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Vážení a milí čtenáři,

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

Brands&Stories představil čtenářům již stovky značek a 9 let 
poukazuje na to, že u nás je co obdivovat, ať již jsou to znač-
ky, které založil kdysi dávno předek současného vedení, nebo 
vzniklé před několika málo lety. Ani část Stores nezůstávala 
pozadu. Vyprofilovala se jako odborné periodikum, které je re-
spektované mnoha asociacemi a odbornými seskupeními u nás 
i v zahraničí.

Moje ohlédnutí za devíti lety působení na poli B2B časopisů 
chci ale především využít k díkům. Děkuji všem svým spolupra-
covníkům, zejména grafikovi Jindrovi Liebichovi, který celých 
9 let svojí grafikou povznáší úroveň časopisu. Vážím si i toho, 
že skutečné špičky a odborníci v nejrůznějších oborech jsou 
ochotni přispívat a publikovat u nás a patří jim také můj veliký 
dík. Těší mě také to, že již roky můžeme podporovat chráněnou 
dílnu A-mano, která nám svědomitě balí a kompletuje každé 
vydání. A samozřejmě můj velký dík patří i vám čtenářům, kte-
ří nás čtete.

A na co se můžete v tomto narozeninovém vydání těšit? 25 let 
na trhu s námi slaví společnost Oxalis – „to nejlepší z čaje 
a kávy“. Značka Manufaktura zase představí svoje limitované 
kolekce, které byly vytvořeny u příležitosti 100. výročí založení 
republiky. Přes 170 let stará značka CROSS nám dá nahlédnout 
do tajů světovosti luxusních psacích potřeb. Naopak zcela mladá 
značka 24SAFE vám ke svému představení přikládá voucher na 
vyzkoušení svých služeb zdarma.

Přeji Vám příjemné počtení a nádherné babí léto.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

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

STÁHNI  
CP Clicker  
z iTunes® nebo 
Google PlayTM

SPUSŤ  
a namiř  
na reklamní 
sdělení

SURFUJ  
a sdílej  
další  
virtuální obsah

SEJMI 
vybraný 
záběr

Ph
ot

o 
by

 e
fi

Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, ze-
jména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis 
nedostáváte, objednejte prosím na sekretariát@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis 
nadále nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na sekretariat@pribehyznacek.cz 
a Vaše jméno bude z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také 
budeme bezplatně Brands&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po 
jejím objednání. Vydavatel se řídí předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním 
základem zpracování osobních údajů (identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce kor-
porace jménem, příjmením a adresou pro zasílání) je oprávněný zájem vydavatele opti-
malizovat užití svého know -how za účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech 
v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou tištěného média. Osobní údaje 
a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní údaje jsou sbírány z veřej-
ných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikatele vydavateli nebo na 
základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami ochrany osobních 
údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.

slaví
Brands&Stories

narozeniny
9.

Vysočina Convention Bureau
Na Stoupách 144/3 l 586 01 Jihlava

Tel: +420 734 691 423 l E-mail: info@vysocinaconvention.cz
www.vysocinaconvention.cz

Vysočina
místo setkávání

Foto: Ladislav Renner
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„Výběr nového názvu společnosti odráží sku-
tečnost, že světlo nabývá nového významu 
a promlouvá stále inteligentnějším jazykem,“ 
říká Eric Rondolat, výkonný ředitel Signify. 
„Nové jméno vyjadřuje naší strategickou vizi 
a záměr odhalit mimořádný potenciál světla, 
který dokáže změnit svět.“ 

Společnost byla založena jako součást Philips 
v nizozemském Eindhovenu před více než 
127 lety. V roce 2016 se od Philips oddělila 
a stala se samostatnou společností kotova-
nou na burzovním trhu Euronext v Amste-
rodamu. V březnu 2018 pak byla společnost 
zařazena do benchmarku indexu AEX. Byla 
původním průkopníkem při vývoji elektric-
kých 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 ener-
gii, koncentraci i zábavu.

Společnost s účelem
Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově ve-
doucí firmou v oblasti světelných produktů 
jak pro profesionály, tak pro koncové zákaz-
níky a osvětlení v rámci internetu věcí. Pro-
dukty značky Philips a systém propojeného 
osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí 

obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně 
života v domácnostech, budovách i na veřej-
ných prostranstvích. Signify, dříve Philips 
Lighting, slouží profesionálům i běžným spo-
třebitelům, přetváří městské prostory, komu-
nity, pracoviště, stadiony, budovy, nákupní 
centra a domovy. Jejich produkty, systémy 
a služby pomáhají zákazníkům maximali-
zovat využití energie, podporovat účinnost 
a poskytovat nové zážitky a služby.

„Řídíme se zásadou, že světlo je naprosto 
nezbytné,“ dodává Eric Rondolat. „A tím, že 
jej propojujeme do sítí, software, senzorů 
a platforem internetu věcí, otevíráme dveře 
chytřejší budoucnosti.“

Osvětlení v propojeném světě
Společnost Signify je lídrem v současném 
vývoji tzv. connected lighting, tedy propoje-
ných osvětlovacích systémů a služeb. Chce 
zvýšit energetickou účinnost a správu pra-
covních prostředí způsobem ohleduplněj-
ším k životnímu prostředí. K tomu využívá 
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.

Portfolio značek osvětlení
Obchodní činnost společnosti Signify je 
rozdělena do čtyř obchodních skupin: LED, 
Žárovky, Profesionálové a Domov. Portfolio 
značek zahrnuje mnoho inovativních dílčích 
značek, jako jsou Philips Hue pro inteligent-
ní domácnosti a Philips ColorKinetics pro 
systémy LED osvětlení. Interact je bezpečná 
rozšiřitelná platforma IoT, která shromažďu-
je a sdílí data mezi propojenými světelnými 
body, snímači a zařízeními integrovanými 

do systémů propojeného osvětlení Interact. 
Prostřednictvím energických kampaní, vý-
razných designů a inovativní technologie 
jsou Modular Lighting Instruments průkop-
nickým architektonickým osvětlením s pří-
stupem již téměř 35 let. Řada Modular, která 
vždy předjímala nové trendy, nabízí špičkové 
produkty s moderní technologií, jež vynikají 
nad ostatními. Oceňovaná svítidla pro spo-
třební, technické a architektonické osvětlení 
nesou značku Luceplan. Svítidla Luceplan 
ztělesňují bohatou historii nadšení pro de-
sign i jedinečné pozornosti věnované detailu 
a nabízejí mezinárodně uznávané produkty 
od Milána až po New York.

Brighter lives, better world
Udržitelnost je neodmyslitelnou součástí 
společnosti Signify. Jejím cílem je uvolnit 
mimořádný potenciál světla pro získání jas-
nějších životů a lepšího světa. Změnou způ-
sobu vytváření a používání světla může zlep-
šit životy a pozitivně ovlivnit celou planetu. 
V průběhu minulých 127 let stála společnost 
Signify za mnoha klíčovými průlomy v oblas-
ti udržitelného osvětlení a byla hnací silou 
několika předních technologických inovací, 
včetně LED technologie.

www.signify.com

Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dnes v návaznosti na změnu stanov společnosti začal pou-

žívat nový název firmy a změnil tak své jméno z Philips Lighting na Signify. Společnost Signify bude i nadále u svých 

produktů na základě existující licenční dohody s Royal Philips používat značku Philips, která je považována za nej-

důvěryhodnější značku osvětlení na světě. Firma očekává, že k formální změně jména ve všech zemích, kde je Signify 

aktivní, dojde do začátku roku 2019. Firma, která zaměstnává přibližně 32.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích 

světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Má výrobní závody ve všech hlavních 

oblastech světa a produkty, systémy a služby se prodávají ve 180 zemích.

Zkušební kabinky bývají v praxi často nejslab-
ším místem celého obchodu s oděvy. Studie 
ukazují, že 60 % nákupních rozhodnutí je uči-
něno právě ve zkušební kabince. Proto je na-
prosto zásadní, aby se zákazníci v kabince viděli 
v příznivém světle. Ale mnohé ženy nám dají 
za pravdu, že se v kabince mnohdy necítí dob-
ře. Nelichotivé světlo způsobí, že se samy sobě 
v modelu nelíbí, ještě k tomu díky světelným 
systémům, které vyzařují teplo, se zpotí a zne-
chuceně z kabinky odchází samozřejmě bez 
zakoupení. K tomu se přidává stísněný prostor, 
nevhodný způsob zavírání kabinky, absence 
háčků či poliček na odložení kabelky a oděvů 
a další. Na tento rozšířený a neřešený problém 
řetězců s módou chtěla poukázat agentura 
World of Online, která rozjela kampaň za lepší 
úroveň kabinek a prostřednictvím sociálních sítí 
mapovala úroveň zkušebních kabinek.
Tuto iniciativu podpořila i společnost Signify, 
protože má pro retailery skvělé řešení. Její sor-
timent maloobchodního osvětlení, které vylep-
šuje vzhled, může pomoci zlepšení dosáhnout. 
Systém PerfectScene, určený pro zkušební ka-
binky, dává zákazníkům tu správnou náladu pro 
nakupování. Zákazníci v obchodě zůstávají déle 
a prodej se zvýší i o 15 %.
Hlavní fáze kampaně #zanormalnikabinky, po-
řádáná agenturou World of Online, proběhla 
od 15. 6. do 26. 7. a během svého působení 
oslovila přes 2 miliony lidí. Během této doby 

měli lidé na sociálních sítích možnost hlasovat 
o kvalitách kabinek v jednotlivých retailových 
řetězcích. Hodnocení probíhalo primárně pro-
střednictvím instagramového profilu @zanor-
malnikabinky. Mezi důležitá kritéria patřila na-
příklad velikost dveří kabinky a kvalita zavírání, 
celkový prostor uvnitř, kvalita osvětlení nebo 
čistota. Největším trnem v patě většiny respon-
dentek bylo vnitřní osvětlení. I kvůli němu do-
padl ze všech nejhůře řetězec Tally Weijl, jehož 
kvůli špatnému světlu odsoudilo přes 150 lidí. 
Druhý od konce se umístil New Yorker. 
Nejlepšími kabinkami naproti tomu podle zá-
kazníků v současnosti disponuje obchod Fore-
ver 21, na jehož kvalitách se shodla naprostá 
většina respondentů. Díky přirozenému bílému 
světlu, které nezvýrazňuje, ani nepřikrášluje, 
bezpečnému zavírání dveří a pocitu soukromí 
se spoustou prostoru si získaly sympatie pře-
vážné části zákaznic.
Firma World of Online vypustila shrnující case 
study s výsledky jednotlivých obchodů. Za nej-
větší úspěch kampaně však považuje otevře-
ní dialogu. Jak mezi zákazníky a obchodními 
řetězci, tak i jednotlivých prodejců s firmami, 
zabývajících se designem a vnitřním vybave-
ním kabinek. Naprostá většina se shoduje, že 
situaci je potřeba zlepšit a přizpůsobit prostředí 
21. století, v němž inteligentní osvětlení k zr-
cadlům anebo interaktivní prvky ve zkušebním 
prostředí nejsou ničím zvláštním. 

Partnerem kampaně #zanormalnikabinky

SPUSŤ CP na svém mobilu
a namiř na obrázek
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Banky? Zkuste něco lepšího
První, co vás napadne při úschově vaší hoto-
vosti či cenností mimo domácnost, je zřejmě 
schránka v některé z bank. Ať už se jedná 
o osobní dokumenty, zlato, důvěrné materiá-
ly nebo šperky po babičce, bankovní schrán-
ky nabízejí relativní bezpečí. Ovšem při 
podrobném srovnání s jinými institucemi 
nabízejícími tyto služby vyjde najevo, že změ-
nou provozovatele můžete výrazně ušetřit, 
ke schránce můžete přistupovat kdykoli, úpl-
ně anonymně a lze do ní ukládat i hotovost. 
Vaše cennosti tu zároveň budou v podstatně 
větším bezpečí a ještě pojištěné - a to včetně 
hotovosti!

 

Větší bezpečí, kvalitnější služby
Bezpečnější uložení věcí, které jsou vám dra-
hé, vám nabídne v podstatě každý poskytova-
tel. Rozhodujícím kritériem pro volbu komu 
svěřit své cennosti se stává cena a rozsah po-
skytovaných služeb. Pokud doposud bezpeč-
nostní schránku nemáte, ale uvažujete o je-
jím zřízení, případně už jste si ji prozřetelně 
pořídili v některé bank, měli byste vědět, že 
váš majetek může být uchován i za lepších 
podmínek, s garancí větší bezpečnosti a pře-
devším se zajištěním služeb, které v bance 
nejsou samozřejmostí.

Nonstop servis a žádné zbytečnosti
Většina poskytovatelů nabízí svým klientům 
srovnatelné ceny. V čem ale můžeme najít 
velké rozdíly, jsou právě služby. Potřebujete 
jít do své schránky v sobotu odpoledne, ve 
tři hodiny v noci nebo třeba během státního 
svátku, s tím, že budete během pěti minut 
obslouženi? To je v bankovních institucích 
nemyslitelné. Ovšem dnes už je tento nad-
standardní servis naštěstí běžný nejen ve svě-
tě, ale i u nás. 

Největší benefit je anonymita 
Nemusíte se pohybovat na hraně zákona 
nebo se skrývat před finančním úřadem či 
exekutorem, abyste ocenili jednu z nejláka-
vějších výhod, kterou ale nabízejí jen neban-
kovní instituce. Tou je přístup ke schránce 
bez prokazování totožnosti, pouze s čipovou 
vstupní kartou, pinem, klíčem od schránky 
a případně otiskem prstu. Tuzemské ban-
kovní domy totiž podléhají dohledu České 
národní banky, a tudíž i úřadům, takže v pří-

padě uložení cenností v jejich schránkách 
nezůstane váš majetek skryt tak, jako v přípa-
dě soukromých firem nabízejících tyto služ-
by. Jedním z nejlákavějších benefitů neban-
kovních institucí je tedy naprostá anonymita.

Neomezené pojištění i pro hotovost
Bezpečnostní schránky, které se nalézají 
v podzemním sejfu a do výdejních míst jsou 
robotem vyzvednuty po zadání všech bez-
pečnostních prvků, jsou díky absenci lidské-

ho faktoru téměř nedobytné. Pro zákazníkův 
lepší pocit je ale stejně důležitou součástí 
schránky i její pojištění. Bankovní instituce 
ze srovnání opět vycházejí o dost hůře, pro-
tože u nich nelze počítat s pojištěním hoto-
vosti. U bezpečnostních schránek nebankov-
ních poskytovatelů je výše krytí bez omezení 
a vztahuje se i na hotovost. 

Usnadněte si život a ušetřete
A pokud už schránku máte, záleží vám na 
bezpečnosti vašich cenností i hotovosti a zá-
roveň chcete ušetřit, nabízí se vám v rámci 
akční nabídky renomované značky 24SAFE 
jedinečná možnost, jak si převést bezpeč-
nostní schránku z vaší banky s garancí nižší 
ceny až na 7 let. Založení schránky zabere 
10 minut a s administrativou, spojenou s vý-
povědí stávající smlouvy v bance, vám rádi 
pomohou.

     

Když je pro vás
anonymita
na prvním místě
Otázku, kde nejlépe v dnešní době uschovat peníze a cennosti, si 
pokládá čím dál více lidí. To, že vaše domácnost či kancelář není tím 
nejlepším řešením, si dnes uvědomuje většina z nás. Metody zlodějů 
jsou čím dál sofistikovanější, ale vaše prostředky nejsou z mnoha 
příčin v úplném bezpečí ani v institucích, které by se mohly na první 
pohled zdát nejbezpečnější, tedy v bankách. Řešení ale existuje.

24SAFE
Pronájem bezpečnostních schránek
Na Poříčí 1071/17
Nové Město, 110 00 Praha 1
+420 222 866 866
tel. podpora 24 hodin denně
info@24safe.cz
www.24safe.cz
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Začátky byly kruté
Příběh značky Jordi’s Chocolate, patřící dvě-
ma kamarádům Jiřímu Stejskalovi a Lukášovi 
Koudelkovi, se začal odvíjet v létě roku 2010 
v Hradci Králové. Oba pracovali v pohostin-
ství a měli touhu se osamostatnit, jenže na 
vlastní hospodu neměli prostředky. Tak roz-
mýšleli, co by mohli vyrábět, a přišli právě na 
čokoládu. V naší zemi se toho tou dobou vyrá-
bělo všeobecně velmi málo a čokoláda už vů-
bec ne. Tradice končící první republikou byla 
přetrhána a nebylo na co navazovat a kde brát 
zkušenosti. Výrobou čokolády v malém se ni-
kdo nezabýval a tak si Jiří a Lukáš řekli, že do 
toho půjdou. Název firmy vymýšleli s tím, že 
třeba jednou se dostanou se svojí čokoládou 
i za hranice, a proto nechtěli vyloženě český. 
Jordi’s Chocolate vzniklo z hovorového vý-
razu z katalánštiny, který znamenal „Jirkova“ 
čokoláda. Pronajali si krámek pro salon čoko-
lády na starém městě v Hradci Králové a zača-
li prodávat dovozovou tabulkovou čokoládu. 
Dobu, ve které nikdo nepřicházel, vyplňovali 

studiem historie čokolády a její výroby a vě-
řili svému plánu, že to dokážou a čokoládu 
začnou vyrábět. Jenže vlastních úspor nebylo 
tolik, stát ani banky u nás začínajícím nepo-
máhají, žádná úleva na rozjezd, nic je nezají-
má. Všimnou si jich, až když je co kontrolovat 
a je jak komplikovat živnostníkům podnikání. 
Žádného investora také neměli. Zpočátku se 
zakladatelé firmy domnívali, že investice na 
pořízení továrny jsou o mnoha milionech. 
Podrobným studiem a vymýšlením však zjis-
tili, že na zahájení malé výroby by jim stači-
lo čtyři sta tisíc korun. A jak už to tak bývá, 
pomoc přichází nečekaně. Majitel domu, kde 
měli pronajatý krámek, se s nimi začal bavit 
o dalším pronájmu, a když zjistil, že mají ote-
vřeno denně od 8 do 20 hodin, jak jsou zapá-
lení do svých plánů a že to myslí vážně, půjčil 
jim peníze.

První dovezené boby, první vlastí čokoláda
A tak za dva roky od zrodu myšlenky, tedy 
v roce 2012, kdy už o čokoládách a výrobě 

měli zakladatelé firmy zjištěno snad všechno, 
dovezli svoje první kakaové boby a v neda-
lekých Třebechovicích si zřídili svoji malou 
továrnu na čokoládu. Existují tisíce druhů 
kakaovníků a každá odrůda způsobuje jinou 
chuť čokolády. Oficiální název kakaovníku 
je Theobroma Cacao, což v překladu zname-
ná potrava bohů. Výslednou chuť čokolády 
ovlivňuje i to, pod čím kakaovník vyrostl, 
v jaké půdě a toto poznávání Jirku s Lukášem 
fascinovalo. Věděli už v začátcích, z jakých 
zemí lze boby dovážet a zhruba jaký je po-
stup výroby, ale na svoje receptury výroby si 
museli přijít sami. Žádný vzorec vám nikdo 
neprozradí. Ale bavilo je to, zkoušeli, ochut-
návali, poznali taje bobů a tak se rodila jejich 
vysněná čokoláda. Zpočátku to prý byla spíš 
velká alchymie a na výrobu čokolády přichá-
zeli metodou pokus a omyl. Ale pomohlo jim 
i to, že oba byli z gastronomie, takže věděli, 
jak se potraviny a suroviny chovají. Když 
vzpomínají na své začátky, jejich velkým mo-
torem do dalších zkoumání bylo i to, že hned 

Za první republiky byla naše země téměř velmocí ve výrobě čokolády. Od těchto dob se u nás málokdo pustil do malovýroby 
čokolády z dovezených kakaových bobů, tzv. bean-to-bar čokolády. Zakladatelé čokolády Jordi’s Chocolate byli první, kteří 
se o to před osmi lety pokusili, a vyšlo to. Dnes dovážejí a zpracovávají ve své malé továrničce na čokoládu 7 tun bobů ročně 
a vyrábějí svoji tabulkovou čokoládu. V nápaditých obalech ji prodávají ve svém krámku v Hradci Králové, velkoobchodně 
i jako firemní dárky. Právě pro toto využití Vám Jordi’s Chocolate chceme přiblížit. Čokoláda je prostě od pradávna fenomé-
nem, který každému chutná a uklidňuje nervy. V dnešní době se zase její sláva navrací i do marketingu a používá se jako 
pozornost obchodním partnerům a návštěvníkům nejrůznějších eventů, konferencí či jiných marketingových akcí. 

česká bean-to-bar čokoláda

Slovo čokoláda vzniklo z aztéckého slova xocolatl 
(xococ = kyselý, atl = voda), což bylo pro Evropany 
těžko vyslovitelné, takže se modifikovalo do mno-
ha jazyků podobné – anglicky „chocolate“, němec-
ky „Schokolade“, francouzsky „chocolat“, italsky 
„cioccolata“ apod.
První tabulka čokolády se v Evropě objevila v roce 
1847, a to ještě jako velmi nekvalitní a hrudkovitá 
tabulka. Na kvalitní pralinky si muselo lidstvo po-
čkat až do roku 1913. Ovšem novodobá historie čo-
kolády na evropském kontinentu se začala psát již 
v roce 1517, kdy ji poprvé dovezl španělský cesto-
vatel Hernán Cortés. Tak se vlastně Španělsko stalo 
kolébkou tohoto hnědého zlata.

třicet kilogramů čokolády. Dovnitř se nasypou 
kousky kakaových bobů, které se v hrnci mezi 
kamennými koly rozemelou. Vznikne tekutá 
hmota, a když do ní nepřidáte nic, máte 100% 
čokoládu. Když přidáte cukr, máte méně pro-
centní tmavou, a když přidáte ještě mléko, 
dostanete mléčnou. Některé druhy čokolád 
se ještě zjemňují v dalším stroji. Pak se tekutá 
čokoláda vylije do forem. Zchlazené tabulky 
čokolády pokračují do balírny. Tam se balí nej-
prve do hygienických nepropustných obalů 
a pak ještě do papírových obalů. 

Dnešní Jordi’s Chocolate
V současnosti nabízí Jordi’s Chocolate 24 
druhů čokolád a to se musí krotit, aby nevy-
mýšleli další a další. Každá je zabalena kro-
mě do hygienických celofánových obalů do 
papírových přebalů. Ty si majitelé navrhli 
sami, a že se jim povedly, o tom svědčí i to, že 
za nimi chodí designéři, aby se tím zabývali 
a navrhli obaly na zakázku pro jiné potravi-
ny. Ale to nebyl záměr, je to o tom, že oni to 
pro sebe dělají od srdce a se zápalem pro věc. 
Čokolády Jordi’s Chocolate najdete v kamen-
ných, většinou specializovaných obchodech 
po republice i na e-shopu. Můžete si je objed-
nat také pro svoje marketingové účely napří-
mo u majitelů. Jejich využití je nepřeberné. 
Čokoládou nepohrne nikdo, ani obchodní 
partner, zaměstnanec či účastník eventu. 
Ale jedinečné nejsou jen obaly, hlavně chutě 
této čokolády. Svědčí o tom i to, že dokázaly 
obstát ve velké světové konkurenci. Čokolády 
Jordi´s získaly celkem 7 ocenění v prestižní 
soutěži Academy of Chocolate v Londýně, 
a to v letech 2015, 2016 a 2017.

A přání do budoucna?
Při rozhovoru s majiteli, kteří nejezdí „bavo-
ráky“, peníze vrážejí zpět do firmy, jsou stále 
nadšení pro výrobu čokolády a naplňuje je 

to, se nám líbily kromě jejich názorů na pod-
nikání také jejich plány do budoucna. Jirka 
pravil rezolutně, že jejich cílem je dosáh-
nout dvanáct tun zpracovaných bobů ročně 
a dost. Pak už se jen zdokonalovat, ale nerůst 
dál. Další jejich metou k vylepšení je posílit 
e-shop. No a Lukáš při zamyšlení se nad přá-
ním v businessu stroze konstatoval: „Aby nás 
stát nechal podnikat. To je celé.“

A my se k tomu názoru připojujeme, pro-
tože to, jak se stát chová k živnostníkům, po-
sloucháme v příbězích značek stále. Ale kluci 
z Jordi’s Chocolate mají to štěstí, že vyrábějí 
čokoládu, protože ta „obaluje nervy“!

www.jordis.cz

první čokoláda se jim povedla, i když s tou 
dnešní se ale pochopitelně srovnat nedá.

Jak to je s dovozem bobů
Zakladatelé Jordi’s Chocolate měli zjištěno, 
že kakaové boby lze dovážet z Kolumbie, 
Madagaskaru, Hondurasu, Vietnamu a Vene-
zuely. Konkrétní dodavatele si vybírali podle 
toho, jakou mají pověst, cenu a kvalitu bobů 
a hlavně podle toho, kdo se s nimi bavil. 
V těch zemích nemluvíte s lidmi na plantá-
žích, většinou to mají pod palcem Evropani. 
U všech jsou ale problémy, pořád musíte če-
kat. O pravidelných dodávkách tehdy nemoh-
la být řeč. Byli malí, začínající a dodavatelé je 
nebrali vážně, nezajímali je. Poslali boby, až 
když uspokojili velké odběratele a něco jim 
zbylo. Kakaové boby se sklízí dvakrát ročně 
a někdy se stalo, že se na ně nedostalo. Ale 
právě v tom vám leží peníze, které nemůže-
te výrobou zhodnotit. S importem jim tehdy 
také nikdo nepomohl. Pracovali intenzivně 
na tom, aby na všechno přišli. Mluvili s amba-
sádami, chtěli pomoct s dovozem bobů, ale 
rychle pochopili, že to takhle moc nefunguje, 
že naše země nepodporuje ty menší, kteří by 
měli kam vyrůst.

Na počátku ruční výroba
V pronajatých prostorách na výrobu čokolá-
dy neměli zpočátku strojové vybavení, takže 
vše byla velká dřina. Začínali s hmoždířem, 
u kterého se střídali. Také formy na čokoládu 
jsou velmi nákladnou záležitostí. Na vlastní si 
museli dlouho počkat. Z počátku používali 
no-name formy ze zahraničí. Dovezené boby 
se musí vždy ručně přebrat, protože do čoko-
lády se nesmí dostat nic, co tam nepatří. Pak 
se musí upražit a odslupkovat. Základními su-
rovinami pro výrobu čokolády jsou tedy kaka-
ové boby a cukr. V Jordi’s Chocolate je to vý-
hradně třtinový cukr. V případě mléka, které 
se přidává do mléčných čokolád, je zde použí-
váno i kozí a ovčí, což není běžné. Do speciál-
ních čokolád přidávají ale i čaj, sůl, pepř nebo 
chilli. Nejsou to ovšem žádné jejich experi-
menty, jsou to paradoxně ty nejstarší kombi-
nace, které čokoláda ve světě zná. O kultivaci 
kakaových bobů věděli hodně již Aztékové, 
ale cukr, který nám připadá naprosto běžný, 
se začal přidávat do čokolády až v Evropě, a to 
o mnoho let později. Základní surovina putuje 
do mlýnku. Jirka a Lukáš začínali se strojem na 
2,5 kila čokolády, dnes mají tři velké - každý na 
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Už v letech 1955 až 1969 firma pod upra-
veným názvem Canon na trh uvedla neuvě-
řitelných 54 modelů fotoaparátů. A obrovský 
úspěch slavila s 35mm modelem Canonet, 
jemuž Canon umetal cestu k zákazníkům 
pomocí sloganu „Každý si ho může pořídit, 
každý může fotografovat". Jeho přijetí mezi 
zákazníky bylo ohromující. Během dalších 
dvou let se Canonetů prodalo na jeden mili-
on kusů. Základy úspěšné obchodní společ-
nosti byly položeny.

Další revoluci přinesl o více než čtvrtstole-
tí později systém EOS (Electronic and Opti-
cal System), který je jednou z vlajkových lodí 
společnosti Canon až doposud. Tvoří ho fo-
toaparáty s výměnnými objektivy a výměnné 
objektivy řady EF. A opět zvítězil na plné čáře 
– fotografové oceňovali například jeho auto-
matické zaostřování. Dalším potvrzením síly 
Canon byla první digitální zrcadlovka, která 
zahájila digitální éru, jež trvá dodnes. Canon 
v rámci příslušenství pro digitální zrcadlov-
ky nabízí širokou škálu výměnných objekti-
vů, externích blesků a dalších produktů. 

Canon vyniká také v nabídce kompaktních 
fotoaparátů, které v posledních letech svádí 
těžký, ale úspěšný boj s mobilními telefony 
a dalšími mobilními zařízeními. Důkazem je 
novinka v podobě modelu PowerShot SX740 
HS, která sází na ohromující zoom (40x op-

tický zoom), ale v duchu moderní doby i na 
Wi-Fi a Bluetooth konektivitu, která dovoluje 
snímky poslat z fotoaparátu do mobilního za-
řízení a z něj rovnou na sociální sítě. A skoro 
žádný fotoaparát Canon se dnes neobejde 
bez výklopného displeje, kterým uděláte to 
nejlepší selfie. Stylové kompaktní fotoapará-
ty IXUS, profesionálnější řada PowerShot SX 
a nejvyšší řada PowerShot G – to jsou fotoa-
paráty do kapsy v nabídce Canon.

Dalším trendem dnešní doby jsou takzva-
né bezzrcadlovky, odpovídající na zájem zá-
kazníků, kteří chtějí uživatelsky přístupné 
stroje a co nejlepší technické specifikace 
v kompaktním těle. Příkladem je Canon EOS 
M50, který má blíže k praktickému kompak-
tu, ale přitom se pyšní snímačem velikosti di-

gitální zrcadlovky a neuvěřitelným výpočet-
ním výkonem. Život svých majitelů dělá EOS 
M50 snazší i díky otočnému dotykovému dis-
pleji. Fotografičtí začátečníci zvyklí na použí-
vání telefonu pak ocení způsob zaostřování 
a přetahování dotykem prstu na displeji.

Canon má se svými produkty velký 
úspěch, pravidelně dostává např. ocenění 
asociací TIPA či EISA. Pro tento rok získaly 
ocenění EISA např. digitální zrcadlovka EOS 
6D mark II, bezzrcadlovka EOS M50 či inova-
tivní automatický blesk Speedlite 470EX-AI.

Canon samozřejmě vyvíjí a vyrábí i video-
kamery. Sestava amatérských kamer LEGRIA 
pokrývá řešení pro rodinné zadání, ale potě-
ší i náročnější příznivce pro natáčení obrazu. 
V nabídce jsou i 4K kamery či filmové profe-
sionální kamery EOS CINEMA. K těm Canon 
dále nabízí i filmové objektivy CINE.

V širokém portfoliu společnosti Canon 
jsou také projektory. Sestava multimediál-
ních projektorů Canon pro přesnou repro-
dukci obrazu je složená z projektorů řady LV, 
nabízející za dobrou cenu špičkovou projek-
ci pro školní a kancelářské účely, XEED pro-
jektory pro použití ve větších sálech a před-
náškových místnostech a silných laserových 
DLP projektorů řady LX.

Canon se věnuje i vývoji a výrobě daleko-
hledů. Loni uvedené modely s 10násobným, 

12násobným a 14násobným zvětšením byly 
vůbec prvními, které využívají nový systém 
stabilizace s posunem optického členu. Díky 
této technologii mají uživatelé k dispozici 
vyšší optickou kvalitu a lepší zážitky spojené 
se stabilnějším pohledem.

Možná jste to nevěděli, ale Canon má ve 
své nabídce také kalkulačky. A to už od roku 
1964. Prim nyní hrají barevné modely, které 
dokazují, že výběr kalkulačky nemusí být 
nuda. Kalkulačky Canon LS-123K zpříjemní 
a rozveselí život svým majitelům. Jsou totiž 
dostupné v šesti metalických barvách. A kro-
mě toho jsou šetrné k životnímu prostředí, 
protože jsou z části vyrobené z recyklova-
ných materiálů. 

A co se týče uceleného portfolia spotřební 
elektroniky, zapomenout samozřejmě nesmí-
me na zařízení pro tisk a kopírování. Vlajko-
vou lodí jsou modely inkoustových zařízení 
řady PIXMA. Různá barevná provedení, inte-
grovaný dotykový displej, funkce jako skeno-
vání nebo kopírování nebo propojení s počí-

tačem, telefonem či tabletem přes Wi-Fi nebo 
Bluetooth či doplnitelné zásobníky inkoustu 
– to jsou jen některé funkce, kterými si in-
koustová zařízení řady PIXMA získávají své 
zákazníky. Všestranné řešení nejen do malých 
kanceláří pak dále nabízí zařízení řady MAXI-
FY. Canon ale plní přání i těm, kteří chtějí 
něco navíc. Například nová, bezinkoustová 
a doslova kapesní tiskárna Canon Zoemini, 
kterou můžete vzít kamkoliv na party a tisk-

nout na ni snímky, vyfocené třeba před pár 
sekundami, je určitě velkým hitem. Podobně 
užitečné jsou i tiskárny řady SELPHY s mož-
ností tisku fotografií v profesionální kvalitě 
naprosto kdekoliv, doma i na cestách. V na-
bídce nemohou ale chybět ani skenery, které 
usnadňují práci všem, kdo chtějí fungovat 
rychle, jednoduše a efektivně.

Canon nabízí také digitální služby pro 
zpracování vámi nafocených obrázků. Úloži-
ště Canon irista poskytuje prostor pro uklá-
dání vašich vzpomínek a aplikace Lifecake 
nabízí snadné sdílení snímků vašich dětí pro 
uzavřený okruh uživatelů. Aplikace je záro-
veň i sociální sítí, ve které můžete komento-
vat či lajkovat a přehledná časová osa usnad-
ňuje orientaci ve věku dítěte.

od kalkulaček, přes profesionální zrcadlovky  
až po velkoformátové tiskárny a digitální služby
Kde by byl svět fotografování a domácího tisku bez značky Canon, nebýt mladého japonského muže jménem 
Goro Yoshidy, který v roce 1934 sestrojil první fotoaparát a pojmenoval ho Kwanon. Inspirovat se přitom nechal 

jménem bohyně milosrdenství Kannon. To byl ale jen začátek.

 „Už dávno ale nejsme jen výrobce fotoapa-
rátů,“ vysvětluje generální ředitel Canon CZ 
Ladislav Paleček. „Čím dál více se totiž orien-
tujeme na rostoucí firemní B2B byznys, který 
členíme do tří divizí. První, Document solu-
tions (DS), cílí na zákazníky, kteří naši tech-
niku využívají k zefektivnění své vlastní čin-
nosti. Druhá divize se jmenuje Industrial & 
Production solutions (IPS) a zaměřuje se na 
klienty, kteří naše služby a software využívají 
k tomu, aby pro někoho něco vytvářeli, typic-
ky tiskárny nebo grafická střediska. A třetí di-
vize, Business & Information services (BIS), 
se zabývá outsourcingem a poskytováním so-
fistikovaných služeb firmám. Například pře-
vezme celý proces zpracování faktur, jejich 
péči o poštovní podatelnu nebo digitalizuje 
archivy,“ říká Ladislav Paleček.

Divize Document solutions vyrábějící tis-
ková multifunkční kancelářská zařízení má za 
sebou úspěšnou historii, a i dnes je v Canonu 
velmi důležitá. DS vlastní úctyhodnou řadu 
patentů, například první tonerové zařízení na 
světě. Má také nejvíc zákazníků a tvoří zhru-
ba čtvrtinu z celého výkonu společnosti. Trh 
s laserovými tiskárnami vykazuje vzestupný 
trend. „Za poslední dva roky rosteme v oblas-
ti laserových tiskáren o 12 až 15 procent po 
sobě. Stojí za tím živnostníci, ale i velké spo-

Canon už nejsou jenom fotoaparáty
Firmám je průvodcem do digitálního světa tisku a služeb

lečnosti, jako je ČEZ nebo Mountfield, kte-
rým vyhovuje doplnit robustní multifunkční 
stroje na chodbách malými zařízeními v kan-
celářích. Trend se vrací k tisku formátu A4, 
a tady stolní tiskárny odvedou dobrou práci,“ 
podotýká generální ředitel Canon CZ. Na vizi 
„bezpapírové firmy“ v nejbližší době ale pří-
liš nevěří. „Tato myšlenka je stará skoro 45 
let. Už nyní sice zpracováváme 70 procent 
údajů přímo ve formátu PDF, tedy bez toho, 
abychom museli tisknout na papír, ale někteří 
zákazníci papír stále vyžadují. A to se v násle-
dujících letech určitě nezmění,“ odhaduje.

V tomto oddělení se v portfoliu objevují 
laserové stroje i-SENSYS, imageRUNNER, 
imageRUNNER ADVANCE a dokumentové 
skenery.

Druhá divize, Industrial & Production 
solutions, se zaměřuje na výrobu velkofor-
mátových, produkčních tiskáren, díky nimž 
mohou firmy tisknout na velkoplošná i ne-
tradiční média. „Kromě hardwaru ovšem 
nabízíme také aplikace z oblasti graphic arts. 
Klientům předvádíme, co všechno a jak lze 
potisknout, což jim umožňuje oslovit nové 
zákazníky. Máme například nově patentova-
ný reliéfní tisk, takže třeba reprodukce od 
Vincenta van Gogha není tradičně plochá, 

Canon PowerShot SX740 HS

řada kalkulaček Canon LS-123K

tiskárna Canon Zoemini

Canon
imageRUNNER
C3025i

řada termosublimačních tiskáren Canon SELPHY CP1300

Canon EOS M50
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Díky novým technologiím umožňujícím au-
tomatizaci procesů se do kanceláří budouc-
nosti vrátí tvůrčí lidé a budou spokojenější 
než kdykoli předtím. Digitalizace a roboti-
zace převezme rutinní práce, kancelářskou 
techniku už budeme řídit především hlasem 
a gesty. Takové jsou vize pracovního prostře-
dí v roce 2037, které postupně představují 
přední čeští experti z různých oborů v rámci 
projektu „Kancelář budoucnosti“. 

„Rychlé technologické pokroky v oblas-
ti automatizace, internetu věcí a ovládání 
hlasem výrazně změní podobu kanceláří 
budoucnosti. Uvědomujeme si, jak drama-
tickým vývojem prochází propojování kan-
celáří s lidmi už dnes. Proto jsme se rozhodli 
Čechy, kteří tráví v kanceláři většinu týdne, 
změnami provést. Chceme jim pomoci, aby 
nové technologie a změny přístupy v mnoha 
oblastech kanceláře ovlivnily kvalitu jejich 
života pozitivně,“ říká Ladislav Paleček, gene-
rální ředitel společnosti Canon CZ, v souvis-
losti s projektem Kancelář budoucnosti. 

Ambicí projektu je přispět ke zmapování 
novodobých trendů a nabídnout prostřed-
nictvím think tanku vizi pracovního pro-
středí v roce 2037. Komentáře odborníků 

Kancelář budoucnosti
Jak budeme pracovat za 20 let? Větší prostor pro kreativitu a radost z práce, virtuál-
ní realita i inteligentní stroje - odpovídá projekt Kancelář budoucnosti. Partnerem 
projektu je společnost Canon, která využívá zkušenosti nasbírané od svého vzniku 
v roce 1937 a je tak už dnes průvodcem řady firem do digitálního světa. 

z různých oborů se po dobu několika týdnů 
budou pravidelně objevovat na speciální 
stránce Kancelář budoucnosti a celý projekt 
vyvrcholí 9. října 2018 konferencí, které se 
zúčastní vybraní členové think tanku.

„Lidé mohou mluvit rychlostí až čtyři sta 
slov za minutu, ale napsat jich zvládnou jen 
čtyřicet. Díky novým technologiím si už dnes 
umíme představit, že omezení v komunikaci 
se zařízeními v naší kanceláři budou postup-
ně mizet,“ uvádí Ladislav Paleček svůj komen-
tář k tomu, jak se změní kanceláře v násle-
dujících dvou dekádách. „Síťově propojená 
zařízení okolo nás jsou stále samostatnější. 
Neustále monitorují chod kanceláře a dnes 
už například samy optimalizují dodávky 
spotřebního materiálu nebo nahlásí hrozící 
technické chyby servisu dříve, než by ohro-
zily rytmus naší práce. Tím vším potichu 
přispívají k většímu pohodlí zaměstnanců. 
V nastupující době internetu věcí propojená 
řešení napříč pracovištěm ale převezmou 
ještě více iniciativy. Inteligentní stoly třeba 
samy upozorní uživatele, že je čas se protáh-
nout, aby záda nebolela,“ dodává generální 
ředitel Canon CZ.

„Rozpoznávání hlasu a hlasové ovládání 
počítače bude za dvacet let nejspíš převláda-
jícím způsobem komunikace se strojem, da-
leko běžnějším než klávesnice. Takže v open 
spacech se bude nejen telefonovat, ale taky 
neustále diskutovat s vlastními tablety,“ sou-
dí analytik informačních a komunikačních 
médií Petr Koubský. Nejspíš největší změnu 
do kancelářské práce podle uznávaného ex-
perta na technologie vnese virtuální realita. 
„Do profesionálně použitelné podoby se 
dostává už dnes. Za dvacet let by mohla být 
základním režimem, v němž se budou usku-
tečňovat schůzky, jednání a telekonference,“ 
vysvětluje ve svém komentáři.

 
Renezance kreativity a radosti z práce
Rozvoj moderních technologií nezmění jen 
vzhled a běžné fungování kanceláří, ale i způ-
sob a náplň práce mnoha lidí. Shodují se na 
tom také další odborníci v rámci projektu 
Kancelář budoucnosti.

„Naše řešení už dnes přinášejí radost ze 
smysluplné práce a umožňují přenechání 
únavné rutinní činnosti robotům. Díky no-
vým technologiím mohou lidé dělat jen to, 
co umějí nejlépe, a firmy se mohou soustře-
dit na jádro svého podnikání, kde vytvářejí 
největší přidanou hodnotu,“ říká Antonín 
Brož, šéf divize Canon Business Information 
Services. 

Vizionářských názorů bude na stránce 
Kancelář budoucnosti postupně přibývat. 
Na konferenci Kanceláře budoucnosti 9. říj-
na 2018 si vybrané můžete vyslechnout. 

Její hlavní činností je digitalizace i správa do-
kumentových a manažerských procesů, což 
Canon právě teď představuje ve speciálním 
projektu Kancelář budoucnosti. Podíl BIS na 
obratu Canon není zanedbatelný. V součas-
nosti tvoří už asi dvacet procent, a navíc má 
jasně stoupající tendenci.

Pro digitalizaci firemních dokumentů za-
ložila divize BIS v Praze a Ostravě takzvaná 
Delivery centra, která tyto služby dodává 
zákazníkům už do třiceti zemí Evropy. Speci-
alizuje se na automatické zpracování faktur, 
tedy jejich roztřídění, převedení do digitální 
podoby, ověření správnosti údajů, platbu a ar-

chivaci. Toto řešení je vhodné pro firmy, které 
vyřizují více než 25 tisíc faktur ročně. Přinese 
jim úsporu času, pracovních sil i nákladů a zá-
roveň zvýší efektivitu. Mezi tradiční zákazníky 
této divize patří například renomované logi-
stické firmy, jako je DB Schenker nebo DHL. 

Další vyhledávanou službou BIS je hro-
madná zákaznická komunikace. Týká se 
hlavně velkých podniků, které spravují více 
než 100 tisíc koncových uživatelů. Patří mezi 
ně firmy z oblasti finančnictví a energetiky, 
například Allianz, Vienna Insurance Group, 
ČEZ nebo innogy. Těmto firmám dokáže Ca-
non kompletně pokrýt jejich styk se zákaz-
níky po několika různých kanálech, včetně 
zpráv přes sociální sítě nebo SMS. 

Divize BIS poskytuje také službu digitální 
podatelny, takzvaný mailroom. U velkých 
společností, které vyřizují třeba pět tisíc 
kontaktů denně, ať už skrze dopisy, datové 
schránky, e-maily nebo telefonáty, je schop-
na zajistit, aby se příslušné informace dostaly 
včas ke skutečně kompetentním lidem. 

Díky automatizaci dokáže společnost Ca-
non zefektivnit nebo zcela nahradit rutinní 
procesy, které dosud manuálně vykonávali 
lidé. Ti se pak mohou věnovat práci s vyš-
ší přidanou hodnotou, například kontrole, 
obsluze nebo vývoji. Technologická řešení 
pomohou firmám snadněji zvládnout jejich 
expanzi a uvolní lidem ruce pro práci s vyšší 
přidanou hodnotou. 

www.canon.cz

Třetí B2B divize s názvem Business & Information Services 
zřejmě nejlépe naplňuje vizi technologické firmy budoucnosti.

ale vidíte tam vystouplé tahy štětcem. Tisk je 
navíc velmi odolný a rychlý,“ popisuje Ladi-
slav Paleček. Océ Touchstone – nové řešení 
společnosti Canon umožňuje výrobcům gra-
fiky, značení i dodavatelům dekoratérských 
služeb, použití flatbed tiskárny Océ Arizona 
k tisku více vrstev, vystupujících z plochy 
pozadí. Výsledkem je tištěný efekt, který 
napodobuje povrchy s texturou, embosová-
ním a umožňuje použití metalických akcen-
tů a tisk plastického písma. Další inovativní 
technologií, kterou má Canon ve svém port-
foliu, je Canon UVgel. Zařízení Océ Colorado 
1640 vyniká tím, že inkoust Canon UVgel 
okamžitě přilne k povrchu a výsledkem je 
řízené a velmi přesné umístění tiskové kapky 
s jeho minimálním zvětšením. Nejmoderněj-
ší systém nízkoteplotního LED UV vytvrzová-
ní funguje nezávisle na tiskovém vozíku a UV 

vytvrzení po samotném tisku je tak plně rov-
noměrné. Tento způsob vytvrzování význam-
ně přispívá k rychlosti i kvalitě tisku. Výstupy 
vytvořené pomocí technologie UVgel jsou 
tak okamžitě suché a připravené pro dokon-
čovací úpravy nebo laminaci.

Další kapitolou strojů divize IPS je výroba 
publikací. Ačkoli většina knih, novin, časopi-
sů nebo letáků se dosud tiskne na klasických 
ofsetových strojích, Canon již nabízí techno-
logie pro alternativní digitální tisk s využi-
tím tonerových a inkoustových, archových 
i kontinuálních systémů. Digitální tisk kromě 
firemních tiskovin vyhoví například i novým 
trendům na knižním trhu, na kterém dnes 
vychází větší množství titulů, ale v menších 
nákladech, než tomu bylo v minulosti. 

Velmi široké portfolio produktů v rámci 
IPS zahrnuje zejména klíčové modelové řady 
Océ Arizona, Océ Colorado, Océ VarioPrint, 
Océ ColorStream, Océ PlotWave, Océ Color-
Wave, Canon imagePRESS, ale také všechna 
média, na která se tiskne (papír, sklo, dřevo, 
plast, kov, folie apod.).

Océ Colorado 1640

Océ VarioPrint i300
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»NEW STATUS SYMBOL«
Každý by měl mít skutečně kvalitní pero!

Příběh značky CROSS je příběhem 
o vynalézavosti a nadšení pro to, aby se 
pero stalo symbolem lidského potenciálu, 
úspěchu a užitného luxusu. A také 
o podnikatelské rodině, která vybudovala 
uznávanou společnost napříč generacemi.

Společnost byla založena v roce 1846 
Richardem Crossem, anglickým klenotníkem, 
který začal nejprve vyrábět zdobená pouzdra 
ze zlata či stříbra určená na dřevěné tužky. 
Velice brzy se však začal věnovat také výrobě 
psacích potřeb. Byla tak znovu objevena 
kategorie prémiových psacích potřeb, 

která kombinuje vynalézavost designérů 
s řemeslnou kvalitou šperkařů. A.T. CROSS 
byl prvním americkým výrobcem kvalitních 
psacích potřeb a jednou z nejstarších firem 
vyrábějící luxusní psací potřeby na světě! 

Všechny ostatní světoznámé značky datují 
vznik až mnohem později – např. Parker 
v roce 1888 či Mont Blanc až v roce 1906. 

Poptávka po produktech A. T. CROSS ani po 
více jak 170 letech neupadá, a to znamená 
jediné. Vyrábí totiž pera, která lidé chtějí 
používat. Společnost CROSS si také velice 
cení skutečnosti, která se od roku 1846 
nezměnila – stále vyrábí produkty nejvyšší 
kvality a hodnoty. Jeden po druhém. Ručně. 
Stejně jako to dělal Richard Cross a jeho syn. 

Patenty a prvenství
Během úctyhodné historie si značka CROSS 
vydobyla mnohá prvenství. Syn zakladatele 
Alonzo Townsend přihlásil v roce 1876 
svůj první patent (ze 100 následujících) 
a dodnes jeho jméno nese jedna z kolekcí 
per. Ve stejném roce CROSS představuje 
plnicí pero Stylographic – předchůdce 
dnešního kuličkového pera. Tato inovace 
byla tak převratná, že všichni zaměstnanci 
US Post Office museli povinně toto pero 
používat.
 
U příležitosti 100. výročí společnosti, tedy 
v roce 1946, byla jako závazek dokonalé 
kvality představena „doživotní mechanická 
záruka“. 

Unikátnost technologie 
Plnicí pero je jedením z nejstarších typů 
psacích potřeb, který ovšem i v dnešní 
elektronické době využívá mnoho lidí. 
Všechna plnicí pera CROSS mají hrot, který 
se přizpůsobí individuálnímu tlaku a sklonu 
při psaní každého majitele pera CROSS. 
Vybrat si můžete ze dvou nejvíce obvyklých 
šířek hrotu F a M. Fine je určen pro psaní 
drobných písmen a číslic a lehký tlak při 
psaní, Medium potom pro běžné psaní 
a střední až velký tlak při psaní. Zvolit si také 
můžete způsob plnění:
•  bombičky, jednorázové přednaplněné  

zásobníky s inkoustem 
•  konvertor, který lze používat opakovaně 

a plní se inkoustem z lahvičky.

Společnost A. T. CROSS také vlastní 
nejuniverzálnější špičkovou technologii 
známou jako Selectip® roller. Selectip 

umožňuje „vybrat“ si typ náplně, který 
v peru chcete používat. Na výběr máte:
•  gelovou náplň (Selectip Gel Rollerball) - 

kombinace elegance tekutého inkoustu 
plnicích per a jednoduchosti kuličkového 
pera

•  kuličkovou náplň (Selectip Jumbo 
Ballpoint) - technologie kuličkového pera, 
ovšem s výraznější a plnější stopou, navíc 
s unikátní délkou stopy přesahující 7 km 
(víc než dvojnásobek délky běžné náplně 
do kuličkového pera)

•  Selectip Porous-Point, tedy náplň s jem-
ným vláknovým hrotem, také známý jako 
Flair nebo Marker Point. 

Exkluzivní materiály povrchů  
per značky CROSS 
CROSS používá na výrobu per také mnoho 
exkluzivních materiálů a cenných kovů. 
V nabídce najdete pera z 21kt a 18kt zlata 
nebo mincovního stříbra (sterling silver 
925). Mezi další používané materiály 
patří platina a rhodium či válcované zlato 
v ryzostech 10, 14 a 18 karátů.

Václav Čížek s.r.o.
Do Čertous 2620/11 ● 193 21 Praha

prodej@vaclav-cizek.cz

Společnost A. T. CROSS je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců 
luxusních psacích potřeb. Výrobky značky CROSS se prodávají po celém 
světě prostřednictvím obchodů s prémiovými výrobky a na trhu korporátních 
dárků prostřednictvím společností specializujících se na dárkové předměty. 
U nás nově zastupuje tuto značku společnost Václav Čížek s.r.o., která 
se zabývá výhradním dovozem a distribucí vybraných značek psacích 
a kancelářských potřeb. Společnost zásobuje jak specializované prodejny, 
tak nezávislá papírnictví, velkoobchody, katalogové firmy i mezinárodní 
řetězce na českém a slovenském trhu. A dlouhodobě se jí daří naplňovat její 
hlavní cíl – poskytovat ten nejlepší servis všem zákazníkům v oboru psacích 
a kancelářských potřeb a trvale dbát na rozvoj distribuovaných značek.
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DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
NA MECHANICKÉ SOUČÁSTI
Všechny psací potřeby CROSS mají do-
životní záruku na mechanické selhání 
bez ohledu na stáří produktu. Jakékoliv 
pero CROSS nebo jeho část vyžadující 
v rámci této záruky opravu je bezplatně 
opraveno nebo vyměněno. Pokud se 
pero již nevyrábí a nejsou k dispozici 
náhradní díly či stejné pero na výměnu, 
je nahrazeno srovnatelným produktem 
z aktuální nabídky.

Faktem však je, že se celosvětově vrátí 
k opravě méně jak 2 % per. Všechna pera 
CROSS jsou kontrolována v každé fázi 
výroby, což znamená, že v průběhu vý-
robního procesu to je minimálně 120krát. 
Zároveň všechny produkty CROSS pod-
stupují 9 testů, při kterých je simulován 
pád z výšky pracovního stolu pod růz-
nými úhly. To všechno pro zajištění plné 
funkčnosti i po takovémto pádu.

PERO JAKO DÁREK
Přemýšlejte o firemním dárku nejen jako o daru, ale i jako o investici do vašeho byznysu.
Značka Cross je uznávaná a považovaná za důvěryhodnou po celém světě díky špičkové 
kvalitě a výrazným designům jejich produktů. Luxusní psací potřeby CROSS jsou již dlouho 
symboly úspěchů. Jsou dokonalým způsobem, jak projevit díky a úctu váženým klientům 
a kolegům. Kvalitní řemeslné zpracování, doživotní záruka a spolehlivé služby zajišťují, že 
respekt a uznání budou přetrvávat ještě dlouho po předání daru. 

PERA PREZIDENTŮ
Od roku 1970 je Cross oficiálním dodavatelem 
per do Bílého domu. Těmito pery od té doby 
podepisují američtí prezidenti všechny 
významné dokumenty, zákony a rozhodnutí. 
Bílý dům je používá také jako dárky pro hosty 
a při dalších podobných příležitostech. Bill 
Clinton, G. W. Bush a Barack Obama měli 
v oblibě pera z kolekce Townsend. Ještě za 
působení prezidenta Obamy došlo ke změně 

kolekce na Century II. 

Classic Century Translucent Blue Lacquer s emblemem

Peerless 125 23kt Heavy Gold Plated

To
w

ns
en

d 
Q

ua
rtz

 B
lu

e 
La

cq
ue

r



Manufaktura
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Nová pánská limitovaná kolekce – tentokráte 
s motivem historického letadla právě přistá-
la. U příležitosti oslav stého výročí založení 
našeho státu a nostalgických vzpomínek na 
První republiku, rozhodli se v Manufaktuře 
vyobrazit tento fascinující, pro některé stále 
zázračný stroj. Krásná doba První republiky 
je totiž mimo jiné spjata s velkým rozvojem 
letectví, roku 1923 byly kupříkladu založe-
ny slavné České Aerolinie. Pánská kolekce 
je již tradičně obohacena o unikátní pří-
rodní komplex mnoha bylin, ideálních pro 
specifické potřeby mužů. Ve vůni je inspi-
rována modrým nebem, svěžím vzduchem 

Dárkové balíčky limitovaných 
edicí oslavující První republiku

Limitovaná kolekce Men & Airplane a dámská limitovaná kolekce Lípa od kosmetiky 
Manufaktura byly vytvořeny u příležitosti 100. výročí založení republiky 

Několikrát do roka přichází Manufaktura 
s limitovanou edicí kosmetiky, vždy s origi-
nálním a sezónním složením a designem. 
Nová edice je pokaždé velkým překvape-
ním, a dokud nedoputuje na prodejny, je 
dokonce tajemstvím. Stoprocentně českou 
značku MANUFAKTURA není třeba niko-
mu u nás představovat. Společnost sídlí 

a vyrábí v Čechách, obchoduje s českými 
výrobky, vyvíjí a prodává českou kosmetiku 
inspirovanou českou tradicí, historií a pří-
rodou, spolupracuje především s českými 
dodavateli. 

Pro letošní nové edice – Fialka, Lípa, Men 
& Airplane navíc zvolila velmi zajímavou 

retro formu marketingové komunikace, ty-
pickou mluvu pro období První republiky. 
Právě unikátnost těchto limitovaných řad, 
spojených s letošními oslavami 100. výročí 
založení republiky, přímo vybízí k využití 
této kosmetiky ve formě dárkových balíčků 
jako unikátních letošních firemních dárků 
pro obchodní partnery či zaměstnance.

Kvalita, přírodní složení, dárek na míru, užitečnost a českost - všechny tyto základní parametry, které 
by měl dárek mít, splňují dárkové balíčky s kosmetikou Manufaktura. Obdarovaní totiž nezískají pouhý 
produkt, ale i zážitek - evokující klid, pohodu a odpočinek.

MANUFAKTURA nabízí široké spektrum obalových možností - od potištěných celofánových sáčků, 
přes taštičky s mašličkou či organzové sáčky až po luxusní dárkové krabice v několika designech. 
Samozřejmostí je možnost doplnit firemní dárky vizitkou či komplimentkou s prezentací firmy.

Men & Airplane aneb Létejte v tom s námi… 

Z lásky ke starým časům a u příležitosti sté-
ho výročí založení republiky představuje 
Manufaktura druhou limitovanou kolekci 
v nostalgickém duchu. Po jarní Fialce račte 
s tvůrci podzimně-zimní sezónu přivítati 
s unikátní kolekcí Lípa… Nádherný národní 
strom lípa byl symbolem ochrany, pomoci 
a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu 
a vlídný stín. Lidé věřili, že dokáže ode-
hnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka 
chmurných myšlenek.

Blahodárné výtažky z lipových květů ne-
sou v sobě svoje kouzlo. Napomohou heb-
ké, hydratované a mladistvé pleti a pokožce 
a zaručí jim náležitou ochranu, tolik potřeb-
nou v chladných měsících. Péči náramně 
zpříjemní exklusivní hřejivá vůně s tóny li-
pových květů, doprovázející veškeré kosme-
tické přípravky. Blaženost zaručena…

Kolekce obsahuje produkty inspirované 
První republikou: Zvláčňující jemné rostlin-
né mýdlo s lípou a mandlovým olejem, Ve-
lejemný sprchový & koupelový gel s lípou 
a mandlovým olejem, Ideální regenerační 
krém na ruce s lípou, mandlovým olejem 
a panthenolem, Vysoce pečující balzám na 

Limitovaná kolekce Lípa
Velejemné vonné pohlazení pro Vaši pleť i pokožku

Lipový sirup
Lípa jest naším národním stromem a její kvě-
ty jsou stovkami let prověřené domácí léčivo. 
Lahodný sirup výjimečné kvality jest vyroben 
z výtažků z lipových a bezových květů, třtino-
vého cukru a vitamínu C. Napomáhá posílení 
Vaší přirozené odolnosti a vitality v období chři-
pek a nachlazení a co navíc: výtečně chutná. 
Vyzkoušejte tipy od Manufaktury pro znameni-
té osvěžující i hřejivé nápoje: 

Osvěžující lipová limonáda
Ingredience: lipový sirup, sodovka, šťáva z cit-
ronu, meduňka na ozdobu
Račte sklenici zčásti ledem naplniti, lipovým 
sirupem zakápnouti a sodovkou zalíti (ideálně 
v poměru 1:10). Dochutíte-li citrónovou šťávou 
a ozdobíte lístkem vonné meduňky, právě jste 
vykouzlili vskutku roztomilý osvěžující nápoj.

www.manufaktura.cz

Delikátní silný černý pánský čaj s červeným pepřem a chmelem 
Šálek lahodného pravého čaje přijde téměř vždy vhod. Po ránu Vás dokonale probudí, během dne 
dodá energii, podporuje koncentraci, osvěží mysl a zlepší náladu. Je příjemným společníkem pro nej-
různější setkání a drobné denní rituály. Černý čaj je bohatý na antioxidanty, díky kterým napomáhá 
chránit buňky před patologickými změnami, a snižuje riziko různých cévních onemocnění. Silný černý 
pánský čaj s červeným pepřem a chmelem navíc potěší delikátní chutí i vůní. Posaďte se, vychutnejte 
si svůj šálek a nechte své myšlenky na chvíli odletět do oblak…

Náš tip: 

i záhadnou noční oblohou. Svůdná kombi-
nace vzdušné nóty, citrónovo-bergamotové 
svěžesti, tajemného muškátového ořechu 
a cedru potěší a vynese do oblak nejen mi-
lovníky letadel… 

Kolekce zahrnuje Pánský sprchový gel a šam-
pon 2 v 1 s bylinným komplexem, Balzám po 
holení s bylinným komplexem, panthenolem 
a kyselinou hyaluronovou a Toaletní vodu 
MEN & Airplane.

Náš tip: 

rty s lípou, meruňkovým olejem a včelím 
voskem a Výjimečný ochranný pleťový bal-
zám s lípou, meruňkovým olejem a panthe-
nolem. Nesmí chybět ani Dámská toaletní 

voda Lípa - Exklusivní omamná hřejivá vůně 
lipových květů, pivoňky, jablka a vanilky 
zahalí každou dámu do nádherně vonného 
oblaku.

Horká lípa
Ingredience: lipový sirup, horká voda, šťáva z ci-
tronu (příp. rum)
Hřejivý nápoj lahodné chuti, ideální v sychravých 
dnech, připravíte v cuku letu pouhým zředěním 
lipového sirupu horkou vodou (80°C) a dochu-
cením šťávou z citrónů. Přidají-li dospělí kapku 
rumu, tu objeví nápoj zaručeně blažený…
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Foto: Jiří Šujanský pro Salamander

Salamander
pro mladší generace

Na začátku letošního roku proto Salaman-
der spojil síly s herečkou Michaelou Mau-
rerovou, která se stala první ambasadorkou 
společnosti. Michaela je totiž nejen oblíbená 
herečka a moderátorka, ale také sportov-

Historie Salamander
Historie firmy se píše již od roku 1885, kdy se 
třiadvacetiletý obuvník Jakob Siegel osamo-
statnil a začal šít boty na vlastní pěst. V pod-
nikání se mu dařilo a časem se spojil se stutt-
gartským obchodníkem s kůží Maxem Levim. 
V roce 1897 už vyráběli boty ve čtyřpatrové 
továrně a čtyři roky po začátku nového století 
si nechali patentovat charakteristickou, gra-
fickou i textovou značku Salamander.
Renomé značky Salamander jako symbolu 
kvality, luxusu a pohodlí posílila v roce 2009 
i změna majitele. Novým vlastníkem se stal 
jeden z největších producentů obuvi, společ-
nost ARA Holding.
V České republice a na Slovenku provozuje 
společnost Salamander 14 prodejen.
Vedle vlastní značky Salamander, nabízejí 
všechny prodejny široký sortiment obuvi, 
kabelek a doplňkového sortimentu známých 
světových výrobců, jako jsou např. Tommy 
Hilfiger, Gant, Hugo boss, Rieker nebo Clarks. 
Milovníky originálních modelů zajisté oslo-
ví nabídka španělských výrobců Pikolinos 
či Pertini, italský design a nadčasovost jsou 
zastoupeny značkami Donna Laura a Zocal, 
pánové si oblíbili ručně šitou obuv od Aldo 
Brue i Moreschi.
Filosofie firmy Salamander říká, že obuv je 
ten nejhezčí způsob, jak se vyjádřit. Ve svém 
portfoliu má proto několik typů obchodů, 
které svým stylem a nabídkou odpovídají 
potřebám každého zákazníka v dané lokalitě. 
Příjemné prostředí a profesionálně školený 
personál patří ke standardům společnosti.

Prodejny Salamander mají v České republice pověst těch, do kterých si pro kvalitní 
boty chodily zejména naše maminky. Nadčasové boty předních značek jsou zde na 
prvním místě i v roce 2018, kdy se společnost „s ještěrkou“ v čele s ředitelem Ja-
nem Novákem rozhodla otevřít pomyslné okno a pustit do svých prodejen svěží vítr.

kyně, cestovatelka, a hlavně maminka. Je to 
zkrátka žena mnoha tváří, která právě v pro-
dejnách Salamander najde to nejlepší pro 
všechna svá já.

Sama herečka je známá svou vášní pro 
módu a zejména boty. Právě boty Salaman-
der byly jedny z prvních, na které si našetřila 
z brigád, a proto prý spolupráci považuje za 
osudovou. „Moje maminka v Salamanderu 
nakupovala a i pro mne to byl vždy symbol 
kvality. S věkem jsem se rozhodla nepřistu-
povat na kompromisy, a přestože mám v bot-
níku desítky párů, ty nejpohodlnější jsem 

vždy sehnala v těchto prodejnách.“
Aby si na své přišli opravdu všichni 
zákazníci, a zejména mladší generace, 

zařazuje do prodeje Salamander ka-
ždou sezónu hned několik nových 

značek. Toto jaro tak v prodej-
nách přibyly legendární tenis-

ky New Balance, australská 
značka UGG, minimalis-

tické severské boty Va-

gabond, sportovněji laděné modely Calvin 
Klein a velmi ženská kolekce obuvi Guess.

K dokonalé transformaci v moderní 
značku přidal Salamander i rekonstrukci 
prodejen do vzdušného a designově zají-
mavého stylu.

Flag ship store
Na Přikopě 23, Praha 1, 110 00

www.salamanderclub.cz



Potten & Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5
Palladium, Praha 1 I Vodičkova 2, Praha 1 I Obchodní 110, Čestlice
Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno
NC Central, Bratislava

inz PPS_Kitchen Aid (brands & stories) 210x280.indd   1 23.08.18   14:05
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



Příběh značky Emile Henry

20

Příběh značky Epicurean

21

V roce 1850 začal podnikat s vlastním hrn-
čířským kruhem a vytvořil první džbánky, 
teriny a polévkové mísy. Během několika 
následujících let zaměstnával již 20 hrnčířů 
a posléze předal skvěle fungující podnik sy-
novi Paulovi.

Paul Henry, který stejně jako otec sdílel 
nadšení pro prvotřídní keramiku, pronikl 
v roce 1900 se svými výrobky až do Paří-
že. Jeho know-how bylo zákazníky ceněno 
a keramika La Maison Henry se tak ocitla 
na nejnáročnějších stolech hlavního města 
Francie.

S příchodem 1. světové války došlo k po-
klesu poptávky. Syn Paula, Emile Henry, se 
vrátil z války s odhodláním dostat továrnu 
do původní kondice. Jeho snahu zbrzdila 
druhá světová válka, ale díky odhodlání celé 
rodiny se značce podařilo i tuto neradostnou 
epizodu přečkat. V roce 1955 převzal vedení 
firmy Maurice Henry, který se zasadil o mo-
dernizaci výroby při zachování autentičnosti 
řemeslné dovednosti hrnčířů. Spolu se sy-
nem Jacquem chtěl nabídnout do každé do-
mácnosti vysoce odolné nádobí ze vzhledově 
atraktivní keramiky. 

Jako poctu svému dědečkovi změnil 
Jacques v roce 1982 název firmy na Emile 
Henry. Jako velký gourmet se Jacques věno-
val neustálému zlepšování stávajících tvarů.

Nádobí v oblíbených barvách bylo nově 
možné používat při vysokých teplotách 
v troubě. Tím se společnost zviditelnila a ke-
ramika s logem EH se stala poptávanou po 
celém světě. V roce 2012 firmu přebral další 
z rodu, Jean-Baptiste. V době celosvětového 
návratu k domácímu pečení využil vysoké 
odolnosti keramiky vůči teplotám a přišel 
s formami na pečení baget a chleba.

Mezi oblíbené výrobky značky Emile He-
nry patří také zapékací mísy. Ty se se svou 
univerzálností dostaly do kategorie „MUST 
HAVE“. Můžete v nich totiž připravovat nejen 
pokrmy italské kuchyně, jako jsou lasagne 
nebo zapečené rigatoni, ale i známé české 
recepty, jako jsou buchty, žemlovka, zapeče-
né brambory nebo zapečené těstoviny s uze-
ným masem. Zapékací mísa nahradí i klasic-
ký pekáč, takže v ní můžete upéct i kuře. Na 
výběr je z několika barev a velikostí. 

Společnost přichází každý rok s novin-
kami. Tou letošní je keramika vhodná na in-
dukční sporáky, na kterou se můžete těšit už 
od října.

Produkty Emile Henry jsou dostupné 
v prodejnách Potten & Pannen – Staněk 
a na e-shopu www.popasta.cz.

O šest let později založili titíž podnikatelé společnost Epicu-
rean na výrobu prkének a kuchyňského náčiní. Došli totiž 
k závěru, že ekologický kompozitní materiál Richlite je díky 
vzhledu a textuře dřeva a snadnosti údržby jako u plastů ide-
ální pro využití v kuchyni. 

Výrobky značky Epicurean jsou nenáročné na údržbu 
a lze je mýt v myčce na nádobí. Kompozitní materiál je navíc 
odolný vůči vysokým teplotám. Prkénka tak lze využít i na od-
kládání horkých hrnců a pánviček na pracovní ploše. Další 
důležitou výhodou je šetrnost k ostří nožů. 

Použitý materiál byl testován a certifikován organizací 
NSF, která testuje produkty, aby ověřila, zda výrobky odpoví-
dají požadavkům na zdraví a bezpečnost veřejnosti.

Můžete si tedy být jistí, že vaše prkénka nebudou ideální 
půdou pro bakterie a jiné nežádoucí organismy. Nebudete již 
muset používat jiné prkénko na maso a jiné na ostatní potra-
viny. Jednoduše prkénko po přípravě jakéhokoli masa omyj-
te a pokračujte v přípravě ostatních surovin.

Materiál Richlite je vyráběn ve městě Tacoma ve státě 
Washington, a to z přírodních vláken z místních zdrojů. Ta 
jsou pak přepravována přepravními společnostmi do města 
Superior ve státě Wisconsin, kde se zpracovávají. Celý vý-
robní proces tedy probíhá v USA. Když jsou výrobky hotové, 
nechá se na ně vyrýt laserem značka společnosti Epicurean. 
Poté jsou označeny štítkem a zabaleny.

Richlite byl použiván pro obráběné dílce do letadel firmy 
Boeing a později byl přijatý námořním průmyslem jako mate-
riál ke stavbě lodí. Richlite se používá na plochy pro přípravu 
potravin v komerčních kuchyních od roku 1960. Prodej do 

Odolná & atraktivní keramika

»MUST HAVE«

segmentu stravování poté nadále vzkvétal díky hygienickým 
vlastnostem povrchu a nízkým nárokům na údržbu. V roce 
1990 představil Richlite podobně vyráběný produkt s ná-
zvem Skatelite®, povrchový materiál používaný na rampy 
v nejlepších světových skateparcích, při závodech extrém-
ních sportů a na privátní rampy špičkových profesionálních 
BMX jezdců a skateboardistů.

Všechny materiály Richlite jsou vyráběny buď z certifiko-
vaného papíru nebo z recyklovaného papíru, aby omezili 
dopad na životní prostředí. Mají certifikát GREENGUARD 
pro použití v interiérech obytných domů, kanceláří, institucí 
a školských zařízení. Povrchy jsou vyráběny inovativní a vy-
soce výkonnou technologií, která umožňuje zachytávat toxi-
ny a recirkulovat teplo, což značně redukuje spotřebu paliva, 
znečištění životního prostředí i produkci CO2 emisí.

Prkénka a kuchyňské náčiní značky Epicurean  
najdete v prodejnách Potten & Pannen – Staněk  
a na e-shopu www. popasta.cz

Od kompozitních skateparků 
ke kompozitním prkénkům 
a kuchyňskému náčiní

Psal se rok 1997, když tři podnikatelé 
z Minnesoty založili společnost TrueRide, 
zabývající se navrhováním a realizací 
kompozitních skateparků. Postupně jich po 
celé Severní Americe vybudovali přes 450.

První slova příběhu značky Emile Henry začal psát Jacques Henry, který se vyučil hrnčířem v rodném Burgundsku. 
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Již od roku 1981 společnost KARE pře-
kvapuje své fanoušky a maloobchodní 
partnery po celém světě nesrovnatelnou 
a nevyčerpatelnou škálou nového nábytku, 
osvětlení a bytových doplňků, které vyja-
dřují intenzivní vášeň pro design. Jürgen 
Reiter a Peter Schönhofen jsou hlavním 
nábojem za tím vším. Právě oni založili spo-
lečnost jako studenti a jako vlastníci a ma-
nažeři zůstávají v čele společnosti i v sou-
časnosti – pracují s vášní, otevřeností 
k inovacím a svou práci berou jako osobní 
závazek.

Pro KARE byly vždy velmi důležité přání 
a sny klientů, které by naplňovaly jejich před-
stavy o stylovém bydlení, a díky svému neotře-
lému designu mohly převádět svou osobnost 
do vlastního interiéru a vytvářet tak originální 
životní prostor, ve kterém se budou cítit sami 
sebou. Opravdu každý se zde má možnost 
najít! Ať už jste vyznavači chladného a strohé-
ho minimalismu, loftového industriálu nebo 
fanouškem Etno stylu, i pokud chcete bydlet 
jako Glamrocková hvězda nebo filmová holly-
woodská star z období 40. let v nadčasovém 
Art Deco stylu. Všechny tyto jednotlivé kolek-

ce se buď mění, nebo rozšiřují dvakrát do roka. 
Interiérový design, stejně jako módní textilní 
průmysl, podléhá módním vlnám a trendům, 
které značka KARE taktéž následuje. Zároveň 
však vždy také vytváří vlastní názory a myšlen-
ky, které promítá do nových kombinací mate-
riálů a barev v jednotlivých kolekcích.

Tento rok je radostí KARE představová-
ní stále se rozšiřující kolekce s názvem Ele-
ments, jejíž název napovídá tomu, že celý 
design vychází z inspirace všemi přírodní-
mi elementy, kterými jsou oheň, vítr, voda 
a vzduch. Těžké ručně tepané kovy všech 
tvarů odkazují na žár ohně, kde byly zpraco-
vány, a teplé odstíny barev na jeho záři, ve 
které se zrodily. Surově naštípané břidlicové 
desky nacházejí uplatnění v podobě desek 
stolů nebo nejrůznějších doplňků. Čiré sklo, 
které je průzračné jako mořská voda a dodává 
pocit vzdušnosti a lehkosti jednotlivým pro-
duktům, které jako by levitovaly v prostoru. 
Masivní hrubě opracované dřevo propůjčuje 
své surové kouzlo tohoto materiálu všem ko-
modám, policím a jídelním stolům, které zde 
můžete najít. Motivy přírody a dalších jejích 
stylizací naleznete v každém kusu nábytku 
a doplňků z této podmanivé kolekce. Nechte 
se i Vy uhranout krásou této naší designové 
vlny, kterou Vám KARE přináší. 

Přijďte se inspirovat přímo
na showroom KARE nebo navštivte 
e-shop: www.kare-shop.cz

neotřelý design
kolekce Elements
KARE je stálicí ve světě značek designového nábytku, která svou 
originalitou a nevšedností okouzluje a získává své fanoušky po celém 
světě již 36 let. KARE má zastoupení ve více než sto zemích, včetně 
České republiky, kde naleznete jeden obchod v Praze na Černém 
Mostě. Ten se díky své rozloze a množství sortimentu může stát 
Vaším zdrojem inspirací. Druhý menší obchod v Brně je outletem, 
kde lze koupit něco ze starších kolekcí za skvělé ceny.

VSTUPENKY NA
WWW.CESKYPLES.CZ

LUCIE BÍLÁ       MICHAL DAVID       MONIKA ABSOLONOVÁ 

MARTIN CHODÚR       TEREZA MÁTLOVÁ       DANYL JOHNSON 

BOOM BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

2. 2. 2019 
OBECNÍ DŮM - PRAHA
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Nový management hotelu se po dlouhé a zra-
lé úvaze před pár lety rozhodl změnit věci od 
základu, a začít tak zcela nový příběh těchto 
míst. Termín Nuance, tedy drobná odlišnost, 
která může činit věci zásadně jinými, se rych-
le ujal. Dobře charakterizuje jak kuchyni 
šéfkuchaře Michala Paulíka, tak interiér re-
staurace oživený sochami nebo obrazy sou-
časných českých umělců. Jsou to právě drob-
né a přitom podstatné rozdíly, na nichž celý 
nový koncept stojí.

O totéž se pokouší i šéfkuchař Michal 
Paulík se svým týmem a jejich ambici se daří 
naplňovat: z průměrné hotelové restaura-
ce vybudovali během posledních let místo, 
kam občas stojí zato zajít. Nuance, drobné 
odlišnosti v přípravě i při podávání jídel 

a moderní a neotřelý pohled na českou ku-
chyni, tedy dvě hesla, kterými se restaurace 
prezentuje, sedí: základem jídelního lístku 
sice není výhradně česká kuchyně, ale české 
pokrmy v odlehčených a nápaditých verzích 
převažují. Jídelní lístek šéfkuchař obměňuje 
každé dva, tři měsíce, ten nový, letní, je při-
způsoben také provozu malé zahrádky, kte-
rou restaurace provozuje v nevšedních kuli-
sách Malého rynečku. Koncept Nuance je tak 
pokračováním jeho cesty za skvělou a tvůrčí 
gastronomií, která je doslova a do písmene 
uměním. Uměním zacházet s obvyklými i ne-
obvyklými surovinami, s bohatstvím chutí, 
tvarů i vůní, uměním přetvářet bohatství 
přírody a krajiny v ojedinělá a chutná jídla. 
V krajiny na talíři.

Restaurant Nuance nabízí samozřejmě 
pestré a nápadité a la carte menu, ale v kaž-
dý všední den také výhodné polední menu, 
různá speciální jídla podle aktuální čerstvé 
nabídky masa, ryb a zeleniny na trhu. Ve spo-
lupráci se sommeliérem Restaurant připravu-
je degustační menu párovaná s víny morav-
ské i zahraniční provenience. Každou Vaši 
návštěvu tu tak můžete najít něco nového, 
překvapivého, vždy ve vynikající kvalitě chu-
ťové i prezentační. Můžete sem vzít obchodní 
partnery na lehký oběd nebo přijít večer na 
stylovou večeři s partnerem či přáteli.

Nuance ukrývá také historické středověké 
prostory v podzemí s veškerým audiovizu-
álním vybavením pro pořádání konferencí, 
oslav či různých prezentací. Jsou schopny 
pojmout až 80 lidí při nejrůznějších událos-
tech: svatbách, rodinných oslavách, konferen-
cích, seminářích a podobně.

Přijďte tedy ochutnat nuance tvarů, barev 
a chutí na talíři a zažít nový, kulinářský pří-
běh jako pokračování oněch mnoha dávných 
příběhů těchto prostor.

nejen pro turisty,
ale i pro firemní setkání

Restauraci Nuance najdete v úplném centru Prahy, na Malém náměstí. Je součástí 
hotelu Rott, vybudovaného na místech známého železářství a jeho rozsáhlého zá-
zemí. Handicap hotelové restaurace tu však není nijak patrný: Nuance má samostat-
ný nárožní vchod a ani v interiéru běžného návštěvníka nenapadne, že se nachází 
v místě, které by mělo být primárně určeno hotelovým hostům. 

Česká kuchyně nejen pro turisty.
Restaurant Nuance oživuje českou klasiku.

Výběr vín z Moravy,
významných evropských
i zámořských vinařství.

Nuance Restaurant
Malé náměstí 138/4, Praha 1
www.nuancerestaurant.cz
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Historie a vývoj firmy
Od počátku své činnosti se firma GNP věnuje dodávání kvalitních 
obalových materiálů, a to především kartonových krabic a kartonáže. 
Úzká spolupráce s rakouskou firmou Mosburger GmbH, která je sou-
částí významného koncernu Dunapack, jim umožnila učit se od těch 
nejlepších výrobců. Výstavba skladových prostor v roce 2009 pomoh-
la firmě GNP rozšířit svou nabídku sortimentu a začala provozovat 
e-shop pod značkou Paketo.cz a později i slovenskou mutaci Paketo.
sk. Díky e-shopu si tak zákazníci mohou za pár minut objednat kar-
tonové krabice, boxy i jiné druhy obalového materiálu, už od malého 
množství.
 
Výroba obalů a POS/POP materiálů na míru
E-shopem však rozvoj firmy neskončil, právě naopak. Tím, že firma 
chtěla vyhovět i individuálním požadavkům a přáním zákazníků, po-
stupně rozšířila svou činnost o zakázkovou výrobu produktů z kar-
tonu. Toto postupné rozšiřování sortimentu vedlo k otevření divize 
Paketo.one. Během několika let se firmě podařilo vybudovat výborné 

Obaly a prodejní materiály z kartonu,  
které vtisknou vašim výrobkům nezaměnitelnost

technologické zázemí a výrazně rozšířit svůj sortiment a nabídku slu-
žeb. Kromě klasických krabic a prodejních obalů vyrábí také reklam-
ní a prodejní (POS/POP) kartonové stojany, displeje a poutače.

Novinky a trendy v oboru marketingu v místě prodeje se snaží firma 
neustále sledovat a být v obraze, aby svým zákazníkům dokázala na-
bídnout to nejlepší. Firma je stálým členem sdružení POPAI CE a se 
svými výrobky se pravidelně účastní soutěží, jako je PACKSTAR nebo 
POPAI AWARDS, odkud si také z několika ročníků odnesla ceny.

Neustálé investice do technologie výroby
Paketo.one jde s dobou a pružně reaguje na zvyšující se nároky a poža-
davky zákazníků na kvalitu nejen materiálu, ale také tisku a provede-
ní. V letošním roce rozšířila svou nabídku služeb o laminaci (lesklou 
i matnou), díky níž dokáže nabídnout zákazníkům nejen obal, který 
má atraktivnější vzhled, ale je také více odolný proti poškození.

Velkoformátový tisk s parciálním lakem
Modernizací ve firmě letos prošly také tiskové technologie za účelem 
nabídnout klientům další možnosti, jak jejich obal zatraktivnit pro 
zákazníky. Nová velkoplošná tiskárna s parciálním lakem dokáže vý-
robky potisknout ještě kvalitněji – ve fotografické kvalitě konkurující 

Česká společnost GNP spol. s r.o. – majitel značky Paketo.one je předním dodavatelem a výrobcem 
kartonů, krabic a dalšího obalového materiálu. Od roku 1995, kdy byla firma založena, klade důraz 

na dynamický rozvoj, nadstandardní kvalitu a profesionální zákaznický servis.

ofsetovému tisku. Parciální lak pak dodá potištěným výrobkům větší 
exkluzivitu a nádech luxusu. Tento způsob digitálního tisku s parciál-
ním lakem nemá v současné chvíli na českém trhu konkurenta a je vel-
mi vhodný pro zákazníky, kteří požadují kvalitní obal v malém nebo 
středním objemu. 

Skvělým příkladem je letošní spolupráce Paketo.one s firmou Remo-
ska, pro kterou byly vyrobeny přepravní obaly s celoplošným tiskem 
a parciálním lakem na výrobky pro anglický trh. Požadavky zákazní-
ka byly - kvalitní materiál a zpracování, luxusní design a kvalitní tisk 
s parciálním lakem. Spolupráce se vydařila ke spokojenosti klienta 
a výrobky v obalech od Paketo.one už jsou na pultech anglických ob-
chodů. 

Produkce pro reklamní agentury
Investice do nové velkoplošné tiskárny přinesla firmě kromě zvýšení 
kvality a nabídky parciálního potisku kartonů také možnosti potisku 
i jiných velkoformátových materiálů. Díky tomu rozšířila svůj okruh 
klientů i o reklamní agentury, které poptávají potisky bannerů, plaká-
tů, reklamních plachet, billboardů, transparentů, samolepek na auta, 
podlahové grafiky, apod.

Obaly, které nadchnou
Paketo.one je na trhu již zavedená značka - firma, která díky svému 
zkušenému týmu konstruktérů a nejmodernějšímu vybavení dokáže 
vymodelovat a vyrobit z kartonu či lepenky téměř cokoliv. Největší 
výhodou je její flexibilnost a možnost výroby již od malých sérií. 

Dnešní doba si žádá odlišení se od konkurence nejen kvalitním pro-
duktem, ale také obalem a prodejními materiály. Individuální přístup 
k zákazníkům, moderní technologie a letité zkušenosti v oboru spolu 
se zaměřením na rozvoj a inovaci umožňuje divizi Paketo.one tvořit 
obaly a prodejní materiály, které nadchnou. 

www.paketo.one
info@paketo.one
tel.: 573 034 165
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Čtyřlístek v názvu přináší
OXALISu štěstí už 25 let

Příběh zakladatele
První obchodní setkání s čajem byla pro Pe-
tra Zelíka práce pro společnost Teekanne. 
Se čtyřmi společníky začali distribuovat tuto 
značku tehdy ještě na československý trh, 
a protože prodeje hned v druhém roce byly 
raketové, začali přibírat další zbožové skupi-
ny a vznikl potravinářský velkoobchod. Toto 
společné podnikání však netrvalo dlouho 
a rozpadlo se. Pak přišlo v roce 1992 od Tee-
kanne pozvání na studijní cestu na Srí Lanku. 

A to byla výzva. Pro Petra Zelíka stěžení mil-
ník v dalším životě, protože Srí Lanka ho teh-
dy uchvátila. Nedlouho po návratu se rozho-
dl vstoupit na dráhu podnikání se sypaným 
čajem. V roce 1993 založil firmu OXALIS, jejíž 
název vybral doma s manželkou při jednom 
čajovém dýchánku. Našli několik latinských 
označení rostlin, která zněla libozvučně a vy-
hrál to Oxalis - česky šťavel, ale také čtyřlís-
tek. Právě čtyřlístek dal asi firmě do vínku 
potřebné štěstí.

Společnost OXALIS je na trhu synonymem kvalitního sypaného čaje, plantážní kávy a originálního čajového a kávového příslu-
šenství. Svou historii začala psát v roce 1993, kdy Petr Zelík udělal odvážný krok a v době, kdy si většina Čechů pod pojmem 
čaj představila pouze čajový sáček. Letos je tomu tedy 25 let, kdy založil tuto jasně profilovanou společnost, která neměla na 
českém trhu obdoby. Dnes je Oxalis leadrem českého trhu se sypaným čajem a plantážní kávou. Prezentuje jej 33 vlastních a 31 
franchisových prodejen v České a Slovenské republice. Produkty s českou přidanou hodnotou vyváží Oxalis do 28 zemí.

Sypaný čaj v Čechách novinkou
Začátky prosazení společnosti na českém 
trhu však nebyly v žádném případě jednodu-
ché. Snaha Petra Zelíka prorazit se sypaným 
čajem narážela hlavně na neznalost spotřebi-
telů. „Pravdou je,“ říká Petr Zelík, „že první tři 
roky jsme se trápili, než jsme Čechům ukáza-
li, co sypaný čaj je. Komerčně jsme se prosa-
zovali velmi pomalu a po třech letech člověk 
přemýšlel, nakolik tato komodita v Čechách 
může mít vůbec úspěch. Pak přišel ale roz-
hodující zlom, když jsme otevřeli první pro-
dejnu se sypaným čajem ve Vinohradském 
pavilonu. Bylo to první nákupní centrum 
tehdy hodně navštěvované jak Pražany, tak 
turisty a tam se začal lámat chleba. Lidem 
jsme ukázali, jak vlastně sypaný čaj vypadá 
a jeho unikátní prezentace ve skleněných dó-
zách, které zákazníkovi umožní nejen vizuál-
ní, ale i čichový vjem, dopomohla tomu, že se 
řada lidí rozhodla otevřít podobné prodejny 
v dalších lokalitách. Tady se zrodil nápad 
franchisy a to byl rozhodující krok k budoucí 
prosperitě“. 

Vlastní směsi konkurenční výhodou 
Po úspěšném otevření druhé provozovny 
Oxalis v Centru Černý most (1997) padlo 
definitivní rozhodnutí vybudovat maloob-
chodní prodejní síť a již v roce 1998 začíná 

Oxalis své zboží také exportovat, nejdříve do 
Slovenské republiky. V dalších letech firma 
intenzivně pracuje na posílení svých kon-
kurenčních výhod, kterými jsou především 
vlastní a originální postupy aromatizování 
a míchání čajových směsí. „Vyvinuli jsme 
desítky a desítky vlastních směsí, které jsou 
naším tajemstvím. Sami si určujeme, jaká aro-
mata do směsi implementuejeme, v jakém 
vzájemném poměru budou, jaké komponen-
ty zvolíme.“ doplňuje Petr Zelík. 

Vstupuje káva
Díky příznivému ohlasu veřejnosti a rostou-
címu zájmu zákazníků rozšiřuje Oxalis rok 
před koncem milénia svůj sortiment o plan-
tážní kávu a vzniká slogan: „OXALIS – to nej-
lepší z čaje a kávy“, jež se firma snaží dodnes 
naplňovat. Sortiment byl doplněn o čajové 
a kávové příslušenství (keramika, porcelán, 
sklo, dózy, apod.), jehož vlajkovou lodí se 
stala především řada prodávaná pod ozna-
čením OXALIS DESIGN. Jednalo se o řadu 
produktů, navržených známými českými de-
signéry výhradně pro značku Oxalis. V roce 
2011 pak firma zahájila vlastní pražení kávy 
a zároveň se vrhla naplno do světa výběrové 
kávy. Zakoupením pražičky Kestrel od spo-
lečnosti Loring Smart, což je velmi moderní 
a ekologicky přívětivé zařízení, bylo firmě 

umožněno pražit vlastní kávu v té nejlépe 
možné kontrolovatelné kvalitě. Oxalis byl 
vůbec prvním středo a východoevropským 
výrobcem kávy, který tuto pražičku vlastnil. 

Čaje pro gurmány
Sezónu 2012/2013 Oxalis zahájil s novou řa-
dou pod označením Oxalis výběr. To před-
stavovalo další konkurenční výhodu, kterou 
bylo možno realizovat právě díky dlouho-
době budovaným vztahům s jednotlivými 
významnými čajovými plantážemi a dodava-
teli. Šlo o skupinu ortodoxních čajů nejvyš-
ší kvality určené pro čajové gurmány. Tyto 
čaje jsou vypěstovány v jedinečném terroiru 
a sklizené množství je limitováno, což ome-
zuje jejich trvalou dostupnost. 

… a také bylinky 
V posledních letech je stále více v popředí 
zájmu společnosti zpracování a balení mono-
drog a bylinných směsí. Firma je nabízí pod 
názvem „Naše byliny“ , který nechala patento-
vat jako vlastní ochrannou známku.

Kvalita hraje od založení prim
Zárukou úspěchu značky Oxalis je od pr-
vopočátku kvalita, zdravotní nezávadnost 
a bezpečnost potravin. Z tohoto záměru 
společnost neustoupila ani o krůček dodnes. 
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Zaměřuje se výhradně na suroviny, které jsou 
pravidelně kontrolovány akreditovanými 
laboratořemi a institucemi. Je držitelem cer-
tifikátů Systém managementu jakosti podle 
ČSN EN ISO 9001:2009, Systém HACCP, P3 
- Total hygiene management – Ecolab, KEZ - 
BIO potravina a řady dalších.

Jak se profiluje firma dnes a kam směřuje?
Tuto otázku jsme měli tu čest položit přímo 
zakladateli Oxalisu – Petru Zelíkovi. „Za vše-
mi důležitými mezníky za 25 let vývoje spo-
lečnosti jsme se již ohlédli. Byly to roky tvrdé 
práce, ale čtyřlístek „Oxalis“ nám asi opravdu 
přinášel štěstí. Pokud bych se měl zahledět do 
budoucna a naznačit další vize, pak stojí před 

námi čtyři pomyslné mety, kterých chceme 
v nejbližších letech dosáhnout.“ 

Maloobchodní síť v novém hávu
„Dnes je pro nás naprosto stěžejní maloob-
chodní síť. Vybudovali jsme 64 prodejen, 
z toho 33 vlastních a 31 franchisových," uvá-
dí Petr Zelík. „Rozšiřování maloobchodní 
sítě jsme v posledních letech věnovali hlavní 
pozornost a v současnosti nám vytváří 60 % 
obratu. Hlavní prioritou pro nás zůstane 
i nadále, chceme ji ještě lépe vyprofilovat 
a postupně do celé sítě implementovat náš 
design nazvaný ZEN. Jde o nový, čistý archi-
tektonický styl, který vychází z jednoduchos-
ti a střízlivosti japonských čajoven,“ vysvětlu-
je Petr Zelík. 

Export čaje s přidanou hodnotou
„V současnosti nám více jak 20 % obcho-
du tvoří export. Nyní dokončujeme mas-
terfranšízový manuál v angličtině, který 
umožní vyvézt naši franšízu jako ucelený 
systém. Ten chceme rozšířit do vybraných 
zemí a tím zvýšit váhu našeho exportu na 
30 – 40 %. Naší velkou snahou do budoucna 
bude také profilace na nových trzích. Proto 
nás nyní čekají dva významné zahraniční 
veletrhy Tea & Coffee World Cup v Birmin-

ghamu a COTECA v Hamburgu, od kterých 
si slibujeme získání dalších zahraničních 
kontaktů,“ uvádí jako velký další počin ma-
jitel firmy.

Je libo čajovou či kávovou kosmetiku?
„Od listopadu čeká zákazníky naší maloob-
chodní sítě velké překvapení a novinka,“ 
prozrazuje Petr Zelík. „Uvedeme na trh do 
10 produktů přírodní kosmetiky se zeleným 
čajem a zelenou kávou. Obohatíme nabídku 
o tento zcela unikátní segment a věříme, že 
tímto znovu uděláme radost našim spotřebi-
telům.“

Prémiové čaje a káva pro gastro
„V nadcházejících obdobích se chceme také 
daleko více profilovat v oblasti HOREKA,“ 
uvádí jako čtvrtý krátkodobý cíl zakladatel 
Oxalisu. „Máme připraveny produkty ve spe-
ciálních baleních určených právě pro gastro, 
máme již vytištěn i katalog těchto produktů 
a začínáme je nabízet hotelům a restauracím. 
Věříme, že i přes velkou konkurenci v tomto 
segmentu naše prémiové kvalitní čaje a káva 
uspějí. Krok za krokem se tak chceme posou-
vat dál.“ 

www.oxalis.cz
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Jedna z prvních a.s…
Společnost Fortuna vznikla již v roce 1990 
v Praze a stala se jednou z prvních porevo-
lučních akciových společností v tehdejším 
Československu vůbec. Jejími zakladateli byly 
čtyři soukromé osoby v čele s Michalem Ho-
ráčkem, ještě v témže roce byla otevřena prv-
ní pobočka. Jen o rok později pak vznikla na 
Slovensku sesterská firma Terno, kterou zalo-

žila česká Fortuna společně se známým uměl-
cem Richardem Müllerem a Igorem Noskem.

Zlomovým bodem byl bezesporu rok 
2005, kdy celou firmu koupila středoevrop-
ská skupina Penta Investmnets a intenzivně 
podpořila růst businessu nejen v Česku, ale 
i v rámci širšího regionu. Ještě v témže roce 
začlenila do skupiny polskou kancelář Profe-
sionał, která na tamním trhu působila deset 

let. V dalším období se pak Fortuna zaměřila 
zejména na sjednocení značky a modernizaci 
provozu.

Další milník přišel s rokem 2007, For-
tuna jako jedna z prvních firem na sloven-
ském trhu v návaznosti na uvolnění tamní 
legislativy spustila sázení prostřednictvím 
internetu, v lednu 2009 pak společnost před-
stavila online sázení také České republice. 

Sázková kancelář Fortuna je po desetiletí spojena se sponzoringem fotbalu a těch nejlepších českých 
klubů. V říjnu 2016 pak realizaci vlastní značky ve fotbale povýšila bezprecedentním kontraktem s FAČR 
a LFA. Po dvou letech, kdy byla Fortuna partnerem reprezentace, českého poháru, výkonnostního fotbalu 
a její jméno nesla druhá nejvyšší soutěž Fortuna Národní liga. Do nadcházejícího ročníku vstupuje i jako 
titulární partner nejvyšší české ligy, která nově ponese název FORTUNA:LIGA. Druhá nejvyšší soutěž poté 
název jako v aktuálním ročníku doplněný o stejný nosný prvek, tedy FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA.

O rok později byly aktivity na jednotlivých 
trzích uspořádány do holdingové struktury 
pod mateřskou společnost Fortuna Enter-
tainment Group, přičemž v říjnu téhož roku 
došlo k úspěšnému úpisu zhruba třetiny ak-
cií skupiny na burze cenných papírů v Praze 
a Varšavě.

Investice do sponzoringu
Cílem Fortuny je stát se středoevropským 
leaderem v kursovém sázení a online her 
v rámci všech dostupných distribučních ka-
nálů. A úspěch na českém trhu je základním 
odrazovým můstkem k jeho dosažení. Proto 
Fortuna v únoru tohoto roku coby první tu-
zemská firma v Česku spustila moderní onli-
ne casino, dále intenzivně modernizuje, roz-
víjí a optimalizuje síť zhruba 600 poboček, 
investuje do produktu a zákaznického servi-
su.Pro posílení pozice a vyšší perspektivu na 
českém trhu Fortuna výrazně investuje také 
do sponzoringu. V platnosti je víceletý kon-
trakt s fotbalem, který společnosti zajišťuje 
prezentaci a vizibilitu napříč všemi úrovně-
mi sportu, který je v preferencích sázkařů 
jednoznačnou jedničkou. 

Fotbal je pro Fortunu stěžejním odvětvím, 
mezi sázkaři se jedná o nejvyhledávanější 
sport, každá druhá sázka v Česku je podána 

na fotbal a v kontextu chystaných novinek 
má profesionální klubový fotbal potenciál 
i do budoucna. David Vaněk, generální ředi-
tel sázkové kanceláře Fortuna, k tomu uvádí: 
„Ligový fotbal v posledních letech zazname-
nal citelný progres, zvyšuje se návštěvnost, 
kluby se prosazují v Evropě, zlepšuje se in-
frastruktura, majitelé investují do zázemí 
i do kvality prvních mužstev, budují se mlá-
dežnické akademie. V kontextu toho všeho 
a dalších novinek včetně herního modelu 
i projektu videorozhodčích se těšíme na to, 
jak se bude celé odvětví v příštích letech 
pod hlavičkou Fortuny dále posouvat. A jsme 
rádi, že se na posilování atraktivity, sportovní 
úrovně a reputace českého ligového fotbalu 
můžeme aktivně podílet.“
 
Nová vizuální stránka ligy
S novým titulárním sponzorem je vždy spoje-
na nová vizuální stránka ligy a s ní související 
náležitosti. V kontextu toho nicméně na pra-
hu čtyřletého partnerství Fortuna iniciovala 
zásadnější změnu a celkové řešení napříč 
všemi dotčenými soutěžemi. „Dříve se po 
vstupu nového partnera měnilo pouze logo, 
my jsme ale chtěli jít jinou cestou. Chtěli 
jsme komplexní změnu, novou identitu obou 
profesionálních soutěžích a její přesah dále. 

Přáli jsme si změnit vnímání celé fotbalové 
značky, hledali jsme společně s logem i pří-
běh,“ popsal úvodní myšlenku David Vaněk.

Dlouho avizované spojení společnosti 
Fortuna s profesionálním fotbalem nabývá 
nyní konkrétních rozměrů a Ligová fotbalová 
asociace si od partnerství slibuje především 
stabilitu. Jedná se o přelomový krok v histo-
rii ligového fotbalu v Čechách. 

Hlavním motivem nové identity  
profesionálních soutěží je dvojtečka
Stavbu nové identity dostala na starost spo-
lečnost Intoit v čele s kreativním ředitelem 
Pavlem Šmejkalem: „Cílem bylo vytvořit sil-
nou značku, která se vizuálně odliší. Hned 
od začátku jsme hledali jednoduchý a vtipný 
symbol, který je ve fotbalovém prostředí všu-
de kolem nás, ale přitom ho nikdo ještě nepo-
užívá. Zároveň jsme chtěli sjednotit identity 
profesionálních soutěží a i vizuálně pozdvih-
nout nejvyšší české fotbalové soutěže na me-
zinárodní úroveň.“ Hlavním motivem nové 
identity profesionálních soutěží bude tedy 
dvojtečka. Ta přináší partnerství, emoce, zá-
bavu, samozřejmě i rivalitu, ovšem se vzájem-
ným respektem. Co by byl fotbal bez emocí? 
Čím by byly kluby bez svých fanoušků? Jedná 
se o důležitý spojovací prvek.

Fortuna posouvá český fotbal na evropskou úroveň

David Vaněk,
generální ředitel
Fortuna

Novou podobu získaly i televizní přenosy

Dušan Svoboda,
předseda

Ligové fotbalové asociace
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Dárky posilují důvěru, vztahy  
a loajalitu s obchodními partnery

„Reklamní předměty by měly zosobňovat 
hodnoty značky. Dobře vymyšlená a v pravý 
čas věnovaná pozornost může přinést vý-
sledek srovnatelný s kampaní v klasickém 
médiu. Je věcí firemní kultury a pro určitou 
skupinu klientů může být reklamní před-
mět jediným rozlišovacím prvkem. Při volbě 
reklamních a dárkových předmětů je více 
než v jiných oblastech důležité vědět, komu 
jsou určeny a při jaké příležitosti je použít. 
Klíčovým úspěchem je co nejhlubší znalost 
obdarovaného. Kromě posílení korporát-
ní identity má obchodní dárek dárce také 
reprezentovat a tato reprezentace by měla 
být na odpovídající jeho úrovni," vysvětluje 
Odon Celler, člen představenstva společ-
nosti Brand Gifts, a.s., která je specialistou 
a lídrem českého trhu v oblasti prémiových 
obchodních dárků.

Tipy na vánoční
firemní dárky

Pomalu vrcholí sezóna dárkových 
a reklamních předmětů, období, ve kterém 
firmy hledají ten nejvhodnější vánoční 
dárek pro své klienty či obchodní partnery. 
Přinášíme vám několik tipů, které by vám 
mohly pomoci s jejich výběrem.

Styl je způsob,
jak říct, kdo jste,
aniž byste
museli mluvit.

Rachel Zoe

”

Objevte svět značkových 
manažerských dárků

Stále větší význam je přikládán manažerským 
dárkům, předmětům vyšší cenové úrovně, 
určeným top managementu významných kli-
entů, obchodním partnerům. Slouží k upev-
nění osobního vztahu mezi partnery na úrov-
ni managementu firem. Samozřejmě záleží 
na zaměření firmy, ale pro řadu z nich jsou 

dnes právě manažerské dárky tím nejdůleži-
tějším při jejich prezentaci. Okruh adresátů 
je obvykle úzký a podléhá pečlivému výběru. 
Závisí na délce spolupráce i jejím rozsahu. 
Základním předpokladem pro výběr mana-
žerského dárku je jeho originalita, kvalita 
a vysoká užitná hodnota, která zabezpečí 
dlouhou dobu používání předmětu. Přitom 
jeho velikost nehraje roli. Je možno použít 
například značkový cestovní kufr nebo kva-
litní značkové pero.

Pro inspiraci se podívejte třeba do e-shopu 
Manazerskedarky.cz, kde lze vybírat obchod-
ní dárky a potřeby pro manažery od svě-
toznámých značek HUGO BOSS, CERRUTI 
1881, NINA RICCI, ICE WATCH, CHRISTIAN 
LACROIX, CACHAREL a dalších. E-shop je 
určen pouze pro právnické osoby a podni-
katele, kteří zde (po registraci) nakupují za 
opravdu velmi výhodné ceny.

Chcete vyniknout něčím 
opravdu originálním?

Brand Gifts, a.s.. je distributorem zcela nové 
řady originálních reklamních předmětů, kte-
ré jsou naprosto jiné. V designu, technologii 
i v detailech. Ale co je nejdůležitější - v zámě-
ru a nápadu za nimi. Jsou vytvořeny jinak, 
aby se více lidí usmálo :), aby přinesly radost 
a pohodlí koncovým uživatelům.

Vždy máme v nabídce pouze několik ori-
ginálních produktů, a když zařadíme nový, 
automaticky nahrazuje ten nejstarší. Naši 
klienti tak mají vždy nejnovější trendy dárky, 
aniž by museli hledat jinde. Tyto originální 
dárkové a prezentační předměty unikátního 
výrazného designu jsou vyrobeny z inovativ-
ních materiálů vysoké kvality, jsou obdařené 
neočekávanými funkcemi a budou mít proto 
pro vaše klienty vysokou vnímanou hodnotu. 
U tohoto typu firemních dárků poskytujeme 
TOTAL BRANDING - barvy, grafiku vč. loga 
na produktu i obalu plně přizpůsobíme Va-
šim požadavkům.

Více inspirace na Premiovedarky.cz

Hodinky Dark blue-Big 
navrhl automobilový 
designer Pierr Leclerc

Plnící a keramické pero z kolekce Pillar Blue

Sada: opasek, manžetové knoflíky  
a kuličkové pero z kolekce Seal Brown

DIVENAMIC originální voděodolný bluetooth 
reproduktor s flexibilním „ocáskem“ na zavěšení. 

ENDLESS PUZZLE originální kreativní antistresový 
doplněk na pracovní stůl, umělecký objekt, hračka 
nekonečné 3D magnetické puzzle vytvořené 
nejpopulárnějším designerem produktů na světě 
Karimem Rashidem
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Živíme se tím, co dostaneme,  
ale život vytváříme tím, co darujeme.

Winston Churchill”

Evropská jednička  
v reklamní keramice

Hrnky se staly velmi oblíbeným reklamním 
předmětem. Jejich snadný potisk umožňu-
je vyhovět každému požadavku na grafické 
ztvárnění reklamního nebo jiného sdělení. Je 
možno požadovat i potisk uvnitř hrnku, jak 
na stěnách, tak i na dně. Vývoj vhodných ba-
rev umožnil i nabídku takových prvků, jako 
jsou motivy, které se objeví až po nalití vřelé 
tekutiny, nebo naopak po jejím nalití zmi-
zí či se objeví jiné. Běžné jsou porcelánové 
a keramické hrnky ve velikostech a tvarech 
pro různé druhy nápojů. Jejich potisk logem 
nebo vlastní grafikou vydrží i mytí v myčce. 

Úžasné věci se stávají, když správní lidé 
dělají společně správnou věc. Pokud chce-
te opravdu ohromit své zákazníky, pro-
mluvme si..

Ing. Odon Celler, Brand Gifts, a.s.

Superbrands
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Příběh značky a změny názvů  
až po současné PackWay
Zásilkový obchod MAGNET vznikl 4. dubna 
1967 a jednalo se o jediný takový obchod 
v ČSSR, který nabízel zákazníkům unikátní 
možnost rychle a pohodlně nakoupit nevšed-
ní a často i nedostatkové zboží. V této době 
bylo možné v tomto zásilkovém obchodě na-
koupit opravdu téměř vše – od doplňků do 
domácnosti přes průmyslové zboží, nábytek 
až třeba po hudební nástroje. V období mezi 
lety 1978 – 1987 katalogy hrály prim. V roce 
1993 vstoupil francouzský Camif do společ-
nosti a společnost razila heslo „Francouzský 
šarm za české ceny“. Období mezi lety 1998 
- 2007 přineslo pro společnost několik vý-
znamných mezníků. Jedním z nich bylo pře-
sídlení firmy z Kostěnic u Pardubic přímo do 
Pardubic – tam společnost sídlí doposud. Co 
je ale důležitější, v roce 1999 společnost spus-
tila své doposud první webové stránky, a při-
šla tak s další variantou, jak si zákazníci mohli 
objednat zboží. V té době také společnost 
začala spolupracovat s francouzskou značkou 
Blancheporte a německou firmou 3Pagen 
a získala nové jméno, CEMOD – CZ. Období 
od roku 2008 je ve znamení budování sa-
mostatných e-shopů pro jednotlivé značky. 
V roce 2014 jsou položeny základy vybudová-
ní druhého strategického pilíře v aktivitách 
společnosti, a to v segmentu B2B. Díky zna-
losti všech procesů, know how zaměstnanců 

a disponibilním kapacitám začala společnost 
nabízet služby pro ostatní společnosti, přede-
vším z oblasti Direct Marketingu a E-commer-
ce. V roce 2017 se společnost stává partne-
rem pro řadu českých i zahraničních e-shopů 
a mění svůj název na PackWay.

Dnešní Direct Marketingová  
a E-commerce společnost
Na základě zkušeností z vlastních B2C aktivit 
určených cílovým zákazníkům je PackWay 
velmi silným a spolehlivým B2B partnerem. 
Svým obchodním partnerům dokáže pomoci 
při rozjezdu jejich podnikání v České repub-
lice či při vstupu na zahraniční trhy, na kte-
rých již působí, a má zde nastaveny fungující 
procesy (Slovensko, Belgie, Polsko, Maďarsko 
a Rumunsko).

Svým partnerům/e-shopům dokáže spo-
lečnost poskytnout fulfillmentové služby od 
služeb zákaznického servisu až po zpracová-

ní vratek. Významným milníkem a úspěchem 
nedávné doby je vstup PackWay na zahranič-
ní trhy. 

Nejen s katalogy,  
ale i v B2B oblasti úspěšná 
Značka PackWay vděčí za svůj úspěch vel-
kým mezinárodním directmarketingovým 
a e-commerce aktivitám, prostřednictvím 
kterých jsou podporovány hlavní koncepty 
společnosti - Magnet3Pagen, Blancheporte, 
Modino a Výprodej-slevy. Pro každou znač-
ku pak funguje samostatný e-shop. Mezi 
hlavní zákazníky/obchodní partnery značky 
PackWay na poli B2B aktivit v současné době 
patří francouzská společnost Atlas for Men 
(outdoorová móda pro muže), holandská 
společnost Bakker International (prodej ci-
bulovin, rostlin a zahradního příslušenství), 
česká společnost Bezva-firma (vlasová kos-
metika) či česká společnost Lisyco (prodej 
pneumatik).

Dalším velmi silným obchodním partne-
rem je pro PackWay francouzská společnost 
Blancheporte působící také na belgickém 
trhu. Pro celý belgický trh společnosti Blan-
cheporte zajišťuje PackWay balení zásilek 
vč. přepravy a předání zásilek belgickým 
přepravním společnostem a také zpracování 
vratek a nepřevzatých zásilek.

Za rok zabalí PackWay  
přes 1 000 000 balíků pro své zákazníky 
či zákazníky svých obchodních 
partnerů, vyřídí přes 500 000 hovorů 
s vlastními zákazníky či se zákazníky 
svých obchodních partnerů a zpracuje 
přes 300 000 písemných objednávek. 

www.packway.cz

„Cestu zboží pro zákazníka v perfektně zabaleném balíčku a doprovázenou 
perfektními službami vnesli do loga i názvu společnosti PackWay.“

Začínali již před více jak 50 lety jako katalogová firma s původním jménem MAG-
NET Pardubice. Za více než 50 let působení se dokázali transformovat z katalogo-
vé firmy na e-commerce společnost, která klade důraz kromě tištěných katalogů 
a promo akcí na digitální marketing. Od roku 2014 buduje a rozvíjí druhý stra-
tegický pilíř společnosti – B2B služeb. V dnešní době je silný obchodní partner 
zajišťující kvalitní fulfillment služby jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ano, řeč je 
o společnosti PackWay.

„Naše síla je v širokém portfoliu 
služeb, které na sebe v oblasti 
zásilkového obchodu nebo 
e-commerce dokonale navazují. 
Těšíme se na nové výzvy!“

uvádí Petr Wagner,  
současný ředitel  
společnosti PackWay s.r.o.

Více inspirace na Reklamnikeramika.cz

hrnek Fresh
s vánočním motivem vč. balení

Samostatnou kapitolu tvoří dvouplášťové 
hrnky ze skla nebo nerezové oceli. Brand 
Gifts, a.s.. je výhradním distributorem znač-
ky Porceline by MAXIM, evropské jedničky 
v oblasti reklamního porcelánu a keramiky. 
Nejmodernější technologie v EU, nádherně 
jasné barvy, produkty i branding té nejvyšší 
kvality, krátké dodací lhůty díky největším 
skladovým zásobám v EU.

hrnek Handy Pure s vánočním motivem vč. balení

hrnek Noel
s vánočním motivem vč. balení
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Nouzová osvětlení
ve vašich sídlech

Ani této oblasti se nevyhnul vývoj inteligent-
ních systémů, ta naše nouzové osvětlení do-
kážou udržet funkční a není třeba kontrolo-
vat stav baterií u každého svítidla. A právě 
takový centrální systém nouzového osvětlení 
vyrábí polská společnost AWEX a na náš trh 
se dostává prostřednictvím společnosti DNA 
CENTRAL EUROPE. Ta letos slaví 25 let exis-
tence na českém trhu a představili jsme Vám 
ji v našem prvním vydání letošního roku. 
Sídlí v Nehvizdech u Prahy a dodává kom-
ponenty do svítidel, systémy řízení budov 
a kompenzace účiníků. Zastupuje pro náš trh 
13 zahraničních značek a mezi nimi je i spo-
lečnost AWEX. Jaká všechna úskalí kolem 
nouzového osvětlení existují, jsme zpovídali 
obchodního zástupce divize DNA Systémy 
Pavla Dresslera.

AWEX Emergency Lighting je významný ev-
ropský výrobce nouzového osvětlení a od 
svého založení v roce 2002 si prošel dyna-
mickým vývojem. Podílí se na vědeckých 
výzkumech a investuje nemalé prostředky 
do technologického vývoje, aby držel krok 
s nejnovějšími trendy, které musí splňovat 
ty nejnáročnější požadavky na energetickou 
úspornost a ekologické aspekty výroby.

Standardní autonomní nouzové osvětle-
ní má ve svítidle implementovanou baterii, 
která má logicky svoji životnost. Norma defi-
nuje, že po 4 letech se musí vyměnit a stano-
vuje také povinné kontroly, které musí pro-
vozovatel budovy provádět měsíčně a ročně. 
Měl by kontrolovat funkčnost každé baterie 

i samotného nouzového svítidla. Zda se tak 
v praxi děje nebo ne, je kámen úrazu. Kom-
fortnější systém kontrol je právě centrální ba-
teriový systém nabízený firmou AWEX. Toto 
alternativní řešení znamená, že v budově je 
jedna (nebo více) centrální bateriová jednot-
ka a z té se napájí všechna nouzová světla. 
Už první podstatná výhoda je v životnosti 
použitých baterií, po pravidelných ročních 
kontrolách vydrží 10 let. Software centrální-
ho řídicího systému kontroluje jak stav všech 
baterií, tak svítidel. Metod toho, jak je kont-
rolovat, je o úrovni komfortu, který zákazník 
požaduje.

Centrální bateriový systém (CBS)
Centrální bateriový systém může kontrolovat 
každé světlo jednotlivě, pak se jedná o po-
drobný protokol a tzv. adresný monitoring. 
Výhodou systému AWEX je pokročilé řešení 
SMART, které zabezpečuje to, že provozova-
tel stavby se může kdykoliv rozhodnout, zda 
jednotlivá svítidla na kterékoliv lince budou 
v režimu nouzovém, trvale svítícím, případ-
ně spínaném, nebo dokonce stmívaném. 
Typicky se tedy lze rozhodnout, že svítidla 
s piktogramy směru úniku budou svítit trva-
le, nebo že instalovaná protipanická svítidla 
budou místně rozsvěcena nebo stmívána ob-
vyklým vypínačem.

Ekonomičtější variantou je okruhový mo-
nitoring, kdy nouzová světla jsou propojena 
na lince (také zde jich na jedné může být 
až 20) a protokolu zahlásí, že třeba jedno 
je vadné. Které si však už je třeba dohledat 
fyzicky.

Limity tohoto systému, pokud se to takto 
dá říci, jsou bezmála 10000 svítidel.

Centrální bateriový systém 24V - FZLV
Alternativou centrálního bateriového sys-
tému je systém na napětí 24V. Malé napětí 
označované také jako SELV zajišťuje vysokou 
úroveň bezpečnosti, splňuje tím požadavky 
na nouzové osvětlení prostor s velkým rizi-
kem. Takové prostory zmiňuje např. norma 
ČSN 33 2410 pro kina, kde je mimo jiné jed-
ním z požadavků trvalé osvětlení od přícho-
du prvního až do odchodu posledního ná-
vštěvníka. Stejně jako předchozí CBS i tento 
FZLV systém umožňuje provoz v režimu nou-
zovém, trvale svítícím, spínaném i stmíva-
ném. Do systému může být připojeno až 80 
LED svítidel napájených napětím 24V. 

Monitorovací systém  
autonomních svítidel Rubic UNA
Třetí nejjednodušší řešení je monitorova-
cí systém autonomních svítidel Rubic. Ten 
funguje tak, že v budově je řídicí jednotka 
a musí se natáhnout paralelní linka, která 
monitoruje baterie i světla. U systému Rubic 
lze zvolit i bezdrátovou variantu, to je v budo-
vách, kde z nějakých důvodů nelze tu linku 
již dodatečně natáhnout. Centrální jednotka 
tohoto řešení komunikuje s podružnými mo-
duly s IP adresou prostřednictvím sítě LAN 
nebo WiFi. Výhodou tohoto sytému je m.j. 
i to, že kabely nemusí mít požární odolnost, 
protože nezajišťují funkčnost těch svítidel, 
nýbrž jen monitoring.

Aplikace Smart Visio
Pro kontrolu a správu všech systémů nou-
zového osvětlení – Rubic, CBS a FZLV vyvi-
nula firma AWEX software Smart Visio. Tato 
aplikace pro vizualizaci a správu systémů 
umožňuje správu a kontrolu jednotlivých sví-
tidel, celých systémů včetně jejich kombinací 
z jednoho místa prostřednictvím standardu 
LAN. Díky tomu může být správa více budov 
efektivní a časově úsporná. Provozovatel tak 
může vzdáleně dozorovat i více svých budov 
ve světě. Software Smart Visio je koncipován 
pro použití v nákupních centrech, kancelář-
ských budovách, nemocnicích apod.

www.dna.cz

Nouzové osvětlení budov musí být především funkční. Jde o záležitost v praxi často 
opomíjenou a podceňovanou, přitom použití nouzového osvětlení v budovách ja-
kožto prostředku k záchraně a evakuaci osob je definováno zákonem č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Obecně lze 
říci, že nutnost použití nouzového osvětlení je ve všech veřejně přístupných objek-
tech, jeho rozsah je pak podrobně zpracován projektantem v požárně bezpečnost-
ním řešení stavby (PBŘ). Na provozovatele budovy jsou vyhláškou kladeny po-
žadavky týkající se jeho údržby, neboť se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. 
Kontrolu plnění těchto povinností provádí Státní požární dozor.

FZLV

CBS

RUBIC

Realizace Awex – reference
Společnost DNA CE, s. r. o., která na našem trhu aktivně nabízí svým zákazníkům kompletní do-
dávky centrálních systémů nouzového osvětlení z produkce firmy Awex Kraków, má už za sebou 
spoustu velkých projektů. Jako nejvýznamnější poslední doby je možné jmenovat instalaci v Ná-
rodním muzeu, které bude znovu otevřené u příležitosti 100. výročí založení republiky. Realizuje 
i nejnáročnější požadavky na nouzové osvětlení budov, kde zúročuje i bohaté zkušenosti v oboru 
světelné techniky a řídicích systémů v podobě technického oddělení, které je vždy k dispozici pro 
návrh, poradenství, nastavení a servis dodávaných výrobků. Z velkých realizací lze jmenovat VŠE 
Praha, Nádraží Karlovy Vary, ZŠ Praha – Braník, Univerzitu Palackého Olomouc, BB Centrum budovu 
A, Magneton Kroměříž, DC Jirny, O2 malou arénu, Elektrárnu Mělník nebo nové sídlo JHV Enginee-
ring na obrázku. Společnost JHV Engineering získala cenu Technologický podnikatel roku 2017.
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Kde je vůle,
je i cesta

Impuls ke vzniku agentury
Zakladatel společnosti Ing. Lukáš Jančík 
a jeho tým jsou bývalí zaměstnanci z nad-
národního korporátu, kde se starali o PPC 
kampaně klientů. V rámci tohoto oboru 
viděli obrovský prostor a díru na trhu v ob-
lasti kvality PPC kampaní, protože když dva 
dělají totéž, není to to samé. „V rámci práce 
v korporátu jsem zakládal stovky kampaní 
a viděl jsem, jakým způsobem se kampaně 
vyvíjejí a co mám udělat pro to, abych klien-
tovi přinesl co největší výkon za co nejmen-
ší investici. Ale už mě zkrátka nebavil vztah 
s klientem, kde já přinesu maximum a vede-
ní se rozhodne, že spadá do jiného portfolia, 
k jinému týmu,“ vzpomíná na dobu před pěti 
lety Lukáš Jančík. „Zároveň jsem sledoval, co 
má vliv na nákupní proces zákazníků. Viděl 
jsem, jak se chovají lidé, když prší, když je 
hezky, když se blíží léto, jak se chová kampaň 
od prvního dne po Vánocích, kdy spousta 
inzerentů vypíná reklamu. Rozhodl jsem se, 
že využiji to nejlepší, co vidím v korporátu, 
ale zároveň poskytnu klientům flexibilitu 
a budu schopen rychle zaaplikovávat novin-
ky, přizpůsobovat se trhu a hlavně požadav-
kům klientů. Logickým krokem bylo založení 
vlastní agentury, která bude odpovídat našim 
vizím a bude klientům poskytovat promyšle-
né kampaně, které jsou silně orientované na 
výkon. Na začátku mne všichni odrazovali, 
říkali, že je spousta agentur, že je obrovská 
konkurence i v podobě freelancerů. Většina 
lidí si představuje, že PPC kampaně může 
dělat každý, kdo prošel kurzem, a že se kam-
paně spravují nejlépe z pláže, ideálně z Bali.“

V tuto chvíli je GuruMarketing malý tým 
s velkými ambicemi na rychlý růst. Vypraco-
val se ze skromných prostor na Praze 10 na 
prestižní adresu v centru Prahy v blízkosti 
sídel velikánů, jako je Google či Seznam. 
Nadále chce rozšiřovat řady klientů, ale i ko-
legů. Nejlépe se v této neformální agentuře 
uplatní pozitivní kolegové, kteří jsou pra-
covití a nechybí jim nadšení pro věc a chuť 
přicházet s novými nápady. Na oplátku zde 
najdou vždy individuální přístup, otevře-
nost v komunikaci, podporu dalších kolegů 
a hlavně velké možnosti v oblasti vzdělávání 
a osobního růstu.

Jaká je filozofie
agentury GuruMarketing?
Měřitelnost kampaní je pro naše klienty 
i naši společnost naprosto stěžejní věc. Za-
měřujeme se na výkonnostní marketing 
a porovnáváme vynaložené prostředky kli-
entů s tím, jaký zisk jim přinesly. Cíle si však 
stanovujeme s každým klientem na míru, dle 
jejich očekávání a potřeb. Může to být hod-
nota nákladovosti, cena za jednu konverzi, 
návštěvnost webu a další. 

S klienty pracujeme v čase, což v praxi 
znamená, že si stanovujeme dílčí cíle, po kte-
rých postupně stoupáme výš a výš. Samozřej-
mostí je u nás úzký kontakt s klientem, proto-

že on zná dokonale svůj produkt a my známe 
prostředky, jak jej ukázat ve správný čas na 
správném místě těm správným lidem. Ne-
jsme zastánci žádných dlouhodobých smluv 
o spolupráci, ale necháváme za sebe mluvit 
své výsledky. Spokojený klient, kterému naše 
vzájemná spolupráce dává smysl, s námi spo-
lupracuje dlouhodobě ze své vlastní vůle.

S jakými konkrétními službami  
v oblasti on-line marketingu umíte 
klientům pomoci?
Specializujeme se zejména na PPC kampaně 
– reklamu na Seznamu (Sklik), Google (Goo-
gle Ads), Bingu, Facebooku, Youtube a Insta-
gramu. Další naší silnou stránkou je správa 
zbožových srovnávačů, jakými jsou například 
Zboží.cz, Heureka, Favi, Glami, Biano a další. 
Nedávno jsme rozšířili naši nabídku služeb 
také o StreetView focení provozoven. 

Nově jsme také získali od Googlu nejvyš-
ší možné prestižní ocenění Google Partner 
Premier, což vytváří další přidanou hodnotu 
pro naše klienty. Díky Premier partnerství 
s Googlem jsme schopni klientům nabíd-
nout připravované novinky Googlu a testová-
ní a vlastně se na ně připravit ještě dříve, než 
vyjdou. Tyto střípky skládačky nám pomáhají 
přinášet klientům nadstandardní péči.

Naši klienti podnikají v různorodých obo-
rech. Ať už se jedná o začínající specializova-
ný eshop, poskytovatele služeb, výrobce či 
lídra na trhu v konkrétním oboru, snažíme se 
naplno využít potenciál online marketingu 
v rozvoji jeho byznysu. U každého je plán hry 
jiný - a to nás baví.

Jak spolupráce s klienty probíhá?
Schůzka s každým klientem nás obohacuje 
informačně, protože každý klient má svůj 
příběh, svou kulturu, zákazníky a své konku-
renční výhody. Těšíme se, koho dále potká-
me a na následné schůzky, kde interpretu-
jeme výsledky a s klienty posouváme každý 
měsíc společný cíl. Je pro nás velkou ctí kli-
entům při návrhu strategie pomáhat a smě-
rovat fokus pro dosažení maximální synergie 
marketingového návrhu a směru společnosti 
se všemi aspekty, které zmiňuji.

Aktuálně spravujeme okolo 200 klientů. 
Nejprve jsme se zaměřovali jen na ČR, ale 
díky našim vynikajícím výsledkům si nás 
začali klienti doporučovat, a tak dnes spra-
vujeme kampaně ve Slovinsku, Chorvatsku, 
Německu, Itálii, Španělsku i Americe.

Měsíčně přes nás tečou statisíce produktů 
do zbožových srovnávačů, které kontrolu-
jeme, doplňujeme o různé parametry a vý-

konnostně řídíme. Když se jdete podívat na 
Heureku, Zboží.cz a další, narazíte tam na 
naše klienty a naši práci. Dennodenně ji vidí-
me a jsme moc rádi, že jim můžeme pomoci 
takto být vidět.

Práce pro klienty „nad rámec“
„Náš obor je stejný jako cokoliv jiného,“ uvá-
dí Lukáš Jančík. „Buď k té práci máte vztah, 
jste ochotni udělat hodně věcí nad rámec 
svých běžných aktivit, vystoupit z komfort-
ní zóny a hledat nové cesty, anebo ji můžete 
dělat jenom napůl. Některým klientům to 
takhle může stačit, ale většinou je to proto, že 
nikdy nepoznali lepší úroveň práce a vlastně 
ani neví, jaký potenciál se skrývá ve správně 
nastavené a spravované kampaně, a jak moc 
jim tyto kampaně mohou pomoci v jejich 
byznysu.

Vše, co uděláte nad rámec, vás totiž odmě-
ní. Začnete se v onlinu vymykat, protože ne-
děláte věci tak, jak jsou nalajnované, jdete po 
novinkách, testujete, zkoušíte nové věci. Vrtá 
vám to hlavou, přemýšlíte o nich, když jdete 
spát. Někdy se přistihnu, že vyskočím a rych-
le si jdu poznamenat další myšlenku, kterou 
chci hned zítra začít testovat se svým týmem.
Když jsem zakládal naši agenturu, věděl jsem, 
že to zvládnu. Ale nezvládl bych to, kdybych 
neměl silnou vnitřní motivaci, vytrvalost 
a neobklopil se správnými lidmi, kteří mě 
v mé vizi dokázali podpořit.“

Lukáš Jančík
lukas@gurum.cz

723 805 561

www.gurum.cz 

GuruMarketing s.r.o. je start up, výkonnostní marketingová agentura, která na-
bízí služby v oblasti online marketingu. Při zrodu agentury stál jen jeden člověk, 
Lukáš Jančík, který byl přesvědčený, že výkonnostní online marketing lze dělat 
také jinak, než jak jej praktikují korporátní společnosti. V současnosti je Guru-
Marketing agenturou, která rozvíjí byznys přes 200 klientům, malým živnostní-
kům i nadnárodním společnostem, v České republice i v zahraničí.

Co vystihuje GuruMarketing a co je pro něj důležité:
  Přijít se zlepšovákem, něčím, co pomůže klienta posunout dopředu  

(i když někdy je to nadliský výkon, ale hlavní je se nevzdat).
  Nic není nemožné. Když někdo říká, že něco nejde, jsou to jeho vlastní limity, ne vaše.
  Proaktivita, agilnost, selský rozum.
  O kampaně klientů se starat, jako by byly naše vlastní.
  Motivace, vytrvalost, chuť se zamyslet a hledat nové cesty.
  Multifunkčnost, přesah do dalších oblastí.
  Schopnost přinášet klientům marketingové strategie šité na míru.
  Používat stejný jazyk komunikace (nemluvit s klienty “ajťáčtinou”).
  Edukovat a kultivovat vědomostní bázi klientů  

(díky tomu porozumí naší práci do hloubky a ještě více ji ocení).
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Základní kroky, jak se stát franchisantem

S TAB Board nejste na podnikání sami

Majitelé a CEO větších společností jsou ob-
klopeni zkušenými řediteli a v rámci před-
stavenstva společnosti nebo na poradě ře-
ditelů mohou své problémy a výzvy spojené 
s podnikáním prodiskutovat a vyřešit. Maji-
telé menších firem ale žádné podobné „rád-
ce“ obvykle nemají. Zakladatelé TAB z USA 
si jako první uvědomili, že to může být velká 
škoda. Navíc zaměstnanci menšího podniku 
se z principu snaží podnikateli spíše zalíbit 
než mu oponovat. A i když jsou někdy věcní 
a umí být kritičtí k nápadům svého nadříze-
ného, stále se nedokážou vcítit do situace, 
kdy na nich leží zodpovědnost za celou fir-

mu. Proto přišel TAB se svým konceptem 
alternativních boardů, kde se majitelé firem 
potkávají, sdílejí své problémy, výzvy a plá-
ny a pak v diskuzi, řízené zkušeným TAB 
facilitátorem, nalézají nové nápady, impulsy 
a optimální řešení těchto záležitostí.

„Faktem je, že lidé stojící v čele firem, bez 
ohledu na jejich velikost, mají časem ten-
denci dostávat se do „vyjetých kolejí“ a mít 
„pevná“ přesvědčení, co lze a co nelze dělat. 
Členství v TAB Board jim usnadňuje lépe 
se rozhodovat, rychleji a efektivněji na-
lézat praktická a osvědčená řešení výzev 
a problémů spojených se svým podniká-
ním či vedením společnosti. Tím získávají 
náskok před konkurencí a jejich firmy se 
rychleji rozvíjí,“ říká Šimon Mastný, spoluma-
jitel franšízového konceptu TAB Board CZ.

Členové boardu jsou z různých odvět-
ví a oborů, a protože nejsou a dle pravi-
del TAB Board ani nesmí být konkuren-
ty, jednání jsou zcela otevřená s cílem 
pomoci ostatním. V diskuzi jsou sdílena 
nejen praktická a ověřená řešení, které pak 
urychlují vývoj firmy, ale mnohdy v diskuzi 
vznikají nové a neotřelé nápady, které zásad-
ně pomohou vyřešit stav, který se zdál v mi-

nulosti jako neřešitelný. Schůzky probíhají 
v přátelské atmosféře, bez vypjatých emocí, 
které mnohdy vidíme v jednotlivých firmách 
při interní diskuzi. 

„Moje účast na setkáních TAB Board mi 
umožňuje sdílet s dalšími nekonkurenčními 
podnikateli praktické zkušenosti, vědomosti 
a hlavně i jiný pohled na věc. Po zkušenos-
tech s jinými poradci je tento způsob pro mé 
podnikání mnohem přínosnější, protože na 
příkladech, jak to řeší jiní, si sám nacházím 
několik způsobů řešení dle různých řešení 
mých kolegů. Ve výsledku si na svou cestu při-
cházím sám a není mi diktována jiným porad-
cem jako jediná možná," upozorňuje na pří-
nos TAB Board Miroslav Suchel, spolumajitel 
společnosti Agilo CZ a člen jednoho z boar-
dů, které jsou podnikatelům k dispozici hned 
v několika regionech České republiky. 

V rámci zasedání boardů a také profe-
sionálnímu individuálnímu koučinku, 
který je členům TAB Boardů poskytován, 
si podnikatelé mohou vyjasnit své názo-
ry na situaci v jejich firmě a získat radu 
či návrh na její řešení od ostatních členů 
z řad zkušených podnikatelů, kteří mu 
z praxe a na základě svých dlouholetých 
zkušeností poskytují nezávislou radu 
a zpětnou vazbu. Člen si tak může vybrat 
řešení z několika návrhů a rozhodnout se 
pro variantu, která mu nejvíce „sedí“ a tu pak 
ve své společnosti realizovat. 

Více informací o TAB Board a jeho fungování 
naleznete na www.tabcz.cz.

1.  Zvažte, zda se opravdu  
chcete stát franchisantem
Možná zní první bod banálně, ale stát se 

franchisantem je velké rozhodnutí, které 
zásadně ovlivní váš život. Zde opravdu není 
dobré se rozhodovat impulzivně. Máte-li tu 
možnost, zkuste se zeptat někoho, kdo už 
s tímto má zkušenosti a může se s vámi podě-
lit o svůj příběh, povědět, co mu franchising 
dal a vzal. Je třeba vzít na vědomí, že i když 
kupujete známou značku, není hned úspěch 
zaručen. Aby se vám dařilo, je především 
potřeba vysoké pracovní nasazení a píle. 
„Zeptejte se také vaší rodiny a blízkých, zda 
s tímto rozhodnutím souhlasí. Jejich podpo-
ra totiž bude pro budoucnost velmi důležitá. 
Jako každé podnikání, tak i to franchisové 
vyžaduje dostatek odvahy, ambicí, a ochotu 

občas zariskovat. Pokud máte pocit, že pře-
kypujete kreativitou a stovkami nápadů, do 
franchisingu se také nehrňte, protože zpravi-
dla vyžaduje, abyste se řídili podle dodaného 
manuálu, což by vám nemuselo být příjem-
né,“ radí Jiří Lošťák, odborník na franchisové 
podnikání, člen Správní rady České asociace 
franchsingu, www.czech-franchise.cz

2. Vyberte si obor
Udělejte si malý průzkum, jaké franchisové 
koncepty jsou k mání. Až budete mít pře-
hled, v jakých oborech se lze ve franchisingu 
uplatnit, začněte zvažovat, který z nich by 
vás nejvíce zajímal. Může se jednat o obor, 
ke kterému máte blízko, orientujete se v něm 
a víte, co obnáší. Je však také možné, že bu-
dete chtít změnu a zkusit něco zcela nového. 

Nemusíte se toho obávat, správný franchisor 
by vám měl vše důkladně vysvětlit, proškolit 
vás a naučit vás důležité postupy. Hlavní je 
nadšení pro věc. Pokuste se sami odhadnout, 
jak se vámi vybraný obor bude vyvíjet do bu-
doucna a jaké nabízí možnosti. Vyhledejte si 
internetové prezentace franchisových kon-
cepcí fungujících v těchto oborech a důklad-
ně si prostudujte ty, které vás nejvíce zaujaly.

3. Zvažte své finanční možnosti
„U franchisingu bohužel zpravidla není 
možné začít s nulovým kapitálem. Kromě 
klasických nákladů spojených se zahájením 
podnikání, jako je nájem nebo vybavení, je 
u franchisy potřeba zaplatit také licenční 
a průběžné poplatky. Výše těchto poplatků 
se u jednotlivých systémů velmi liší, a tak mů-

Majitelé velkých společností mohou při strategickém řízení svých firem využívat 
zkušeností svého managementu a také členů představenstva. Malé a střední firmy 
takovou možnost ve většině případů nemají. A právě pro ně je tu TAB Board, franší-
zový koncept, který v aktuálním ročníku soutěže Franchisa roku vyhlašované Českou 
asociací franchisingu obsadil 3. příčku v kategorii Skokan roku. 

Tradiční konference o franchisingu, určená pro laickou i odbornou 
veřejnost, zabývající se podnikáním formou franchisingu.

Představení franchisových konceptů s nabídkou 
master-franchisových a franchisových licencí pro ČR a SR.

www.franchisingforum.cz

www.masterkonference.cz

11. 10. 2018 • Budova OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4
Organizátor: Česká asociace franchisingu, tel.: +420 728 948 479, e-mail: caf@czech-franchise.cz

žete začít s několika tisíci, ale i miliony,“ říká 
Jiří Lošťák, odborník na franchisové podniká-
ní, člen Správní rady České asociace franch-
singu, www.czech-franchise.cz Na franchisu 
je možné si také vzít půjčku u banky, ale i tak 
by měl být vlastní vklad alespoň 50 %. 

4. Prověřte si vybrané koncepty
Ještě jednou si důkladně prohlédněte inter-
netové prezentace a zkuste se také poohléd-
nout, jak se o firmě píše v médiích. Bavte se 
o ní s lidmi a zjišťujte jejich názory a zkuše-
nosti. Budete-li mít z konceptu dobrý pocit, 
sjednejte si schůzku s franchisorem (nebo 
jeho zástupcem). Vyžadujte, aby vám dal fran-
chisor důkaz, že je jeho koncepce přenositel-

ná, přičemž tímto důkazem jsou již fungující 
úspěšné podniky. „Zajímejte se, v čem jsou 
konkurenční výhody konceptu, co jiného 
oproti ostatním může nabídnout vám a va-
šim zákazníkům. Rozhodně s franchisorem 
také projednejte finanční stránku. Jeho pro-
počty berte v potaz jako ukazatel, ale určitě 
si vše ještě důkladně spočítejte i sami,“ dopo-
ručuje Jiří Lošťák, odborník na franchisové 
podnikání, člen Správní rady České asociace 
franchsingu, www.czech-franchise.cz

5. S chutí do toho
Pokud získáte v průběhu procesu vybírání 
o jakémkoliv konceptu nějaké pochybnos-
ti, nebo se vám bude zdát, že franchisor 

s vámi nejedná úplně fair, raději se mu vy-
hněte a vsaďte na koncept, který vás ničím 
neodrazuje. Nyní přichází konečná jednání 
s franchisorem a franchisová smlouva. Tu si 
v každém případě pořádně pročtěte sami, 
ale nechce si ji zkontrolovat také právníkem, 
nejlépe takovým, který se na franchising spe-
cializuje. 

Jiří Lošťák

Pro více informací
prosím navštivte
www.czech-franchise.cz

Franchising je jedním z velmi oblíbených typů podnikání v posledních letech. V České republice je v současnosti na trhu více než 
250 franchisových systémů, ze kterých si mohou potenciální franchisanti vybírat. Jak si ale z těchto konceptů zvolit ten správný? 
A na co si dát při vstupu do světa franchisingu pozor?

PORADENSKÁ KANCELÁŘ PRO FRANCHISING

www.lostak.cz • e-mail.: lostak@lostak.cz • tel./fax/zázn.: 585 242 642 • gsm: 606 392 348

	Vývoj franchisových konceptů (od myšlenky až k prvním franchisantům, externí vedení franchisových projektů)
	Přednášková činnost (VŠ, kurzy franchisingu, …) 
	Export a import franchisových konceptů 
	Vyhledávání franchisantů pro franchisové systémy 
	Služba mediátora při problémech uvnitř sítě (pomoc při řešení interních sporů)
	Zprostředkování kontaktů na zkušené odborníky s praxí s franchisingem (právo, grafika, ochranné známky, …)
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EXTÉRIA MARKET
nový brand franšízového konceptu

CCP, životního prostředí, atd., navíc ho vždy 
zastoupí u kontroly Inspektorátu práce, Kraj-
ské hygienické stanice, Hasičského záchran-
ného sboru ZDARMA s komplexní službou.

První revoluční EXTÉRIA MARKET byl 
slavnostně otevřen v Ostravě 31. 1. 2018, 
další následovaly ve Zlíne a v Táboře. Cílem 
společnosti je otevřít další v každém velkém 
okrese tak, aby bylo dosaženo na 50 otevře-
ných EXTÉRIA MAREKTŮ v okresních měs-
tech v České republice. Volné příležitostí pro 
nové franšízanty tak stále ještě jsou a zájemci 
si mohou v tuto chvíli ještě zvolit své území. 
V Praze je potenciál pro 3 další franšízanty, 
kteří by si chtěli otevřít vlastní EXTÉRIA 
MARKET. 

Jak vlastně vznikla společnost EXTÉRIA?
K podnikání přiměla zakladatele Bc. Milosla-
va Ramacha jedna základní věc, a tou bylo být 
finančně nezávislý. Díky špatné zkušenosti ze 
zaměstnání se rozhodl si svůj business, myš-
lenky i obchodní dovednosti řídit sám a mít 
z toho prospěch pro svou společnost. K pod-
nikání v oblasti BOZP a PO ho dovedla jedna 
zkušenost, když se mu do malé firmy o 6 za-
městnancích nahlásila kontrola z Oblastního 
inspektorátu práce. „Na kontrolu přišel in-
spektor a já mu předložil osnovy školení za-
městnanců a směrnice rizika,” vzpomíná Mi-
roslav Ramach. „V tu chvíli se mě zeptal, zda 
je to vše, a já odpověděl, že ano. Poté mi kon-
trolor oznámil, že mi hrozí pokuta až do výše 
300 000 Kč za nesplnění zákonné povinnosti 
– že nemám zpracovány směrnice k BOZP. 
Abych odvrátil hrozbu vysoké sankce, zažá-
dal jsem o opakovanou kontrolu s argumen-
tem, že moje manželka je technik BOZP a PO 
ve velké firmě o 1500 zaměstnancích a že 
vše okolo BOZP pro mne zajišťuje ona, ale 
momentálně není k zastižení. Přislíbil jsem, 
že chybějící doklady neprodleně dodám. 
Samozřejmě, že jsem nic neměl. Manželka si 
vzala 2 dny dovolené a vše potřebné mi zpra-
covala. Výstupem byl šanon s 26 směrnicemi 
k BOZP a PO. Navíc mě ještě osobně v kont-
rolním procesu zastoupila jako odborník na 
slovo vzatý… A konečný výsledek kontroly 
byl bez jakýchkoliv závad.

V té chvíli se mi ale otevřely oči a řekl jsem 
si, že je na trhu něco špatně a v roce 2011 
jsem se pustil do podnikání v této oblasti. 
Uvědomil jsem si, že rozhodně nejsem jedi-
ný „takto nepřipravený“ a začal jsem s man-
želkou budovat firmu na BOZP a PO s cílem 
ochránit firmy a státní instituce před pracov-
ními úrazy a sankcemi ze strany státních kon-
trolních úřadů.“

Díra na trhu a vznik franšízy
Nejdříve provozoval zakladatel Miloslav Ra-
mach svou společnost na BOZP a PO s tý-
mem zaměstnanců. Otevíral firemní poboč-
ky v Opavě, Olomouci a Zlíně. Tyto pobočky 
vedli jeho zaměstnanci, vedoucí pracovníci 
dané pobočky. I když měli motivační složku 
k fixní mzdě, jejich výkony nebyly právě pod-

le majitelových představ. Z tohoto důvodu se 
rozhodl v roce 2013 vytvořit franšízový kon-
cept a pokrýt každý kout České republiky 
formou franšízových poboček.
V čem je unikátnost franšízy EXTÉRIA? 

Jedinečnost konceptu EXTÉRIA MARKET 
spočívá v produktu v zákonné oblasti BOZP 
a PO, ve které potencionální zájemce o fran-
šízu EXTERIA MARKET bude působit, a také 
jeho samotný prodej, který se děje formou 
ucelených balíčků pro jednotlivé obory 
působnosti klientů. Potřeba u klientů je již 
částečně vyvolána zákonnou povinností, 
kterou musí všichni podnikatelé, ale i statní 
instituce mít zajištěnou. Služba je pro klien-
ta komplexní, včetně zastupování u státních 
kontrolních úřadů, navíc se 100% úspěšností 
u těchto kontrol. Díky tomu, že máme v port-
fóliu přes 4 700 smluvních klientů, dokáže-
me poskytnout klientovi bezkonkurenční 
cenu na trhu, tak, aby byla služba dostupná 
pro klienty v každém koutě ČR.

Další výhodou je nízká počáteční investice 
cca 300 000 Kč do tohoto podnikání a rychlá 
návratnost maximálně do 8 měsíců od ostré-
ho provozu EXTÉRIA MARKETu. Výhoda je 
i na trhu v ČR, na kterém potencionální fran-
šízant bude působit, jelikož 40 % trhu tuto 
problematiku neřeší. Jsou to hlavně OSVČ 
a malé firmy.

Kdo může začít podnikat  
s franšízou EXTÉRIA MARKET? 
Franšíza EXTÉRIA MARKET je vhodná pod-
nikatelská příležitost pro každého, kdo má 
zájem podnikat dlouhodobě a smysluplně. 
Má obchodní talent a baví ho práce s lidmi, 
má manažerské dovednosti a je cílevědomý 
s touhou si vybudovat vlastní firmu s velkou 
motivací se realizovat. Otevře si tak svůj EX-
TÉRIA MARKET, tedy místo dostupné z ulice 
veřejnosti, a v krátkém časovém období si 
může vybudovat i pasivní příjem, který je 
tvořen z každoročního servisu pro klienty. 
Žádnou speciální kvalifikaci pro koncept 
nepotřebuje, každý nový franšízant prochází 
vstupním školením v EXTÉRIA AKADEMII, 
kterého se zúčastňují i jeho spolupracovníci 
tak, aby i oni získali potřebné znalosti a do-

vednosti. Centrála franšízora dá franšízanto-
vi veškerou péči, podporu, bude mu radit na 
startu, pomáhat s náborem, pomůže s vyhle-
dáním prostorů, zaškolením a pak to záleží 
jen a jen na něm. Důležitým faktorem pro 
úspěšné podnikaní je každodenní přítom-
nost provozovatele franšízy v provozovně. 
Franšízant je totiž ten, který motivuje, řídí 
a vede své zaměstnance, spolupracovníky na 
pobočce, je pro ně oporou i rádcem. Je důle-
žité, aby si sestavil svůj tým na pobočce a pak 
se vrhl do podnikání.

Co franšízant zakoupením licence získává?
Ten, kdo se rozhodne pro podnikání s ob-
chodním franšízovým konceptem EXTÉRIA 
MARKET na BOZP a PO, získá především 
unikátní know-how s provozní příručkou. 
V provozní příručce jsou popsány veškeré 
provozní postupy od založení firmy, kde najít 
kancelář, jak ji vybavit, přes nábor spolupra-
covníků, až po manuály potřebné pro chod 
kanceláře a pracovní činnosti a postupy. 
Dále franšízant získá zakoupením franšízo-
vé licence Informační systém BOZPIS, který 
vede veškeré informace o klientech. Franší-
zant a jeho spolupracovníci mají také v rámci 
licence zajištěno zvyšování odbornosti, a to 
dle vzdělávacího systému EXTÉRIA AKADE-
MIE. V neposlední řadě pokud dodrží veš-
keré postupy popsané v provozní příručce, 
bude mít franšízant ziskové podnikání již 
v krátkém období 1 roku a velmi zajímavý 
pasivní příjem, který je tvořen z každoroční-
ho servisu pro klienty.

V případě zájmu o podnikání s franšízovou 
licencí kontaktujte Ing. Lucii Eliášovou, 
ředitelku franchisové sítě, na tel.: 702036721, 
e-mail: eliasova@exteria.cz, případně další 
informace o franšízovém konceptu EXTÉRIA 
MAREKT najdete na www.exteriamarket.cz

Extéria, s.r.o. patří k předním profesionálním společnostem s hlavní cílem poskytovat kvalitní služby v oblasti bezpečnosti 
práce BOZP a požární ochrany PO u právnických osob a podnikajících fyzických osob OSVČ. Filozofií společnosti je dlouhodo-
bá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. Extéria je jediným 
franchisovým konceptem, jehož služby jsou dané zákonnou povinností.

Expanze této franšízové sítě je závratná. 
V roce 2015 byl vytvořen franšízový koncept 
poradenských kanceláří EXTÉRIA, který se 
úspěšně na trhu v ČR začal rozvíjet. V roce 
2015 tato franchisa zvítězila v soutěži České 
asociace franchisingu jako SKOKAN ROKU 
2015 za nejvíce otevřených poboček v ČR. 
V roce 2016 franchisa obhájila druhé místo 
jako SKOKAN ROKU 2016. Nově přichází Ex-
teria s novým brandem franšízového koncep-
tu - EXTÉRIA MARKETem. Tato nová značka, 
vizualizace a obchodní místo konceptu Exté-
ria, rozšiřuje své služby pro klienty o prodej 
bezpečnostního značení a tabulek, hasicích 
přístrojů, lékárniček a všeho pro bezpečnost 
a požární ochranu. Franšízová síť tímto nabí-

zí novou příležitost pro potenciální franší-
zanty, kteří mají ještě tu šanci zvolit si lokaci, 
kde by chtěli podnikat.

V roce 2018 byl na trh v České republice slav-
nostně uveden rozšířený koncept EXTÉRIA 
MARKET. Jedná se o unikátní místo, které 
je na frekventovaném místě ve středu města 
a které spojuje jak službu v rámci odborné-
ho poradenství, tak i prodej bezpečnostní-
ho značení. Klienti, kterými jsou veškeré 

firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení aj., 
zde najdou komplexní poradenství v oblasti 
bezpečnosti práce, požární ochrany a taky 
životního prostředí, které musí každý pod-
nikající subjekt řešit. Klienty také EXTÉRIA 
MARKET vybaví veškerými bezpečnostními 
prvky pro označení provozovny vč. hasicího 
přístroje, lékárničky, atd. Cílem je nabídnout 
služby komplexně a poskytnout profesionál-
ní a odborný přístup k vyřešení zákonných 
povinností BOZP, PO a nově taky ŽP. Touto 
unikátní službou již nemusí klient sám nic 
řešit a vše bude EXTÉRIA řešit za klienta 
z jednoho místa. EXTÉRIA přijede k němu 
na provozovnu a vybaví ji bezpečnostními 
prvky, proškolí zaměstnance z BOZP, PO, HA-
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„Soutěž, jejíž první ročník se konal v roce 
1999, oceňuje výjimečné nemovitosti reali-
zované na území České republiky – od novo-
staveb až po rekonstrukce. Každoročně se 
tak prestižním titulem „Best of Realty – Nej-
lepší z realit“ mohou pyšnit projekty, které 
přispěly k růstu úrovně tuzemského rea-
litního trhu. Za uplynulých devatenáct let 
figuruje v defilé nominovaných téměř sedm 
set projektů z celé České republiky. Mezi 
vítězi najdeme stavby, které se v průběhu 
času již staly ikonami. Za všechny můžeme 
jmenovat například Tančící dům, The Park, 
BB Centrum, River City Prague, Main Point 
Karlín, Hergetovu cihelnu, Forum Karlín či 
Multifunkční aulu Gong Dolní Vítkovice,“ 
přibližuje úspěšné projekty uplynulých 
Jana Hrabětová, ředitelka soutěže.

„BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ Z REALIT“
Soutež vstupuje do 20. ročníku 

O cenách udělovaných v základních ka-
tegoriích Rezidenční projekty, Nová admi-
nistrativní centra, Rekonstruované kance-
láře, Obchodní centra, Hotely a Průmyslové 
a skladové areály každoročně rozhoduje od-
borná porota. Vedle těchto kategorií získává 
Zvláštní cenu poroty také projekt, který se 
za příslušné období výjimečným způso-
bem zasloužil o rozvoj českého realitního 
trhu. Speciální cenu „Award for Excellence“ 
tradičně uděluje Asociace pro rozvoj trhu 
nemovitostí (ARTN), a to výjimečnému 
projektu či osobnosti, která se významně za-
sloužila o rozvoj oboru. V neposlední řadě 
mohou dát hlas nejlepšímu realitnímu pro-
jektu bez výběru kategorií i laici, hlasující 
na webu soutěže www.bestofrealty.cz a pro-
střednictvím webů mediálních partnerů. Ví-

těz tohoto hlasování si z galavečera odnese 
Cenu čtenářů. 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže 
je společnost BEST OF REALTY, s.r.o., která 
při její přípravě úzce spolupracuje s ban-
kami, finančními poradci, realitními agen-
ty, agenturami pro výzkum trhu, zástupci 
developerských společností, architekty 
a dalšími významnými subjekty českého 
realitního, developerského a bankovního 
trhu. Soutěž se již tradičně koná pod zášti-
tou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN), sdružující významné osobnosti 
české developerské scény a souvisejících 
oborů. 

Rozhodujícími kritérii při posuzování 
kvality přihlášených projektů jsou výběr 
lokality, urbanistické a architektonické ře-
šení, kvalita realizace a samozřejmě i úspěš-
nost na trhu nemovitostí. Ocenění se tak 
může dočkat jen projekt, který oproti ostat-
ním přináší výraznou přidanou hodnotu. 

Při příležitosti listopadového slavnostní-
ho galavečera s vyhlášením výsledků sou-
těže, jehož se zúčastní bezmála tři stovky 
osobností reprezentujících český i zahra-
niční realitní trh a související obory, vydá 
pořadatel jako každoročně přehlednou ro-
čenku. Ta představí nominované a vítězné 
projekty v jednotlivých kategoriích i vítěze 
z předchozích let. Vloni se o ceny ucházelo 
celkem 43 projektů v pěti základních kate-
goriích.

I N Z E R C E

Kde se vůbec vzalo a jak vzniklo? 
Přeskočíme-li pleteniny, které si středověcí 
obrněnci oblékali pod brnění, aby se ochrá-
nili před chladem, a nebo ty, které používali 
šlechtici pod tzv. “pěkné” oblečení, aby se ne-
dostalo oblečení přímo na kůži a pěkné ob-
lečení se neušpinilo, ocitneme se tak v roce 
1880, kdy se objevuje oděv příbuzný dnešní-
mu tričku.

Nejavantgardnější je značka Fruit of the 
Loom (s košíkem ovoce ve znaku), ta se pou-
ští do výroby spodního prádla z bavlněného 
úpletu. Objevuje se jak ve výbavě americké-
ho námořnictva, tak i mezi vojenskými pěšá-
ky, kteří se dožadují lehčích materiálů, než je 
vlna. Materiálu, který kromě toho, že dokáže 
zahřát v zákopech, umí také sát pot.

Trička se raketově rozšířila po celém světě 
a používali je muzikanti, začali je nosit stu-
denti s logem university, zatímco baseballové 
nebo fotbalové týmy na ně tiskly čísla hráčů.

A úplně první značka, která se objevuje 
natištěna na bavlně, je značka piva Budwei-
ser v roce 1965, hned za ní následuje Cin-
zano, Martini, Xerox…a pak už snad každá. 
Dnes je naprosto běžným nositelem log 
všech značek.

A musím se také zmínit o tričku-suvenýru, 
které hlásí do světa “Byla jsem na dovolené“. 
Nejznámější je t-shirt “I love NY” s červeným 
srdcem. Logo vymyslel grafik Milton Glaser 
na propagaci Velkého jablka, které po tragic-
kém 11. září 2001 zažilo mohutné obrození 
s variantou americké vlajky v pozadí. V ob-
dobí minimalismu způsobí Tom Ford (Gior-

gio Armani), že tričko představuje určitou 
uniformu a začne se nosit pod nepodšitými 
saky bez vycpávek, kdy je nejdůležitější kvali-
ta látek a čistota barev. Uvedu příklad - herec 
Don Johnson v televizním seriálu Miami Vice 
hraje v triku a plátěném saku. Nebo v trič-
ku značky Gap a sukni od Valentina přebírá 
Oskara Sharon Stoneová. V roce 2001 Dolce 
& Gabbana vytváří kolekci, kde jsou trička 
posetá kamínky Swarovski a jedno z nich 
dostane i Madonna… Takže tričko má široký 
záběr kdy a jak ho nosit. 

Jak budete v tričku in?
Dámy, pokud opravdu chcete vyjít jen v trič-
ku, tak si raději oblékněte hned dvě, a to od-
lišných materiálů, odstínů a výstřihů. Budete 
šik, když si k němu dáte na krk perlový náhr-
delník anebo Cartiera na zápěstí. Do města 
bych si k němu dala šátek Hermes. A nebo 
nestárnoucí černé tričko Jackie, tmavé brýle 
s plnými obroučkami, bílé kalhoty cigareto-
vého střihu a k tomu mokasíny typu Gucci.

Nikdy nevolte tričko s kulatým výstřihem 
ke krku v případě dvojité brady, neštíhlého 
krku. Nakupujte výhradně s výstřihem do 
„V“. Sluší opravdu všem, čím hlubší tím štíh-
lejší. Nebo jste-li obdarována bujným popr-
sím, volila bych lodičkový výstřih, ten přidá 
na šířce drobným ramenům a opticky vyváží 
vystupující boky či významné pozadí. A po-
dobné platí o tričkách s rukávy k lokti nebo 
tříčtvrtečními - zakryjí nepříliš štíhlé ruce 
a neprozradí nezpevněné paže. I u trička je 
však třeba kontrolovat kvalitu!

A pánové, v dnešní době, kdy látky košil 
sají a jsou velmi prodyšné a kdy v kancelá-
řích, restauracích, v metru i v autobusech 
a autech je klimatizace, opravu nemusíte mít 
pod košili tričko nebo tílko. Ani ta trička s tě-
lovou barvou.

A úplně nejhorší je, když si, pánové, ob-
léknete tričko s krátkým rukávem pod košili 
a tričko prosvítá přes košili. Přišli jste o svůj 
styl a co je nejhorší o svůj sex-appeal.

Doporučuji velmi kvalitní látku trička bar-
vy bílé nebo černé klidně do černého nebo 
tmavě modrého obleku a hned jste zaškatul-
kováni do dress code casual dress, který je 
přípustný pro byznys, ale určitě ne jako po-
litický outfit.
 
 
 
 
 

Napsala lektorka společenské etikety a stylu
Naďa Labanová
E: labann@seznam.cz
www.labann.cz
www.facebook.com/snidanesn

Etiketa a tričko
Téměř dvě miliardy triček se prodá ročně. Kupujeme si trička míst, která nás 
na dovolené uchvátila, se symbolikou hudby, která nás nadchla, a někdy jej 
vidíme i v politickém dění. Tričko se stalo stejně jako džíny symbolem 20. a 21. 
století.

Do svého jubilejního 20. ročníku vstupuje soutěž „Best of Re-
alty – Nejlepší z realit“, v tuzemsku považovaná za nejprestiž-
nější v oboru. O nominaci na ceněný titul se až do 4. září 2018 
mohly ucházet stavby dokončené a zkolaudované na území 
České republiky po 1. lednu 2017. Výsledky budou vyhlášeny 
na slavnostním večeru, který proběhne ve středu 14. listopadu 
2018 v Kongresovém centru České národní banky v Praze 1. 


