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Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, ze-
jména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis ne-
dostáváte, 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 korporace jménem, příjmením a ad-
resou pro zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know -how za 
účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti zna-
ček v ČR formou tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím 
osobám. Osobní údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zá-
stupcem podnikatele vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. 
S interními zásadami ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.

Vážení a milí čtenáři,
právě před deseti lety v září jste mohli držet v ruce první vydání našeho 

časopisu. Velký oboustranný černý časopis. Jako připomenutí tohoto počinu 
jsme i výroční vydání vytiskli ve větším formátu. Můžete si povšimnout také 
změny fontu písma a layoutu časopisu. 

Když jsem před 10 lety pojala myšlenku vytvořit specifický koncept časopisu 
a zaplnit díru na trhu, která je někde uprostřed mezi life-stylovými magazíny 
a jednooborovými odbornými časopisy, začínalo se tehdy používat zaklínadlo 
„krize“ a sama jsem neměla jistotu, že tento koncept trh přijme. Až když jsem 
přišla s nultým vydáním za představiteli značek, oni sami mě utvrdili v tom, 
že skutečně to bude něco, co na trhu chybí. Brands&Stories začal vycházet 
jako časopis, ve kterém měly příběhy značek zajistit vyšší čtenost odborné 
části STORES o kamenných obchodech. To se za tu dobu změnilo a příběhy 
převážily odbornou část a staly se čtenářsky oblíbenými. 

Brands&Stories představil čtenářům za 10 let ve více než padesáti vydáních 
již přes 700 známých i méně známých značek působících na českém trhu. 
Mně osobně dělá radost, že se změnil názor majitelů našich porevolučních 
značek, který jsem slýchávala na začátku, že se ještě není čím chlubit.

Naštěstí nám přibývá představitelů značek vzniklých po roce 1989, kteří 
budovali svoje impéria z nuly a už pochopili, že když se nepochválíte sami, 
nikdo to za Vás neudělá. A pro budování brandu je to důležité.

Příběh značky ji odlišuje od konkurence a dělá ji zajímavou! Musí se ale 
zveřejnit, jinak je k ničemu…

Za 10 let existence jsme rozšířili povědomí o mnoha značkách, některým 
jsme pomohli při uvádění na trh, díky prezentaci na našich stranách se usku-
tečnilo spousta B2B projektů, ale prodalo i mnoho značkového zboží a to je 
hlavním smyslem naší práce. 

Ani část Stores nezůstávala pozadu. Vyprofilovala se jako odborné perio-
dikum, které je respektované mnoha asociacemi a odbornými seskupeními 
u nás. Již deset let se soustavně věnuje konceptům kamenných obchodů a za 
tu dobu jich představila přes 200. Navzdory tvrzení, že internet zlikviduje ka-
menný obchod, přináší naše odborné periodikum pravidelně ukázky a inspi-
race od nás i ze světa, jak může koexistovat kamenný obchod vedle e-shopů 
a cenné informace ze světa marketingu at retail.

Moje ohlédnutí za 10 lety chci ale především zakončit díky. Díky všem, kdo 
spoluvytvářejí Brands&Stories, zejména grafikovi Jindrovi Liebichovi, který 
celých 10 let svojí grafikou povznáší úroveň časopisu. Díky patří i mojí skvělé 
asistentce Věrce Růčkové, na kterou se mohu vždycky spolehnout. Vážím si 
i toho, že skutečné špičky a odborníci v nejrůznějších oborech jsou ochotni 
přispívat a publikovat u nás. A samozřejmě můj velký dík patří i vám čtená-
řům, kteří nás pravidelně prohlížíte a čtete!
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Příběh značky SMEG Potten & Pannen - Staněk
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„Češi milují design a rádi
do něj investují i při vaření,“
říká Pavel Staněk z Potten & Pannen - Staněk
Lokální suroviny, vlastní kuchyně s kvalitním vybavením a čerstvé jídlo na stole. Vaření je trendy a Češi si ho užívají. Rádi 
tak zainvestují do kvalitního vybavení kuchyně, jako je nádobí či spotřebiče. Vznikají specializované kulinářské obchody, 
na českém a slovenském trhu se tak objevují jména prémiových světových značek. Trendy v gastronomii určuje Potten 
& Pannen – Staněk, který do své nabídky nově zařadil prémiovou italskou značku SMEG.

Jaké trendy jsou mezi zákazníky 
aktuálně na vzestupu?
Vařit si doma je opět v módě. Recepty lidé najdou 
na internetu na dosah ruky, zároveň je baví v ku-
chyni experimentovat. Začali také investovat do 
kvalitního kuchyňského vybavení, které jim vydrží 
roky. Důležitá je pro ně i estetická stránka, chtějí 
se v kuchyni cítit zkrátka dobře. Barevné doplňky, 
designové spotřebiče dokáží rozsvítit každý interiér.

Proč jste se rozhodli zastupovat právě SMEG?
V Potten & Pannen - Staněk již více než 27 let sle-
dujeme ty nejnovější kulinářské trendy a snažíme 
se jít s dobou. Pro zákazníky vybíráme to nejlepší 
zboží na trhu, zároveň ale reagujeme i na jejich 
potřeby. V současné době je poptávka po stylovém 
kuchyňském vybavení a naší odpovědí je SMEG – 
špička mezi kuchyňskými spotřebiči, která zákazní-
kovi kromě kvalitního produktu předá zároveň i de-
signový doplněk. Pro nás se jedná o nejdůležitější 
spolupráci za posledních 15 let, které předcházely 
téměř 3 roky jednání. SMEG nepodceňuje marke-
tingovou komunikaci, má skvělý servis pro zákaz-

níky a vytváří pro ně z nákupu zážitek. K produktu 
samotnému zkrátka přidá i něco navíc, o což se sna-
žíme právě i my v Potten & Pannen – Staněk.

Jaká je historie této značky?
Jedná se o rodinnou italskou značku. Její historie 
sahá až do roku 1948, kdy ji založil Vittorio Ber-
tazzoni. Tehdy SMEG vyráběl především sporáky. 
Do širokého podvědomí zákazníků se SMEG dostal 
v 90. letech, kdy představil retro lednice FAB28. 
Nyní firmu vede již třetí generace rodiny Bertaz-
zoni a v posledních letech vstoupila i do segmentu 
malých spotřebičů. Jejich retro kolekce 50’s style 
je k dostání v hravých pastelových barvách i v těch 
nadčasových. Mezi zákazníky je velice populární, 
každých 30 sekund se na světě prodá jeden kus.

Proč je SMEG považován za Ferrari 
mezi kuchyňskými spotřebiči? 
Filozofie této značky zní Technology with style. 
U těchto spotřebičů je prioritou nejen kvalitní kon-
strukce, ale i jejich samotný design, který se nese 
v souladu s pověstnou italskou elegancí a stylem. Ve 
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spolupráci s předními světovými návrháři tak vzniká 
prémiový produkt, který bude zároveň i ozdobou ka-
ždé kuchyně. To víte, Italové chtějí vždy ohromit 

S jakými návrháři značka spolupracuje?
Nejzásadnější je spolupráce s italským módním do-
mem Dolce & Gabanna. který vytvořil limitovanou 
kolekce Sicily Is My Love. Další limitovanou edicí 
byla například lednice FAB28 s Mickey Mousem 
ve spolupráci s Disney. Návrhářem se ale může stát 
každý z nás, pro zákazníky je totiž zároveň připra-
vena i možnost personalizovat jednotlivé lednice 
dle svého vkusu.

Jaký spotřebič je ve vaší kuchyni 
nepostradatelný?
Miluji kávu, a tak se mým oblíbencem stal klasický 
pákový kávovar, který dělá nejen výbornou kávu, 
ale také mě ohromil svou jednoduchostí užití. 
V tomto SMEG rozhodně sleduje trend, který vra-
cí popularitu tomuto typu kávovarů. Dále ve své 
kanceláři mám malou lednici SMEG, jako minibar. 
Mnoho z návštěvníků se ptalo, kde ji mohou koupit, 
že se jim moc líbí a chtějí ji také. (směje se) 

Kde mohou zákazníci nakoupit malé domácí 
spotřebiče a ledničky značky SMEG? 
Ve všech kamenných prodejnách Potten & Pa-
nnen – Staněk v České republice i na Slovensku. 
Na základě interních směrnic SMEG, které určují, 
jak má být jejich zboží vystaveno, jsme upravili 
interiér všech kamenných prodejen. Největší vý-

běr této značky bude v naší hlavní prodejně na 
Újezdě, pro zákazníky bude zároveň připravena 
i možnost nákupu spotřebičů SMEG na našem 
e-shopu pottenpannen.cz



Atelier® Papyrus Bohemia
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Papyrus představuje

Atelier®!
Papyrus Bohemia s.r.o. – přední 
velkoobchod papírem, obalovými 
materiály a materiály pro vizuální 
komunikaci působící na českém 
a slovenském trhu – představuje 
novou dimenzi skládačkové lepenky. 

Atelier® je lepenka GC1, která je vyráběna skutečně 
jedinečným a inovativním způsobem, jakým dnes ještě 
nikdo jiný nevyrábí tento druh lepenky. To nabízí jedi-
nečnou možnost, díky které už nemusíte přijímat kom-
promisy mezi různými charakteristikami produktů. 
S Atelierem můžete získat vše. Atelier® je zdaleka nej-
bělejší lepenka GC1 s extrémně vysokým volumenem 
a nejlepší potiskovatelností a zpracovatelností, která 
splňuje požadavky nejnáročnějších aplikací. 100% jas 
na horní straně a 98,5% na zadní straně není srovnatel-
ný s žádnou jinou lepenkou GC1. 
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Atelier® je preferovanou volbou pro: 
Luxusní obaly, obaly na knihy a brožury, složky, štítky, kartonážní obaly, skládací krabice, 
pohlednice, pozvánky, promo karty, poukázky, nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, stolní 
displeje a mnohem více…

Technické produktové informace a certifikace:
• Bezpečnost potravin: Certifikát ISEGA
•  Bezpečnost potravin: splňuje několik požadavků na balení potravin, např. USA, Německo a EU.  

Obraťte se na svého obchodního zástupce pro Prohlášení o shodě.
• Bezpečnost hraček: migrace prvků (EN 71-3)
• Splňuje požadavky dle článku 11 směrnice EU 94/62/ES o těžkých kovech

Enviromentální produktové informace a certifikace
• FSC®

Papyrus Bohemia s.r.o. disponuje 
širokou nabídkou a silným 
skladovým sortimentem  
ve třech divizích: Printing&Creative, 
Industrial Packaging a Reseller. 
Kromě velkoobchodního prodeje 
provozuje také Papyrus Store, kde je 
možné nakupovat vybrané materiály 
již od 1 archu a formátovat  
na požadovanou velikost.  
Prodejna je umístěna v centru Prahy 
na adrese Václavská 12

www.papyrus.com
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Kvalita a českost
originální dárek pro Vaše obchodní partnery
MANUFAKTURA je unikátní 100% český koncept značkových prodejen s vlastní originální kosmetikou. Kosmetické 
řady tvoří ucelené recepty pro domácí lázně, v které je možné proměnit jakoukoli koupelnu, zastavit se, odpočinout si 
a načerpat nové síly za použití kvalitní kosmetiky a doplňků. 

Limitovaná edice Brusinka 
Tentokrát se v Manufaktuře pro inspiraci k nové limitované edici vydali na procházku 
po krásných českých lesích a kopcích skrývajících drobné keříky obsypané červený-
mi plody. Brusinka - lesní bohatství s obrovským množstvím vitamínů, minerálů a an-
tioxidantů. Je známá jako bojovník proti urologickým problémům, působí protizánět-
livě, posiluje imunitní systém a potlačuje únavu. Přináší také mnoho benefitů pro naši 
krásu – pyšní se vynikajícími hydratačními, zjemňujícími, rozjasňujícími a omlazují-
cími účinky. A proto byl tento poklad našich lesů ukryt do oblíbených kosmetických 
produktů. Receptury byly obohaceny o mnoho dalších přírodních aktivních látek 
a vznikla nová báječná řada. Doprovází ji hřejivě jiskřivá ovocná vůně a něžný de-
sign. Představujeme Vám limitovanou edici Brusinka, která Vás ze svého příjemného 
hřejivého objetí jen tak nepustí…

Limitovaná edice MEN – plachetnice
Plachtění a mocné přírodní živly s ním související – voda a vítr evokují úžasné dobro-
družství, nevyčerpatelnou krásu, příjemnou bezstarostnost, ale také neovladatelnost 
a obrovskou sílu. Pánská originální kosmetika je obohacena o unikátní přírodní kom-
plex mnoha bylin, ideálních pro specifické potřeby mužů. Její svěží vůně citrusů, le-
vandule a cedrového dřeva Vás pozve na báječnou nezapomenutelnou plavbu. Jemný 
námořnický design v odstínech modré přenese kousek atmosféry na lodi i do Vaší 
koupelny. 

Pivní kosmetika v novém
Pivní kosmetika Manufaktura je inspirována staletou tradicí českého piva, které je 
v celém světě proslulé svou výjimečnou kvalitou a je unikátním zdrojem vitamínů 
skupiny B, stopových prvků a minerálů. Pivní kosmetika obsahuje ,,skutečné pivo“ 
Ferdinand – ležák světlý Max 11 % vařené z prvotřídních českých surovin, připravené 
původními, více než 120 let nezměněnými postupy v mimořádně krásném pivova-
ru Ferdinand v Benešově. Toto poctivé pivo přináší mnoho vynikajících účinků i do 
kosmetiky. Napomáhá regeneraci, zklidnění, přispívá k omlazení pokožky, zmírňu-
je lámavost vlasů, zpevňuje je a navrací jim přirozený lesk. Výborné vlastnosti piva 
umocňují další přírodní ingredience obsažené v jednotlivých produktech, např. pří-
rodní oleje, panthenol, extrakt z chmele a ječmene a jiné přírodní zázraky doslova 
nabité aktivními látkami. Pivní kosmetiku si Vy, Vaše pokožka i vlasy zamilují. Její 
skvělé účinky a originální hořkosladkou vůni zaručeně ocení nejen milovníci tohoto 
blahodárného zlatavého moku.

Originální balíček kosmetiky pro muže obsahuje produkty s unikát-
ním přírodním komplexem mnoha bylin ideálních pro specifické 
potřeby pánské pokožky. Svěží vůně citrusů, levandule a cedrového 
dřeva Vám dodá energii. Dárkový balíček obsahuje: Energizující spr-
chový gel a šampon 2 v 1, Zklidňující balzám po holení a Zvláčňující 
bylinné mýdlo.

Dopřejte si příjemné hřejivé objetí v podobě voňavé péče inspirované 
drobnými červenými plody. Ve velkém dárkovém balíčku s limitovanou 
edicí Brusinka najdete společníky pro každodenní očistu, zjemnění 
pokožky a její ochranu a omlazení. Dárkový balíček obsahuje: Zvláčňující 
tělové mléko, Jiskřivý sprchový & koupelový gel, Ochranný krém na 
ruce a balzám na rty, Výživný pleťový balzám a přírodní svíčku ze 100% 
sojového vosku.

V originální veselé krabičce se ukrývají voňavé produkty z nové limi-
tované edice Brusinka, které Vás překvapí svou jemnou, sametově 
ovocnou vůní. Užijte si svou každodenní sprchu nebo koupel, dopřej-
te intenzivní péči Vašim rukám a vychutnejte si poctivý brusinkový 
sirup, s kterým dokážete vykouzlit výtečné limonády nebo hřejivé 
drinky. Dárkový balíček obsahuje: Jiskřivý sprchový & koupelový gel, 
Brusinkový sirup a Zjemňující & ochranný krém na ruce. 

Manufaktura se inspiruje českou historií, tradicí a přírodou. Zakládá si na 
poctivé kvalitě, lokálním původu produktů, surovin (české pivo, víno, karlovar-
ská vřídelní sůl, léčivé byliny a ovoce typické pro české zahrady, sady a louky), 
nápaditém designu a vysokém obsahu přírodních ingrediencí (většina kosmetic-
kých produktů jich obsahuje 97 - 99,5 %). Manufaktura ctí tradice, krásy přírody 
a životní prostředí a je velmi aktivní v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. 
Neustále se zamýšlí nad otázkami jak tvořit, vyrábět i prodávat v rámci zachová-
ní co největší ohleduplnosti vůči přírodě. 

Díky těmto zásadám a radosti z práce vznikají nápadité a originální produkty, 
které potěší ženy i muže všech věkových kategorií a jsou skvělým dárkem pro 
obchodní partnery nebo zaměstnance. 

MANUFAKTURA & UDRŽITELNOST
Pro Manufakturu je téma udržitelnosti a ekologie přirozenou součástí aktivit již 
od samého počátku podnikání. 

100% ČESKÁ FIRMA ZAKLÁDAJÍCÍ SI NA LOKÁLNÍ VÝROBĚ
Manufaktura sídlí uprostřed Prahy a většinu kosmetiky vyvíjí a vyrábí v areálu 
bývalého cukrovaru v pražských Čakovicích. Zakládá si na místní výrobě, kte-
rá ctí trvalou udržitelnost. Kosmetika značky Manufaktura navíc dokáže obstát 
v prostředí konkurence zahraničních produktů, jejichž doprava k nám zbytečně 
zatěžuje planetu. 

PREFERUJÍ VŠE ČESKÉ
Od počátku své existence si v Manufaktuře stojí za svým českým původem 
a i v současnosti se snaží o maximalizaci českosti ve všech směrech. Spolupra-

cují převážně s českými dodavateli obalů, výrobků i služeb, dlouhodobě podpo-
rují drobné výrobce předmětů českých lidových řemesel a dřevěných hraček, 
kterým zajišťují pravidelný odbyt a podmínky pro udržení jejich činnosti.

VYUŽÍVAJÍ LAHVIČKY Z RECYKLOVANÉHO PLASTU
Všechny lahvičky jsou vyrobeny z PETU - nejkvalitnější plast, který lze až 50x re-
cyklovat. 80 % z nich je navíc vyrobeno s 25% příměsí recyklovaného plastu. Za 
necelý rok od zavedení používání recyklátu ušetřili více než 8 tun nového plastu. 

MAJÍ RÁDI ZVÍŘATA…
Manufaktura je první společností v Čechách, která získala jediný mezinárodně 
uznávaný certifikát o netestování na zvířatech Human Cosmetics Standard. 

ŠETŘÍ ENERGII, KILOMETRY I OBALY
Soustavně pracují na snížení energetické náročnosti výroby i prodejen. Vzhle-
dem k modernímu centrálnímu skladu a vlastnímu vozovému parku optimalizují 
závozy zboží tak, aby auta nejezdila poloprázdná a vždy se plně využila jejich ka-
pacita. Začali úspěšně využívat o polovinu tenčí balicí fólii, což umožňuje dlouho-
době velké úspory zbytečného plastového materiálu. Zajímavou perličkou je na-
příklad i to, že plošně používají ekologické čisticí prostředky, které si sami vyrobí 
z nespotřebované produkce, potřebné pro rozjezd plnících technologií ve výrobě.

PLÁNUJÍ UDRŽITELNĚ
Mnohaleté zkušenosti s vlastní výrobou a prodejem ve vlastní obchodní síti jim 
umožňují dokonalé plánování, díky kterému prodají vše, co vyrobí, a nemusí nic 
vyhazovat kvůli uplynulým exspiracím či nezájmu zákazníků. 

Čerstvé novinky



SAPELI UNLIMITED
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Jeho součástí je i patentovaný produkt MUTEO, který posunul dveře do jiné di-
menze vnímání prostoru. Filozofie SAPELI UNLIMITED vychází z tvrzení, že 
jde-li o návrh a koncepci vašich dveří – limity neexistují. Je to změna v přístupu 
k řešení vašich potřeb. SAPELI UNLIMITED je tu nově pro klienty s jasnou vizí, 
kterým přináší dokonalou službu v široké paletě konstrukčních i technologic-
kých řešení. Je tu i pro zákazníky očekávající osobní péči a maximální kvalitu. 
Oběma těmto skupinám teď nabízí Sapeli zcela novou úroveň zákaznického pří-
stupu. Sapeli má dokonalé výrobní zázemí, proto je s nimi možné kombinovat 
nekombinovatelné a snadno realizovat nerealizovatelné... SAPELI UNLIMITED

Z mnohaletých zkušeností v Sapeli, kde novodobá historie sice sahá 27 let zpát-
ky, ale opravdové rodinné kořeny jsou až v 19. století, vědí, že svět jejich zákazní-
ků se liší od světa architektů. Architekti od nich nepožadují konkrétní produkt, 
protože ho sami vytvářejí. Očekávají od nich proto perfektní službu ve formě 
široké nabídky možností konstrukčního řešení, povrchů, technických řešení 
i mnoho jiných detailů. 

Nová filozofie,
inovativní přístup
Společnost Sapeli je v oblasti interiérových dveří lídrem 
českého trhu. V letošním roce přichází se zcela revoluční 
inovací i přístupem ve světě dveří. Představuje prémiový 
koncept SAPELI UNLIMITED, určený primárně  
pro odbornou veřejnost a architekty.

Dlouho připravovaný koncept Sapeli Unlimited, který se zaměřuje na 
architekty, náročné zákazníky a míří i na zahraniční trhy, našel už svo-
ji konkrétní reálnou podobu a ve formě prvního showroomu v praž-
ském Karlíně se právě v těchto dnech otevírá (více se o něm dočtete 
z druhé strany tohoto vydání v rubrice Nové prodejní koncepty).

V jedinečném showroomu plném inspirace a reálných vzorků vyslech-
nou všechna přání a konzultují nápady zákazníků. Ti si mohou své 
představy zhmotnit vizualizací ve skutečné velikosti na LED obrazovce. 

V Sapeli Unlimited se návrh dveří, které korunují interiér, stává láka-
vým kreativním procesem. Ví-li zákazník, co chce, neuspokojí ho ani ti-
síce předpřipravených variant. Nepřirozený proces výběru, který dusí 
tvořivost, tak Sapeli Unlimited vrací zpět k imaginaci. Teprve meze 
fantazie klienta se stávají limity výrobce. Sapeli Unlimited je první 
svého druhu.
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Martinhal hotels & resorts
síť prémiových hotelů v Portugalsku

zaměřených na rodiny s dětmi
Síť hotelů a resortů Martinhal naleznete v nejprestižnějších lokalitách Portu-
galska – u moře, ve vyhlášených golfových oblastech a také hlavním městě 
v Lisabonu. Značka Martinhal v sobě snoubí luxus, moderní design a poho-
stinnost s důrazem na rodinu a její individuální potřeby. 

Pro podnikatele a manažery není vždy 
snadné najít místo na úrovni a přitom 
přátelské k těm nejmladším členům rodiny. 
Problémem businessmana bývá často 
skloubit potřebu být se svými blízkými 
a skutečně se jim věnovat, ale zároveň mít 
prostor na regeneraci svých sil a čas i pro 
sebe. Majitelé značky- manželé Chitra 
a Roman Stern – se před 16 lety rozhodli 
stvořit takové oázy pohody v Portugalsku 
a takový koncept hotelů vymysleli a vy-
budovali. Se svými hotely značky Martinhal 
se specializují především na rodiny, které 
rády kombinují prémiovou dovolenou 
s pestrými službami zaměřenými na 
každého člena. A ještě navíc svým hostům 
umožňují během dovolené se přemísťovat 
po síti svých 4 hotelů. Motiv, proč to dělají, 
je nasnadě, sami mají čtyři děti.

Vymyslet hotelový koncept, kde navzdory eko-
nomickým pravidlům bude dostatek plochy určené 
pro malé děti a zároveň zajistí komfort pro rodiče, 
se zdálo jako utopie. Manželům Sternovým, zces-
tovalým po světě, se to podařilo. Chitra, původem 
ze Singapuru, podporovaná švýcarským finanční-
kem Romanem Sternem, nalezla atraktivní místa 
v Portugalsku, kde rodiče mohou poznávat stále 
nové prostředí, a zároveň vytvořila zábavu, pohodlí 
a servis pro jejich děti. Chitra, čtyřnásobná mamin-
ka, umožňuje rodinám s dětmi ve své hotelové síti 
během jediné dovolené poznat třeba rovnou čtyři 
místa, kde se hotely nacházejí.

Personál Hotelu Martinhal Lisbon Chiado napří-
klad převezme děti od rodičů, kteří si chtějí večer 
nerušeně vyjít do lisabonské elegantní čtvrti Chia-

do, které je vyhlášené restauracemi a bary, ve svém, 
pyžamovém klubu. Tam děti i uspí a uloží, pokud si 
rodiče chtějí při západu slunce vychutnat výjimeč-
né město Lisabon. 

Druhý hotel Martinhal Cascais je určený pro 
odpočinutí si od města a dopřání si pohybu rodičů 
i dětí. Před velkoryse prostorným hotelem, na roz-
díl od stísněného Chiadu mezi historickými domy 
v centru Lisabonu, stojí kola na půjčení i s dětský-
mi stanovými přívěsy. Za hotelem je golfové hřiště, 
v zahradách bazénový svět.

Pro další hotely sítě nalezli manželé Sternovi 
místa přímo u moře – v Algarve (Martinhal Quinta 
Family Golf Resort) a v Sagres (Martinhal Sagres 
Beach Family Resort). Tyto čtyři hotely MARTIN-
HAL HOTELS & RESORTS lze kombinovat v rámci 
jednoho portugalského pobytu. No není to skvělá 
myšlenka?

Držitel mnoha ocenění je umístěn v nádherné 
lokalitě západní Algarve s výhledem na moře, pří-
mo uprostřed přírodního parku Costa Vicentina. 
Písečná pláž se nachází přímo pod resortem ve 
vzdálenosti 450 metrů od hotelu. Prázdninový kom-
plex zahrnuje 5*hotel s 37 pokoji a apartmá, každý 
s terasou nebo předzahrádkou s výhledem na moře 
a prostorné rodinné domy a vilky. Rezort má cel-

MARTINHAL QUINTA FAMILY GOLF RESORT

MARTINHAL SAGRES BEACH FAMILY RESORT

www.martinhal.com

kem 5 bazénů. Hlavní bazén je obklopený stylovou 
dřevěnou terasou. Má výhled na Beach Club Gar-
den a vlastní bar. Na své si přijdou i milovníci lázeň-
ských procedur a masáží.

Nezbytnou součástí konceptu jsou rodinné prv-
ky, například 5 dětských klubů pro děti různého 
věku od 6 měsíců až po náctileté, dětský program 
v restauracích, který umožní rodičům vychutnat si 
v klidu jídlo, a pestrou škálu sportovních a volnoča-
sových aktivit od vyhřívaných bazénů, zen-lázní až 
po možnost surfování. 

Do portfolia volnočasových aktivit patří kromě 
služeb fitness & wellness i hodiny tenisu, zumby, 
pilates, jógy, dále stolní tenis, jízda na koni, jízda na 
kajaku, surfování, plachtění a potápění, fotbal, jízda 
na kole, volejbal či golf.

Martinhal Quinta Family Golf resort leží v jed-
né z nejprestižnějších golfových oblastí v Evropě, 
v Quinta do Lago, bohaté nejen na golfové, ale 
i ostatní volnočasové aktivity jako například wind-
surfing, potápění či vodní lyžování. Komplex čítá 
rozsáhlý výběr 4* soukromě vlastněných luxusních 
domků a vil, každý s vlastním bazénem a zahra-
dou. Klubový prostor zahrnuje i venkovní bazény 
a dětské hřiště s trampolínou, pískovištěm a další-
mi aktivitami pro děti.

Moderní pokoje jsou jasně osvětlené přirozeným 
světlem a vybavené moderním nábytkem. V každé 
kuchyni najdete mikrovlnnou troubu, myčku ná-

dobí a lednici. Součástí pronájmu vily nebo dom-
ku je i přístup do klubové části s dětským klubem 
Raposinhos pro děti od 6 měsíců do 8 let, M Barem 
a zmrzlinárnou, restaurací O Terraco s možností 
snídaně formou bufetu, obchůdkem Deli & Bake 
a místností pro děti s aktivitami playstation, billi-
ard a dalšími. 

Recepce je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu a personál vám může poskytnout informa-
ce o službách půjčovny aut a kol v letovisku. Hos-
tům je k dispozici i obchůdek Deli & Bake Market, 
kterého součástí je malá kavárna a obchod s potra-
vinami.

Zdá se vám to jako ráj? Nejste daleko od pravdy, ale-
spoň tak to cítí majitelka Chitra Stern, která v Por-
tugalsku se svými dětmi a manželem našla domov 
a místo podnikání. Do svého nápadu unikátního 
hotelového konceptu zakomponovala pro rodiny 
s dětmi vše, co si jen mohou vysnít. Koncept školky 
v hotelu, možnost cestovat, aniž by se děti, které na 
cestování nejsou, nudily. Tím dává hostům možnost 
postupného poznávání země, bezstarostnost a jisto-
tu, že o jejich děti bude postaráno a že se jim nové 
místo hned zalíbí. 



Vždy o krok napřed
Na českém trhu došlo za posledních 20 let k totální destrukci výroby obuvi jako 
takové a základní kritéria výběru dobré a kvalitní obuvi bohužel téměř vymizela.

Určujícím parametrem nabídky a poptávky se 
stala v převážné většině případů cena, což dnes 
znamená, že zákazník vnímá obuv jako obyčejné 
(většinou nekvalitní) spotřební zboží. Firma VM 
Footwear s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou 
specializované pracovní, bezpečnostní a outdooro-
vé obuvi, usiluje především o to, aby obuv VM neby-
la jen pouhým spotřebním zbožím, ale aby se opět 
stala součástí osobní image každého majitele v té 
nejvyšší možné kvalitě a s maximální užitnou do-
bou. Kompletně certifikována dle platných norem, 
vyrobena z prvotřídních materiálů, nesoucí na sobě 
značkové komponenty a plně barevně sladěna s fi-
remními barvami v požadovaném a nadčasovému 
designu, to je VM Footwear.

V posledních třech letech vývoje se firmě VM 
Footwear podařilo získat několik významných 
licencí a komponentů pro svou značku, což jí ote-
vřelo dveře ve vývoji nových specializovaných řad 
obuvi. Klíčovým momentem ve vývoji obuvi bylo 
použití podešví značky MICHELIN® TECHNICAL 
SOLES, které jsou vybaveny kombinací speciálně 
upravených pryžových směsí a jsou inspirované 
jedinečným technickým designem světově zná-
mých pneumatik značky Michelin®. To dopomoh-
lo vzniku nových řad obuvi, které zatím nemají ve 
východním bloku EU konkurenci. Některé vybrané 
vzory využívají také patentový systém „Boa® Clo-
sure“ jako inovativní uzavírací systém pomocí oce-
lového lanka, nylonových vodičů, který zaručuje 
maximální trvanlivost, spolehlivost a pevnost. Za 
pomocí těchto unikátních komponentů, spolu s po-
užitím vlastní vyvinuté podšívkové membrány Free-
-tex®(s vysokou paro-propustností a vodě odolností), 
může dnes firma uvádět na trh takovou obuv, která 
splní očekávání uživatele pro jakékoliv pracovní po-
užití, v jakémkoliv prostředí.

I z malé kanceláře lze  
vybudovat velkou firmu

Firma VM Footwear s.r.o., tvořená 100% českým 
kapitálem, byla založena jediným vlastníkem Vítěz-
slavem Macháčkem, MBA, v roce 2003 „na zelené 
louce“, s velkými ambicemi, pestrými zkušenost-
mi z obuvnického průmyslu a dobrými kontakty 
v Asii. V prvním a druhém roce svého fungování 
převažovala činnost „importního logistického ser-
visu”, tzv. „ONE MAN SHOW“, což obnášelo firmu 

sestávající z jedné kanceláře 3x3m, jednoho stolu 
a židle a jednoho PC, zabezpečující import obuvnic-
kých materiálů a surovin, dále různého spotřebního 
zboží a především pracovních rukavic českým dis-
tributorům a firmám.

 V roce 2005 byl úspěšně nastartován „návrat ke 
kořenům“, kdy byla vyvzorována a uvedena na trh 
nová, plně certifikovaná kolekce pracovní obuvi pod 
vlastní značkou VM a tím společnost stála na prahu 
svého růstu. Postupně budovala svou vlastní perso-
nální a manažerskou základnu, a také především 
spektrum zákazníků po celé České a Slovenské re-
publice. V roce 2008 firma zahájila úspěšnou expan-
zi do vybraných zemí EU. Od svého prvopočátku fir-
ma vyrábí podstatnou část svého sortimentu v Číně 
a Indii. Pro zajištění vlastních zdrojů prvotřídních 
materiálů pro výrobu obuvi a především pro kontro-
lu každého jednoho vyrobeného páru obuvi funguje 
kooperující kancelář se sídlem v Číně.

Jedním ze tří největších dovozců 
a prodejců pracovní obuvi u nás

Dnes firma úspěšně působí ve čtrnácti zemích 
EU o celkových ročních tržbách 230 mil. korun, 
s celkovým počtem 500 zákazníků B2B a s 20ti 
členným týmem. Během patnácti let svého vývoje 
se stala jedním ze tří největších dovozců a prodej-
ců pracovní obuvi v ČR a SR. Vedle samotných 
produktů firma poskytuje komplexní logistický 
servis (import) komodit door-to-door. Prakticky jde 

o obchodní a logistickou činnost, s cílem zajistit zá-
kazníkovi organizaci námořní a pozemní dopravy, 
celnice, spedice a rozvoz až do skladu zákazníka, 
s využitím smluvních externích služeb. 

Inovace a šíře portfolia obuvi značky VM
Jednou z hlavních vizí společnosti VM Footwear 

je přinášet stále něco nového, neotřelého, s nad-
průměrnou kvalitativní hodnotou. Neustálé ino-
vace se uplatňují při hledání nových výrobkových 
řad. V současné době firma vlastní několik ochran-
ných známek používaných na svých výrobcích 
(VM®, VM Footwear®, Worktime®, Freetex®, Safe-
tycode®, Blackfighter®, Space comfort®, Forced 
Circulation®, HardHeel StructuRED®), je původ-
cem několika desítek průmyslových vzorů regis-
trovaných na UPV Praha a je držitelem několika 
licencí “brandových“ komponentů na své obuvi 
(MICHELIN® TECHNICAL SOLES, Boa® Closure 
System, Coolmax®).

Dnešní široká a specializovaná kolekce obuvi 
značky VM pokrývá kompletní poptávku pracovní 
a bezpečnostní obuvi všech možných oborů, s ja-
kýmkoliv pracovním zaměřením, tzn. od těžkého 
průmyslu, přes zpracovatelský a lehký průmysl, 
obory vyžadující čisté a speciální prostory, až po 
velmi specifické a náročné profese, jako jsou hasiči, 
zásahové jednotky, svářeči, profese vyžadující pro-
ti-řeznou obuv, dielektrickou obuv, antistatickou 
ESD obuv, příp. obuv bez kovových částí.

www.vmfootwear.cz 
www.vm-footwear.com
www.global-logistics.cz
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Cool Drinks
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Hledáte nápoj, který vás v létě osvěží a zároveň dodá 
energii? Zažijte to pravé osvěžení s chlazenými nápoji 
Cool Drinks a objevte tajemství výjimečně plné chuti.

COOL osvěžení

Společnost OXALIS není potřeba dlouze předsta-
vovat. Na trhu působí už 26 let a dodává to nejlepší 
z čaje a kávy do vašich hrníčků. Díky dlouhodobé 
tradici a bohatým zkušenostem patří mezi před-
ní evropské výrobce a distributory sypaného čaje 
a výběrové kávy. Každý rok představuje OXALIS 
několik novinek určených pro každé roční období. 
Letošní letní novinky jsou však velkým překvape-
ním. V reakci na tropické letní teploty a snižující se 
poptávku po horkých nápojích v tomto období bylo 
třeba hledat jiné řešení, jak si vychutnat čaj nebo 
kávu. A tak se na trhu objevily originální chlazené 
nápoje Cool Drinks. 

Cool Drinks jsou připravené technologií cold 
brew, tedy pomalou, několikahodinovou macerací 
ve studené vodě. Právě to propůjčuje těmto nápo-
jům jedinečnou a výraznou chuť i vůni.

Intenzivní požitek z Cool Drinks, připravených 
pomalou metodou z vybraných druhů čaje a kávy 
OXALIS, je založený na správném výběru a poměru 
ingrediencí. K vylepšení chuti je v malém množství 
použitý kvalitní třtinový cukr, v nabídce však najde-
te ale i dva cool nápoje zcela bez cukru.

Celý proces výroby se odehrává v České 
republice, proto je jejich kvalita pod neustálou kon-
trolou. Žádná umělá ochucovadla, jen přirozeně 
lahodná chuť. 

Designová lahvička o obsahu 330 ml pro čaj 
a 250 ml pro kávu je vyrobena ze skla, potěší tak ka-
ždého ochranáře naší planety. Tento recyklovatelný 
materiál byl vybrán právě z ekologických důvodů, 
díky skleněnému obalu se do nápoje nedostanou 
žádné nežádoucí látky a vy si tak můžete vychutnat 

skvělou chuť čaje a kávy. Navíc udrží nápoj déle vy-
chlazený a skvěle padne do ruky i do kabelky. 

Můžete si vybrat z 10 novinek, které právě míří 
na váš stůl. Z nabídky ledových nápojů si vybere 
opravdu každý. Originální chlazené drinky zaženou 
žízeň a osvěží vaše tělo i mysl. 

Cool Drinks spadají do kategorie ready to drink 
nápojů, jsou tedy určeny k okamžité konzumaci. 
Nemusíte se tak trápit se zdlouhavou přípravou 
a můžete si skvělou chuť vychutnávat ihned. Za-
koupit je můžete na e-shopu www.oxalis.cz nebo 
v kamenných prodejnách, které byly speciálně za 
tímto účelem vybaveny chladničkami, abyste měli 
svůj drink vždy mrazivě vychlazený. 

Buďte cool a nechte se zlákat jedinečnou svěží 
chutí.

www.oxalis.cz
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Výhradním zastoupením Baron Philippe de Roth-
schild pro Českou republiku se může pyšnit společ-
nost ADVEAL s.r.o. Není to ovšem jediné zastoupe-
ní. Vína a lihoviny si společnost ADVEAL pečlivě 
vybírá kromě Evropy též z celého světa (Austrálie, 

Jižní Afrika, Chile, Argentina…). V jejím portfoliu 
najdete atraktivní vína z mezinárodně uznávaných 
vinařství i vysoce kvalitní vznešené destiláty, kte-
rým se věnuje dceřiná společnost Adveal Spirits 
s.r.o. Firemní filozofií je poskytnout zákazníkovi 

Z renomovaných vinic
přímo na váš stůl

ADVEAL s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997 jako dovozce a distributor kvalitních vín a prémiových destilátů, 
které dováží přímo od výrobců pod výhradními zastoupeními. Na jaře 2019 převzala společnost ADVEAL výhradní 
dovoz a distribuci francouzských vín Baron Philippe de Rothschild. Sortimentním těžištěm vín BPhR je pro český trh 

značka MOUTON CADET a právě o ní Vám chceme povědět více a vyprávět její příběh.

V roce 1789 se frankfurtský obchodník Mayer Am-
schel Rothschild, který měl pět synů, rozhodl poslat 
čtyři z nich do hlavních evropských měst na studia: 
Salomona do Vídně, Nathaniela do Londýna, Carla 
do Neapole a Jamese do Paříže. Amschel Junior zů-
stal se svým otcem ve Frankfurtu. 

Do tohoto období se datuje začátek vzestupu slávy 
rodiny Rothschildů.

V roce 1853 se Baron Nathaniel, potomek anglic-
ké větve rodiny, rozhodl usadit v Paříži. Protože 
si přál podávat svým významným hostům vlast-
ní vína, koupil v aukci Château Brane Mouton 
v Pauillacu v srdci Médocu. Nově získanému ma-
jetku propůjčil své jméno a nazval ho Château 
Mouton Rothschild. Po jeho smrti v 1870 přešel 
majetek na syna Barona Jamese a následně na 
vnuka, Barona Henriho.

V roce 1922 dvacetiletý Philippe de Rothschild, syn 
Barona Henriho, vzal osud Château Mouton Roth-
schild do svých rukou. Na tehdejší dobu zavedl re-
voluční změnu - trval na tom, že jeho víno, doposud 
dodávané vinařským obchodníkům v Bordeaux, 
musí být lahvováno přímo na Chateau. Za dobu své-
ho působení (více jak 60 let) jeho rozhodnutí hlubo-
ce změnila svět vína a pozvedla věhlas rodinného 
vinařství do bezkonkurenční výšky. 

V roce 1930 v obavě o udržení prestiže Château 
Mouton Rothschild na nejvyšší úrovni se Baron Phi-
lippe de Rothschild rozhodl, že tento ročník nebude 
prodávaný pod jménem Château. Přestože měl dob-
rou kvalitu, začal jej prodávat pod názvem „Mouton 
Cadet“ (cadet znamená ve francouzštině mladší 
syn šlechtického rodu). Vybrané pařížské klientele 
představil své mýtické víno, sice neklasifikované, 
ale stále vynikající. Mouton Cadet měl okamžitý 
úspěch. Vína produkovaná ve vinařství Mouton Ca-
det jsou zcela homogenní a konzistentní, jsou prů-
běžně ochutnávána a pečlivě analyzována tak, aby 
lahvování vína proběhlo ve chvíli optimální zralosti, 
svěžesti a ovocitosti. Veškeré know-how slouží jedi-
nému účelu: sdílení „emocí pití vína“ se zákazníky 
po celém světě. Mouton Cadet je výsledkem historie 

mezi vínem Bordeaux a baronem Philippe de Roth-
schildem. 

V roce 1933 získal Baron Philippe společnost 
Château d’Armailhac, portfolio zahrnovalo malou 
obchodní vinařskou společnost Société Vinicole 
de Pauillac, předchůdce dnešní Baron Philippe de 
Rothschild SA. V tomto vinařství se dnes produkují 
světově známá vína Mouton Cadet.
 
Pokračovatelé tradice 

Po smrti Barona Philippa v roce 1988 zdědila celé 
rodinné dědictví baronka Philippine de Rothschild. 
To pak sdílela se svými třemi dětmi, Camille, Phili-
ppe a Julien, a pokračovala v otcově práci až do své 
smrti v roce 2014. Dnes v budování odkazu rodinné 
tradice výroby špičkových vín pokračují její tři děti.

Současné ústředí společnosti Centre Baron Phili-
ppe de Rothschild bylo slavnostně otevřeno v roce 
2000. Moderní architektonické sídlo je umístěno 
v Pauillacu a je centrem administrativních, obchod-
ních a marketingových oddělení BPhR SA.

Vinařství Mouton Cadet zaujímá vlastní rozlohu 
16 hektarů. S cílem zajistit pravidelné dodávky 
vysoce kvalitních vín ale začal v roce 1992 Baron 
Philippe de Rothschild vytvářet preferenční 
vazby se 450 pěstiteli pěstujícími révu na 1500 
hektarech různých teritorií. Plně automatizovaná 
budova vinařství dnes zahrnuje 200 nerezových 
tanků s celkovou kapacitou 170 000 hektolitrů. 
Velký počet tanků umožňuje vinifikaci hroznů 
z jednotlivých vinic samostatně a vína se tak 
uchovávají odděleně až do konečného smíchání. 
Celý proces, zahrnující tři lahvovací a balicí linky, je 
řízen počítačem. Ročně se naplní 22 milionů lahví, 
včetně 12 milionů lahví Mouton Cadet. Klíčovou roli 
pro zajištění špičkové kvality vína hraje oddělení 
kvality, které dozoruje celý proces od pěstování po 
lahvování. Moderní laboratoř vinařství má akreditaci 
COFRAC již od roku 1995.

Výhradní zastoupení  
Baron Philippe de Rothschild  
pro Českou republiku

požitek z kvalitního produktu, doplněný úplnými 
informacemi nejen o jeho parametrech, ale také 
o regionu nebo destilačním procesu. Důležitý je 
vyvážený poměr ceny a kvality a v neposlední řadě 
také servis poskytovaný každému zákazníkovi. 

Díky poloze sídla a skladových prostor společnos-
ti poblíž Prahy je schopna okamžitě reagovat na 
potřeby zákazníků z celé České republiky a dodat 
zboží v co nejkratší čas. Snaží se podtrhovat kvalitu 
samotného produktu nejnovějším přístupem v logi-
stice a skladování. Sklady společnosti jsou v průbě-
hu celého roku stabilizované při konstantní teplotě.

www.adveal.cz

Galerie etiket
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Začátky v malé garáži
Začátky firmy R & B Mědílek v roce 1990 jsou 

dnes již úsměvné – malá garáž, výroba omotávek na 
řídítka kol pro Závod míru takřka na koleni. A prá-
vě přes cyklistiku se dostali až k výrobě lahví na pití, 
které dnes tvoří 90 % produkce. Zakázek postupně 
přibývalo - dózy na kakao Granko, první cyklistic-
ké bidony, kojenecké lahve, atd. Vždy záleželo na 
kvalitě vstupních materiálů i konečných výrobků. 
Začalo se vyvážet i mimo Českou republiku. Nej-
více do Německa, Švýcarska a Dánska. Významně 
se začala rozšiřovat výroba reklamních nápojových 
i hokejových lahví, která dnes tvoří samostatnou 
nosnou divizi firmy.

NÁPOJOVÉ LAHVE  
S POTISKEM NA ZAKÁZKU 

Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů (lahve 0,5l 
a 0,7l z PP, lahve 1l z PE), atestované pro styk s po-
travinami, ve třech velikostech a v mnoha barvách. 
Barevně lze kombinovat lahev, víčko, zátku – při-
čemž možností je hodně a určitě se vždy najde řeše-
ní, které odpovídá firemním barvám, logu, zaměře-
ní firmy. I potisk se stále vyvíjí a firma jde v tomto 
směru neustále dál. Umí natisknout sítotiskem 
i tzv. CMYK. To v reálu znamená jakoukoli 
grafiku, vizuál firmy či logo. Vzhledem možná 
působí jako běžná cyklolahev, ale rozhodně ne-
patří jen do držáku na kolo. Perfektně těsní, tak-
že ji můžete bez obav dát do batohu na výlet, do 
školní aktovky, do kabelky, do auta, …K tomu mů-

žete lahev vybavit krytkou, šejkr sítkem, termooba-
lem nebo k ní do sady přidat svačinový box – viz 
níže. Ke každé lahvi se dají dokoupit náhradní díly 
a doplňky a lahev je snadná na údržbu. Kompletně 
vše je vyrobeno v naší republice. Pokud zákazník 
nemá vlastního grafika, s návrhem pomůže konfi-
gurátor nebo zaměstnanci R & B Mědílek.

Zákazníky firmy jsou české i zahraniční sportov-
ní kluby, reklamní agentury, školy, instituce, pořa-
datelé akcí, spolky, ….ale především firmy, které tak 
získají krásný praktický dárek pro své zaměstnance 
nebo obchodní partnery. Zakázky odcházejí i mimo 
kontinent. 

ZDRAVÁ LAHEV®

Každý majitel musí mít svůj sen, svou vizi. Tím 
byla pro majitele Davida Tomáše výroba vlastních 
produktů. Něčeho, u čeho může být od začátku do 
konce. Ovlivnit návrh, design, vstupní suroviny i fi-
nální výsledek. Podařilo se. V roce 2009 se zrodila 

ZDRAVÁ LAHEV®, první česká nápojová lahev 
z bezpečného medicínského materiálu, kte-

rá šla vyvařovat, mýt v myčce i sterilizo-
vat. ZDRAVÁ LAHEV® se stala průvod-
kyní statisíců spokojených zákazníků. 
Dětí, sportovců, seniorů, ale i všech, 
kterým není lhostejná ochrana život-
ního prostředí. Proč? Díky možnosti 
ZDRAVOU LAHEV® jednoduše umýt 

a opakovaně naplnit se neničí příroda 
tunami PET lahví. 

I David může mít 
srdce Goliáše
Česká rodinná firma R & B Mědílek ze Žacléře v Krkonoších již téměř 30 let “bojuje“ na českém i mezinárodním trhu. 

Dnes se může směle rovnat svým větším evropským partnerům. V rámci Evropy se řadí k předním producentům spor-

tovních nápojových lahví. Co stojí za úspěchem této malé firmy z krásného a inspirativního prostředí na Trutnovsku? 

Podle slov majitelů - Davida a Jitky Tomášových – je to kvalita, ochota, modernizace, ale hlavně loajální zaměstnanci.

Věděli jste, že jedna obyčejná PET lahev se v pří-
rodě rozkládá 100 let? ZDRAVÁ LAHEV® naproti 
tomu vydrží při slušném zacházení klidně i 10 let. 
Nezapáchá, neobsahuje ftaláty ani BPA a BPS. Na-
víc má krásné autorské designy od předních čes-
kých ilustrátorů. Svoji oblíbenou si určitě vybere 
každý. Nabídka zahrnuje lahve o objemu 0,5l, 0,7l 
i 1l. Speciální edicí je ZDRAVÁ LAHEV BIKE s krás-
ným dvoubarevným víčkem. I ZDRAVOU LAHEV 
potiskne výrobce na zakázku.

ZDRAVÁ SVÁČA
Ani to však malému Davidovi (pardon chytrému 

majiteli) nestačilo. Zákazníci byli spokojeni, ale 
chtěli víc. „Když už do školy, na výlet nebo do práce 
se ZDRAVOU LAHVÍ®, tak nám ale dejte i něco na 
svačinku!“ Dobrá. Po velkém zkoumání, doporuče-
ní od všech maminek, babiček, sportovců a nadšen-
ců vznikla ZDRAVÁ SVÁČA. Unikátní svačinový 
box, který svou kvalitou, praktičností a vychytávka-
mi patří k tomu nejlepšímu na trhu.

A jaké jsou ty hlavní vychytávky? Kvalitní bez-
pečný medicínský materiál, ideální rozměr, vyjíma-
telná přepážka, unikátní průhledka pro vložení ob-
rázku, fotografie nebo vzkazu či pevné panty, které 
zaručí stabilitu boxu a možnost oddělení víčka od 

misky. Samozřejmostí je možnost mytí v myčce, 
uložení v chladničce, ohřátí v mikrovlnce. Neobsa-
huje ftaláty, BPA, BPS. Je recyklovatelná. ZDRAVÁ 
SVÁČA má rovněž svoji výrobu na zakázku. Od 
50ti kusů je možné zvolit si vlastní kombinaci barev 
(miska - víčko - přepážka). 

A co mají společného ZDRAVÁ LAHEV i ZDRA-
VÁ SVÁČA? Kromě kvality je to možnost dokoupit 
jakékoli náhradní komponenty a prodloužit tak ži-
votnost lahve nebo svačinového boxu. Jako doplňky 
si můžete pořídit krytku pítka FLOPPY (opět vyrá-
běnou v režii firmy), termoobal nebo šejkr sítko, 
které z obyčejné lahve udělá šejkr nebo poslouží 
jednoduše k ochucení vody citrónem a mátou.

A slovo nakonec.

„Jsme pyšní, že malá česká firma dokáže 
směle konkurovat evropským gigantům. 
Ale nejvíce si vážíme dobré poctivé práce 
našich zaměstnanců, kteří do každého 
výrobku vkládají velký kousek srdce, umu 
a úsměvu. Jsme takový malý David mezi 
Goliáši,….. ale nedáme se.“

David a Jitka Tomášovi,
majitelé firmy

 www.rbmedilek.cz
www.zdravalahev.cz
www.zdravasvaca.cz
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Atelier Original HOŘÁNEK

M E E T I N G   P O I N T
PANORAMA  GOLF  RESORT

Meeting point na t rase Praha - Brno/Brat is lava , 6 km od Exitu 49 D1

Ideální místo pro Vaše obchodní jednání a firemní akce

Pronájem různě velkých salónků, plně technicky vybaveno, moderní prostředí

Oceněno cenou Stavba roku Středočeského kra je 2017

Skvělá gastronomie od cof fee breaku až po degustační večeř i

Zaj ištění a organizace volnočasových akt iv i t (gol f , vý lety do okol í , atd . )

Osvědčené a zavedené místo k setkání

PROSTOR  MÁTE,  ZÁŽITKY  JSOU  NA  VÁS

PANORAMA  1, 285 09  KÁCOV

PANORAMA  GOLF  RESORT

+420 602 203 203

PANORAMA  GOLF  RESORT  KÁCOV

info@panoramagolf.cz

+420 312 29 29 29

WWW.PANORAMAGOLF.CZ

panorma_meeting point_203x267mm_01_SAZBA

pátek 23. března 2018 11:31:57

Slovo „originál“ je pro Hořánkův ateliér klíčo-
vé, každý vlastník má zaručenu jedinečnost svého 
domácího ohniště, protože jeho práce je o řemes-
lu a originalitě. Mikuláš Hořánek má vždy snahu 
zákazníka směrovat, ledaco doporučit, ale vždy 
ctí pravidlo, že v jednoduchosti a střídmosti tkví 
krása a trvalá hodnota přesahující trendy doby. 
Aby klienta přesvědčil, a také z důvodu neochoty 
vládnout počítačovými vizualizačními programy, 
kreslí tlustou tužkou svoje nápady v axonometrii. 
Rychle kreslí. Výmluvně kreslí. Protože jedině tak 
je schopen nahromaděné myšlenky na schůzce se 
zadavatelem rovnou také odpovídajícím způsobem 
předvést. A příjemce s údivem souhlasí…

V ateliéru Original HOŘÁNEK jsou schopni vést 
zakázku od počátečního návrhu, přes zajištění ex-
klusivních materiálů a výrobu všech dílů až po ko-
nečnou montáž krbu, krbových kamen či krbové 
vložky přímo na místě. V tomto procesu mohou být 
výhradním tvůrcem a výrobcem současně, stejně 
tak jsou připraveni stát se jeho součástí, pokud na 
počátku stavby nebo rekonstrukce interiéru je na-
jatý architekt. 

Každou realizaci bere Mikuláš Hořánek jako 
osobní záležitost. I proto je při projektování, stavbě, 
ale i při pozdějším užívání vašeho krbu či kamen 
zadavateli plně k dispozici se svými zkušenostmi 
a technickým zázemím. Své přesvědčení, že kaž-

S citem pro oheň,
intuicí a láskou k řemeslu
Krby a kamna pod značkou Original HOŘÁNEK se rodí s citem pro oheň, stej-
ně jako s úctou k člověku a místu, pro které byly vytvořeny. Právě proto vždy 
vznikají v úzké spolupráci s klientem, protože výrobce je přesvědčen, že pou-
ze tak získáte krb nebo kamna, která vás nikdy neomrzí. Ateliér a dílny Origi-
nal HOŘÁNEK byly založeny roku 1993, avšak řemeslná tradice je mnohem 
starší a dědí se zde z otce na syna. Léty prověřený postup výroby originálních 
krbových vložek a kamen, stejně jako dnes již unikátní způsob stavby plně 
funkčního otevřeného ohniště, uchovává Mikuláš Hořánek jako rodinné stříbro. 

dému dílu věnuje atelier Original HOŘÁNEK to 
nejlepší, stvrzuje poskytováním celoživotní záruky.

Oheň
Když člověk zavítá na firemní stránky značky 

„Original Hořánek“, může si přečíst následující 
moudro: „Oheň je živel, který provází člověka od 
nepaměti. Žádný jiný zdroj tepla nám nemůže dát 
to co on. Oheň v nás dokáže vzbudit vášně. Dokáže 
nás uklidnit. Přinést uvolnění a vybídnout k rozjí-
mání. Je důvodem k setkávání, inspiruje k hovoru, 
ale také k mlčení. Jakmile jednou přijmete oheň 
za svého společníka, zůstane s vámi napořád. Je to 
přítel na celý život. A přesně tak ho vnímáme a tak 
k němu přistupujeme.“

Než se poněkud svérázný, ale profesi oddaný 
smíchovský krbař Mikuláš Hořánek, majitel firmy 
Hořánek a bratr, dostal až sem, musel projít cestou 
s mnoha zákrutami, odbočkami a úskalími.

Už jako malý sbíral Mikuláš první poznatky 
o ideálním tvaru topeniště, chování spalin a vlast-
nostech tahu kouřovodu a seznamoval se se základy 
zedničiny a štukatérství od svého otce. Když odma-
turoval na strojní průmyslové škole na Smíchově, 
zahájil vysokoškolská studia, ale záhy z nich zběhl. 
Nabyté znalosti si pečlivě uložil kamsi do své hlavy 
a podal si inzerát „Postavím jakýkoli krb, katalog na 
vyžádání“. Ten však mladý nadšenec samozřejmě 

neměl, ale první krb postavil. Stejně intuitivně jako 
tehdy jeho otec. Za první krb si koupil první pracov-
ní auto, ona majitelka prvního krbu se pochlubila 
svým známým a po letech pochopil, že potřebuje 
ke svému podnikání 3 věci – systém, koncepci a zá-
kladnu. Tou se staly prostory v Zoubkově ulici na 
pražském Smíchově, kde sídlí a tvoří dodnes.

Atmosféra
Pokud se někdo Mikuláše Hořánka zeptá, čemu 

u svých krbů dává přednost, jestli estetickému do-
jmu nebo funkčnosti, řekne, že prvořadý je dobrý 
tah, silná výhřevnost a trvalá spolehlivost. Stačí 
však jediný pohled na jakýkoli z krbů, které vznikly 
ve smíchovském ateliéru, a nemusíte být psycho-
logem, abyste pochopil, že všechny mají společný 
prvek – a tím je atmosféra. Atmosféra a krb jsou dvě 
veličiny, které spolu souvisí, vzájemně se podmiňují 
a posléze také prolínají.

Atelier original HOŘÁNEK
Zoubkova 2062/7, 150 00 Praha 5
tel. +420 606 244 372 l atelier@horanek.cz
www.horanek.cz



Cafédock Cafédock

2120

Kuchyňkám odzvonilo, 
nastupuje éra Cafedock

Představte si situaci, kdy jdete na schůzku za vý-
znamným obchodním partnerem. Přijdete na mís-
to a sličná asistentka se vás zeptá, zda si dáte kávu 
nebo čaj. Ještě než odpovíte, zabloudí vám zrak do 
nedaleké kuchyňky a tam, v koutě mezi dřezem 
s nádobím a právě ohřátou rybou s brokolicí, stojí 

kávovar s černou tekutinou už od včerejška. „Tak 
já si dám raději ten čaj…,“ špitnete a doufáte, že si 
dobrou kávu dáte po cestě zpátky. 

Tato éra končí se zaměstnanci tísnícími se v ku-
chyňce, odbíháním z jednací místnosti přes celé 
patro k automatu na kávu, opuštěním zákazníků 
v showroomu běžíc jim pro kávu. Dallmayr Vending 
& Office přišlo s převratným – Cafédock řešením.

Možná byste se divili, čeho všeho špatného je zdrojem Vaše firemní kuchyňka. Často se v ní probírají mnohem důležitější věci 
než na poradách. Je místem pomluv, intrik a spiknutí, které mohou výrazně ovlivnit náladu ve firmě. Zejména v kancelářích typu 
open space, kde lidé spolu mluví málo a méně často, jakoby tento uzavřený prostor k pro splétání intrik a small talk nabádal. 
Také jakýkoli zádrhel v kuchyňce - například skutečnost, že dojde káva nebo někdo rozlije sirup v lednici, došlo nádobí, protože 
myčku nikdo nezapnul atd. - podlomí pracovní morálku na leckterém pracovišti. 

Dallmayr nechce měnit kávu, ale to, jak ji podáváte! S Cafédock vás čeká úplně opačný zážitek
Přijdete na schůzku a opět padne dotaz, zda si 

dáte kávu nebo čaj. Pohledem hledáte laminátovou 
kuchyňku, ale místo ní sličná asistenta přiveze do 
zasedačky designovou skříňku s moderním kávova-
rem, nad kterou se vznáší aura dokonalého nápoje. 
„Dal bych si nějakou velmi dobrou kávu…,“ zasníte 
se. Asistentka se usměje a v mžiku vykouzlí omam-
ný nápoj s dokonalou pěnou. Nová éra přípravy 
kávy, čaje či menšího občerstvení na pracovišti nese 
název Cafedock.

Nekonvenční způsob občerstvení 
pozvedající firemní kulturu a image firmy

Cafédock je celené a moderní řešení servírování 
kávy od Dallmayr Vending & Office. Jde o moderní 
„kredenc“ do vašich kanceláří. Je to malá kavárna, 
která vyniká nadčasovým designem a špičkovým 
řemeslným zpracováním.

Firemní kultura a jak ji může
pozvednout Cafédock

Do interiéru je to reprezentativní prvek s vyso-
kou funkčností, už nemusíte dále pátrat po kávě, 
hrníčcích, cukru…. Cafédock představuje mobilní 
centrum pro setkávání při pracovních pauzách, 
konferenčních přestávkách a prezentacích. Káva, 
čaj, voda, džusy, drobné občerstvení, ale i hrníčky, 
sklenice, kelímky, lžičky, míchátka a doplňky ke 
kávě (cukry, sušenky, smetanu do kávy), to vše máte 
na dosah, v jednom mobilním modulu.

Důkladně prověřen praxí v cateringových pro-
vozech i malých firmách – to je Cafédock, kom-
paktní minikavárna pro 21. století s pevnou, ale 
přitom lehkou duralovou konstrukcí a výtečnou 
ergonomií. Plně mobilní platforma najde uplatně-
ní v openspacech, showroomech, autosalonech či 
hotelích, ale také na eventech, seminářích a kon-
ferencích. 

Vše na dosah v jednom mobilním modulu
Na horní desku Cafédocku se vejde dle potřeby 
i několik kávovarů. Rozměrná hluboká zásuvka 
hraje vámi přidělenou roli. Potřebujete sem umístit 
krabice s džusy? Využijete ji coby debarasní prostor 
pro špinavé nádobí? Nebo bude stačit nižší zásuvka 
u podlahy? Hurá, žádné odpadkové koše a nepořá-
dek kolem! Ze zadní strany lze vyklopit pultík, kte-
rý usnadňuje práci buď obsluze při velkých akcích 
s cateringem, nebo slouží zaměstnancům, kteří si 
zde v pracovní pauze mohou kávu v klidu vypít. 
Levý bok Cafédocku vyplňují tři zásuvky. Uložte do 
nich třeba šálky, skleničky a kelímky, lžičky a mí-
chátka, cukry, smetany či sušenky a další kávové 
příslušenství. Dvířka v zadní stěně vedou do vel-
kého úložného prostoru. Nejčastěji se sem ukládají 
barely s vodou, vodní ochlazovač nebo chladnička 
na další nápoje. Vše má své místo, na nic se nepráší, 
nic nikam nepadá. Cafédock je pohledný ze všech 
stran, může stát volně v prostoru.

Nosič firemního loga a projekce
Přední strana Cafédocku může nést vaše podsvětle-
né logo. Díky individuálnímu brandingu získáváte 
v tomto mobilním modulu reprezentativní interi-
érový prvek. V černé svislé desce lze vyříznout rá-
meček na tablet či obrazovku, na níž mohou běžet 
například interní firemní informace nebo firemní 
image video. Cafédock je prostě „dockonalý“! 

Cafédock si můžete zakoupit  
nebo využívat formou zápůjčky!!!To všechno může  

elegantně vyřešit Cafédock 
na pracovišti. Mobilní,  
elegantní a na úrovni…

www.Dallmayr.cz
info@Dallmayr.cz

instagramm.com/cafedock/
tel.: 222 262 155
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Propagační předmět je vaše vizitka 
a investice do dobrých vztahů

www.jordis.cz

Jordi’s chocolate 
Špitálská 149/7
Hradec Králové

český „bean to bar” výrobce čokolády

ź tabulkové čokolády

ź limitované speciality

ź horká čokoláda

ź čokoláda na vaření

ź dražované dobroty

ź informace ze světa 
čokolády

Vědí to i nadšenci z Příbrami, jejichž příběh za-
čal tím, že zcela neplánovaně koupili knihařskou 
dílnu. Začali pěkně od začátku, učili se knihařské-
mu řemeslu a svoji práci vypilovali do detailů. Ří-
kají si Vazárna a jsou mistři v preciznosti a osobním 
přístupu. Udělají, co vám na očích uvidí. I když 

Papír je silné médium. Každý ho používá. Doma i v práci. Někdo jen na psaní 
ToDo seznamů, někdo si zaznamenává schůzky do diáře a někdo je nadšenec, 
který má spoustu bloků na různé věci. Ať tedy hledáte propagační předměty, 
dárky pro své zaměstnance nebo pro obchodní partnery, s papírem nešláp-
nete vedle. Používají ho všichni bez rozdílu.

Právě proto jsou tu 
nadšenci z Vazárny.

půjde o výrobu jednoho jediného kusu jako dárek 
řediteli k jeho výročí ve funkci nebo o bloky pro ka-
ždého zaměstnance v nadnárodní společnosti. Svoji 
práci totiž mají rádi a poznáte to na každém milime-
tru papíru. O svých výrobcích přemýšlejí, klientům 
věnují pozornost, naslouchají a myslí i na ekologii, 
protože používají recyklovaný papír a žádné plasty.

Spolupracují s nadějnými designéry a ilustrátory, 
takže pokud nemáte úplně jasnou představu, pomo-
hou vám najít tu správnou cestu. A pokud přesně 
víte, jak má váš produkt vypadat, stačí jen napsat 
a oni už se o vše postarají. Můžete si vymýšlet, jaký 
papír chcete, jaké desky jsou pro vás ideální a nebo 
jaký motiv bude nejlépe korespondovat se stylem 
vaší firmy. A je jedno, jestli chcete firemní diář, aby 
si zaměstnanci či klienti mohli zaznamenávat dů-
ležité meetingy, sešity s firemním logem pro nově 
příchozí zaměstnance nebo bloky přímo navržené 
k vašemu firemnímu workshopu.

Moc dobře totiž vědí, že jejich výrobky jsou hlav-
ně vaší prezentací, proto vše dělají ručně a poctivě 
a každý jednotlivý sešit či blok vezmou několikrát 
do rukou, než je kompletně hotový. Protože pro vás 
a vaši firmu jde o mnoho víc než jen o kus papíru 
s logem firmy. Je to vaše vizitka a investice do va-
šich zaměstnanců, obchodních partnerů nebo bu-
doucích zákazníků.

KONTAKT:
Ondřej

731 170 930 
info@vazarna.cz



TEPfactor® Party Mirror

2524

Po příchodu se ocitnete v jiném světě. Za dveřmi 
na návštěvníky čekají písčité pláže osamoceného os-
trova, tajuplná jeskyně s 25 herními úkoly a plážové 
bungalovy. Narazit můžete i na opravdové piráty. Ov-
šem pavouky, hady ani lvy v klecích tam nečekejte. 
Co však čekat můžete, jsou zajímavé úkoly, hodiny 
zábavy, adrenalin, vzrušení a radost ze splněných 
úkolů. Všechny úkoly jsou zaměřené na týmovou 
spolupráci, takže si hru užije jakýkoliv kolektiv.

Služby pro firmy
Firmy si pronajímají většinou celý areál, mají tak 

neomezený čas na hru a mohou si jednotlivé výzvy 
lépe vychutnat. Samozřejmostí je zajištění profesio-
nálního cateringu, doprovodných programů i netra-
diční ubytování v plážových chatkách. K dispozici 
jsou zde školící a konferenční prostory, takže firma 

může spojit práci se zábavou. Radost z pokořených 
výzev tak účastnici hry mohou v TEPfactoru řádně 
„oslavit“. V podstatě není nic, co by tam nedokázali 
zařídit. Díky velkým kapacitám prostor už pro kli-
enty organizovali rockový koncert, představení no-
vého trucku nebo třeba soutěž krásy. Za 7 let svého 
fungování zocelil TEPfactor více jak 200 tisíc nad-
šenců a utužil tak tisíce pracovních a sportovních 
kolektivů, školních tříd a rodin. Právě prověření 
týmové spolupráce je to, na co jsou v TEPfactoru 
odborníci.

Jak TEPfactor vznikl?
Příběh TEPfactoru se začal psát v roce 2012, kdy 

Tomáš Chroust otevřel první areál tohoto druhu 
nedaleko Slapské přehrady. Nápad zábavního cen-
tra ale nevznikl jen tak z ničeho nic - předcházela 
tomu dlouhá léta hltání dobrodružných knih, di-
vokých myšlenek a přeškrtaných nápadů. Velkou 
inspirací byla také slavná televizní soutěž Pevnost 
Boyard, kterou si Tomáš vždy toužil vyzkoušet na 
vlastní kůži. Stavba TEPfactoru nebyla snadná, 
byla plná potu, dřiny, ale i obrovské radosti z ka-
ždého dokončeného úkolu, které tehdy vznikaly 
takřka na koleni.

První rok se rozhodně nedal považovat za úspěš-
ný, ale začátky jsou vždycky těžké, ne? Tomáš vy-
hlížel první zákazníky téměř dalekohledem, sám je 
vítal, sám jim vařil... Jednoho dne se to ale muselo 

zlomit. A zlomilo! Věhlas TEPfaktoru rostl a kalen-
dář se začal plnit - dnes zdolají nástrahy TEPfactoru 
tisíce nadšených dobrodruhů ročně.

Proč ale mít TEPfactor pouze v Čechách, když 
lze stavět zábavní centra po celém světě? A proč 
nezačít třeba v Dubaji mezi blyštivými mrakodra-
py? Byla to velká výzva, ale Tomáš a jeho tým se jí 
nezalekli. A tak v roce 2018 začal TEPfactor dobý-
vat svět. Jakmile bylo dostavěno v Dubaji, mohlo se 
začít budovat ve Varšavě. A to je teprve začátek...

„Zrcadlo, zrcadlo,  
kdo je na světě nejkrásnější?“ 
Tohle je jedna z otázek, na kterou vám interaktivní 
fotokoutek od PARTY MIRROR, S.R.O. jistě odpo-
ví. Dokonce vám k tomu vytiskne důkaz v podobě 
fotky nebo pošle vytvořený GIF do emailu, na face-
book nebo twitter a instagram.

Party zrcadlo není jen fotokoutek, je to designový 
kousek, který zazáří na vaší akci. Disponuje všemi 
vlastnostmi klasického fotokoutku, ale umí toho 
mnohem více.

nejmodernější fotokoutek na trhu
Pořádáte firemní večírek, ples, velkou narozeninovou oslavu, svatbu či jinou 
společenskou událost? Rádi byste vaše hosty nadchli a dopřáli jim kvalitní do-
provodný program? Vyzkoušejte nejmodernější fotokoutek v Čechách v po-
době designového zrcadla!

Společnost PARTY MIRROR nabízí plně customi-
zovatelné služby, jako je designové pozadí na míru, 
vyrábí vlastní rekvizity a oproti jiným fotokoutkům 
nabízí možnost customizovat i samotné zrcadlo.

Party zrcadlo s vašimi hosty po celou dobu komu-
nikuje, a protože je plně interaktivní, hosté věnují 
této komunikaci velkou pozornost. Animace, které 
na zrcadle běží a řídí tak průběh focení, mohou zá-
roveň propagovat váš brand, myšlenku nebo nový 
produkt. Největší úspěch mají animace, které jsou 
vtipné, pochvalné nebo maličko přidrzlé.

V Party mirror vědí, že vy i vaši hosté jste nároční. 
Rychlost komunikace, ochota zaměstnanců a smysl 
pro detail jsou hodnoty, na kterých celá společnost 
stojí – proto jsou výstupy vždy kvalitní, prezentace 
je na místě doladěna do posledního detailu a přípra-
vy probíhají v klidu, v předstihu a bez zbytečného 
stresu.

Více informací naleznete na webových stránkách 
společnosti www.partymirror.cz
Chcete vidět více z partymirror života
Sledujte na instagramu @partymirror.cz
00420 775 501 601 | zrcadlo@partymirror.cz 

AKCE 3+1 HODINA ZDARMA
POUŽIJTE SLEVOVÝ KÓD VANOCE2019

Sleva platí na eventy od 1.11.2019 do 10.1.2020, při úhradě zálohy do 30.10.2019

Plánujete firemní večírek a jde Vám hlava kolem z nepřeberné nabídky míst a možností? Každé místo má něco do sebe, 
ale nikde to není stoprocentní? Někde nabízejí skvělý catering, jinde nabízejí ubytování, ale zase žádnou teambuilding-
ovou aktivitu. Přestaňte se trápit, našli jsme místo, kde nabízejí všechny služby pohromadě a celou akci Vám pomohou 
doladit zkušení Event Manageři. Nedaleko Prahy v malé vísce jménem Chotilsko najdete nefalšovanou českou pevnost 
Boyard. Taky jste si ji vždycky chtěli vyzkoušet? 

to je unikátní týmová zábava
Místo, kde je především cesta cílem

www.tepfactor.cz
TEPfactor Slapy

Chotilsko 1, 262 03 Chotilsko
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Polepaut.cz se zaměřením na polep veškerých 
dopravních prostředků vznikl na základě neustá-
le se zvyšujícího zájmu o služby v oboru reklam-
ní grafiky a polepu aut. Polepaut.cz je bratrem 
studio-ales.cz, jehož počátky sahají do roku 1991, 
kdy Aleš Urban založil svoji firmu. 

Zájem zákazníků o poskytované služby, a to ne-
jen v regionu, přiměl Studio Aleš k rozdělení se na 
dvě úzce spolupracující studia, kdy polepaut.cz se 
specializuje výhradně na polepy aut (colorchange) 
a aplikaci ochranných fólií laku. Má za sebou letité 

Dodají vašemu vozu
jedinečnou tvář
Neřadí se mezi běžná standardní reklamní studia, respektive car wrapping-
ové společnosti. Zákazníci je oslovují především s požadavkem na nápadité 
zpracování grafických návrhů a kvalitní provedení aplikace. Polepaut.cz klade 
důraz nejen na kvalitu poskytovaných služeb, ale rovněž nepodceňuje pečlivý 
výběr nejvhodnějších technologií a materiálů při výrobě. 

zkušenosti a praxi v oboru polepu aut a dopravních 
prostředků, jako jsou reklamní a designové polepy, 
celopolepy – colorchange a ochranné fólie laku.

„Profesionalita a individuální  
přístup na prvním místě“

Obor car wrappingu se neustále velmi rychle 
rozvíjí a klade tak na firmu požadavky držet krok 
s nejnovějšími trendy za použití výhradně osvěd-
čených a kvalitních wrapping vinylů od předních 
celosvětových výrobců, jako jsou Avery, 3M, KPMF, 
ORACAL, Hexis, APA, Mactac.

Průběžně proto studio investuje do profesionál-
ních školení na nové technologie, pracovní postu-
py a speciální techniky. Ve spolupráci s dodavateli 
fólií tuto společnost navštěvují jedni z nejlepších 
školitelů světa v oblasti car wrappingu. Samotnou 
aplikaci provádějí zaměstnanci i úzce spolupracu-
jící externisté, kteří polepili již stovky aut. Nabízí 
především dlouhodobé zkušenosti, perfektní zna-
lost oboru a výjimečný materiál s bezproblémovou 
odstranitelností. Tým wrapperů (lepičů) zkrátka své 
řemeslo ovládá a snaží se vždy veškeré práce pro-
vést s maximální pečlivostí a na profesionální úrov-
ni. Výsledkem jejich práce je velké množství spoko-

jených zákazníků nejen ze svého regionu. O jejich 
umu svědčí i 2. místo na mistrovství ČR a Slovenska 
v car wrappingu. 

Karoserie vozidel mají složité tvary, samotná ap-
likace je velmi specializovaná činnost, náročná na 
přesnost, čistotu a odbornost, a proto pouze instala-
ce provedená vyškoleným odborníkem je zárukou 
perfektního vzhledu a maximální životnosti. Na 
montáž je poskytována záruka 2 roky, avšak na vo-
zidle bez problémů vydrží i déle jak 5 let.

Proč použít Colorchange fólie?
Jedním z důvodů může být sjednocení firemního 

vozového parku. Stává se, že jednotlivé automobil-
ky nenabízejí u svých modelů aut požadovaný od-
stín laku a zákazník tak vyřeší problém použitím 
fólie určené výhradně pro celoplošný polep aut.

Dalším důležitým faktorem je ochrana laku. 
Tyto speciálně vyvinuté 100 micronové fólie dobře 
chrání autolak proti odletujícím kamínkům, hmyzu 
a mechanickému poškození a uchovávají tak ná-
slednou prodejní hodnotu vozidla.

Velká většina zákazníků však nechává polepit 
své auto kvůli změně designu vozu. V neposlední 
řadě dochází k použití celopolepu kvůli zákonným 
důvodům. Typickým příkladem je povinné sjedno-
cení všech vozidel taxi služby.

Tvorba grafického designu polepů aut
Klienti jezdí za profesionalitou studia i z více 

jak 200 km vzdálených míst. Ptáte se proč? Jde jim 
o nápady a design, které hledají a většinou v okolí 
nenachází. Polepaut.cz je tým lidí, kteří se v oboru 
pohybují od roku 1991 a skvěle se doplňují. Cit pro 
detail, představivost a nápady grafického studia, to 
je dělá výjimečnými.

na Mistrovství České
a Slovenské republiky 
v car wrappingu 2019

2. místo
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Signify je celosvětově vedoucí firmou v oblas-
ti světelných produktů pro profesionály i běžné 
spotřebitele. Přetváří městské prostory, komunity, 
pracoviště, stadiony, budovy, nákupní centra a do-
movy. Jejich produkty, systémy a služby pomáhají 
zákazníkům maximalizovat využití energie, podpo-
rovat účinnost a poskytovat nové zážitky a služby. 
Světlo propojuje do sítí, software, senzorů a platfo-
rem internetu věcí, otevírá dveře chytřejší budouc-
nosti.

Osvětlení v propojeném světě
Společnost Signify je lídrem v současném vývoji 

tzv. connected lighting, tedy propojených osvětlo-
vacích systémů a služeb. Chce zvýšit energetickou 

účinnost a správu pracovních prostředí způsobem 
ohleduplnějším k životnímu prostředí. K tomu 
využívá připojení osvětlení k internetu a tak jeho 
kompletní ovladatelnost. Také udržitelnost je neod-
myslitelnou součástí společnosti Signify. Změnou 
způsobu vytváření a používání světla může zlepšit 
životy a pozitivně ovlivnit celou planetu. V průběhu 
minulých 127 let stála společnost Signify za mnoha 
klíčovými průlomy v oblasti udržitelného osvětlení 
a byla hnací silou několika předních technologic-
kých inovací, včetně LED technologie. Signify vy-
tváří inovace, které mají smysl. Jádrem společnosti 
je přístup k inovaci orientovaný na zákazníky. Tako-
vým příkladem inovací pro retail je Indoor Positio-
ning nebo Philips AmbiScene.

Philips Indoor positioning
Analýzy trhu ukazují, že pokud se vám neda-

ří objevit v obchodě nějakou z položek na vašem 
nákupním seznamu, nebo nemůžete v nákupním 
centru nalézt kýžený obchod, může to vést k tomu, 
že z frustrace prostě obchod opustíte. IPS navigace 
v obchodech tento problém řeší.

Se systémem IPS navigace v obchodech od spo-
lečnosti Signify prostě nakupující při vstupu do 
řetězce otevřou svou aplikaci, aby byli navigováni 
optimální trasou, upozorňováni na slevové akce 
v nejbližším okolí a dokonce obdrželi i návrhy re-
ceptů podle nákupního seznamu a polohy, kde se 
právě nacházejí. To všechno činí z nakupování pří-
jemnější zážitek a snazší úkol. 

Jak ale mohou aplikace a svítidla poskytovat 
tento druh dat v reálném čase? Každé ze svítidel 
Philips instalované v prostoru vysílá unikátní kód. 
To se nazývá Viditelná světelná komunikace (VLC 
Visible Light Communication). Dopředu směřující 
fotoaparát chytrého telefonu tento signál přijímá 
a systémový software ho identifikuje. Výsledkem 

Společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, nesla dříve jméno Philips Lighting. Přejmenování na Signify odráží 
skutečnost, že světlo nabývá nového významu a promlouvá stále inteligentnějším jazykem. Nové jméno vyjadřuje stra-
tegickou vizi a záměr odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Firma, která zaměstnává přibližně 
32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má výrobní závody ve všech hlavních oblastech světa a produkty, 
systémy a služby se prodávají ve 180 zemích. Společnost byla založena jako součást Philips v nizozemském Eindhove-
nu před více než 127 lety.

Světlem nastavuje nové
scény, atmosféru, pocity

je, že zákazníkovo mobilní zařízení přesně ví, kde 
se nachází, a ukáže relevantní mapy, produktové 
informace a propagační nabídky. Technologie poža-
duje po nakupujících schválení přijímat informace 
pomocí aplikace. Protože proud dat je jednosměrný, 
uživatelovy informace zůstávají v bezpečí. Systém 
přesto poskytuje obchodníkovi širokou škálu analy-
tických možností, využitelných pro svoje marketin-
gové kampaně.

Osvětlení zkušebních kabinek
Podle studií až 60 % nákupních rozhodnutí probíhá 
ve zkušební kabince. Správné osvětlení může změ-
nit zákazníkovo rozhodnutí. Se systémem Philips 
AmbiScene mají zákazníci kontrolu nad tím, jak 
budou v určitý moment ve vybraném oblečení pů-
sobit. Systém totiž umožňuje přepínání do různých 
scén, jako jsou například kancelář, pláž či večerní 
klub. Unikátní světelné řešení pro zkušební kabinky 
umožní nakupujícím vidět se v novém „outfitu“ dle 
sezónních či příležitostných světelných podmínek.

Dnes je asi 80 % prostor vybaveno osvětlením ze 
stropu. Vrhá stíny na obličej a může způsobit, že se 
mnoho lidí cítí neatraktivně. Problém lze odstranit 
režií osvětlení. Nejvíce lichotivé světlo je kombina-
ce předního a horního osvětlení, které eliminuje 
stíny a vyhlazuje siluety. Díky tomuto druhu světla 
se zákazníci cítí atraktivnější a jsou více nakloněni 
k nákupu.

Je také důležité vytvořit správnou náladu. Pros-
tým přepínáním dotykového panelu na zrcadle ve 
zkušební kabince lze věrně nasimulovat jasné den-
ní světlo, intimní večerní atmosféru, ale také i pří-
jemné domácí světlo. Dokonalé světlo konvertuje 
nakupující do kupujících!

www.signify.com
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0 % mobilu a 100 % zahrady
V souladu s tím letos představila i svou kampaň 0 % 
stresu a 100 % radosti. V ní nabádá, abychom se ale-
spoň na chvíli odtrhli od počítače a mobilu a místo 
toho uchopili do ruky hrábě, lopatu anebo třeba va-
řečku či pánev a pustili se s chutí do aktivit, které 
jsou nám blízké. Aktuálně pak tato severská spo-
lečnost představila i nové zahradní nářadí, nářadí 
do dílny a funkční kuchyňské pomůcky, které mají 
práci lidem maximálně usnadnit. V oblasti zahrady 
se jedná o několik nových přírůstků patřící do odol-
né řady nářadí Xact, v segmentu hobby představila 
nůžky na plech a další výrobky Hardware a v oblas-
ti kuchyně nové pomůcky Functional Form. Níže 
se na tyto nové šikovné nástroje Fiskars podíváme 
trochu podrobněji. 

Nové nástroje Fiskars Xact
Doposud byly součástí řady Xact pře-
devším tradiční zahradní nástroje jako 
rýče, lopaty či vidle. Aktuálně společ-
nost Fiskars rozšířila tuto řadu o ně-
kolik druhů zcela nových specifických 
nástrojů určených k péči o půdu, jako 
je například kultivátor, ruční hrábě, 
lopatka, nůž na spáry či škrabka na 
plevel. Současně přibylo i několik 
nových druhů hrábí na hlínu i listí. 
Nástroje řady Xact obecně vynikají 
především svou odolností a pevností 
a mají zpevněnou hliníkovou násadu, 
která zajišťuje jejich zvýšenou tuhost. 

Nové nástroje Hardware
Řada nářadí Fiskars Hardware zahrnuje 
například kladiva, bourací palice, sekery nebo 
nože, vše speciálně navržené na tu nejtěžší 
práci. Nově do této řady přibylo hned šest 
nových druhů nůžek na plech, několik nových 
pákových štípacích kleští, nůžky na náročnou 
práci a několik pracovních nožů.

Nové kuchyňské pomůcky Fiskars Functional Form
Nádobí Functional Form kombinuje funkčnost s ergonomií, bezpečností a inovativním designem tak, 
aby ho bylo možné snadno používat, čistit a skladovat. Součástí řady Functional Form jsou hrnce, 
rendlíky a pánve, které je možné používat na všech typech varných desek. Nově k nim přibyly šikovné 
kuchyňské pomůcky jako kleště, lopatka či naběračka na těstoviny, ale například i cedník či poklička 
na pánev. Jsou charakteristické kombinací černé a oranžové barvy a disponují praktickými silikonovými 
prvky pro pohodlné vaření s důrazem na snadné použití, čištění a skladování.

Převodové nůžky na plech Hardware, přímé

Univerzální nůž se zasunutelnou čepelí 
Hardware CarbonMax

Části nástrojů, které přicházejí 
do styku s půdou, jsou pak 
vyrobené z nerezové oceli. Na 
všechny výrobky řady Xact je 
prodloužená záruka 25 let.

Moderní technologie, které dnes běžně používáme, pomáhají překonat bariéry, jejichž zdolání 
bylo dříve nemyslitelné. Přesunout se z kontinentu na kontinent či okamžitá komunikace po-
mocí mobilního telefonu či internetu je už dnes samozřejmostí. Možná právě proto člověk čím 
dál tím více tíhne ke klidu, pobytu v přírodě a poklidnému zázemí domova. Například podle 
finské společnosti Fiskars je pak ideálním způsobem, jak si od dnešního rušného světa odpoči-
nout, aktivní práce na zahradě, v dílně či v kuchyni.

Kultivátor Xact

100% radosti
na zahradě, v dílně či v kuchyni

Hrábě na listí Xact XXL

+420 499 861  111
www.hotelhorizont.cz

Hory pohody
Žijte přítomností, 
alespoň při pobytu u nás

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

B&S-230x310_Horizont_8|19_REPRO.indd   1 28.08.19   14:46
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Dvacet pět let
zanechává svůj
„lesklý” dojem

Ať se jedná o standardní verze lesklé či speciální 
nepoškrábatelné matné laminace, horkou ražbu fó-
liemi, UV parciální lakování nebo individuální zu-
šlechtění produktů, nabízí Achilles velké množství 
druhů a nespočet vzájemných kombinací zušlech-
tění papíru. Tyto průmyslové činnosti se realizují 
nejen v hlavním sídle společnosti v Celle (spolková 
země Niedersachsen v Německu), ale ještě v dal-
ších 13 výrobních závodech v celém Německu, ve 2 

závodech v České republice a v 1 výrobním závodě 
v Polsku. Zhruba 600 kmenových zaměstnanců pod 
společnou firemní vlajkou ve všech těchto zemích 
se společně stará o své cílové zákazníky patřící do 
rodiny Achilles Gruppe. Mezi ně patří zástupci tis-
káren, nakladatelství a průmyslu, u kterých v pra-
vém slova smyslu zanechávají „lesklý“ dojem. Vedle 
zušlechtění papíru nabízí individuálně vyrobené 
prezentační předměty a současně individuální řeše-
ní pro obalový průmysl. 

Od návrhu až po doručení
Základem dnešní filozofie divize, která se zabývá 

obalovou technikou z potahované kartonáže, je po-

skytnout klientovi servis od realizace jeho nápadu 
v podobě vzorků, přes všechny výrobní operace da-
ného produktu, konfekcionování a finální doručení 
ke konečnému spotřebiteli.

„Jednoduše řečeno, klientovi u nás v Achillesu 
vymyslíme konstrukci produktu, navrhneme nej-
lepší variantu materiálu, tisku a jeho zušlechtění, 
pomůžeme standardně v implementaci produktů, 
vložíme zákazníkem dodaný produkt, vedle toho 
zhotovíme na míru přesné přepravní balení, v sou-
činnosti se zákazníkem navrhneme optimální logis-
tické řešení včetně adresného doručení, a to i do za-
hraničí,“ říká jeden z dvou jednatelů společnosti Jiří 
Šonka. „Naše výrobky najdete zejména v zemích 

Evropské unie, ale i za oceánem v Austrálii a USA. 
Pokud chce tedy někdo něco speciálního a kom-
pletně dořešeného, pak budete u nás Achillesu na 
té nejsprávnější adrese,“ dodává.

Úspěšný příběh rodinné firmy
A jaké jsou počátky firmy? Od roku 1946, kdy 

Werner Achilles svou stejnojmennou firmu v pová-
lečném Německu zakládá, tak firma s úzkou vaz-
bou na rodinné zázemí trvale investuje do nových 
technologií a posouvá své profesní a tržní aktivity 
neustále vstříc potřebám svých zákazníků. Více než 
šedesát let aktivního působení na trhu je tak filozo-
fie firmy v tom nejlepším slova smyslu poznamená-
na vývojem v oblasti laminace, laků a konstrukcí 
samotných strojů pro laminaci. Pečeť tzv. Achilles 
kvality dostávají v Německu i výrobky z potahova-
né kartonáže v podobě výroby šanonů. Tento zásad-
ní krok průmyslové výroby kancelářských šanonů, 

Obaly, které díky duchaplnosti zušlechtění povrchu přitahují pozornost nejen 
tvarem, ale i provedením, ovlivňují výrazně emoce a v konečném důsledku 
mají pozitivní vliv na nákupní rozhodování. Také díky této skutečnosti Achilles 
CZ s.r.o. z Českých Budějovic letos slaví již čtvrtstoletí úspěšného působení na 
českém trhu. Ve spolupráci se svou mateřskou firmou se sídlem v německém 
Celle již 25 let trvale zlepšuje, vyvíjí a aplikuje zušlechtění papíru na nové pro-
dukty. Specializací je zejména laminace a ostatní formy zušlechtění papíru. 
Základní filozofií Achilles CZ je poskytnout klientovi podporu od nápadu přes 
vývoj produktu až po konečnou realizaci, a to z jednoho místa včetně komple-
tace a cíleného a mnohdy i adresného doručení. 

prezentačních předmětů a obalových produktů při-
chází v polovině 70. let. Již v devadesátých létech 
přichází další úspěšná éra vedení společnosti spo-
jená se jménem zetě původního zakladatele, Paula 
Drewse. Převzetí řízení firmy datované rokem 1991 
je charakterizováno promyšlenými a úspěšnými zá-
sahy do chodu společnosti, jasnou formulací firem-
ní strategie, vytěžením trhu a především investice-
mi do zahraničních dceřiných společností v České 
republice a Polsku. Achilles Gruppe jako nadnárod-
ní skupina se tak kontinuálně vyvíjí v tržního lídra 
v oblasti zušlechtění a individuálně vyrobených 
předmětů. Jmenováním Thorstena Drewse a Fabi-
ana Roessinga jednateli společnosti pokračuje dále 
podnikatelský a bezesporu výrazně úspěšný příběh 
již svou třetí generací. 

Aplikace laminace tiskových archů.
Do historie úspěšného pětadvacetiletého půso-

bení firmy Achilles na českém trhu neodmyslitelně 
patří přelomový rok 1994. V prvních popřevrato-
vých létech si česká polygrafie žádala o nové tren-
dy. Jedním z mnoha je příchod a aplikace laminace 

tiskových archů. U samotných počátků českého pů-
sobení byla současná jednatelka firmy Ing. Ĺubica 
Procházková, jež stála i u prvních kroků českého 
angažmá v pronajatých prostorech v Českých Bu-
dějovicích. Branami původně pronajatých prostor 
a v současné době areálem moderního výrobního 
závodu procházely a stále procházejí desítky věr-
ných zákazníků, kteří i po létech v podmínkách 
současného tvrdého konkurenčního boje přicháze-
jí neomylně a stále za kvalitou, rychlým servisem 
a tržně přijatelnými cenami. Nejde jen a pouze o re-
gionální zákazníky, ale na počkání čekají na svůj 
„příděl“ lamina i tiskové archy z dalších regionů 
Čech a Moravy. Další výrobní závod v Praze doko-
nale vykrývá potřeby buď velkých polygrafických 
závodů, nebo malých producentů. 

Produkce prezentačních předmětů
Na přelomu tisíciletí přišel do České republiky 

z Německa další tržní impuls. Vynikající výsledky 
ve výrobě potahované kartonáže přiměl tehdejší ve-
dení k přenosu zkušeností kolegů z Celle a položení 
základu výroby produkce prezentačních předmětů 
do Českých Budějovic. Cílová meta byla dosažena 
konečnou realizací stavby nového výrobního závo-
du v roce 2007.

Nejstandardnějšími v počátcích byly šanony 
a šubry (tj. pouzdra na knížky, časopisy apod). Sou-
časně se spustila strojní výroba jedno a vícedílných 
krabic s mnoha variantami vnitřních vložek a indi-
viduálního uspořádání přesně podle potřeb narůs-
tajícího počtu zákazníků. 

A co za novinky a trendové záležitosti může kli-
ent dychtící po speciálním obalu požadovat?

„Multimediální obal je hitem budoucnosti. 
Představte si tištěnou knihu – třeba dvojjazyčnou 
kuchařku a v jejím obalu je implementována elek-
tronika, takže u vaření můžete kuchařku i poslou-
chat,“ vysvětluje Jiří Šonka. „Toto se také uplatňuje 
např. u materiálů z konferencí, kde účastník kromě 
tištěných materiálů v deskách si bude domů odná-
šet i záznam mluveného slova.

Dalším trendem je optika a haptika. Je to spojetí 
vizuálního vjemu s hmatovým. Zde se jedná o spe-
ciální struktury laminací. Snahou je nahrazovat 
přírodní materiál strukturálními laky, třeba s efek-
ty písku, gumy či dřeva. Naši zákazníci mohou své 
produkty obohatit i voňavými laky,“ konstatuje Jiří 
Šonka. „Nenecháváme stranou ani čich a námi 
vyráběné obaly získávají široké uplatnění i ve vo-
ňavkářském průmyslu. Dalším novým trendem je 
okénková laminace. Průhledné a dle přání tvaro-
vě vyseknuté okénko je „potaženo“ speciální fólií 
s atesty umožňujícím kontakt s potravinou. 

www.achilles.cz
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Nabízíme našim 
zákazníkům lepší 
zážitky při nakupování

Naše 
výrobky jsou 

nainstalovány 
v 295 000

obchodech

Současné maloobchodní prostředí s potravinami se rychle 
vyvíjí a vytváření atraktivního, ziskového a udržitelného 
prostředí v obchodech nebylo nikdy důležitější.
Dnes můžeme nakupovat kdykoliv 
a  kdekoliv chceme. Online nakupování 
a  doručení až domů poskytuje řešení 
rušného životního stylu. Kamenné ob-
chody s potravinami na tento fakt musí 
reagovat neustálým vývojem a  inovace-
mi, aby lépe vyhovovaly potřebám zá-
kazníků. Pro jednotlivé značky a maloob-
chodníky je rozhodující inspirovat 
zákazníky pomocí smyslů a neustále jim 
dodávat požadované zboží. Proto nabízí-
me vyhovující řešení pro maloobchody, 
která jim přinesou tyto benefity:

Růst prodejů
Výzkumy ukazují, že více než 70 % roz-
hodnutí o nákupu je učiněno na prodej-
ně. Zásadní vliv na prodej má optimali-
zace kategorií, zlepšování prezentace 
zboží a snižování stavu zásob.

Inspirace zákazníků
Naše zkušenosti vycházející ze spolu-
práce s  předními světovými maloob-
chody a značkami nás naučily, jak vy-
tvářet řešení, která vedou k diferenciaci, 
což jim nám pomáhá uspět v dnešním 
konkurenčním prostředí.

Automatizace
Kamenné obchody se snaží nabídnout 
nové služby, aby přilákaly návštěvníky. 
Zjednodušení opakujících se úkolů, jako 
je doplňování zásob, frontování výrobků 
a  organizace regálů, je nezbytné, aby 
zaměstnanci mohli trávit více času asis-
tencí nakupujícím.

Vytváříme lepší nákupní zážitek. 
Máme nejširší nabídku výrobků 
na trhu a jsme hrdí na to, že nám 
důvěřují největší dodavatelé 
do maloobchodů a značkových 
obchodů.

Můžeme vám pomoci s:
•  Cenou a komunikací v obchodě

•  Marketingem v regálech

•  Marketingem 
vysokoobjemového zboží

•  Sekundárním umístěním

•  Zakázkovými projekty na míru

•  Osvětlením a připojením

•  Zabezpečením a ochranou  
proti krádežím

Redukce odpadu
Odpad je nákladný a do velké míry se 
mu lze vyhnout. Výzvy ke snížení plýtvá-
ní potravinami, použití správného obalu 
a  zabránění krádežím přinášejí velké 
společenské i finanční výhody.

HL Display Česká republika s.r.o
Telefon: +420 241 442 591
E-mail: info.cz@hl-display.com
Web: www.hl-display.cz

V souladu s přírodou
Firma EZOP byla založena už v roce 1993 a od 

začátku poskytovala širokou škálu polygrafických 
služeb. „Když jsme začínali, nebyla tady možnost 
využít technologie šetrné k přírodě. Ale hned, jak 
se objevil první stroj pro ekologický tisk, byli jsme 
v České republice mezi prvními, kdo si jej pořídil. 
Nechtěla jsem dělat reklamu jako každá druhá 
agentura, tisknout na propisky. Chtěli jsme být 
jiní, vyrábět vlastní produkty, které budou šetrné 
k přírodě a zároveň praktické,“ vysvětlila zakla-
datelka firmy Darina Uhříková.

Firemní dárky 
nejen pro odpovědné firmy
Firma EZOP plus přináší na český trh unikátní koncept firemních dárků – jsou vyráběné z tzv. eko-kůže a na jejich 
výrobě se podílejí lidé z chráněných dílen. Celý výrobní systém je založen na eco-friendly pravidlech, od netoxických 
barev až po zvolené materiály či zdravé výrobní prostředí. Pokud tedy hledáte firemní dárky s ekologickým i sociálním 
přesahem, firma EZOP plus je pro vás dokonalou volbou.

Jenomže to mělo háček – ekologické barvy 
nanesené na textil byly po vyprání nestálé, a tak 
v EZOPu hledali jiné způsoby, jak s nimi praco-
vat. „Hledali jsme různé možnosti a materiály, na 
kterých by barva držela a zároveň splňovaly nej-
vyšší nároky na uživatelský komfort,“ doplnila. 
V té době se také seznámila s eko-kůží, někdy také 
zvanou veganskou kůží. A byla to trefa do černého!

Eko-kůže, produkt budoucnosti
Ekologické barvy se perfektně pojí s eko-kůží, 

někdy zvanou také veganská kůže. Z dílny tak 
začaly vycházet první omyvatelné produkty – 
sedací vaky, tašky, kabelky, pouzdra, peněženky 
či kosmetické taštičky. V roce 2015 pak vznikla 
chráněná dílna Ezop plus, jejíž klienti se podílejí 
na výrobě. „Pro některé je to způsob terapie, pro 
mnohé však možnost začlenit se do života a být 
užitečný,“ objasnila Darina Uhříková.

Originální dárek už od jednoho kusu
Přestože je technologie náročná, firma EZOP 

plus je schopna vyrobit firemní dárky už od jed-
noho kusu za přijatelnou cenu. Můžete tak na-
definovat osobní věnování pro každého klienta/
zaměstnance zvlášť, vybrat si libovolnou barvu, 
potisk i povrchovou úpravu dle individuální po-
třeby. 

Produkty jsou zdravotně nezávadné, plněné 
přírodními materiály (levandule, pohanka, máta) 
a v neposlední řadě dávají práci těm, kteří ji po-
třebují. Přemýšlejte nad firemními dárky jinak, 
budoucnost leží v ekologii. 

Ezop plus
www.ezopdesign.cz
info@ezopdesign.cz
+420 603 88 28 58
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Když nás výroba reklamy těší, 
je to na výsledku znát 

Firmu založil v roce 1992 Ing. Jakub Černý. Před-
tím vystudoval v Ostravě automatizované systémy 
řízení v hutnictví a nastoupil jako programátor do 
plzeňské Škodovky. Ve volném čase pomáhal ma-
mince se sázením časopisů a to se mu stalo osud-
ným. Po dvou letech si půjčil od tchána na pořádný 
počítač a rozjel na Berounsku reklamní čtrnáctide-
ník DOMINO. Jeho prostřednictvím přišly nejen 
objednávky na inzerci, ale i požadavky na tiskové 
zakázky od místních firem. Tak se začala psát his-
torie opravdové firmy. S tiskárnou XEROX DC12 
totiž přišli i první dva zaměstnanci. Strojů i lidí při-
bývalo a v roce 2010 se Jakub rozhodl rozšířit i obor 
podnikání. Ke slušně rozjetému copy-centru přibral 
zastoupení mobilního operátora VODAFONE. Se-
dět na dvou židlích mu ale dlouho nevyhovovalo. 
A když se naskytla příležitost přestěhovat firmu 
z pronajatých prostor do vlastního, prodal franšízu 
operátora a naplno se vrhl do rozšiřování obzorů na 
poli reklamy. Nové prostory umožnily pořídit nové 
technologie. To, co museli dříve objednávat externě, 
šlo najednou dělat „in house“. Grafické studio se tak 
definitivně přeměnilo na full servisovou agenturu, 
která pomáhá s marketingem malým a středním fir-
mám. Své volné výrobní kapacity navíc nabízí men-
ším agenturám z okolí. 

Reklamu a marketing potřebuje v nějaké podobě 
prakticky každý, kdo podniká. Ve velkých firmách 
to mají na starosti odborníci v samostatných oddě-
leních, pro menší firmy a živnostníky je to ale složi-
tější. Způsoby řešení jejich potřeb se nabízejí různé, 
technologických možností je dnes tolik, že často 
vůbec nevědí, co mají chtít. „Nové zákazníky se 
na začátku snažíme nejdříve pořádně vyzpovídat. 
Pomoct jim specifikovat jejich potřeby, odhadnout 
finanční možnosti a tak se dostat k co nejpřesněj-
šímu zadání konkrétní zakázky,“ říká Jakub Černý. 
Pro mnoho klientů tak plní funkci externího mar-
ketingového oddělení. „Nemůžeme, a ani nechce-
me konkurovat velkým reklamním agenturám. Na 
druhou stranu ale nejsme firma, kde když jeden 

Ten, kdo reklamu zadává, se chce jejím prostřednictvím zviditelnit. Ten, komu je určena, většinou nechce, aby ho 
obtěžovala. Jak je na tom ale ten, kdo reklamu vymýšlí a vyrábí? V berounské reklamce Studio DOMINO chtějí, aby je 
práce bavila. Protože potom prý je výsledek nejlepší. Většinou se jim to asi daří. Jinak by v branži nedokázali úspěšně 
fungovat už více než čtvrt století.

člověk onemocní nebo odjede na dovolenou, klesne 
počet pracovníků na polovinu. Pracujeme týmově 
a je nás dost na to, abychom byli připraveni řešit po-
třeby klientů kdykoli,“ dodává Jakub. To je deviza, 
kterou zákazníci oceňují. To podstatné, díky čemu 
firma funguje, ale samozřejmě není zastupitelnost 
na všech pozicích.

Na čem tedy stojí úspěch Studia DOMINO? Na-
bízí ucelený balík navazujících služeb pod jednou 
střechou. Pomůžou vám tu specifikovat zadání, po-
radí s nejvhodnějším řešením a následně vybranou 
variantu vyrobí. Bez zbytečného zdržování a kvalit-
ně. Protože Beroun a okolí je příliš malý na to, aby si 
mohli dovolit nabízet aušus. Když jsme se nakonec 

ptali Jakuba Černého, na co by chtěl nalákat naše 
čtenáře do své firmy, dost nás překvapil. Nezmínil 
úplně novou produkční laserovou tiskárnu, řezací 
či tiskový plotr ani vyšívací automat. Odpověděl, že 
na kvalitní kávu. Nad ní se totiž prý nejlépe povídá 
o tom, jak by mohla užitečná spolupráce vypadat.

info@studiodomino.cz
603 260 989
www.studiodomino.cz
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A my to víme. Proto našim zákazníkům 
nabízíme zajímavá, moderní řešení, která 
jim pomohou k lepšímu zviditelnění na 
trhu.

Je efektivní reklamou v rychlé době, 
proto musí promlouvat přehledně 
a atraktivně. Vaše auto polepíme od 
prahů třeba až po střechu.

Tiskneme na vlastních strojích na papír, 
plast, fólie, bannery a další materiály. 
Nechte se okouzlit novými možnostmi 
digitální technologie.

Ať již má „jen“ udělat dobrý dojem, 
sloužit jako informační zdroj či prodávat 
Vaše produkty, vždy musí být moderní 
a intuitivní. To je i naše cesta.

Reklamní prezentace je všem 
neustále na očích, proto na ní 
mimořádně záleží. My ji vyrobíme 
a u vás nainstalujeme.

Rádi byste své obchodní partnery pře-
kvapili nečím neobvyklým? Nechte se 
inspirovat v našem rozsáhlém katalogu 
reklamních předmětů. Stačí si jen vybrat.

Grafika
má zaujmout.

Polep auta
má upoutat.

Tisk
má sloužit.

Web
má informovat.

Reklama
má být vidět.

Předměty
mají těšit.
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Firemní kravaty,
šátky a motýlky 
s puncem elegance

V současnosti je v nabídce společnosti varanasi 
Co. více než 300 různých hedvábných a polyes-
terových kravat a kravat z mikrovlákna, přičemž 
vše je okamžitě k dispozici na webu www.e-tie.cz. 
Když přijdete se svým vlastním zadáním, vždy 
se zde snaží maximálně naplnit Vaše představy 
a rádi s Vámi vše projednají osobně. Nejnároč-
nějším zákazníkům jsou schopni nabídnout ještě 
něco navíc – luxusní celohedvábné kravaty nebo 
hedvábné šátky s ručním zapravením okrajů. 
Historii firmy nám přiblížil Erik Polišenský, její 
zakladatel.

Jak vznikl nápad věnovat se tomuto 
specifickému sortimentu?
Na počátku činnosti, tedy od roku 1997 se spo-
lečnost varanasi Co. zabývala převážně prodejem 
reklamních diářů a ostatních reklamních před-
mětů. Asi o deset let později jsme spustili prodej 
hedvábných a polyesterových kravat a motýlků 
na www.e-tie.cz. Zpočátku jsme měli asi 80 růz-
ných designů kravat a 20 vzorů motýlků, včetně 
těch pro děti. Po dalším roce jsme zjistili, že je 
velký zájem o branding těchto produktů a získali 
jsme zakázku pro společnost Amway, která pro 
nás byla přelomová. Jako první v České republice 
jsme uvedli na trh celohedvábné kravaty.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Objednávají u nás reklamní agentury, ale také 
napřímo firmy, které hledají kvalitního výrobce 

BEATRICE RANA
Chopin / Albéniz / Stravinskij

17. 11. Rudol� num

MARC-ANDRÉ HAMELIN
Skrjabin / Prokofjev / Feinberg / Schubert

19. 11. Rudol� num

JAN BARTOŠ
Kabeláč / Schönberg / Beethoven / Schumann / Chopin

21. 11. Rudol� num

EVGENY KISSIN
Beethoven

23. 11. Rudol� num

AARON DIEHL TRIO
22. 11. Divadlo ABC

KLAVÍRNÍ FESTIVAL 
RUDOLFA FIRKUŠNÉHO

17.  –  23.    11.    2019

Za � nanční podpory
Financial Support

Mediální partner
Media Partner

O� ciální hotel
Offi  cial Hotel

O� ciální vůz
Offi  cial Car

www.� rkusny.cz

Rudolf Firkušný Piano Festival

7. ročník / 7th Season

KFRF2019-Brand&Stores-230x310-5.indd   1 15.08.19   16:26

Dokonalost se skrývá v detailech a u módních 
doplňků to platí dvojnásob. Společnost varanasi 
Co., s.r.o. se zaměřila právě na elegantní detaily 
v podobě kravat, šátků, šál či motýlků, které vyrábí 
z kvalitních materiálů a upravuje přesně podle přání 
klienta. Na míru vytvoří design a navrhne možnosti 
umístění loga, u kravat lze takto zakomponovat 
logo přímo do samotného vzoru kravaty. 

kravat a šátků pro své zaměstnance, například 
bezpečnostní agentury, cestovní kanceláře, po-
jišťovny, školy, hotely, zkrátka všichni, kdo vyu-
žívají nějakou uniformu. Vyrábíme také kravaty 
a šátky pro různé příležitosti, typicky k výročí, 
například pro firmu Rossmann. Byť na kravatách 
a šátcích bylo logo a informace o dvacátém výro-
čí, vypadaly velmi pěkně a nositelně. Firmy ale 
nemusejí mít nutně vlastní grafický návrh, skla-
dem máme stovky kravat, šátků a šál, jež doká-
žeme opatřit logem na krabičce nebo na štítku.

Kde se inspirujete pro designy kravat, 
motýlků a šátků?
Prakticky všude. Ve výrobě se setkáváme s desig-
ny z celého světa. U našich zákazníků pro krava-
ty je třeba nejvíce oblíbená italská móda a pro 
šátky zase francouzští návrháři. Ale inspirace je 
všude kolem, ať už na cestách v zahraničí, nebo 
v tuzemských obchodech. Když někoho vidím 
a má pěknou kravatu, hned si říkám, jestli by-
chom ji také dokázali vyrobit. 

Zákazník, náš pán
Nejen kvalitní produkt, ale i služba, servis a do-
dání zákazníkovi je v dnešní době tím, co dob-

rou firmu odlišuje od konkurence. Společnost 
varanasi Co. svým zákazníkům poskytuje ma-
ximální péči a snaží se maximálně vyjít vstříc 
i co se týká minimálního počtu objednávky 
kravat, motýlků nebo šátků. V případě, že zada-
vatel potřebuje rychlou realizaci zakázky, může 
se na společnost varanasi Co. plně spolehnout. 
Objednané zboží je doručeno do jednoho měsí-
ce od spuštění zakázky. Také balení je u tohoto 
sortimentu důležitým aspektem. Kravaty jsou ba-
leny do ochranné fólie a vkládány do dárkových 
krabiček, které zaručují ten pravý „wow efekt“. 
Není to další reklamní předmět, ale módní dopl-
něk, který zaměstnanci nosí s hrdostí a obchodní 
partneři s potěšením.

varanasi Co., s.r.o. 
tel.: 603 480 790 

email: info@varanasi.cz
web: www.reklamni-kravaty.cz
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Pracujete jako Trade marketing & Category Ma-
nager Senior ve společnosti Dr.Oetker, co přes-
ně máte na starosti?

Ve společnosti Dr.Oetker mám na starosti široké 
spektrum aktivit týkajících se všech našich výrob-
kových kategorií. Podstatou Trade marketingu je 
podpora výrobků v místě prodeje, např. formou dis-
plejového vystavení.

Kromě Trade marketingu zastřešuji i Category 
management v rámci ČR. Což prakticky znamená 
optimalizaci sortimentu, počtu faců apod. na zákla-
dě analyzování jednotlivých tržních dat.

Staráte se tedy o to, jak se budou vaše produkty 
prezentovat v obchodech?

Našim partnerům doporučuji optimální vystave-
ní a uspořádání výrobků např. při zavádění novinek 
nebo záměně, dále optimální vystavení displejů a je-
jich skladbu vzhledem k sezóně. 

Jak Dr.Oetker buduje důvěru u zákazníků?
„Kvalita je nejlepší recept“. Dále např. komplex-

ním servisem našich obchodních zástupců, dlou-
hodobou marketingovou podporou kategorií, ale 
i celkovým budováním trhu.

Co Dr.Oetker plánuje nového?
Máme připravené zajímavé novinky, které může-

te zhruba od poloviny září najít v obchodech.

Jaké budou letošní Vánoce podle Dr.Oetkera?
Voňavé, vanilkové… Nechte se překvapit…

Dr.Oetker podporuje SOS vesničky. Pomáháte 
těm, kteří rodinu nemají… Je to krásná myšlen-
ka. Jak vznikla tato spolupráce?

Počínaje rokem 2010 Dr.Oetker podporuje vybra-
né projekty Sdružení SOS dětských vesniček a tím 
přispívá k zajištění kvalitní náhradní rodinné péče, 
které Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje. 
Dr.Oetker je rodinnou firmou, a proto víme, jak 

Kvalita je nejlepší recept 

Síla vlastní rodiny a domova je nenahraditelná. 
Bohužel, stále je na světě mnoho dětí, které do-
mov a péči rodičů z mnoha důvodů postrádají. 
A každým okamžikem takových dětí přibývá. Jejich 
rodiče je odloží anebo nejsou schopni se o své děti 
starat. Dr.Oetker je rodinnou firmou, která se od roku 
1891 úspěšně rozvinula ve významnou mezinárodní 
firmu. Podstata rodinné firmy zůstává stále zachová-
na. Dr.Oetker ví, jak je v životě člověka rodina a domov 
důležitý, proto je pro něj podpora vybraných projektů 
Sdružení SOS dětských vesniček naprosto přirozená.

V den začátku RFP do již postaveného stán-
ku přivezla společnost Logik s.r.o. palety dárků 
pro prezentaci. Uspořádala a nainstalovala vše, 
včetně foto stěny, banneru i rekvizit do foto kout-
ku. Zajistila a vyškolila hostesky, jejichž hlavní 
náplní byla prezentace výrobků COLGATE PAL-
MOLIVE, zejména pak zubních past COLGATE 
formou her, které Logik s.r.o. nejen vymyslel, ale 
i vyrobil. Šlo o hod kostkou nebo originální bow-
ling. Za hru a odpověď na otázku byly návštěvní-
ci odměněni drobnými dárky, kterými hostesky 
prezentovaly značky COLGATE PALMOLIVE. 
Soutěžící se mohli také vyfotit u foto stěny COL-
GATE Smile On!. Po sdílení fotografie na Insta-
gramu s hashtagem #COLGATEUSMEV bylo 
ihned možné si ji na barevné tiskárně vytisknout.  
Hostesky prezentovaly značku COLGATE PALMO-
LIVE profesionálně a s velkým nasazením. Svědčí 
o tom i velká návštěvnost COLGATE PALMOLIVE 
ZONY. Lidé se bavili, hráli a vyhrávali. Rozdáno 
bylo více než 95 % propagačních dárečků. Někte-
ří návštěvníci chodili hrát na doporučení. Někteří 
i proto, že si zapomněli doma kartáček na zuby :-). 

Spojení značky COLGATE PALMOLIVE s pres-
tižní akcí Rock For People přinese jistě zviditelnění 
COLGATE a z marketingového hlediska bude mít 
dlouhodobý dopad na prodej produktů. 

Colgate Palmolive zóna
oživila Rock For People
Letošní Festival Rock For People v areálu letiště u Hradce Králové byl ve znamení krásného letního počasí, nabitého 
hudebního programu a mnoha zajímavých zón, kde se mohli návštěvníci festivalu bavit. Značka COLGATE PALMOLIVE 
se svou promo akcí nezapomenutelně vryla do podvědomí účastníků festivalu. Při přípravě COLGATE PALMOLIVE 
ZÓNY pomáhala i společnost Logik s.r.o.*, která patří na území České republiky mezi největší tiskárenské komplexy, ale 
je také současně i agenturou pořádající eventy.

Pro společnost Dr.Oetker pracuje již 
více než sedm let. Libuše Kabourková 
je vstřícná a optimistická žena, která je 
srdcem této významné společnosti. Je kre-
ativní a ráda pro svou firmu tvoří originální 
vystavení, které se řetězcům i zákazníkům 
velmi líbí. Pomáhá ji s tím i společnost Lo-
gik s.r.o.*, která vyrobí na míru cokoliv od 
vizitky po prodejní stojan nebo uspořádá 
zajímavý event.

je rodina důležitá. Každý má právo na to mít svou 
rodinu, proto ji podporujeme. Chcete pomoci i vy? 
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS VESNIC-
KY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. 
SOS dětské vesničky obdrží 28,50 Kč. Více informa-
cí na www.darcovskasms.cz.

*Logik, s.r.o. je moderní česká 
společnost s vlastní tiskovou vý-
robou, reklamní a marketingovou 

agenturou, profesionálním grafickým studiem a samo-
statným vývojovým oddělením pro design a konstrukci 
obalů a nástrojů podpory prodeje (POP/POS materiálů).

*Logik, s.r.o. je moderní česká 
společnost s vlastní tiskovou vý-
robou, reklamní a marketingovou 

agenturou, profesionálním grafickým studiem a samo-
statným vývojovým oddělením pro design a konstrukci 
obalů a nástrojů podpory prodeje (POP/POS materiálů).
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WITH U - šperky plné emocí 
Společnost WITH U je významným výrobcem 
a kreativním guru v oblasti netradičních šperků 
s naprosto ojedinělou přidanou hodnotou. Zaměřuje se 
na originální šperky, které se spojují s něčím výjimečným. 

Tím je stopa DNA v podobě vlasové střiže či 
osobního diamantu z ní vyrobeného, otisk prstu 

nebo smaragdy WITH U. Smaragdy WITH U jsou 
vyrobené hydrotermickou reakcí, kdy voda použitá 
při tomto procesu pochází z nejvýše a nejníže polo-
žených míst planety, tedy z Mrtvého moře a Mount 
Everestu. Osobní diamant a smaragd WITH U zís-
kaly certifikaci pravosti od European Gemological 
Laboratory (EGL).

Jde tedy o exkluzivní šperky s příběhem lásky, 
které jsou zhotovovány českými návrháři a klenot-
níky s citem pro detail a nadšením pro koncept této 
značky. Šperky jsou vyráběny ze zlata i stříbra pod 
vedením zlatnického mistra Václava Štekra, který 
působil 12 let jako výrobní ředitel společnosti ALO 
Diamonds. 

Kdy darovat šperk With U  
či osobní diamant...
l  Dárek osobám, kterým chceme v případě jejich 

úspěchu připomenout, aby zůstaly skromné 
a pokorné, a v případě nezdaru nebo životní 
krize, aby neztrácely naději - týká se šperků se 
smaragdy WITH U.

l  Dárek pro maminky, jejichž běžným rituálem 
bývá ustřižení a uschování prvních vlásků svého 
dítěte na památku. Zůstává tak vzpomínka na 
první krůčky, na první úsměvy, na první slova. 
Značka WITH U ji uchová ve svém šperku. Stejně 
tak jako otisk prstu milovaného dítěte.

l  Obdarování partnera, partnerky, protože zami-
lovanost je jedno z nejkrásnějších období života. 
Láska, doteky, milování. Spojení dvou jedineč-
ných osobností. To vše si zaslouží unikátní sym-
bol. Vtisknout svou lásku do ušlechtilého kovu 
formou otisku prstu do šperku nebo si do něj ulo-
žit vlasy na památku.

l  Dárek při příležitosti důležitých událostí, jako je 
vzpomínka na společné chvíle ať už k narozeni-
nám, zásnubám či významným milníkům života. 
Něco jako důkaz stále trvající lásky, jejího příbě-
hu a jako potvrzení vzájemného pouta. Něco, co 
je mnohem více než jenom šperk.

Velkou příležitostí, kdy někoho 
obdarovat, jsou Vánoce. 
Pro tuto příležitost má WITH U připraven sou-
bor luxusních poukázek, které se dají objednat na 
www.withu.cz od 15. 9. 2019. 
Na těchto webových stránkách je také k dispozici 
více informací o špercích WITH U. Šperky WITH 
U najdete také na Instagramu a Facebooku.

l  Dárek pro individualisty. Ti chtějí mít nebo daro-
vat něco neobvyklého a výjimečného. Tento šperk 
je věnován i těm, kteří si přejí darovat něco origi-
nálního, co v sobě ukrývá pocit a má svůj příběh.

Šedesát let spolu!

Přesně před šedesáti lety se Fakulta tělesné  
výchovy a sportu stala součástí Univerzity Karlovy. 

U příležitosti kulatých narozenin byl v Martinickém paláci na Malé Straně 
uspořádán galavečer 60 let spolu. Akce se zúčastnili současní i bývalí pe-
dagogové, studenti, absolventi a příznivci sportu. O dekorace a výzdobu se 
postarala společnost Logik s.r.o.*, která byla jedním z partnerů večera. 

Slavnostní večer zahájila děkanka FTVS docent-
ka Eva Kohlíková, která přítomné přivítala a po-
přála fakultě hodně štěstí do dalších let. Děkanka 
zároveň vyjádřila naději, že se česká veřejnost 
bude o sport i nadále zajímat a aktivně jej provo-
zovat.

Profesor Marek Waic poté připomněl důležité 
milníky z historie fakulty, slavné absolventy i vý-

znamné profesory, kteří na ní působili. Moderátor 
Stanislav Bartůšek s kolegyní Markétou Srbovou 
vyzpovídali několik známých osobností spjatých 
s touto institucí. Své vzpomínky a zážitky ze studia 
tak sdíleli držitelé olympijských medailí – diskař 
Imrich Bugár, kanoista Jaroslav Volf, snowboardis-
tka Eva Samková a pětibojař David Svoboda, parao-
lympionici Jiří Ježek a Michal Stark, mistryně světa 

v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová, lékař 
českých olympioniků Jaroslav Větvička i úspěšní 
absolventi fakulty, jako jsou sportovní komentátor 
Štěpán Škorpil či plukovník Jaroslav Priščák, ředitel 
ASC Dukla Praha. 

Program zpestřilo taneční vystoupení finalistů 
soutěže StarDance Davida Svobody a Veroniky 
Lálové, akrobatické dvojice Daewomen a skupiny 
Rockfire, která kombinuje parkour s ohnivou show. 
Více se o ni dočtete níže. 

Zdroj: FTVS

Rockfire
Rockfire je skupina mladých umělců z Řehořova, 

která již šest let vystupuje s ohňovou a světelnou 
show po celé republice. Akční světelná show s pro-
pracovanou choreografií a vizuálními efekty doká-
že ozvláštnit každou firemní i jinou akci. Vaše logo, 
fotka či slogan se může objevit jako součást show! 
Výběr různých ohňových show je veliký. Rockfire 
nabízí rychlé rockové či pomalé romantické vystou-
pení nebo vytvoří show podle představ zadavatele. 
V každé show však nechybí dokonalý soulad ohně, 
tance a hudby. Ohromí vás energické prvky parkou-
ru, akrobacie a pyrotechnické efekty.

Rockfire se zúčastňuje i větších akcí jako např. 
European Kids Athletics Games, Polná v plame-
nech, Fajr fest, ArtCamp Vimperk atd., ale vystupuje 
rovněž na soukromých akcích, svatbách, plesech či 
oslavách. 

V současné době skupinu tvoří 8 členů s průměr-
ným věkem sedmnáct let. 

Mezi další zájmy skupiny patří i pořádání 
workshopů pro začátečníky i pokročilé s tyčemi, 
poi, vějíři, buugengy, workshopů akrobacie, parkou-
ru a žonglování. Díky tomuto velkému koníčku měli 
možnost setkat se a spolupracovat i se zahraničními 
umělci (z Ameriky, Izraele, Belgie, Ukrajiny…), se 
kterými si navzájem předávají spoustu zkušeností.

www.instagram.com/_rockfire_/
www.facebook.com/rockfirecz/
Tel.: 734 171 519 , e-mail: rockfirecz@gmail.com

*Logik, s.r.o. je moderní česká 
společnost s vlastní tiskovou vý-
robou, reklamní a marketingovou 

agenturou, profesionálním grafickým studiem a samo-
statným vývojovým oddělením pro design a konstrukci 
obalů a nástrojů podpory prodeje (POP/POS materiálů).
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Vytvoření franchisového konceptu logiscool bylo 
motivováno stoupajícím zájmem a poptávkou na 
trhu v oblasti digitalizace, programování a znalostí 
v oblasti informačních technologií (IT).

Logiscool je největší franchisová síť svého druhu 
v Evropě. V současné době se pravidelně zúčastňuje 
kurzů tohoto vynikajícího franchisového konceptu 
více než 20.000 dětí ve více než 80 školách v 11 ze-
mích (Maďarsko, Rumunsko, Španělsko, Německo, 
Švýcarsko, Česká republika a Slovensko, USA, Me-
xiko, Bulharsko a Srbsko). Koncept získal již 2 oce-
nění jako nejlepší franchisový systém v oblasti IT 
a programování pro děti. 

Většina dětí a rodičů konstatovala, že školní vý-
uka je v této oblasti téměř ve všech zemích nedoko-
nalá, nekvalitní a neodpovídá aktuálním trendům 
a potřebám trhu. Tato skutečnost, poptávka na trhu 

a vývoj ve všech hospodářsky vyspělých zemích je 
motivuje k tomu, dát své děti do škol franchisového 
konceptu logiscool.

V České republice již 2 školy Logiscool!
Master-franchisant pro Českou a Slovenskou re-

publiku otevřel v květnu 2019 slavnostně svou pilot-
ní školu v Praze 13. Druhá škola v Praze 3 na Floře 
již existuje od září 2016. 

Logiscool nabízí pro děti ve věku 6 až 15 let velmi 
kvalitně vyvinutý a propracovaný systém pro tvor-
bu vlastních počítačových programů a inteligent-
ních her. 

Rodiče hledají pro své děti možnosti, které by eli-
minovaly nebo tlumily negativní vlivy na jejich děti 
v oblasti brutálních a násilnicky orientovaných po-
čítačových her na internetu. Protože nabídka těchto 

her na trhu a na internetu stále stoupá a je čím dál 
tím více rafinovanější, je jen velmi obtížné ochrá-
nit děti od těchto negativních tendencí. Na druhou 
stranu poptávka po zvyšování kvalifikace a znalostí 
v oblasti IT stoupá celosvětově každoročně o 12 %.

Po absolvování kurzů logiscool mohou děti vy-
tvářet své vlastní programy, hry, apps a nebo různá 
videa.

Logiscool hledá další franchisové 
partnery pro ČR i SR!
Jaké požadavky klade logiscool na své 
franchisové partnery?
Franchisoví partneři logiscool nemusí znát proble-
matiku programování a nebo být odborníky v IT 
oblasti. Ve svých školách většinou zaměstnávají stu-

denty nebo externí experty pro každou odbornost. 
O prázdninách nabízejí rodičům a dětem příměst-
ské letní tábory, kde jsou kromě zábavy prohlubo-
vány i znalosti v oblasti digitalizace, programování 
a IT-techniky.

A co naopak koncept logiscool svým 
franchisovým partnerům nabízí?

Logiscool hledá prostřednictvím společnosti 
AVEX systems na trhu v České a Slovenské repub-
lice nové franchisové partnery, kterým nabízí nejen 
praxí prověřený koncept, ale i značné know-how ve 
formě velmi rozsáhlého franchisového balíku. 

Ten kromě jiného zahrnuje: velkou podporu 
franchisantů před, jakož i po otevření nové školy, 
společný výběr vhodné lokality, podrobné pláno-
vání škol včetně business plánu na období 3-5 let 
s prognózou na 10 let, zajištění kompletního vyba-
vení škol a důkladné zaškolení všech pracovníků, 
včetně jejich výběru.

Logiscool navrhuje i velmi nápaditou marke-
tingovou strategii a reklamní kampaně zaměřené 
především na získávání nových studentů. Součástí 
podpory franchisora je i pravidelný controlling – 
společné roční finanční plánování, analýza dosaže-
ných výsledků a řada dalších služeb. 

Kontakt:  
Ing. Bedřich Horák
Majitel master-franchisové licence
Logiscool ČR a Slovenská republika
bedrich.horak@logiscool.com
+420 734 311 339
www.logiscool.cz

nový franchisový koncept z Maďarska
pro děti od 6 let v oblasti IT, programování a inteligentních počítačových her

AVEX systems vyhledal pro 
koncept logiscool master-
franchisového partnera pro 
Českou a Slovenskou republiku.

Otevírání dalších – vlastních a franchisových 
provozoven – se připravuje.

Franchisový systém logiscool je v ČR a na 
Slovensku i nadále exkluzivně zastoupen 
společností AVEX systems a nyní hledá pro 
tento franchisový systém nové franchisové 
partnery, kteří chtějí spojit svou budoucí 
podnikatelskou činnost s tímto velmi 
atraktivním a lukrativním konceptem.

V případě zájmu kontaktujte
společnost AVEX systems:
ales.tulpa@avexsystems.eu. 

Den otevřených dveří pro 
zájemce o franchisový koncept!
Přijďte se dozvědět více o franchisovém 
konceptu na Den otevřených dveří pro 
zájemce o franchisový koncept. 

Termíny: úterý 10.9.2019 od 17:00
nebo čtvrtek 19.9.2019 od 14:00 

Kde: Pilotní škola Logiscool
Logiscool Praha – Velká Ohrada, 
Prusíkova 2577/16, 
Centrum Velká Ohrada, 
155 00 Praha 13 – Stodůlky 

Registrace: ales.tulpa@avexsystems.eu

Logiscool Vás zve také na Master 
franchisovou konferenci v Praze dne 
7.11.2019, kde bude tento franchisový 
koncept Logiscool bude představen.
Během dalších let bude znalost 
programování stejně nezbytná jako 
znalost cizích jazyků. Stává se tak 
perfektní „investicí“ - na celém světě se 
neustále zvyšuje potřeba všech druhů 
programování na jakékoliv pracovní pozici.

Více informací najdete i na internetových 
stránkách www.avexsystems.eu - Katalog 
franchis nebo na www.logiscool.com/cz.
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AVEX
systems
mezinárodní poradce
v oblasti franchisového 
podnikání a Váš partner  
pro franchising

Know-how a znalosti společnosti 
AVEX systems jsou získány 
více než 25letými praktickými 
zkušenostmi v oblasti 
mezinárodního franchisingu 
a činností ve vrcholovém 
managementu mezinárodně 
působících společností, zejména 
pokud jde o zakladatele 
a hlavního představitele 
společnosti Ing. Aleše Tulpu. 

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

vyhledává kvalitní a úspěš-
né franchisové systémy, 
zejména v zahraničí. 

2.  Pro zahraniční franchisory 
hledá vhodné kandidáty 
pro master-franchisu 
v České a Slovenské re-
publice nebo franchisanty. 

3.  Poradenství ve všech 
oblastech franchisového 
podnikání, zejména při 
vývoji vlastních franchi-
sových systémů nebo při 
jejich optimalizaci. 

Pro zájemce o franchising 
nabízí workshopy – semináře 
především na téma vývoj 
nebo optimalizace franchiso-
vého konceptu.

Více informací najdete na: 
www.avexsystems.eu 
nebo kontaktujte: 
ales.tulpa@avexsystems.eu 

ZÁJEM O FRANCHISING  
V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE STOUPÁ!
„Důvody, proč zájem o franchising dynamicky z roku na rok 
stoupá, jsou následující: nabízí mnoho výhod především pro 
malé a středně velké podnikatele, bezpečnější podnikání 
a relativně vysokou rentabilitu vlastního vloženého kapitálu. 
Jako franchisant - franchisový příjemce - silného řetězce zů-
stává podnikatel právně a finančně samostatným a má přitom 
možnost využívat veškerých výhod, jaké mají jen velké a vět-
šinou nadnárodní společnosti. Důkazem zvýšeného zájmu 
o tuto perspektivní formu podnikání je i rostoucí počet fran-
chisových systémů na českém a slovenském trhu. Rád Vám 
poradím, na základě mých praktických zkušeností, kde a jak 
hledat zajímavé franchisové koncepty, anebo jak vyvinout svůj 
vlastní franchisový systém,“ dodává Ing. Tulpa ze společnosti 
AVEX systems.

Zde jsou příklady franchisových systémů, pro které hledá 
AVEX systems nové master-franchisové a nebo franchisové 
partnery v Česku a na Slovensku:
NAU, Itálie – Franchisový koncept prodejen s moderními 
brýlemi, veškerým doplňkovým sortimentem na téma optika 
a službami, které uspokojí všechny cílové skupiny zákazníků.
M ROOM, Finsko – Největší evropský franchisový systém tzv. 
Barber Shops
Tcollege, Švýcarsko – Vzdělávání a doučování dětí ve švý-
carské kvalitě.

Tiroler, Rakousko – Franchisový koncept, který se zaměřuje 
na prodej farmářských produktů a gastronomických specialit 
z různých regionů Tyrolských Alp. 
logiscool, Maďarsko – Velmi úspěšný koncept škol pro děti 
v oblasti IT a programování. V Praze je možné navštívit pilotní 
školu. 
FinalitStoneCare, Rakousko – unikátní franchisový koncept, 
který je světovou jedničkou v oblastí základní a speciální péče 
o povrchy z přírodního a umělého kamene, jakož i veškerých 
keramických dlažeb a obkladů.
pressto, Španělsko – Světový lídr v oblasti čistírenských slu-
žeb. V Praze jsou v provozu 2 vzorové pilotní čistírny.
LA CHINATA, Španělsko – Prodejny s nabídkou výrobků, kde 
základem jsou olivy a olivový olej.
NO+Vello, Španělsko – depilační salony s více než 1.000 cen-
try po celém světě. Vzorová pilotní provozovna úspěšně fungu-
je v Olomouci již několik let. 

Podrobnější informace o těchto
a dalších franchisových koceptech najdete
na webu: www.avexsystems.cz – Katalog franchis  
a nebo kontaktujte jejich exkluzivního zástupce  
pro český a slovenský trh:
Ing. Aleš Tulpa
E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
Mobil: +420 724 007 505

AVEX systems
VÁŠ PARTNER PRO FRANCHISING 
CHCETE SE STÁT SAMOSTATNÝMI PODNIKATELI A NEVÍTE, JAK NA TO?  
CHCETE PODNIKAT POD ZNÁMOU MEZINÁRODNĚ PŮSOBÍCÍ A PRAXÍ 
PROVĚŘENOU ZNAČKOU? VYUŽIJTE MIMOŘÁDNOU NABÍDKU 
FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ, KTERÉ VSTUPUJÍ NA ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH 
A HLEDAJÍ ZDE PROSTŘEDNICTVÍM AVEX SYSTEMS SVÉ NOVÉ PARTNERY. 

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se 
uvádí na trh zboží, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou 
a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných 
a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor nabízí franchisantům osvědčený podnikatel-
ský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „franchisového balíku“ 
pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků.

Franchisant přináší kapitál pro vybudování a provoz své 
franchisové provozovny, zůstává samostatným podnikatelem 
a je aktivně zapojen do operativního řízení svého podniku.

 „Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo 
zajištěn. Existuje však několik cest, jak jej dosáhnout a při-

tom se v maximální možné míře vyhnout podnikatelským 
problémům a rizikům nebo je alespoň omezit na minimum. 
Jednou z nich je FRANCHISING,“ tvrdí Ing. Aleš Tulpa ze 
společnosti AVEX systems – mezinárodní franchisový porad-
ce, uznávaný expert na franchising v ČR i v zahraničí s 25le-
tou praxí, ex-prezident České asociace franchisingu a bývalý 
generální ředitel velkých mezinárodních společností, které 
úspěšně provozují franchisové koncepty, jako je například 
OBI Německo nebo QUELLE.

Ing. Aleš Tulpa je také zapsán do Knihy osobností EX-
FORD ENCYCLOPEDIA za mimořádný přínos a úspěchy ve 
franchisovém podnikání.

Co je to „FRANCHISING“ a jak funguje v praxi?

7. 11. 2019
Budova OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4

Organizátor:
Česká asociace franchisingu ve spolupráci s AVEX systems

tel.: +420 728 948 479 | e-mail: caf@czech-franchise.cz

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

www.franchsingforum.cz

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

www.masterkonference.cz

Zeptali jsme se tedy Terezie Sverdlinové, 
ředitelky Nadace Terezy Maxové, na bližší 
informace k nové kolekci:

Zakoupením a darováním dárků z TERIBEAR 
kolekce mají firmy možnost podpořit 
znevýhodněné děti. Roste zájem firem o tuto 
formu dobročinnosti?
Podle naší zkušenosti zájem firem o kolekci TERI-
BEAR neustále roste, což nás samozřejmě velmi těší 
a motivuje. Firmy hledají nové způsoby, jak posílit 
svou image společensky odpovědně a současně po-
moci díky spojení designu a kvality.

Komu jsou dárky určeny?
Tuto část kolekce koncipujeme pro firmy jako dárky 
klientům či zaměstnancům v rámci různých výročí 
– zejména však jako vánoční dárky pro B2B trh. 

O jaké dárky mají firmy největší zájem?
Naším cílem je připravit kolekci, kde každý pro-
dukt, neskromně řečeno, bude „bestsellerem“. Proto 
do přípravy zapojujeme přední designéry a přejeme 
si, aby se kolekce líbila. Výhodou je, že se jednotlivé 
produkty dají vhodně kombinovat do sad – takže 
každý si může udělat svůj mix produktů a opatřit jej 
na krabici svým firemním logem. Unikátní design 
podtrhuje použití kvalitních materiálů, jako je pří-
rodní kůže, bambus, bambusové vlákno a sklo. Sou-
časně vždy komunikujeme i komu kolekce pomáhá, 
což je pro nás důležité, aby zákazníci věděli, komu 
koupí TERIBEAR kolekce pomohli. 

Kdo se podílel na tvorbě designu nové kolekce?
Dlouhodobě spolupracujeme s významnými osob-
nostmi českého designu, jakými jsou Klára Nade-
mlýnská, Rony Plesl nebo Vladimír Žák. Velmi si 
vážíme spolupráce s agenturou BRAND CONCEPT, 
která celou spolupráci realizuje a produkčně zajiš-
ťuje. Úspěch kolekce je z velké části i jejich záslu-
hou. Naše spolupráce se datuje od roku 2012.

www.trendybrandy.cz, www.branconcept.cz

TERIBEAR limited edition
firemní dárky, které udělají radost hned dvakrát
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Ocenění českých lídrů

Co byl váš první event, který jste zorganizoval? 
Bylo to v deváté třídě základní školy na konci škol-
ního roku. Měli jsme vymyslet program na dvoře, 
kam byli pozváni naši rodiče, prarodiče, rodinní pří-
slušníci a kamarádi, abychom společně vše oslavili. 
Třídní učitelka si pořád nevěděla rady, jak to udělat 
s občerstvením, a proto jsme se toho s nejlepším ka-
marádem Honzou hned chytli a řekli si, že to zařídí-
me. V den akce jsme pak na dvoře postavili menší 
stánek a začali prodávat. 

A povedlo se?
Prodalo se úplně všechno a byli jsme v balíku. Jeli-
kož to byla naše poslední školní akce, dohodli jsme 
se s kamarádem, že peníze odneseme paní třídní 
učitelce, která je vložila do třídního fondu. 

Hodně lidí začne s podnikáním  
až během studia vysoké školy…
No vidíte a já podnikám prakticky od základky  
I proto jsem toho hodně věděl už dřív. Co se týče 
přímo studia na vysoké škole, tak spíše jsem si více 
utříbil myšlení a v rámci volitelných předmětů 
jsem se vždy snažil vybírat podle toho, co mě baví. 
Kdybych měl vybrat katedru, která mě asi nejvíce 
oborově zajímá, bude to právě marketing a v druhé 
řadě hned podnikání.

Jak jste se propracoval  
až k založení vlastní firmy? 
V podstatě na eventu. Sestřenka mě v mých 16 le-
tech vzala poprvé do klubu. Zajímalo mě, jak to tam 
vypadá. Úplnou náhodou jsem se na této akci sezná-
mil s pořadatelem akce, a tak to vlastně celé začalo. 
Vyzkoušel jsem si postupně všechny různé pozice 
až na samotného event managera. Poté jsem přešel 
do druhé agentury, kde jsem vydržel přibližně rok 
a půl a po velice nepříjemných zkušenostech ze 
strany agentury na své zákazníky jsem se rozhodl, 
že bude lepší si to vše dělat po svém. Nikdy nebylo 
nic dodrženo, jen sliby a pak jsem to kolikrát odná-
šel i já sám. 

A řekl jste si, že chcete dělat věci lépe. 
Přesně tak. Proto i NEWAY – new way. Tedy nová 
cesta. Firma se hlásí k firemní filozofii, kde na prv-
ním místě je budování značky NEWAY jako symbo-
lu kvality, serióznosti, kdy vše směřuje ke spokoje-
nosti zákazníka.

Můžete být konkrétní? 
Nebráníme se novým výzvám. Pokud si daná škola 
bude přát objednat na akci skákací hrad, rádi jim 
vyjdeme vstříc. Vždy garantujeme bezproblémový 
průběh večera, zajištění veškeré administrace, práv-
ní náležitosti a především převezmeme veškerá rizi-
ka zcela na nás. Tedy naši klienti už si přijdou jen 
za zábavou a v den akce se již nemusí o nic starat. 
Dokonce máme sjednaného na každé akci zdravot-
níka, který je zároveň členem ochranky.

Vašimi klienty jsou tedy školy? 
Aktuálně jsou to studenti středních škol, od prvního 
do čtvrtého ročníku. Jsme na trhu více jak 5 let. Za 
tu dobu jsme udělali přes 300 studentských večírků. 
První sezónu jsme udělali okolo 20 večírků a násle-

dující sezóny byly už jen lepší a lepší. Ovšem teď už 
se chceme směřovat i trochu jinam. 

Když se vrátím k začátkům,  
jak jste se do škol dostali? 
Na začátku jsme se museli snažit brandovat školu 
od školy, což nám zabralo hodně času a bylo to i po-
měrně nákladné. Nyní fungujeme na formě WOM 
a také skrze klubová zařízení, která nás přednostně 
doporučují. Fungujeme ale samozřejmě i online – 
email, webový formulář, chat, instagram, facebook, 
youtube.

Co je tedy podle vás cesta?
Nepomlouvat. Držet kvalitu našich služeb. Mít pou-
ze a jen své vlastní dodavatele. Nebránit se novým 
výzvám. Komunikovat na všech frontách. Ale pře-
devším, co slíbíme, to dodržíme. My si zkrátka je-
deme po svém, vždy držíme slovo a zatím vše šlape 
tak, jak má.

Kam?
Chceme rozšířit pole působnosti. Jedna z dalších 
nových cest bude event marketing B2B. Co se týče 
studentské části, ta rozhodně nezanikne, ale na-
opak ji posuneme o jeden, možná o dva levely výše 
a budeme si zákazníky vybírat. Celá nová koncepce 
bude představena již v tomto roce na podzim.

Rubrika Studentské značky vznikla z podnětu Ing. Markéty Procházkové, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské

NEWAY - vždy držíme slovo
Chtěl být popelářem, hasičem, později pilotem. Nedělá nic z toho a v pod-
statě všechno. Sklízí úspěchy, hasí prekérní situace, pilotuje tým lidí. Lukáš 
Maytner je nejen studentem podnikohospodářské fakulty na VŠE v Praze, ale 
především je jednatelem eventové agentury NEWAY. 
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GALVANIKA S.R.O.

SEZNAMTE SE S ČESKÝMI LÍDRY 2019

www.oceneniceskychlidru.cz

OCENĚNÍ 
ČESKÝCH
LÍDRŮ

BUDUJEME  
HRDÉ  
ČESKO

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ hodnotí 
největší ryze české společnosti, zástupce úspěšných 
a transparentních firem, které mají roční obrat pře-
vyšující 200 milionů korun a alespoň 50 zaměstnan-
ců. Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% 
českého vlastnictví a českého občanství majitelů 
a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nej-
méně po dobu 4 let.

Ocenění se udělují v rámci všech krajů České 
republiky. Vítězové soutěže jsou nominováni a vy-
bíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, 
které garantuje prestižní mezinárodní společnost 
CRIF – Czech Credit Bureau. Firmy jsou sdružené 
v Klubu Lídrů, díky kterému vznikla podnikatelská 
platforma Helas určená pro majitele českých firem 
s vynikajícími ekonomickými výsledky jako pro-
středí pro rozvoj byznysu a spolupráce. 

Více jak polovina společností, 62,5 %, které se 
dostaly do finále letošního ročníku OCENĚNÍ ČES-
KÝCH LÍDRŮ, na českém trhu působí více jak 20 
let a celkem 54 % byly založeny v první polovině 
90. let. „Analýza dále ukázala, že hlavním motivem 
pro většinu „Lídrů“ byla snaha postavit se na vlastní 
nohy a jít vlastní cestou či záchrana firmy, která by 

jinak zanikla. V současné době majitelé akcentují 
potřebu podporovat smysluplné regionální aktivi-
ty,“ vysvětluje Helena Kohoutová, zakladatelka pro-
jektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a Podnikatelské 
platformy Helas – Budujeme hrdé Česko. 

Vítěz v Praze (zde kritériím soutěže vyhovělo 292 fi-
rem) - ALBI Česká republika, 2. místo - PRK Partners 
s.r.o., 3. místo - IT společnost IXPERTA s.r.o. l Vítěz 
ve Středočeském kraji (115 firem) - CVP Galvanika 
s.r.o., 2. místo - reklamní agentura Quo s.r.o., 3. mís-
to - KASTEN s.r.o. l Vítěz v Jihočeském kraji (60 fi-
rem) -AGRO-partner s.r.o. , 2. místo - Transforwarding 
a.s., 3. místo - DRUID CZ s.r.o. l Vítěz v Plzeňském 
kraji (47 firem) - KERAMIKA SOUKUP a.s., 2. mís-
to - SYSTHERM s.r.o., 3. místo - AIR POWER s.r.o. l 
Vítěz v Karlovarském kraji (19 firem) - MOSER a.s. l 
Vítěz v Ústeckém kraji (61 firem) - CS-BETON s.r.o., 
2. místo - ADLER Czech a.s. , 3. místo - HIT OFFICE, 
s.r.o. l Vítěz v Libereckém kraji (38 firem) - ECO-
GLASS a.s., 2. místo - Jizerské pekárny s.r.o., 3. místo 
- SINGING ROCK s.r.o. l Vítěz v Královéhradeckém 
kraji (72 firem) J 4 s.r.o., 2. místo - Dr. Müller Pharma 
s.r.o., 3. místo - JUTA a.s. l Vítěz v Pardubickém kraji 

(67 firem) - Contipro a.s., 2. místo - Isolit-Bravo s.r.o., 
3. místo - ALUKOV a.s. l Vítěz v Kraji Vysočina (65 fi-
rem) - IPC plast s.r.o., 2. místo -I. Kamenická stavební 
a obchodní firma s.r.o., 3. místo- GORDIC s.r.o. l Vítěz 
v Jihomoravském kraji (167 firem) - GUMEX s.r.o., 
2. místo - T Machinery a.s., 3. místo - DOPAZ s.r.o. l 
Vítěz v Olomouckém kraji (63 firem) - Koutný s.r.o., 
2. místo - FARMAK a.s., 3. místo - IDS CARGO a.s. l 
Vítěz ve Zlínském kraji (103 firem) - KOVÁŘ plus s.r.o., 
2. místo - Z STUDIO s.r.o, 3. místo - Graspo CZ. Vítěz 
v Moravskoslezském kraji (138 firem) - MARLENKA 
international s.r.o., 2. místo - FERRMON s.r.o., 3.místo 
- BRANO a.s.

Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas 
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Generální partner: Vodafone
Oficiální partner: Expobank CZ
Partneři: 201 consulting, AUTOCONT,  
BH Securities, ČESKÁ MINCOVNA, Daquas, 
Fortinet, Fresh Catering, Gerlach, JŠK Advokátní 
kancelář, Klimszova, Kopecký autosalony, Likor, 
Logio, Mediarex, Microsoft, NSG Morison,  
PRESENTIGO, PROGRAM H PLUS, SATUM 
CZECH, Vinařství Maláník – Osička

Více informací o projektu naleznete
na www.oceneniceskychlidru.cz.

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ:
54 % letošních finalistů působí na trhu od 1. poloviny 90. let
OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ zná své vítěze. Do letošního finále se dostalo 89 fi-
rem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1307 společností, 
které vyhověly kritériím soutěže. Celkem 43 % z nich tvoří rodinné firmy, 63 % 
pak působí prostřednictvím svých produktů a služeb v zahraničí.


