt Jistota (Bonus),
v jehož rámci si zákazník sám může zvolit
dobu závazku na dobu neurčitou, dva nebo
tři roky a k tomu navíc i benefit podle svých
představ. Ten může mít podobu například mimořádných slev do vyúčtování, voucherů na
nákup zboží či služeb apod. Nabídka se týká
jak dodávky zemního plynu, tak i elektřiny.

Samoobsluha
Právě možnost poskládat si samostatně podobu svého „odběru“ energie přímo zákazníky je další novinkou, kterou společnost nyní
v pilotním projektu přináší. Prostřednictvím
aplikace „Samoobsluha“, dostupné na firemním webu z počítače nebo telefonu, si každý
zákazník může sám uvedené sestavit včetně
bonusů a služeb, které dostane od Pražské
plynárenské zdarma. Plynaři přitom slibují
do budoucna nynější pilotní projekt dále
rozvíjet a rozšiřovat.

Individualizace nabídek

Aktualizace smluv

„Po firemní a podnikatelské klientele začala
být i v rámci domácností trendem individualizace a přizpůsobování nabídky požadavkům zákazníků se tak v tomto duchu stává
běžnou praxí. Tak jako se zákazníci liší způsobem života, liší se i svými představami o ideálním produktu a na to se snažíme a musíme
reagovat. Nabídka jednoho univerzálního
produktu všem zákazníkům bez možnosti
výběru a bez ohledu na to, do jaké míry jim
vlastně svým charakterem vyhovuje a splňuje
jejich představy, se již stala minulostí,“ uvedl
v této souvislosti předseda představenstva
Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček.
Dle plynařů je v současné době trendem,
že zákazníci využívají různé ceníky a produkty napříč celkovou nabídkou společnosti.
Zároveň přiznávají, že tento model je z jejich
hlediska náročnější, než kdyby všichni zákazníci využívali jen jeden univerzální produkt.
„Musíme průběžně pracovat s každým jednotlivým produktem a tím i skupinou zákazníků, která jej aktuálně využívá. Jednotlivé
tyto skupiny jsou přitom různě velké, čítají
tisíce, desetitisíce a v některých případech
zahrnují i více než sto tisíc našich zákazníků,“
vysvětluje Janeček.

Tématem je také přesmluvňování těch zákazníků, kteří doposud využívají některé
historické a již překonané produkty. Ty společnost již delší dobu průběžně intenzivně
oslovuje formou poštovních zásilek, mailu
nebo telefonicky s výhodnějšími nabídkami.
„Reakce ze strany zákazníků na tyto naše aktivity je vysoká, ne všichni však reagují. Hledáme proto i další cesty, jak oslovit i tuto skupinu našich zákazníků, která se však naštěstí
rychle zmenšuje,“ doplnil Janeček.
Bezplatná zákaznická linka +420 800 134 134
Další novinky a produkty slibuje Pražská
plynárenská představit svým zákazníkům
v průběhu následujících měsíců a kromě
webových stránek nebo obchodních kanceláří se o nich veřejnost může informovat
i prostřednictvím bezplatné zákaznické linky, která je nově k dispozici.

Výhodnější pro seniory

Rodina+
s asistenčními službami zdarma

V platnosti navíc zůstávají i starší cenové nabídky a produkty, z nichž některé doznaly výrazných úprav tak, aby byly zákaznicky atraktivnější. Došlo tak například k přenastavení
nabídky určené pro seniory, která je u společnosti k dispozici již od roku 2011. Nyní
je však pro zákazníky výrazně výhodnější.
U vybraných cenových produktů společnost
navíc poskytuje při jejich aktivaci nebo prodloužení bonus až 2 500 Kč a k dispozici jsou
k nim i asistenční služby pro řešení nenadálých havárií v domácnosti.

Preference jednotlivých cenových nabídek ze
strany zákazníků jsou přitom různé a úlohu
hraje řada faktorů. Například dvouletý produkt Rodina+ s asistenčními službami zdarma
využili za pouhé 4 měsíce od jeho uvedení na
trh již desítky tisíc zákazníků. V drtivé většině
se jedná o ty, kteří zemní plyn využívají k topení, a mají tudíž vyšší spotřebu. Dle Pražské
plynárenské se tímto produktem podařilo
oslovit zákazníky, kteří při již několik měsíců
stoupající ceně plynu na trzích preferují jistotu garance ceny po určité období.

www.ppas.cz

Předseda představenstva
Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček
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Historie EuroShopu

Současnost EuroShopu

50 let EuroShopu

EuroCIS

zrozeného v Düsseldorfu

1975

V roce, kdy se poprvé objevila Žlutá ponorka a ve Wembley góly udělaly rozruch, začala se psát také historie v Düsseldorfu, když se od 11. až 15. června
1966 uskutečnil první EuroShop V té
době si nikdo nemyslel, že by se vyvinul do předního světového veletrhu pro
globální maloobchodní svět.
Dnes se EuroShop může ohlédnout za 50
lety úspěchu. Veletrh je inovační platformou,
ukazatelem trendů, diskuzním fórem a ohňostrojem kreativních nápadů pro svět maloobchodu. Nyní se retaileři s očekáváním
upínají již k 19.EuroShopu, který se bude
konat od 5. do 9. března 2017. Düsseldorfské výstaviště očekává příští rok na 2500
vystavovatelů z více než 50 zemí, které pokrývají celkovým objemem investic globální
maloobchodní scénu. Díky velkému zájmu
a vysoké popularitě budou mít vystavovatelé
k dispozici další haly, což bude představovat
celkově 18 výstavních hal.

1966
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1981

Ale také EuroShop začal jednou jako malý.
V roce 1966 bylo celkem pouze 331 vystavujících firem, z čehož jen 55 bylo ze zahraničí. Výstavní prostor byl necelých 18 tisíc m²
a 28 762 odborných návštěvníků obdivovalo
prezentace na témata jako "moderní drogerie", "mražené potraviny - zboží budoucnosti"
nebo "moderně prodávat textil".
Podnětem pro vytvoření EuroShopu byla
masivní změna v maloobchodním prostředí.
V polovině šedesátých let byla dokončena
v Evropě experimentální fáze koncepce samoobslužných prodejen, prvně nasazených
v obchodech s potravinami. Pultové obchody
mizely, bratři Albrechtové začali se svým revolučním principem slev. Při návrzích obchodů
vzaly svoje místo šuplíkům, boxům a skleněným vitrínám designové prvky v obchodech
- otevřené regály, uličky a speciální výprodejová místa. To bylo nové území pro obchodníky
a nové zákazníky. Až dosud bylo běžnou praxí,
že nakupující musel čekat u pultu, než na něj
přijde řada a než mu vše prodavač vybral, naporcoval a zvážil. Ale najednou získala obrovský význam otevřená nabídka zboží a výkladní
skříně.
V roce 1965 rozhodl Düsseldorf ve spolupráci s EHI Retail Institute, tehdy ještě "Institute for self-service", zahájit nový veletrh speciálně pro maloobchod -EuroShop - Evropská
výstava a kongres "Moderní obchody a výkladní skříně".
Nový veletržní komplex byl při své premiéře v roce 1966 přijímán maloobchodníky s ne-

důvěrou. Noviny tehdy psaly, že 9 sdružení
bylo proti a pouze 4 asociace byly pro vznik
nového veletrhu.
Ale už při příštím EuroShopu, v roce1968,
kritické hlasy ochably a tisku bylo oznámeno
„2. Evropská výstava EuroShop dosáhla celosvětového uznání." A dále, že: „…uniformita
designu stánků dala cestu k odvaze zkusit
něco nového až do té míry, že ani odborníci
něco takového nečekali."
Od roku 1966 do roku 1972 se EuroShop
konal ve dvouletém rytmu. Až v roce 1975 byl
přeměněn na tříletý cyklus na základě postupného dosažení střednědobého inovačního
potenciálu ve vybavování obchodů. V polovině sedmdesátých let přibyla na první logo,
znázorňující obchod a výkladní skříň, dvoubarevná EuroShop-hvězda, která značí veletrh
dodnes. V šedesátých letech se rozsah veletrhu skládal převážně z vybavení obchodů, designu, výkladních skříní, chladicích jednotek
a kas. V druhé polovině 90. let se EuroShop

1970

1984

Chceme-li vám nastínit 50letou historii EuroShopu, nesmíme zapomenout na jeho podíl v položení základu rodiny odborných veletrhů. Již v roce 1997 se první EuroCIS – tehdy ještě známý
jako "Retail Technology Forum" – zrodil jako "dítě" EuroShopu. Tenkrát nikdo netušil, že z tohoto
kongresu s výstavou se jednou stane vedoucí veletrh maloobchodních technologií v Evropě. Ale
vývoj probíhal od samého počátku pozitivně, přejmenování na EuroCIS v roce 2003 a přechod na
roční cyklus v roce 2006 byly důležitými mezníky v rychlém vzestupu veletrhu na aktuálních 411
IT odborníků z 29 zemí celého světa prezentovaných 10 500 odborným návštěvníkům.
mohl chlubit již obrovským rozsahem, zahrnujícím reklamu, osvětlení, výstavbu expozic, IT, řízení zásob a monitorovací systémy,
zabezpečení výrobků nebo managementem
dodavatelského řetězce.
Od roku 2002 EuroShop přijal novou strukturu, aby zajištovala jasné, věrohodné rámce
a prezentace pro integraci vystavovatelů stále
více komplexnějšího rozsahu. Euro Concept,
Euro Sales, Euro Expo, EuroCIS úspěšně popisovaly čtyři nezávislé , ale vzájemně se doplňující podoblasti EuroShopu až do roku 2014.
Klíčovým prvkem v konceptu EuroShopu
byl a stále je jeho doprovodný program akcí.
Speciálně třeba Designer Village, zóna designového osvětlení, Fórum Architektur &
Design,, EuroCIS fórum nebo Omnichannel
Forum, stejně jako prestižní cena EuroShop
RetailDesign Award (ERDA) nebo Retail Technology Awards Europe (Reta) jsou přednostmi EuroShopu.
Rok 2017 se stane dalším milníkem ve vývoji
světového výstavnictví, protože v tomto roce
se ustoupí od předchozího rozdělení do 4 segmentů veletrhu a do budoucnosti se přejde
na sofistikovanější systém, který bude rozdělen do sedmi hlavních tematických rozměrů
na základě zkušeností z trhu: POP Marketing,
Expo & Event Marketing, Retail Technology,
Lighting, Visual Merchandising, Shop Fitting
& Store Design und Food Tech & Energy Management. Tento systém bude znamenat pro
EuroShop nabídku pružnějšího rámce a po-

skytne spoustu volného prostoru pro prezentace orientované na vývoj a inovace produktů
pro globální maloobchod.

2011

C-star

Druhé, ještě mladé, ale vynikající "dítě" EuroShopu, které mělo také brilantní vzestup,
je C-star, Mezinárodní veletrh řešení a trendů
v maloobchodě v Shanghai. Také ve svém
druhém ročníku v květnu 2016 byl tento
každoroční veletrh se 180 vystavovateli z 18
zemí a více než 7600 odbornými návštěvníky
ze 77 zemí přední adresou pro top rozhodovací pravomoce čínské maloobchodní scény a to jako základ pro obchodování, stejně jako
osvědčená prvotřídní znalostní platforma.
Se svými 50 lety EuroShop není v krizi středního věku, právě naopak: Je to zkušená,
kosmopolitní velká dáma s rodinou potomstva, která vždy dokáže omladit a inspirovat svět.

2014

1999

2005
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Příběh značky Geco

Současnost značky Geco

…JSME VÁM STÁLE BLÍŽ
Hravost a přitom určitý řád, variabilita spojená s pevným vnitřním
systémem. Svoboda rozhodování a nekonečnost možností. Tak
chce GECO působit na svoje zákazníky i partnery. Pouhý nový
obal bez obsahu, to by ovšem bylo málo. Zákazníci iluze tohoto
druhu časem prokouknou. A GECO stavělo vždy na solidních
základech. Letos, v roce 25. výročí založení značky, přišlo tedy
i rozšíření obsahu. Nové soutěže, nová a v Česku i na Slovensku
naprosto unikátní nabídka produktů, smysluplné napojení na online svět. Nová image GECO se nechala inspirovat holandským
malířem Pietem Mondrianem. Obchody GECO se stávají místem
nejen prodeje produktů, ale také služeb. Projděme si společně
nejdůležitější stavební kameny proměny nabídky GECO.

Příběh značky Geco
Zrod společnosti GECO je spojen s Amsterodamem, tradičním místem svobodného obchodu i svobodného způsobu
života. Odtud na samém začátku devadesátých let přivezla parta vysokoškolských
kamarádů první balíčky kultovního cigaretového tabáku Drum a lulkového tabáku Amphora. 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
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v Českých Budějovicích, získaná v malé
privatizaci a provozovaná firmou dodnes,
první velkoobchod v pražském Karlíně, první zaměstnanci. A první starosti.
Uběhlo čtvrtstoletí...
Dnes je Geco největším distributorem
a prodejcem tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, tisku, loterií, losů, telefonních kupónu aj. Jako jediná firma s tímto
zaměřením pokrývá vlastním velkoobchodním a maloobchodním prodejem
tohoto sortimentu celorepublikový trh.
Další významnou činností firmy je provozování rozsáhlé sítě automatů na prodej
cigaret, zejména v provozovnách typu
„HOREKA“. I v této činnosti je společnost
GECO, a.s. největším operátorem u nás.
Ve třech zemích, kde GECO působí, pracuje kolem 2 250 zaměstnanců.

Filozofie značky
Lidé ze společnosti GECO se stále rozhlížejí kolem sebe, nechávají se inspirovat, zapracovávají užitečné nápady
do nabídek pro zákazníky a možností
pro obchodní partnery. GECO je otevřená firma. Otevřená potřebám lidí
ze střední Evropy, kteří u ní nakupují, ale i partnerským firmám. Jinak to
dnes ani nejde. Dějiny neskončily ani
se nezastavily. Stále jsou mezi námi
lidé, kteří jdou tam, kam se jiní neodváží. A tak nám odkryjí možnosti,
o kterých jsme neměli dosud ani ponětí. Dobrý obchod není jen nákup
a prodej. Dobrý obchod je neustálé
hledání bohatství světů – zvláště pak
těch netušených. A zprostředkování
a zpřístupnění těchto „nových Amerik“ ostatním. Taková je společnost
GECO. Jde v čele inovací a příležitostí,
protože to má v genech své značky.
Hodnotou této firmy je kreativita a síla
inovace. To se plně projevilo i v uplynulém roce. Noví zákazníci, noví partneři, nové obchody, nové trhy. Svět je
v pohybu. I díky společnosti GECO.
„GECO mění svět obchodu. Jak se
mění svět kolem nás, tak přibývají
požadavky zákazníků a obchodních
partnerů. Z kamenných obchodů se
postupně stáváme interaktivním místem nabídky a poptávky, propojeným
s online prostorem. Uplynulý rok byl
dobou zkoušek a příprav na změny,
které znova přerozdělí firmy na ty,
které vedou, a ty, které je jen následují,“ hodnotí Libor Chrobok, předseda
představenstva GECO, a.s.

Malé ohlédnutí za aktivitami
Každý spotřebitel, který nakoupí za více
než 300 Kč, má možnost zúčastnit se soutěže s nejvyšší cenou 1000 Kč ve formě bonusu na věrnostní kartě. Firma plánuje další rozvoj věrnostního programu, v němž je
aktuálně zapojeno více než 520 000 spotřebitelů v Česku a na Slovensku. Cílovou
skupinou je každý spotřebitel tabákových
výrobků, kuřáckých potřeb, tisku, kreditů
do mobilních telefonů a jakýkoli sázející
číselných či stíracích loterií.
V létě 2015 proběhla v českých prodejnách nová, osmitýdenní akční hra, v rámci níž zákazníci mohli získat roční pronájem nové Škody Fabia zdarma, konkrétně
při nákupu nad 750 Kč. od listopadu 2015
do prosince 2016 GECO rozdalo v ČR více
než 6000 smartphonů HUAWEI a tisíce

dalších menších výher - opět byli odměněni
ti zákazníci, kteří svým nákupem přesáhli
částku 750 Kč.
Téměř polovina celkových tržeb maloobchodu je doprovázena některou z her O poklady
kapitána GECO. Hra se těší oblibě nejen pro
svou jednoduchost a příslib okamžitě získané výhry, ale také díky kladným emocím, jež
vyvolává. V listopadu 2015 byla hra O poklady kapitána GECO zavedena i na Slovensku,
kde se daří dosahovat podobných úspěchů
jako v ČR.
Na konci roku 2015, jmenovitě u příležitosti
25. výročí založení firmy, GECO vydalo v ČR
privátní poštovní známku. Filatelistický unikát byl k mání ve dvojím provedení (arch po
25 známkách a sešitek po 8 známkách), jak

Kamenný obchod s virtuální realitou
Obchod - jako místo prodeje - se změnil.
Zákazník již nepřichází s nejasnou představou, jen zhruba informován z televizní
nebo tištěné reklamy či zkušeností známých. Stále více zákazníků má v kapse
nebo kabelce chytrý telefon s připojením
na internet, a tudíž jsou připravení vše, co
jim obchodník nabízí, na místě překontrolovat, porovnat s jinými nabídkami.

Dnes lidé chtějí vše hned a na jednom místě.
A nejlépe tak, aby „to měli“ i na síti. Virtuální
online prostor se stává novou dimenzí reality.
S tím vším musí šikovný obchodník počítat,
musí se naučit v nové realitě žít a ovládnout ji.
Firma GECO se nikdy nebála inovací a většinou stála v jejich čele. Ať to byly obrazovky
v jejich obchodech nebo soutěže, které volně

jinak než s využitím svěžího motivu malíře
Pieta Mondriana. Do stejného hávu firma
GECO oblékla i své webové stránky.
Na jaře 2016 GECO na českých prodejnách
rozšířilo své služby o možnost získat mikropůjčku - během pár minut, v hotovosti
a třeba i o víkendu. Zprostředkování mikropůjček probíhá ve spolupráci s firmou
ZAPLO.
Na podzim 2016 GECO připravilo další
zajímavou spolupráci, tentokrát s firmou
Western Union. Partnerství obou firem
umožňuje zákazníkům transfery hotovosti
mnohem jednodušeji a rychleji než u jiných agentů v ČR a na Slovensku. Na jaře
GECO rovněž spustilo možnost koupě
nebo prodeje bitcoinů v českých prodejnách, od léta i ve slovenských. Taková služba aktuálně nemá obdoby nikde v Evropě.

přecházejí z prostoru prodejen do online
světa a zpět. Právě tímto směrem se vydalo
GECO v uplynulém období. Prvotním krokem směrem k větší interaktivitě, k intenzivnějšímu zapojení zákazníka a současně
k velkému vlivu kreativity byla změna image společnosti. Jako by se v době čtvrtstoletí svého trvání firma vrátila na začátek,
aby se odrazila k novým obzorům.

www.geco.cz
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AGC

AGC APLIKACE

pro chytré telefony
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, je největší výrobce plochého skla
a jeho aplikací ve střední Evropě. Vedení firmy a výrobní linky na ploché sklo jsou situovány v Teplicích, další výrobní a zpracovatelské závody v rámci celé republiky. AGC
Flat Glass Czech vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavebnictví, využívané v široké
škále exteriérových i interiérových aplikací, a pro automobilový průmysl. Vyznačuje se velkým počtem inovací. Reflektuje potřebu nepřetržitých investic do technologicky náročných
výrob řadících se k evropské špičce a umožňujících vyhovět jakémukoliv požadavku zákazníků.
Nyní AGC představuje dvě zajímavé mobilní aplikace pro podporu svých aktivit a produktů.
Jedná se o Akustickou aplikaci, která simuluje použití různé úrovně akustické izolace. A druhou aplikací je „Glass & Architecture by AGC“, která představuje celosvětové projekty, v nichž
bylo použito sklo z výroby AGC. Obě aplikace pro chytré telefony jsou ke stažení zdarma.

Aplikace pro volbu
protihlukového
zasklení:
AGC Acoustics App
Řešíte riziko nadměrného hluku v domě
na rušné ulici, blízko železniční tratě nebo
zatížení ze silniční dopravy? Nezapomeňte,
že se nabízí řada zasklení s protihlukovou
izolací, která pomáhají snížit hladinu hluku
v domácnostech i na pracovištích. Není však
snadné zvolit to nejlepší řešení. Aplikace
Acoustics App od AGC nabízí uživatelům,
aby si vybrali z řady běžných zdrojů hluku
(štěkot psa, městská doprava atd.) a poslechli si, jak by tyto zvuky zněly při otevřeném
okně. Zvolením konkrétního typu zasklení
pak uživatel jakoby „zavře“ okno: k dispozici
je devět konfigurací od jednoduchého protihlukového zasklení až k izolačnímu trojsklu. Pro každou zvolenou konfiguraci aplikace rovněž generuje souhrnný protokol,
kde jsou uvedeny detailní informace o příslušné úrovni akustických, bezpečnostních
a tepelně izolačních vlastností a lze jej zaslat

Collection

SOUP PASSION
Tato funkční a designově krásná kolekce potěší všechny milovníky polévek a předkrmů.

VILLEROY-BOCH.COM
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
Potten & Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5 I Palladium, Praha 1
Obchodní 110, Čestlice I Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno
NC CENTRAL, Bratislava

na libovolnou e-mailovou adresu. Mnozí
uživatelé ocení i funkci hlukoměru, kterou
v sobě aplikace skrývá.

Inspirujte se sklem
s mobilní aplikací
„Glass & Architecture
by AGC“
Aplikace pro mobilní zařízení pomáhá architektům, projektantům a odborníkům ve sklářském průmyslu objevit zajímavé a inspirující
architektonické stavby z celého světa, které
zachycují produkty a řešení společnosti AGC.
Snadné použití a kompatibilita s Apple iOS
a Android zařízeními umožňuje mít projekty
stále nadosah. Uživatelé mohou vyhledávat
a prohlížet skleněné aplikace pro exteriér
i interiér dle země i za pomoci dalších kritérií
k filtrování požadovaného výběru. Zatímco
někteří dají přednost různým typům aplikací, jako je aktivní sklo, strukturální zasklení,
obklady stěn aj., ostatní ocení možnost vyhledávat dle typu stavby, zejména školy, kancelářské budovy, nákupní centra atd.

Z hlediska ochrany životního prostředí mohou uživatelé dokonce zobrazit „zelené” certifikované stavby vyhledáváním podle certifikace LEED, BREEAM, HQE a Cradle to Cradle
CertifiedTM. Každá certifikovaná budova je
navíc zřetelně označena. Všechny reference
jsou doplněny podrobným popisem a pomocí Google map si může každý naplánovat
návštěvu projektu během své cesty za poznáním. Kromě toho lze přidat různé projekty
do seznamu „oblíbených”.
Foto: © AGC Glass Europe

Navštivte produktové stránky
společnosti www.YourGlass.com
a poznejte neomezené možnosti skla.
AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AGC Group
telefon: 417 50 11 11
e-mail: czech@eu.agc.com
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Příběh značky Hunter

Giftisimo

Domácí mazlíčci ve značkovém
Německá značka Hunter si majitele psů a koček získala mistrovským spojením
tradiční řemeslné práce, nejkvalitnějších materiálů a inovativních technologií.
Hunter od doby svého vzniku v roce 1980
sází především na pohodlí a bezpečí těch,
kterým byly výrobky určeny, tedy mazlíčků,
ale i stylovost a design, atraktivní pro jejich
majitele. Součástí tradice společnosti je uvádět na trh vlastní nápady, a to nejen prostřednictvím inovativní práce v oddělení vývoje,
ale také na základě úzké spolupráce s chovateli. Finálnímu uvedení produktů předcházejí rozsáhlé testy bezpečnosti a zdravotní
nezávadnosti.
Značku Hunter lze u nás koupit ve specializovaném butiku na pražském Újezdu, trefně nazvaném Just Your Friend... to nejlepší
pro čtyřnohé přátele.

té hračky, pamlsky, oblečky a další (aktuální
sortiment tvoří přes 5 500 položek), ale zejména výrazný rozvoj retailové sítě značky
a expanze na mezinárodní trhy. V současnosti jsou tak výrobky HUNTER distribuovány
ve třiceti zemích na všech kontinentech.

Letošní novinky značky Hunter
Mezi novinkami pro letošní rok,
které jsou dostupné i ve specializovaném butiku Just
Your Friend... Hunter na
pražském Újezdu, najdete:
Novou kolekci atraktivních a praktických
obojků a vodítek Cannes. Reprezentuje nejvyšší kategorii řemeslného zpracování jemné
nappa kůže, která je specificky upravována
pro vysokou měkkost a barvena luxusními
pigmenty, zaručujícími trvalost jasných barev. Jak předznamenává název, kolekce je
inspirována Azurovým pobřežím, jeho typicky bezstarostným, kosmopolitním životním
stylem, elegancí a zářivými barvami. Od sytě

Příběh značky
Historie značky, která je dnes leaderem segmentu špičkových výrobků pro domácí mazlíčky, se začala psát relativně nedávno.
V roce 1980 si mistr sedlář, pan Rolf
Trautwein, splnil sen a založil si vlastní dílnu,
kde pod brandem HUNTER začal tradičními
řemeslnými postupy vyrábět ručně šité kožené obojky, vodítka a postroje pro psy a kočky.
Úspěch jeho výrobků předznamenal rychlý
růst a rozvoj společnosti, která dnes ve své
továrně v německém Bielefeldu zaměstnává
160 řemeslníků, kteří pod dohledem pana
Trautweina stále ručně šijí kožené výrobky
z ušlechtilých druhů jemné hovězí, telecí
i vzácné losí kůže.
Obchodní vedení firmy předal zakladatel
v roce 2007 své dceři Nadine, jejímž velkým úspěchem je nejen výrazné rozšíření
sortimentu o pohodlné, stylové a funkčně
inovativní pelíšky, designové misky, nápadi-

modrých tónů moře až po zlatavý odstín písečné pláže… Každý obojek je vyroben z jediného kusu kůže. Precizně provedené přiznané švy a ležérní střapce podtrhují „dandy“
vyznění kolekce.
V kolekci obojků a vodítek Capri Pearl
značka Hunter poprvé prezentuje svou inovativní technologii povrchové úpravy s metalickým efektem. K dispozici jsou obojky
s tradičním zapínáním na sponu, které potěší
milovníky klasiky, obzvláště pokud jejich pes
nosí obojek větší část dne, bez nutnosti častého sundávání.

designová kolekce Ricarda M.
– high class bed@breakfast
Ricarda Manuela Hofmann se v Německu
proslavila úspěšným teleshoppingovým pořadem, vlastní kosmetickou značkou a také
láskou ke zvířatům. Pro Hunter navrhla designovou kolekci Ricarda M., sestávající z pelíšku, misky a silikonové podložky. Pelíšek je
ušit z polyesteru v modifikaci imitující semiš,
velmi příjemné na dotek. Povrchová úprava
SILVERPLUS® a BIONIC FINISH® C6 zamezí
vstřebávání vody, mastnoty a nečistot a má
bakteriostatické účinky, což ocení nejen majitelé pejsků s kožními problémy a alergiemi.
Pokud se i přesto časem potah ušpiní, lze jej
díky zipu snadno sundat a vyprat při teplotě
30 °C. Velkorysá výplň polštáře umožňuje
pejskovi odpočinek v pohodlí a bezpečí,
promyšlená konstrukce boků zajistí pevnou
oporu a stabilitu pelíšku.

Hračky Byron a Quincy

Just your friend...
HUNTER
Újezd 35
Praha 1 - Malá Strana
www.justhunter.cz

Pejsci potřebují nejen jíst a spát, ale také si
hrát! Nové extrémně odolné hračky TUFF,
plyšoví mazlíci Byron a Quincy jsou díky
rezistentní tkanině a speciálnímu řešení zesílených švů vhodné i pro ty největší trhače
a ničitele hraček. Konstrukční a materiálovou bezpečnost všech hraček Hunter zaručují certifikáty podle normativů platných pro
dětské hračky.

Balení dárků je pro některé oblíbenou činností, ne všechny však baví. Těm, pro které je čas vzácný,
přichází na pomoc dárková balicí služba Giftisimo.
Jak vám Giftisimo před Vánoci může pomoci?
Ptali jsme se Simony Zábržové, CEO společnosti.
V čem se dle Vašeho názoru Giftisimo liší od
všech ostatních dárkových služeb v Česku?
Giftisimo má duši a příběh – ten vytváří samotné Gifti Ladies společně s našimi zákazníky. Klademe důraz na emoce a ruční výrobu. Myslím si, že v Česku jsme unikátní tím,
jak komplexní naše balicí služby jsou a jaký
kvalitní materiál používáme.
Blíží se Vánoce – pro Giftisimo asi nejhektičtější období. Jaké akce připravujete pro své
zákazníky v listopadu a prosinci?
Od 15. listopadu do konce roku máme v prodeji vánoční kolekci. Mimo to jsme připravili také lákavou novinku našim zákazníkům
– dárkové sety. Zákazník tak má možnost
koupit si kompletní set balicích materiálů
a doma si vše jednoduše a rychle zabalit. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří nechtějí stát
fronty – ve vybraných obchodních centrech
mohou využít tzv. Pick-up pointy. Zakoupené
dárky tam ponecháte a druhý den si je zabalené vyzvednete.
Mají vaši zákazníci zájem i o nákup balicích
materiálů, které používáte?
Ano, mají a pro tyto zájemce jsme také vymysleli řešení – balicí materiály si mohou
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koupit přímo na pobočce Giftisimo, nebo
využít náš nový internetový obchod Giftishop.cz. Tam si kromě aktuální vánoční
kolekce mohou vybrat také z celoročních
skladových zásob. Co se návodu na balení
týče, stačí se podívat na jeden z tutoriálů na
našem YouTube kanálu.
Do jakého data lze na Giftishop.cz objednat
dárkové balení tak, aby přišlo ještě před
Vánoci?
Abyste své zboží z Giftishop.cz dostali ještě
před Vánoci, je třeba nakoupit do pátku 16.
prosince. Zboží vám pak dorazí až domů. Je
zde také možnost osobního vyzvednutí v našem showroomu na Ocelářské 16, Praha 9,
a to až do 23. prosince do 18:00.

Věnujete se také B2B. Jaký je zájem ze strany
firem o balení dárků?
Každým rokem nám v tomto segmentu roste
počet zákazníků. Firmy si nechávají balit dárky přímo ve svých kancelářích, kde se o vše
postará náš tým Gifti Ladies. Jedno takové balení začíná třeba už na 120 Kč/dárek. Některé
firmy to využívají jako benefit pro zaměstnance. Máme také zkušenosti s balením dárků
přímo na vánočním večírku firmy. Trendem
posledních let jsou také vlastní krabice s logem společnosti. Oblíbená je elegantní ražba
zlatého či stříbrného loga na černou krabici.
Jaký typ vánočního firemního dárku byste
doporučila čtenářům časopisu?
Z naší zkušenosti určitě neurazíte vínem,
psacími potřebami či zajímavým potravinovým košem.
Máte zájem o spolupráci s Giftisimo?
Ozvěte se na tel. číslo: +420 773 692 375
nebo na sales@giftisimo.cz.
www.giftisimo.cz, www.giftishop.cz

Speciální sleva pro čtenáře Brands&Stories
Vyberte si dárkové balení na Giftishop.cz
se slevou 25 % – v objednávce pouze
použijte kód 28976. Přejeme hezké nákupy!
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Exchange

Jak jednoduché vyjádřit se
pomocí dokonalého doplňku

Dovolená
s jistotou.
Neseďte za pecí,
přijeďte do Pece
a užívejte si.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

Společnost Hartley&Marks využila své
elegantní designy zápisníků a diářů
Paperblanks® a vytvořila jedinečnou
kolekci obalů na iPady. A tak jak jsme
zvyklí na vysokou kvalitu výrobků Paperblanks®, i značka eXchange® se
může pyšnit inovativní magnetickou
technologií, která umožňuje, aby obrazovka iPadu byla viditelná z jakéhokoliv
úhlu a z jakékoliv polohy. Se značkou
eXchange® již nemusíte volit mezi módou, všestranným použitím a ochranou.

iPadu vytvořit doplněk pro každou příležitost. Jednoduše vyměníte desky, aniž byste
museli měnit celý set.

All the Angles

EXchange Tablet Jacket® System se skládá
z plastového pouzdra („Grip“), do kterého
se umístí iPad, a designových desek, na které
se Grip připevní. Tato tzv.grip technologie je
unikátní. Svůj tablet tak jednoduše můžete
překlopit z pozice na výšku do pozice na šířku. Navíc desky obsahují velmi silné a kvalitní neodymové magnety, svoji obrazovku tak
můžete pozorovat i z jakéhokoliv úhlu.

Bylo by jednoduché vybrat nejoblíbenější
designy z kolekce Paperblanks® a uvést je na
obaly pro tablet. Společnost Hartley& Marks
se ale nezastavila jen u toho. Její produkční
tým na základě svých několikaletých zkušeností a znalostí z vázání knih vyvinul jedinečnou eXchange grip technologii a výsledkem
je Tablet Jacket® System, který je stabilní z jakéhokoliv úhlu a jakékoliv orientace. Je jedno, zda čtete recept, sledujete film v posteli
nebo prezentujete obchodním partnerům.
Exchange obaly zajistí, že vaše obrazovka
bude viditelná v jakékoliv situaci.

All the Style

All the Protection

Tablet se v dnešní době stává každodenní
součástí života od ranního odchodu do práce přes večerní zábavu. S eXchange® můžete
měnit design obalu jednoduše, a tak ze svého

V Hartley& Marks si uvědomují, jaká úskalí přináší každodenní používání tabletu.
Ochrana tabletů proto byla naší prioritou.
Grip technologie drží váš tablet bezpečně na
místě, ochranné hrany uchovávají vaši obrazovku, porty a ovládací knoflíky v bezpečí od
prachu, špíny a vlhkosti. Obaly jsou zpracovány z vysoce kvalitního a odolného materiálu, nemusíte mít strach z ústupků při volbě
svého oblíbeného designu.

All the Time
Opravdu je můžete mít. Už není luxusem mít
obal na tablet, který perfektně funguje a stejně tak perfektně vypadá. Ergonomický tvar
zajišťuje, že tablet lze bez problémů běžně

+420 499 861 222
www.hotelhorizont.cz

užívat, to znamená, že obsahuje otvory nebo
prolisy pro ovládací prvky tabletu (boční tlačítka, fotoaparát, otvor pro sluchátka, funkci
sleep/wake atd.) a není třeba pouzdro při
běžném užívání z tabletu sundávat. Exchange
má navíc další ocenitelné prvky jako sametově měkký vnitřek a texturované desky.
eXchange Tablet Jacket jsou designovány
pro modely iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini
1,2,3, iPad Mini 4, iPad 2,3,4 a iPad Pro 9,7.

Korporátní dárek
Rádi byste Vašim obchodním partnerům darovali luxus, který si můžete dovolit? Pro tyto
příležitosti nabízí společnost Hartley& Marks
možnost potisku desek firemním logem.

Ing. Miroslava Marková
mmarkova@hartleyandmarks.com
Tel: +420 724 895 189
www.exchangebyhm.com
www.paperblanks.com
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Pannyruty

Ani dortík, ani pralinka.

Prostě Pannyruty!

Manufaktura Pannyruty vyrábí luxusní čokoládové minidortíky ve tvaru kuliček
s vysokým obsahem belgické čokolády mnoha vůní, originálních názvů, vytříbené
a návykové chuti...Všechny minidortíky jsou vyráběné a zdobené ručně. Manufaktura si zakládá na vysoké kvalitě a osobním přístupu. Nepoužívá konzervanty,
emulgátory ani umělé přísady. Majitelé Katka Antošová a Lukáš Rut, nejen pracovní, ale i životní partneři, mají rádi věci pod kontrolou, a tak si džemy, nugát,
karamel, praliné a další ingredience vyrábí sami.
Katce Antošové jsme položili několik zvídavých otázek.
má 24 g bez máčení v čokoládě, s máčením
má 30 g. Ručně okrajujeme i přebytky čokolády... a teprve až po tomto procesu putují
čokodortíky k zákazníkům. Pečlivě si vybíráme ingredience, a proto používáme nejkvalitnější belgickou čokoládu (minimum
obsahu čokolády je 50 %, maximum 70 %),
koření, esenciální oleje, ovoce sušené mrazem v ověřené biokvalitě.“
Lukáš Rut a Katka Antošová
Co si mají čtenáři pod Vašimi
Pannyruty představit?
„Vypadá jako relativně malý dortík, ale
je uspokojivý jako velký dort, navíc není
přeslazený... zakládáme si, aby všechny
naše čokodortíky byly chuťově vyvážené
a nepřeslazené,“ vysvětluje autorka a pokračuje: „Všechny naše minidortíky vyrábíme
i v přirozeně bezlepkové verzi. Jde o chlazený produkt nebo musí být skladovaný
v chladu. Trvanlivost je 14 dní. V současné
době nabízíme více než 40 druhů příchutí,
od klasických, méně tradičních až po netradiční chutě. Každý minidortík je vážený,
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Pannyruty mohou být naprosto neotřelým
a originálním dárkem pro partnery,
zaměstnance, známé či rodinu čtenářů, že?
„Ano, snažíme se z Pannyrutů vytvářet milé,
pěkné dárečky“ říká Katka. „Krabičky, kte-

ré máme vyrobené na míru, převazujeme
nádhernými atlasovými stuhami...Krabičky
máme na 2, 4, 8 a 12 kusů. Ozdobení krabičky čí minidotíku vlastním logem je pro Pannyruty samozřejmostí! “
A letošní vánoční balíčky?
„Máme již vybrané konkrétní druhy čokoládových minidortíků, které báječně ladí s perlivým proseccem nebo vybranými dominikánskými rumy. V nabídce máme několik
druhů prosecca a stejně tak i několik druhů
rumů.“
Pannyruty se hodí i na vánoční večírek
nebo místo vánočního cukroví...
„Také dárkové poukazy nabízíme. Můžete si
vybrat z několika variant dárkových poukazů
a my Vám do něj dopíšeme pro koho poukaz bude a na jakou dárkovou krabičku, případně přihodíme lahvinku prosecca nebo
rumu...vložíme do krásné perleťové obálky
a krásný a neotřelý dárek je na světě.“
Jaká je Vaše filozofie nebo motto?
„Naším cílem není být na každém rohu,
ale zajistit pro Vás ten nejlepší gurmánský
zážitek, na který nikdy nezapomenete a po
kterém budete stále toužit".

Pannyruty
Katka Antošová – 739442738
Lukáš Rut - 774534829
www.pannyruty.cz

ZELENÍ KE KVALITĚ VAŠEHO PROSTŘEDÍ

dm

Se zodpovědným přístupem vstupuje
dm do 25. roku od svého založení
Roku 1992 se rakouská společnost dm drogerie markt GmbH rozhodla expandovat do okolních států střední a jihovýchodní Evropy a jako první destinaci si vybrala český trh. Před pětadvaceti lety se tak začala psát úspěšná historie společnosti
dm drogerie markt s.r.o. v České republice, která byla založena jako 100% dceřiná společnost rakouské dm. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých
Budějovicích, kde také sídlí. Svých 221 prodejen zásobuje po celé České republice
ze svého logistického centra v Jihlavě. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea,
alverde přírodní kosmetika, babylove, DAS gesunde PLUS, Denkmit, SUNDANCE,
Visiomax, dmBio či novinku trend IT UP.
Počátky dm v Evropě sahají do 70. let minulého století. V roce 1973 byla jako jedna z prvních prodejen samoobslužného typu s drogistickým zbožím otevřena dm v německém
Karlsruhe a o 3 roky později byla založena
její sesterská společnost v sousedním Rakousku. Od počátku dm odlišuje především
firemní filosofie a moderní přístup k zákazníkovi a jeho potřebám, které se neustále vyvíjí.

Společensky odpovědná dm
V obchodním roce 2015/16 realizovala dm
novou CSR aktivitu „dm pomáhá dětem“.
Jejím cílem bylo pomoci rodinám s malými
dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
dm tou cestou darovala celkem více než jeden milion dětských plen. S výběrem vhodných rodin pomohla společnosti organizace
Charita Česká republika. Ochotu pomoci
ukázali také zákazníci dm v rámci Národní
potravinové sbírky, kdy se společnými silami
podařilo vybrat 4,3 tun potravin a 3,91 tun
drogistických výrobků.

Již šestým rokem probíhal také preventivní
program „Veselé zoubky“. Od roku 2011 proškolila dm v oblasti správné péče o zuby již
více než 250 000 dětí. V letošním roce zamířil
program poprvé také do všech prodejen dm,
ve kterých Zoubkové víly a Zoubkoví skřítci
učili nejen děti správně čistit zuby. Všichni
spolupracovníci dm mohli i v letošním roce
strávit jeden pracovní den v rámci aktivity
„Více ze života“ a věnovat ho dobrovolnictví.
Již druhým rokem dokazuje dm svůj zájem
o trvalou udržitelnost kampaní „Už dnes myslíme na zítřek“, která byla v letošním roce
zaměřena na třídění odpadu vzniklého zejména po použití drogistických výrobků a na
téma opakovaně použitelných nákupních
tašek. V souladu s kampaní a s ohledem na
životní prostředí se společnost dm drogerie

New Visit s.r.o. – projekční a realizační společnost v oblasti
zahradního a interiérového designu a krajinářské architektury
Originální zahrada,
wellness pro Vaši duši.

komplexní projekční,
stavební a zahradnický servis
Sphere White
designové nádoby

markt rozhodla zcela ukončit k 20. 7. 2016
vydávání plastových sáčků zdarma. Cílem tohoto kroku je snížení množství odpadů spojených s likvidací plastových tašek a podpora
uvědomělého přístupu
k životnímu prostředí, které je pro kvalitu
našeho života zásadní. „Těší nás, že zákazníci toto opatření velmi dobře přijali,“ uzavírá
Markéta Kajabová, vedoucí resortu expanze.
www.dm-drogeriemarkt.cz
www.facebook.com/dm.cesko

Tyršovy sady v Pardubicích

Propojené pilíře
kultury prostředí

„Město, lidé, krajina.“

luxusní hydroponické
rostliny, které obohatí
Váš život

design, realizace,
údržba veřejných
a komerčních prostor

...rostlina v interiéru je víc,
než pouze kytka v květináči

…osobitá architektura
s citem, v partnerství s přírodou
Privátní zahrada Praha

designové nádoby

Nextgen – zelená stěna

realizace „zeleného ostrova“
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…zahrada – Váš pátý pokoj

Privátní zahrada Trutnov

Volnočasové centrum Fialka Říčany u Prahy

ukázka světel In-Lite

exteriérové úpravy Fashion arena Praha

Prostředí kolem Vás Vám pomohou zkrášlit na těchto kontaktech New Visit s.r.o
Vrchlického 834/24, 500 02 Hradec Královém, mobil: +420 602 228 098, info@newvisit.cz
www.newvisit.cz l www.tropicaltouch.cz l www.gardengame.cz

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

Držitelé plakety Superbrands 2016

LIDL / Martin Molnár, jednatel

Albatros / Václav Kadlec, generální ředitel

PANDORA / Dušan Šourek,
Country Brand Manager ČR & SK

PRE Pražská energetika / Petr Holubec,
vedoucí odd. PR & tiskový mluvčí

mBank / Kristina Lenkova, marketingová ředitelka

UNIQA / Martin Žáček, předseda představenstva

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ / Jana Schwarzová,
vedoucí kanceláře představenstva

DELIKOMAT café+co / zleva R. Sovják & Zuzana Klasová,
Marketing Manager & A. Wiskidenszky

DOBRÝ ANDĚL / zleva Lenka Bělohoubková, IMPER CZ &
Šárka Procházková, výkonná ředitelka nadace
& A. Wiszkidenszky

NIVEA / zleva A. Wiszkidenszky
& Romana Šonková, PR Manager značky NIVEA
& Petr Andrýsek, Socialsharks

Držitelé plakety Superbrands 2016

Česko zná své
Superbrands 2016!
Trofej SUPERSON – Superbrands Osobnost roku 2016 vyzdvihla nad hlavu
špičková rychlobruslařka a cyklistka Martina Sáblíková.
Kongresové centrum České národní banky
se koncem září stalo dějištěm galavečera Superbrands Tribute Event, v rámci něhož byly
slavnostně vyhlášeny některé české Superbrands 2016. V prostorách bývalé Plodinové
burzy se tak protnuly cesty 54 značek, které
prošly řadou přísných kritérií a vystoupaly až na pomyslný Olymp v podobě trofeje
Superbrands. Stejně jako loni byla i v letošním roce ocenění rozdělena do dvou sekcí.
V kategorii Consumer Superbrands si pečeť
kvality převzalo 36 spotřebitelských značek,
v kategorii Business Superbrands si svou
cenu odneslo 18 značek zaměřujících se na
segment B2B.
Jak již mohly značky za 4 roky působení
programu Superbrands v ČR poznat, dostat
se mezi nejvýznamnější značky Česka není
samozřejmostí a vyžaduje to souhru mnoha
faktorů, které vypovídají o kvalitách značky.
Uspět je o to náročnější, o co víc má značka
v poměřování „svých sil“ soupeřů. A že jich
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není málo. Na startovní čáře stojí na začátku
hodnocení přes milion značek registrovaných v České republice, které pro tento účel
uvolňuje Úřad průmyslového vlastnictví. Aby
značka dosáhla cíle v podobě ocenění Superbrands, musí na své cestě projít přes několik
stěžejních etap. Důležité slovo při posuzování
má společnost Bisnode, která značku může
posunout blíže k titulu na základě jejích hospodářských výsledků. V další fázi se ke slovu
dostává GfK a spotřebitelský průzkum, kdy
úspěch značky mohou svoji podporou ovlivnit i její „fanoušci“. V cílové rovince pak čeká
značku rozhodující boj, kdy se značce dostane
zvýšené pozornosti ze strany odborné komise
Brand Council, tvořené profesionály z oblasti byznysu, marketingu, komunikace, médií
a marketingového výzkumu. Hodnotícími
kritérii, která vedou v této fázi k získání titulu Superbrands, jsou především známost, akceptace, inovace, prestiž a budování brandu.
Také v rámci ocenění SUPERSON - Superbrands Osobnost roku 2016, které může
získat pouze osoba s výjimečně úspěšnou
kariérou, reprezentující ČR po celém světě,
zvyšující povědomí země jako značka a přitahující široké publikum, byla startovní listina
nabitá řadou adeptů na vítězství. Jméno vítěze vzešlo z nominací odborné poroty Brand
Council a následného celorepublikového
průzkumu GfK mezi 3 000 respondenty, ztotožnit by se s ním však mohl snad téměř každý. Titul SUPERSON 2016 ve své netradiční
disciplíně vybojovala fenomenální rychlob-

Roman Sovják, Superbrands ČR
& Martina Sáblíková – SUPERSON 2016
ruslařka a reprezentantka v silniční cyklistice
Martina Sáblíková. „Určitě mě titul SUPERSON
2016 nesmírně potěšil. Nikdy mě nenapadlo,
že bych se mohla dostat až tak daleko a že se
mi jednou díky rychlobruslení dostane tohoto ocenění. Snažím se v životě všechno dělat
podle toho, jak to cítím, čili toto beru jako
osobní úspěch,“ vyjádřila se Martina Sáblíková
k získanému titulu SUPERSON 2016.
Vedle výše uvedených ocenění byla letos
poprvé udělena i cena veřejnosti Superbrands
Most Popular Brand, kterou si odnesla značka
NIVEA. Honorary Superbrand získala nadace
Dobrý Anděl. Slavnostní večer, kterým provázela moderátorka Lucie Koňaříková, nabídl
zástupcům oceněných značek nejen radost
z převzetí trofejí Superbrands, ale také zážitek
z hudebního vystoupení Tria Petry Vlkové či
ze zajímavých tanečních variací. Součástí galavečera byl již tradičně křest ročenky Superbrands 2016, která podrobněji představuje
oceněné značky zapojené do programu.
Program Superbrands vznikl v roce 1994
v Anglii na motivy stejnojmenného rozhlasového pořadu BBC Rádio London. Od té doby
se stihl rozšířit do více než 90 zemí světa
a stát se jednoznačným ukazatelem kvality
oceněných značek.
Jaké značky asi zvítězí v blížícím se ročníku Czech Superbrands 2017?

Business Superbrands
 ARRIVA
 BOOMERANG PUBLISHING
 DELIKOMAT café+co
 ERSTE Factoring
 ERSTE Leasing
 EVENT ARENA
 GECO
 GOLEM
 Orbix
 Pražská plynárenská
 REDA
 SALINEN PRAHA
 SOUDAL
 SWS®
 UNIQA
 University of New York in Prague
 VEGA TOUR
 VÍNO HRUŠKA
Consumer Superbrands
 Albatros
 BENU
 Brit
 Carlson
 CCC
 Crystalex
 DEDRA
 Divadlo na Vinohradech
 dm drogerie markt
 DORMEO
 eiffel optic
 ELECTRO WORLD
 EVROPA 2
 Fruitisimo
 GECO
 Kaufland
 Kores
 KUBÍK
 LAGRIS
 LIDL
 Manner
 Marianne
 Mary Kay
 mBank
 Mountfield
 NN Životní pojišťovna
 PANDORA
 PRE Pražská energetika
 Prima COOL
 RE/MAX
 SCANquilt
 Schneider
 SEPHORA
 T-Mobile
 Vileda
 YVES ROCHER
Honorary Superbrand
 DOBRÝ ANDĚL
SPECIAL AWARDS
 NIVEA – Most Popular Brand
 Martina Sáblíková – SUPERSON 2016
Superbrands Osobnost roku
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Ocenění českých podnikatelek

Ocenění českých podnikatelek

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek, který zviditelňuje úspěchy
českých žen, již zná své vítěze. České podnikatelky získaly ocenění
ve třech kategoriích podle velikosti firmy a také tři speciální ocenění
pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu. OCP bylo
založeno v roce 2008 a jeho cílem je podpora českých podnikatelek.

Společné atributy
úspěšných podnikatelek

vítězky 9. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK
České podnikatelky se zaměřují především
na služby a obchod, ale roste i počet žen,
které podnikají ve výrobě a v oborech, které
jsou tradičně vnímány jako „mužské“. Počet
přihlášených finalistek roste každým rokem,
letošní nárůst je téměř dvacetipětiprocentní.
Kromě účasti v projektu stoupá i hodnota
firem vlastněných ženami.
Ocenění Českých Podnikatelek - OCP od
roku 2008 podporuje české podnikatelky,
oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad,
kultivaci podnikatelského prostředí a poukazuje na společenskou odpovědnost drženou
v rukách českých žen. Budujeme hrdé Česko
je jednotící myšlenkou pořádaných aktivit
a smyslu celého projektu. Účast v projektu přináší podnikatelkám nové příležitosti
a zkušenosti, podnikatelské benefity, kontakty a přátelství i nový pohled na svou firmu
a podnikání jako takové. Účast v projektu je
bezplatná. Do Ocenění Českých Podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit
na doporučení odborného garanta CRIF –
Czech Credit Bureau, a jeho analýzy, která
zohledňuje dostupnost účetních závěrek za
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roky 2012–2014, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč a hodnocení iRating
ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo
100 % vlastnictví a českého občanství. Doba
podnikání musí být minimálně 4 roky.
„U oceněných podnikatelek roste význam
exportu. To, co vidím já, jsou skvělé české
podnikatelky a jejich firmy, které zvládly
překonat práh České republiky. Ať již fyzicky
– působí v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými
nápady ovlivňují podnikání ve světě a u nás.
Loni exportovalo 10 z 83 přihlášených finalistek, letos působí na zahraničních trzích
21 ze 103 přihlášených žen. Stále platí, že je
doménou českých podnikatelek především
obchod a služby, kde působí hned 63 % finalistek. Výrobě se věnuje 18 % podnikatelek,
11 % podniká ve zdravotnických službách,
6 % v dopravě či logistice, a 5 % našlo svůj
úspěch na poli cestovního ruchu. České podnikatelky nestagnují a stále vymýšlejí nové
produkty. Polovina přihlášených žen se chce
dále vzdělávat v cizích jazycích a nových
technologiích. Efektivita práce se zvyšuje
i díky práci v cloudu a mobilním technologiím. Jedinou slabinu vidí podnikatelky v ne-

jistotě, co bude s firmami za 5 let,“ říká zakladatelka projektu, Helena Kohoutová.
„Co bych ráda řekla o českých podnikatelkách? Je třeba si těch, které se odhodlaly jít
za svojí vizí a nejenom za svými obchodními výsledky, velice vážit. Proč? Protože jsou
inovativní, ale také odvážné, transparentní,
podnikají eticky a nebojí se. Jejich úsilí ovlivňuje ekonomickou a sociální prosperitu naší
země. Proto s hrdostí konstatuji, že projektem Ocenění Českých Podnikatelek budujeme hrdé Česko,“ dodává zakladatelka.
Na základě ratingu a skóringu odborného
garanta projektu, kterým je CRIF – Czech
Credit Bureau, vybírala porota z 17 887 společností vlastněných ženami a doporučila
do semifinále 720 podnikatelek s ročním
obratem od 10 miliónů korun. Do finále se
pak přihlásilo 103 finalistek. V kategorii Malá
společnost se letos kvalifikovalo 67 finalistek,
v kategorii Střední společnost je to 22 finalistek a konečně v kategorii Velká firma postoupilo 14 finalistek.
„V České republice je registrováno
451 000 živnostnic a 58 000 obchodních
společností výhradně ve vlastnictví žen.
V Praze má sídlo téměř polovina těchto obchodních společností, nicméně bydlí zde jen
pětina živnostnic. Zajímavostí je, že v posledních pěti letech vzniklo 42 % obchodních
společností ve vlastnictví žen, avšak podnikání zahájilo jen 23 % živnostnic. Ženy tím čím
dál více dokazují, že umí být v podnikání nejen solitéry, ale jsou schopné řídit i obchodní
společnosti,“ sdělil k tématu podnikání žen
místopředseda představenstva společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau, Pavel Finger.
Auditor projektu, poradenská firma NSG
Morison, rovněž každoročně připravuje
analýzu chování českých podnikatelek. Petr
Šíma, zakládající partner této poradenské
firmy, o podnikatelkách říká: „Ženy, na rozdíl
od mužů, méně lpí v podnikání na maximálním výkonu, co se zisku týče, a více upřednostňují i lidskou stránku podnikání, což
je výhoda, avšak pro variantu případného
prodeje firmy nedosahují zajímavého EBITU,
který by přilákal případného investora. Stále
více si firmy naštěstí uvědomují, že na zvyšování hodnoty firmy se musí pracovat dlouho-

době a to i v případě, že se firma bude předávat v rámci rodiny. Ukazuje se, že firmy, které
převzaly děti znající její hodnotu, jsou daleko
ochotnější udělat větší strategické kroky pro
rozvoj firmy.“
Celoroční záštitu celému projektu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České
republiky. „Dnes již máme tolik schopných
manažerek a podnikatelek, které dokázaly řídit a budovat a k tomu plnit i svoje mateřské
a rodinné povinnosti, že jsem se o udělení
záštity nerozhodoval ani sekundu. Mají to ale

přirozeně o něco těžší než muži. Proto je to,
co dokázaly vybudovat a jak důležité posty
zastávají, o to více úctyhodné," uvedl ministr
průmyslu a obchodu, Jan Mládek.
Nad slavnostním galavečerem již druhým
rokem poskytuje záštitu ministryně práce
a sociálních věcí, Michaela Marksová. „S radostí sleduji, že čím dál více žen se věnuje
podnikání, a to i v oborech dříve pro ženy
ne úplně typických, například ve výrobě či
v dopravě. Navíc jsou v tom často úspěšné
a zároveň inspirují i další potenciální pod-

Vítězky 9. ročníku projektu:

Vítězky 9. ročníku projektu:

MALÁ SPOLEČNOST
1. Virteco s.r.o.
2. Chalk, spol. s r. o.
3. ZIDENTA s.r.o.

Květoslava Havlínová
Dana Hrabáková
Ludmila Žižková

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

VELKÁ SPOLEČNOST

ší zahraniční trhy. I proto mají naše velké uznání
a paní Ryskové právem patří ocenění ČSOB,“ říká
Michaela Lhotková, ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ –
pod patronací České pojišťovny

1. Westrans Děčín s.r.o. Stanislava Heritesová Weigelová
2. Brotrans, s.r.o.
Iva Rychecká
3. Kv.Řezáč, s.r.o.
Martina Kyselková

Diana Rysková (vpravo)
s patronkou kategorie Michaelou Lhotkovou

CENA ČSOB
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
MEDIROL s.r.o. / Diana Rysková
„Cílem společnosti Medirol je vyrábět jedny
z nejlepších transportních prostředků pro pacienty na světě a pomáhat s imobilizací a bezpečným transportem pacienta. Tento cíl se
společnosti a její majitelce, paní Ryskové, daří
vrchovatě naplnit – 80 % pokrytí domácího trhu
a 50 % jejich výrobků exportovaných do různých
zemí mluví za vše. To však není jediným a hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli paní Ryskovou vyhlásit Výjimečnou podnikatelkou. Ona
a její firma pro nás znamená stabilitu, rodinu,
invenci a vývoj správným směrem. V podnikání
je zapojena celá rodina včetně tří dospělých dětí
a tím patří Medirol do menšiny českých rodinných firem, která má vyřešenou budoucnost,
nástupnictví a další rozvoj. Zároveň omladili celý
manažerský tým a tím si otevírají cestu k inovacím své výroby, novým zakázkám a cestu na dal-

nikatelky. Podnikání je vůbec mezi ženami
čím dál oblíbenější, mimo jiné určitě i proto,
že jim umožňuje lepší slaďování rodinného
a pracovního života,“ uvedla ministryně.
Na galavečeru v historických sálech Kláštera minoritů sv. Jakuba bylo vyhlášeno 12
vítězek v kategoriích Malá, Střední a Velká
firma, CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA, CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací České pojišťovny a CENA ZA
VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací
společnosti Microsoft:

Helena Mikulínová (vpravo)
s patronem kategorie, Ondřejem Novodvorským

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY –
pod patronací Microsoft
Callis Inter, s.r.o. / Helena Mikulínová
„Mezi důležité faktory trhu práce dnes patří flexibilita a mobilita – nejen proto, že pro firmy bude
stále těžší získat a udržet kvalitní lidi, pokud jim
nenabídnou moderní formy práce. Ale i proto, že
pokud firma netrvá na každodenním dojíždění
do kanceláře, může hledat talenty i mimo své
bezprostřední okolí. V českých malých a středních podnicích se počet lidí, kteří mohou pracovat i mimo své dedikované pracoviště, od loňska téměř zdvojnásobil (z 25 % na 54 %),“ říká
Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední
firmy, Microsoft ČR.

1. U & SLUNO a.s.
Marta Nováková
2. BAIEROVÁ spol. s r.o. Renata Roubínková Baierová
3. RYOR a.s.
Eva Štěpánková

Jarmila Podhorná
„Plavila jsem se nedávno na plachetnici po Severním moři. Bylo nádherně slunečno a vál příznivý vítr. Kapitán spolu s námi obsluhoval „prádlo“
a točil kormidlem. Avšak vítr po čase ustal, počasí
se zhoršilo a nebýt lodního motoru, nejen že bychom si plavbu tolik neužili, ale pravděpodobně
bychom ani nedojeli včas tam, kam jsme měli.
Proč o tom píšu teď a tady? Protože jsem si na
lodi uvědomila, že i podnikání je jako plavba. Když
přesně víte, kam chcete dojet a ještě Vám k tomu
vane příznivý vítr a Vy využíváte té správně tržní
síly a napínáte spolu se svými námořníky plachty
správným směrem, můžete se při kormidlování/
podnikání i kochat, ale vždy je třeba mít v sobě
ten motor, který zapojíte, když se proti Vám zvenku všechno spikne. A pokud k tomu ještě zvládnete i přijít s neotřelou inovací, jste stejně jako naše
vítězka, Jarmila Podhorná, odsouzena k úspěchu,“
vyzdvihuje svoji kategorii Šárka Dolanská, krajská
ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

Jarmila Podhorná (vpravo)
s patronkou kategorie Šárkou Dolanskou
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představila nové atraktivní franchisové
systémy pro český a slovenský trh.

Pro zájemce o franchisové podnikání nabídla konference nové franchisové
koncepty, které vstupují na český a slovenský trh. Odborníci na franchisové
podnikání poskytli všem účastníkům praktické rady a doporučení pro jejich
další jednání. Akci podpořila i celá řada významných partnerů konference.
Master franchisová konference 2016 v Praze
představila pro zájemce o franchisové podnikání mezinárodně působící franchisové
systémy, které hledají v České republice a na
Slovensku nové master-franchisové nebo
franchisové partnery a kteří chtějí spojit
svou budoucnost s některou z atraktivních
mezinárodních značek. „Přítomnost zástupců hned několika franchisových koceptů ze
zahraničí nabídla velkou příležitost především pro zájemce o samostatné podnikání,
malé a středně velké podnikatele, jakož
i manažery firem, jak získat informace o významných globálně působících značkách
a jak se stát jejich partnery,“ uvádí jeden
z pořadatelů této akce Ing. Aleš Tulpa ze
společnosti AVEX systems.
Zde jsou příklady některých franchisových systémů, které byly v rámci konference představeny účastníkům a zájemcům o franchisové licence:
I Love Veggie Burger, Rakousko - síť restaurací, mobilních prodejních jednotek
a tzv. delivery-home-service s produkty pro
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všechny, kteří mají rádi zdravou veganskou
a vegetariánskou stravu vyrobenou z bio-ingrediencí a bez konzervantů! NO+VELLO,
Španělsko - světový lídr v epilačních salonech přítomný v 15ti zemích s více než
1.000 fungujícími centry. NOA NOA, Dánsko - velmi úspěšný franchisový koncept
prodejen s dámským odíváním. Boco,
Francie - vynikající gastronomický koncept
a důkaz toho, že i fast food může být kvalitní, chutný a lákavý pro zákazníky. Kuchaři
Boco a franchisový koncept získali několik
Michelinských hvězd! IDdesign, Dánsko
– síť prodejen s nábytkem ve skandinávském
stylu. Glossy Island, Německo - produkty
na ošetření nehtů německé kvality s atraktivním designem prodejních míst a vlastní
produkcí používaných komponentů. Tiroler, Rakousko – prodejny určené převážně
pro farmářské trhy s nabídkou gastronomických specialit ze všech oblastí Tyrolských
Alp. Paint&smile, Rakousko – speciálně
vyvinuté know-how zaměřené na výuku
malování dětí i dospělých. T-College, Švýcarsko – velmi sofistikovaný a praxí prověřený systém vzdělávání a doučování dětí.

Mr. Sandless, USA, unikátní koncept pro
obnovu, renovaci a čištění různých druhů
materiálů a povrchů, především podlah,
dveří, oken, schodů a různého nábytku.
S minimálními náklady je dosahováno neuvěřitelných výsledků a efektů. Kids&Us,
Španělsko-Česká republika - výuka cizích
jazyků, zejména angličtiny, se opírá o vlastní
„přirozenou metodu“ výuky pro děti od jednoho roku do osmnácti let, kterou se dnes
učí více jak 100 000 studentů. Amazing
Jewelry – unikátní a atraktivní koncept prodejen šperků z Dánska, Anticafé - inovativní
franchisový koncept restaurací z Francie,
Marco Aldany - jednička na španělském
trhu kadeřnictví a salónů krásy, mezinárodní franchisový řetězec Pressto - světový
lídr v oblasti čistírenských služeb, který působí na 5 kontinentech a ve 24 zemích, kde
provozuje 42 vlastních a 520 franchisových
čistíren a Mrs. Sporty z Německa - jedinečný tréninkový koncept pro ženy, který
má celkem 576 klubů, cca. 200.000 členů v 8
zemích Evropy a pilotní projekt na českém
trhu v Jablonci nad Nisou.
Tuto v oblasti franchisového podnikání ojedinělou akci v Česku a na Slovensku mediálně podpořili především Česká a Slovenská
franchisová asociace, jakož i celá řada mediálních partnerů, jako například společnost
Lagardere Aktiv ČR, která provozuje kromě
jiných radio ZET- české vysílání radia BBC
v ČR, Evropa2, Frekvence1, aj. Dále pak velmi známý a populární franchisový portál na
českém trhu TOP Franchising, časopis
Brands&Stories a FranchisePortal.de
s největší internetovou nabídkou franchisových konceptů v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Více informací o této velmi úspěšné a zajímavé master franchisové konferenci v Praze
a prezentovaných franchisových značkách
je možno najít na internetových stránkách: www.master-konference.cz nebo na
www.avexsystems.cz – Katalog franchis. Ke
všem prezentovaným franchisovým systémům může poskytnout podrobnější podklady i jejich zástupce pro český a slovenský trh
ze společnosti AVEX systems, mezinárodní
franchisový poradce pan Ing. Aleš Tulpa:
ales.tulpa@avexsystems.eu.

Představujeme...

AMAZING JEWELRY
– unikátní a atraktivní koncept z Dánska!
Přestože historie tohoto unikátního a atraktivního franchisového konceptu z Dánska je velmi
krátká, praktické zkušenosti jeho zakladatele
Jaspera Nielsena v oblasti obchodu se šperky
jsou mnoholeté. Již od roku 2003, kdy založil
svoji první společnost KasiGroup, je v této oblasti podnikání významným hráčem ve světovém
měřítku. Mnoho let byla totiž jeho společnost
distributorem a dodavatelem známých šperků světoznámé značky Pandora. Jasper Nielsen
spolu s vybranými špičkovými manažery vytvořil
nový koncept Amazing Jewelry.

Vize systému je docela jednoduchá: Vytvořit globální cenovou revoluci v oblasti prodeje šperků!
Snížením nadstandartních doprovodných nákladů při prodeji tohoto zboží a vynecháním veškerých prostředníků dosáhnout cen o 60 – 70 %
nižších, než má dnešní konkurence na trhu. Cílem je nabídnout vysoce kvalitní, moderní i klasické zlaté, stříbrné a diamantové šperky za ceny
od 10 do 100 EUR.
Úspěch této myšlenky na sebe nenechal dlouho
čekat. V několika měsících po nástupu systému
na trh bylo otevřeno 15 prodejen v 10 zemích
Evropy, Středního východu a Severní Afriky. Odvážný plán otevření další stovky prodejen zejména v evropských zemích a v Severní Americe
v roce 2017 se tak jeví zcela reálným.

Boco - chutný a lákavý francouzský
gastronomický franchisový koncept.
Boco je velmi úspěšný a oblíbený koncept francouzské gastronomie v oblasti fast-food. Nabízí
zákazníkům v samoobslužné restauraci rychlého občerstvení nejen kvalitní a zdravé pokrmy,
ale navíc i nevšední kulinářský zážitek. A to vše
za velmi přijatelnou cenu. Recepty pro síť boco
navrhuje tým renomovaných francouzských kuchařů, z nichž je většina držiteli michelinských
hvězd (nejvyšší ocenění v oblasti gastronomie).

Restaurace, které jsou koncipované jako pařížské
bistro, jsou oblíbené nejen u těch, kteří se chtějí
rychle najíst, ale i u zákazníků, kteří zde chtějí
posedět v příjemném prostředí s přáteli nebo
kteří si oblíbili francouzskou kuchyni. Od r. 2015
nabízí boco i dodávkovou službu - tzv. home-delivery-koncept.
Po úspěšném rozvoji ve Francii se systém etabloval i v Belgii, Lucembursku a Švýcarsku. Má namířeno i na český a slovenský trh, kde zcela určitě obohatí nabídku v oblasti gastronomických
specialit.
Více informací je možné najít na: www.boco.fr

Marco Aldany - jednička na španělském trhu
kadeřnictví a salónů krásy vstupuje i na
český a slovenský trh!
Dlouholeté zkušenosti a úspěchy v mnoha zemích světa umožnily rozvinout jedinečný obchodní model a stát se velmi známou světovou
značkou v oblasti krásy, kadeřnictví a kosmetiky.
Důkazem toho je otevření více než 400 poboček
na trzích Evropy, Afriky a Latinské Ameriky. Za
více než 50 let přítomnosti na různých trzích světa vyvinul Marco Aldany vlastní know-how, nabídku služeb, vnějšího a vnitřního designu všech
salónů, což jej odlišuje od ostatní konkurence na
všech trzích. Zaměřuje se především na rozvoj
schopností vlastních zaměstnanců a specialistů
z více než 55 zemí světa. Pokud jde o kosmetické a kadeřnické produkty, Marco Aldany pracuje
pouze s nejvýznamnějšími prémiovými světovými značkami, se kterými má uzavřené dohody
přizpůsobené jednotlivých trhům a které přispívají k úspěchům všech salónů v jednotlivých
zemích.
Marco Aldany nabízí svůj franšízový koncept
v ČR a na Slovensku formou tzv. multi-licencí.
Jednotlivým franchisantům poskytne franchisor
podnikání „na klíč“ , kompletní a kvalitně připravený franchisový balík, včetně českému trhu
přizpůsobeného business-plánu a veškeré služby
franchisové centrály. Koncept vytváří zajímavou
rentabilitu vlastního vložené kapitálu a rychlou
návratnost investic.
Zástupcem těchto konceptů pro Českou
a Slovenskou republiku je společnost
AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa:
ales.tulpa@avexsystems.eu.
Více informací na: www.avexsystem.cz.

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.
Pro zájemce o franchising nabízí
workshopy – semináře především
na téma vývoj nebo optimalizace
franchisového konceptu.
Více informací najdete na:
www.avexsystems.eu
nebo kontaktujte:
ales.tulpa@avexsystems.eu
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Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka
připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu
Zahájení je naplánováno na 9. února 2017 a ukončení na 23. listopadu 2017. Uzávěrka
přihlášek je 31. ledna 2017. Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. prosince 2016 získáváte
slevu 8 000 Kč. Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Přihlásit se můžete na e-mailu
info@franchising-academy.cz, nebo na www.franchising-academy.cz. Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 nebo 606 392 348. Počet míst je omezen!
Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Cíle školy franchisingu
› rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu
a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
› sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání
franchisingu

› poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou
výměnu zkušeností
› dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit
franchisový koncept pro svou ﬁrmu

Proﬁl posluchače
› zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou
franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty)
› zaměstnanec/manažer franchisingové centrály, který si
chce zlepšit znalosti o franchisingu, příp. porovnat své
znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty
a inspiraci
› podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven
formou franchisingu nebo převedení části své sítě na
franchisingový koncept

› student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále
specializovat na franchisingové podnikání
› manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří
poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět
více franchisingu
› novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem
získat hlubší znalosti o franchisingu
› všichni, kdo nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají
vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu

Ze života značek

Moser je stabilně nejluxusnější českou značkou
Podle nejnovějšího průzkumu Ogilvy &
Mather mezi šéfy marketingu významných
firem působících na českém trhu je jako nejluxusnější česká značka v České republice
vnímán MOSER stejně jako v předešlé studii
publikované před dvěma lety.
Ze studie mimo jiné vyplývá, že se Češi
v luxusních značkách začínají stále více orientovat. Ve výčtu nejluxusnějších světových
značek se kromě těch notoricky známých
jako Louis Vuitton nebo Cartier objevily u nás
méně známé značky jako například značky
švýcarských luxusních a vysoce ceněných hodinek Patek Philipp nebo Longines.
Českých nebo původem českých luxusních značek je jako šafránu, ale o to více jsou
ceněné. Na vrcholu pomyslného žebříčku se
podle respondentů studie drží značka křišťálového skla Moser, následovaná značkou sví-

tidel a skleněných uměleckých plastik Lasvit
(44 %), značka hodinek Prim, která nabízí na
míru zhotovené kusy nebo limitované edice
(40 %), značka ručně šité obuvi Zacharias
(38 %) a pětici uzavírá broušené sklo Crystal
Bohemia (35 %).
Jako nejluxusnější světovou značku čeští
marketéři spontánně označili francouzský
Cartier, pro který se vyslovilo 29% dotázaných. Pořadí na prvních pěti místech je v případě světových značek vyrovnané (mezi 25 %
- 29 %) na rozdíl od značek českých, kde se
pro české křišťálové sklo Moser vyslovilo 67 %
respondentů a další čtyři české (nebo původem české) značky získaly 35 % - 44 %. Pořadí
světových top značek nepodléhá zásadním
změnám, zatímco pořadí vnímání českých
značek luxusu zaznamenává změny kromě
stabilního 1. místa MOSERU.

Moser tvůrcem Ceny za architekturu
Sklárna Moser je tvůrcem První české ceny
za architekturu udělenou Českou komorou
architektů. Ceny byly předány 7.listopadu
na slavnostním galavečeru v prostoru pro
nové umění – Jatka 78. Autorem designu je
Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser: „Záměrně jsem vytvořil ceny v minima-

listickém pojetí, aby dokonale vyniklo naše
řemeslo a vlastnosti křišťálu, především pak
nádherná optika brusu. Ceny jsou jemné
a elegantní svým tvarem, ale zároveň velmi
výrazné optickou hrou světla a odlesků. Tvar
ceny symbolizuje základní stavební prvky
architektury - antické sloupy s kanelurami,

Značka MOSER naplňuje všechny atributy,
které musí značka splňovat, aby mohla být pokládána za luxusní. „V Česku si lidé dopřávají
luxus především kvůli jeho výjimečnosti a kvalitě,“ uvedl k výsledkům studie Ondřej Obluk,
Group Managing Director Ogilvy & Mather
Prague. Více než polovina dotázaných uvedla,
že značka musí demonstrovat společenský status. Luxusní značka by dále měla mít dlouhou
tradici a být originální a nápaditá.
Žebříček TOP 100 nejhodnotnějších značek světa publikuje každoročně WPP a MillwardBrown spolu s Financial Times. K výzkumům na téma luxusu Luboš Rezler, Senior
Client Director Millward Brown Praha mimo
jiné dodal: „Ty nejlepší z luxusních značek
jsou schopny spojit mladistvost s respektem
k řemeslu a tradici.“
Zdroj: Ogilvy&Mather, 2016

pylony, které propojují tradici a historii se současným
uměním v architektuře.
Grafický vizuál cen vychází
z grafického vizuálu České
komory architektů, aby tak
celkový dojem působil jednotně a exkluzivně pouze
pro tuto příležitost.“

Harmonogram studia
Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků,
probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Oﬃce,
Krakovská 9, Praha 1.
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2017. Přihlásit se můžete
na e-mailu info@franchising-academy.cz, nebo
na www.franchising-academy.cz. Přihlášení je případně
možné telefonicky na čísle 603 203 828 nebo 606 392 348.
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné
rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2016
1. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 2. 2017
2. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 3. 2017
3. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 4. 2017
4. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 5. 2017
5. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 6. 2017
6. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 9. 2017
7. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 10. 2017
8. blok přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 11. 2017

Organizátor: Franchise & Retail Academy, Ing. Jiří Krajča – Project Manager, Lhotská 2202, 193 00 Praha 9, tel.: +420 603 203 828,
e-mail: info@franchising-academy.cz, www.franchising-academy.cz. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.
Po přihlášení od nás dostane potvrzení a následně prosíme o platbu na účet číslo: 297644201/0100, jako variabilní symbol prosím uvádějte
vaše IČ. Daňový doklad obdržíte v den konání akce.

WWW.FRANCHISING-ACADEMY.CZ
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lorem ipsum is simply

Ze života značek

Italská klenotnická značka
Brosway Italia

V obchodním centru na Chodově se od
prvního listopadu můžete těšit na vytříbené kolekce italské šperkařské značky Brosway, která si za své dvouleté působení na
českém trhu vybudovala pověst jedné z nejznámějších šperkařských italských značek.
V nabídce tu jsou nejen téměř tři desítky
svěžích kolekcí šperků, ale i kolekce hodinek a dalších doplňků (pásky na hodinky).
Ať už holdujete sportovnímu stylu, nenucené eleganci či ležérnosti nebo si naopak potrpíte na velmi elegantní outfit,

v nabídce značky Brosway si vybere každý – muži, ženy i dívky. Kromě originality, italského svěžího designu a kvalitních
materiálů (chirurgická ocel 316L, kůže,
krystaly Swarovski® Elements) jsou také
všechny kolekce v dostupných cenových
relacích v poměru cena x kvalita x design.
A protože každý krásný doplněk, ať už je
to šperk či hodinky, si zaslouží výjimečný
obal, šperk si odnesete v elegantním dárkovém balení.
„Zakládáme si na osobním prodeji, protože už tam začíná ta jiskřivá atmosféra plná
očekávání. Toho, kdo obdarovává i toho,
kdo bude obdarován. Od nás se odchází
s úsměvem a dobrým pocitem,“ říká Ivana
Kalendová ze společnosti Tribal Jewelry,
která exkluzivně italskou značku Brosway
na českém trhu zastupuje od roku 2014.
Stánek značky Brosway Italia najdete
v nákupním Centru Chodov v nákupní
uličce 0. patra. Ze stran jej obklopují obchody Nanu-Nana a Office shoes.

Moderní kancelářské centrum
WorkLounge – první svého druhu
v České republice
Freelanceři, start-upy nebo zavedené malé
firmy budou mít brzy možnost zapojit se
do jedinečného kancelářského projektu
WorkLounge, který vzniká v multifunkčních prostorech pražského Fora Karlín.
Zájemci si mohou vybrat z několika druhů
členství, individuálně řídit svůj pracovní
program či využívat sdílených prostor. Na
rozdíl od všech ostatních coworkingových
center si ve WorkLounge mohou objednat
i vlastní plně zařízenou a uzavíratelnou
kancelář až s osmi pracovními místy. Hlavními výhodami tohoto projektu je flexibilní volba délky členství bez dalších závazků,
kompletní moderní vybavení, každodenní
kontakt a propojení s lidmi napříč obory.
Za projektem WorkLounge stojí zkušený
developer Lubomír Šilhavý, který se dlouhodobě zabývá řešením kancelářských
a coworkingových prostor především
v zahraničí. „Vždy jsem se snažil budovat
pro klienty pracovní prostředí, kam se
těší a kde mohou využívat moderní zázemí, které jim poskytuje prostor pro rozvoj
jejich práce,“ říká o počátcích nápadu Lubomír Šilhavý. Kvůli upadající popularitě
open space kanceláří, které zaměstnanci
nemají v oblibě, vsadil na malé kanceláře
se sdílenými službami, designovou lobby
a společnou recepcí, která zajišťuje veš-
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keré potřebné služby. „Součástí prostoru
jsou i jednací místnosti s nejmodernější
komunikační technikou a zázemí vybavené
zařízeními, která jsou většinou pro jednotlivé podnikatele neúměrně drahá,“ dodává
Šilhavý.
Úspěch tohoto nápadu dokládá 100% obsazenost jím nabízených kanceláří tohoto
typu v zahraničí. „V našem business centru
Cape Coral v USA máme od otevření v roce
2010 stále plno. Dokonce evidujeme seznam
zájemců na čekací listině, kteří mají zájem
o členství či pronájem a jen čekají na uvolnění kapacit,“ dodává Lubomír Šilhavý. Právě
v cizině WorkLounge využívají i velké společnosti, které kupují členství svým zaměstnancům pohybujícím se v terénu. Možnost
pracovat v místech, kde se zrovna nacházejí,
zvyšuje efektivitu jejich práce a zároveň snižuje náklady na jejich cestování.

Jägermeister
oslavuje
Jägermeister, nejprodávanější bylinný
likér na světě a od roku 2014 jednička mezi importovanými lihovinami
v ČR, i v roce 2016 zvýšil náskok před
konkurencí.
Objem prodejů značky letos narostl v Čechách a na Slovensku téměř o 30 % proti
minulému roku a v dnešních dnech značka
oslavuje prodej své 3milionté lahve v Česku
a na Slovensku.
„Do konce roku očekáváme téměř 3,4
milionu prodaných lahví (70cl). Firma
navíc skrze Jägermeister svým výsledkem
výrazně upevňuje prvenství v prodeji importovaných lihovin u nás i na Slovensku.
Žádná další větší značka z našeho portfolia
nezaznamenala takový růst jako právě naše
černé zlato,” říká Jiří Štětina, Zone director
pro střední a jihovýchodní Evropu a ředitel firem Rémy Cointreau Czech Republic
a Rémy Cointreau Slovakia, která Jägermeister v Česku a na Slovensku exkluzivně
distribuuje. „Poptávka po Jägermeisteru
letos opět předčila naše očekávání. Nyní
se chystáme na Vánoce, které jsou tradičně
nejsilnější sezónou prodeje lihovin,“ dodává k tomu Jiří Štětina.

Jägermeister ve světě
Čísla prodejů Jägermeisteru staví český trh
do popředí i globálního zájmu o německý
likér, který začíná dotahovat výsledky prodejů nejprodávanějších v tuzemsku vyráběných lihovin – Fernetu a Becherovky.
Podle posledních ukazatelů by prodeje
roku 2016 na českém trhu měly překonat
prodeje značky Jägermeister v Kanadě,
čímž by Česká republika obsadila světovou sedmou příčku. „Pokud bych ale sečetl naše prodeje Jägermeisteru v Česku i na
Slovensku, skočil by Jägermeister na pátou
pozici světového trhu před Itálii a Maďarsko,” počítá Jiří Štětina.
Jägermeisteru k úspěchu pomohly tři
věci. Za prvé důraz na perfektní servírování
při ideální teplotě mínus 18 ˚C a výborné
pokrytí takzvanými tap mašinami v barech
po celé republice. Za druhé precizní práce v maloobchodech. Za třetí spolupráce
s mnoha subkulturami, například v adrenalinových sportech, hudební scéně a umění.
Díky jejich osobnostem se podařilo oslovit
širší skupinu mladých lidí ve věku 18–30
let, k nimž by se cesta hledala běžným způsobem jen velice obtížně.
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Na český trh vstupuje slovenská Zelená pošta
Slovenský start up, který mění způsob, jak mezi sebou firmy a lidé komunikují,
vstupuje na český trh. Na Slovensku, kde funguje čtvrtým rokem, má za sebou
více jak 40 tisíc aktivních uživatelů a jen letos odešle přes jeden milion zásilek.
V dnešní době lze nalézt stále mnoUživatelé se Zelenou poštou zísho lidí, kteří si nechávají zasílat vykávají bezplatně místo, kde si moúčtování za telefon nebo například
hou nechat zasílat veškerá vyúčtoza plyn běžnou poštou.
vání za služby nebo faktury za jejich
Podle slov ředitele Zelené pošty
nákupy, které jednoduše dohledají
Adriána Csuby se poskytovatelům
i po letech. Systém jim navíc autoslužeb stále nedaří přesouvat z námaticky z dokumentů přečte údaje
kladného papírového doručování
jako je částka nebo datum splatnosti
Adrián Csuba
na to levné, elektronické.
a zároveň je automaticky upozorní
„Stále väčšie množstvo spoločností sa snana blížící se splatnost. Nezapomíná se zde
ží priviesť svojich zákazníkov k tomu, aby si
ani na bezpečnost, která je dle slov ředitele
nechali doručovať výpisy a faktúry elektroZelené pošty na úrovni bankovních domů.
nicky. Svojim zákazníkom často ponúkajú
možnosť doručovania dokumentov do nimi
Firmám umožňuje odesílat
prevádzkovaných elektronických schránok.
papírově i elektronicky
Ale pre bežného zákazníka, ktorý platí za
Cílem systému je sjednotit komunikaci potelefón, plyn, vodu to znamená, že každé
skytovatele a zákazníka na jedno místo. Proto
vyúčtovanie bude hľadať v inom systéme alesystém v případě, že zákazník Zelenou poštu
bo v e-mailovej schránke. A to Zelená pošta
ještě nepoužívá, umožňuje firmám posílat domení,” zmiňuje Csuba.
kumenty klasicky poštou a přímo z počítače.
Systém Zelené pošty je postaven na jedno„Pokiaľ firma odosiela faktúru na zákazníduché myšlence - běžný občan bude mít vůli
ka, ktorý ešte nemá zriadenú schránku v Zepřejít na elektronické doručování jen v přílenej pošte, systém dokument odovzdá do
padě, že tím získá pohodlí, přidanou hodnonášho tlačového a obálkovacieho zariadenia.
tu a nebude ho to nic stát.
Za odosielateľa vykonáme tlač, obálkovanie

a doručíme dokument cez distribučnú sieť
Českej pošty do schránky zákazníka,” vysvětluje Adrián Csuba.
Do tisknutého dokumentu se navíc vloží
takzvané razítko Zelené pošty se speciálním
kódem, díky kterému si příjemce může dokument vyzvednout online a přejít tak na elektronické doručování.
Na Slovensku Zelenou poštu využívají jak
malé, tak i velké společnosti jako jsou například Bratislavské vodárny, pojišťovny nebo
například i nadace Dobrý anjel.
“Veríme, že Zelená pošta firmám zjednodušuje a zlacňuje komunikáciu a bežným
občanom poskytuje jednotné a prehľadné
úložisko faktúr a výpisov. Stojí za nami 4 roky
práce, ktorú teraz predstavujeme i českým
firmám,” dodáva Csuba.

Zdá se vám to samozřejmé? Kdepak, stále dost firem využívá PR aktivity jako
hlavní kanál, jak zvýšit zisky, nikoli primárně k budování značky. Toto trochu
rebelské prohlášení má na svědomí Martin Frýdl, executive partner AC & C Public
Relations, host nedávné konference na téma PR v digitální éře.

„Úkolem PR je budovat značku,
v menší míře pak generovat zisk!“
Čtvrtý ročník konference pod taktovkou
Tuesday Business Network opět přilákal
známá jména, mezi nimi například Petr
Michl, šéfredaktor Marketing Journal,
nebo třeba Petr Kukal, autor mnoha originálních tweetů na profilu Ministerstva
kultury ČR.
Jak tedy vypadá ona zmiňovaná digitální
éra? Vychází ze základů PR – čerpá z příběhů, které šíří po sociálních sítích, newsletterech, v knihách či videích. „Bez nápadu neuspějete. Je jedno, jaká je doba, musíte mít
téma a příběh,“ pronesl Martin Frýdl, autor
citátu v titulku. Se svou kolegyní Jitkou Pajurkovou prezentoval případovou studii
kampaně k 20. výročí založení společnosti
T-Mobile. Téma bylo tedy jasné, nápad? Přiblížit dobu před 20 lety, kdy měly mobily
váhu cihel a hodnotu motocyklů. Příběh
v kampani pak vyprávěli zaměstnanci, kteří jsou ve firmě od jejích počátků. Velmi

www.freshenergy.cz

kvalitně uchopené téma bylo díky lidským
příběhům atraktivní pro novináře, a jako
trendy retro (infografiky starých telefonů apod.) zase pro čtenáře. Vyvrcholením
kampaně pak bude vydání knihy 2036/
Tomáš Sedláček a hosté: Jak budeme žít za
20 let. „Čtenáři se do rukou dostává odvážná publikace, jejíž autoři jsou připraveni
se za 20 let veřejně ztrapnit,“ glosuje na
stránkách www.t-press.cz Tomáš Sedláček,
patron celého projektu a hlavní autor knihy
Hostování Petra Kukala bylo pak pomyslnou třešničkou na dortu. Jeho tweety, jako
„Minulý týden zněla v Brně čeština.“, nebo
„Nejnavštěvovanějším místem Prahy je
Hrad, druhá zoo.“ sklidily zasloužené ovace.
„Na mě je i těch sto čtyřicet znaků kolikrát
moc,“ vysvětlil s šibalským úsměvem tento nenápadný muž, jehož tweety přinesly
ministerstvu kultury za jediný rok trojnásobný počet followerů! Chcete být stejně

Twitter – Chůze po hraně jde Petru Kukalovi vskutku
mistrně. Tímto tweetem pobouřil i rozesmál tisíce lidí.
Foto: TUESDAY Business Network
úspěšní? Buďte originální (podívejte se na
věc z jiného pohledu), provokujte (choďte
po hraně), dodejte tweetu emoce (vyvolejte
dojetí, poetizujte) a naučte se obratně pracovat s časovým kontextem.
Konference mimo jiné ukázala, že PR
a on-line jsou obory, jejichž hranice se stírají. Doby, kdy PR manager znal pouze vydavatelství a uměl dobře napsat článek, jsou
už dávno pryč. Současný zástupce PR musí
držet krok s on-line trendy, včetně vhodného zapojení influencerů, vytváření eventů
a šíření obsahu skrze všechny trendy sociální platformy.

Cateringem se dlouhodobě zabýváme již od roku 2000
a poskytujeme kompletní servis služeb dle specifických přání
a všech požadavků klienta. Těšíme se na spolupráci.

 601 320 101
info@freshenergy.cz

www.cateringnazavisti.cz

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU!

ČAJE S PŘIDANÝM
PŘÍRODNÍM KOFEINEM
Čaje značky Zest Tea
v sobě spojují
prémiovou kvalitu
a chuť s povzbuzujícím
a energetickým účinkem
na organismus.
Díky přidanému přírodnímu kofeinu je jeho obsah
v čajích Zest Tea zhruba 3x vyšší, než v ostatních čajích,
tedy asi stejně vysoký, jako v kávě. Přítomnost antioxidantů zároveň eliminuje negativní vedlejší účinky kofeinu.

Zest Tea je k dispozici v plechovkách (16 pyramidových sáčků),
stojacích plastových obalech (20 pyramidových sáčků) a volně sypaný.
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RAUTY

BANKETY

KOKTEJLY

ČÍŠE VÍNA

„NAŠÍM ÚSPĚCHEM JE VAŠE SPOKOJENOST“
Catering Na Závisti | Bránická 53 | Praha 4 | tel.: 244 460 314, 244 460 234 | e-mail: nazavisti@volny.cz
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Prestižní soutěž
"BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ Z REALIT"
zná vítěze letošního ročníku
Na slavnostním galavečeru byly 16.listopadu v Praze v Kongresovém sále České národní banky vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého
realitního trhu za uplynulý rok.
administrativní centra, Hotely a Skladové
a průmyslové areály. Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za uplynulý
rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji
českého trhu s nemovitostmi či architektury
a pozvedl kvalitu okolního prostředí. Svou
cenu „Award for Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Stejně jako
vloni byla udělena Cena čtenářů mediálních
partnerů, kdy prostřednictvím domovské
stránky soutěže mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru kategorie také
laici a vyjádřit tak „vox populi“.

O vítězích 18. ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější ve svém oboru, rozhodla devítičlenná odborná porota v čele s Ing.
Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Erste
Corporate Banking). Členy jury byli zástupci
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN)
a dalších profesních sdružení, agentur pro
výzkum trhu, bankéřů, realitních makléřů
a poradenských společností. Nominace letos
získalo celkem 37 projektů v pěti základních
kategoriích. Dále byla udělena také Zvláštní
cena poroty, Cena ARTN „Award for Excellence“ a Cena čtenářů. Rozhodujícími kritérii
při posuzování kvality přihlášených projektů
byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména
úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probíhala pod odbornou záštitou
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.
O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší
z realit 2016“ se mohly ucházet stavby dokončené v České republice po 1. lednu 2015,
a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová
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Soutěž je každoročně ukazatelem aktuálního stavu tuzemského developerského trhu
a odráží dynamiku jeho vývoje. Tahounem
celého trhu nemovitostí v ČR nadále zůstává
trh s bydlením; projekty se stále více diverzifikují jak cenově, tak i rozsahem. Právě proto
se odborná porota letos poprvé rozhodla rezidenční projekty hodnotit ve dvou kategoriích: do 25 bytových jednotek a od 26 bytových jednotek. Naopak letos poprvé nebyla
z důvodu rostoucí saturace trhu otevřena kategorie Obchodní centra. Zajímavé významné projekty v tomto segmentu se totiž v ČR
objeví až koncem tohoto a během příštího
roku, a to včetně modernizací stávajících obchodních center.

Přehled vítězných projektů
v 18. ročníku soutěže „Best of Realty“

Rezidenční projekty menšího rozsahu
(do 25 bytových jednotek)
Rezidence Černošice, Černošice
developer: IBS Rokal
architekt: Šafer Hájek,architekti

Rezidenční projekty většího rozsahu
(nad 26 bytových jednotek)
U Cukrovaru – bytové domy Elča a Emča
Praha 4(12); Skanska Reality; Loxia

Nová administrativní centra
Enterprise Office Center, Praha 4
Erste Group Immorent ČR
Ateliér Krátký & Fabion

Hotely
Grandhotel Ambassador Národní dům,
Karlovy Vary,
ELTODO, architekt neuveden

Skladové a průmyslové areály
DSV Road, Pavlov
Panattoni Europe
architekt neuveden

Zvláštní cena poroty
Vodárenská věž v Opavě
Developer: Vodárenská věž Opava o. p. s.
Architekt: CASUA

Mezi banky
vstoupí
Banka CREDITAS
Záložna CREDITAS, největší záložna v Česku, získala potvrzení České národní banky
o udělení bankovní licence. Od ledna 2017
se tak český trh bank rozšíří o další instituci zaměřenou jak na retailové, tak na firemní zákazníky. Prosadit se chce zejména
ve zhodnocování úspor, financování firem
a v cizoměnových operacích. Velký zájem
očekává už od počátku u spořicího účtu.
„Budeme bankou se silnými českými kořeny: máme českého majoritního vlastníka,
chceme financovat místní firmy a projekty. Navážeme také na to, v čem jsme za 20
let ukázali kvalitu, tedy na zhodnocování
úspor, financování českých SME a platební

Cena Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
(ARTN) – Award for Excellence
Mezinárodní výzkumné centrum ELI
Developer: Fyzikální ústav AV ČR
Architekt: Ian Bogle, Bogle Architects

Cena čtenářů mediálních partnerů
Byty Na Vackově (Praha 3),
soutěžící v kategorii Rezidenční projekty
nad 26 jednotek
Developer: Metrostav
Architekt: MS Architekti

styk v cizích měnách,“ říká předseda představenstva CREDITAS Vladimír Hořejší.
„Spořicí účet je pro retail zásadní produkt. Chceme určitě sazby držet dlouhodobě. Vklad nebude omezen výší, nebude
zde ani žádné pásmové úročení. Uložený
milion bude mít stejnou úrokovou sazbu
jako 200 tisíc,“ popisuje Radim Synek, člen
představenstva odpovědný za retail.
Nabídku zhodnocení doplní termínované vklady, v průběhu roku 2017 pak nabídka investičních produktů.
CREDITAS chce být pro klienty jejich
hlavní bankou, proto nabídne běžný účet
a základní služby zadarmo. Zdarma karta
a pět výběrů ze všech ATM, zdarma vedení
účtu, příchozí i odchozí platby v korunách,
zdarma obsluha na pobočce, žádné netransparentní balíčky, moderní internetové i mobilní bankovnictví, nejvýhodnější
kurzy na trhu
Pro firmy nabídne Banka CREDITAS
vedení firemních účtů zdarma. Jádrem
nabídky zůstanou firemní úvěry šité na
míru individuálním potřebám. Silná chce
být CREDITAS i v oblasti cizoměnových
služeb.
Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo,
byla založena v roce 1996 v Třebíči. Po
změně jména a přemístění centrály do
Olomouce v roce 2010 se Záložna CREDITAS stala jednou z nejrychleji rostoucích
záložen v Čechách a na Moravě. V současné době má přes 19,5 tisíce klientů/členů
a má bilanční sumu převyšující 10 mld. Kč.
Aktuálně má 14 poboček a je jedničkou
v segmentu družstevních záložen. Majoritním vlastníkem záložny je finančník Pavel
Hubáček.

Nový e-Golf
ze Skleněné manufaktury
Značka Volkswagen přemění Skleněnou manufakturu v Drážďanech
opět ve výrobní závod a od dubna
2017 v něm bude vyrábět nový
model e-Golf.

poháněnými vozy se pro naše zákazníky
stane návštěva Skleněné manufaktury
velkolepým zážitkem. Budeme zde naživo
ukazovat mobilitu budoucnosti,“ zdůraznil
Prof. Dr. Siegfried Fiebig, mluvčí managementu společnosti Volkswagen Sachsen.

Před rokem byla Skleněná manufaktura
přestavěna na „zážitkový svět elektrické
mobility a digitalizace“ pro návštěvníky
a zákazníky. V současnosti zprostředkovává
interaktivním a hravým způsobem pohled
na mobilitu budoucnosti více než 40 exponátů a vozidel. Od té doby expozici navštívilo více než 75 000 návštěvníků a více než
1 800 zájemců využilo nabídku zkušebních
jízd s elektricky poháněnými modely.
„Díky jedinečnému propojení zážitkové
výroby elektricky poháněného modelu,
předávání vozidel zákazníkům, společenských akcí a zkušebních jízd s elektricky
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