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Milí čtenáři,

stránky našeho předjarního vydání vás mohou skvěle na-
ladit na blížící se jaro. Zatímco ženy se prý potřebují na 
jaře obklopovat barvami, protože to mají od pravěku ge-
neticky zakódováno, muži se zase potřebují zabavit. Žena 
sběračkou vyhledávala barevné ovoce a bobule, proto je 
dodnes nastavená na to vyhledávat na jaře barvy. Na na-
šich stranách se dozví, jaké barvy přináší móda do inte-
riérů, ale i jaké barvičky volit při svém líčení. Muži zase 
naleznou v tomto vydání článek o hračce pro velké kluky, 
bez které nemohou mít lepší trávník, než má ten soused 
vedle. Nebo se dočtou do čeho obout svoje miláčky na čty-
řech kolech. 

V části Brands se dozvíte o filozofiích značek, o jejich cha-
ritativních či ekologických aktivitách, o zajímavých ma-
nažerech, kteří za značkou stojí, ale některé vám prozradí 
i svoje horké novinky.

Část časopisu Stores, jež je odbornou přílohou, si nese 
dál svoje poselství – inspirovat a působit na všechny spo-
lutvůrce kamenného obchodu, aby vytvářeli tu správnou 
atmosféru prodejního místa, zážitky při nakupování, 
emoce a příjemné pocity, protože to jsou u nás mnohdy 
také ještě pojmy pouze vzdálené a neaplikované v praxi 
prodejen. Právě ve dnech, kdy vychází toto naše vydání, 
se v Düsseldorfu koná veletrh EuroShop, největší událost 
maloobchodníků z celého světa. Ten ukáže nové trendy 
v kamenných obchodech, jak mají hrdě koexistovat ved-
le internetových obchodů a jak z digitalizace mohou na-
opak těžit. Ale podrobně vás s těmito novinkami seznámí-
me až v dalším vydání STORES.

Prozatím se společně těšme na jaro a nechme se inspiro-
vat úspěšnými značkami kolem nás!
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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

SURFUJ  
a sdílej  
další  
virtuální obsah

SEJMI 
vybraný 
záběr



Retro

Retro, v posledních letech hojně používané označení. 
Jeho význam je ale širší, než si myslíme. 
Je to inspirace krásou, která nestárne, a to ani po desítkách let. 

Nesmrtelné
linie 50. let

Nadčasová elegance módního stylu 50. let 
dnes inspiruje tvorbu silněji než jiná období 
minulosti. Retro styl tvořený širokými suk-
němi se spodničkami, těsnými halenkami 
a svetříky, ale i cigaretové sukně a praktické 
kostýmy vytvářejí nestárnoucí nadčasový styl 
plný ženskosti a elegance.

V posledních letech dochází k návratu mi-
nulých vzorů a některé styly, oděvy a doplň-
ky díky tomu získávají nadčasovou platnost. 
Vzpomeňme jen na slavný kostým Chanel, 
který se šije dodnes a je hojně napodobován. 

Desítky historických šatů a módních doplň-
ků ze sbírek Národního muzea jsou předsta-
veny v kontextu současných oděvů od zná-
mých návrhářů, přes značkové butiky až po 
konfekci.

Retroden
Nad šaty, které definovaly dokonalost a ele-
ganci, se ale dodnes tají dech. V čem je jejich 
kouzlo a jestli je možné podobného ideálu 
ženskosti dosáhnout i v současnosti, prozra-
dila na komentované módní přehlídce v rám-
ci Retrodne v Národním muzeu v sobotu 28. 
ledna 2016 kurátorka sbírky novodobé módy 
Národního muzea Míra Burianová spolu s au-
torkou představované dobové kolekce, návr-
hářkou Hanou Noble.

„Zatímco v první polovině 50. let byla 
československá móda hodně ovlivňována 
ideologií, ve druhé polovině docházelo k ná-
vratu ke světovým trendům. Džíny, lodičky 

na jehlovém podpatku či moderní prádlo si 
československé ženy ještě dlouho koupit ne-
mohly, ale ušít šaty podle obrázku z časopisu 
dokázaly buď samy nebo za pomoci krejčo-
vých, které ani po zániku živností zcela ne-
zmizely,“ vysvětluje Miroslava Burianová, 
kurátorka aktuální hlavní výstavy Národního 
muzea s výmluvným názvem Retro. Hana 
Noble ji doplňuje s tím, že klasická elegan-
ce a ženskost se nevylučuje ani s aktuálními 
módními trendy a šaty inspirované dobovou 
módou lze dobře kombinovat.

Role modelek se mezi jinými zhostily 
známé tváře jako například zpěvačky Tonya 
Graves nebo Katarzia nebo nejslavnější česká 
burleskní tanečnice Lady Mousellyca. Mimo-
řádnou atmosféru podtrhlo i samotné mís-
to přehlídky – někdejší budova Plodinové 
burzy, kterou po přestavbě dle návrhu Karla 
Pragera využívalo Federální shromáždění 
a dnes je sídlem Národního muzea v Praze.

Čím inspirují v módě 50. léta?
Pro linii šatů typickou pro 50. léta minulého 
století byla charakteristická ženskost – jemná 
svažitá ramena, plná ňadra, štíhlý pas a široká 
sukně v prodloužené délce. Válečná silueta 
přesýpacích hodin ve tvaru „X“ dostala měk-
čí, plnější a oblé tvary. Po letech strádání 
chtěly ženy zapomenout a nová linie, později 
nazvaná New Look, kterou představil v úno-
ru roku 1947 slavný francouzský návrhář 
Christian 

Dior, nabízela svou přepychovostí spl-
nění snů o nádheře a dostatku. Dior obdi-
voval 19.století, z něhož při tvarování nové 
linie vycházel. Pro dokonalý vzhled se ženy 
musely vrátit i k řadě spodniček a dokonce 
i korzetům. Novinku 50. let představovaly 
tzv. koktejlové šaty. Ty bylo možné zvolit pro 
večerní příležitost, ač jejich délka sahala jen 
k lýtkům, ale doplněné o bolerko či kabátek 
je bylo možné nosit i ve dne. Stálicí v šatníku 
se staly malé černé.

Po celá 50. léta se držely v módě dvě zá-
kladní siluety. Vedle New Look se širokými 
sukněmi se nosily i pouzdrové šaty, kopírují-
cí postavu. Délka sukně se během 50.let zkrá-
tila. Zatímco Christian Dior od roku 1954 
ustupoval od linie přesýpacích hodin ve 
prospěch méně strukturovaných lineárních 
stylů a i v Československu se po roce 1959 
pas přestal v nových návrzích zdůrazňovat, 
mladé dívky stále nosily šaty se širokou suk-
ní a úzkým pasem, jak je známe ještě z filmu 
Starci na chmelu z roku 1964. Na spodničky 
byl u nás ideálním materiálem populární 
silon. Protože nebyl tyl v obchodech, pod-
nikavé dívky si spodničku dokázaly vyrobit 
i z tuhé sítě, používané do oken proti hmyzu.
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Foto: Národní muzeum, Alžběta Kumstátová
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Současnost značky Philips
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Společnost Philips Lighting je lídrem v sou-
časném vývoji tzv. connected lighting, tedy 
propojených osvětlovacích systémů a služeb. 
Chce zvýšit energetickou účinnost a správu 
pracovních prostředí způsobem ohledupl-
nějším k životnímu prostředí. K tomu využí-
vá připojení osvětlení k internetu a tak jeho 
kompletní ovladatelnost. Snaží se přispět 
k uzdravení planety, zlepšení pohodlí lidí 
a vnáší do objektů dosud nepoznané zážitky.

Nová digitální revoluce
Společnost Philips v oblasti světelné techniky 
překonává kritéria pouhého osvětlení díky 
propojeným osvětlovacím inovacím pro do-
movy, maloobchody, kanceláře, města a další.

Společnost Philips byla průkopníkem vý-
voje vysoce kvalitního, energeticky účinné-
ho osvětlení LED. Nyní osvětlení spojuje se 
světem kompletní digitalizace, která propo-
juje lidi, místa a zařízení. Inteligentní ovládá-
ní osvětlení zaručí každému novou úroveň 
energetické účinnosti. Propojené systémy 
osvětlení používají znalost osvětlovaného 
prostoru k tomu, aby poskytly správné množ-
ství světla na správném místě ve správný čas. 
Vytváří nové dechberoucí světelné zážitky, 
od proměny ikonické historické památky po-
mocí dynamického barevného světla přes na-
stavení světel v domě, aby zablikala barvami 
týmu klienta, když padne gól, až po přizpů-
sobení osvětlení nad stolem kancelářského 
pracovníka pomocí chytrého telefonu. Tyto 
systémy ale také pomáhají dosáhnout vynika-
jících výsledků prodeje. Lze například díky 
svítidlům, která zákazníky pomocí aplikace 
pro chytré telefony informují na základě je-
jich polohy o slevách a o dalších službách, 
zvýšit prodej a věrnost zákazníků v super-
marketu. Propojená svítidla a čidla, která 
sbírají informace o využití prostor v průbě-
hu času, mohou také optimalizovat využití 
energie a rozvrhy úklidu v kancelářské budo-
vě. Mohli bychom takto vyjmenovat spoustu 
dalších příkladů optimalizace.

Philips Lighting rozumí světlu 
jako nikdo jiný.
Spojením hlubokého porozumění potřeb 
lidí s odborností v oblasti osvětlovacích 
technologií, lidského chování a biologických 
účinků světla je Philips Lighting schopen po-
skytovat skutečně funkční osvětlení. Věří, že 
všichni by měli být v každý okamžik každého 
dne pod tím nejlepším možným světlem. Je 
jednou z mála společností na světě, která 
nabízí řešení napříč hodnotovým řetězcem 
osvětlení – včetně softwaru, ovládacích prv-
ků, svítidel, světelných zdrojů a modulů. Kaž-
dý systém, výrobek a služba, které společnost 
Philips Lighting poskytuje, má mít pozitivní 
dopad na životy lidí a přidat vašemu podni-
kání udržitelnou hodnotu. Vytváří inovace, 
které mají smysl. Jádrem společnosti Philips 
Lighting je přístup k inovaci orientovaný na 
zákazníky. Zákazníky zapojuje hned od samé-
ho začátku a inovace vycházejí z jejich poža-
davků a postřehů. Časopis Brands&Stories 
vám bude letos v každém vydání přinášet 
informaci o těchto inovacích. Nyní začneme 
Indoor Positioningem.

Philips Lighting: Nacházíte
se zde

Světlo, díky kterému dokážete víc než jen si rozsvítit

Vítejte v budoucnosti světla 

Společnost Philips přináší inovativní řešení osvětlení již více než 125 let. 

Byla původním průkopníkem při vývoji elektrických světel a dnes je 

právě tak průkopníkem na poli LED žárovek a svítidel. Razí cestu v oblasti 

inteligentních systémů osvětlení. Velmi dobře také chápe, jak osvětlení 

dokáže působit pozitivně na lidi a díky tomu může vytvářet inovace, 

které přinášejí zákazníkům užitek v každodenním životě i podnikání. 

Prostřednictvím světla nabízí nové zážitky, pocit bezpečí, pohodlí,  

nově nabytou energii, koncentraci i zábavu. 

Unikátní kód z paprsku 
LED světla muže být 
detekován jakýmkoliv 
smart zařízením 
s kamerou. 

Systém se chová jako 
vnitřní GPS, každý 
světelný bod vysílá 
jednosměrný lokalizační 
kód. Jakmile je zákazník 
připojen, může se 
orientovat po obchodě 
a dostávat promoční 
nabídky do jednoduché 
aplikace vyvinuté 
Carrefourem.

Philips Indoor positioning 
software je plně 
integrovaný v aplikaci pro 
Carrefour a podporován 
lokalizační databází na 
základě cloudového 
řešení, které provozuje 
Philips Lighting.

Technologie v kostce

Představte si, že v momentě, 
kdy vstoupíte do supermarketu, 
máte ve svém mobilu k dispozici 
mapu. Aplikace pro tzv. “Indoor 
Positioning”, kterou používáte, 
ví přesně, kde se nacházíte, 
pohybuje se s vámi po vaší cestě 
obchodem a pomáhá vám při 
hledání konkrétních položek. 

Čerstvá zelenina? Právě za rohem. Tato lahev 
červeného vína? O tři uličky dále po pravé 
straně. A když sháníte něco velmi specifické-
ho? Najděte pozici vašeho produktu v online 
katalogu a budete navedeni přímo na místo, 
kde se nachází. Možná obdržíte slevový ku-
pon jako finální podnět ke koupi.

Jak nabídnout zákazníkům  
lepší zážitky při nakupování
Samozřejmě víme, že víc a víc spotřebitelů 
nosí svůj mobilní telefon během nákupu a vel-
mi často jej také používají. Reagují na e-maily 
a sociální média nebo jenom čtou nákupní 
lístek, který si připravili dříve. Nyní mají ma-
loobchodníci příležitost spojit se s nakupují-
cími prostřednictvím osvětlovacích soustav 
LED, které umí pracovat s daty. Tyto světelné 
systémy dokážou sbírat a odesílat relevantní 
informace za použití bezdrátových komunika-
cí, speciálně uzpůsobených mobilních aplika-
cí a cloud služeb. Takto mohou vytvořit inova-
tivní a interaktivní zážitky na prodejnách.

Unikátní kód přenesen pomocí světla
„Jeden způsob, jak bezdrátově komunikovat 
se smart telefony nakupujících, je vestavěn 
do vlastní LED technologie,“ vysvětluje Mar-
tin Vítek ze společnosti Philips Lighting. Se 
speciální technologií Philips – viditelná svě-
telná komunikace - může být přenesen uni-
kátní kód prostřednictvím paprsku LED svět-
la. Tento kód je detekován fotoaparátem na 
mobilu a vytvoří tak v reálném čase propoje-
ní mezi nakupujícím a světelným systémem. 
Výsledkem je, že zákazníkovo mobilní zaříze-
ní přesně ví, kde se nachází, a ukáže relevant-
ní mapy, produktové informace a propagační 
nabídky. Technologie požaduje po nakupují-
cích schválení přijímat informace pomocí 
aplikace. Protože proud dat je jednosměrný, 
uživatelovy informace zůstávají v bezpečí. 

Svítidla systému také vysílají nízkoenergetic-
ký Bluetooth signál, který umožnuje sledovat 
pozici zákazníka a upozorňovat ho na různé 
nabídky, i když má telefon v kapse. Jeden vel-
ký supermarket, který právě experimentuje 
s potenciálem viditelné světelné komunika-
ce a propojeného osvětlení, je francouzský 
nadnárodní řetězec Carrefour.

„Najdi mě, zmražený hrášku!“
Technologie navádí zákazníky přesně k vý-
robkům, které chtějí zakoupit, a nabízí slevy. 
Carrefour má přes 10 000 obchodů ve více 
než 30 zemích a je tak opravdovým gigan-
tem ve světě maloobchodních řetězců. Jeho 
hypermarket ve francouzském Lille, který má 
7 800 m², byl dříve vybaven obyčejnými zářiv-
kami a nyní vyměnil tuto konvenční techno-
logii za 2,5 km dlouhé propojené LED osvět-
lení. Tím se obchod proměnil v místo, které 
poskytuje moderní výhody a reflektuje na 
měnící se chování zákazníků. Jedním z prvot-
ních důvodů pro tuto instalaci byla úspora na 
energiích. Soustava snížila spotřebu energie 
na polovinu, čímž naplnila základní požada-
vek celého projektu. Vystavené zboží, přede-
vším čerstvá zelenina a maso, benefitují z uni-
kátních kvalit LED osvětlení. To poskytuje 
jídlu přirozené barvy, což má dopad na zájem 
zákazníků – věříme přece tomu, co vidíme.

Hyperpřesná lokalizace
Carrefour měl ohledně nové osvětlovací 
soustavy větší očekávání než jen excelentní 
osvětlení. Společnost chtěla využít síly pro-
pojeného osvětlení, aby posílila vztahy se 
zákazníky. S možnostmi vnitřního navádění 
je systém schopen zachytit zákazníka s přes-
ností půl metru. Jakmile je zaregistrován do 
systému, má přístup k mapám a průvodci po 
celém obchodě. Když se nakupující zákazník 
přiblíží k regálu a začne porovnávat zboží, 
aplikace mu může ukázat případné slevy 
a speciální nabídky na produkty v blízkém 
okolí. „Náš systém propojeného osvětlení má 
potenciál proměnit světelný systém v inter-
aktivní a personalizovanou zkušenost,“ vy-
světluje Martin Vítek, Key Account Manager 
ve společnosti Philips Lighting a dodává: 
„Stejně tak systém umožnuje maloobchodům 
odlišit se, zvýšit zákaznickou loajalitu a po-
skytnout nakupujícím nové služby.“ 

www.Philips.com/indoorpositioning

Jak propojené osvětlení Philips
proměňuje maloobchod

Technologie navádí zákazníky 
přesně k položkám, které chtějí 

nakoupit, a nabízí slevy.

Systém má potenciál
změnit nakupování
v interaktivní zážitek.

Martin Vítek, specialista na osvětlení
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Příběh značky Swardman
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Svoji společnost pojmenoval Swardman, tedy 
něco jako "Pažitový muž“, a jménem svoji 
první vřetenové sekačce vzdal hold Angli-
čanu Edwinu Buddingovi, který v roce 1830 
sestrojil první model travní sekačky na světě. 
Byl skutečně první, koho napadlo zastřihovat 
trávník strojem na principu nůžek, kdy kaž-
dé stéblo je šetrně a čistě ustřiženo.

Příběh značky Swardman a jejího zakladatele
Tomáš Šena již za studií díky mnoha informa-
cím, které shromáždil pro svoji diplomovou 
práci, zatoužil založit si firmu specializují-

šení. Také barva dle přání klienta, nejrůznější 
doplňky či systém výměnných kazet, díky 
kterým není potřeba dalších strojů, vytvořily 
z nápadu unikát. Dravá značka Swardman to-
tiž jako jediná na světě umožňuje zákazníkovi 
nakonfigurovat si sekačku přesně podle jeho 
představ. Sen Tomáše Šeny se najednou začal 
stávat realitou, a ještě než byla první sekač-
ka na světě, měl již desítky předobjednávek. 
Dnes je úspěšně prodává i do zahraničí - na 
Slovensko, do Německa, Francie, Švýcarska 
a dalších zemí EU. V letošním roce se společ-
nost bude více zaměřovat právě na export do 
zemí EU a plánuje desetinásobné navýšení 
prodejů oproti roku 2016. 

Trávníkaření
Pokud se chcete od trávníkáře amatéra pous-
nout až téměř na profesionální úroveň, je 
třeba dodržovat tři základní předpoklady – 
trávu dobře vyživovat, dobře zalévat a sekat 
správnou sekačkou. Profesionálně upravo-
vané travnaté plochy, jako jsou golfová nebo 
fotbalová hřiště, se bez vřetenových sekaček 
neobejdou. Společnost Swardman vyvíjí 
sekačky pro domácí užití, ale cílí do prémi-
ového segmentu. Její zakladatel Tomáš Šena 
je skutečným odborníkem v péči o trávní-
ky a mohl by vyprávět hodiny, jak správně 
o trávní plochy pečovat. Zeptali jsme se ho 
na motiv, proč se odhodlal k tak odvážné-
mu činu – český vývoj, konstrukce i výroba 
sekaček. „Sekačky pod značkou Swardman 
jsou spojením českého vynálezectví a zlatých 
českých ručiček. Tam, kde rotační sekačky 
končí, my začínáme. Ty nejlepší rotační mají 
výšku střihu asi dva centimetry, obecně to 
bývá spíš kolem tří. Kdežto naše sekačky se-
kají už od pěti milimetrů," vysvětluje Tomáš 
Šena. „Swardman klade při výrobě důraz pře-
devším na snadnou manipulaci, kvalitu mate-
riálů a špičkové zpracování zajišťující preciz-
ní střih. Nestřídáme třeba kované a lité části 
s plastovými. Většina dílů je řezaná laserem 
a celkově je množství potřebných dílů zre-
dukované tak, aby se ani nemělo co pokazit," 
nechává trochu nahlédnout pod pokličku. 
„Tomu také odpovídá cena vřetenových seka-
ček, které nikdy nebudou masově prodáva-
né. Náš Edwin svým zrodem v roce 2015 při-
nesl do světa vřetenových sekaček několik 
vylepšení: nová ergonomická řídítka, mož-

V roce 1832 vznikla jako první na světě prá-
vě vřetenová sekačka a od té doby nikdo 
nevymyslel lepší systém. Na válci rotujícím 
na vodorovné ose je ve šroubovitém uspořá-
dání umístěno zpravidla 5 nebo 6 nožů. Válci 
s noži se říká vřeteno, odtud pochází název 
válcová nebo také vřetenová sekačka. Jed-
notlivé nože vřetena se rotací setkávají s pa-
sivním břitem umístěným těsně nad úrovní 
terénu, čímž dochází k ustřižení jednotlivých 
stébel trávy. Na rozdíl od rotačních sekaček, 
kde se stébla trávy sečou pohybem nože bez 
opory, využívá vřetenová sekačka střih s opo-
rou, kde se vřeteno otáčí kolem vodorovné 
osy a stříhá proti pevnému spodnímu noži, 
který tvoří protiostří. Tím se dosahuje stejné-
ho efektu jako při stříhání běžnými nůžkami. 
Čistý střih na stéble trávy nezpůsobí pro rost-
linu takový šok, nezaschne, a tudíž může dál 
růst a sílit. To zajistí trávníku bez zasychání 
zelenější a svěží vzhled, rychlejší regeneraci 
a vyšší hustotu. Zatímco po zásahu rotační 
sekačky potřebuje tráva den až dva k tomu, 

aby se vzpamatovala a rostla dál. Vře-
tenová sekačka má 

také nespornou 
výhodu v tom, 
že nepotřebu-

je takový vý-
kon, což má za výsledek snížení spotřeby 

i hlučnosti. Modely Swardman jsou nejtiššími 
benzínovými sekačkami na světě. Na rozdíl 
od tzv. rotaček se vřetenovky pohybují na 
válcích, nikoliv na kolečkách. Válce stébla 
trávy urovnávají vždy ve směru, což působí 
efekt pruhovaného trávníku. Další výhodou 
je také urovnávání a dokonalé kopírování te-
rénu a zamezení skalpování trávníku.

Společnost Swardman se sídlem v Praze a vlastní výrobou u Plzně vyvíjí, vyrábí 
a prodává prémiové vřetenové sekačky pro domácí využití. Zároveň zajišťuje také 
jejich kompletní servis. Společnost založil v roce 2013 Ing. Tomáš Šena s vizí stát se 
výrobcem nejlepších vřetenových sekaček na světě.

Potěšení z trávníku 
aneb příběh ojedinělé
české značky Swardman

cí se na péči o anglické trávníky a za svým 
snem také pomalu ale jistě šel. Další posun 
a impuls k tomuto cíli získal jako prodejce 
vřetenových anglických sekaček ATCO. Je-
jich stroje vyráběné po desetiletí byly Rolls 
Royce mezi sekačkami. Pojem anglický tráv-
ník, asociující dokonalost vzhledu trávníku, 
vznikl právě na tradici vřetenových sekaček, 
protože v Anglii se prakticky jinak neseče. 
Za ty roky, co prodával a servisoval Tomáš 
Šena anglické sekačky, se stal odborným 
poradcem pro klienty ohledně údržby tráv-
níků, sbíral zároveň zkušenosti od uživatelů 

značky ATCO. Přitom viděl nějaké možnosti 
vylepšení, ale anglický výrobce věren svému 
konservatismu tyto postřehy a doporučení 
nebral v potaz, a tím se Tomáš Šena čím dál 
více přibližoval svému snu - založit si výrobu 
vlastní. 

Když se rozhodl navrhovat, konstruovat, 
vyrábět a prodávat sekačky vlastní, svěřil svůj 
osud do rukou konstruktérům ve firmách, 
které by mohly následně i sekačky sériově vy-
rábět. Každý takový pokus ovšem skončil ka-
tastrofálně. Negativní zkušenosti vedly k zá-
věru, že je třeba vývoj a konstrukci oddělit od 
výroby. Kde ovšem vzít onoho konstruktéra, 
který by splňoval zakladatelovy představy? 

Pak si Tomáš vzpomněl, že před lety četl 
o mladičkém nadějném studentovi gymnázia 
Markovi Votroubkovi, který se svými spo-
lupracovníky tehdy vyhrál v USA 1. místo 
v nejprestižnější soutěži Intel ISEF středo-
školských studentů z celého světa. Jeho ab-
solutní neznalost sekaček se později ukázala 
jako velká výhoda, když vnesl do konstrukce 
zcela nové a netradiční prvky. Požadavky 
Tomáše Šeny se mladému konstruktérovi je-
vily zpočátku dosti neobvyklé, protože chtěl 
vyhovět těm nejnáročnějším zákazníkům. 
Marek ovšem pojal tuto složitost po svém 
a navrhl zcela jednoduchá konstrukční řeše-
ní. Originální design vyplynul až nakonec, 
když byla doladěna všechna konstrukční ře-

nost volby velikosti koše a konfiguraci barvy 
a celkového vybavení jako u automobilu, pě-
tiletou záruku včetně non-stop zákaznického 
servisu, podstatné rozšíření šířky záběru ve 
vztahu k šířce stroje či naprosto přesné na-
stavení výšky sekání v milimetrech. Sekačky 
jsou benzinové, vybavené tichými motory 
Kawasaki, ale aktuálně testujeme prototyp 
akumulátorové verze. Příjemnou výhodou 
vřetenovky je i vysypávání koše, kdy není tře-
ba vypínat motor, vřeteno se zastaví s vypnu-
tím pojezdu. Kdo ale seká ve správném inter-
valu, což je zpravidla 2x týdně, nebude mít 
s častým vysypáváním problém. Vřeteno hází 
do koše jen několika milimetrové ústřižky.

Hračka pro velké kluky
„Swardman ale není jen o sekačkách, ale 
také o kultuře péče o trávníky,“ vysvětluje 
filozofii značky její zakladatel. „Swardman 
prodává také příslušenství, hnojiva a posky-
tuje poradenství a školení nezbytné k údržbě 
dokonalého trávníku. Lidi se dnes již více 
starají o vzhled svého okolí,“ říká pochvalně 
Tomáš Šena, „a chtějí mít také hezké zahrady. 
Nechají si je navrhovat architekty, ale po čase 
trávník přestane vypadat tak, jak by si před-
stavovali, a my jim umíme dodat nástroj na 
údržbu zahrady a zároveň i hračku pro velké 
kluky. Naši zákazníci se stávají až posedlí tráv-
níkem, chlubí se jím, stávají se místními ma-
chry. Z nich se stávají naši ambasadoři, kteří 
nám poskytují ty nejlepší reference. Kvalitní 
vřetenová sekačka je opravdu nezbytným ná-
strojem pro všechny milovníky dokonalých 
pruhovaných trávníků, kteří se nespokojí 
pouze se standardem, ať už jde o kvalitu tráv-
níku nebo stroje, se kterým o něj pečují. Je to 
celé o nadšení z trávníku, proto jsme přidali 
ke značce Swardman motto: „passion for la-
wns“- potěšení z trávníku.

Swardman, s.r.o.
608 707 797
info@swardman.com
www.swardman.com

Princip
vřetenové 
sekačky

Příběh značky Swardman

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek
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Deštníky s příběhem britských panovníků
Společnost Fulton, v současné době největší 
výrobce kvalitních větruodolných deštníků 
ve Velké Británii, je opravdovým specialis-
tou na deštníky. Tradice a znalosti se dědí 
z generace na generaci a kvalita je základním 
stavebním kamenem úspěchu této značky. 
Kromě používání těch nejkvalitnějších ma-
teriálů jsou doménou tohoto výrobce inova-
tivní konstrukční postupy, kterým předchází 
dlouhodobé testování, než se produkt dosta-
ne do výroby. Deštníky Fulton jsou navrženy 
tak, abyste se na ně mohli kdykoli spolehnout 
a abyste si užili každý deštivý den s pocitem 
stylu a kvality, a to po velmi dlouhou dobu.

Začínáme po anglicku
V roce 1956 se začal v malé továrně ve vý-
chodním Londýně vynálezce a konstrukční 
inženýr Arnold Fulton zabývat myšlenkou, 

jak technicky vylepšit deštníky, které více jak 
dvě stě let neprošly žádnou změnou. Jeho 
odhodlání, píle a víra ve zdárný výsledek 
byly korunovány vynálezem teleskopického 
skládacího deštníku s větruodolnou kon-
strukcí a mnoha dalšími technickými detai-
ly, které využíváme dodnes. Povznesl kvalitu 
ve výrobě deštníků na takovou úroveň jako 
nikdo jiný před ním. Ve stopách svého otce 
jde také syn Nigel Fulton, který se zasloužil 
o to, že značka FULTON je dnes jednou z nej-
uznávanějších značek deštníků na světě. Mi-
liony spokojených zákazníků z Evropy, USA, 
Kanady, Ruska, Asie a Austrálie jsou toho 
důkazem.

Z generace na generaci
Odkazy kulturního dědictví a patriotismus 
Velké Británie, jsou známé po celém světě. 
Zaměření na kvalitu a módu dopomohlo 
značce Fulton k ocenění „A Royal Warrant to 
Her Majesty The Queen“ udělené Královou 
Matkou a také současnou britskou panov-
nicí. Toto ocenění za kvalitu a inovátorství 
zavazuje společnost FULTON v této tradici 
pokračovat. Úspěchem je, že deštníky Ful-
ton používá nejen britská Královna Alžběta 
II., ale také celá královská rodina. Vše začalo 
poté, co Královna Matka spatřila průhledný 
deštník BIRDCAGE vyrobený z průhledného 
PVC. Našla v něm zalíbení pro jeho klenutý 
tvar poskytující výtečnou ochranu před deš-
těm i v silném větru, ale také fakt, že zůstává 
viditelná díky průhlednému potahu. Králov-
ně Matce se natolik zalíbil, že zůstal jejím stá-

lým ochráncem, a tato tradice se přenesla na 
Její Veličenstvo Královnu Alžbětu II. Ta pou-
žívá deštník Birdcage jak v soukromí, tak na 
pracovních cestách po celém světě a stal se 
nezbytným doplňkem její garderoby. Králov-
na také pravidelně navštěvuje továrnu v Lon-
dýně, kde má možnost jako první zhlédnout 
novinky s aktuálními módními styly a vidět 
výrobní proces od návrhu až po výsledný 
produkt.

Inspirace módou
Značka Fulton drží krok s nejnovějšími mód-
ními trendy díky inspiraci z přehlídkových 
mol v New Yorku, Paříži, Miláně a dalších 
míst. Limitované edice vznikají ve spoluprá-
ci s předními módními návrháři. Kolekce se 
pravidelně obměňuje každých šest měsíců 
a deštníky jsou v podstatě originály. Nejsou 
masově vyráběny ve velkých nákladech, což 
je odlišuje od ostatních značek deštníků. 
Kombinace návrhu designu potahu dešt-
níku s dalšími komponenty, jako například 
rukojeť, její tvar či použitý materiál a kvalitní 
větruodolná konstrukce, vytváří z deštníku 
Fulton unikátní produkt s dlouhou životnos-
tí podle požadavků aktuální módy.

Světoví designéři a Fulton
Mezi prvními světovými návrháři, se který-
mi začala značka Fulton spolupracovat, byla 
Cath Kidston a postupně se přidali další, na-
příklad Lulu Guinness, Orla Kiely, William 
Morris, Simeon Farrar a Julie Dodsworth. 
Módní návrháři vytváří speciální limitované 

edice potahových látek, které Fulton poté 
vyrábí. Tyto deštníky se pak stávají doplňky 
módních kolekcí těchto věhlasných jmen 
módního průmyslu a jsou k dostání v jejich 
buticích po celém světě.

Revoluce v deštnících
Ve Fultonu posouvají hranice ve vývoji, kre-
ativitě, technologiích a materiálech tak, aby 
mohly vzniknout výrobky pro každodenní 
používání. Tato snaha byla odměněna mno-
ha světovými patenty. Například během 
vývoje konstrukce deštníku je u zrodu tým 
konstrukčních inženýrů, kteří navrhují jed-
notlivé komponenty s důrazem na kvalitu 
a životnost použitých materiálů. Prototyp 
se dále testuje z mnoha hledisek - pevnosti, 
bezpečnosti, větruodolnosti a pádů. Pro tyto 
zkoušky se využívá ve spolupráci s Imperial 
College v Londýně nejmodernější technika 
a prostředky. Unikátní je také výstupní kon-
trola kvality výrobků, která zaručí, že deštní-
ky Fulton splní nároky zákazníka na kvalitu 
a bezpečnostní standardy.

Výroba na zakázku i pro jiné značky
Fulton spolupracuje s nejznámějšími značka-
mi, které vidíte na hlavních třídách světových 
velkoměst. Záměrně je neuvádíme, jelikož 
značku Fulton zde na deštnících nenajdete. 
Nicméně jde o produkty Fulton se zárukou 
kvality, bezpečnosti a dalších standardů, kte-
ré patří k filozofii společnosti Fulton. Tito 
zákazníci přichází s vlastními designovými 
návrhy nebo mohou využít navrhářské oddě-

lení Fultonu, kde po konzultaci navrhnou de-
sign výrobku na míru podle svých představ 
a požadavků. Nezanedbatelnou výhodou pro 
tyto zákazníky je i rozsáhlá skladová kapacita, 
neboť výrobce jim může deštníky skladovat 
a průběžně expedovat do jejich prodejen po 
celém světě.

Fulton na českém trhu
Značkový deštník, jenž nemá původ z Číny, 
představuje i hodnotný obchodní dárek 
v manažerském světě. Ředitel nebo manažer 
jistě ocení značkový a kvalitní deštník Fulton 
opatřený komplimentkou s logem vaší spo-
lečnosti. Takový dárek mu vydrží několik let 
a bude jej bezpochyby rád používat. To byl 
také záměr, proč se společnost Promorain 
pro zastupování této značky rozhodla. Před 
17 lety se vydala cestou specializace na dešt-
níky. To umožnilo širokou nabídku sortimen-
tu, ale především zajímavé ceny pro zákazní-
ky, díky přímému dovozu od zahraničních 
výrobců. V současnosti dodává klientům 
deštníky renomovaných značek, jako jsou 
MiniMax, Fare, Octagon, Falcone nebo právě 
Fulton. Znalosti z oboru a letité zkušenosti 
lidí z Promorainu pomohou zákazníkům při 
výběru dárků pro své partnery. Majitel fir-
my Martin Sečkař to potvrzuje slovy: „Když 
jsme se před sedmnácti lety začali zabývat 
deštníky, připadaly nám také všechny stejné: 
rukojeť, konstrukce a potahová látka..., co 
by na tom mělo být za vědu? Čím více toho 
ale o deštnících víme, tím více jsme si vědo-
mi, proč je důležité vybrat ten správný, a že 

to pro laika nemusí být vůbec jednoduché.“ 
Proto mezi neodmyslitelné služby společnos-
ti Promorain patří poradenství, ale také kon-
trola kvality před odesláním zboží a záruční 
servis deštníků.

Pro širokou veřejnost společnost Promorain 
provozuje e-shop www.rajdestniku.cz, kde si 
lze deštníky za výhodné ceny objednat.

Deštníky,
které se řadí
ke světové špičce

Deštníky značky Fulton London jsou osvěd-
čenou a léty prověřenou jistotou, v Londýně 
se vyrábějí již od roku 1956. Pokud jste přívr-
ženci prvotřídní kvality, nadčasového designu 
a elegance, pak se vám deštníky britského 
výrobce budou nepochybně líbit. Díky svým 
vlastnostem a kvalitám patří Fulton mezi vy-
brané dodavatele Britské Královny Alžběty II.

V roce 2015 si společnost Fulton vybrala pro 
své oficiálním zastoupení v České republice 
a na Slovensku společnost Promorain s.r.o.

PROMORAIN s.r.o.
Čepí 90, 533 32 Pardubice

www.rajdestniku.cz
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Ve shodě se strategií výroby prémiových vý-
robků a "zelené výroby" Pirelli - která se vždy 
zaměřovala na výzkum a vývoj - věnuje pozor-
nost službám a produktům nejvyšší kvality 
i použitým technologiím s nízkým dopadem 
na životní prostředí. Aktivity v tomto směru 
vyvíjí také Pirelli Eco Technology, která se vě-
nuje vývoji technologií omezujících škodlivé 
emise a Pirelli Ambiente, jež působí v oblasti 
obnovitelných zdrojů.

Při dosahování vytyčených cílů se Pirelli 
snaží kombinovat ekonomickou výnosnost 
se společenskou odpovědností. V souladu 
s průmyslovou tradicí, která sahá více než 
100 let do minulosti, pokračuje Pirelli v in-
vesticích na mezinárodním poli a vždy udr-
žuje silné vazby v místních komunitách, ve 
kterých působí. Dnes má 19 výrobních závo-
dů na čtyřech kontinentech a prodává své vý-
robky do více než 160 zemí po celém světě.

Historie značky
Značku Pirelli & C založil roku 1872 24letý 
inženýr Giovanni Battista Pirelli v Miláně. 
O rok později již byla postavena první továr-
na na výrobu gumových součástek a výroba 
běžela. Koncem 19. století začal proces di-
verzifikace výroby. Od izolovaného telefon-

ního kabelu přes podvodní telefonní kabel 
až k prvním pneumatikám na kola (bicykly). 
První pneumatika na auto byla vyrobena 
roku 1901. Na počátku 20. století dosáhla 
značka Pirelli prvních sportovních vítězství 
a založila pobočky ve Španělsku (1902), Vel-
ké Británii (1914) a Argentině (1917).

Vývoj strategie mateřské  
společnosti Pirelli Tyre 
Vývoj společnosti vždy souvisel hlavně s vý-
vojovými trendy trhu. Ve firemní strategii 
bylo určité období získávání co největšího 
počtu prodejních míst, následovalo cílení na 
navýšení podílu na trzích, pak tu byl trend 
zaměřit se na prémiové produkty té nejvyš-
ší třídy, kde má dnes značka Pirelli výrazně 
silné postavení, a to prostřednictvím speci-
alizovaných obchodníků s pneumatikami. 
V poslední době je to strategie určitého mixu 
směrů, kdy se zaměřuje na rozvoj retailového 
prodeje (přímá či nepřímá prodejní síť) i na 
velkoobchod, kde velkoobchodníci mimo 
jiné pomáhají distribuovat pneumatiky na 
co největší množství prodejních míst. Z po-
hledu produktu stále platí původní cíl Pirelli 
- být číslo jedna v tom nejvyšším segmentu 
a rozšířením výrobních kapacit do nízkoná-
kladových zemí atakovat i nižší segmenty.

Z technologického i technického hlediska 
jde vývoj pneumatik kupředu neuvěřitelným 
tempem. Pneumatika totiž musí následovat 
vývoj automobilové techniky. Z kulaté černé 
věci se stal vysoce komplikovaný produkt, 
který musí být vždy o krok před vývojem 
automobilové techniky. Dlouhodobě inves-

Značka Pirelli je uznávána pro svou dlouholetou tradici, která se vždy snoubila 
se schopností přinášet nová vylepšení s kvalitou výroby a silou značky.

Svoboda a rychlost
opřená o nejlepší technologie

tovalo Pirelli v posledních letech obrovské 
prostředky do vývoje, přicházelo s revoluč-
ními technologiemi navazující na bohatou 
historii a úzce spolupracovalo s výrobci auto-
mobilů při vývoji značených pneumatik dle 
jejich specifikace ... Značka Pirelli se může 
pochlubit sortimentem s největším počtem 
homologací pro jednotlivé modely automo-
bilů, tedy pneumatik vyráběných na míru 
jednotlivým automobilům v těch vyšších seg-
mentech. 

Od roku 2009, výchozího bodu ve vyhod-
nocení středně až dlouhodobých výsledků 
strategie trvalé udržitelnosti společnosti 
Pirelli, bylo dosaženo významného zlepšení 
ve vývoji a výrobě Green Performance pro-
duktů. Součástí této politiky je nejen neustá-
lý růst pozornosti vůči dopadům na životní 
prostředí při celém životním cyklu pneuma-
tiky, ale i důraz na bezpečnost a různorodou 
podporu spolupracovníkům. Mezi nejhma-
tatelnějšími výsledky závazku k ochraně 
životního prostředí patří redukce plýtvání 
vodními zásobami. Díky snaze všech výrob-
ních závodů Pirelli po celém světě se od roku 
2009 dodnes podařilo uspořit 30 milionů m3.

Vstup značky Pirelli na český trh
V roce 1997, kdy Pirelli vstoupilo na náš 
trh, byl sklad s pneumatikami v Německu 
a prostřednictvím sběrné služby mohlo do-
vézt české zastoupení pneumatiky pouze 
dvakrát do týdne. Byl tu obrovský hlad po 
prémiových značkách. Byla to doba, kdy 
dealeři čekali frontu a byli ochotni za ně za-
platit cokoliv. Komunikačními nástroji byl 
telefon a fax. Žádný SAP, B2B a internet byl 
teprve v plenkách ... A nyní? Dodávka zboží 

do 24 hodin, on-line sledování, veškerá ko-
munikace probíhá prostřednictvím počíta-
čové sítě a prakticky okamžitě. V roce 1997 
začínalo zastoupení ve čtyřčlenném složení 
v čele s Janem Mulačem a toto jádro dodnes 
hájí barvy týmu. V zastoupení dnes pracuje 
15 zaměstnanců, což souvisí s tím, že má na 
starosti i Slovensko a výrazně se rozšířilo a di-
verzifikovalo portfólio. Zatímco na konci 90. 
let se staralo hlavně o prodej osobních pne-
umatik, dnes má v portfóliu nákladní pneu-
matiky, nově i motocyklové pláště a v krátké 
budoucnosti i agro a OTR. Z pohledu počtu 
lidí a prodejních výsledků patří k nejefektiv-
nějším zastoupením Pirelli v Evropě. 

Když značka Pirelli v roce 1997 vstoupila 
na český trh, tyto pneumatiky u nás prodáva-
li dva až tři importéři. Postupně zastoupení 
vybudovalo síť kolem 100 partnerů v České 
republice a na Slovensku, ale trh se markant-

ně rozvinul hlavně z pohledu jednotlivých 
prodejních kanálů. Z počátku existovaly 
prakticky jen dva - malobchodní nebo velko-
obchodní. Ale pak nastoupily hypermarkety, 
poté čerpací stanice, následovaly autohausy, 
tedy prodeje v sítích prodejců nových auto-
mobilů a nakonec internetový prodej. 

Současný investor 
Tradičního evropského (italského) výrobce 
získala v roce 2015 čínská státní společnost. 
Je to světový trend, globalizace byznysu 
a přesuny investic do všech koutů světa. Ak-
vizice Pirelli čínskou společností ChemChi-
na tak není nic výjimečného a je zajímavým 
propojením kapitálu se silnou značkou, skvě-
lými produkty a v neposlední řadě inovativ-
ním know-how. Lze říci, že pro značku Pirelli 
na lokální úrovni je tato fúze vnímána pouze 
jako změna majetkové struktury. Je nasnadě, 
že Pirelli si zachová svou původní italskou 
identitu a noví majitelé budou s tímto faktem 
pracovat. Toto kapitálové spojení bylo usku-
tečněno ze dvou důvodů. Tato čínská spo-
lečnost má obrovské výrobní kapacity, ale 
nemá technologie a prestižní značku. Pirelli 
má image, technologie, ale nemá kapacity. 
Je to také o rozvoji dalších prodejních kaná-
lů a trhů, kde se chce značka etablovat, což 
je Střední a Dálný východ a severoamerický 
kontinent. A za druhé jde o sortiment náklad-
ních pneumatik, kde potřebuje portfólio, mít 
levné značky a disponovat dostatečnými vý-
robními kapacitami. Což odráží i změny na 
světovém trhu, Pirelli bylo pětkou v osob-
ních a 15. světovým výrobcem v nákladních 
pneumatikách a nyní již zaujímá 5. místo 
i v nákladních.

www.cz.pirelli.com
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Společnost Landis+Gyr nabízí nejširší portfo-
lio produktů a služeb v oblasti měření spotře-
by energie a je jedinečná ve své schopnosti do-
dávat moderní měřicí řešení typu end-to-end. 
S ročními tržbami přesahujícími 1,5 miliardy 
USD vyvíjí Landis+Gyr činnost ve 30 zemích 
v pěti světadílech a zaměstnává více než 5 000 
lidí se základním cílem pomáhat lidem lépe 
hospodařit s energií – manage energy better.

Společnost má ve světě vedoucí postavení 
v oblasti měření spotřeby energie s vynikají-
cí pozicí v oblasti pokročilého řízení ener-
gie (AMM), inteligentního měření – (Smart 
Metering) a inteligentních sítí (Smart Grid), 
které jsou základním prvkem mezinárodního 
úsilí o zdokonalení systémů rozvodu energie 
a zajištění efektivní a spolehlivé distribuce 
energie.

Globálním dodavatelem měřidel
Od roku 1896 Landis+Gyr navrhuje a vyrábí 
vysoce kvalitní a ve své době vždy moderní 
elektroměry. Díky svému sídlu ve švýcar-
ském Zugu měla společnost přístup k vyso-
ce kvalifikovaným pracovníkům a vytvořila 

si distribuční síť po celé Evropě s pobočka-
mi v Berlíně, Londýně a Vídni. V roce 1924 
se společnost rozrostla na světovou úroveň 
založením svých prvních zámořských pobo-
ček v New Yorku a australském Melbourne.

Elektroměr se stává  
digitálním přístrojem
Růst pokračoval i počátkem 70. a 80. let, kte-
ré znamenaly příchod elektronických měři-
del a Landis+Gyr byl na špici tohoto vývoje, 
když vyvinul a uvedl na trh svou první řadu 
digitálních měřidel pro průmyslový a ko-
merční segment i první digitální elektroměr 
pro domácnosti. 

Koncem 90. let pokračuje celosvětový růst 
společnosti a její rozšiřování díky řadě růz-
ných investorů a vlastníků včetně společností 
Electrowatt, KKR a Siemens. V roce 2004 pře-
vzal společnost nový vlastník Bayard Capital 
of Australia s vizí vybudování nejvýznamnější 
světové společnosti v oblasti hospodaření 
s energií, společnosti spojující pozitivní vliv 
na životní prostředí se zkušenostmi a kultu-
rou v Landis+Gyr.

Inteligentní měřidla  
jsou srdcem inteligentní sítě 
Ve vlastnictví společnosti Bayard učinil Lan-
dis+Gyr 14 různých investic do tohoto sek-
toru, které přesáhly 1,2 miliardy USD, s cí-
lem překročit hranice dodavatele v oblasti 
měření a vykročit do oblasti sítí a komuni-
kací. V letech 2006 a 2007 došlo k akvizici 
společností Hunt Technologies a Cellnet 
Technologies, obou v USA, a finské skupiny 
Enermet Group. Díky těmto přírůstkům uči-
nil Landis+Gyr obří skok ve schopnosti přejít 
na agresivní růstovou strategii. Landis+Gyr 
se stává lídrem v oboru AMI (Advanced Me-
tering Infrastructure) a v roce 2011 převzala 
společnost Landis+Gyr Toshiba Corporation

Specifikum Landis+Gyr s.r.o.  
v rámci skupiny
Na základě znamenitých zkušeností a poten-
ciálu v oblasti IT, který byl v Praze za roky 
působení vybudován, se v roce 2009 pražská 
kancelář Landis+Gyr stává kompetenčním 
centrem pro komplexní vývoj, testování 
a servis systémů Converge, Advance, W1000 
a Message Handler pro celou skupinu Lan-
dis+Gyr přesunem vývojových, testovacích 
a servisních zdrojů a prostředků a infrastruk-
tury z Zugu do Prahy, popř. Ostravy.

Společnost Landis+Gyr má v České a Slo-
venské republice vybudován silný, více než 
70ti-členný tým, který se vedle obchodních 
činností specializuje na vývoj nových řešení 
a na technickou a servisní podporu. Přestože 
globálním trendem skupiny je orientace na 
elektroměry, doménou české kanceláře je ve-
dle obchodu s elektroměry, plynoměry a ul-
trazvukovými měřiči tepla a chladu zaměření 
na systémy dálkové akvizice a zpracování dat. 
Podařilo se, že společnost Landis+Gyr s.r.o. 
získala 100% pokrytí těmito systémy na čes-
kém trhu s elektřinou. Hlavní součástí dodáv-
ky komplexních řešení jsou měřicí systémy. 
Nejznámější a nejrozšířenější z nich je centrá-
la Converge, kterou používají všechny distri-
buční společnosti v České republice. Na tyto 
systémy navazuje aplikace W1000 – datový 
portál pro internetové přenosy naměřených 
dat. Zajímavým řešením je Advance, systém 
pro multienergetický sběr a správu dat pro 

domácnosti, průmysl a energetiku. Portfo-
lio v oblasti managementu naměřených dat 
doplňuje systém MDMS. K předávání dat na 
Operátora trhu s elektřinou OTE slouží sys-
tém zvaný Message Handler. Českou speciali-
tou v rámci portfolia Landis+Gyr je i systém 
e-Point, který zasahuje do oblasti energe-
tického managementu a je využitelný pro 
Smart Grid. Aktuálně naplňujeme i masivní 
trend internetu věcí (IoT), kdy ve spoluprá-
ci s globálním dodavatelem komunikačních 
technologií Vodafone nabízíme službu sbě-
ru a zpracování dat z měřidel pomocí řešení 
umístěného v cloudu. 

Manage energy better!
Technická a servisní podpora je podle Lan-
dis+Gyr klíčovým faktorem úspěchu každé 
moderní firmy v současném turbulentním 
prostředí. Smart Metering představuje základ-
nu pro zásadnější změny způsobů řízení ener-
gie v moderní společnosti. Základním kame-
nem tohoto vývoje a rozvoje inteligentních 
sítí je velkoplošné zavádění inteligentních 
měřidel. Tyto inteligentní rozvodné sítě jsou 
nezbytným předpokladem pro další kroky 
směrem k udržitelné budoucnosti — využívá-
ní energie z obnovitelných zdrojů v podstat-
ném měřítku. 

Kontakt:
Landis+Gyr s.r.o.
Plzeňská 3185/5a
50 00 Praha 5
Tel.: +420 251 119 511
e-mail: info@landisgyr.cz
www.landisgyr.cz

Navazujeme na tradici, 
jsme připraveni na budoucnost

www.landisgyr.cz

1896
–

2016
Pomáháme vám lépe hospodařit s energií již 120 let

Landis+Gyr: 
Spolehlivým partnerem  
v měření již 120 let
Společnost Landis+Gyr je hlavním poskytovatelem integrovaných řešení pro ří-
zení energií energetickým společnostem. Měřiče a řešení této společnosti po-
máhají podnikům a koncovým zákazníkům dosáhnout úspory energie, snížení 
nákladů na energie a udržitelného využívání zdrojů.
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Staňte se i Vy  
VISIOnáři vlastního bydlení!
Společnost Schrack Technik na českém trhu 
působí již více jak 25 let a za tu dobu si vy-
budovala silné jméno a postavení. Značka 
Schrack Technik je známa především svoji 
špičkovou kvalitou a profesionalitou v oblas-
ti elektroinstalačních technologií nabízející 
kompletní systém nadstandardních produk-
tů. Široké portfolio společnos ti pokrývá 
oblasti, jako je energie, průmysl, budovy, 
zařízení, data, satelitní technika, kabely, sví-
tidla, fotovoltaické aplikace a další systémy 
alter nativní energie, např. nabíjecí stanice 
pro elektromobily. 

BE VISIONARY:
plošné spínače VISIO
Plošné spínače VISIO přinášejí inovaci a kvalitu do vašich domovů. 
VISIO je produktová řada plošných spínačů nadčasového designu, 
minimalismu a elegance. Společnost SCHRACK TECHNIK tento 
spínací program VISIO prodává na českém trhu již pátým rokem.

Produktovou řadu plošných spínačů VI-
SIO, která zapadá do lifestyle řešení multi-
mediálního systému SCHRACK 4 HOME, 
prodává na českém trhu společnost Schrack 
Technik. Kompletní sortiment, od přístrojů 
a datové techniky VISIO, přes kryty a rámeč-
ky, až po kompletní plošné spínače, nabízí 
elektrotechnikům optimální řešení.

Řada VISIO zcela splňuje veškeré poža-
davky dnešní moderní elektroinstalace. 
Velice jednoduché a čisté pojetí nové řady 
reaguje na nejnovější funkcionalistické 
trendy a dokáže okouzlit jak svým uživatel-
sky zaměřeným provedením, designem, tak 
i funkčností.

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o. 
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3
fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz
www.schrack.cz

V produktové řadě VISIO  
naleznete tento sortiment:
• VISIO 50 – přístroje 
• VISIO 50 - kryty a rámečky 
• VISIO 45 - přístroje
•  VISIO 45 - kryty a rámečky  

v mnoha barevných variantách
• VISIO IP54
• VISIO IP20
•  Veškeré plošné spínače 

a hlídače pohybu

Plošné spínače VISIO
přinášejí inovaci a kvalitu
do Vašich domovů:
• Atraktivní design
• Kompletní sortiment
• Nejlepší dostupnost
• Špičkové produkty

Jednotlivé produkty disponují snadno udržo-
vatelným povrchem s možností přizpůsobení 
mírným nerovnostem stěn. Nadčasový, téměř 
minimalistický design nasvědčuje tomu, že 
řada VISIO je ideálním projektovým řešením. 
Pro nároky špičkových elektrotechniků a ar-
chitektů představují modely VISIO optimální 
spínací program pro každodenní použití. 

Design je věcí vkusu a osobního cítění. 
V rámci řady VISIO 45 si můžete vybrat 
z celé barevné palety rámečků: SILVER, 
IMPULSE BLUE, MINT GREEN, STONE 
WHITE, BRONZE, STONE EMERELA, POLAR 
WHITE, NIGHT BLACK ANTHRACITE 
a SOFT TOUCH BLACK. 

Více informací o řadě VISIO naleznete 
na www.schrack.cz v produktovém pilíři 
s označením BUDOVY. Veškerý sortiment je 
také dostupný na eshopu www.schrack.cz/
eshop, kde si přístroje můžete objednat nebo 
se obrátit na zákaznické centrum Schrack 
Technik, které Vám rádo poradí s výběrem či 
technickým dotazem.

SPUSŤ CP
na svém mobilu
a namiř 
na obrázek
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SUPER 
PÍŠE

rychle-
schnoucí 
inkoust

nejlepší 
pocit při 

psaní

jedna 
univerzální 

náplň

vhodné 
pro leváky

12 odstínů náplní

DVĚ TŘETINY PSACÍCH POTŘEB 
od roku 1945 vyvinula firma Pentel

Pentelka P 205

Dokumentní 
popisovač MR205

Gelový roller hybrid  
K105

Maxio MWL5M

Pentelka PD105T

Kuličkové pero Rolly 
BP110

Kuličkové pero JO! 
BK437

Stiskací zvýrazňovač 
SXS15

Kuličkové pero 
Vicuňa BX157

Roller EnerGel 
BLN75-SW-C

EnerGel X BL107

Popisovač S520Popisovač S520

Korekční pero ZL31

Gelový roller 
hybrid  K118

Roller EnerGel BL17

Mačkací 
permanentní 

popisovač NX50

Roller EnerGel 
BLN75

Gelový roller KL257

Lepící strojek 
ERD47     

EnerGel Kawai

EnerGel Document 
BLP75, 77

HI-polymer tuhy 
C505

Tradio Stylo TRJ50

Roller R501963 1970

1970 1979

1986 1990

1990 1993

1995 1996

1997 2000

2003

2006

2008

2011

2013

2015

2004

2007

2010

2012

2014

2016

Začátky provázely školní a umělecké po-
třeby, jako jsou olejové pastely, voskovky, vo-
dové barvy a křídy. Dnes má výrobní závody 
rozmístěny po celém světě.

Společnost Pentel se za 71 let své existence 
stala největším inovátorem v oblasti psacích 
potřeb. Vyvinula 2/3 typů psacích potřeb 
uvedených na trh. Např. automatické tužky 
tzv. „Pentelky“, gelová pera, systém tekutého 
volného inkoustu v popisovačích, korekční 
pera, stiskací popisovače.

Cílem je vytvářet produkty, které jsou pro 
všechny formy písemné a umělecké komu-
nikace nejen efektivní, ale inspirující, skvělý 
zážitek. Dicovery the best Pentel – nové logo 
společnosti je výstižné, každý kdo zkusí pro-
dukty Pentel, objevuje nejlepší.

Poté, co Pentel rozpoutal v devadesátých 
letech gelovou mánii, přichází v posledních 
letech s novou řadou s ještě kvalitnější a hlad-
ší stopou než gel – Energel.

Energel je fenomén mezi psacími potřeba-
mi. Špičková technologie výkon inkoust kom-
binuje nejlepší vlastnosti tekutého a gelového 
inkoustu pro super plynulý zážitek ze psaní. 
Energelový inkoust uschne rychleji než gelo-
vý, dokonce i leváci jej milují: žádné šmouhy, 
bez rozmazání, žádné inkoustové tečky při 
začátku psaní. Maximální komfort držení, 
kovové doplňky u některých provedení, šká-
la dvanácti barev inkoustu, výběr z osmi mo-
delových řad, průměr kuličky hrotu 0,5mm 
nebo 0,7mm. Energel je ideální volba pro vět-
šinu uživatelů. Energel je moje vášeň.

Výraznou novinkou je Energel Permanent 
– černé elegantní tělo, komfortní držení, 
kovové doplňky, výjimečná stopa Energelu 
Permanent je certifikovaná - nesmazatelná, 
odolává etanolu, kyselinám chlorovodíku, 
amoniaku, odbarvovačům, vodě i světlu.

www.energel.cz

rodinná společnost
založená v roce 1946
panem Horie v Tokiu, Japonsko

Název Pentel je kombinací dvou slov: 
"pen/pero" a "tell/říci". Tato dvě slova 
odrážejí klíčové silné stránky společnos-
ti Pentel, která je hrdá na výrobu vysoce 
kvalitních psaní a výtvarných materiálů 
a povzbuzuje lidi k sebevyjádření a kre-
ativitě prostřednictvím psaní a umění.
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Jaká je základní filozofie Vaší firmy? Jak 
přistupujete k zakázkám? Jak se snažíte 
ovlivnit zákazníka, aby byl výsledek dle 
Vašeho vědomí a svědomí? 
Naše filozofie je jednoduchá – přes relativně 
velké objemy objednávek se ke každé zakázce 
snažíme přistupovat maximálně individuálně. 
Chceme poskytovat ten nejlepší servis a vždy 
docílit win/win výsledku. Ne každý výrobce 
má k tomu stejný přístup. Pro nás je důležitá 
každá reference. Víme, že méně je někdy více. 
Rádi například zákazníkovi poradíme, kam by 
se kamenný obklad nejlépe hodil – kde ho ne-
chat vyniknout. I když je to mnohdy na úkor 
objemu zakázky, preferujeme estetickou strán-
ku, design a dobrý pocit z díla. Pro dlouhodobé 
partnery máme vždy něco navíc - marketingo-
vou podporu počínaje a pravidelnými návště-
vami našich obchodních zástupců konče.

V čem se odlišujete od konkurence?
Veškerá naše produkce se musí vyvíjet ruku 
v ruce s aktuálními stavebními normami. 
Musíme zkrátka držet krok se stavebním prů-
myslem. Snažíme se spolupracovat s velkými 
značkami přes konstrukce fasád, zateplovací 
systémy - pracujeme s certifikacemi. Tím se 
hodně odlišujeme od dodavatelů levnějších, 
kteří parazitují na našich odzkoušených sys-
témech. Nasákavost, radiace, pevnost…na to 
všechno máme pravidelné atesty nezbytné 
pro moderní výstavbu. To pro nás předsta-
vuje obrovský náskok před konkurencí. Před 
uvedením výrobku na trh usilujeme o jeho 
maximální kvalitu a design. Nebojím se říci, 
že právě kvalitou a designem patříme mezi 
Top 3 evropských výrobců. Porovnání máme 
zejména na zahraničních stavbách. 

Snažíme se jít ruku v ruce s přírodou. Vyrá-
bíme produkty, které ctí přírodu nejen vizuál-
ně. Inspirujeme se jí, ale také ji šetříme. Jsme 
v protikladu k dolování a vyčerpávání přírod-
ních zásob. Děláme perfektní náhradu, často 
k nerozeznání od přírodního originálu. To, že 
šetříme, třídíme, atd. – je samozřejmost.

Vaše společnost má za sebou také řadu 
ocenění. Kterého si ceníte nejvíce?
Mohu jmenovat třeba „Cenu Fasádu roku“ za 
projekt realizace 60 rodinných domů v Osnici 
ve stylu „Anglického venkova“ nebo „Stavbu 
roku“ za fasády na Moravě „Pálavské vinohra-
dy“. Nicméně za náš největší úspěch považuji, 
když je zákazník spokojen a celkově dílo vypa-
dá perfektně.

Plány do budoucna?
Každopádně budeme i nadále budovat a šířit 
jméno WILD STONE - u nás i v zahraničí. V ex-
portu plánujeme expanzi na Blízký východ.

WILD STONE
Politických vězňů 1337, Slaný 
Tel.: +420 312 520 159 / Fax: +420 312 523 104 / e-mail: info@wildstone.cz / www.wildstone.cz

„Vyrábíme
v souladu s přírodou“

Jak se zrodila myšlenka založit firmu? 
Jak jste se k podnikání v tomto oboru do-
stal a jaké byly začátky působení firmy 
na českém trhu?
Se společníkem jsme se potkali kdysi na kávě 
a on přišel s nápadem vyrábět obkladový ká-
men. V té době jsem ještě podnikal jako do-

davatel příslušenství do auto-moto busines-
su. Přišlo mi to jako fajn nápad a dodal jsem 
mu k tomu prvního zaměstnance. Teprve 
později jsem vstoupil do tohoto podnikání 
i já. Ze zahraničí jsme dovezli technologii vý-
roby a začali v garáži ve Slaném vyrábět - teh-
dy 3 m2 dlažby za den.

Jaká byla první velká zakázka? Co při-
spělo k tomu, že se z lokální firmy stala 
firma s mezinárodní působností?
Vyrobil jsem si tehdy vzorky a začal objíždět 
stavebniny. V té době kamenné obklady ni-
kdo neznal, výrobců bylo minimálně. Jezdil 
jsem s nezdarem domů, až jsem jednou zavo-
lal do Hornbachu a tam mě pozvali na jedná-
ní. Podepsal jsem s nimi naši první zakázku 
na 60m2. A najednou jsme museli přemýšlet, 
jak se rychle rozšířit. V roce 2005 jsme pak 
podepsali s developerskou společností Orco 
dohodu na projektu v Šáreckém údolí. Ten se 
povedl a od té doby se nám již zakázky začaly 
nabalovat. Následovala spolupráce s řadou 
významných developerů.

Od roku 2004 jsme se také aktivně začali 
zúčastňovat veletrhů – For Arch, pak brati-
slavského Coneca a v roce 2009 jsme se po-
prvé vydali i na BAU Mnichov. Díky němu 
jsme se dostali na německý i rakouský trh. 
Dodnes na něm pravidelně vystavujeme 
a přidali jsme si i další zahraniční veletrhy – 
Salzburg, Norimberk, Wels atd.

V roce 2014 jsme otevřeli s naším rakous-
kým partnerem první vzorkovnu v rakous-
kém Kirchbichlu, v samotném srdci Tirol-
ských Alp. A to nám dopomohlo k výhrám 
v tendrech mnoha staveb v této oblasti. 

Inspiraci a vitalitu čerpají z nesčetného množství přírodních krajin. WILD STONE 
vyrábí spárované rustikální typy obkladů, kde kámen a malta vytvoří dokonalou 
harmonii, i pravidelnější typy kamenných obkladů. Jejich obklady kopírují realitu 
a vyjadřují hluboký smysl pro krajinu. Projekty WILD STONE ztělesňují vzpomínky 
na minulost a plynutí času, zároveň ale vítají inovace a představují potenciál celého 
stavebnictví. Zpovídali jsme spolumajitele firmy, která od roku 2003 působí na trhu 
lehčených kamenných obkladů a portlandských dlažeb – Jiřího Holomka. 



Vermikompostér Urbalive
Vermikompostér Urbalive je nádoba 
určená k domácímu kompostování 
kuchyňského bioodpadu pomocí 
kalifornských žížal. Lze ji použít v do-
mácnostech, školních třídách nebo 
na pracovištích. O moderní design se 
postaral přední český tvůrce Jiří Pelcl 
a technologicky precizně zpracovala 
a vyrobila firma Plastia, zavedený evropský výrobce 
zahradnických potřeb.

Filozofie společnosti Plastia
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Jednoduchým a hmatatelným příkladem je 
zpracování organických zbytků kompostová-
ním. Kompost je nejen kvalitní pěstební ma-
teriál, ale při speciální formě kompostování, 
zvané vermikompostování (kde si přizveme 
na pomoc žížaly), vzniká velmi kvalitní orga-
nické hnojivo, někdy nazývané také worm tea, 
žížalí čaj. Díky tomuto hnojivu mohou vyrůst 
zdravé, vůči škůdcům odolné rostliny, květiny 
nebo plodiny. Přinesou nám krásu a s mnohý-
mi si obohatíme také domácí jídelníček. Pak 
se dají suché květy, zbytky nebo slupky opět 
kompostovat a celý kruh se znovu opakuje. 
Každý rok do této spirály přibývají v Plastii 
nové, zajímavé výrobky. V loňském roce to byl 
kompostér Urbalive a nové velikosti velkoobje-
mového truhlíku Berberis. 

Naše hodnoty - pěstujeme to, v co věříme 
Pěstování není jen o rostlinách, ale o celko-
vém přístupu k přírodě. Zasadíte semínko do 
hlíny a vyroste vám rostlina, která vám dělá ra-
dost nebo její plody prostě sníte. Co ale udělá-
te se zbytky, listy, slupkami? Hodíte je do koše? 
Věříme, že k pěstování doma patří i kompo-
stování všech zbytků. Kompost, který vznik-
ne, pak využijete při opětovném pěstování 
a hnojení rostlinek. A takovému cyklu se říká 
greenloop – zelená smyčka.

Všechno, co děláme, má nějaký smysl 
Jsme Plastia - česká firma z Nového Veselí. 
Vyrábíme poctivé květináče, truhlíky a další 

Děláme vše,
aby se dařilo přírodě
i u Vás doma

Pěstební 
nádoba Urbalive
Pěstební nádoba 
Urbalive bude skvělým 
pomocníkem, pokud 
plánujete založit 
nebo rozšířit domácí 
zahrádku. Moderní design 
kombinující plast a dřevo 
zpracoval přední český 
designér Jiří Pelcl. Firma 
Plastia přispěla svou 
odborností a dlouholetou 
zkušeností s výrobou 
samozavlažovacích 
truhlíků a nádob.

výrobky z plastu, které jsou zároveň šetrné 
k přírodě. Snažíme se myslet prakticky, při 
vývoji nasloucháme zkušeným zahrádkářům 
a zajímá nás, co si o našich produktech myslí 
zákazníci. Díky tomu všemu pěstování oprav-
du rozumíme. 

O značce Plastia
Značka Plastia vznikla v roce 1993, aby 
dala jméno výrobnímu a tvůrčímu progra-
mu stejnojmenné firmy. Společnost Plastia 
byla založena na principech nejlepších tra-
dic evropského rodinného podnikání. Zá-
kladem jejího úspěchu je výroba a tvorba ši-

rokého sortimentu komponentů a výrobků 
z plastických hmot. K hlavním přidaným 
hodnotám výrobního programu značky 
Plastia patří silný důraz na originální 
užitný design, variabilita a modulárnost 
jednotlivých produktových značek a oprav-
dový respekt ke všemu živému. Nedílnou 
součástí aktivit této divize je propracovaný 
systém společenské odpovědnosti zaměřený 
na pomoc dětem, ochranu přírody a trvale 
udržitelný rozvoj.
Nedílnou součástí aktivit značky Plastia 
je marketing a komunikace, které vnímají 
jako prozákaznicky orientovanou filosofii 
řízení firmy na konkurenčním trhu. 

Urbalive
V divizi Plastia zaměřené na návrhy a tvor-
bu širokého sortimentu pro domov a za-
hradu se specializací na funkční a designo-
vé samozavlažovací nádoby pro pěstování 
rostlin v interiéru i exteriéru vznikla pro-
duktová řada Urbalive. Zrodila se s cílem 
usnadnit nám cestu k přírodě, zdravému 
životnímu stylu a udržitelnosti přírodních 
zdrojů. Jako přední evropský výrobce za-
hradních pomůcek denně pomáhá lidem 
znovuobjevit krásu rostlin a radost z jejich 
vlastního pěstování. Do produktové řady 
Urbalife patří krmítka, truhlíky, vermi-
kompostér a pěstební nádoba. Poslední dva 
jsou nominované na Czech Grand Design 
2016, tak ji držme palce!

www.plastia.cz
www.plastia.eu

Filosofie Green Loop se snaží propojit naše každodenní počínání s přirozeným 
přírodním cyklem, kde neustále něco zaniká a další se rodí, ovšem tento proces je 
provázán a nevznikají náročné zbytky, které zatěžují naši Zemi. Také my můžeme 
pracovat ve svých domovech nebo firmách s rostlinami a živým materiálem tak, aby 
se část, kterou nemůžeme využít jinak, mohla vracet zpátky do přírodního cyklu.
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Nový Papyrus na scéně 

Papyrus e-shop umožňuje nejen rychlé 
hledání požadovaného produktu, ale také 
nakupování kdykoli během dne a bez čekání. 
V této chvíli zde naleznete širokou nabídku 
grafických, kancelářských, samolepících a di-
gitálních papírů včetně sortimentu obalo-
vých materiálů. E-shop nabízí snadné a rych-
lé ověření dostupnosti sortimentu, možnost 
prohlédnout si naše sklady a získat detailní 
informace o smluvených cenách. 
 
V moderních prostorách naší maloprodej-
ny sídlící poblíž Karlova náměstí v Praze 
si na své přijdou nejen grafičtí designeři, 
reklamní agentury nebo tiskárny, ale také 
všichni nadšenci, kteří se chtějí odlišit a vy-
brat si z široké nabídky kreativních papírů, 
které jsou zastoupeny předními evropský-
mi výrobci jako Gmund, Favini, Cordenons 
nebo Arjowiggins. Papíry a kartony zde 
naformátujeme na počkání na požadovaný 
formát a v případě potřeby poskytneme od-
povídající poradenství a vzorky. 

 
Papyrus a životní prostředí
Papyrus respektuje životní prostředí a usiluje 
o minimalizaci dopadů našeho podnikání na 
životní prostředí. Cílem je optimalizace přiro-
zeného životního cyklu papíru od jeho půvo-
du v lese přes všechny fáze výroby až po re-
cyklaci a opakované použití. Spolupracujeme 
proto jen s dodavateli, kterým věříme a kteří 
vždycky prokazatelně jednali a jednají s odpo-
vědností vůči přírodě a společnosti. Jedním 
z pilířů naší obchodní strategie je jasně regu-
lovaná strategie získávání surovin. Certifikaci 
FSC®/PEFC mají všechny společnosti skupiny 
Papyrus a každým rokem se zvyšuje podíl cer-
tifikovaného papíru, který dodáváme svým 
zákazníkům. Papyrus Bohemia s.r.o. je navíc 
certifikovaný dle standardu ISO 9001 : 2008.
 
Logistika
V Papyrusu je logistika základní kompetencí, 
která umožňuje dostát slibům, které dává-
me našim zákazníkům. Dodávky s přesností 
více než 98 % mluví samy za sebe. Máme vy-
vinutou kvalitní síť skládající se z předních 
systémů pro logistiku, skladování a dodávky. 

S našimi sklady, které jsou strategicky umístě-
né v Praze a Brně v blízkosti dálnice D1, zajiš-
ťujeme stejnou úroveň služeb a nabízených 
produktů všude tam, kde jsou naši zákazníci. 
Jsme schopni dodat zboží ve vámi určený 
čas, stejně tak jako nabízíme možnost vlast-
ního vyzvednutí přímo na jednom z našich 
skladů bez dlouhého čekání. 

Simona Janů, Marketing Manager

Pro více informací navštivte
www.papyrus.com/cz

Rok 2016 byl pro Papyrus 
završením fáze masivních 
a těžkých změn. Rozpad skupiny 
Paperlinx a akvizice s Ospap, 
velké personální změny 
a v neposlední řadě vznik nového 
konkurenčního subjektu. Tuto 
fázi má společnost již za sebou 
a je připravena být stabilním 
a spolehlivým partnerem pro 
každodenní potřeby zákazníků. 
Velmi si vážíme všech, kteří nás 
podporovali i v těžších chvílích 
a za tuto přízeň moc děkujeme. 

Papyrus působil na českém trhu do roku 
2005 pod názvem Schneidersohne Deut-
chland, kterého byl součástí. Od roku 2010 
působí na českém trhu pod názvem Papy-
rus Bohemia s.r.o. Po sloučení s Ospap se 
jeho působení rozšířilo také na oblast oba-
lových materiálů a materiálů pro vizuální 
komunikaci. V současné době tedy posky-
tujeme širokou nabídku a silný skladový 
sortiment ve třech divizích: Paper, Packa-
ging, Viscom. 

Služby, které nabízíme
Naším cílem je, aby každodenní práce na-
šich zákazníků byla snazší a efektivnější. 
To znamená plné zajištění dostupnosti vý-
robků a služeb, informací a poradenství. Na 
požádání jsme schopni dodat vzorky naše-
ho standardního sortimentu v A4, stejně tak 
i ve formátu větším. Jsme také schopni při-
pravit individuální kurz/seminář, zaměřený 
na konkrétní oblasti a témata.

Divize Paper nabízí velký výběr natíraných 
a nenatíraných papírů, grafických kartonů, 
samolepících papírů, kreativních papírů 
a digitálních tiskových papírů. Součástí sorti-
mentu je také nabídka kancelářského papíru 
s kompletní nabídkou obálek a papírů do tis-
káren pokrývající veškeré tiskové požadavky. 

Divize Packaging poskytuje komplexní na-
bídku obalových materiálů a služeb a nabízí 
také obalová řešení na míru konkrétnímu vý-
robku a společnosti.

Divize Viscom nabízí ucelenou řadu materi-
álů a technologií pro výrobu reklamy a velko-
formátový tisk. Sortiment zahrnuje materiály 
pro signmaking, digitální tisk a sítotisk, des-
kové materiály a digitální tiskové technologie. 
Viscom má také vlastní showroom, který slouží 
pro zákazníky i obchodníky ke školení a vzdě-
lávání. Je to prostor, kde jsou umístěny funkční 
technologie a materiály, které prodáváme.
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Příběh značky Sothys

Značka SOTHYS Paris
v Institut de Beaute & Spa Sothys
Luxusní francouzská kosmetická značka SOTHYS Paris se ve světě řadí k exklu-
zivním značkám nejen díky svému postavení na předních místech v žebříčku 
světových salonních kosmetických značek, ale především díky kvalitě a účinkům 
výrobků samotných. 

V Institut Sothys na Malé Straně, nedaleko 
Kampy pečují o kompletní tělesnou, ale i du-
ševní rovnováhu klientů výhradně s luxusní 
francouzskou kosmetikou Sothys již 6.rokem. 
Pomáhá k tomu magická uvolňující atmosfé-
ra svíček, relaxační hudby a smyslné vůně, 
která klientům pozvolna uvolní všechny smy-
sly. Majitelkou salonu je Anna Pašková.
Profesionálně vyškolené kosmetičky firmou 
Sothys každému klientovi provedou přesnou 
diagnostiku pleti, osobně poradí, jaké ošetře-
ní by pro jeho typ pleti bylo nejlepší. Zároveň 
také poradí, jak správně pečovat o svou pleť 
doma.
Kromě péče o pleť v salónu nabízí i ucelenou 
péči o tělo. A to v podobě tělových peelin-
gů, relaxačních masáží a zábalů. Všechny 
tyto rituály si lze dopřát samostatně, a nebo 
spojit vše dohromady a dopřát si velmi ob-
líbený„Den bohyň“.Tento den začíná horkou 
hydratační koupelí, následuje 
tělová masáž, kosmetické 
ošetření, pedikúra, mani-
kúra a končí profesionál-
ním make-upem. K tomu 
všemu dostane klientka 
sklenku proseca a lehké 
občerstvení. 

Institut Sothys mohou 
klienti navštívit 
denně od po – pá 
od 9hod – 21hod 
a v sobotu pak od 
10hod – 16hod. 
Více na www. 
institutdebeaute.cz

Značka je zastoupena ve více než 120 zemích 
světa a je exkluzivně zasvěcena salonům krá-
sy, SPA hotelům, lázním a wellness centrům. 
Nabízí integrované programy krásy včetně 
sofistikovaných salonních kúr a vysoce účin-
ných přípravků k domácímu ošetření. Od 
počátku svého vzniku jde SOTHYS cestou 
filosofie propojení duše a těla. Kosmetické 
procedury nenabízí jen zkrášlení obličeje 
a těla, jsou především zaměřeny na maximál-
ní relaxaci, uvolnění a ryzí zážitek pro Vaše 
smysly. SOTHYS Paris má víc než 60letou tra-

dici v kosmetickém průmyslu.
Na českém trhu působí 

kosmetická značka SO-
THYS Paris více než 20 

let, spolupracuje s ní 
více než 150 part-

nerů. Exkluzivní 

zastoupení značky SOTHYS Paris pro Českou 
republiku má ELEGANCE s.r.o. 

Od roku 1946 nabízí značka luxus, elegan-
ci, účinná řešení všech kosmetických problé-
mů, exkluzivní patentované manuální tech-
niky a inovativní myšlení – něco odlišného, 
něco navíc. 

V roce 1946 založil doktor biologie pan 
Hotz laboratoře firmy SOTHYS a poté otevřel 
kosmetický salon v nejluxusnější ulici Paříže 
„Rue du Faubourg Saint-Honoré“, kde dnes 
mají sídlo nejprestižnější kosmetické a mód-
ní značky. 

Roku 1966 změnil salon krásy majitele, 
koupila ho rodina Masů. Ze společnosti So-
thys se stal rodinný podnik. Rodina Masů vy-
tvořila ze SOTHYS kosmetickou společnost 
mezinárodního charakteru. 

Od 70. let začaly vznikat první filiálky 
v Evropě a v současné době se SOTHYS Paris 
nacházejí téměř ve všech zemích Evropské 
Unie. Exkluzivní reference dodávají značce 
mj. také salony krásy, které sídlí na dvou pres-
tižních světových adresách: v centru Paříže 
na ulici Faubourg Saint-Honoré a v New Yor-
ku na 5th Avenue. Do salonů SOTHYS, které 
sídlí na dvou prestižních světových adresách, 
se ráda vrací Uma Thurmanová, Sophie Da-
hlová, Jude Law nebo třeba Ashton Kutcher, 
ale také profesionální vizážisté celebrit a ka-
ždý, kdo se zajímá o zářivou a věčnou krásu.

Odkud pochází název Sothys? 
Legenda o Sothys
SOTHYS – takto pojmenovali staří Egypťa-
né hvězdu oslňujícího jasu. Podle starověké 
řecké mytologie byla SOTHYS nejjasnější 
hvězdou na obloze. Objevovala se za jasných 
egyptských nocí před očima obyvatel země 
faraónů jako klenot mezi všemi klenoty.

Dle legendy v dobách, kdy se bohové ra-
dovali, trpěli a milovali jako pozemšťané, pa-
novala vášeň, nenávist, láska, zlost, žárlivost 
a pomsta i mezi hvězdami a planetami. Jedné 
noci při svých nebeských poutích potkal Sa-
turn mladou hvězdičku SOTHYS. Hluboce se 
do ní zamiloval a zahořel mocnou vášní. 

Oslňující Venuše se nemohla vyrovnat 
s touto nebeskou láskou. Byla velmi žárli-

vá a provedla svou pomstu pomocí dů-
myslných ženských intrik. Přetrhla 

řetězy, které napnul Saturn, 
aby přitáhl a sevřel hvězdič-

ku SOTHYS do svého náručí. Zářící hvězda 
SOTHYS se zřítila z oblohy a navždy zmizela. 
Saturnovi tekly slzy bez ustání po čtyřicet 
dní, po čtyřicet nocí a zaplavovaly zemi. Byly 
snad příčinou potopy světa? Kdo ví...

Po staletí svět o Sothys neslyšel, dokud se 
neobjevila kosmetická společnost, jejíž filo-
zofie se orientuje na zářící a věčnou krásu – 
firma SOTHYS PARIS.

Krása je v naší DNA
Jarní novinky v parfumériích SEPHORA

Sephora je lídrem v oblasti prestižního maloobchodu a inspirujícím hráčem ve svě-
tě krásy. Je součástí skupiny Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) přední světové 
skupiny luxusního zboží. Sephora si vydobyla pověst kosmetického průkopníka se 
špičkovými odbornými znalostmi, inovacemi a podnikatelským duchem. V těchto 
parfumeriích se střetává tradice s moderností. Sephora nabízí ženám svou pomoc 
při výběru make-upů, péčí a vůní, ale také jim napomáhá k objevení největšího 
tajemství známých vizážistů a kosmetických značek.

Sephora je jedním z největších distribučních 
řetězců kosmetických produktů v Evropě. 
Revoluční beauty-retail concept byl založen 
v roce 1970 ve Francii Dominique Mandon-
naudem. Je definován unikátním otevřeným 
prodejem se stále rostoucím, ale pečlivě stře-
ženým sortimentem značek.

V každém obchodě mohou klientky odhalit 
potenciál své krásy pod vedením dobře in-
formovaného a zkušeného týmu konzultantů 
produktů.

Sephora provozuje přibližně 2300 obcho-
dů v 33 zemích po celém světě, s rozšiřující 
se základnou více než 430 prodejen po celé 
Americe. Svůj první americký obchod ote-
vřela Sephora v městě New York Soho v roce 
1998 a první kanadský obchod v Torontu 
v roce 2004. 

Dnes je Sephora nejen přední maloob-
chodní prodejce parfémů a kosmetiky ve 
Francii, ale také mocným lídrem krásy pří-
tomným v zemích po celém světě, a to díky 
svému bezkonkurenčnímu sortimentu pres-
tižních kosmetických produktů v každé ka-
tegorii. 

Jarní kolekce 
dekorativní kosmetiky v Sephoře
Mnoho zajímavých novinek dekorativní 
kosmetiky obohatí na jaře výběr v českých 
obchodech Sephora. BareMinerals přichází 
s novými pudry, make-upem i podkladovou 
bází. NARSissist Unfiltered Cheek Palette 
předvede novou řadu krémových korektorů 
a podkladových bází. Značka Make Up For 
Ever zabalila do nových obalů své HD Micro-
finish pudry v obou verzích - sypký i kom-
paktní. Dále svůj sortiment obohatila o nový 
makeup na obličej i tělo, tekutou rtěnku 
Acrylip a nové přípravky na úpravu obočí. 
Too Faced zase uvede řadu produktů voní-

cích po čerstvých broskvích Sweet Peach, Ve 
2 odstínech vytvořil NARS pro NARS beauty 
addicts další tvářenkovou paletku. Další no-
vinkou je skvělá rozjasňující tvářenka Galifor-
nia Blush.

V kategorii vůní představí na jaře SEPHO-
RA nový květinový Illicit Flower od Jimmy 
Choo a Citron d´Erable od Atelier Cologne.

Pro líčení očí a rtů
Pro jarní líčení rtů naleznou dámy v Sephoře 
dvoustrannou rtěnku a tužku na rty v jed-
nom, tekutou rtěnku Rouge Lip Tint a nové 
odstíny již známé tekuté rtěnky Cream Lip 
Stain. Ani značka Benefit nezůstává pozadu. 
Rozšiřuje rodinu produktů They´re Real!, kte-
rou obohatí dvoubarevná rtěnka a oční stíny. 
Nejdůležitější novinkou jara pro líčení očí je 
nová řasenka Cinescope Mascara, která vytvá-
ří panoramatický objem řas. Dalšími jarními 
novinkami budou paletka na úpravu obočí, 
voděodolná tužka na obočí a stíny na kouřové 
líčení v tužce, která má na druhé straně zabu-
dovaný štětec na blendování stínů. 

Jarní péče o pleť 
Nejdůležitější novinkou jarní kolekce SE-
PHORA je zcela nová, moderní, barevná řada 
péče o pleť Colorful Skincare. Zahrnuje nové 
balzámy na rty, čisticí a exfoliační ubrousky, 
čisticí a exfoliační krémy, micelární vody, 
gely i mléka. Obsahuje různé přírodní pří-
sady, po kterých krásně voní a jsou stejně 
barevné.

Vedle této nové řady péče o pleť existuje 
stále klasická péče o pleť Good skincare. Tato 
kolekce se rozšířila o gelovou hydratační 
masku a čisticí masku.

Tradiční Sun Disk v limitované edici před-
staví nové odstíny krycího korektoru, rozjas-
ňující podkladovou bázi a konečně novou 
houbičku na aplikaci make-upu. Do této ko-
lekce patří i konjaková houbička na tělo.

Na jaře rozšíří SEPHORA i svoje portfolio 
korejské péče o pleť, a to o 4 nové úžasné 
korejské značky. Vedle novinek TonyMoly 
tak budou mít dámy možnost objevit velké 
množství masek, peelingů, čisticích a pečují-
cích přípravků značek Dr. Jart+, Caolion, Too 
Cool For School a Skinfood. 

Dalšími skvělými novinkami v péči o pleť 
je revoluční magnetická maska Dr. Bradt a Ac-
tive Infusion Youth Serum značky StriVectin.



Superbrands
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Třeba to, že vizuálním symbolem ocenění 
Superbrands je zlatá pečeť, logo, kterým má 
právo prezentovat se každá oceněná znač-
ka, jež se zapojí do PR a marketingového 
programu Superbrands. Ač je tato pečeť 
opravdu výrazným prvkem celého progra-
mu, není zdaleka jediným. Vedle již tradič-
ní prestižní ročenky, mediální kampaně 
a slavnostního udílení cen vyvstává oceně-
ným značkám šance využít know-how ně-
kolika odborných partnerů Superbrands, 
kteří mohou pomoci značce lépe uchopit 
nové příležitosti a dále rozvíjet její úspěch. 
Pro značky, které získají titul Superbrands 
v roce 2017, jsou v rámci programu připra-
veny takové podněty ze strany profesioná-
lů, aby si v programu našla „to své“ jakákoliv 
Superznačka.

Díky spolupráci Superbrands a GfK 
Czech Republic, která se datuje od samého 
počátku působení Superbrands v ČR, mají 
oceněné značky zapojené do programu 
možnost zúčastnit se celostátního průzku-
mu a seznámit se tak s názory spotřebitelů. 
Dle svého charakteru má značka možnost 
vybrat si mezi modelem Brand Potential 
Index (BPI), který měří atraktivitu značky 
v daném období ve srovnání s konkurencí, 
a metodou Consumer Brand Relationship 

(CBR) – značkovým nástrojem společnosti 
GfK, který segmentuje spotřebitele podle 
jejich vztahu ke značce.

Již z loňska dobře zavedené partnerství 
s agenturou Socialsharks, expertem na mar-
keting na sociálních sítích, přináší oceně-
ným značkám odbornou analýzu sociálních 
médií, která byla dosud dostupná jen klien-
tům Socialsharks. Jedná se o nezávislé zhod-
nocení dosavadních aktivit na sociálních 
sítích s doporučením dalších kroků a také 
s odhalením nových příležitostí a možných 
rizik.

Osvědčená je také spolupráce s IMPER CZ, 
díky níž si oceněné značky mohou vyzkoušet 
některé klíčové aplikace jako Leady (iden-
tifikace B2B návštěvníků na webu značky) 
a Monitora (monitoring a analýza médií, kon-
kurence i zákazníků).

Jednou z novinek v programu Super-
brands je partnerství se Staffino. Tento 
nezávislý hodnotící systém umožňuje kli-
entům moderním způsobem sbírat nejen 
spontánní a vyžádanou zpětnou vazbu na 
své zaměstnance, ale také na některé obec-
né oblasti jako vzhled prodejny, kvalita pro-
duktů, operátorů, apod. Výzkum zákaznické 
spokojenosti, který je pro oceněné značky 
připraven, lze zároveň doplnit o tzv. modul 

Focus Group, kdy si značka může na základě 
zvolených otázek udělat jednoduše průzkum 
o tom, co ji zajímá, aniž by ho sama musela 
organizovat.

Druhou novinkou v programu Super-
brands 2017 je možnost využití know-how 
digitální marketingové agentury VISIBILI-
TY ve formě konzultací v oblasti digitálního 
marketingu (analýza dat z webové analytiky, 
zhodnocení online mediamixu a vyhodno-
cování efektivity, Audit AdWords kampaní + 
služba Sklik, atd.)

„Po zkušenostech z minulých let vím, že 
pro řadu oceněných značek je možnost vy-
užít nabídky partnerů Superbrands přida-
nou hodnotou a zajímavým impulzem pro 
jejich marketingové aktivity. Jsem tomu rád, 
že i letos můžeme přinést značkám v rámci 
programu Superbrands opravdu kvalitní 
a cenné informace ale i nové nástroje, s ni-
miž budou moci dále rozvíjet svůj úspěch. 
Vedle toho však také pozoruji, že pro stále 
více společností, mnohdy i start-upů, jsme 
se stali silným partnerem a nyní tyto spo-
lečnosti již samy Superbrands oslovují jako 
jednu z možností, prostřednictvím které se 
jim daří efektivněji značkám přiblížit,“ říká 
Mgr. Roman Sovják, ředitel Superbrands pro 
Českou republiku.

Superbrands, nezávislá globální autorita v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek, identifikuje přes 20 let ve více než 
90 zemích světa na základě sjednocených kritérií a metod ty nejlepší z nejlepších značek. Titul Superbrands, který značka získá, 
je pak pro ni uznáním a znakem výjimečného postavení na daném lokálním trhu. Předpokládáme ale, že tyto informace pro vás 
nejsou novinkou a za 5 let, co program Superbrands působí na českém trhu, o tomto ocenění víte daleko více. 

Superbrands není jen logo,
Superbrands je také příležitost
efektivně značku rozvíjet!

Vlevo Mgr. Roman Sovják, Country Brand Director 
Superbrands ČR, vpravo Mag. András Wiszkidenszky,  

Regional Director Superbrands CEE s moderátorkou 
galavečera Tribute Event 2016 Lucií Koňaříkovou

sales@hotelhorizont.cz
+420 499 861 111
www.hotelhorizont.cz

Neseďte za pecí a přijeďte do Pece. 
Umíme originální, nejen outdoorové akce 
na úpatí Sněžky i na jejím vrcholu. 

Firemní akce
s jistotou.
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Franchising

Know-how a znalosti společnosti 
AVEX systems jsou získány více než 
20letými praktickými zkušenostmi 
v oblasti mezinárodního franchisin-
gu a činností ve vrcholovém man-
agementu mezinárodně působících 
společností, zejména pokud jde 
o zakladatele a hlavního předsta-
vitele společnosti Ing. Aleše Tulpu, 
který pracoval jako generální ředitel 
několika velkých nadnárodních spo-
lečností, jako například OBI Česká 
republika, QUELLE ČR, aj. Od roku 
2001 je členem ČAF – České aso-
ciace franchisingu. V letech 2001-
2005 působil i jako její prezident. 

AVEX systems nabízí zejména 
následující služby: 
1.  Pro zájemce o franchising vyhle-

dává kvalitní a úspěšné franchiso-
vé 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, zejmé-
na při vývoji vlastních franchiso-
vých systémů nebo při jejich op-
timalizaci. 

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 

AVEX systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového podnikání
a Váš partner pro franchising

Program fora nabízí kromě představení 
jednotlivých franchisových konceptů, 
zemí pro plánovanou expanzi a členů nej-
větší organizace franchisových poradců 
v Evropě - Franchise Pool International 
- zkráceně FPI, kteří budou pro franchiso-
vé koncepty hledat master-franchisanty 
nebo franchisanty, i řadu workshopů na 
různá témata, jako např.: Jak se na expanzi 
připravit, kde a jak hledat master-franchi-
sové partnery, jak nejlépe a kvalifikovaně 
vypočítat master-franchisové poplatky, 
co by měla obsahovat master-franchisová 
smlouva z pohledu zkušených franchiso-
vých poradců a právních expertů, dopo-
ručené marketingové aktivity na počátku 
expanze aj. 

„Forum otevírá cestu všem franchiso-
vým systémům, které mají v plánu expan-

dovat především do různých zemí Evropy,“ 
vysvětluje Ing. Aleš Tulpa ze společnosti 
AVEX systems, člen ČAF a spoluorgani-
zátor tohoto fóra, který ve FPI zastupuje 
Českou a Slovenskou republiku. „FPI byla 
založena před několika lety z iniciativy Ně-
meckého franchisového svazu na podporu 
mezinárodního franchisingu. Vybrala si 
v každé zemi nejlepšího franchisového po-
radce na trhu a nabídla mu členství v této 
prestižní a dnes největší organizaci svého 
druhu v Evropě,“ vzpomíná Ing. Tulpa na 
počátky spolupráce s FPI před 10 lety. 

Toto forum se koná již po šesté a nava-
zuje na velmi dobré zkušenosti a výsledky 
z posledních let v italských Benátkách, 
v rakouském Salzburku, na Maltě, v Bar-
celoně nebo v holandském Rotterdamu 
v roce 2016. Na všech akcích bylo předsta-
veno celkem přes 85 franchisových systé-
mů, které následně expandovaly do zemí, 
ve kterých FPI působí. 

V případě Vašeho zájmu o účast na 
Global Franchise Foru 2017 v Hambur-
ku zašlete prosím e-mail na: ales.tulpa@
avexsytems.eu. Více informací najdete i na 
internetových stránkách: www.avexsys-
tems.eu nebo www.franchisepool.org. 
Video - Global Franchise Forum in Rotter-
dam 2016 - na webových stránkách AVEX 
systems - Vám přiblíží atmosféru této velmi 
zajímavé akce v minulém roce. 

Představujeme koncepty 
vstupující na český trh

Franchising

GLOBAL FRANCHISE FORUM 2017  
V HAMBURKU – ŠANCE PRO EXPANZI 
FRANCHISOVÝCH SYSTÉMŮ DO EVROPY!

Global Franchise Forum, které se bude konat v Hamburku ve dnech  
26. 4. – 27. 4. 2017, představí franchisové systémy, které plánují expanzi kro-
mě jiných zemí Evropy i do České a Slovenské republiky. Je to velká příležitost 
i pro české a slovenské franchisory k navázání kontaktů s experty na fran-
chisové podnikání, kteří působí v 26 evropských zemích a mohou pro ně vy-
hledat master-franchisové partnery.
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GLOSSY ISLAND NAILBAR & BEAUTY LOUNGE – 
kvalitní koncept péče o ruce a nehty z Německa 
Franchisový koncept z Německa přináší nové 
pojetí péče o krásné ruce a nehty. Exkluzivní de-
sign nehtového studia napodobujícího otevřený 
bar s vysokými stoličkami je v každém prostoru 
středem pozornosti. Stačí přijít, usednout a ne-
chat se obsloužit profesionálním a příjemným 
personálem. Studio nabízí ženám i mužům úpra-
vu a modeling nehtů a ošetření rukou vysoce 
kvalitními produkty renomovaných kosmetic-
kých značek LCN, LaNature a Monteil, a to vše 
bez nutnosti objednání, bez čekání a s možností 
občerstvení. 
Studia v podobě baru jsou umístěna přednostně 
na vysoce frekventovaných místech – v nákupních 
centrech, nákupních pasážích, na letištích či vel-
kých nádražích. Velikost barové verze je 16-20 m2. 
Lze však provozovat i větší formát ve formě klasic-
kého studia krásy umístěného na frekventovaném 
místě a nabízet kromě péče o ruce i další služby, 
jako je péče o obličej, pedikúra atd. Potřebná veli-
kost takovéto provozovny je 90 – 120 m2. 
Koncept Glossy Island byl vyvinut v r. 2010 a od 
roku 2013 je nabízen jako franchisový. V součas-
né době působí v Německu, Rakousku, Švýcar-
sku, Švédsku, Norsku a Kanadě.
Glossy Island Nailbar & Beauty Lounge hledá 
master-franchisového partnera pro ČR.

IDdesign – síť prodejen kvalitního nábytku 
se skandinávským charakterem!
IDdesign je součástí vedoucí dánské sítě pro-
dejen nábytku a bytových doplňků IDdesign 
Group, kde většinovým vlastníkem je známá 
společnost JYSK. Jako jediná ze tří značek této 
sítě nabízí franchisový koncept pro zájemce 
o franchising. Prodejny IDdesign nabízí vysoce 
kvalitní nábytek se skandinávským charak-
terem v rychle rostoucím středním cenovém 
segmentu. Sortiment je rozdělen pro lepší in-
spiraci do čtyř stylových skupin, které umožňují 
uspokojit každého zákazníka, ať již má předsta-
vy romantické, minimalistické nebo moderní. 

Toto uspořádání prodejen zcela jednoznačně 
diferencuje koncept IDdesign od konkurence. 
Spolupráce s předními dánskými i mezinárodní-
mi designery zaručuje neustálou inovaci v na-
bízeném sortimentu. Prodejny jsou umístěny 
buď jako samostatné, tzv. kamenné prodejny, 
na místech s vysokou frekvencí zákazníků, nebo 
jsou integrovány v nákupních centrech. 
Dánský franchisor hledá na českém a sloven-
ském trhu master-franchisového nebo franchiso-
vé partnery. Více informací o konceptu, sortimen-
tu, kvalitě, designu a cenových relacích lze najít 
na internetových stránkách: www.iddesign.com.

NOA NOA – velmi úspěšný dánský franchiso-
vý koncept v oblasti dámského odívání 
Zakladatelé společnosti Noa Noa, holandští bratři 
Harald a Lars Holsteinovi, vytvořili značku NOA 
NOA v r. 1981 s cílem přinést do tehdejší dám-
ské módy ženskost a romantiku. Jméno Noa Noa 
je tahitské slovo, které znamená „jednoduchost 
a harmonie“. Pro zakladatele se stal název sys-
tému dále atributem pro kreativitu, krásu a ne-
konvenční životní styl. Tyto cíle se odráží dodnes 
v módních kolekcích této značky. 
Charakteristickými rysy kolekcí jsou kvalitní ma-
teriály, brilantní zhotovení, promyšlenost detailů 
a jednoduchá elegance. Značka produkuje ročně 
5 kolekcí – jaro, léto, podzim, zima a Vánoce. 
V oblečení značky NOA NOA se ženy cítí žensky 
a elegantně, ale zároveň volně a přirozeně. Sou-
částí kolekcí jsou i boty, kabelky, prádlo, šátky 
či šperky. V sortimentu je i kolekce pro holčičky, 
které chtějí mít oblečení podobné jako jejich ma-
minky – modely jsou zhotovené ve stejném stylu 
jako kolekce pro ženy.
V současné době provozuje NOA NOA celkem 
120 obchodů včetně 50 franchisových ve 25 
zemích a navíc jsou kolekce NOA NOA zastou-
peny v 750 multiznačkových obchodech po ce-
lém světě. Franchisový koncept je mnoha lety 
úspěšně prověřen na tak náročných trzích, jako 
je Německo, Belgie, Holandsko, Anglie, Spojené 
arabské emiráty, Finsko, Norsko a další. Investice 

do prodejny je relativně nízká, ceny nabízených 
výrobků velmi konkurenční při vysoké kvalitě 
materiálů, designu a módních trendů. 
Franchisový koncept NOA NOA hledá na českém 
a slovenském trhu master-franchisového part-
nera. 

PRESSTO - SVĚTOVÝ LÍDR V OBLASTI ČISTÍREN 
Mezinárodní franchisový řetězec Pressto založe-
ný v r. 1994 v Madridu je světovým lídrem v ob-
lasti čistírenských služeb. Působí na 5 kontinen-
tech a ve 24 zemích, kde provozuje 42 vlastních 
a 520 franchisových čistíren. Tento franchisový 
systém je tedy v praxi velmi dobře prověřen 
a vyzkoušen. AVEX systems vyhledal pro Pressto 
master-franchisového partnera pro Českou a Slo-
venskou republiku, který otevře v Praze v dubnu 
2017 první pilotní provozovnu. Nyní hledá Ing.
Tulpa pro Pressto franchisové partnery pro obě 
země. 
Světová značka zaručuje franchisovým partne-
rům rozsáhlou počáteční i průběžnou podporu 
při jejich podnikání. Zejména tento koncept 
nabízí pomoc při vyhledávání míst pro budoucí 
čistírny, analýzu jejich spádové oblasti, přípravu 
otevření každé provozovny, profesionální zaško-
lení všech pracovníků, rozsáhlou marketingovou 
podporu a celou řadu dalších služeb. 

Pressto používá vlastní čisticí programy - BACTE-
ROCIDY a ANTIALERGENY, které umožnují zajistit 
maximální čistotu při zachování původního stavu 
oděvů. Pressto nabízí ve srovnání s konkurencí 
na trhu i čištění různých výrobků a doplňků, jako 
např. dámské kabelky, klobouky, boty, helmy, aj. 
Nabízí současně další úspěšný koncept společ-
nosti, tzv. pressto + plus, což jsou samoobslužné 
prádelny, které jsou často integrovány v rámci 
klasické čistírny. Zákazník se může obsloužit sám 
nebo požádá o asistenci obsluhu čistírny, která 
mu vyprané, vyžehlené a vakuově zabalené prá-
dlo připraví k vyzvednutí. 

Pro všechny 4 uvedené koncepty kontaktujte 
zástupce pro Českou a Slovenskou republiku 
společnost AVEX systems – Ing. Aleše Tulpu: 
ales.tulpa@avexsystems.eu. Více informací 
najdete i na: www.avexsytems.eu - Katalog 
franchis.

Zástupci franchisových systémů na Global Franchise Forum v Rotterdamu 2016

A Tulpa - zástupce za ČR a Slovensko ve FPI
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Snad nejčastějším přístupem 
akademické obce ke značce je 
zkoumání významu značky po-
hledem uživatele, spotřebitele. 
Jen málo pozornosti se věnuje 
značce výrobního podniku, tedy 
toho, kdo je otcem i matkou pro-
duktu, užitné hodnoty, spotře-
bitelské hodnoty, image a řady 
dalších atributů, které se se znač-
kou pojí. Zejména pak tato pro-
blematika nabývá na významu, 
pokud ekonomický producent-
ský subjekt usiluje o širší pojetí 
marketingové komunikace prostřednictvím 
brandu. Mezeru v tomto pojímání se svým pří-
spěvkem snaží zacelit kolektiv autorek ze tří 
vysokých škol na Slovensku, které pod vede-
ním prof. Ing. Ludmily Nagyové, PhD. z  SPU 
Nitra vydaly publikaci ZNAČKA: NOSITEL 
IMIDŽU VÝROBCU (Nitra : SPU, 2016, ISBN 
978-80-552-1556-3, 163 stran). 

Autorský kolektiv se ve třech meritorních 
kapitolách snaží přinést nový pohled na 
hodnotu značky výrobního průmyslového 
slovenského podniku. První kapitola se vě-
nuje obecnějším východiskům analýzy pojmu 
značka z hlediska práva – otázky spojené se 
známkoprávní ochranou a z hlediska marke-
tingu - funkce a úkoly značky, prvky identifi-
kace značky, typologie značek, životní cyklus 
značky a její image. Za klíčové koncepty říze-

ní značky autorky považují její 
identitu, fyzické charakteristiky, 
osobnost značky, kulturní hod-
noty se značkou spojené, vztahy, 
typického uživatele značkového 
produktu a vnímání sebe sama. 
Zkoumají positioning značky 
a nástroje, s nimiž lze vnímání 
značky v zájmových cílových 
skupinách měnit. Kapitolu uza-
vírá soubor námětů na strategii 
řízení značky. 

Cenná na publikaci není výše 
uvedená sumarizace obecných 

informací o značce, ale především to, že vy-
chází z původního průzkumu názorů kom-
petentních zástupců malých (87 podniků), 
středních (25) a velkých (8) průmyslových 
podniků na Slovensku. Průzkum přinesl od-
povědi na řadu otázek, z nichž nejpodstatněj-
šími byly:
•  Propojení strategie budování a řízení znač-

ky s celkovou podnikovou strategií.
•  Charakteristika odpovědnosti a pravomo-

cí při budování a řízení značky produktů 
a značky organizace.

•  Charakteristika podnikových dokumentů 
vztahujících se k budování a řízení značky 
podniku.

•  Způsoby informování cílového trhu o znač-
ce. 

• Monitoring úspěšnosti značky.

Výsledky nebyly příliš povzbudivé a osob-
ně si nedělám iluze, že by snad podobný 
průzkum na vzorku českých podniků dopadl 
výrazně lépe: autorský tým zjistil, že malé prů-
myslové podniky si stále ještě nedostatečně 
uvědomují potřebu budovat a řídit značku 
jako konkurenční výhodu; managementy 
podniků přitom nemají dostatek zkušeností 
a znalostí v budování a řízení značky. Většina 
průmyslových podniků nemá vytvořené a im-
plementované metodiky budování a řízení 
značky, upravující význam hodnoty značky 
pro podnik, zaměstnance a zákazníky. Většina 
malých a středních podniků nemá zpraco-
vané a kodifikované design manuály, v nichž 
právě značka musí mít dominantní postavení 
a hodnotu. Konečně pak došly ke zjištění, že 
mnoho podniků nemá dostatečně zvládnutou 
koordinaci aktivit spojených s budováním 
a managementem značky. 

Proto také 1/5 obsahu publikace tvoří me-
todika budování a řízení značky, což je podle 
mého soudu velmi vítaná pomůcka zejména 
pro ty pracovníky výrobních firem, kteří mají 
na starosti komunikační strategii podniku, do 
níž právě tvorba hodnoty značky a celkového 
firemního brandu nesporně patří.

Jde o zajímavou a v mnoha ohledech inspi-
rativní publikaci, přinášející množství podně-
tů pro zlepšení značkové a širší komunikač-
ní marketingové strategie zejména malých 
a středních podniků. 

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 

Značka – nositel image výrobce
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V působivých Art Deco prostorách hotelu 
Savoy na pražském Pohořelci se vaši ob-
chodní partneři budou cítit skvěle. Hotel 
Savoy je ideálním místem pro odpočinek, 
obchodní schůzky, konference i večírky. 
Nabízí prostory vhodné jak pro menší 
uzavřené akce, tak pro velkou společnost 
a perfektní catering. Výhodou hotelu je, 
že se nachází v naprosté blízkosti Pražské-
ho hradu, jen 20 minut od letiště, a navíc 
s možností snadného parkování.

Pro pořádání menších konferencí, ško-
lení, obchodních setkání a soukromých 
akcí je vhodné netradiční prostředí ang-
losaské knihovny se starodávným krbem. 
Zajímavý prostor nabízí také Ambassa-
dor´s Apartment ideální například pro 
pořádání firemního oběda nebo degustací 
vína a whisky. Klidné prostředí s výhledem 
do dvora a soukromí pro obchodní jednání 
poskytuje Business suite. Pro neformální 
jednání je možné využít pohodlné kožené 

sedačky v lobby baru, který připomíná at-
mosférou klasický anglický klub a nabízí 
bezmála 30 druhů kvalitní whisky z celého 
světa. 

Pro akce většího charakteru můžete vyu-
žít konferenční prostor Savoy Lounge, kte-
rému dominují elegantní sloupy, roman-
tický krb a rozlehlá terasa s okouzlujícím 
výhledem na Prahu, která navýší kapacitu 
až na 150 osob. Světlá a nově zrekonstru-
ovaná Restaurace Hradčany nabízí kro-
mě skvělých jídel mezinárodní kuchyně 
i vhodný prostor pro větší akce až pro 120 
osob. Díky posuvné střeše získá vaše udá-
lost jedinečný romantický nádech a účast-
níci vaší akce nezapomenutelný zážitek.

Hotel Savoy Prague
Keplerova 218/6, 118 00 Prague
Tel.: +420 224 302 430
restaurantdivision@hotelsavoyprague.com
www.hotelsavoyprague.cz

Společnost DHL Express, přední poskyto-
vatel expresních logistických služeb, bude 
bezplatně rozvážet po nemocnicích napříč 
celou Českou republikou monitory dechu 
od Nadace Křižovatka. Podpisem smlouvy 
bylo k 1. 1. 2017 zahájeno nové partnerství 
s Nadací Křižovatka, mimovládní nezisko-
vou organizací. Ta od svého založení v roce 
1995 šíří jako jediná v České republice po-
vědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců 
(SIDS), který ohrožuje všechny děti v obdo-
bí prvního roku života. Díky dárcům a spon-
zorům pomáhá Nadace Křižovatka pro-
střednictvím projektu „Maminko, dýchám" 
vybavit české nemocnice, jejich novoroze-
necká, dětská a JIP oddělení monitory de-
chu Babysense II.

„Spolupráce s Nadací Křižovatka nás vel-
mi těší a dokládá zájem DHL Express aktiv-
ně se podílet na lokálních projektech, které 
mají pozitivní dopad na celou společnost,“ 
říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL 

Česká marketingová společnost vyhlási-
la dvanáctý ročník soutěže MARKETÉR 
ROKU. Tentokrát za rok 2016. Vyhlášení 
této významné odborné i společenské udá-
losti proběhlo v rámci konání semináře 
Zkušenosti marketingově orientované fir-
my, který pořádala Česká marketingové spo-
lečnost spolu s Klubem učitelů marketingu 
na Novotného lávce v Praze 1 dne 30. 11. 
2016. Slavnostního aktu se za Českou marke-
tingovou společnost zúčastnili prezidentka 
společnosti doc. Jitka Vysekalová a další čle-
nové prezidia. Tradičně podpořil vyhlášení 
soutěže svým osobním sdělením prof. Phi-
lip Kotler, osobnost světového marketingu.

Jedním z hlavních cílů České marketingo-
vé společnosti je podpora marketingu jako 

nezbytného faktoru rozvoje a konkurence-
schopnosti naší ekonomiky. Mezi cestami 
k jeho dosažení získala významnou roli sou-
těž o Marketéra roku, která vstupuje již do 
dvanáctého ročníku. Přihlášené projekty se 
především hodnotí z pohledu inovativnos-
ti, efektivnosti, rozvoje metod a principu 
marketingu včetně dodržení etických a dal-
ších předpokladů. 

Souběžně probíhá soutěž Mladý delfín 
pro vysokoškoláky studijních oborů zamě-
řených na marketing, tentokrát si mohou 
studenti vybrat ze dvou témat: 

Téma 1: Proměňte svou myšlenku v pro-
dukt a navrhněte způsob jak ho v prostředí 
současného trhu prosadit.

Téma 2: Jak komunikovat značku Made in 
Czechia ve vybraném regionu světa.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2017. 
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 
se koná 18. května 2017 v Divadelním klubu 
Lávka na Novotného lávce v Praze 1.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způ-
sobu podávání přihlášek, jsou k dispozici 
na www.cms-cma.cz, případně je možno 
směrovat další dotazy na emailovou adresu 
info@cms-cma.cz.

Express pro Českou republiku a střední Ev-
ropu. „Odhadujeme, že měsíčně takto zajis-
tíme přepravu více než 150 zásilek s monito-
ry, které jsou tou nejlepší ochranou kojenců 
ohrožených Syndromem náhlého úmrtí. 
Pro naši společnost se jedná o dlouhodobou 
spolupráci v oblasti CSR, která u nás nemá 
v tomto rozsahu obdoby, “ doplňuje rozsah 
spolupráce Kateřina Zrcková, marketingová 
manažerka DHL Express.

Stylové
konferenční
prostory
v hotelu Savoy

Maminko,  
tatínku, můžete 
klidně spát…  
i díky DHL Express

Marketér roku již podvanácté
Přihlaste své kandidáty do soutěže!


