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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.
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Vážení a milí čtenáři,
říká se, že úspěch spočívá ve schopnosti provést svůj plán 
lépe než ti odvedle. O tom jsou příběhy značek i na stránkách 
našeho letního vydání.

Jedním z motivů prezentace značek u nás je vrýt se do pově-
domí lidí a nebo se představit jako nové na trhu. Ty všeobec-
ně známé značky zase inspirují tím, co už dokázaly, i když 
začátky nebyly třeba lehké. Začínat není jednoduché v žád-
né době, ale jak kdysi vyřkl Platón: „Začátek je ta nejdůleži-
tější součást každé práce“. Počáteční překážky jsou totiž to, 
co vidíte, když přestanete mít před očima pouze cíl. A o těch-
to chvílích se v našich příbězích také dočtete. 

Ale na své si mohou přijít rovněž ti čtenáři, které zaujmou 
úspěchy velice mladých, začínajících značek. Jsou mnohdy 
důkazem toho, že každý mistr býval nejprve amatérem. Mů-
žete si s námi také prohlédnout zlomeček té záplavy krásna, 
kterou vyrábí mistři skla, keramiky či dřeva. Inspiraci pro 
letní horké dny najdete u společnosti vyvíjející a vyrábějící 
zastínění. Toto vydání také přináší hned několik frachchiso-
vých konceptů, které hledají zájemce o licenci.

Z těch nejzajímavějších článků v naší části STORES Vás jistě 
upoutá vyhlášení letošního ročníku soutěže Euroshop Retail-
Desing Awards o nejlepší koncept světa a představení třech 
nejkrásnějších vítězných obchodů. 

Úspěch je součtem malých snah, opakovaných den po dni. 
Přeji Vám ty úspěchy, rádi o nich napíšeme, ale také krásné 
léto a pohodovou dovolenou!
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Na základě hodnocení českých spotřebitelů a odborné poroty Brand Council Česká republika

ZNAČKY, KTERÉ MAJÍ  V ČESKU  ZVUK
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Revoluční produktová inovace MUTEO

Systém MUTEO je součástí prémiového 

konceptu SAPELI UNLIMITED, určeného 

primárně pro odbornou veřejnost a ar-

chitekty. Novinka MUTEO v sobě spojuje 

dveře a kliku v jediný celek, čímž vzniká 

dojem dveří bez kliky. Po několikaletém 

vývoji vzniká unikátní, patentově chráněný 

systém, jenž je určený pro velmi náročné 

klienty. SAPELI svěřilo vývoj a design no-

vinky MUTEO designérské značce NOVA-

GUE, která se specializuje na průmyslový 

design založený na logice, inovaci a vyso-

ké estetické kvalitě. Petra Novaque jsme 

zpovídali, jak se MUTEO zrodilo.

S jakým zadáním Vás SAPELI oslovilo?
Musím říct, že mi hlavně udělalo radost. 

Zároveň ještě víc než kdy jindy jsem si ale 
kladl otázku, jestli jde ještě vůbec něco vymy-
slet. Víte, celou svoji kariéru tvořím design, 
což znamená navrhovat produkty, které se 
vyrábějí sériově a na autora je kladena velká 
zodpovědnost související s komerčním úspě-

chem. A když přijde značka takové velikosti, 
má i velká očekávání. Byla to výzva.

Zadání od SAPELI bylo široké – vymyslet 
zkrátka nějaký náskok před konkurencí, 
něco, co každý nemá. Nejzajímavější na MU-
TEO je to, že jde o mechanický, jednoduchý 
princip zavírání a otevírání. Moje filozofie, 
kterou jsem se naučil hlavně v Německu, je, 
že navrhuji věci nejen líbivé, ale i funkční. 
A to je i podstata systému MUTEO.

V jakém momentu jste se osvobodili 
od klíčového prvku, tedy kliky?

Od samého počátku jsem si pohrával s logi-
kou a filozofií. Kriticky jsem si kladl otázky, co 
všechno dělá skutečně dveře dveřmi, zda jsou 
dveře bariéra mezi dvěma místnostmi. Jestli 
je nutné, aby měly kliku, jestli pohyb, kterým 
se otevírají, je vlastně přirozený… Abych se 
pohnul vpřed, musel jsem zkrátka zpochyb-
nit všechno, co bylo doposud normální a zaži-
té. Klíčovým okamžikem se stal bod, kdy jsem 
si uvědomil, že dveře jsou ve všech svých 
dnešních podobách a desénech povrchů po-
řád jen deskou. A to jsem chtěl změnit.

SAPELI a NOVAGUE a jejich společné MUTEO vám přináší něco, čím můžete 
radikálně změnit prostředí, ve kterém žijete nebo pracujete. Nejen, že vám z něho 
odstraní bariéry a udělá ho příjemnějším, ale hlavně vám umožní originální a ne-
všední řešení vašeho interiéru. Otevírá možnosti hry s materialitou, prostorem, 
vnímáním dveří a celého interiéru. Je jen na vás, jak kreativně MUTEO využijete! 

MUTEO bude dostupné v showroomech SAPELI UNLIMITED, které splňují nej-
vyšší požadavky na prodejní proces, servis a následnou realizaci. První z nich bude 

otevřen už brzy v pražském Karlíně.

SAPELI je dnes nejznámější českou značkou spojenou s výrobou interiérových dveří a zárubní. Její novodobá 
historie sice sahá 27 let zpátky, ale opravdové rodinné kořeny jsou až v 19. století. Společnost vznikla na zákla-
dě restituce rodinného majetku pana Jindřicha Procházky, který si o něj žádá ve svých 66 letech a začíná tím 
novodobou historii výroby dveří v Polné, malém městečku na Vysočině. Po celou dobu svojí historie si Sapeli 
zachovalo ryze český charakter. Jedničku na trhu definuje především to, že si neustále drží vysokou úroveň 
designu, vynikající kvalitu svých produktů, ale také investuje do inovací a chce být stále o krok napřed. Není 
proto divu, že se spojilo právě s jedním z hlavních představitelů českého designu Petrem Novaquem, který 
rád pomáhá českým značkám s designem jejich produktů. SAPELI a NOVAGUE tak společně vytvořily MUTEO 
- produkt, který je připraven změnit prostor, ve kterém žijete, odstranit z něj bariéry, udělat ho příjemnějším.

Současnost SAPELI

Podařilo se Vám vytvořit 
něco revolučního. Jak si mají 
čtenáři systém představit?

MUTEO mění chápání zažité klasiky, vní-
mání kontaktu lidské ruky a dveří jako pře-
kážky. U systému MUTEO stačí pouze tlačit 
nebo táhnout, dveře se samy otevřou, mizí 
všechny bariéry. Systém MUTEO využívá spe-
ciální dveřní profil MUTEO Z a kombinuje 
ho s unikátním mechanismem MUTEO HF 
(handle free), který jako šperk zdobí hranu 
dveří. Tento koncept je plně mechanický, ne-
využívá žádnou elektroniku ani čidla.

MUTEO představuje jedinečný, 
inovativní produkt, je orientovaný 
na náročné klienty, kteří milují 
skutečný minimalismus a zároveň 
originální a nevšední řešení 
interiéru. V čem to všechno tkví?

MUTEO přináší neskutečnou svobodu 
a prostor pro kreativitu. Je jen fantazii klien-

ta, jaký bude výsledný efekt. Zákazník může 
vymyslet MUTEO přesně podle svých před-
stav a vybírat z nepřeberného množství ba-
revných a materiálových kombinací. 

Díky MUTEU lze v interiéru tvořit čisté, 
nerušené plochy, které jsou snem snad ka-
ždého architekta. Dveře by se totiž neměly 
architektovi příliš vydefinovat, ubral by se 
mu tím prostor a to se v tomto případě mys-
lím povedlo. S MUTEM má architekt prostor 
obrovský. Může je nechat zcela splynout se 
stěnou a nebo z nich naopak udělat výrazný 
interiérový prvek.

Jste držitelem více než padesáti 
mezinárodních ocenění, jako například 
RED DOT, IF design Award, German 
design Award, Good design a mnoha 
dalších, které se soustřeďují na design 
sériově vyráběných produktů. Co pro 
Vás představuje design a kde jste získal 
nejvíce zkušeností s ním?

Občas se setkávám s tím, že si lidé pletou 
pojmy a deklarují, že design je výsledek mar-
ketingu. To je dle mě ale chyba. Já to vnímám 
tak, že design je podstata a marketing je až 
následný. Design není marketing. Design je 
podstata produktu a marketing mu dává sro-
zumitelnost pro veřejnost. Lidi zaměňují slo-
vo design za všechno, stalo se z něho takové 
klišé. Produkt je dle mě klíčová věc, na které 
je postavena každá zdravá firma, produkt je 
nejvyšším zájmem majitele, produkt je de-
sign - design je produkt. Veřejnost si mylně 

myslí, že snem každého designéra je vetk-
nout svůj rukopis do hodně drahého a uni-
kátního produktu. Já jsem si ale vybral zcela 
opačnou cestu. Nejvíce mě zajímají projekty, 
na jejichž konci je cenově dostupný produkt, 
který si může koupit kdokoli a kdekoli.

A jak jsem ke své tvorbě přišel? Od dětství 
jsem dobře kreslil, a tak po základní škole 
následovala uměleckoprůmyslová střední 
v Bechyni, což byla prestižní škola a studova-
li tam nadšenci pro design z celé republiky. 
Po té jsem studoval vysokou UMPRUM a už 
za studií jsem získával první zakázky. Právě 
tam jsem udělal zásadní krok, a to stáží v Ně-
mecku, kde jsem získal nejvíce zkušeností. 
Od toho momentu datuji svojí skutečně pro-
fesionální kariéru.

www.sapeli-unlimited.com
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Holistická přírodní kosmetika
s pozitivní energií

Luxusní přírodní kosmetika Omorfia vkládá do svých produktů nejen nejkvalitnější suroviny z celého 
světa, ale i víru v moc přírody, v lásku, v sílu pozitivního myšlení. Omorfia je slovo převzaté z řečtiny, které 
znamená „krásná, omamná, tajemná“. Zakladatelka této kosmetiky Monika Petrásková je přesvědčena, 
že právě taková může být každá žena. Svojí kosmetikou a hlavně afirmacemi napsanými na každém obalu 

jednotlivých produktů nabádá ženy, aby si dopřály každodenní rituál krásy a psychické pohody.

republiky. Od českého výrobce pochází také 
dřevěná špachtlička z dubového dřeva při-
balená k produktům. Špachtlička zabraňuje 
zanesení bakterií a možnému znehodnocení 
kosmetiky a usnadňuje aplikaci kosmetiky 
Omorfia. Dub je navíc považován za posvát-
ný strom, který byl uctíván Kelty, Slovany, 
Germány i Řeky. Je zdrojem vitality, energie, 
síly a symbolem dlouhověkosti. Energie jeho 
dřeva podporuje harmonii, povzbuzuje krev-
ní oběh, pomáhá nám se soustředit a načer-
pat sílu.

Jak se zrodila kosmetika Omorfia?
Ač poměrně na trhu mladá, má tato přírod-
ní kosmetika počátky již před patnácti lety, 
kdy si za studií na vysoké škole začala Monika 
Petrásková míchat krémy pro vlastní potřebu 
sama. Měla velmi citlivou pleť se sklony k ek-
zémům a s nezdarem vyzkoušela všechny 
možné značky. Její pokožka měla dříve pro-
blémy hlavně ze syntetických složek, které se 
do běžné kosmetiky přidávají. Proto Monika 
vyvíjela 100% přírodní receptury, při kterých 
jí pomáhal častější pobyt na Krétě, kde se 
před lety seznámila se svým mužem. Na tom-
to kouzelném místě čerpala inspiraci z tamní 
přírody, kvalitních surovin i z místních tra-
dičních kosmetických produktů, založených 
na olejích. V tu dobu se jí narodil první syn, 
a tak logicky začala míchat kosmetiku i pro 
něj. Její muž ji nabádal, aby s kosmetikou 
začala podnikat. Monika se obávala těžkostí 
s podnikáním, ale myšlenka v ní přesto zůstá-
vala. Nazrála až během těhotenství s druhým 
dítětem. Najednou v sobě našla kreativní 
sílu a v hlavě se jí začaly rodit receptury na 
konkrétní produkty. Na jedné cestě do Indie 
objevila tamní poklad, moringový olej, který 
u nás není až tak známý, ale díky vysokému 
obsahu vitamínů, minerálních látek i ostat-

ních živin je pro pleť doslova zázračný. Ten-
to olej se stal jednou ze základních surovin 
v kosmetice, kterou Monika vyrábí. Postupně 
začala přidávat oleje esenciální a otevřel se 
před ní další obor – aromaterapie.

Stoprocentně přírodní ingredience
Při otevření kosmetiky se značkou Omorfia 
vás jako první ovane omamná směs esenci-
álních olejů. Receptury jsou sestavené tak, 
že se účinky jednotlivých složek navzájem 
posilují. Dohromady tak tvoří luxusní přírod-
ní kosmetiku, která pleti dodává potřebnou 
výživu i posilující energii. Aromaterapeutic-
ké účinky každého kosmetického produktu 
pomáhají uvolnit psychické napětí, dodají 
pocit klidu. 

Kosmetika Omorfia nese ve svém logu sym-
bol motýla. Má znázorňovat symbol trans-
formace, duše, ale i kreativity, svobody a ra-
dosti. Paralela je v tom, že jako motýl musí 
projít jednotlivými fázemi, než se stane tím 
krásným, ladným a barevným tvorem, tak 
i člověk prochází během života neustálým 
procesem učení a rozvoje. Motýl ukazuje, že 
se nemusíme bát změn, které nastávají, a že 
můžeme důvěřovat životu.

Vše se vším souvisí
Holistická kosmetika Omorfia je balena vý-
hradně do tmavého skla. Nejen, že působí 
tajemně, jak název napovídá, a také luxusně, 
ale výjimečný obsah chrání před znehodno-
cením po dlouhou dobu. Dle studií tmavé 
sklo díky nepropustnosti slunečních paprs-
ků chrání jednotlivé kosmetické ingredi-
ence proti jejich molekulárnímu rozkladu. 
Vzhledem k co možná nejvyšší udržitelnosti 
zvolila tato kosmetika výrobce obalů z České 
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Není špatné počasí,
jen špatné oblečení…

Obsažené oleje jsou v bio kvalitě a rostliny, 
ze kterých se oleje vyrábí, jsou většinou di-
voce rostoucí, aby si zachovaly svou opravdo-
vou sílu. Chemii a testování na zvířatech tato 
značka prostě neuznává. V produktech není 
místo pro syntetické látky, barviva ani škodli-
vé konzervanty. Omorfia věří a má vyzkouše-
né, že příroda je silná sama o sobě.

Pozitivní energie, pozitivní přístup
Tato luxusní přírodní kosmetika ani její 
jednotlivé ingredience nejsou testované na 
zvířatech. Recyklace je dle filozofie značky 
Omorfia cestou k udržitelnosti. Je důležité 
používat věci, dokud nám slouží, a zbyteč-
ně se jich nezbavovat. Byla by proto škoda 
skleněné kosmetické lahvičky po použití 

vyhodit do kontejneru, pokud samozřejmě 
nejsou poškozené. Výrobce je proto rád, 
když se k nim zákaznice v této snaze připo-
jují a lahvičky po využití obsahu pošlou zpět. 
Uvědomuje si, že to pro každého znamená 
čas a náklady na dopravu, a proto pro tyto 
uvědomělé spotřebitelky má připravený bo-
nusový program. Za každou vrácenou lahvič-
ku získají kromě dobrého pocitu také body, 
které mohou proměnit za slevu při příštím 
nákupu. 

Značce Omorfia není ani lhostejné, co se 
děje kolem nás. A tak část výtěžku z prodeje 
této kosmetiky věnuje nadaci Sázíme stromy.

Afirmace, tajemné kouzlo 
jedinečných produktů
Přírodní kosmetika Omorfia je vyráběna 
ručně a s každým produktem je spjata jedna 
z afirmací, protože zakladatelka věří v sílu 
pozitivního myšlení. Afirmace jednotlivých 
produktů jsou napsané na obalech a mohou 
přinášet každodenní meditaci pro spokojený 
život. Například na rozjasňujícím pleťovém 

oleji Bright Star stojí: „Svůj život prožívám 
s radostí a lehkostí“ nebo bestseller značky, 
odličovací balzám Zen Purity, zase hlásá: „Ne-
chávám odejít vše nepotřebné. Odpouštím.“ 
Klientka si afirmaci může během aplikace 
také opakovat, aby se její účinek ještě umoc-
nil. Monika Petrásková k tomu uvádí: „Pokud 
zákaznice chce, může celý rituál péče o pleť 
doplnit i afirmací, tedy pozitivní myšlenkou. 
Vím, že je k tomu leckdo skeptický, když jsem 
s afirmacemi začínala, taky pro mě bylo hod-
ně zvláštní říkat sama sobě ‚jsi krásná‘ nebo 
‚mám tě ráda‘. Ale zkusila jsem to a asi po čtr-
nácti dnech se to začalo měnit, přestalo mi 
to být nepříjemné a viděla jsem, že tomu už 
věřím. Pro ty, které si afirmace opakovat ne-
chtějí, máme dobrou zprávu. Nemusíte. My 
jsme do produktů afirmace a jejich energie 
již vložili. A tak jsou v něm uchované a účin-
ky na vaši pleť, ale i náladu, uvidíte brzy 
samy.“

Produkty koupíte na Omorfia.cz 
Pro případné dotazy: omorfia@omorfia.care

Na začátku byl mámin kufříkový šicí stroj
Pokud se Roman Kamler rozpomene na 
úplné počátky svého úspěšného podnikání, 
pak to byla doba jeho studentských let, kdy 
začal s horolezectvím. Kdo pamatuje dobu 
kolem roku 1983, tomu je jasné, že třeba 
péřový spacák v obchodech koupit nešel. 
A tak nastoupila máma, která podle návodu 
ve Vlastě takový Romanovi spíchla. To byl 
první impuls, později si on sám od maminky 
kufříkový šicí stroj půjčil a pokusil se střih 
spacáku vylepšit. A pak ušil další a další. Za-
čal je prodávat kamarádům a zakázky se na-
balovaly. V době dokončení studia začínaly 
ve společnosti změny a v drobném se opět 
smělo podnikat. Na národním výboru získal 
povolení, že může vyrábět spací pytle. A pak 
přišly první roky podnikání, zaměstnanci, 
prostory, práce 7 dní v týdnu, bezesné noci, 
zkrátka vše, co by z vlastní zkušenosti asi řekl 
každý, kdo v té době začal podnikat. Byla to 
ale také doba partyzánských činů a mnohá 
zastoupení zahraničních firem lidé dostáva-
li ve svém prvním saku a ve staré škodovce, 

kterou nechávali daleko od firmy, aby nikdo 
neviděl, v čem si pro licenci přijeli. Byla to 
doba náhod a štěstí. A jak říká Roman Ka-
mler, v této době získal poměrně překvapivě 
v Mnichově od firmy Gore licenci na materi-
ál GORE-TEX®, kterou dodnes má jeho firma 
v ČR jako jediná. Jako jediná může vyrábět 
oblečení pod vlastní značkou Tilak. GORE-
-TEX® je dnes již legendární membránový 
materiál, který vyniká nepromokavostí a vě-
truvzdorností, ale přesto je prodyšný.

Spacáky byly postupně 
nahrazeny bundami
Udělení licence českému klukovi, který se 
dvěma brigádnicemi šil spacáky, byl v té 
době zázrak. Ale zřejmě 9 nejvyšších mana-
žerů, před kterými se Roman Kamler ocitl 
tehdy v Mnichově u kulatého stolu, přesvěd-
čil jeho zápal a entuziazmus. Navíc je tehdy 
východoevropské trhy zajímaly kvůli značné-
mu potenciálu. 

Přerod do akciovky pod značkou Tilak
Zpočátku podnikal Roman Kamler jako fy-
zická osoba pod názvem KAMMsport. Vývoj 
a rozšiřování exportu si však vyžádalo zamy-
slet se nad jinou právní formou. V roce 2000 
tak vznikla akciová společnost, která patří 
Romanovi. Změna si doslova říkala i o jiný 
název společnosti. Tilak je prastarý hindu-
istický výraz pro červenou tečku mezi obo-
čím, která je symbolem třetího oka boha Šivy. 
A v tom je paralela s filozofií firmy – s hindu-
istickým tilakem jste pod Šivovou ochranou. 
Ale pokud na sobě máte oblečení od šumper-
ského Tilaku, firma přebírá část zodpověd-
nosti za to, že i v hodně nepříznivých klima-
tických podmínkách budete v bezpečí. 

Stoprocentně česká firma 
A zase tomu napomohla náhoda, že se dnes 
bundy ze Šumperka skvěle prodávají v Ja-
ponsku. Japonci, kteří se jednoho dne ob-
jevili na veletržním stánku Tilaku, si prý 
šumperskou firmu našli sami a měli dost ku-
riózní požadavky. Nakonec se ukázalo, že to 

nebyla legrace a sportovní bundy od Tilaku 
se staly v Japonsku módní ikonou. Jedním 
z důležitých důvodů byl právě český původ. 
Roman Kamler již léta čelí nabídkám na pře-
vedení výroby do Asie, ale pro něho je „čes-
ká značka“ a „česká firma“ obrovský rozdíl. 
Jsou a zůstanou českou firmou, zaměstnávají 
dnes v Šumperku 60 lidí. České švadleny šijí 
bundy z těch nejkvalitnějších, ale také nej-
dražších materiálů. Používají speciální tech-
nologie. Mají ultrazvukové řezačky, stroje na 
lepení švů, laserovou vypalovačku a velký 
textilní katr. Oblečení Tilak má rozšířenou 
čtyřletou záruku a výrobce poskytuje velmi 
nadstandardní servis. Běžně opravuje roztr-
žené kalhoty nebo bundy mnoho let staré. 
„Co umíme vyrobit, umíme taky opravit,“ 
říká Roman Kamler

Funkce a design
Pro oblečení do nepříznivých podmínek je 
nejdůležitější správná funkce. Kombinace 
střihu a materiálů. Ty v Tilaku nakupují po 
celém světě. Nejen od firmy Gore, ale také 
od amerického Polartecu nebo japonského 
Pertexu. Kolekce designově stále vylepšují 
ve spolupráci s designéry z berlínského stu-
dia Acronym. Například návrhářka poslední 
generace modelu Evolution, Johanna Schne-
ider, uvedla m.j. na trh kolekci sportovních 
bot Nike pod svým jménem. Ve spolupráci se 
studiem BOA design byla připravena městská 
kolekce Poutnik a velmi dobře zabodovala na 
prestižní výstavě Designblok.

Tilak obléká horskou službu
Roman Kamler považuje za věc prestiže, že 
může vyrábět oblečení pro náročné podmín-
ky, ve kterých pracuje horská služba. Navíc 
je hrdý na to, že české horské záchranáře 
obléká skutečně česká firma. „Horská služba 
potřebuje kvalitní věci, které dlouho a dobře 
slouží“.

www.tilak.cz

Český výrobce špičkového outdoorové-
ho oblečení pro horolezce a všechny, 
kteří aktivně tráví volný čas – tak by se 
dala definovat rodinná firma Tilak. Je 
jedním z posledních mohykánů, jehož 
výrobky šijí české švadleny. Firma, jejíž 
zakladatel a vlastník je Roman Kamler, 
vše vyrábí v Šumperku na severní Mo-
ravě. A tak to prý i dle něho zůstane, 
protože levná asijská pracovní síla není 
schopná produkovat takovou špičkovou 
kvalitu. Počátky firmy sahají do před-
revoluční doby, kdy šlo o drobné pod-
nikání mladého československého re-
prezentanta v horolezectví, dnes firma 
Tilak obléká horskou službu a horolezce, 
kteří vyrážejí na expedice do velehor. 
Ale nejenom ty.

Roman Kamler
Foto po čtyřech dnech 
v západní stěně Ketilu 
v Grónsku.
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Luis Sergio Castro Landa: 
Ve společnosti Laufen CZ spojujeme 
tradici i nové technologie

Všichni známe tradiční českou značku Jika, 
kterou najdeme napříč domácnostmi v celé 
České republice. Jak je to s dalšími značkami 
a kdy vůbec vznikla společnost Laufen CZ? 

Společnost Laufen CZ byla založena v roce 
1999, ale továrna na výrobu keramiky ve Zno-
jmě vznikla už roku 1878. Druhá česká ke-
ramička, kterou společnost vlastní, je závod 
v Bechyni, založený v roce 1961.

V roce 1991 společnost Keramik Holding 
AG Laufen nejprve koupila keramičku v Be-
chyni a následovalo převzetí znojemského 
závodu. Španělská společnost Roca pak pře-
brala v roce 1999 Keramik Holding Laufen 
a vznikla i nová společnost Laufen CZ, která 
zastupuje značky Laufen, Jika a Roca.

Značky Laufen, Jika i Roca byly vždy průkopní-
ky ve světě koupelen. Můžete přiblížit výrobu 
koupelnové keramiky ve Vašich českých závo-
dech? 

Proto, aby vznikl jeden kus koupelnové 
keramiky, je zapotřebí hned několika kroků. 
Jednotlivé základní suroviny se nejprve 
upravují a čistí. Vznikne tak šlika, tekutý ma-

teriál pro keramiku, který se nalévá do pře-
dem připravených sádrových forem nebo 
se tvaruje pomocí speciálního procesu lití 
vyvinutého ve společnosti Laufen. Následuje 
sušení a vyjmutí z formy. Vysušené odlitky 
se glazují a poté vypalují v peci při teplotě 
až 1 240 °C. Tato teplota zajištuje vysokou 
kvalitu, tvrdost a trvanlivost výsledných pro-
duktů.

Pravidelně samozřejmě investujeme do 
nových technologií. Jednou ze stěžejních 
je náš vlastní patent z roku 1985, takzvané 
tlakové lití. Je založené na využití forem 
z porézního plastu, které poslouží k výrobě 
35 - 40 000 kusů a mají tak výrazně delší ži-
votnost než sádrové formy, které je potřeba 
vyměnit po přibližně 100 litích. Momentálně 
je v České republice 9 takových linek, které 
vyrábí umyvadla, nádržky a klozety. 

V portfoliu značky Laufen je mnoho designo-
vých kousků, ale i revoluční toaleta Cleanet 
Riva. Můžete nám ji představit? 

Cleanet Riva je toaletou se zabudovanou 
bidetovou sprškou, jaká nemá na našem trhu 

obdoby. Dokázali jsme všechny technologie 
zabudovat do uzavřeného keramického stře-
pu, takže vznikl estetický produkt, který je 
k nerozeznání od běžné toalety. WC je velmi 
intuitivní na ovládání a také vyrobené s oh-
ledy na maximální možnou hygienu. Zacho-
váváme samozřejmě standardy švýcarské 
kvality a v České republice máme nejlepší 
možný pozáruční servis. Tento rok jsme 
představili toaletu Cleanet Navia, mladší 
sestru Cleanet Riva. I zde jsou veškeré te-
chnologie zabudované uvnitř a toaleta je 
designem i funkcemi vhodná do běžných 
domácností. Můžete si ji, ostatně jako vše-
chny novinky, prohlédnout v našem showro-
omu v Praze u náměstí I. P. Pavlova v Prague 
Gallery – Art of Bathrooms.

Laufen stojí i za mnohými inovacemi v oblasti 
designu a SaphirKeramik už je ve světě kou-
pelnové keramiky pojem. Můžete ji popsat?

SaphirKeramik je námi vyvinutá ten-
kostěnná keramika, kterou považujeme za 
jednu z nejpůsobivějších koupelnových 
inovací posledních let. Tento velice tenký 

a zároveň odolný materiál v oblasti kou-
pelnového designu způsobil v posledních 
letech revoluci. Pracujeme nyní se čtvrtou 
generací tohoto materiálu a  díky speci-
fické receptuře dokážeme dosáhnout hran 
tenkých pouhé 2 až 3 mm, a to oproti kon-
kurenci, která dosáhne 7 - 8 mm. Tento nový 
typ keramiky je o poznání tvrdší a má vyšší 
pevnost v ohybu, takže dokážeme vyrobit 
tenčí keramiku – snížíme tak jak hmotnost 
produktů, tak i spotřebu surovin a energií. 

Při návrhu nových produktů využívá Laufen ar-
chitekty i designéry. Kdo stojí za Vašimi úspěš-
nými řadami koupelnového vybavení? 

Pravidelně spolupracujeme s renomo-
vanými architekty i designovými studii. 
V současnosti jsme například rozšířili sérii 
SONAR, za kterou stojí španělská designér-

ka a umělkyně Patricia Urquiola. V loňském 
roce jsme představili ve spolupráci s ní spe-
cifická strukturovaná umyvadla z materiálu 
SaphirKeramik, která rozpoznáte na první 
pohled. Nyní jsme sérii rozšířili o další de-
signy umyvadel, ale i bidet, vanu a nový kou-
pelnový nábytek. 

Mezi další architekty, kteří s námi dlouho-
době spolupracují, patří například Konstan-
tin Grcic, který stojí za oblíbenou sérií VAL, 
autorské duo Ludovica a Roberto Palomba, 
nebo Peter Wirz, který navrhl zmíněné toale-
ty s bidetovou sprškou – Cleanet Riva i Clea-
net Navia. Naše nejnovější série The New 
Classic pak pochází z tvůrčí dílny Marcela 
Wanderse. 

Češi jistě nedají dopustit na značku Jika. I tady 
dochází k pokroku technologií a designu, potr-

pí si Češi na novinky, nebo kupují osvědčenou 
klasiku?

Samozřejmě i značka Jika spolupracuje se 
známými českými designéry, naším dvorním 
architektem je Michal Janků, který s námi spo-
lupracuje dlouhodobě od roku 1992. Navrhu-
je nejen kolekce značky Jika, mezi mnohými 
kompletní koupelnovou sérii Tigo, Mio nebo 
koupelnový nábytek Cubito, ale i interiéry 
našich showroomů a výstavních expozic.

Zákazníci se však rádi vrací i k osvědčeným 
kouskům, například série Lyra, která je na 
našem trhu už od roku 1983, je stále nej-
prodávanějším koupelnovým setem na 
českém trhu. Letos jsme ji rozšířili o nová 
umyvadla v moderním hranatém provedení 
a nový koupelnový nábytek Lyra Plus VIVA. 

www.laufen.cz | www.jika.cz

Společnost Laufen CZ, která na českém trhu zastupuje značky sanitární keramiky Laufen, Jika a Roca, dlouhodobě sází na kvalitní 
výrobky, tradici brandů, spolupráci s českými i zahraničními architekty a především na inovativní přístup – jak v oblasti tech-
nologií, tak designu. V letošním roce představila značka mnoho revolučních novinek a zaměřila se na tradici vysoké funkčnosti 
produktů a udržitelnost v koupelně. O historii značky i o aktuálních novinkách promluvil Luis Sergio Castro Landa, generální 
ředitel společnosti Laufen CZ. 

Luis Sergio Castro Landa
Generální ředitel společnosti Laufen CZ
Španělský ekonom, který na postu generálního 
ředitele společnosti Laufen CZ působí od září 
2017. Do skupiny Roca Group nastoupil v roce 
2001 a o rok později se dostal do týmu společno-
sti Laufen CZ. V letech 2005 a 2008 byl finančním 
manažerem pro Českou republiku, následovalo 
úspěšné působení jako generální ředitel pro Bul-
harsko, Rumunsko a Chorvatsko. 

Cleanet Navia.
Novinka ve světě sprchových toalet
Peter Wirz se při návrhu toalety řídil vizí čistoty 
a jednoduchosti, design je proto přizpůsobený 
vzhledu tradičního klozetu. Cleanet Navia je vy-
bavený osvědčeným a intuitivním konceptem 
obsluhy s postranním ovladačem se základními 
funkcemi. Toaleta má navíc i mobilní aplikaci, 
která se jednoduše ovládá. Ta také umožňuje 
přístup ke všem funkcím, které společnost Lau-
fen již dříve vyvinula pro oblíbenou sprchovou 
toaletu Cleanet Riva. 

Novinky Laufen:
Nové možnosti pro SaphirKeramik i vyspělý sprchový klozet
Značka Laufen představila na letošním veletrhu ISH několik designových i technologických novinek, mezi mnohými jsou to další 
možnosti pro technologii SaphirKeramik, jednu z nejpůsobivějších koupelnových inovací posledních let, která způsobila revoluci 
v designu sanitární keramiky. Laufen také staví na úspěchu svých sprchových toalet. Nová verze se zaměřuje na uživatelské 
výhody a na udržení efektivního uživatelského rozhraní.

The New Classic.
Tenkostěnná keramika i designové baterie
The New Classic je nová koupelnová řada od Laufe-
nu, která pracuje s čtvrtou generací SaphirKeramik. 
Každý kus z kolekce spojuje talent designéra Marcela 
Wanderse a jeho kreativitu se špičkovými materiály 
společnosti Laufen. Řada The New Classic obsahuje 
umyvadla, umyvadlové mísy, toalety, bidet, vanu, 
vodovodní baterie, zrcadla a další příslušenství včet-
ně nábytku. Kolekce vyhrála ocenění iF Design Award 
2019 za dokonalou kombinaci estetiky a funkčnosti.
Sérii doplňují i vodovodní baterie, ve kterých nachází 
Marcel Wanders dokonalou rovnováhu mezi inova-
tivním designem a ztělesněním rozličných životních 
stylů. Doslova vezme uživatele na cestu do minulosti. 
Tento všestranný a technologicky vylepšený sortiment 
pokryje požadavky jakékoliv koupelny.

Hygiena je pro novinku Cleanet Navia vším. Toale-
ta se snadno čistí díky konstrukci bez oplachového 
kruhu, povrch keramiky má hygienickou úpravu LCC. 
Vyměnitelná tryska, která je zapuštěná a ukrytá za 
záslepkou, se před každým použitím i po něm sama 
důkladně očistí. 

Sprchová toaleta Cleanet Navia je svým kompaktním 
designem, jednoduchou funkčností a atraktivní ce-
nou vhodná pro širokou cílovou skupinu.



Crystalex

5 nových souborů
Crystalex pro rok 2019 přináší hned 5 nových sou-
borů. Nejvíce prezentovanou novinkou je soubor 
XTRA, ale zcela jistě zaujmou i soubory MEGAN, 
LENNY, UMA a WENDY. Výrazně je prezentován 
program HORECA, na Ambiente jej bylo vidět ještě 
výrazněji než v minulosti.

5 nových dekoračních projektů
Každoročně přinášíme několik nových dekoračních 
projektů – vždy vybrané dekory zabalené v atraktiv-
ních ofsetových obalech. Pro rok 2019 přinášíme 
STRING a LEAVES, což jsou pečlivě vybrané dekory 
vyráběné technikou pantograf. Dalšími projekty 
jsou BUTTERFLY, SPECTRUM a KATE – COLOURS.

Jsme přesvědčeni o tom, že budou podobně úspěš-
né jako ty dřívější. Z těch nejznámějších jmenujme 
RAINBOW, NEON, CRAZY, GONDOLA, ELEMENTS, 
ROYAL nebo LOVE.

50 nových dekorů
Kromě dekoračních projektů přinášíme i další na-
bídku dekorací – více než 50 zcela nových dekorů. 
Určitě osloví naše zákazníky nebo je inspirují k vy-
tvoření vlastních dekorací. Mimořádně atraktivní je 
kolekce dekorů vyráběných technologií „HLOUB-
KOVÉ PANTO“ („deep pantograph engraving“). 
Technologie hloubkového panta je inovací tradiční 
technologie, kdy díky modifikovanému výrobnímu 
postupu je dekor panta hlubší a vizuelně lépe vidi-
telný. Většina těchto dekorů je kromě čistého prove-
dení nabízena též v exkluzivních provedeních se za-
třeným zlatem nebo platinou, kdy ještě více vynikne 
krása dekorů.

Vedle výše uvedeného hloubkového panta je sa-
mozřejmě nabízena široká nabídka nových dekorů 
klasického panta. Dekory jsou nabízeny na tradič-
ních i moderních souborech, v kolekci 2019 najdete 
jemné decentní dekory, ale i dekory kombinované 
s ráfky nebo barvami.

XTRA

2019
2017

2016

OCENĚNÍ PRO CRYSTALEX

e-shop www.crystalex.cz

Inz_Xtra_210x280.indd   1 23.05.19   9:31

Crystalex CZ, s.r.o. - největší český 
výrobce nápojového skla, přináší 
s novým rokem 2019 opět atraktivní 
novou kolekci. Jedná se o další rozšíření 
nabídky automatických souborů 
a zejména pak mimořádně širokou 
nabídku nových dekorací. 

Inovační boom z Crystalexu

XTRA

BUTTERFLY

STRING
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Vysočina, místo setkávání
Půvabný kout naší republiky – Kraj Vysočina – je klidnou, přesto možnostmi překypující lokací. Vysočinu 
najdete v samém srdci Česka na pomezí Čech a Moravy. Je to krajina jeřabin a malebných kopců, která se 
rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, odtud její název..

Právě pro její polohu a skvělou dopravní 
dostupnost je Vysočina ideálním místem pro 
kongresový turismus. Protíná ji nejvytíženěj-
ší česká dálnice a ze strategických míst České 
republiky je to zhruba stejně daleko, proto ji 
firmy často volí jako výhodnou lokaci pro se-
tkávání, semináře, eventy či konference pro 
účastníky z různých koutů republiky. Rozma-
nitost nabídky konferenčních prostor je tak 
veliká, že si vybere opravdu každý. 

Při hledání těch nejlepších míst pro vaše 
akce nabízí svou bezplatnou pomoc regi-
onální kancelář Vysočina Convention Bu-
reau. Jejím posláním je zvýšení povědomí 
o možnostech a profesionálních službách, 
které destinace Vysočina v oblasti kongre-
sové a incentivní turistiky nabízí. Nyní se 
může pochlubit aktualizovaným portálem 
www.vysocina-konference.cz, na kterém na-
jdete on-line databázi všech zajímavých míst 
pro obchodní jednání, eventy, konference 

a teambuildingy. Hledání té správné lokality 
usnadňuje vyhledávací modul, pomocí které-
ho stačí zadat požadovaný počet lůžek, kapa-
citu jednacích sálů, vybavení hotelu, a získáte 
přehledně vyfiltrovaná konferenční zařízení 
dle vašeho přání. Pomocí těchto stránek lze 
také zaslat poptávku přímo na konkrétní vy-
braná místa nebo na všechna zařízení, která 
vyhoví zadaným kritériím. Portál je proto 
perfektním nástrojem pro všechny marke-
tingové a eventové manažery, kteří hledají 
ucelený přehled zařízení pro konferenční 
turistiku v destinaci Vysočina.

V databázi jsou desítky hotelů a míst, které 
poskytují vybavení a služby pro firemní se-
tkávání, konference i další business eventy. 
Velmi příjemným bonusem je pestrost na-
bídky, která zahrnuje hotely v nejrůznějších 
stylech, na neobvyklých místech, v bezpro-
střední vzdálenosti od sjezdu z dálnice nebo 
naopak v krásné přírodě, s nádechem histo-
rie nebo třeba zdravého životního stylu. Kon-
ferenční sály a místnosti zde objevíte na zám-
cích a dalších netradičních místech, kterými 
jsou např. významné historické památky, 
včetně těch UNESCO. Pro relaxaci po dlou-
hých poradách může Vysočina nabídnout 
krásně opravené pivovary, farmy, tematická 
místa nebo moderní wellness resorty – v jed-
nom z nich, Resortu sv. Kateřina, můžete od 
letošního roku využít například také unikát-
ní Ájurvédský pavilon.

Všechna tato lákavá místa si můžete pro-
hlédnout v on-line databázi nebo katalogu na 
www.vysocina-konference.cz. Katalog je roz-
dělen podle jednotlivých okresů Vysočiny, 
u každého zařízení najdete všechny klíčové 
informace pro uspořádání vaší akce.

Dalešice

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

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

www.vysocina-konference.cz

Bílý kámen

Farma Kalhov

Líšeňský dvůr

Zámek Dukovany

Hotel Zámek Valeč

Ájurvédský pavilon

Resort sv. Kateřina

Na českém trhu září nová hvězda - značka PROFIMEN představuje unikátní kosme-
tické produkty na bázi kozího mléka, vitamínů a bylinných extraktů pro dokonalou 
péči o mužskou pleť. 

PROFIMEN
Péče pro úspěšné muže

Za značkou PROFIMEN stojí Olga a Va-
lentin Girstlovi, matka a syn, které spojuje 
nejen talent pro podnikání, ale také touha 
poskytovat kvalitní produkty se skutečným 
potenciálem. „Spolupracovali jsme již dříve, 
a protože nám to šlo docela hezky, byla jen 
otázka času, kdy se objeví nový impulz, který 
nám určí další směr rozvoje,“ prozradila Olga 
Girstlová. 

Onen impulz však nakonec přišel z na-
prosto nečekaného směru – tato nezdolná 
dáma se totiž dlouhodobě potýkala s kožní-
mi problémy, na které naprosto neuvěřitel-
ně fungovala právě kozí kosmetika. Pokožka 
se lépe hojila a den ode dne vypadala 
zdravější. „Syna to velmi zaujalo. 
Netrvalo dlouho a přesvěd-
čil mě, abychom založili 
společnost zaměřenou na 
vysoce kvalitní českou kos-
metiku určenou mužům. 
Řadu produktů jsme nazvali 
PROFIMEN.“

Biologická
ochrana pokožky
Kozí mléko je dokonalý 
biologický systém, který je 
vhodný pro všechny typy 
pleti. Jeho molekuly jsou 
tak malé, že bez problé-

mů prostupují kožní bariérou a pomáhají 
bioaktivním látkám proniknout hlouběji do 
pokožky, kterou chrání před vysycháním, 
předčasným stárnutím a škodlivými vlivy 
okolního prostředí. 

To dokáže díky fyzikálním 
i chemickým vlastnostem 

kozího másla, syrovátky 
a tvarohu. Spolu s kozím 

kolostrem dodá pleti všechny potřebné živi-
ny pro její krásný a pevný vzhled.

Speciální složení pro muže
Kosmetika PROFIMEN v sobě spojuje hlavní 
složky kozího mléka, vitamíny, antioxidanty 
a bylinné extrakty, které nejvíce vyhovují 
právě mužům. Receptury jsou speciálně 
upraveny tak, aby produkty přinášely pánské 
pleti co největší prospěch z hlediska zdraví 
a hezkého vzhledu.

Kozí kosmetika navíc účinně zklidňuje 
pokožku a přispívá k udržení přirozeného 
mikrobiomu (což pánové ocení zejména po 
holení). Pro kosmetiku značky PROFIMEN 
je příznačný vysoký obsah účinných přírod-
ních látek a minimální množství látek kon-

zervačních. 
V nabídce je Výživný krém na ruce 

pro každodenní péči, Balzám 
po holení s arganovým olejem 

a kyselinou hyaluronovou, 
24hodinový krém na pleť s vý-
tažky ze zlaté chaluhy a oli-
vovníku. Produkty jsou do-
stupné také v exkluzivním 
PROFI SETu. 

PROFIMEN kosmetika
je dostupná na

www.profimen.com
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Jak inovovat obchod s ojetinami
Na co jsme asi nejvíce pyšní, je to, kolik se 
toho dalo za ten rok stihnout, protože větši-
na inovačních center hrozně moc inovuje 
a přemýšlí a kreslí po tabulích, ale v ko-
nečném důsledku skutek utekl. Úkolem 
Aures Labu je věci reálně spouštět a uvádět 
do praxe. Chtěl bych teď zmínit ty projekty, 
které se nám opravdu povedly. 

E-shop s ojetými vozy  
s měsíční zkušební dobou
Přesně rok po spuštění Aures Labu jsme 
slavnostně spustili první e-shop s ojetými 
vozy, kde si vlastně člověk může vybrat auto 
s měsíční zkušební dobou. Takže nejen, že si 
to auto on-line může vybrat, ale zároveň má 
měsíc na to si to auto opravdu vyzkoušet. 
Touto službou jsme první nejen v České re-
publice, protože nabízet ojetá auta on-line je 
velký procedurální oříšek. 

Nové segmenty Mototechna Classic  
a Mototechna Eco Drive
Podařilo se nám spustit dva velké segmen-
ty nových produktů. První se jmenuje 
Mototechna Classic a představuje značku 
investičních vozů či už youngtimerů nebo 
veteránů a druhý segment se nazývá Moto-
techna Eco Drive a je to značka pro prodej 
vozů na alternativní pohony. To jsou auta 
řekněme elektrická a hybridní.

Půjčovna Mototechna Drive 
Spustili jsme autopůjčovnu Mototechna Dri-
ve, což je značka pro střednědobý pronájem 
vozů. Vozy jsou nejčastěji pronajímány na 

6 měsíců a je to vždycky úplně nový vůz, 
takže vlastně zákazník má benefity, které zná 
například z operativního leasingu, ale zda-
leka tam nemá tak dlouhý závazek. Po šesti 
měsících auto vrací a bere si jiné nové auto. 

Carsharing Fleet Hero 
Když už jsme u toho půjčování aut, nelze 
nezmínit, že jsme rovněž rozeběhli službu, 
která je vlastně na poli B2B car carsharingu. 
Tato služba se nazývá Fleet Hero neboli 
flexibilní B2B sdílení vozů. Jejím cílem je 
poskytovat co nejflexibilnější fleety firem-
ním zákazníkům, to znamená, že firma má 
možnost si u nás flexibilně doplňovat svůj 
vozový park zrovna tak, jak ho právě potře-
buje. Jako příklad zákazníka, který to využívá, 
mohu uvést Rohlík.

Služba Try&Buy 
Ještě úplně na začátku roku jsme plno-
hodnotně spustili službu Try&Buy, která 
umožňuje lidem až 30 dnů testovat vůz, 
který si v Mototechně vybrali, bez závazku 
tento automobil koupit. Takže pokud člověk 
chce vůz, ve kterém před tím nikdy neseděl 
a není si jistý, zda je to pro něho to pravé, tak 
si to auto může vypůjčit a následně se pak 
půjčovné odpočítá od ceny vozu.

Datově analytické aplikace  
Pricing App a Stock Allocation
Největší inovace se však v Aures Labu ode-
hrávají na poli datové analytiky. Interně jsme 
si vyvinuli vlastní datově analytické aplikace, 
které nám slouží efektivněji auta nakupovat 

a prodávat, efektivněji hospodařit. Jedna 
z nich se jmenuje Pricing App a ta slouží 
k využití umělé inteligence při oceňování 
ojetých vozů. Druhá je zase datově analy-
tická aplikace pro řízení skladových zásob 
rovněž za pomoci umělé inteligence a ta se 
jmenuje Stock Allocation. A jelikož už jsme 
měli aplikace vyvinuty, tak jsme je nechtěli 
využívat jen pro sebe, proto jsme tyto služ-
by a tento software dali k dispozici ke koupi 
i jiným hráčům ve světě. Je to snad poprvé, 
co autobazar prodává software. Například 
v současné době největší obchodník s auty 
v Jihoafrické republice využívá právě tu sa-
mou aplikaci. Nově od června jsme ji nasa-
dili i u velkého hráče ve Velké Británii i v Ka-
zachstánu 

Takže to byla krátká exkurse do toho, co se 
dá v inovační laboratoři za rok stihnout a jak 
lze k inovacím vlastně přistupovat. Z vlastní 
zkušenosti vím, že většina inovačních labo-
ratoří v korporacích extrémně bojuje právě 
proto, že tým je mnohdy velmi kreativní, 
nicméně problém je pak nasazování busines-
su. A je super konstatovat, že u nás se těch 
projektů rozjelo hrozně moc a že se reálně 
rozjelo a věci nekončí v šuplíku. Takže to je 
Aures Lab!

www.aureslab.com

Aures Lab je inovační centrum zaměřené na 
tvorbu produktových a digitálních inovací pro 
mateřskou společnost AURES Holdings. Cílem 
inovačního centra je přinášet novinky, které 
umožní lépe a rychleji sloužit zákazníkům. 
Aures Lab má za sebou první narozeniny. 
Co všechno se dá za rok v inovačním centru 
AURES Holdingu vypustit, nám krátce shrnul 
Stanislav Gálik, Managing Director.

+420 487 809 711
www.hotelport.cz

Moře zážitků
Kdo by nechtěl alespoň chvíli 
bydlet u jezera

VÁŠ PŘÍSTAV HOTEL PORT...

B&S-Port_2|19_repro.indd   1 14.02.19   8:59
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Hory pohody
Žijte přítomností, 
alespoň na dovolené u nás

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

B&S-210x280_Horizont_3|19_repro.indd   1 16.03.19   12:08

Projekt Czech Specials vznikl za podpory 
Evropských sociálních fondů a partnersky na 
něm spolupracuje agentura CzechTourism, 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace 
hotelů a restaurací ČR. Cílem celého projek-
tu je podpora národní a regionální kuchyně 
a samozřejmě rozvoj cestovního ruchu, a to 
hlavně v regionech. 

Je vůbec nutné podporovat  
národní kuchyni? 

„Svá národní tradiční jídla podporují 
v různé formě všechny evropské země. 
Národní kuchyně je součástí kulturního 
dědictví každého národa a není to jinak 
ani u nás. Tradice je nutné chránit, uchová-
vat a samozřejmě i rozvíjet. Tak jako se již 
zapomínají různá rukodělná řemesla, pro-
tože již není, kdo by je uměl, pomalu se za-
pomínají regionální speciality, protože již 
není ten, kdo by je uvařil. A to je třeba změ-
nit!“ odpovídá prezident Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR, Miroslav Kubec na naši otázku. 
„Národní jídla, regionální speciality uvařené 
z tradičních surovin vypěstovaných v okolí, 
to je dnes celosvětový gastronomický trend, 
je proto nutné podpořit restaurace, které 
v tomto duchu vaří a snaží se tak naše české 
gastronomické speciality propagovat.“

Jak se restaurace může 
zařadit mezi certifikované?

„Proces certifikace je jednoduchý. Po-
kud restaurace splňuje dané podmínky, 

Česká kuchyně
pod modrým logem
Modré kulaté logo s příborem a nápisem Czech Specials se na dveřích 
českých restaurací a hlavně na jídelních lístcích objevuje již 11 let. 
Málokdo ví, že se jedná o certifikační značku, která potvrzuje, že takto 
označená restaurace dobře vaří českou kuchyni, ať už v tradiční nebo 
v moderní úpravě.

tak vyplní žádost o certifikaci na webu 
www.czechspecials.cz, kontrolor zkontro-
luje kvalitu podávaných jídel i celkovou 
úroveň restaurace, a pokud je spokojen, 
udělí certifikát, který má platnost tři roky. 
Po celou dobu platnosti certifikace musí mít 
restaurace na jídelním lístku minimálně jed-

nu polévku a dvě hlavní jídla schválená jako 
Czech Specials,“ vysvětluje Lenka Nováková, 
která je manažerkou projektu Czech Specials 
v agentuře CzechTourism.

Kde se ale o certifikovaných restaura-
cích dozvědí jejich budoucí hosté?

„Projekt má své vlastní webové stránky, 
kde jsou nejen zajímavé články a regionální 
receptury , ale hlavně je zde vyhledávač certi-
fikovaných restaurací dle jednotlivých krajů. 
Aktuální informace přinášejí facebookové 
stránky. S projektem se mohou seznámit 
i návštěvníci různých food festivalů a odbor-
ných veletrhů. Czech Specials má také marke-
tingovou podporu agentury CzechTourism, 
která projekt propojuje se svými dalšími 
projekty, jako je Česko země příběhů, a pro-
paguje projekt i v rámci svých zahraničních 
zastoupení,“ dodává manažerka projektu 
Lenka Nováková. 

„V současné době je certifikováno oko-
lo 100 restaurací z celé České republiky 
a najdete zde nejen klasické malé hospůdky 
a pivnice s tradiční českou kuchyní, ale také 
»fine dininig« restaurace, které české národ-
ní i regionální speciality podávají v moderní 
úpravě. Vše se vyvíjí, a ani česká kuchyně se 
nemůže zastavit, proto jen vítáme, když si 
kuchaři dokážou doslova pohrát s tradiční-
mi surovinami a díky novým technologiím 
z nich vykouzlit velmi moderní, ale přesto ty-
picky české jídlo,“ doplňuje Miroslav Kubec.

Svíčková na smetaně 
zůstává oblíbenou českou 
specialitou nejen v tradiční, 
ale i v moderní úpravě...

Foto:
Czech Specials,

Restaurace Triton

Czech Specials
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Příběh značky Vazárna

V době digitálních technologií se leckterý obor musel přizpůsobit době a přetransformovat. Ještě exis-
tují řemesla, která by pomalu zanikla, pokud by jim dnešní nová generace nedala nový impuls a směr. 
Tak tomu je i u knihařiny, která již svůj původní smysl postrádá, ovšem lze ji přeměnit na výrobu 
krásných věcí. To dokazuje zakázkové papírnictví Vazárna, které od roku 2015 funguje v bývalých pro-
storách příbramské knihařské dílny. Koupili je Ondřej a Hanka (Lachmanovi) a patří k těm, které staré 
řemeslo oslovilo, naučili se ho a baví je a naplňuje. Převedli knihařské služby na zakázkovou výrobu, 
a protože oba před tím pracovali v reklamních agenturách, nápady na kreativní produkci se začaly rodit.

Papír nás baví
zakázkové papírnictví Vazárna

Příběh novořemeslníků Ondřeje a Hanky
Vazárna byla ještě před pár lety knihařskou 
dílnou, kterou provozovaly dvě dámy, jež 
v té době chtěly dílnu zavřít, a to právě z dů-
vodu upadajícího zájmu o jejich služby. On-
dřej v té době dělal v reklamce, která nebyla 
úplně jeho vysněným místem, a tak trochu 
tápal, co dělat. Hance zrovna končila mateř-
ská dovolená. Náhoda tomu chtěla, že se On-
dřej ocitl na pravém místě v pravý čas a po 
poměrně rychlém jednání se rozhodl dílnu 

koupit. A tak 1. června 2015 poprvé Ondřej 
s Hankou přišli do dílny a neměli tušení co 
s ní… a tak začaly první pokusy o „originální 
výtvory“. „Oba jsme hned od začátku věděli, 
že provoz knihařské dílny nemůžeme po-
stavit pouze na opravách nebo vazbě knih 
a diplomových prací," vzpomíná na začátky 
Ondřej. „Jelikož jsme se oba před pořízením 
Vazárny pohybovali v marketingu, neměli 
jsme s řemeslem žádné zkušenosti. Na dru-
hou stranu jsme měli spoustu nápadů a pře-

devším víru, že vše půjde tak, jak jsme si přá-
li a vysnili.“ „Ze začátku samozřejmě nebylo 
úplně snadné svá přání a vize naplňovat, ale 
v průběhu času se do dílny vrátila jedna z pů-
vodních majitelek, čímž jsme získali mnoha-
leté know-how v řemesle a garanta kvality,“ 
doplňuje Hanka. „Díky tomu jsme se mohli 
ve Vazárně začít naplno věnovat zakázkové 
výrobě, tvorbě vlastních produktů s originál-
ním designem, a především začít oslovovat 
firemní klientelu.“

Malá česká firma s ruční výrobou
Výrobky se ve Vazárně rodí v malém kolek-
tivu nadšenců, které práce s papírem baví. 
„Míváme nepravidelné porady s designérka-
mi,“ vysvětluje Ondřej, „kdy řešíme nápady, 
s nimiž každý z nás přijde. Milujeme věci, 
které v sobě mají nějaký vzkaz nebo příběh. 
V okamžiku, kdy jsou nápady vymyšlené, při-
chází ke slovu řemeslo a produkty opravdu 
začnou vznikat.“ „Ve Vazárně stále pracujeme 
ručně,“ říká Hanka, „tudíž každý zápisník či 
diář projde několikrát lidskýma rukama. Vý-
roba zápisníku obsahuje cca 10 kroků, které 
mají poměrně jasně stanovené pořadí.“ 

Výtvory s přidanou hodnotou
Stejným způsobem vznikají i produkty pro 
firemní zakázky. Je důležité s klientem hod-
ně mluvit a snažit se ho přesně pochopit. 
Pro klienty vytváří ve Vazárně řešení s velkou 
přidanou hodnotou v podobě vysoké míry 
personalizace. „Je jasné, že je možné si kou-
pit sešit za deset korun,“ konstatuje Ondřej, 
„ale i v těchto případech se snažíme klienta 
přesvědčit, že sešit z Vazárny bude jedinečný 
a tím pádem bude jedinečný i on.“ Ve Vazár-
ně si zakládají na nadstandardním přístupu 
ke klientovi a vznikají zde originální produk-
ty již od jednoho kusu. Vazárna spolupracuje 
s firmami, jako je Avast, Seznam.cz nebo Lin-
dt či Mezinárodní hokejová federace na vel-
kých zakázkách, ale zrovna tak je baví vyrobit 
pro malé živnostníky pár kusů zápisníků. Pro 

mnohé klienty je také podstatné, že výrobní 
postupy díky používání recyklovatelných 
materiálů jsou zde šetrné k přírodě. Díky 
webovým stránkám originální knihařské 
produkty lidé poptávají celorepublikově – 
mohou si vybrat diáře, zápisníky, sešity, des-
ky na dokumenty, dárkové boxy, pozvánky, 
PF či třeba fotoalba. 

Je libo vlastní design?
Vazárna umí kreativním způsobem vytvářet 
v podstatě cokoliv z papíru. „Pokud tedy 
hledáte zajímavé a originální výrobky z pa-
píru,“ říká závěrem Hanka, „velmi rádi se 
pustíme do netradičních a odvážných řeše-
ní, všeho, co se pro vaši firmu dá z papíru 
vytvořit.“

KONTAKT: Ondřej | 731 170 930 | info@vazarna.cz

Jelikož věří v jedinečnost, vymyslí a vyrobí ve Vazárně 
vše dle vašich představ již od jednoho kusu!
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Méně je mnohdy více… aneb dlouhodo-
bé záměrné omezování expanze
Před lety tým Manufaktury záměrně ukončil 
naprostou většinu velkoobchodních akti-
vit a rozhodl se prodávat svoji kosmetiku 
téměř výhradně prostřednictvím vlastních 
značkových obchodů v Čechách a na Sloven-
sku. Od té doby téměř soustavně odříká ob-
chodně velmi zajímavé nabídky k rozšíření 
prodejen po celém světě. Mohlo by se zdát, že 
neustálé odmítání a s ním spojené ušlé zisky 
jsou nepochopitelné, ale v Manufaktuře si 
však myslí, že „méně je mnohdy více“ a mo-
hou se maximálně soustředit na zachování 

vysoké kvality produktů a úrovně prodeje. 
Nade vše si cení rodinné atmosféry firmy 
a také preferují vše české. Snaží se o maxi-
málně český původ kosmetických surovin, 
rozvíjí projekt vlastnoručního sbírání bylin 
do své kosmetiky vlastními zaměstnanci. 
Obaly pro ně vyrábí z naprosté většiny čeští 
výrobci, tisknou především v českých tiskár-
nách… I pro výrobu doplňků pro domácí 
lázně využívají především české dodavatele 
– sirupy pochází z Jizerských hor, porcelán 
z Dubí, svíčky z Moravy, dárkové krabice 
z Přerova, mýdelníky a aroma lampy z kera-
mické dílny v Praze atd…

Vývoj kvalitních a šetrných výrobků
Receptury výrobků Českého národního pod-
niku jsou založeny na obsahu prvotřídních 
surovin, které jsou dávkovány do kosmetiky 

v množství, které má skutečný efekt. Výrob-
ky Manufaktura jsou díky tomu plně funkční 
a stačí je používat v přiměřeném množství. 
Jemné a šetrné složení produktů je založe-
no především na rostlinných základech 
a přírodních ingrediencích - kosmetika Ma-
nufaktura jich obsahuje 97 - 99,5 %. Všechny 
tyto produkty jsou tak snadno biologicky 
odbouratelné…

Obaly z recyklovaného plastu
V Manufaktuře mají jasno, že nemají zapotře-
bí prodávat a transportovat „vzduch“ – jejich 
obaly slouží výhradně k ochraně výrobků, 
ne ke klamání zákazníků zdánlivě větším ob-
jemem, a tak zbytečně neplýtvají obalovým 
materiálem. Také lahvičky, do kterých jsou 
stáčeny, jsou vyrobeny z PETU, který je nej-
kvalitnějším plastem, jež lze až 50x recyklo-
vat. 80 % z nich je navíc vyrobeno s 25% 
příměsí recyklovaného plastu, za necelý rok 
od zavedení používání recyklátu tak bylo 
na obalech Manufaktury ušetřeno více než 
5 tun nového plastu. Z mnoha důvodů také 
výrobce odmítá využívání bioplastů, které 
nepovažuje za prospěšné pro přírodu.

Nákupy si spotřebitel odnáší v papíro-
vých či textilních taškách nebo bez obalu
V obchodech Manufaktura nikdy nebyly 
používány plastové tašky pro odnos nákupů. 
Zákazník Manufaktury si nákup odne-
se v papírových taškách z recyklovaného 
papíru či si v obchodech může (od pro-
since 2018) zakoupit krásnou, mimořádně 
kvalitní bavlněnou EKO tašku a používat ji 
opakovaně. Podstatnou součástí sortimentu 
Manufaktura jsou koupelové soli, prodávané 
na váhu. Ty milovníkům této kosmetiky 
prodejní personál rád prodá do přinesených 
(čistých a uzavíratelných) nádob, a společně 
tak ušetří zbytečný obal.

Máme rádi zvířata…
Český národní podnik byl první společností 
v Čechách, která získala jediný mezinárodně 
uznávaný certifikát o netestování na zvířa-
tech Human Cosmetics Standard. Firma 
nevyužívá živočišné produkty (s výjimkou 
medu, včelího vosku a lanolinu z ovčí vlny) 
a odmítla obchodní kontrakty v Číně, pro-
tože by musela svolit s otestováním svých 
produktů na zvířatech. 

Obezřetné plánování, úspory, recyklace
Mnohaleté zkušenosti s vlastní výrobou 
a prodejem ve vlastní obchodní síti umožňují 
společnosti dokonalé plánování, díky 
kterému prodá vše, co vyrobí. Nemusí nic vy-
hazovat kvůli uplynulým expiracím či nezáj-
mu zákazníků. Soustavně pracuje na snížení 
energetické náročnosti své výroby i prode-
jen, důsledně recykluje, používá ekologické 
čisticí prostředky. Vzhledem k modernímu 
centrálnímu skladu a vlastnímu vozovému 
parku optimalizuje závozy zboží tak, aby auta 
nejezdila poloprázdná a vždy se plně využila 
jejich kapacita. 
 
Když jsou mezilidské vztahy prioritou
Vztahy Manufaktury se zaměstnanci, 
zákazníky, dodavateli i dalšími obchodními 
partnery jsou v českých podmínkách zcela 
výjimečné. Zásadně nejedná z pozice síly, 
ale upřednostňuje kvalitní a přátelské vz-
tahy, založené na slušnosti, ohleduplnosti 
a oboustranné prospěšnosti. Zaměstnanci 
napříč generacemi jsou bohatstvím firmy. 
Manufaktura ráda využívá zaměstnance 
různých věkových kategorií a poskytuje 
jim potřebnou podporu v různých fázích 
života (studentská léta, mateřská, důchod, 
nemoc…). Mladí jí přinášejí osvěžení, ener-
gii a nové nápady, starší zaměstnanci ji obo-
hacují o zkušenosti a nadhled. Vytváření 
příjemného pracovního prostředí je pro ma-
jitele jednou z nejlepších a nejdůležitějších 
investic. Jak se říká – „za vším hledej ženu“, 
a tak 80 % klíčových vedoucích pozic v Ma-
nufaktuře zastávají ženy, ovšem ve skvělé 
symbióze s mužským elementem na postu 
majitele a generálního ředitele. Díky flexibil-
ní pracovní době, možnosti práce z domova 
a mimořádně přátelskému přístupu k dětem 
umožňuje Manufaktura ženám harmonii 
mezi pracovním a osobním životem a pod-
poruje rodinný život.

Láska k historii, starým věcem 
a zachraňování české tradice
Od samého počátku své existence spo-
lečnost Český národní podnik provozuje 
v Praze širokou síť obchodů s českými lidový-
mi řemesly a dřevěnými hračkami. Díky za-
jištění pravidelného odbytu a spoluprací při 
vývoji, designu a ochraně produktů vytvořila 
podmínky pro udržení řady zanikajících ře-
mesel. V jejich prodejnách naleznou zákazní-
ci staré ponky, valchy, pračky, bojlery a další 
krásné autentické historické artefakty…Tyto 

staré věci tak vrací do života a jsou propo-
jujícím charakteristickým prvkem vizuálních 
konceptů prodejen. Při vývoji produktů 
Manufaktura jsou inspirací osvědčené rady 
našich babiček. Design lahviček vychází ze 
starých lékovek, které můžeme nalézt ve 
starožitnictvích…

Pomoc dobrým věcem
V Manufaktuře rádi pomáhají. Pravidel-
ně a dlouhodobě podporují dobročinné 
projekty (nadace VIA, Tomáš Slavata, cen-
trum Motýlek…) a sportovní akce. Nespo-
jují se zásadně se subjekty a projekty, které 
nepovažují za solidní. 

Manufaktura nyní přichází s nápaditou 
kampaní ,,Dovolte nám osvětu pro naši 
krásnou planetu“, kterou se snaží nabádat 
k ekologickému smýšlení i své zákazníky. 
Jejím hlavním motivem je hravý a originální 
krátký animovaný film, který zábavnou for-
mou upozorňuje na běžné denní činnosti, 
při kterých člověk často zbytečně zatěžuje 
přírodu a planetu. Film má prostřednictvím 
vtipných říkanek a animovaných scének 
(např. tragikomický pohřeb jednorázových 
kelímků na kávu, doprovázený říkankou „Pla-
stovému kelímku, věnuj tichou vzpomínku“) 
vyvolat otázky a zamyšlení: jde to dělat i jinak 
a mohu i já přispět k trvalé udržitelnosti naší 
krásné planety? Díky Manufaktuře uvidí, že 
celkem snadno ano…
 

Společnost Manufaktura, výrobce tradiční české kosmetiky s vysokým 
podílem přírodních ingrediencí, od počátku svých podnikatelských 
aktivit věnuje velké množství energie problematice ekologie, obalů 
a šetrnému přístupu k přírodě. A co dělá značka Manufaktura pro 
udržitelnost …? Kosmetiku Manufaktura vyrábí 100% česká firma, 
jejímž základem je lokální výroba s tradicí od roku 1991. Sídlí uprostřed 
Prahy a většinu kosmetiky vyvíjí a vyrábí v areálu bývalého cukrovaru 
v pražských Čakovicích. Často čelí nabídkám na levnou výrobu 
mimo naši republiku, zejména v Asii, ale ráda těmto tlakům odolává 
a ponechává si pouze místní výrobu.

www.manufaktura.cz

A toto vše dělá Manufaktura  
pro udržitelný rozvoj!

Česká značka kosmetiky  
Manufaktura a udržitelný rozvoj
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FROTERY®, značka froté ručníků, osušek a županů
info@kapatex.cz / www.kapatex.cz / www.eshop.kapatex.cz

Froté reklamní dárky vyrábíme již 23 let 
Ke zrodu myšlenky vyrobit reklamní dárek nezbytný 
pro každý den došlo v roce 1996, kdy byla založe-
na společnost Kapatex s.r.o. K prvnímu ručníku 
s běžným jménem se brzy přidaly osušky s názvy 
různých společností. Vznikl tak originální a prak-
tický reklamní dárek vhodný pro každého.

Kdyby nevymřeli dinosauři…
Pravděpodobně i ti by se museli přizpůsobit moder-
ním trendům 21. století. Jít s dobou je naprosto nez-
bytné k tomu, aby mohla firma růst a prosperovat. 
Od začátku klademe důraz na technologický rozvoj, 
zvyšujeme kvalitu produktů a nabízíme profesionál-
ní zákaznický servis. Pružně reagujeme na poptávku 
trhu a snažíme se ho uspokojit kvalitní nabídkou. 
Díky tomu jsme hlavní velkoobchodní výrobce froté 
ručníků, osušek a županů na českém trhu. 

Pomáháme být vidět
reklamními ručníky a župany FROTERY®

Jako děti jsme milovali Vánoce, protože jsme dostávali dárky. Z některých věcí člověk zkrátka 
nevyroste. Proto jsme přesvědčení, že dobrá reklama dnes není jenom ,,online“. 

Jsme jedničky v offlinu
Neumíte si svět bez online reklamy představit? Ani my ne. Přesto 
vás můžeme ujistit, že reklamním dárkům, jako jedné z možno-
stí offline reklamy, se stále daří. Proč? Protože není nad přímý 
kontakt se zákazníkem. Osobní dárky mají přidanou hod-
notu. Vypráví příběh společnosti, která si na ručník ne-
chala vyšít své logo nebo natisknout reklamní sdělení. 
Zakázky vyrobené na míru ve firemním designu jsou 
unikátním reklamním předmětem. Propojíte-li 
navíc radost z dárku s reklamním sdělením, gra-
fickou podobou a příjemností materiálu, vyt-
voříte pozitivní emoci, která se zákazníkům 
vybaví při vzpomínce na vaši firmu. 

Můžeme vám s tím pomoci. Značka 
reklamních froté ručníků, osušek 
a županů FROTERY je garantem 
kvality a zážitku. Stačí nám napsat 
e-mail. 
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Začátky působení české firmy 
v porevoluční době
Společnost ISOTRA a.s. byla založena v Bola-
ticích v roce 1992 společníky Ing. Erichem 
Stavařem a Ing. Bohumírem Blachutem jako 
společnost s ručením omezeným. Počáteč-
ní aktivitou byl velkoobchod s těsněním do 
oken včetně realizace montáží. Takto vznikl 
název ISOTRA. ISO od slova izolace a TRA 
jako trade (obchod). Velký zájem klientů 
o žaluzie po roce 1993 způsobil rozšíření 
podnikatelských aktivit ISOTRY nejprve 
o montáže žaluzií a následně i o jejich vý-
robu. Neustálá snaha o zdokonalování pro-
duktů a služeb vedla v roce 1995 k rozhod-
nutí vyrábět vlastní komponenty k žaluziím 
a ostatním výrobkům stínicí techniky. 

Filozofie ISOTRY
Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, vý-
zkum, vývoj, technologie a inovace s ohle-
dem na energetickou úspornost, to jsou zá-
kladní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem 
společnosti je vložit zákazníkovi do rukou 
jasně identifikovatelný výrobek odpovídající 
kvality a technologické úrovně. Samotnou 
podstatu značky lze vyjádřit velmi jednoduše 
– ISOTRA: I = inovace, S = spokojenost zákaz-
níků a obchodních partnerů, O = odbornost 
a technická připravenost, TRA = tradice, se 
kterou dodává výrobky svým obchodním 
partnerům, resp. uspokojuje poptávku kon-
cových zákazníků již více než čtvrt stolení, 
konkrétně více než 27 let. 

INOVACE
Inovace je jeden z klíčových prvků společ-
nosti ISOTRA. Technologickou vyspělost 
společnosti dokládá také vlastnictví dvou 
světových patentů pro technická řešení v ob-
lasti stínicí techniky a několik užitných vzo-
rů. Součástí struktury společnosti je vlastní 
R&D oddělení, které, na základě poznatků 
z trhů, průzkumu a týmové spolupráci, při-
pravuje update původních výrobků či uvede-
ní nových s ohledem na vývoj oboru stínicí 
techniky. 

V současné době se připravuje uvedení 
nejproduktivnější výrobní linky v oboru stí-

nicí techniky pro výrobu venkovních žalu-
zií různých typů se zavedením technologie 
průmyslové revoluce 4.0, což je označení 
pro trend digitalizace a s ní související auto-
matizace umožňující značnou variabilnost 
výrobků a výroby.

Není rok v historii společnosti, kdy by ne-
byl na trh uvedený inovovaný či nový výro-
bek. V průběhu roku 2018 bylo produktové 
portfolio rozšířeno o stínění pro zimní za-
hrady a pergoly – Verandy ve 2 provedeních, 
zaomítací provedení screenové rolety HR-
10-ZIP, bioklimatické pergoly MIRA a látko-
vou roletu Larra, kdy originální design rolety 
vytvořil a vyvinul speciálně pro společnost 
ISOTRA český designér, fotograf a umělec 
Miroslavo. V letošním roce došlo k rozšíření 
portfolia o látkové pergoly Luka a samonos-
nou bioklimatickou pergolu ARTOSI, vyvinu-
tou in-house. 

Vývoj, směry, trendy…
Obor stínicí techniky se neustále vyvíjí s dů-
razem na tepelné úspory a termoregulaci. 
Výroba se automatizuje a optimalizuje. Toto 
je trend současné doby a společnost ISOTRA 
neustále pracuje na nových postupech, me-
todách optimalizace výroby, lidských zdrojů 
a komunikaci značky nejen v České republi-
ce, ale také na klíčových trzích. Produktové 
portfolio společnosti je v současnosti značně 
široké a zahrnuje kompletní nabídku interié-
rového a exteriérové stínění, reflektující po-
slední trendy – screenové rolety, požadavky 
zákazníků zaměřené na relax a odpočinek 
v rodinném kruhu a s přáteli – stínění pro 
zimní zahrady, bioklimatické pergoly a vní-
mání interiéru nikoliv jen z pohledu účelnos-
ti, ale také designu – látkové rolety.

Chráníme vaše soukromí!
Společnost ISOTRA se zajímá o problematiku technologií clon slunečního záření a její 
dopad na energetickou úspornost. Technologie, vypracované postupy, vývoj a vý-
zkum v této oblasti ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky a je vnímána jako 
jeden z technologických lídrů nejen v České republice, ale i ve světě. ISOTRA zaměst-
nává přes 550 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 45 zemí světa.

Nová grafická podoba loga, která vznik-
la při příležitosti 20. výročí firmy, byla 
vytvořena s maximálním důrazem na 
čitelnost a jasnou rozpoznatelnost v kon-
kurenčním prostředí. Vznikla nezamě-
nitelná podoba značky, jejíž červený zá-
klad znázorňuje dynamiku, se kterou se 
společnost ISOTRA rozvíjí. Zároveň vzni-
kl slogan „chráníme vaše soukromí“, kte-
rý odráží pozitivní vztah vůči koncovým 
zákazníkům a jejich potřebám v oblasti 
stínění s důrazem na vlastní soukromí 
a rodinnou pohodu.

www.isotra.cz
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Rozhovor s POS MediaReklamní
oplatky /
Vaše značka
skvěle chutná
O ZAJÍMAVÉM FIREMNÍM DÁRKU 
JSME SI POVÍDALI S TOMÁŠEM 
BRÁZDOU, KTERÝ JIŽ NĚKOLIK 
LET PRO ČESKÝ I EVROPSKÝ TRH 
VYRÁBÍ TRADIČNÍ LÁZEŇSKÉ 
OPLATKY S VLASTNÍM RELIÉFEM.

Jak se zrodil tento nápad? 
Na začátku byla vlastně náhoda. Již dlouhá léta 
u nás zákaznící poptávají neotřelé a kreativní firem-
ní dárky a stále jsme museli hledat nové náměty. 
Shodou okolností jsme měli možnost získat tradiční 
výrobu lázeňských oplatek a technologicky ji 
upravit tak, aby bylo možné tvořit libovolné reliéfy 
přímo na ploše této historicky oblíbené pochoutky.

Opravdu je možné vytvořit 
libovolný motiv na oplatku?
V dnešní době dokážeme zpracovat prakticky ja-
koukoliv kresbu, omezením je nejtenčí linka a také 
mezera mezi prvky o šíři 1 mm. Díky této jemnosti 
vyrábíme i grafiky podobné perokresbám - viz na-
příklad obrázek Pražského hradu nebo erb města či 
královského rodu. Častěji ale připravujeme oplatky 
s moderními motivy, jako jsou loga společností. 
Paradoxně složitější je výroba souvislé plné plochy 
motivu než drobné detaily, ale i s tím si umíme po-
radit. Daří se nám kvalitně upéci i celoplošná loga 
jako např. okřídlený šíp Škoda Auto. 

Jedná se opravdu o klasické lázeňské oplatky?
Ano. Celý řetězec výroby využívá klasických 
postupů a tradičních receptur. Proces je dnes sice 
poloautomatický, ale stále s vysokým podílem ruční 
práce. Pečlivě vybíráme ingrediece a také balení 
oplatek zachováváme tradiční, tj. ruční balení do 
potravinářského papíru a hliníkové fólie, ve které 
oplatky vydrží kvalitní více než půl roku při běž-
ném skladování.

Kdo je vaším typickým zákazníkem 
a jak oplatky využívá?
Na počátku jsme předpokládali, že většina klientů 
bude nějak spojena s lázeňstvím nebo alespoň 
s wellness. Opak je však pravdou. Reklamní oplatky 
zaujaly firmy ze všech oborů. Mezi zákazníky máme 

banky a pojišťovny, automobilky, IT, technologické 
i strojírenské společnosti, mobilní operátory, spe-
diční firmy, ale třeba i Českou filharmonii a přední 
hotely jako například Hilton, Mandarin Oriental 
apod. 

... a ke způsobu použití?
Nejčastěji připravujeme oplatky balené v papíro-
vých krabičkách, které jsou kompletně potištěné 
motivem klienta. Pro výjimečné příležitosti 
dodáváme luxusnější balení v plechových dózách 
nebo dřevěných krabičkách. Tato balení pak klient 
používá jako dárek pro své zákazníky, obchodní 
partnery nebo zaměstnance nebo jako vánoční 
dárky. Často jsou také krabičky s brandovanými 
oplatkami dárkem ve spotřebitelských soutěžích. 
Pro rozdávání na eventech, výstavách nebo 
konferencích pak balíme oplatky samostatně do 
transparentní obálky, obvykle doplněné papírovým 
kornoutkem pro konzumaci s potiskem motivu 
klienta. Nebo zapůjčujeme ohřívač a teplé oplatky 
se stanou z dálky vonícím lákadlem pro návštěvní-
ky akce.
Vždy vše vyrábíme a dodáváme na klíč, každý 
zákazníka tak dostane svůj výrobek hotový až na 
místo určení. Interně zpracováváme také veškerou 
grafiku a návrhy balení.

Proč myslíte, že mají oplatky takový 
úspěch, co zákazníky nejvíce oslovuje?
Zdá se, že se nám podařilo posunout tradiční 
český výrobek pomocí moderních technologií na 
výsledný „dárek“, který prakticky každý zná (a také 
každému chutná :-), ale dosud se nesetkal s možnos-
tí individuálního reliéfu a je tím překvapen. Podle 
mého názoru mnoho zákazníků oceňuje i řeme-
slnou dovednost, typickou pro české výrobky, 
a technicky zaměřeným firmám se líbí harmonické 
propojení technologie a tradiční pochoutky.

TVARY, BARVY I PŘÍCHUTĚ

Ještě by mě zajímaly další možnosti 
zpracování, kam až dokážete jít v kreativitě?
Vzheldem k tomu, že 100% ovládáme každou část 
výroby, můžeme nabídnout i netradiční a na míru 
připravené tvary oplatek, jejich barevnost a také 
individuální příchutě. Namátkou uvedu nejzají-
mavější příklady: Pro výrobce vynilových desek 
GZ media nebo pro OSA jsme vyráběli opatky 
v podobě klasické LP desky, s barevným labelem 
a dírkou uprostřed. Pro Českou poštu jsme připra-
vili oplatky v podobě koláčového grafu, oplatka 
měla fyzický výřez, který symbolizoval hodnotu 
7 % celku. Dlouhodobě dodáváme individuální 
oplatky pro Muzeum Jana Bechera v Karlových 
Varech, kde jsme pomocí originálních ingrediencí 
připravili becherovkovou příchuť i vůni oplatek. 
Do sousedního Německa dodáváme také slané 
oplatky, kterými se firmy prezentují zejména na 
tradičních Octoberfestech. Italové zase nemají rádi 
skořici, proto do této země vyvážíme upravené 
složení výrobku.

Zní to lákavě, ale důležitá je také cena, 
nejsou reklamní oplatky jen pro 
vyvolené?
Budu upřímný, naše cena je skvělá! 
Dokonce uvažujeme, že bychom 
měli výrobky zdražit. Už několik 
let máme stejné kalkulace. 
Vyjmenoval jsem sice velké spo-
lečnosti, ale mezi naše klienty 
patří i malí odběratelé, někdy 
i jednotlivci. Například novo-
manželé si objednávají balení 
i pro svatební hosty. 

Můžete cenu více upřesnit? Je nějaký 
minimální objem objednávky?
Rád říkám, že cena za krabičku reklamních oplatek 
je nižší než cena lahve špatného vína, které je 
častým prezentem. Obecně se pohybujeme v řádu 
několika desítek korun za papírovou krabičku 
s plnobarevným potiskem naplněnou oplatky 
s individuálním reliéfem. Je to kompletní cena se 
všemi pracemi, prvotní fixní ivesticí do výroby 
reliéfu a dopravou ke klientovi při obvyklých 
objemech, které se pohybují nejčasteji mezi 300-
500 ks balení. Vyrábíme ale i menší množství, zde 
je pak cena úměrně vyšší. U dodávek jednotlivých 
oplatek se pohybujeme v řádu jednotek korun za 
kus. Výhodou naší výroby je, že individuální reliéf 
je možné použít pro oplatky balené v krabičkách 
i pro oplatky samostatné, tj. typicky si klient nechá 
vyrobit první zakázku například jako dárek pro 
partnery a za půl roku pořebuje vyrobit 200 opla-
tek na ohřívání pro dětský den. 

Pokud si zákazník nepřeje vyrobit vlastní 
reliéf na oplatce, máte nějaké „hotové“ 
zajímavé motivy?
Ano, i to je možnost zejména pro menší odběry. 
Máme několik tzv. univerzálních motivů, které 
můžeme nabídnout všem zákazníkům. Je mezi nimi 
několik vánočních reliéfů, motiv Pražského hradu 
nebo oblíbený motiv „Dolce Vita“, tedy „sladký ži-
vot“ v několika světových jazycích. Pro vánoční dár-
ky máme v nabíce i 4 motivy hotových vánočních 
krabiček, na které je možné dotisknout logo klienta 
a tento individuální dárek pak vychází levněji než 
běžné balení oplatek v maloobchodě. 
Rádi zpracujeme každému zájemci nezávaznou kal-
kulaci na základě jeho potřeb a e-mailové poptávky.

Děkujeme za rozhovor. 

Více informací na 
www.reklamnioplatky.cz

Naším cílem je pomoci klientům 
ovlivnit nákupní chování zákazníků

Jak se agentura POS 
Media vyvíjela a působí 
v oblasti české retailové 
komunikace, jsme se 
zeptali Dany Bělouškové, 
nové Country Managerky 
české pobočky POS Media.

Dano, vy nejste v point of sale komunikaci 
žádný nováček. Jak se tento segment (nebo 
společnost) vyvinul od začátku Vašeho půso-
bení v POS Media?

To máte naprostou pravdu. Před 15 lety 
jsem začala pracovat v POS Media na pozici 
Junior Sales Manager. To, že mě jednou náš 
CEO a majitel pan Richard van het Bolscher 
pověří vedením české pobočky, mě ani ve 
snu nenapadlo, ale velice si jeho důvěry vá-
žím. Tenkrát jsme se zaměřovali na prodej re-
klamních nosičů v obchodech. Praxe nám ale 
ukázala, že ne každý klient byl připraven na 
kampaň. Chyběly jim produkty na prodejně, 
cenovky neodpovídaly, ale poptávka klientů 
a naše praxe nás přiměla postupně rozšiřovat 
portfolio našich služeb o hosteskové aktivity, 
eventy a merchandising, ten poskytujeme 
svým klientům již 6 let.

Kromě těchto oddělení máme ještě oddě-
lení digitálních technologií. V obratu nám 
každé oddělení – Média, Merchandising 
a Promo/eventy – generuje přesně 1/3 obra-
tu. Jsou tedy velice vyrovnané.

V minulém roce jsme zaznamenali zprávy 
o partnerství asijské společnosti s POS Media. 
Co je na tom pravdy?

To je pravda. Minulý rok v květnu jsme po-
depsali strategiské partnerství se společností 
Omni Marketing Global, leaderem v oblasti 
maloobchodních médií zejména v Asijsko-
-Pacifické oblasti. Společně působíme v 24 
zemích světa. POS Media se rozrostla nejen 
geograficky, ale i počtem služeb, takže ji dnes 
lze směle označovat za full-servisovou, retail 
marketingovou agenturu. V současné době 
si intenzivně vyměňujeme zkušenosti a kon-
cepty, které mají na jednotlivých trzích dob-
ré výsledky.

Plánujete v brzké budoucnosti pro své klienty 
či retailové partnery nějaké novinky?

Stále se snažíme vymýšlet novinky, které 
by zapadaly do konceptu partnerských ob-

chodních řetězců a současně umožnily kli-
entům nápaditější prezentaci. K tomu nám 
napomáhá i velikost naší společnosti oproti 
konkurenci. Ta nám umožňuje si navzájem 
sdílet nejlepší kampaně a propojovat jednot-
livá oddělení nejen mezi pobočkami POS Me-
dia, ale i Omni Marketing Global.

Koncem minulého roku se nám s kolegy 
s POS Digital povedlo vyvinout digitální Shelf 
Strip, který se v oblasti nápojů stal velkým 
hitem. Oblíbily si ho například BigShock!, 
Redbull nebo Gambrinus. 

A asi před měsícem jsme v obchodním ře-
tězci Ahold začali nabízet i nový regálový no-
sič Shelf Divider, inspirovaný právě asijským 
partnerem. 

V současné době tým Product Develope-
rů pracuje na prémiovějších nosičích, které 
v sobě propojí tradiční vystavení produktu 
a digitální technologie. 

Do budoucna máme v plánu nejen posí-
lit kreativní oddělení naší společnosti, ale 
máme v hledáčku i další regiony, kde by-
chom našim klientům mohli pomoci s komu-
nikací v místě prodeje. 

Na poli retail marketingové komunikace působí jen hrstka firem, které se během po-
sledních 20 let stačily přizpůsobit rychle se měnícím trendům v POP komunikaci. Mezi 
ně patří i společnost POS Media, leader v oblasti maloobchodních médií, která se za 
poslední dvě dekády rozrostla do 6 zemí Evropy a svou komplexností služeb se stala

FULL-SERVISOVOU, RETAIL MARKETINGOVOU AGENTUROU.
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Příběh značky Astrid

Stále s vámi, vždy pečující
U příležitosti 20. výročí založení Ottovy tis-
kárny jsme se rozhodli uspořádat pro naše 
klienty, ale i pro potenciální klienty „Dny 
otevřených dveří“, dále jen DOD, které se 
setkaly až s nečekaným zájmem. Návštěvníci 
mají možnost proniknout do tajů polygrafic-
ké výroby a celého provozu tiskárny. Pokud 
se rozhodnete navštívit Ottovku, s odborným 
výkladem si projdete příjem zakázek, jejich 
zpracování, odhalíte kouzlo ofsetového tisku 
a pikantnosti jeho technologie, nahlédnete do 
knihárny a seznámíte se se stroji, které z části 
zabezpečují některé dokončovací práce. Ob-
jevíte také operativnost a pohodlnost digitál-
ního tisku a v neposlední řadě se seznámíte 
s naším de facto novým pomocníkem, lase-
rem na výrobu výsekových forem. Díky němu 
se naše tiskárna posunula o pořádný krok 
kupředu. Výroba výsekových forem se nejen 
mnohonásobně zrychlila, ale můžeme nyní 
uspokojit i náročnější zákazníky, kteří požadu-
jí výsekové formy nadstandardních rozměrů. 
Na počátku podzimu loňského roku jsme si 
udělali radost výsekovým poloautomatem zn. 
Heidelberg z roku 1956, který je dnes již, dá 
se říci, muzejním exponátem, avšak pod ve-
dením našeho zkušeného „sekáče“ Františka 
podává obdivuhodné výkony.

Návrat do minulosti
Ottova tiskárna byla založena v červnu 

roku 1999 třemi společníky. V té době spo-
lečnost působila v Praze v Holešovicích 
v Přívozní ulici. Díky zkušenosti jejich za-
kladatelů i příznivé ekonomice se poměrně 
rychle úspěšně rozrostla a měla „našlápnuto“ 
k lepším zítřkům. V důsledku povodní v roce 

2002, kdy byla tiskárna zcela zatopena a voda 
dosahovala do výšky dvou metrů, se však její 
vývoj zpomalil a následný restart byl nároč-
ný. Ottovka ovšem snahou vedení a věrných 
zaměstnanců pokračovala dál, rostla a zdoko-
nalovala se, učila a snažila se postupně nabíd-
nout více než jen ofsetový tisk a reagovat co 
nejpružněji na poptávku trhu. Přestála i krizi 
v roce 2009-2010 a byla v plném rozkvětu, 
když v roce 2012 opět udeřily povodně. Ma-
jitelé byli tentokrát již připraveni a během 
noci došlo k odvozu klíčových strojů. Voda 
se tehdy naštěstí zastavila těsně na prahu 
tiskárny, ale vedení se v ten okamžik defini-
tivně přesvědčilo, že blízkost Vltavy nedělá 
Ottovce dobře. Přesun společnosti do jiné lo-
kality byl nezbytný. Hledalo se a nakonec se 
Ottovka v roce 2013 přestěhovala do větších 
a lépe vyhovujících prostor v Praze v Maleši-
cích, kde působí dodnes. 

15. výročí ve znamení Zlaté pecky
Kreativní agentura Insidea, která od sa-

mého počátku stála u zrodu firmy a dala tvář 
webu Ottovy tiskárny, vytvořila zcela novou 
firemní identitu v rámci redesignu webu 
k 15. výročí společnosti. Tehdy „spatřil světlo 
světa“ tiskař Otta, který je dnes průvodcem 
webových stránek a hraje hlavní roli i v of-
fline komunikaci. Otta vás provede celým 
webem prostřednictvím vtipných komikso-
vých miniscének nebo ilustrací. Web dopl-
ňují originálně nakreslené portréty jednot-
livých pracovníků a videa přímo z provozu 
tiskárny. Tato webová prezentace získala 
Zlatou pecku 2014 v kategorii Internetové 
reklamní formáty.

Změna je život
Poměrně zásadní změna nastala, když se 

Ottova tiskárna rozhodla, po zralé úvaze, cho-
pit se příležitosti a pustila se do výroby pa-
pírových tašek. „Situace v polygrafii začínala 
být těžší a těžší. Hledali jsme díru na trhu a vě-
říme, že jsme ji našli,“ prohlásil před lety spo-
lumajitel Ottovy tiskárny obchodní ředitel 
Michal Kudláček. A vypadá to, že měl pravdu. 
Ottovka začala s výrobou jedinečných papíro-
vých tašek v roce 2016 a dnes tento segment, 
dá se bez nadsázky říci, tvoří podstatnou část 
obratu celé společnosti. Výhodou Ottovy tis-
kárny je, že dnes disponuje kompletní potřeb-
nou technologií a není ve výrobě tašek závislá 
na žádném subdodavateli. „Na první pohled 
máme na českém trhu mnoho konkurentů, 
ale při bližším ohledání zjišťujeme, že jsme 
opravdu jediní z mála, kteří papírové tašky 
vyrábí tzv. od A do Z. Vytvoříme grafický 
návrh na základě požadavku zákazníka, vez-
meme arch bílého papíru, který potiskneme 
a povrchově upravíme, vysekneme vhodnou 
výsekovou formou, ručně složíme a slepí-
me tašku, kterou následně opatříme textilní 
šňůrkou nebo atlasovou stuhou. A tato jedi-
nečná firemní taška míří do světa. A to vše 
umíme udělat pod jednou střechou. Vážíme 
si každého zákazníka a tašky vyrábíme již od 
100 ks. Je to pro nás stále nová výzva a baví 
nás to!“ dodává Michal Kudláček.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem zá-
kazníkům za přízeň a zároveň bychom chtě-
li slíbit, že i v příštích 20 letech se budeme 
snažit minimálně tak jako doposud. Pokud 
se nám podařilo v úvodu vás nalákat na Dny 
otevřených dveří, neváhejte a přihlaste se 
na kudlackova@ottovatiskarna.cz. Poslední 
DOD v Ottovce proběhne v úterý 25. 6. 2019. 
Podrobnější informace najdete na našem fa-
cebooku. Těšíme se na setkání s vámi. 

Za tým Ottovy tiskárny
Radka Kudláčková, marketing

Vůbec první historicky doložená 
kosmetická firma v Rakousku-Uhersku
V roce 1847 otevírá František Prochaska 
v pražské Celetné ulici obchod s mýdlem 
a současně i malou mýdlárnu, ve které začí-
ná vyrábět své první toaletní mýdlo. Mladý 
podnikatel je úspěšný, staví nový výrobní 
provoz a záhy navazuje spojení s francouz-
skými výrobci esencí a pařížskými odbor-
níky v oboru parfumerie. Načež sám začíná 
vyrábět kosmetické zboží, které se do té doby 
dováželo právě z Francie. Firma Prochaska se 
tak stává vůbec první historicky doloženou 
kosmetickou firmou v Rakousku-Uhersku 
a jednou z nejstarších kosmetických firem 
východně od Rýna a severně od Alp. V roce 
1935 firma F. Procházka zaregistruje slovní 
značku Astrid, která vychází z latinského 
slova „astra“ neboli hvězda. V roce stoletého 
výročí založení, tedy v roce 1947, předstupu-
je značka před své zákazníky se dvěma hesly: 
"Sto let tradice a jakosti" a "Sto let ženy krásné 
kosmetikou Astrid".

Uznávaná tradice a vysoká kvalita pro-
dukce umožňují v 60. létech 20. století spo-
lečnosti zahájit spolupráci se světovými kos-
metickými výrobci, jako např. BEIERSDORF, 
SCHWARZKOPF a DIOR.

Astrid dnes
– kombinace dlouholetých zkušeností 
s nejnovějšími vědeckými poznatky
Ve svých výrobcích Astrid efektivně kom-
binuje dlouholeté znalosti a zkušenosti 
s nejnovějšími vědeckými poznatky, trendy 
a moderními kosmetickými ingrediencemi, 
a proto se na něj stále rádi obrací spotřebite-
lé všech věkových skupin.

V Ottovce slavíme 20 let
a vy můžete slavit s námi

Prázdninová
nabídka
pro čtenáře
Brands & Stories!
ottovka.cz

Objednávejte s heslem:
„Brands and Stories“ na:

sima@ottovatiskarna.cz
T: 601 522 188

Nabídka platí
do 31. 7. 2019.

Objednáte-li
výrobu 1.000 ks

jedinečných
papírových

tašek . . . . . . dostanete
100 ks tašek
ZDARMA.

Tento slogan odráží bohatou historii značky (stále s vámi), která vznikla již v roce 
1847 a od té doby je stále se svými spotřebiteli a je odzkoušená mnoha generace-
mi spotřebitelů. Jen málokterá česká společnost má tak dlouhou a bohatou historii 
jako kosmetická firma Astrid. Pečující charakter této kosmetické značky (vždy pe-
čující) – po celou dobu existence nabízí kvalitní kosmetické výrobky, které přináší 
pokožce tu nejlepší péči a ochranu. Díky kvalitě výrobků si Astrid oblíbily při péči 
o pokožku celé rodiny v každém ročním období. Na Astrid spoléhají čeští spotřebi-
telé již více než 170 let.

V širokém portfoliu společnosti Astrid na-
leznete velmi oblíbené značky sluneční péče 
ASTRID SUN a SAHARA, kosmetické výrobky 
pro péči o pleť, tělo, vlasy a rty pod značkou 
ASTRID, značku péče o nohy PEO a dvě znač-
ky pánské kosmetiky ADAM a DIPLOMAT.

Od roku 2016 probíhal postupný relaunch 
všech značek společnosti Astrid, který byl 
dokončen během roku 2017, ve kterém fir-
ma Astrid slavila již 170 let od svého vzniku. 
Nicméně tím velké změny 
neskončily. Značky reagují 
na nejnovější trendy ve světě 
kosmetiky neustále – inovují 
složení i design a přichází i se 
zcela novými výrobky.

Astrid podporuje
Nadaci Terezy Maxové 
dětem
Tváří značky Astrid se již 
v roce 2016 stala Tereza Ma-
xová, maminka tří dětí a top 
modelka, která má k české 
značce Astrid vztah už od své-
ho dětství. Astrid velice rád 
podporuje Nadaci Terezy Ma-

xové dětem ať už prostřednictvím pravidel-
ného partnerství sportovně-charitativního 
eventu Teribear hýbe Prahou či prostřednic-
tvím speciálních projektů a pomáhá tak zne-
výhodněným dětem.  

Obaly & POS materiály
Česká kosmetická značka Astrid pečuje 
o krásu zákazníků již po několik generací 
a její obliba stále stoupá. O jeho zviditelnění 

v prodejnách „se starají“ POS 
materiály od společnosti 
LOGIK, díky kterým Astrid 
v obchodech zákazník ne-
přehlédne. 

U firmy LOGIK, jmenovi-
tě pak u pana Pavla Krpálka, 
Astrid oceňuje jejich pečující 
přístup ke klientovi a hlavně 
to, že jejich návrhy reklam-
ních materiálů vždy posunou 
uvedení nových produktů 
o kus dál. 

„Jsme rádi, že se můžeme 
podílet na zviditelnění znač-
ky ASTRID. Pro naši společ-
nost se nabízí široká možnost 
realizace na promo materiá-
lech pro tuto českou prestiž-
ní značku s více než 150letou 
tradicí,“ uvádí k tomu Pavel 
Krpálek, Account manager 
ze společnosti LOGIK pro 
značku ASTRID.

Nové logo

Původní
logo

CZ-astrid.info@sarantisgroup.com 
Tel:. +420 222 801 700 | www.astrid.cz



Současnost značky De’Longhi
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Rozhovor s Jarmilou Štukovou
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Co je pro vás ve vašem profesním životě důle-
žitější, reportáže nebo projekty pomoci handi-
capovaným?
Oba mají své. Dokument a reportáž jsou 
pro mě srdcová záležitost. Zajímá mě téma, 
příběhy, které s ním souvisí. A nejlépe v zem-
ích kulturně odlišných. Baví mě poznávat 
světy, kterým nerozumím, zachycovat je v si-
tuacích s fotoaparátem v ruce. Projekty po-
moci mě baví z podstaty věci kvůli tomu, že 
dělají lidem, kteří si to zaslouží, radost. 

Co si pod projekty pomoci máme představit?
Dlouhodobě se zaměřuji na oblast popálenin. 
Spojila jsem se se spolkem Bolíto a Klinik-
ou popáleninové medicíny na Vinohradech 
a začali jsme společně vymýšlet nejrůznější 
projekty, které poukazují na popáleniny nebo 
přímo pomáhají popáleným. Uspořádala jsem 
například dražbu fotografií špičkových foto-
grafů, jako je třeba Antonín Kratochvíl nebo 
Roman Vondrouš, kde mi hráli kamarádi 
z kapely Wohnout, Vojta Lavička a licitace se 
ujal Oto Klempíř z JAR. Vybralo se skoro 160 
tisíc a ty putovaly na spolek Bolíto, který se 
stará o popálené děti. Díky tomu, že jezdím 
do válečných oblastí, znám spoustu fajn lidí 
z ozbrojených složek. Ti nám pak pro děti 
připravili akci přežití. Těch akcí bylo oprav-
du spoustu a spoustu nás jich ještě čeká. 
Každému říkám, ať si to zkusí. Je krásné vidět 
nadšení nejen prcků, ale i těch starších, kteří si 
prošli opravdu těžkým a bolestným obdobím. 

Poslední léta jste sledovala válku s Islámským 
státem. Stála jste na předních frontových lini-
ích. Zpovídala děti, které unesl Islámský stát 
a používal je jako vojáky nebo prostitutky. 
Mluvila s matkami, které zahrabávaly vlastní 
děti, které umřely žízní. Není toho explicitního 
násilí na vás už příliš?
Někdy je to náročné. A za celých těch 14 let, 
co se zabývám sociálním fotodokumentem, 
jsem si nezvykla na utrpení. Pořád si však my-
slím, že je nutné poukazovat na témata, která 
nejsou zrovna pozitivní. Vím, že informací 
je hodně, a tak stále přemýšlíme, jak komu-
nikovat. Přinášíme trochu jiný formát, který 
nepatří čistě do kategorie rychlá, aktuální žur-
nalistika. Jde o video, text, fotografie a data 
poskládané tak, aby se daly jednoduše scrol-
lovat. 

Kolik takových projektů jste už vytvořili? 
Zatím jsme připravili první projekt pro Ak-
tuálně (www.alepporeopened.cz).
Ukazujeme závažné konsekvence syrského 
válečného běsnění v číslech propojené se 
silným příběhem taxikáře z Aleppa. Přišel 
o syna. Zachraňoval zraněné na ulicích. Zažil 
věci, které si ani neumíme představit. Ale ro-
zhodl se neodejít a zůstal, aby mohl pomáhat 
ve své zemi. Máme spoustu nápadů a za ta 
léta vytvořené zázemí v různých zemích. Ale 
bohužel stále chybí finance. Jsem na volné 
noze a každý výjezd do křehké země je oprav-
du drahý. Myslím si, že přichází doba, kdy se 
značky mohou stát spolutvůrcem kvalitního 
obsahu. Ostatně vidíme to u některých 
světových renomovaných médií. 

Mohu z toho odvodit, že tedy hledáte nové 
partnery pro spolupráci?
Ano, přesně tak. Máme připravená témata, 
která obecně rezonují ve společnosti. Ať už se 
týkají klimatu, sociálních problémů, ale i také 
pozitivních témat, kam spadá životní styl či 
příroda. Často máme pocit, že to, co se děje 
mnoho kilometrů od nás v kulturně odlišných 
zemích, se nás netýká. Opak je pravdou.

www. jarmilastukova.com
e-mail stukovaj@gmail.com

Značky se mohou stát spolutvůrcem kvalitního obsahu

Staňte se partnerem a pomozte!

Jarmila Štuková vystudovala DAMU, 
ale krátce po absolutoriu se začala vě-
novat fotografii a reportážím. Zaměřuje 
se především na země sužované váleč-
nými konflikty či závažnými sociálními 
problémy. Dokumentovala mimo jiné 
dětskou prostituci v Etiopii, zemětře-
sení na Haiti, kyselinové útoky v Indii, 
násilí na ženách v Afghánistánu či válku 
nejen s Islámským státem v Iráku a Sý-
rii. Je také autorkou fotografií úspěšné 
knihy věnované českým vojákům na 
zahraničních misích “Ten druhý život”. 
Spolupracovala na několika dokumen-
tech - Ženy v zemi Tálibánu, Iráčanky, 
Nezlomené, S mámou v base, Máma 
z basy - a televizních reportážích. Autor-
sky se podílela na mnoha spotech a fo-
tokampaních, které poukazují na neleh-
ký život handicapovaných. Dlouhodobě 
se zaměřuje na problematiku spojenou 
s popáleninovými úrazy. Jedenáctkrát 
byla oceněna v prestižní soutěži Czech 
press photo. 

De’Longhi je obchodní rodinná spo-
lečnost se sídlem v italském Trevise neda-
leko Benátek. Členové rodiny De’Longhi 
jsou stále aktivní v představenstvu. Histo-
rie společnosti se začala psát v roce 1902. 
Značka De’Longhi byla registrovaná v roce 
1950. Z historického hlediska je společnost 
významným producentem ohřívačů, ra-
diátorů a klimatizací. Postupem času se výro-
ba rozšířila na kompletní vybavení domácno-
stí elektrickými spotrebiči. Nejznámějšími 
výrobky od De’Longhi jsou však kávovary. 

Plnoautomatické kávovary značky De'Long-
hi dokážou připravit všechny vaše oblíbené 
nápoje, a to stisknutím jediného tlačítka. Fir-
ma neustále přináší inovace, implementuje do 
kávovarů moderní smart technologie a udává 
směr celému segmentu tohoto trhu. Taktéž je 
vlastníkem mnohých patentovaných techno-
logií hlavně při přípravě u nás tak oblíbených 
nápojů jako cappuccino či caffe latte. Firma 
zavedla energetickou třídu A pro kávovary 
ještě před účinností platnosti tohoto nařízení 
a tím přispívá ke snížení energetické náročno-
sti domácností.

Značka De’Longhi osloví každého 
náročného zákazníka, toužícího po výrazné 
kombinaci stylu a výkonu, jež vyhoví ro-
zdílnosti kultur, životního stylu, prostředí 
a zvyklostem každé domácnosti. 

Kvalita, inovace a design výrobků spo-
lečnosti De’Longhi dělají z každodenních věcí 
a potřeby komfortu domácnosti příjemnější 
zážitek. Ke komunikaci kvality patří neodmy-
slitelně i úroveň marketingových materiálů. 
Jejich tisk zajišťuje značce tiskárna Jiskra.

Výrobky od De’Longhi ulehčují 
a zpříjemňují lidem život a umožňují 
přeměnit všední den na jedinečný.

Společnost De’Longhi je vnímaná jako celosvětový 
leader na trhu s kávovary. Ale co je to vlastně za firmu?

Italský styl
s nenápadnou elegancí
a dlouhou historií 
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Xxx Svoboda není samozřejmost 
O2 otevírá důležitá témata české společnosti

Tiskárna Jiskra náš dodavatel tiskovin.

SVOBODNÉ ČESKO
Otevřenost a svoboda vyjadřování jsou v dě-
jinách našeho národa citlivým a živým téma-
tem. Dnes je možná pro některé z nás samo-
zřejmostí, nad kterou příliš nepřemýšlíme. 
Ale měli bychom. Letos si připomeneme 
třicetileté výročí převratu, který navždy změ-
nil českou historii. V době před Sametovou 
revolucí hrozily v Československu tvrdé posti-
hy za pouhé poslouchání zahraničního rádia 
nebo čtení „nežádoucích“ knih. Nebylo mož-
né cestovat, docházelo k rozdělování rodin… 
A dnes? Informace z celého světa získáme 
pouhým kliknutím v prohlížeči. Naplňujeme 
nekonečné touhy objevovat svět a rozšiřovat 
své obzory. Události 17. listopadu 1989 vráti-
ly lidem svobodu a pomohly zbořit hranice 
mezi naší zemí a zapovězeným Západem. 
Díky O2, přinášejícímu svobodnou komuni-
kaci s celým světem, si připomínáme hodno-
ty, za které stále stojí bojovat. Na základě této 
myšlenky se zrodil unikátní celospolečenský 
projekt Svoboda není samozřejmost.

CENZURA DŘÍVE A DNES
Tento rok v O2 Knihovně vznikla speciální 
sekce Zakázaných autorů, kde lidé našli díla 
Josefa Škvoreckého, Václava Havla nebo Ivana 

Martina Jirouse – českých spisovatelů kteří 
se nebáli říct svůj názor a rvali se za základní 
lidské ideje navzdory značným rizikům, která 
přitom podstupovali. Veškerá veřejnost získa-
la tyto knihy k přečtení zdarma. Ve vybraných 
knihobudkách se nacházela zakázaná literatu-
ra včetně manifestu s vysvětlením, proč bude 
O2 vždy podporovat svobodu a demokracii. 
Do kampaně se zapojili také novináři, jejichž 
texty byly podrobeny dobovému posudku, 
a influenceři, kteří nějakou dobu postrádali 
feed na svém Instagramu, aby upozornili na 
cenzuru. U příležitosti 50. výročí hrdinského 
činu - upálení mladého studenta Jana Palacha  
- O2 cenzurovalo začerněním každý komentář 
na svém facebookovém profilu. Upozornilo 
tím na způsob kontroly a omezování sdělová-
ní informací, který se i v dnešní době dostává 
ke slovu.

ZLATÁ EVROPSKÁ OCENĚNÍ
Loni O2 hledalo Tváře svobody z dobových 
fotografií odvážných obyvatel celé ČR. Cílem 
bylo veřejné poděkování právě lidem z davu, 
neváhajících vyjít do ulic pro dobrou věc. Zají-
mavé autentické příběhy a zážitky z listopado-
vého období poté zaplavily portál www.tvare-
svobody.cz. V listopadu roku 2017 zablokovalo 

O2 přístup na zahraniční weby, když vytvořil 
projekt Virtuální hranice s provizorní inter-
netovou „železnou oponu“. Všichni zákazníci 
byli přesměrováni na microsite se vzpomín-
kou na staré časy a následným volným vstu-
pem na požadovanou stránku. Kdo cestoval 
do zahraničí, dostal na hranicích upozorňu-
jící SMS, že v minulosti by se při svévolném 
opuštění republiky dopouštěl trestného činu  
s odnětím svobody až na pět let, v horším 
případě by byl zastřelen pohraniční stráží... 
Tento projekt byl ověnčen mnoha kreativní-
mi i PR cenami včetně zlata a stříbra na Euro 
Effie, tří shortlistů v Cannes, stříbra na ADC 
Europe, Grand Prix, zlata a stříbra na Golden 
Hammer, Global Sabre Award, dvou zlatých 
ocenění Sabre Award EMEA či dvou stříber na 
Epica Awards. 

HOKEJ BEZ HRANIC
V květnu 2019 hýbalo srdci hokejových fa-
noušků Mistrovství světa. Češi zamířili na 
hostící Slovensko, aby si užili neopakovatel-
nou atmosféru aplaudujícího stadionu, plné-
ho podobně naladěných lidí z celého světa. 
Dnes samozřejmost, dříve něco nemyslitel-
ného. Jen skuteční pamětníci si však vzpo-
menou, jak tragicky skončil plánovaný odlet 
československé hokejové reprezentace na MS 
v Londýně roku 1950. Místo cesty na šampi-
onát vrcholové sportovce čekaly soudy, mu-
čení a dlouholeté věznění v komunistických 
lágrech. Připomenutí, že svoboda skutečně 
není samozřejmost, se dočkal každý zákazník 
O2, který se v době MS ocitnul na pražském 
letišti. Při překročení slovenských hranic pak 
O2 jako hrdý český operátor, fandící svobodě 
i našim reprezentantům, posílal speciální roa-
mingovou SMS.

Více o projektu najdete na  
www.svobodanenisamozrejmost.cz.

O2 je český operátor, který spoluvytváří technologickou budoucnost 
naší země. Zároveň ale není „jen“ největším telekomunikačním ope-
rátorem poskytujícím volání, připojení k internetu i televizní vysílání. 
Cítí silnou odpovědnost za budoucnost České republiky a nebojí se ote-
vřeně mluvit o důležitých společenských tématech. Ve svých kampaních 
#SvobodaNeniSamozrejmost vybírá zásadní momenty 20. století, kdy 
říci nebo napsat svůj názor vyžadovalo osobní hrdinství.Přihlášky přijímáme 

do konce září

Vykreslete si svou budoucnost.
Studujte Metropolitní univerzitu Praha
a začněte psát svou story.

# S t o r i e s O f M U P

w w w . m u p . c z

Rozšiřte si obzory.
Otevíráme nový program
Cestovní ruch
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Jemnější než kdy dřív 

THIMM pack'n'display
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Současnost značky JOHNSON'S®

Martin Hejl, jednatel závodu THIMM ve Všeta-
tech, nám stručně představil vznik této rodin-
né mezinárodní společnosti.

Mám to štěstí, že jsem měl možnost slyšet 
příběh o založení naší společnosti přímo 
z první ruky, a to od pana Klause Thimma, 
syna zakladatele firmy. Rád se o to s Vámi 
podělím.

Společnost THIMM založil před 70 lety 
Walter Felix Thimm. V roce 1949 vznikl v ně-
meckém Herzbergu velkoobchod papírem. 
Dnes bychom tomu říkali start-up. Časem se 
sortiment rozšířil o obalové materiály (balicí 
papír, pytle atp.). V Herzbergu byl také sklad, 
ve kterém se výrobky třídily a následně ro-
zesílaly zákazníkům. V roce 1950 pak přibyly 
obaly z vlnité lepenky. Obchod se rozrůstal 
a poptávka po vlnité lepence se zvýšila na 
více než 500 tun měsíčně. Ale výrobci vl-
nitých lepenek se tenkrát tolik báli konku-
rence, že zpracovatelům najednou přestali 
dodávat. To W. F. Thimma přinutilo postarat 
se o vlastní výrobu vlnité lepenky. Předpokla-
dem byla velká hala, kterou v roce 1952 našel 
v bývalé konzervárně v Northeimu. V roce 
1964 pak do firmy nastoupil Klaus Thimm.

Jsou ve vedení ještě členové rodiny?
Ano, jsme skutečně rodinný podnik. Ačko-

liv ve skupině THIMM dnes pracuje přes 
3200 zaměstnanců v 19 závodech v 6 zemích 
světa. Klaus Thimm je v dozorčí radě skupiny 
a jeho syn Kornelius Thimm je od roku 2017 
COO skupiny THIMM a zeť pana Thimma, 
Mathias Schliep, je současný CEO.

 
Jaké byly důležité mezníky ve vývoji společ-
nosti v Čechách?

Jedním z mezníků bylo jistě rozhodnutí 
dlouhodobě investovat do automatizace a ro-
botizace výroby. Na trhu práce chybí potřeb-

ná pracovní síla a po konzultacích s ma-
teřskou společností jsme kolem roku 2008 
dospěli k závěru, že v naší lokalitě už nebude 
nikdy nikdo, kdo by chtěl dělat manuální 
práci. A správnost tohoto rozhodnutí se nám 
potvrdila. Dnes máme jeden z nejmoder-
nějších závodů v našem oboru. My v THIMM 
neustále investujeme do moderních techno-
logií. V současné době je na řadě digitalizace. 
I zákazníci nám při návštěvách potvrzují, že 
jinde takový stupeň robotizace a automatiza-
ce na českém trhu neviděli. 

Jaká je základní filozofie Vaší firmy? 
Lidé, zaměstnanci i jejich rodiny sto-

jí v THIMM THE HIGHPACK GROUP na 
prvním místě – ti udávají směr, kam se vyvíjí-
me, a to je i to, co nás jako rodinnou firmu 
vyznačuje. Lidé naplňují životem ‚Highpack‘, 
jim THIMM vděčí za své přednosti: vynaléza-
vost, flexibilitu, jistotu a růst. 

Obal chápeme jako komplexní řešení, 
které našim zákazníkům pomáhá odlišit se od 
konkurence a individualizovat se. Papír, který 
k tomu používáme, je vyráběn z FSC® certifik-
ovaného dřeva, i tak pomáháme životnímu 
prostředí. Obaly od nás je možno použít i pro 
přímý styk s potravinami. My nezávadnost 
těchto obalů můžeme doložit všemi pro po-
travináře potřebnými certifikáty. To na če-
ském trhu určitě nemůže každý.

Nová značka THIMM pack'n'display nastiňuje 
nové portfolio výrobků a služeb? To byla otáz-
ka na manažera POS projektů Leoše Máslo. 

Portfolio našich výrobků jsme postupem 
času přizpůsobili požadavkům trhu a kromě 
obalů z vlnité lepenky dnes nabízíme i in-
dividualizovaná, digitálně potištěná POP & 
POS řešení. Tuto oblast chceme na českém 
trhu více rozšířit a navázat na dlouholeté 
zkušenosti, které v rámci skupiny THIMM 
máme. Z naší bývalé značky THIMM Packa-

ging však tyto široké možnosti nebyly na 
první pohled patrné, a proto jsme se rozhod-
li pro změnu. 

Jaké možnosti díky novým digitálním techno-
logiím ve Vašem oboru vidíte?

Digitání tisková technologie otevírá zcela 
nové dimenze v oblasti výroby obalů a POS/
POP prezentací. Digitálním tiskem je možno 
vyrábět personalizované obaly, individuální 
reklamu na obalech pro propagaci značky své 
nebo jako prodej reklamní plochy pro třetí 
strany, osobní oslovení zákazníků, exkluziv-
ní, limitované edice, obaly pro sezónní kam-
paně. A to už od jednoho kusu! Potisk může 
být nejen z vnější, ale i z vnitřní strany obalu. 

V oblasti e-commerce jsou právě obaly 
první, co spotřebitel dostane do ruky. Zas-
louží si tedy velkou pozornost. Personalizace 
je tahák, na který spotřebitelé slyší, a za který 
jsou dokonce ochotni zaplatit víc. 

Aktuálně letí tzv. prolinky. Digitalizace 
umožňuje do tiskového motivu zakompo-
novat neviditelný znak, který se zaktivuje 
mobilní aplikací. Obal nebo displej, jehož 
součástí je prolink, spotřebitele vtáhne do 
virtuálního světa, nabídne spuštění filmu na 
jeho mobilním telefonu nebo představí další 
informace k produktu. Kreativitě se meze 
nekladou. 

THIMM pack’n’display | THIMM Obaly, k.s.
www.thimm.cz

Sledujte na LinkedIn, Twitter, Youtube #THIMM

25 úspěšných let a do dalších pod 
novou značkou THIMM pack´n´display
Před 25 lety byla na zelené louce ve Všetatech založena česká pobočka mezinárodní skupiny THIMM. Během tohoto čtvrtstole-
tí se z firmy THIMM Obaly, k.s. stal jeden z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vlnité lepenky v České republice. 
Do dalších let společnost vstupuje pod novou značkou THIMM pack'n'display, která zastřešuje ucelenou nabídku obalů, rozší-
řenou o POP & POS řešení z vlnité lepenky.

Dekorace vstupní haly
Aquapalace Praha

Promoční obal na 
pivní plechovky

Přepravní obal
pro e-shop

Pultový stojan
pro AlzaCafé

Nová generace dětské kosmetiky JOHNSON'S®

Pokožka miminka je velice choulostivá, proto již více než 125 let značka JOHNSON'S® 
Baby vylepšuje složení výrobků tak, aby dosáhla co nejvyšší jemnosti. Nyní po více 
než čtyřiceti letech přichází s novou generací výrobků, které jsou jemnější než kdy dřív. 

Společnost Johnson & Johnson koncem dubna na akci v zahradě galerie 
Artiséme oficiálně představila za účasti známých tváří, influencerů a blogerů, 
změnu, která se na značce odehrála. Změna má několik úrovní: 

2. Nové složení: 
 „Pro miminko jen to nejlepší“ 
Inovace dětské kosmetiky JOHNSON'S® není 
pouze o názvu, ale především o složení, kte-
ré bylo změněno od základů tak, aby odpo-
vídalo přísnému standardu značky, které 
zní „Best for baby“, čili „Pro miminko jen to 
nejlepší.“ Z výrobků bylo odstraněno vše, co 
dnešní maminky nechtějí a naopak bylo při-
dáno to, co maminky hledají tak, aby produk-
ty odpovídaly současným trendům.

Takže nově výrobky obsahují: 
   o 50 % méně ingrediencí než dříve
   > 90 % ingrediencí přírodního původu, 

jako je např.: bavlna, hedvábí, kokosový 
olej nebo levandule 

   pouze vonné látky bezpečné pro děti 

Výrobky naopak neobsahují: 
   parabeny, sulfáty ani barviva 
    známé a potenciálně alergenní fragrance 

1. Název:
 Bye bye Baby 
Výrobky dětské kosmetiky budeme nyní ví-
dat pod kratším názvem JOHNSON'S®. Slovo 
„Baby“ mizí z oficiálního názvu dětské kos-
metiky. 

3. Nový design:
 moderní a praktický kabátek 
Nová generace výrobků JOHNSON'S® si za-
sloužila i nový kabátek v podobě praktických 
prvků, které usnadní maminkám manipulaci 
s produkty. O 50 % více lahviček je vybaveno 
oblíbenými pumpičkami a vlhčené ubrousky 
mají kvalitní plastové otvírání, které brání 
vysychání. 

Ikonická etiketa ve tvaru kapky komunikuje 
kromě hlavních benefitů výrobku také věko-
vé určení, které pomáhá rodičům v lepší ori-
entaci v bohatém portfoliu. 

Kompletní sortiment výrobků značky JOHNSON'S® obsahuje celkem 33 produktů – 27 výrobků dětské 
kosmetiky, 5 typů vlhčených ubrousků a zůstávají i velmi oblíbené prsní vložky, které jsou nejprodáva-
nějším výrobkem značky a maminky si je oblíbily pro jejich vysokou absorbci a perfektně padnoucí tvar. 

Produkty jsou dostupné v běžné síti maloobchodních prodejen a oblíbených e-shopech, jako je např. 
FEEDO.cz, kde jsou i dostupné další detaily o produktech a značce JOHNSON'S

4.  Nové výrobky,  
které přinášejí benefity 

Produkty JOHNSON'S® přinášejí jemnost pro 
všechny členy rodiny a jsou dle nabízejících 
benefitů rozděleny do několika skupin (Pro 
novorozence 0+, pro aktivní miminka 6m+, 
pro batolata a starší děti 18m+, pro celou ro-
dinu).

Hosté akce byli 
potěšeni dárkem 

v podobě kompletní 
prémiové řady 
CottontouchTM 

v kouzelném 
dárkovém balení, 

které zajistila firma 
LOGIK, s.r.o.
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Podnikatel, který tak neučiní, je v dnešním 
globálním světě pravděpodobně, postupem 
času, donucen vlastní podnik zavřít. Nelze 
se dlouhodobě bránit konkurenci, která je 
úspěšnější díky své odbytové síti, lepším 
nákupním podmínkám, kvalitní reklamou 
a marketingem, centrálními službami, obje-
movými bonusy, poradenstvím, průzkumy,... 
atd. Proto je franchising nazýván odbyto-
vým systémem 21. století.

Typickým klientem poradenské kancelá-
ře jsou podnikatelé, kteří vyvinuli a ověřili 
v praxi svůj podnikatelský nápad (restauraci, 
fitcentrum, lékárnu, poradnu, školu, továr-
nu, …), mají síť vlastních provozoven a chtějí 
nabídnout své know-how dalším zájemcům 
v jiných regionech, popř. státech – těmto 
vlastníkům a později i poskytovatelům licen-
cí se říká franchisoři. Své ověřené know-how 
(postupy, patenty, ochranné známky, recep-
ty, …) si pečlivě chrání a stále je vylepšují. 
Díky tomu jsou jejich franchisanti (příjemci) 
na tom lépe, než kdyby podnikali „na vlastní 
pěst“. 

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťá-
ka za svoji patnáctiletou existenci pracovala 

různou formou na více než 70 projektech, 
z nichž asi pětina ukončila vývoj po 

analýze (nebyly splněny předpoklady 
pro expanzi formou franchisingu), 
třetina neměla dostatek vůle a trpěli-

vosti (vydržely jen několik let a zanikly nebo 
byly odkoupeny jinou sítí) a „jen“ čtvrtina se 
rozvinula a prosperuje, jako kvalitní franchi-
sové sítě. Dobrou vizitkou poradenské kan-
celáře je i to, že třetina všech řádných členů 
České asociace franchisingu jsou její klienti. 

Vyvinout manuál na podnikání, zdoku-
mentovat know-how a začít nestačí, je třeba 
pečlivě reagovat na připomínky příjemců 
a neustále pracovat na vylepšování celého 
franchisového systému. Teprve po deseti 
letech úspěšné existence si může majitel/
franchisor říci, že má funkční franchisový 
koncept. V USA překoná deset let existence 
jeden koncept ze tří, v Kanadě dva ze tří. 
V České republice vzniklo od roku 1989 
zhruba 200 franchisových konceptů. Nyní 
je zde asi 250 franchis, z toho je přibližně 
polovina ze zahraničí. Přesné statistiky nee-
xistují, není povinná žádná registrace. Jedi-
nou institucí, neziskovou organizací, která 
sbírá informace o franchisingu v ČR a sdru-
žuje franchisory, specializované poradce 
a advokáty a která prověřuje své členy a dbá 
na dodržování etického kodexu ve franchi-
singu (EFF), je Česká asociace franchisingu 
(www.czech-franchise.cz ).

Mezi významné klienty kanceláře patří/pa-
třily např. značky: BENU (lékárny), OXALIS 

(prodejny čaje a kávy), CBA PRÉMIUM (pro-
dejny potravin), EXTÉRIA MARKET (služby 
BOZP a PO), BODY EXPRESS (studia EMS), 
AMICI (pizza a burger), CHODURA (uze-
nářství), SOLODOOR (dveře), BALONY EU 
(vyhlídkové lety), POTTEN&PANNEN (ku-
chyňské potřeby), PUBEC (realitní kancelář), 
BEER SPA (pivní lázně), VÝTOPNA (restaura-
ce), COLEMAN SI (střešní materiály), a další.

Poradenská kancelář je aktivní také na 
Slovensku. Mezi největší klienty patří např. 
síť hobbymarketů KINEKUS, která loni ote-
vřela i první market v České republice – 
v Šumperku. Držitel licence - Družstvo CBA 
(franchisant/masterfranchisant pro ČR), při-
pravuje další expanzi značky KINEKUS v ČR. 
Kromě KINEKUSU jsou to dále např. značky 
Mr. KEBAB (fastfood), SILENCIA (pohřební 
služba), PARFEMS.COM (parfumerie), BYS-
TRINA (distribuce pramenité vody), a další.

Nedílnou součástí poradenství je osvěta 
a vzdělávání ve franchisingu. RNDr. J. Lošťák, 
Ph.D. s Ing. J. Krajčou založili ŠKOLU FRAN-
CHISINGU, která poskytuje kompletní infor-
mace podnikatelům nebo jejich manažerům 
pro vybudování, řízení i expanzi franchisové 
sítě. ŠKOLA FRANCHISINGU získala oce-
nění ČAF za výjimečný přínos v oblasti fran-
chisingu.

RNDr. Lošťák, Ph.D. je také garantem vyso-
koškolského kurzu FRANCHISING AKADE-
MIE při Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava. 
Na manželech Lošťákových je vidět, že je fran-
chising baví. Pracují na projektech, kterým 
věří, a s lidmi, kteří chtějí něco vybudovat. 

Máte nápad, jedinečné know-how, jste 
úspěšní ve Vašem regionu? Myslíte si, že 
by Vaše know-how bylo úspěšné i v jiném 
městě/státě? Nebaví Vás řešit problémy se 
zaměstnanci, správou vlastních poboček, 
operativou? 

Zavolejte jim, rádi Vám pomůžou vybu-
dovat prosperující franchisovou síť pod Vaší 
značkou.

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka od roku 2004 radí v oboru, který je pro ostatní 
podnikatele zahalen tajemstvím, v oboru „franchising“ (česky - franšízing). Franchisové 
sítě jsou tvořené provozovnami, které zná každý, s opakujícím se, téměř shodným sor-
timentem, se stejnými grafickými symboly, se stejným přístupem k zákazníkům, s ne-
zaměnitelným marketingem – poznáte je už na dálku a víte, když vejdete, co Vás čeká. 
I když vypadají téměř stejně, mají různé majitele, kteří si zakoupili licenci na „značku“. 
Podnikají podle předem daného návodu, manuálu. Příkladem takové sítě, kterou každý 
zná, je síť BENU lékáren. Díky podpoře centrály, většímu počtu členů v síti, sdílení zku-
šeností, levnějšímu nákupu od ověřených dodavatelů, spolupodílnictví na nákladech na 
reklamu atd. mají značnou výhodu proti „samostatným“ podnikatelům. Ne nadarmo se 
říká, že „nikdo není sám tak dobrý, jako my všichni dohromady“. Jinými slovy:

Již 15 let jsme přitom…
při vývoji franchisových systémů

„V budoucnosti uspějí pouze ti, 
kteří síť tvoří, nebo ti, kteří se do ní zapojí“.

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka | Pittsburská 244/5 | 779 00 Olomouc – Hodolany
www.lostak.cz | lostak@lostak.cz | (+420) 606 392 348

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka | www.lostak.cz

Podnikání s kondicí

Tomáš Krmíček, Concept advisor
mobil: +420 724 645 801
e-mail: tomas.krmicek@bodyexpress.cz

www.bodyexpress.cz

Mezi úspěšně rozvíjející se franchisové systémy u nás patří síť studií, 
využívajících metodu elektro-myo-stimulace (EMS), BODY EXPRESS.

EMS je v současnosti nejrychlejší způsob, jak 
dostat své tělo do kondice, odstranit svalové 
dysbalance a zhubnout. Řeší mnoho problé-
mů spojených se současným životním sty-
lem, potažmo s nedostatkem aktivit. A BODY 
EXPRESS je nejrychlejší způsob EMS. Stačí 
20 minut jednou týdně. Víme, že pro naše 
klienty jsou nejdůležitější dva faktory – čas 

a výsledek. A tomu jsme podřídili vše. Pre-
cizně jsme standardizovali všechny procesy 
ve studiu. Od automatických rezervací, přes 
špičkově provedenou tréninkovou jednotku, 
až po zajištění dlouhodobého vztahu s klien-
tem. Personál studia je vyškolen tak, že klien-
ti dostanou vždy naprosto perfektní službu, 
kterou očekávají.

Studio BODY EXPRESS 
má minimálně 50 m2 podlahové 
plochy, 2 EMS přístroje a 3-6 trenérů 
na kratší úvazky.

Studio je otevřeno Po-Pá 8-18 h 
a příprava před zahájením provozu 
trvá 2-3 měsíce.

Franchisant musí počítat se vstupní 
investicí 980 000 Kč, ovšem 
návratnost této investice je pouhých 
12 měsíců, neboť roční obrat činí až 
3,5 miliónů Kč.

Před deseti lety skupina “brněnských přá-
tel” založila firmu na dovoz pizzy, které dali 
příznačný název AMICI (italsky “přátelé”). 
Postupem času, kdy se klientela začala roz-
růstat, přestěhovali provoz z malé garáže 
z předměstí do větších prostor a tak začali 
rozšiřovat oblasti dovozu, zaměstnaneckou 

základnu i sortiment. Do nabídky se časem 
přidaly kromě zmíněné pizzy i burgery, kte-
ré dnes dobývají první příčky gastro festivalů 
napříč celou republikou.

AMICI si zakládají na skvělém jídle s rych-
lým časem doručení, prvotřídních službách 
a zavádění moderních technologií, díky 
kterým mohou celý byznys rychle posou-
vat dál. Za osm let existence si získali silnou 
gastro-fanouškovskou základnu, která nedá 
dopustit na jejich pizzy a šťavnaté burgery. 
V umístění mezi lokálními podniky se na Tri-
padvisoru drží na třetí příčce v půlmilionové 
lokalitě Brno a okolí! K tomu nutno dodat, že 
jsou v první trojici favoritů s největším po-
čtem recenzí.

Není proto divu, že se značka rozrůstá dál 
a s oblibou u zákazníků se setkává i za hrani-
cemi moravské metropole. Jejich pobočky 
nyní můžete najít také v Třebíči, Prostějově 
či Ivančicích. Do konce roku se chtějí roz-
růst na dvojnásobný počet poboček a v roce 
2020 toto číslo navýšit opět o 100%. Skvě-
lých burgerů i pizzy se brzy dočkají také 
v Jihlavě, Olomouci a ve Zlíně, kde jsou nová 
franšízová bistra již ve výstavbě. V průběhu 
letošního a příštího roku se chtějí se svými 
pobočkami probojovat i do hlavního města 
a Čech. 

Všechny pobočky, až na jednu hlavní, pro-
vozují samostatní podnikatelé, franšízanti. 
Ti mají od vedení a marketingového týmu 

podporu jak v začátcích, tak po celou dobu 
podnikání. 

“S franšízanty jsme v pravidelném kontak-
tu. Pomáháme s marketingovými aktivitami 
i s rozvojem pobočky. Za to mluví fakt, že 
si franšízanti po určité době otevírají další 
pobočky. Zaměřujeme se na technologie 
a práci s daty, což u gastro podniků není úpl-
ně obvyklé. Díky tomu můžeme upravovat 
trasy pro rychlejší doručení a zákazníkům 
požitek z objednávky co nejvíce zpříjemnit,” 
říká Ondřej Sobotka, jeden ze spolumajitelů 
AMICI. 

Aktuálně Amici Pizza & Burgers nabízí 
možnost získat franšízovou licenci na provoz 
ověřeného fast casual modelu zájemcům pro 
hlavní město Prahu! Více informací získáte 
na moje@amici.cz nebo na telefoním čísle 
702 120 623. 

Amici Pizza & Burgers, úspěšná fast 
casual značka z Brna, která rychle 

rozšiřuje svou síť franšízových poboček 
po celém Česku. 
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Chcete i Vy mít svůj EXTÉRIA MARKET 
v České republice či na Slovensku?

Už od r. 1991 KiNEKUS prináša ľuďom široký sortiment domácich potrieb. 
Zameriavame sa najmä na domácnosť, kuchynku, dielňu, záhradu a vykurovanie.

Sieť KiNEKUS neustále rozširujeme aby sme boli bližšie k našim zákazníkom.

Okrem 4 vlastných predajní sa nám formou franchisingu úspešne podarilo 
otvoriť ďalších 7 predajní na Slovensku a jednu v Českej republike.

Prvý český KiNEKUS sme otvorili koncom mája 2018 s pomocou p. Mazáka 
a pracovníkov spoločnosti CBA v meste Šumperk.

Čísla 
nepustia
Sme rastúca a 
rozvíjajúca sa sieť 
HOBBYMARKETOV.

8 úspešných 
franchisingových 
predajní.

Spolu viac ako 
1 000 000 spokojných 
zákazníkov ročne.

Reálna návratnosť 
už od 5 rokov.

kinekus.sk/franchising
0908 681 318Franchisingová centrála v ŽilinePrvý český Kinekus v Šumperku

Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka | www.lostak.cz

Otevření vlastního EXTÉRIA MARKETU je 
možné i přímo v Praze, kde se nyní otevírá 
již druhý EXTÉRIA MARKET v městské části 
Praha 9. Koncept EXTÉRIA hledá v Praze ješ-
tě další dva franchisové partnery pro otevře-
ní EXTÉRIA MARKETŮ.

Franchisový koncept EXTÉRIA MARKETse 
zabývá zákonnými službami v oblasti bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. Nyní expanduje i za hranice České 
a Slovenské republiky. Po úspěšném pre-
zentování konceptu EXTÉRIA MARKET na 
franchisových výstavách v Budapešti, Vídni 
a Londýně vystavovala na přelomu května 
a června EXTÉRIA MARKET jako jediná čes-
ká franchisa na Mezinárodní franchisové vý-
stavě v New Yorku.

Tato výstava s oficiálním názvem INTER-
NATIONAL FRANCHISE EXPO NEW YORK 
je největší franchisovou výstavou v USA, kde 

se prezentovalo více než 400 franšízových 
konceptů. Mezi nimi byla také unikátní fran-
chisa EXTÉRIA MARKET, která zde hledala 
partnera pro udělení MASTER FRANCHISO-
VÉ licence pro celý stát NEW YORK.

Z již absolvovaných franchisových výstav 
v evropských metropolích, které byly pro 
koncept EXTÉRIA MARKET mimořádně 
úspěšné, vzešla spousta zájemců o koupi 
Master licence pro celý stát, kteří vidí v tomto 
konceptu obrovskou příležitost, především 
díky tomu, že se jedná o jedinou franšízu na 
bezpečnost práce a požární ochranu v EU. 
S těmito zájemci a investory z Maďarska, Ra-
kouska a Velké Británie pak nadále probíhají 
individuální jednání o udělení Master licencí 
v jejich státě. 

Chcete vědět, jak získat licenci na provo-
zování značky EXTÉRIA MARKET ve Vašem 
městě? Více informací najdete na webu 
www.exteriamarket.cz, nebo kontaktujte ře-
ditelku franchisové sítě, Ing. Lucii Eliášovou 
na telefonu 702 036 721.

Nebaví Vás dělat tzv. pro druhé a chcete se osamostatnit? Pokud hledáte nový pro-
dukt a podnikání, ve kterém se budete realizovat, využijte příležitost a staňte se 
franchisantem konceptu EXTÉRIA MARKET i Vy ve Vašem městě. 

Franchising

Franchisový koncept zaměřený výlučně na 
pánskou klientelu, nabízející profesionální 
a kvalitní péči o vlasy a vousy, vznikl jako 
společný nápad dvou finských mistrů světa 
kadeřníků v r. 1998 v Soulu. Jak se ukázalo, 
přesně vystihli rostoucí trend, který se v té 
době začal objevovat - zájem mužů o nový 
životní styl, ke kterému patří i zvýšená péče 
o vlasy a vousy. Na rozdíl od klasických ka-
deřnických salónů, které byly zaměřeny 
výhradně na potřeby žen, vznikla místa, 
kde se tradiční holičství či lazebnictví mísí 
s moderními prvky a tvoří tak dokonalou 
harmonii nabízející pánským klientům kro-
mě střihání a úpravy vlasů a vousů i místo 
pro relax, odpočinek, sklenku whisky či šá-
lek dobré kávy. Příjemný dojem dotváří ele-
gantní styl, ve kterém je navržen celý design 
salónů M Room. Nadstandartní péče o vlasy 
a vousy je zajištěna i použitím vlastní, velmi 
kvalitní profesionální kosmetiky. Kadeřníci 
M ROOM poradí, jaký druh stylingu se hodí 
právě pro daného klienta, jaký střih vlasů 
zvolit na doma, pro volný čas nebo do práce 
a jakou si k tomu vybrat vhodnou kosmeti-
ku. Pokud je zákazník se službami spokojen, 
může se rozhodnout i pro roční členství 
v systému M Room s různými výhodami pro 
jejich držitele.

Stručný vývoj M Room:
Franchisový koncept vznikal v letech 2008-
2010 v Tampere, v období let 2011-2013 ex-

pandoval M Room velmi rychle na domácím 
finském trhu. V dalších třech letech postup-
ně vstoupil do dalších zemích, kde získal vel-
mi brzy velké množství zákazníků a značnou 
oblibu. V současné době působí tento fran-
chisový koncept kromě Finska dále ve Švéd-
sku, Estonsku, Litvě, Německu, USA, Norsku 
a Dánsku. V provozu je celkem 76 M Room 
Barber Shops. V roce 2018 bylo rozhodnuto 
expandovat s tímto velmi úspěšným a prově-
řeným konceptem do dalších zemí Evropy 
a světa.

Hlavní zaměření a oblasti služeb:
HAIR - Péče o vlasy
SKIN  - Péče o pleť 
BEARD - Péče o vousy
STYLE  - Vytváření osobního stylu mužů 

Co Vám koncept M ROOM 
nabídne jako franchisantovi?
		Pomoc při výběru vhodného místa pro 

otevření pobočky. 
		Zpracování atraktivního designu každé 

provozovny propracovaný IT-systém. 
		Marketing před a po otevření každé pro-

vozovny. 
		Zaškolení personálu. 
		Vytvoření reálného business plánu i roč-

ního plánu každé provozovny. 
		Poskytnutí příruček a manuálů – celé 

know-how. 

Hledáme master franchisanta pro 
Českou a Slovenskou republiku:
Po úspěšném nástupu na německý trh 
přichází tento koncept i k nám a prostřed-
nictvím svého exkluzivního zástupce, spo-
lečnosti AVEX systems, hledá master- fran-
chisanta pro Českou a Slovenskou republiku.

M Room hledá zájemce 
o franchisové podnikání, kteří:
		Chtějí rozvíjet svůj vlastní podnik.
		Mají prokazatelné podnikatelské zkuše-

nosti.
		Mají dostatečnou finanční způsobilost 

k realizaci dlouhodobého projektu.
		Zkušenosti z tohoto oboru podnikání ne-

jsou podmínkou. M Room má velmi dobře 
připraven koncept přípravy a zaškolení 
jak master-franchisanta, tak všech franchi-
sových partnerů.

Pro více informací kontaktujte  
společnost AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa:  

ales.tulpa@avexsystems.eu, která exkluzivně  
M Room v České a Slovenské republice zastupuje.

Další informace najdete i na:
www.avexsystems.cz a nebo

na webu M Room: https://mroom.com/. 

Jedinečná příležitost začít podnikat v oboru pánského 
holičství s renomovanou značkou, která ví, jak na to!

M ROOM vytváří svět „pánského stylu“ a elegance, místo k setkání přátel a možnosti 
relaxace v uspěchaném životě, který každý z nás zažívá. Největší evropský franchisový 

koncept, tzv. Barber Shops, míří nyní z Finska na český a slovenský trh! 
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Franchising

Hledáte unikátní
podnikatelskou příležitost? 
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Benátská

Jedinečný festival s neopakovatelnou atmosférou a zábavou pro celou rodinu, letos navíc  
s božskou oslavou – to je Benátská! s Impulsem, 25. – 28. července 2019, v areálu ve Vesci u Liberce

Proč vyrazit právě na Benátskou!?
Letos jednoznačně kvůli exkluzivnímu 

vystoupení Karla Gotta, které pořadatelé poj-
mou jako božskou oslavu jeho 80. narozenin. 
„Je to pro nás velká výzva a pro festival veliká 
pocta. Však pro Karla také připravujeme spe-
ciální překvapení,“ doplňuje spolupořadatel 
Pavel Mikez.

Další hvězdná jména na seznamu 27. 
ročníku jsou: švédská kapela Europe, se 
kterou se osobně setkají výherci festivalové 
soutěže, Richard Műller zahraje v doprovodu 
11 hudebníků včetně tří vokalistek, trubky, 
trombónu a saxofonu, Chinaski přivezou spe-
ciální show doplněnou o obří LED obrazov-
ky a povedené projekce, vše okořeněné kon-
certním setem plným jejich největších hitů. 
Dále se můžete těšit na Václava Neckáře, 
Annu K., No Name, Davida Stypku, Čecho-
mor, Doctora PP, Bena Cristovaa, Lenny, 
Nerez s Lucií Šoralovou, Václava Noid Bártu 
a další desítky skvělých muzikantů.

Naši příznivci jsou naše motivace! 
„Vloni jsme přivítali rekordní počet 

návštěvníků, dorazilo jich přes 40 000. To je 
pro nás obrovská motivace. Pro tento ročník 
jsme se snažili připravit skvělý program, aby 
se nejen všichni vrátili, ale přivedli s sebou 
i další přátele a my tak mohli slavit společně 
další rekord,“ říká Petr Pečený za pořadatele 
festivalu.

Nejen hudbou živ je člověk
Benátská! s Impulsem kromě skvělého 

koncertního programu má mnoho co nabíd-
nout. Festival je zasazen do krásné lokality 
plné travnatých ploch vybízejících pro od-
počinek, picknick či jen povalování za posle-
chu hudby, vše dokresluje nádherný výhled 
na dominantu kraje Ještěd.

Pyšní se také vynikajícími službami a servi-
sem pro návštěvníky, a to i ve stanovém mě-
stečku, podporuje lokální výrobce potravin, 
snaží se o maximální respekt vůči životnímu 

prostředí a je festivalem bezbariérovým. 
„Jsme festivalem pro celou rodinu a dost si 
na tom zakládáme. Takže kromě snahy o ma-
ximální čistotu v celém areálu zajišťujeme 
celou řadu doprovodných akcí, které pobaví 
všechny – od dětí po důchodce. Pro letošní 
rok připravujeme: zónu vědeckého centra 
IQlandia a IQpark z Liberce, různé dětské 
koutky s kreativním zaměřením – bude 
i koutek Oblastní galerie Liberec, nejdelší 
vodní skluzavku v ČR, obří nafukovací prolé-
začku, Bumber Ball, ale i zónu HC Bílých 
tygrů Liberec a spoustu dalších atrakcí,“ dop-
lňují pořadatelé. 

„Kdo bude chtít žít nejen potravou hudeb-
ní, ale i se bavit a dobře se najíst, bude na tom 
nejlepším festivalu v České republice! Svoje 
si najdou masožravci i vegani, vše doplníme 
velkým výběrem nápojů včetně oblíbené 
vinárny.“

Více informací najdete
na www.benatska.cz
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CZECH REPUBLIC

Rozjeď to s  námi znovu

MOBILNÍ APLIKACE PRO IOS A ANDROID. VÍCE INFO NA HARLEYDAYS.CZ

SPANILÁ JÍZDA CENTREM PRAHY � H-D® DEMO JÍZDY � KONCERTY (THE 
PICTUREBOOKS, GWYN ASHTON, DOCTOR VICTOR) � VÝSTAVA (NOVÉ 
MODELY, CUSTOMY, HISTORICKÉ MOTOCYKLY) � MUAY-THAI � BIKERSKÉ 
HRY � ADRENALINOVÁ SHOW � NÁKUPNÍ ZÓNA � FOOD & DRINK ZÓNA

PRAGUE HARLEY DAYS 2019
5. – 6. 7. 2019, PRAHA-HOLEŠOVICE
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INZERCE

Contours představuje ryze ženské fitness 
centrum, které se zaměřuje na zcela odlišné-
ho zákazníka než klasická fitka. Koncept je 
ideálním řešením pro ženy, které chtějí mít 
na cvičení soukromí, stydí se jít do běžného 
fitness a nemají s posilováním velké zkuše-
nosti. Při tréninku je klientkám stále k dispo-
zici profesionální trenérka, která vše ukáže, 
vysvětlí a poradí. 

Cvičení v rámci fitness centra umožní že-
nám zlepšit fyzickou kondici, zpevnit svalové 
partie, zhubnout a v neposlední řadě klub 
také pomůže najít nové kamarádky. 

Klientky nemusí ve fitness centrech Con-
tours trávit hodiny svého drahocenného 
času. Na cvičení stačí pouhých 30 minut. 
Cvičí se na speciálních strojích, upravených 
přímo pro ženy, mohou přijít bez objedná-
ní kdykoli a jak jsme již zmiňovali, vždy jim 

bude k dispozici profesionální trenérka. Kli-
entky navíc obdrží jídelníček, který jim bude 
sestaven přímo na míru.

Zaujala Vás myšlenka unikátního ženského 
centra? A vidíte její uplatnění i ve svém okolí?

Fitness centrum Contours představu-
je koncept jedné z nejrychleji rostoucích 
franchis na světě a jeho vybudování není 
finančně náročné. Pro otevření Contours 
Vám postačí prostor o rozměru od 150 do 
200 m2 a celková investice zpravidla nepřesa-
huje jeden milion korun. Doba otevření nové 
pobočky se díky propracovanému systému 
pohybuje kolem 3 měsíců a doba návratnosti 
celkové investice je 2 - 3 roky.

Centrála Contours Vás bude podporovat 
Ve všech oblastech tak, abyste byli schopni 
začít podnikat co nejrychleji a především 
úspěšně.

Naučí vás celý system Contours, pomů-
žou s výběrem vhodné lokality, která bude 
jen Vaše, pořádají pravidelná školení, vyjed-
nají výhodné ceny u dodavatelů, poskytnou 
On-line program pro řízení klubu a přede-
vším poskytnou velmi silnou a známou znač-
ku, která má v ČR aktuálně již 27 poboček. 

Nebojte se udělat ten první krok, který 
je nejtěžší a kontaktujte centrálu Contours 
emailem či telefonicky ještě dnes. Pokud si 
vyberete tento záměr a budete svou práci od-
vádět poctivě a dobře, pak se na podnikatel-
ském poli rozhodně uchytíte...

Volejte centrálu Contours 775 560 560
či pište tomas@contours.cz

Bližší informace také na www.contours.cz

Franchisa Contours přináší systém  
jak úspěšně podnikat ve fitness a přitom 
nemít klasická fitka jako konkurece.
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Rubrika Studentské značky vznikla z podnětu Ing. Markéty Procházkové, Ph.D.  
z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské

Studentské značky

Petře a Báro, oba jste absolvovali Vysokou 
školu ekonomickou, vaše podnikání s ekono-
mií ale moc spojené není, že?

P: Jak se to vezme, bez studia na VŠE bych 
možná žádné podnikání nezaložil. Nedostal 
bych se k orientačnímu běhu, právě v tam-
ním outdoorovém oddílu jsem totiž začal 
závodit. Když jsem si na jednom nočním tré-
ninku málem vypíchnul oko, řekl jsem si, že 
si udělám vlastní světlo. 

B: Nebyl to ale jen sport. Znalosti ze studia 
Petr při práci využívá opravdu komplexní. Od 
účetnictví, přes mezinárodní obchodování, 
marketing, informatiku, programování, gra-
fiku, atd. V podstatě průřez znalostmi, co se 
vyučují na všech fakultách na VŠE.

Jaké byly začátky podnikání? 
P: Začátky byly náročné, dlouhou dobu 

jsem tomu denně věnoval opravdu hodně 
času a úsilí, hodně dalších věcí (koníčků 
atp.) šlo bohužel stranou. Jelikož jsem neměl 
několik milionů na rozjezd podnikání, měl 
jsem jen své našetřené peníze, tak jsem byl 
s náklady od začátku opatrný a mnoho věcí 
raději zajišťoval sám. První prototypy jsem 
vyvíjel při studiu VŠE i práci přibližně 4 roky. 
Nejtěžší bylo získat know-how z několika 
různých oborů, které jsem potřeboval umět, 
abych celý produkt dokončil.

Co konkrétně?
P: Potřebujete rozumět elektronickým 

obvodům, programovat mikročipy, rozumět 
návrhu a vstřikování plastových dílů a zvládat 

CNC obrábění. Vždy to můžete zadat spe-
cializovaným firmám, ale pokud máte kom-
pletní technický přesah, pak je to ohromná 
výhoda. Jednak jste velmi flexibilní, můžete 
věci rychle a levně měnit a za druhé můžete 
výrobek optimálně navrhnout a minimalizo-
vat tak dobu i cenu výroby.

Jaká je vaše firemní filozofie?
P: Hodně s tím souvisí fakt, že jsem si první 

čelovku dělal pro sebe. Chtěl jsem to nej-
lepší, vysoká cena součástek nebo doba výro-
by mě tehdy nezajímala. To se pak přeneslo 
do všech našich čelovek. Kvalita a špičkové 
parametry jsou u nás na prvním místě a jeli-
kož vidím do posledního šroubku každé naší 
čelovky, tak můžu objektivně říci, že lepší 
čelovku jednoduše vyrobit nelze! Pokud by 
to šlo, už bychom ji vyrobili. Současné mode-
ly jsou už na hranici technických možností, 
velikost ani váhu nelze dramaticky snížit ani 
nelze dosáhnout delší výdrže bez toho, aby 
se objevily nové lepší baterie.

Jedním z velkých lákadel je i to, že máte výro-
bek vyrobený v České republice…

P: Maximum součástek a dílů sháníme 
lokálně a vždy preferujeme kvalitu a evrops-
ký nebo americký původ před čínským. Lidé 
na tento přístup slyší a dle mého je to dobře. 
Přece nemůžeme všechny výrobky stále pře-
pravovat přes celou zeměkouli jen proto, že 
jsou levné.

B. Je hodně zákazníků, kteří raději pod-
poří českou výrobu, protože v ní důvěřují. 
A myslím, že takové smýšlení zákazníků bude 
čím dál častější. 

Když jsme u marketingu, jak hodně řešíte re-
klamu? Co funguje?

P: Jednoznačně osobní doporučení. To je 
ta nejlepší reklama a navíc bezplatná. Něco 
málo dáváme do placeného vyhledávání 
s cílením jak na český, tak mezinárodní trh. 
Do budoucna plánujeme i ambasadory.

B: Přes ambasadory bychom rádi pronikli 
více na zahraniční trh, například do Skan-

dinávie, kde je obrovský potenciál. Orien-
tační běh je tam hodně populární a navíc je 
tam půl roku tma. 

Jak těžké je uspět v „čelovkovém“ průmyslu?
P: Pokud nemáte od začátku tým mnoha 

odborníků a velké prostředky na investice, 
pak je to velmi těžké. Náš úspěch byl vykou-
pen obrovským nasazením a štěstím, že jsme 
narazili na správné lidi, kteří nám bezelst-
ně pomohli. Zpětně vnímám, kolik rizik na 
začátků našeho podnikání bylo.

Proč zatím neprodáváte přes distributory?
P: Máme rádi přehled o tom, kde se naše 

čelovky prodávají. Chceme se vyhnout tomu, 
aby se obchody trumfovaly a podstřelova-
ly konečnou cenu. V současné situaci, kdy 
našim čelovkám děláme pátým rokem re-
klamu, dokážeme sami prodat více čelovek 
než jakýkoliv distributor.

B: Sami pravidelně jezdíme na závody a po-
hybujeme se mezi naší cílovou skupinou, 
takže jsme jí blíže než by byl jakýkoli distribu-
tor. Prodávat přes distributora by mělo smysl 
v zahraničí, kam se tak snadno nedostane-
me. Ale zároveň bychom chtěli, aby i on měl 
k našim čelovkám vztah. 

A otázka na závěr: Co je vaším profesním cílem? 
P: Víme, že nabízíme nejlepší výrobky. Nes-

míme ale usnout na vavřínech, je třeba mo-
nitorovat novinky a hledat možnosti dalšího 
vylepšení čelovek. Chtěli bychom dosáhnout 
celosvětového úspěchu, a aby naše čelovky 
byly brány za etalon kvality a spolehlivosti.

Rozhovor vedla Ing. Markéta Procházková, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská

Latinský význam slova Lucifer je „světlonoš“. Filozofií firmy Luciferlights je snaha, 
aby jejich čelovky přinášely světlo, radost a všechno s tím spojené. Zkrátka, když 
si zákazník pořídí čelovku Lucifer, musí být maximálně spokojený a mluvit o ní jen 
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mě vlastně nenapadlo, že bych mohl jednou svoji firmu založit,“ říká Petr Dvořák, 
majitel firmy, která v Česku od roku 2014 vyrábí výkonné čelovky Lucifer určené pro 
orientační běh a vícehodinové přírodní víceboje. Díky sportu a čelovkám se sezná-
mil i se svou přítelkyní Barborou Kovaříkovou, která se stará o marketing.
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Motto dámského klubu pro rok 2019 
„Nové začátky – Znovuzrození“, zcela charak-
terizuje směr dalšího rozvoje. „Rutina je past, 
a když se činnosti intenzivně věnujete více 
jak 20 let, je povinnost si to minimálně uvě-
domit a ještě lépe proti tomu něco dělat . 
To je náš závazek, přání a slib do dalších let,“ 
říká Helena Kohoutová, zakladatelka Cosmo-
politan Executive Helas Ladies Club.

Stejně jako v minulých letech má i letos 
dámský klub svou mandalu, již vytvořila au-
torka mandal a koučka Petra Němečková, 
Studio La Petien. „Heslem dámského klubu 
jsou pro letošní rok NOVÉ ZAČÁTKY. A prá-
vě tento význam v sobě mandala nese díky 
motivu LOTOSU. Lotos v sobě ukrývá sym-
boliku cesty života. Musí ujít kus cesty, než 
se jeho květy objeví v celé své kráse nad hla-
dinou. Stejně jako dámský klub již kus cesty 
ušel a jeho růžové květy jsou těmi nejvzác-

nějšími a nejkrásnějšími. Dle buddhistů jsou 
určeny pro ty nejvyšší Bohy. Přála bych si, aby 
si dámský klub udržel svou stálost a dětskou 
hravost, díky níž vytváří pozitivní atmosfé-
ru,“ popřála k narozeninám autorka manda-
ly. Právě mandala našla své místo v každoroč-
ním katalogu, jehož grafické zpracování má 
na svědomí grafická designérka a fotografka 
Barbora Klimszová. 

Hlavním hostem narozeninového setká-
ní v Klášteře minoritů sv. Jakuba byla žena 
mnoha profesí, herečka, moderátorka a cho-
reografka Dana Morávková. K lásce k divadlu 
a herectví ji přivedli rodiče, a to i přesto, že 
jejich povolání neměla s uměleckým světem 
nic společného – maminka byla inženýrkou 
a tatínek matematikem. Často ji však vodili 
do divadla, které si zamilovala ve všech jeho 
formách. „Po studiu na sportovním gymná-
ziu, kdy jsem se věnovala krasobruslení a mo-

derní gymnastice, jsem nastoupila na DAMU, 
na obor herectví. Po jeho absolvování jsem se 
rozhodla ještě pro studium choreografie, kde 
jsem zužitkovala své zkušenosti právě z gym-
nastiky a krasobruslení,“ vzpomíná Dana Mo-
rávková, která je dnes podepsána pod celou 
řadou představení jako choreografka. Jak 
sama říká, kdyby měla vybrat nejoblíbenější 
představení, ke kterému dělala choreografii, 
na předním místě by jistě byla spolupráce 
s Evou Urbanovou na opeře Rusalka. 

Rok 2019 bude pro Danu Morávkou ve 
znamení rozmanité práce. Kromě celé řady 
divadelních rolí ji samozřejmě čeká i natáče-
ní nekonečného seriálu Ordinace v růžové 
zahradě, díky němuž dvakrát týdně vstupuje 
do českých domácností. Navíc také získala 
roli v pokračování detektivního seriálu Tem-
ný kraj. „Dostala jsem také příležitost navr-
hovat kabelky pro ryze českou společnost 
ELEGA z Třebichovic pod Orebem, která 
byla dříve známa jako GALA. To mne moc 
baví a jsem ráda, že mohu svou tvorbu spo-
jit s českou značkou. Navíc, v současné době 
jsme navázali velmi hezkou spolupráci s další 

českou značkou, Preciosa,“ prozrazuje hereč-
ka, kterou v současnosti můžeme vidět hned 
na několika divadelních scénách. Nejčastěji ji 
můžeme vidět na prknech Divadla Bez zábra-
dlí Karla Heřmánka, kde účinkuje v předsta-
veních Jistě, pane premiére, Mnoho povyku 
pro nic, Terasa nebo 2x Woody Allen. Dvě 
představení hraje také v divadle Pod Palmov-
kou, a to Jak je důležité býti s Filipem a Do-
konalá svatba. V divadle Broadway účinkuje 
v muzikálu Trhák. „Rozhodně se nenudím, 
práce je dost. Uvědomuji si, že je velké štěstí, 
že se mohu věnovat profesi, která mne baví 
a kterou miluji,“ dodává Dana Morávková.

Ambasadory dámského klubu pro rok 
2019 jsou první dáma české etikety Eliška 
Hašková Coolidge a houslový virtuos Jaro-
slav Svěcený. Patronkami se v letošním roce 
staly mystička Ivanka Adamcová, zakladatel-
ka a majitelka cukrárny U Knoflíčků Dana 
Nižaradzová, nezávislá Sales Director Mary 
Kay Zdena Romanová, National Sales Man-
ager Vodafone Renata Pazourková, hlavní 
výživová poradkyně konceptu KetoDiet Mar-
tina Dvořáková a módní návrhářka Jaroslava 
Procházková. 

Součástí narozeninového setkání byl již 
tradičně dobročinný bazar. Jeho výtěžek 
putoval na podporu fenky Massey Star He-
las z Ranče Montara, kterou dámský klub 
adoptoval před čtyřmi roky. Tentokrát fen-
ka Massey zůstala doma a poslala za sebe 
náhradu – dceru Queen Star Helas, která ji 
důstojně zastoupila a sklidila obdiv všech 
přítomných. 

Poděkování za podporu patří všem 
partnerům setkání: 
Autosalony Kopecký, Biopekárna Zemanka, 
Bewit, Česká pojišťovna, KetoDiet, Lifefood, 
Mediarex, NaturProdukt, Oxalis, Rituals, Sa-
murai Shot, VitaJuwel a Vodafone. 

Pohoštění zajistil Fresh Catering ve spo-
lupráci s My Raw, Moje pekárna, cukrárna 
U Knoflíčků a značkami Moje Maso, Giana, 
Kaiser Franz Josef. O technickou stránku 
akce se postarala CEZAA.

Proč se stát členkou COSMOPOLITAN 
EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB
Ve své historii prošel dámský klub nejrůzněj-
šími změnami. Na samém začátku šlo čistě 
jen o vytvoření přátelské komunity žen, což 
se povedlo. A proto jsme se snažili posunout 

jeho fungování dál a pomáhat jeho členkám 
v profesním životě, nacházet pro ně obchod-
ní příležitosti a možnosti dalšího rozvoje je-
jich byznysu. Postupem času jsme však díky 
našim dalším podnikatelským platformám 
více zaměřených na byznys zjistili, že největší 
hodnotou dámského klubu je právě ona ra-
dost a možnost sdílení, kterou svým členkám 
nabízí. Pokud se chtějí při setkáních bavit 
o obchodních záležitostech, samozřejmě 
mohou. Naším cílem však primárně je, aby 
pro ně byl dámský klub místem, kde si mo-
hou odpočinout, potěšit se, najít nové pod-
něty a inspiraci, přijít na nové myšlenky. A to 
i v době, kdy mají starosti nebo se necítí úpl-
ně ve své kůži. A kdo ví, třeba jim přátelství 
a vztahy navázané v dámském klubu přine-
sou i nějaký nový obchod.

20 let Cosmopolitan
Executive Helas Ladies Club 
Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club sdružuje již 20 let ženy s ak-
tivním přístupem k životu. Historicky první setkání proběhlo 14. dubna 1999. Za vzni-
kem stojí sen, který jeho zakladatelka Helena Kohoutová přeměnila ve skutečnost.
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Ne každý chce strávit víkend uprostřed 
polí, spát ve stanu a jíst pouze u stánků. 
O frontách na toalety a hygienické vybavení 
nemluvě. Nic z toho vás na Metronome Fes-
tivalu nečeká. Pořadatelé kladou velký důraz 
na komfort návštěvníků, jejich bezpečnost 
a vysokou kvalitu nabízených služeb. Festival 
je zcela cashless, má zajištěné výborné do-
provodné služby a program a také komfortní 
zázemí.

Na letošním čtvrtém ročníku 21.– 22. červ-
na na Výstavišti se máme na co těšit! Festival 
letos uvede světové hvězdy, jakými jsou zpě-
vák legendárních Oasis Liam Gallagher, který 
v Praze odstartuje svoje světové turné a ode-
hraje také nesmrtelné hity jako Wonderwall 

nebo britská nadžánrová skupina Morchee-
ba, která má pro Prahu připravený speciální 
playlist. Dále se představí němečtí klasikové 
elektroniky Kraftwerk, ti poprvé představí 
svojí 3D show na venkovním festivalu nebo 
skotští psychedelici Primal Scream se svojí 
best of show. Hlavní hvězdy festivalu dopl-
ní přední světoví protagonisté elektronické 
hudby, němečtí Digitalism a britský DJ Dan-
ny Howard. Vystoupí také festivaloví miláčci 
Jungle nebo stoupající hvězda Anna Calvi. 
Těšit se můžeme i na izraelskou zpěvačku 
a raperku Nogu Erez nebo německou dvojici 
na pomezí elektroniky a world music Ätna.

Jako každý rok, přichází Metronome Fes-
tival také s unikátním koncertem, připrave-
ným pouze pro tuto příležitost. „Jsem ráda, 
že se nám povedlo něco zcela unikátního 
a to dát dohromady 20 skvělých českých zpě-
vaček a dostat je v jeden moment na jedno 
místo,“ říká programová ředitelka festivalu 
Barbora Šubrtová. „Zrodila se idea koncertu, 
který oslaví české zpěvačky.“

Kromě tohoto výjimečného koncertu, 
který nese název Hlasy svobody vystoupí na 
Metronome Festivalu tako Pražský výběr, kte-
rý odehraje jediný pražský open-air koncert 
roku 2019. Kultovní kapela se navíc předsta-

ví ve své původní sestavě a se speciálně upra-
veným repertoárem právě pro Metronome 
Festival. 

Vedle hudby přináší festival také vzdělává-
ní. Hlavním tématem nehudebního dopro-
vodného programu čtvrtého ročníku Met-
ronome Festivalu Prague bude vzdělávání, 
věda a technologie. Hned u hlavního vstupu 
do festivalového areálu vznikne náměstí Met-
ronome Square, které nabídne nejen zábavu 
ve formě chillout zóny s tancem, DJs, stand-
-upy a interaktivními workshopy, ale také zá-
bavně a netradičně pojatou zónu zaměřenou 
na vzdělávání. Návštěvníci se tu budou moci 
přesvědčit, že vzdělávání, věda a technologie 
mohou být velmi zábavné. 

Již potřetí se na Metronome Festivalu Pra-
gue objeví diskusní stan Opero Forum. Di-
váci se mohou těšit na sérii moderovaných 
diskusí s mladými českými vědci i předními 
experty. Mezi hosty se objeví např. populár-
ní ekonom Tomáš Sedláček, nonkonformní 
pedagog Bob Kartous, nebo mladý fyzik Jan 
Lukačevič. Připravena je také beseda o vlivu 
hudby na společenské změny, jejímž hostem 
bude mj. Michael Kocáb.

Více informací naleznete na www.metro-
nomefestival.cz nebo na FB a Instagramu.

Pro vítěze byly opět připraveny sošky 
křišťálových delfínů z českého skla v čele 
s Velkým modrým delfínem v působivém de-
signu z dílny uměleckého skláře Vladimíra 
Zubričana. Nad soutěží převzal i letos záštitu 
prof. Philip Kotler, výrazná osobnost světo-
vého marketingu. Na oceněné i nominované 
čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary 
od sponzorů a partnerů soutěže. 

Kromě hlavních cen udělila hodnotitel-
ská komise i několik zvláštních ocenění za 
mimořádné aktivity a úspěšné inovativní 
marketingové projekty, stejně tak vybralo 
k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS. 

Na základě individuálních hodnocení 
jednotlivých členů hodnotitelské komise 
byl předložen prezidiu ČMS následující ná-
vrh na hlavní cenu soutěže: Velký modrý 
delfín – hlavní cena soutěže patří brig. gen. 
Ing. Tomáši Lerchovi z Policejního prezidia 
České republiky za osobní přínos realizaci 
komplexního přístupu k marketingové ko-
munikaci bezpečnosti silničního provozu. 
Zlatý delfín byl udělen Rudolfu Bernartovi 
(Systematica, s.r.o.) za úspěšný marketing 
inovativního projektu BikeTower a Růžový 
delfín Ing. Martinu Šámalovi (VAFO Praha, 
s.r.o.) za za vybudování mezinárodně úspěš-
né značky BRIT. Cenu prezidia ČMS Duho-
vý delfín pak obdrželi - Stanislav Perkner 

(AutoBinck CZ, s.r.o.) za inovativní projekt 
virtuálního ShowRoomu značky AutoPa-
lace, Filip Šimoník (Ambiente, AMBI CZ, 
s.r.o.) za vytvoření úspěšné komunikační 
strategie a obsahového portálu nové značky 
Kantýna a Petr Tureček (CeWe Color, a.s.) za 
úspěšnou realizaci projektu CeWe Fotokni-
ha. Zvláštní cena prezidia ČMS Zelený del-
fín byla udělena Dušanovi Pavlů (VYSOKÁ 
ŠKOLA KREATIVNÍ KOMUNIKACE) za ce-
loživotní přínos ke vzdělávání v marketingu 
a Pamětní plaketa ČMS Daniele Krofiánové 
(POPAI CE) za vynikající spolupráci a přínos 
k rozvoji marketingu.

Autor knihy Ladislav Suchánek se rozho-
dl trochu zapátrat, co se vlastně dříve u nás 
vyrábělo. Jako popud k sepsání knihy autor 
uvádí: „Když mi po vojně sestra rozdala moje 
hračky - autíčka cizím dětem, teprve jsem 
pochopil, jak krásné hračky se u nás vyrá-
běli za mého dětství a začal jsem je sbírat. 
Postupně se v mojí hlavě rodila myšlenka na 
ucelený přehled ve formě knihy, a protože 
jsem se v knihkupectvích a vydavatelstvích 
dozvěděl, že kniha podobného zaměření do-
sud nevyšla, rozhodl jsem se tedy něco o tom 
napsat a nafotit.

Při shromažďování materiálů jsem dospěl 
ke zjištění, že u nás v tištěné podobě výrobci 
nic moc nevydávali a výjimečně existující ka-

talogy výrobců nejsou lehce k sehnání. Sjed-
nal jsem si i schůzky ve výrobních podni-
cích, které ještě nezanikly,“ vysvětluje vznik 
knihy Ladislav Suchánek. „Tam však nové 
tváře nevědí a pamětníci již nepamatují, co 
vlastně vyráběli. Archívy mají skartované, 
aby byl pořádek. Pátrání jsem však nevzdal, 
oslovil další sběratele a nakonec se dílo po-
dařilo.“ 

Na 180 stránkách knihy jsou barevné fo-
tografie autíček s popisem (pohon, ovládání, 
atd.). Kniha patří do knihovny každého již 
vyrostlého kluka! 

Kniha Autíčka minulých let je k sehná-
ní či objednání v knihkupectvích nebo na 
www.ckhalo.cz

Vyšla kniha Autíčka minulých let, která si klade za cíl zmapo-
vat chlapecké hračky – autíčka vyráběná v Československu. 
Je určená jak pro pamětníky, tak pro mladou generaci, aby jí 
připomenula, jak krásná autíčka se u nás vyráběla ještě ne-
dávno. Nové hračky na našem trhu jsou většinou již moc pře-
technizované nebo naopak velmi primitivní. Z tohoto pohledu 
se v tehdejším Československu vyráběly hotové skvosty.

Metronome Festival v pohodlí velkoměsta 
Metronome Festival Prague patří mezi tři největší hudební festivaly v České republice a mezi nej-
větší metropolitní festivaly v Evropě. Metronome Festival vám umožní zažít atmosféru open air 
doplněnou o pohodlí velkoměsta, kteří zajisté mnozí z vás ocení.

Marketér roku udělen
V podvečer 23. května 2019 vyhlásila Česká marketingová společnost v Divadel-
ním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 oficiální výsledky 14. ročníku 
soutěže Marketér roku 2018.

Autíčka minulých let

Rostlinné nápoje AdeZ vznikly spojením 
obilovin, kokosu a mandlí, ovocných šťáv, 
nekalorického sladidla steviol-glykosidů, zís-
kaného z listů rostliny stévie, a také vitamínů 
a minerálních látek. Výsledkem jsou nápoje 
se skvělou chutí a krémovou konzistencí, do 

kterých se nepřidává žádný další cukr. Obsa-
hují jen přirozeně se vyskytující cukry v obi-
lovinách, kokosu, mandlích a ovoci. Všechny 
rostlinné nápoje AdeZ jsou přirozeně bez 
laktózy.

„S rostlinnými nápoji AdeZ chceme nabíd-
nout výživově hodnotnou, cenově dostup-
nou a hlavně skvěle chutnající alternativu 
všem spotřebitelům, kteří se snaží obohatit 
svůj jídelníček o potraviny z rostlinných 
surovin,“ říká Kateřina Hladíková, brand 
manažerka značky AdeZ a dodává: „Nápoje 
AdeZ navíc nabízí spoustu možností, jak si je 
vychutnat. Hodí se jako alternativa mléka při 
přípravě snídaní a chutných svačin, své mís-
to ale mají i v klasickém vaření. Zároveň skvě-
le chutnají i jen tak samotné.“ Pro český trh 
je AdeZ novinkou, ale v Latinské Americe, od-

kud tato značka pochází, byla uvedena na trh 
už v roce 1988. Během třiceti let se stala nej-
oblíbenějším rostlinným nápojem v zemích, 
jako jsou Mexiko, Brazílie nebo Argentina.

Rostlinné nápoje AdeZ jsou baleny do tzv. 
Plant Bottle™ – praktických PET lahví, které 
nejen že skvěle vypadají a velmi dobře chrání 
svůj citlivý obsah, ale jsou až z 30 % vyrobe-
ny z rostlinného materiálu. Přitom jsou plně 
recyklovatelné, jako kterékoli jiné PET lahve.

K zakoupení je AdeZ aktuálně dostupný 
na pultech obchodů HM Ahold, Billa, Penny, 
Coop, DM drogerie, Relay, Sodexo, v sítích 
Eurest, ve vybraných čerpacích stanicích 
a prodejních automatech a také v e-shopech 
Rohlík a Košík. Prodejní síť se dále rozšiřuje.

Na český trh vstupuje nová
značka rostlinných nápojů AdeZ
Společnost Coca-Cola přináší na český a slovenský trh novou značku rostlinných ná-
pojů AdeZ. Ucelená řada nápojů na bázi obilovin, kokosu a mandlí je k dostání v pěti 
variantách a nabídne pestrý mix chutí pro všechny milovníky nápojů z rostlinných 
surovin. Zabalená bude do ekologicky šetrných plastových lahví, tzv. Plant Bottle™.

Na nákup MHD, 
z nákupu autem 
domů nebo na 
víkend 
Peer to peer carsharing HoppyGo 
navazuje spolupráci s Centrem 
Chodov a otevírá svůj první pickup 
point. V prostorách garáží největšího 
obchodního centra v České republice 
budou nově k dispozici vymezená 
stání se sdílenými vozy HoppyGo. 
Společný projekt reaguje na rostoucí 
poptávku zákazníků po službách 
z oblasti sdílené mobility.

První P2P carsharingový pickup point 
umožňuje zákazníkům obchodního cent-
ra vypůjčit si vůz a snadno se i s nákupem 
dopravit domů autem nebo díky ideální 
poloze Centra Chodov blízko dálnice D1 
například odjet na víkend mimo město. 
Uživatelům HoppyGo budou k dispozici 
tři vymezená a označená stání v -1. patře 
žlutého parkoviště v blízkosti automyčky 
u výjezdu na ulici Roztylská, odkud si bu-
dou moci sdílená auta půjčovat a zároveň 
je zde i vracet. Zájemci o vypůjčení vozu 
si v mobilní aplikaci HoppyGo jednoduše 
zkontrolují dostupnost vozidel a auto si 
rezervují. Aplikace poté zájemce o auto 
provede procesem převzetí vozu. Auto sta-
čí dle pokynů vyfotit, zaplatit za vypůjčení 
a poté může řidič i s nákupem a posádkou 
bez starostí odjet. Při vracení vozidla auto 
opět pouze vyfotí a vrátí klíče.

Pro Centrum Chodov je zprovoznění 
pickup pointu carsharingu HoppyGo dal-
ším krokem ve zkvalitňování zákaznických 
služeb. Chodov je v segmentu obchodních 
center jasným lídrem v regionu, a to nejen 
z pohledu počtu obchodů, který je největší 
v České republice, ale také z pohledu roz-
sahu nabízených služeb a udávání nových 
trendů v nakupování.

„Centrum Chodov se v rámci strategie 
skupiny Unibail Rodamco Westfield Better 
Places 2030 zavázalo chránit životní pro-
středí a podporovat projekty, jakými jsou 
sdílená mobilita, využití obnovitelných 
zdrojů energie a další,“ komentuje novin-
ku Petra Valentová, mluvčí Centra Chodov.


