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Což takhle svatbu,
princi?

Milí čtenáři,
přemýšlela jsem, co pozitivního v době pandemie napsat…
Ekonomické dopady postihnou mnohé z nás, obzvláště drobní
živnostníci budou mít velké problémy. Tak snad jen chci apelovat
na to, abychom se k sobě chovali slušně, a jak my Češi to umíme,
nezneužívali této smutné situace. Nálada mezi lidmi není dobrá, tak
doufejme, že alespoň trochu pomůže neodvratně se blížící jaro.
Naše stránky jsou už prolnuté jarní atmosférou. Kosmetická značka
MANUFAKTURA přichází s limitovanou edicí jahody a bezového
květu, společnost Potten&Pannen inspiruje jak oslavit jaro
kvalitním vybavením kuchyně, jarní kolekce představuje Klub Pánů
z Ponožkovic nebo obuvnická značka velmi mladého podnikatele
Vasky. Dočtete se ale opět mnoho dalších zajímavých příběhů značek.
A na co zajímavého Vás mohu pozvat v naší části STORES ze světa
kamenných obchodů?

Hradec Králové Region
Convention Bureau

Od našeho posledního vydání se udál velmi významný veletrh, který
vždy jednou za tři roky udává směr v interiérech prodejen a inspiruje
svými designovými a technologickými nápady statisíce odborníků
z celého světa. Co za trendy přinesl EuroShop 2020, se dočtete hned
ve dvou reportážích. Na tomto veletrhu byly také vyhlášeny 3 nejlepší
shop koncepty světa a byla jim udělena cena EuroShop RetailDesign
Awards 2020. I Česká republika nominovala prostřednictvím našeho
časopisu do soutěže zajímavý koncept showroomu. Euroshop
potvrdil, že hlavní trendy dnešního kamenného obchodu jsou
útulné prostředí, flexibilní prostory, personalizace a omnichannel
maloobchod. Retaileři jsou stále více nuceni stavět koncepty svých
kamenných obchodů na silných a nezapomenutelných zážitcích.
Proto může být užitečné uchopit koncept prodejní jednotky jako
třeba divadelní inscenaci. O tom a mnoha dalších zajímavostech ze
světa retailu se v části STORES tohoto vydání také dočtete.

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

www.micehkregion.com
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Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům,
zejména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis
nedostáváte, objednejte prosím na sekretariát@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis nadále
nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na sekretariat@pribehyznacek.cz a Vaše jméno
bude z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také budeme bezplatně
Brands&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po jejím objednání. Vydavatel
se řídí předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování osobních
údajů (identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce korporace jménem, příjmením a adresou 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 značek v ČR formou tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím
osobám. Osobní údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikatele vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání.
S interními zásadami ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.
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Příběh značky Penam

Současnost značky Penam

Pečeno s láskou
již od roku 2000

Společnost PENAM, a.s. letos slaví 20 let. O tom, jak se značka Penam od doby vzniku přeměnila v silnou kvalitní jedničku na pekařském trhu, jak přistupuje k inovacím a optimalizacím produktového portfolia, jaký kus práce odvedlo
obchodní a marketingové oddělení a v neposlední řadě jak společnost přistupuje ke svým zaměstnancům – o tom
všem jsme si povídali s generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Kurčíkem.
Pečeno s láskou již od roku 2000
Do společnosti Penam přišel Jaroslav Kurčík
z Odkolku v době, kdy Agrofert kupoval pekárny
Penam. První nabídku odmítl. Když ale viděl potenciál této pekárenské společnosti, své rozhodnutí
nakonec změnil. Stal se 35letým generálním ředitelem, který budil respekt svými dosavadními výsledky a lehké rozpaky, díky relativně nízkému věku na
tak vysokém postu. Již brzy ale prokázal své schopnosti a dokázal společnost dostat do velmi dobré
finanční kondice díky několika zásadním změnám,
které se do té doby nikdo neodvážil udělat. Vraťme
se ale trošku zpátky. Nejprve totiž pan Kurčík dostal
zadání, a to přímo od Andreje Babiše, aby do několika měsíců zpracoval ambiciózní strategický plán
pro další rozvoj pekáren. V projektu tehdy bylo rozšíření společnosti z Moravy i do Čech a plán, jak se
stát lídrem na trhu (v té době byl PENAM až na třetím místě za United Bakeries a Odkolkem). S touto
vizí současný generální ředitel do funkce nastoupil
a také ji uskutečnil.
Dnes je Penam výraznou a nejznámější značkou
v pekařině na českém trhu a rozšířil výrobu na Slovensko a i do Maďarska. „Snažíme se být lídrem
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v pravém slova smyslu,“ uvádí k tomu Jaroslav
Kurčík. „Chceme přicházet se spoustou inovativních novinek. Analyzujeme spotřebitelské chování,
sledujeme, kam vedou trendy a podle nich nastavujeme inovační plán. Chceme uspokojovat potřeby
zákazníků a povznést pekařinu, aby byla o silných
zážitcích, nezapomenutelných chutích a dalších benefitech z konzumace. Také obchodní model jsme
přesunuli z transakčního na strategický. Chceme
být partnerem pro naše zákazníky, na kterého se
mohou spolehnout. Jdeme s dobou a nastavovat
nové trendy je pro nás každodenní výzva“.

Změna spotřebitelského chování
byla v pekařině velmi těžká
„Za doby minulého režimu se u nás vžilo, že pečivo musí být hlavně levné. Paradoxně ale Češi, kteří
se vracejí ze zahraničí a vypráví o skvělém pečivu,
které na svých cestách ochutnali, nikdy nehodnotí
právě cenu,“ konstatuje Jaroslav Kurčík. „Nabízet
vysokou kvalitu za příznivé ceny nebývá vždy jednoduché, ale je to právě to, o co se snažíme. I když
dnes už máme na trhu dražší výrobky, které jsou
velmi kvalitní a jejich cílová skupina je ochotna si
za ně připlatit, protože vnímá jejich přidanou hodnotu. Je to na například Proteinový chléb, Večerní
chlebík, nebo oceňované chleby z řady Z jádra dobrý. Po revoluci všichni pekaři vyráběli všechno stejné. Je to problém dodneška, kdy mnozí nepochopili,
že je třeba se odlišit a specializovat.
Změna musela projít našimi hlavami a troufám
si říci, že proto jsme dnes unikátní. Byla to dlouhá
cesta a vyžadovala rozdělení každé kategorie do
jasných produktových skupin. Cílem bylo, aby si
všichni zákazníci našli svůj výrobek. Do těchto produktových skupin se snažíme neustále vyvíjet nové
produkty, reagovat na trendy a vytvářet i prémiové

řady. Já vždycky říkám, že je to jednoduché – jako
u Škodovky – máte Fabii, Octavii a Superba – a každý automobil má svoje kupce. I dobrá kvalita pečiva
se dá vyrobit v průmyslovém prostředí. Nebojíme se
zažité věci dělat jinak.“

Zásadní mezníky
v budování brandu Penam
Generální ředitel při svém ohlédnutí za 20 lety
budování brandu Penam vyzvedl dva důležité mezníky ve vývoji, které zásadně změnily postavení
značky.
„Prvním byla výrazná změna obalů, protože
hodně ovlivňují, jak se zboží prodává. Obal ale při
tom nesmí být lepší než obsah. Pokud tomu tak je,
nenastane opakovaný nákup a o ten nám jde. Marketingová strategie, obalový design a celkový vizuál
společnosti je velice důležitý, to není žádný nový
poznatek, ale myslím, že Penam právě v tomto ohledu ušel obrovský kus cesty. Cesta zahrnovala tvorbu produktových řad, budování podznaček, sjednocení produktů 12 pekáren a kompletní optimalizaci
portfolia, i to byla velmi zásadní meta.
S kolegou z marketingu jsme řešili, jak nebýt pouze společností postavenou na hospodářských výsledcích, ale přáli jsme si, aby i lidé z byznysu znali
Penam i jinak, jako určitý lovebrand. Náš marketing
je poměrně specifický a efektivní, protože naše prostředky do marketingu nejsou nijak obrovské, i když
jsme velcí. Jdeme jinou cestou, chceme dělat chytrý
marketing. Pekařina je složitá v tom, že pokud nemáte nějak unikátní výrobek, děláte reklamou službu i konkurentům. Kvůli tomu vytváříme značkové
jedinečné produkty, jako třeba už zmiňovaný Večerní chlebík. Hodně se nyní soustředíme i na sociální
sítě, protože se tam pohybují převážně mladí lidé
a ti jsou pro nás velmi důležití. Ale ještě před pěti
lety jsme na sociálních sítích v podstatě nepůsobili.
V tomto ohledu jsme udělali velký kus práce. Dnes
si vybíráme mezi influencery ty nejlepší, sledujeme
zajímavé youtubery a hledáme vycházející hvězdy
z těch, kteří nás oslovují. Influencery si ale nekupujeme, jde nám o spolupráci, která je postavena na
vztazích a radosti z výrobků. Také náš sponzoring
je zaměřen na malé děti a sportovní akce, podporujeme dobrou věc a vytváříme první asociace k naší
značce. Snažíme se vychovávat si svoje budoucí zákazníky. Nosnou myšlenou je, že značka má provázet člověka celým životem, tedy už od dětství. V ne-

poslední řadě je nezanedbatelnou složkou našeho
marketingového mixu několik stovek aut s polepy,
které lze vnímat jako jezdící billboardy.“

Optimalizace produktového portfolia
„Důležitá při budování brandu byla také optimalizace položek. Pokud jich má spotřebitel na výběr
příliš mnoho, pak se v tom ztrácí. Zredukovali jsme
tedy vybrané produkty, začali jich vyrábět méně,
ale s jasně vydefinovaným spotřebitelem,“ říká Jaroslav Kurčík. „Za posledních 5 let se nám hodně
změnilo produktové portfolio. Výroba má tři pilíře
a všechny jsou důležité. Vyrábíme segment neznačkových nebalených výrobků, privátní značky pro
řetězce a vlastní značkové výrobky, které jsou čím
dál důležitější. Když máte silnou značku a oblíbené
výrobky, jste určitě lepší obchodní partner než neznámý výrobce neznačkového pečiva. My navíc nedodáváme jen produkty, ale i skvělý servis. Starost
o pekařinu prostě chceme převzít na sebe.“

Inovace a vývoj vlastními silami
„V naší branži je velmi těžké odlišit se od konkurence jen produkty, které přinese například dodavatel,“ zdůrazňuje Jaroslav Kurčík a dodává: „Pro
nás je důležité, že nápady vznikají uvnitř firmy. Je to
otázkou nastavení firemní kultury a sounáležitostí
se společností. Takovou firemní kulturu se snažíme
budovat a podporovat, ačkoliv je to samozřejmě jen
její malá část. Zbývající je respekt ke kolegům, pekařině a nadšení z ní.
Náš toustový chléb je hodně známý kvůli kauze
s dotacemi, ale byli bychom rádi, kdyby byl známý
i svou kvalitou. Do projektu toustových chlebů se
zapojila řada našich odborníků, kteří na vývoji tvrdě
pracovali. Nic nepodcenili a už na začátku vyjeli do
mnoha zemí Evropy a ochutnali přes 80 toustů. Do
našeho toustu pak dali to nejlepší z nich. Připravili
totiž velmi kvalitní toust, kterému tím, jaký je, velmi
narostly prodeje. Podobným způsobem se snažíme
vyvíjet a vyrábět naše další nové produkty.“

5

Současnost značky Penam

Předseda představenstva a generální ředitel
společnosti PENAM, a. s., Ing. Jaroslav Kurčík,
převzal z rukou ministra zemědělství
Ing. Miroslava Tomana, CSc. diplom za inovaci
roku 2019 v oblasti bezpečnosti a kvality výrobků.

„Zaměstnanci jsou pro nás důležití, bez
nich bychom nebyli tam, kde jsme,“
říká současný generální ředitel a zdůrazňuje, že to
není klišé. „Jsem toho názoru, že dobrá společnost
má být hodnotným aktivem i pro zaměstnance.
Chceme být stabilním zaměstnavatelem, ale také
usilujeme o to, aby se naši lidé v práci dobře cítili.
Proto jsme začali budovat značku s cílem, aby naši
zaměstnanci svého zaměstnavatele mohli s hrdostí
doporučit svým známým a přátelům. O tom však
musí být sami přesvědčeni. Je to dobré pro ně samotné, protože si spoluutváří kolektiv, tolik důležitý
pro pohodové vztahy na pracovišti. Ale zároveň je
to pozitivní i pro společnost, které vzniká menší riziko s přijímáním nekvalitních zaměstnanců.
Hodně jsme investovali také do denních místností. Chtěli jsme vytvořit příjemné a vzdušné prostory pro odpočinek a relaxaci a to se nám podle
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Lorem ipsum

slov našich zaměstnanců také podařilo. V denních
místnostech mají například free wifi, kávu zdarma,
jídelní automaty, nebo dokonce třeba masážní křeslo. Místnosti jsou opatřené i televizemi, které používáme jako komunikační kanál pro sdělování interních informací. Design místností má za cíl evokovat
přírodu, proto zde používáme přírodní barvy, fototapety, živé květiny atd. Pekařina bohužel nepatří
k oborům s nejvyššími platy, ale o to víc se snažíme
skládat puzzle třech P – peníze, pracovní prostředí
a pracovní náplň.“

Hold začátkům značky Penam
„Podniky byly za socialismu sdružovány do větších celků a po revoluci spousta generálních ředitelů podniky zprivatizovala. Pak ale začaly přicházet
do Čech řetězce a 12 silných hráčů na moravském
pekařském trhu si začalo uvědomovat, že je třeba
se zase sdružit, aby proti nim obstáli. Musela to být
tehdy velká odvaha vzdát se svého 100% podílu ve
prospěch sloučeného uskupení s původním názvem
TERO Rosice, předchůdcem značky PENAM,“ konstatuje Jaroslav Kurčík. „Byla to klíčová záležitost,
vložit svoje pekárny a rozdělit si podíly. Kolem roku

2000 hledali název a z Pekáren na Moravě vznikl
Penam. Rozšířením společnosti o české pekárny
však ale název nemělo smysl měnit, a tak historicky
zůstal. V roce 2007 byla dostavěna plně automatizovaná pekárna Zelená louka u Prahy, která se pyšní
unikátní technologií výroby. Tato pekárna u nás i ve
střední Evropě patří ke špičce a dnes je největší pekárnou v ČR. O několik let později byla nově vybudována i pekárna v Rosicích u Brna, která vychází
z know-how Zelené louky.“

Ocenění pro Penam
º	Zisk zlatého a malého delfína
v soutěži Marketér roku
º	3. místo v soutěži
Ambasador kvality České republiky
º	Každoročně oceňované chleby v soutěžích
Chléb roku a Česká chuťovka
º	3 získaná ocenění v prestižní soutěži
Inovativní výrobek roku
º	Výrobky nesoucí významné označení Český
výrobek, Klasa nebo Česká cechovní norma
º	Zapojení do projektu Zodpovědná firma
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Příběh značky Noravank

Současnost značky Noravank

Název značky Noravank s podtitulem „vína plná slunce“ je podle jednoho z nejkrásnějších klášterů na jihu Arménie.
Stojí na konci krasového kaňonu, plného jeskyní, v nichž archeologové postupně odkrývají unikátní vykopávky. Mezi
nimi i 6 tisíc let staré nádoby na zpracování a zrání vína, se kterými souvisí i fakt, že se jedná o nejstarší prokázanou
výrobu vína na světě. Zajímavostí je, že už tehdy pěstované odrůdy vína se tam pěstují dosud, a tak i dnes mají lidé
šanci ochutnat víno, které se pilo před 6 tisíci lety a které jinde na světě není pěstováno. Tento požitek se podnikatelé
Richard Žalud a Martin Mrázek rozhodli zprostředkovat i lidem v Čechách.
„Dělali jsme jeden projekt v Moldávii a poprvé
jsme ochutnali vína z této černomořské oblasti,“ začíná vyprávět podnikatelský záměr dnes evidovaný
pod společností Welltex, s.r.o. jeden ze spolumajitelů – Richard Žalud. „A jak jsme tam tak jezdili, tak
jsme často vína ochutnávali. Poznávali jsme skvělá
vína a chtěli jsme, aby i naši přátelé měli příležitost
je ochutnat. Z přátel se postupně stali zákazníci
a z nových zákazníků přátelé. U toho jsme zjistili,
že v podstatě nikdo z této oblasti do Čech kvalitní

vína nedováží. V té době jsme právě koupili starý
barokní dům v centru Litoměřic, a tak se propojení
krásně nabízelo. Přidali jsme k tomu i vína z Gruzie
a Arménie a přivezli tak do Čech trochu opomíjené,
ale o to zajímavější chutě.
Postupně jsme vybudovali showroom pro tato
vína, veřejnosti přístupnou vinotéku a vedle toho
velkoobchod. Dům číslo 4 v Mostecké ulici jsme
kompletně zrekonstruovali a vytvořili v něm prostory pro eventy od 12 do 120 osob. V podzemí se

nachází unikátní 2 patra původně gotických sklepů,
sloužících jako degustační sklepy pro ochutnávky.
Víno chutná ve sklepě vždy o trochu lépe. Je zde
možnost degustace ve dvou sklepech pro 12 nebo až
25 osob. Příjemnou atmosféru ochutnávek doplňují
Richard a Martin osobními zkušenostmi a zajímavostmi o jednotlivých vínech a vinařích.
Zajímavostí je, že zde návštěvníci mohou ochutnat i vína vyráběná tradiční metodou vinifikace
v nádobách „Qvevri“. Jde o vejcovité hliněné nádo-

by používané pro výrobu, zrání a skladování vína.
Vinařský proces zahrnuje lisování hroznů a následné nalévání šťávy, hroznových slupek a jadérek do
Qvevri, které je utěsněno a zakopáno v zemi, kde
víno následně kvasí po dobu jednoho až šesti měsíců. Vzniká naturální víno s velmi osobitým charakterem a mnohovrstvou chutí. Do sklepů Noravank
je dovážena i spousta vín z netradičních, autochtonních odrůd nepěstovaných nikde jinde v Evropě.
Vinárna v tomto krásném domě mezi dvěma
kostely v historickém centru Litoměřic si hned po
otevření našla své příznivce. „Je otevřena každou
středu až sobotu odpoledne a před návštěvou doporučujeme rezervaci místa, hlavně večer bývá beznadějně obsazeno,“ podotýká Martin. „Hosté zde
vychutnávají netradiční chutě vín a také ve vinárně
pečený náš vlastní kváskový chléb. Někdy hosté
i vtipkují, že tam chodí hlavně na něj.“
Vzhledem k letitým zkušenostem Richarda
a Martina z oboru 3D reklamy nabízí vína i jako
dárkové předměty firemním zákazníkům, samozřejmě s možností opatření logem zákazníka.

www.noravank.cz
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Příběh značky CUP&CINO

Více motivace ve vaší firmě,
větší úspěch v podnikání
Káva jako od baristy pouhým stisknutím tlačítka -

koncept kávy, který přesvědčí
Společnost Omega CZ spol. s r. o. je od svého vzniku, v roce 1991, 100% privátní společnost nabízející kvalitní služby
v oblasti dodávek strojů, zařízení, surovin a kompletního servisu pro pekárenské a cukrářské provozy. Její portfolio
dodávek do interiérů prodejen a služeb je opravdu široké. Díky zařizování interiérů cukráren a pekáren, se dostali
k dodavateli, který nabízí nejen kávu nebo nejen kávovary, ale obojí. A tak slovo dalo slovo a Omega CZ získala
exklusivní zastoupení německé firmy CUP&CINO, která má už 30 let vlastní pražírnu kávy a vyrábí zároveň
nejmodernější kávovary.
Původně firma CUP&CINO prodávala kávovary,
ale pak zjistila, že je ekonomicky lepší pronájem
a servis nájemci, co do dodávek kávy, čištění a servisu při poruchách. Vymyslela funkčně prvotřídní
kávovar na plnohodnotnou espresso - kávu a přitom
designově krásný.
Kávovar využívá výhodu automatického stroje
pro mletí a stlačení kávy a pákového stroje pro
přípravu espressa. Odpadají náročná školení pro
baristy a současně je zajištěna konstantní kvalita
kávy i našlehaného mléka. Hybridní profesionální

kávovar, který vyrábí kávu jako od baristy pouhým
stisknutím tlačítka, si můžete pronajmout. S ním
získáte řešení kávy včetně kompletního technického servisu pro případ nouze a poradenství s know-how. Odpadá s ním také časově náročné čištění.
Z důvodu jednoduchosti je postaven na systému Plug&Play, kdy jednotlivé komponenty se dají
jednoduše vycvaknout a vyměnit. Kávovar může
být díky této svojí modulární konstrukci opraven
stejně rychle jako závodní vůz při zastávce v boxu
depa.

CUP&CINO
garance skvělé kávy, lepší podnikání
Kávovar CUP&CINO ve vaší firmě, restauraci,
čerpací stanici, sortovním klubu a podobně je více
než jen zařízení, které kávu připraví. Je skutečnou
motivací zaměstnanců a otevírá dveře novým zákazníkům. Zákazník je pro vás důležitý, a proto mu
podáte pouze tu nejlepší kávu. V gastropodnicích
prodej pomocí trendových nápojů CUP & CINO trvale roste a generujte nové zákazníky. Jediným stiskem tlačítka dokáže připravit vynikající espressa,

speciální kávové nápoje, latte art, konzistentí
mléčnou pěnu i vodu na čaj různé teploty přesně
na určitý typ čaje.
Koncept zápůjčky kávovarů CUP&CINO je
na principu již naprogramovaného kávovaru
dle potřeb nájemce, spolu se šálky, kávou a marketingovou podporou. Velikou výhodou pro nájemce je to, že se nemusí zavazovat k žádnému
odběru kávy, ale díky internetovému připojení
vždy na konci měsíce se vzdáleně firma Omega
podívá na jeho spotřebu a pošle další odpovídající množství kávy. Uživatel pronajatého kávovaru
platí prostě pouze za spotřebované porce kávy.
To je také výhoda například pro kanceláře typu
open space, protože například v době dovolených káva nestárne.

Servis a neustálý upgrade
„Také děláme klientům, kteří mají od nás zapůjčený kávovar CUP&CINO, neustálý upgrade.
Jsme připojeni přes internet, a když přijde nový
trend, hned ho aplikujeme u klientů,“ uvádí
majitel OMEGA CZ - Mgr. Igor Macášek. „Díky
trvalému připojení na internet je nejen upgradován software kávovaru, ale i aktualizovány a doplňovány receptury. Prostřednictvím telemetrie
kontrolujeme také technický stav daného stroje.
Oddiagnostikujeme problém ještě dříve, než nastane. Snižuje se tím doba nefunkčnosti stroje.
Technik prostě přijede a modul vymění. Tato
služba je v ceně pronájmu.“

Dokonalý zážitek z kavárny na 2 m2
Designové linie CUP&CINO jsou opravdu
atraktivní a nabízejí pravou atmosféru „útulné
kavárny“. Od malých štíhlých modulů pro maloobchod, pekárny či čerpací stanice existují
moduly až po velké, evokující atmosféru útulné
kavárny. Celý modul je nasvícený a samotný kávovar také lehce svítí. Rám modulu lze vyrobit
i v korporátních barvách, může být opatřený
logem či třeba digitálním nosičem. Samotný kávovar je ideální kombinací pákového stroje a automatu. Káva z CUP&CINO je vždy jako káva od
profesionálního baristy.

www.omega-barista.com
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PŘÍBĚH
Značka CUP&CINO byla roku 1995
panem Frank Eppingem s cílem
revolucionizace kávového odvětví.
Zatímco ve svých začátcích společnost
prodávala především kávovary, nově
lze i díky širokému spektru nabízených
produktů a služeb společnost
označit za komplexního partnera
cateringového odvětví.

BARISTAONE
Uvedení nové řady kávovarů
BaristaONE, s vlastně
vyvinutou Miracle Milk Foam
technologií. Kvalitní káva na
pouhý stisk tlačítka.

NAPĚŇOVAČ MLÉKA
Uvedení nového kávovaru
na trh s možností napěnění
mléka pouhým stiskem
tlačítka.

EXPANZE DO RAKOUSKA
Z původního německého
trhu expanduje CUP&CINO
do Rakouska.

2020

2018

CUP&CINO V ČR
Značka CUP&CINO vstupuje
na český trh v zastoupení
společností Omega CZ, spol.
s.r.o., jejíž aktivity sahají od
pekárenství po strojírenství.

CUP&CINO NADACE

2017

Založení nadace, která z 2
centy z každého prodaného
poskytuje pitnou vodu pro
děti a dospívající v Etiopii.

2013

2009

PRÉMIOVÉ ČAJE TEAaMO
CUP&CINO zakládá vlastní
značku prémiových čajů
TEAaMO.

1998

1995

VZNIK CUP&CINO
Společnost CUP&CINO byla
založena roku 1995 panem
Frank Eppingem.
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Potten & Pannen - Staněk

Čerstvé bylinky vždy po ruce

Kvalitní vybavení kuchyně

& oslavy jara

T

oužíte po jídle provoněném čerstvými bylinkami, ale postrádáte schopnosti zkušeného zahradníka? Tento problém vyřeší inteligentní květináč Véritable Exky SMART se dvěma základními náplněmi, bazalkou
a petrželí. Díky automatickému zavlažovacímu systému a zabudovanému
LED osvětlení se vašim bylinkám bude skvěle dařit a vy tak budete mít
vaše jídlo ochuceno čerstvými bylinkami v BIO kvalitě nejen na jaře, ale
i po celý rok. Po sklizni můžete navíc zásobníky naplnit jinými rostlinami
a obohatit tak svůj jídelníček o další chutě a vůně.
Inteligentní květináč je k dostání
na www.pottenpannen.cz za 4 680 Kč.

Úspěšná česká společnost Potten & Pannen – Staněk již 28 let svojí existence zdařile rozvíjí svou primární vizi: Zkušeným
profesionálům i nadšeným amatérům dát do rukou dokonalé nástroje z produkce těch nejlepších světových značek,
na jejichž kvalitu se mohou bezvýhradně spolehnout.
Vaření je stále trendy a Češi si ho užívají. Rádi tak zainvestují do kvalitního vybavení kuchyně, jako je nádobí či spotřebiče. Důležitá je však pro ně i estetická stránka. V kuchyni se chtějí zkrátka cítit dobře. Barevné doplňky a designové
spotřebiče dokáží rozsvítit každý interiér. Trendy v gastronomii určuje Potten & Pannen – Staněk a na těchto stránkách
vám představuje svoje tipy na oslavy Velikonoc.

Villeroy & Boch Spring Fantasy
pro jedinečnou velikonoční atmosféru

N

echte se unést novinkami jarní kolekce prémiového porcelánu Spring
Fantasy, která přinese do vaší domácnosti jarní slunce, květy a roztomilé
velikonoční zajíčky.

Pro tuto kolekci je typická kombinace teplých odstínů barev připomínajících sluncem prozářené jarní dny.
Esteticky vydařený design porcelánu oblých tvarů vkusně doplňuje jemná
zelená linka a krásný květinový reliéf.
K dostání na www.pottenpannen.cz

Forma na koláče
všeho druhu Emile Henry

Hnětení těsta stylově
v míse Mason Cash

S

K

lané quiche či sladké koláče s nejrůznějšími náplněmi, s tím vším si
poradí hluboká koláčová forma francouzské značky Emile Henry.
Díky vysoce kvalitní keramice je vhodná jak do klasické, tak do mikrovlnné trouby. Materiál je navíc odolný vůči prudkým změnám teploty. Není
tedy problém si těsto předpřipravit, uložit jej přímo ve formě do mrazáku a poté přemístit rovnou do předehřáté trouby. Hotový pokrm můžete
servírovat přímo z koláčové formy. Uvidíte, že žlutá barva prozáří vaše
jarní stolování.

oslavám jara neodmyslitelně patří mazanec z domácího kynutého
těsta. Zadělejte si na něj v kameninové míse prémiové značky Mason
Cash. Kamenina je sice těžší než obyčejná keramika, ale vyšší váha
zaručuje, že vám mísa při hnětení těsta nebude vyklouzávat z ruky. Tento
materiál zaručuje i odolnost vůči poškrábání a otěru.
Bytelná mísa ve vznešeném anglickém designu je dostupná
v mnoha barvených provedeních a ve 3 velikostech
na www.pottenpannen.cz v ceně od 805 Kč.

K dostání na www.pottenpannen.cz, Ø 28 cm za 915 Kč.

Výkonný kuchyňský robot
KitchenAid Artisan

H

ledáte pomocníka, který si poradí se všemi nástrahami pečení
a k tomu bude vypadat neodolatelně? Kuchyňský robot Artisan
KSM175 značky KitchenAid zastane oba tyto požadavky. Díky vhodnému
výběru nástavců a možnosti nastavení různých rychlostí zvládá šlehání,
míchání i hnětení a dokonale propojí všechny ingredience v jeden celek.
Jedinečný design a zelená barva zase zaručí, že se robot stane dominantním a hlavně multifunkčním doplňkem ve vaší kuchyni.
Robot je k dostání na www.pottenpannen.cz za 18 190 Kč.

www.pottenpannen.cz
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Příběh značky Maple Liqueur

pšeničná whisky a téměř všichni si ji oblíbili. Zákazníci tak začali vymáhat „žitnou“ (což v té době
byla pšeničná whisky s malým přídavkem žita)
a postupně slovo žitná obsadilo v Kanadském slovníku výraz pro whisky. S přibývajícím časem se do
spektra obilovin na výrobu whisky přiřadily oves
a kukuřice a v současné době žito už ani není nutným komponentem při výrobě Kanadské whisky.
Termíny Kanadská whisky, žitná a Kanadská žitná
jsou legálně zaměnitelné a žádné specifické zrno
není zapotřebí k její výrobě.
Podle Kanadského práva je několik nutných
podmínek k tomu, aby whisky mohla být nazývána
Kanadská whisky – tj. musí být vyrobená v Kanadě,
destilovaná z obilného kvasu, uložena nejméně na
tři roky v dřevěných sudech s obsahem menším než
700 litrů a produkt musí mít „vůni, chuť a charakter
všeobecně přisuzovaný kanadské whisky“.

Lahodný originální dárek
nejen pro přátele, ale i obchodní partnery či klienty
Original Canadian XO Maple Liqueur patří do zvláštní a jedinečné rodiny whiskových likérů a je unikátní směsí čistého
přírodního javorového sirupu a jemné Kanadské whisky. Díky originální receptuře si Original Canadian XO Maple Liqueur
zachovává zcela výjimečné postavení na trhu a zakládá zcela novou kategorii likérů.
Firma Canadian Maple Romana Hříbala a kanadského investora Dennise Rotha koupila v roce
2013 od Kanaďanů recepturu na javorový likér
a dnes prodá čtyři a půl a tisíce lahví ročně. Zhruba třetina jde na export, který směřuje především
do Německa a do Holandska. Může se také pyšnit
tím, že dodává i pro potřeby kanadského velvyslanectví u nás. Výrobců likéru podobného typu
je velmi omezené množství a Original Canadian
XO Maple Liqueur je unikátní v tom, že prakticky
nemá obdoby. Pro uspokojení zvyšujícího se zá-

jmu společnost Canadian Maple stále hledá nové
zájemce o distribuci a prodej tohoto likéru.
Přestože byl tento jedinečný kanadský nápoj
doposud nabízen zejména na severoamerickém
kontinentě, dnes, díky novému vlastníkovi, je uváděn na evropský trh. Likér si zachovává své zcela
výjimečné postavení, a to i díky tomu, že se při
jeho výrobě důsledně dbá na dodržení původní
receptury a tradičních technologických postupů.
Je vyráběn za použití stejných surovin poskytovaných původními kanadskými dodavateli a i tím

si zachovává stejnou kvalitní chuť, která jej tak
proslavila mezi spotřebiteli na severoamerickém
kontinentě.
Pouze ten nejlepší javorový sirup z provincie
Quebec se smí použít ke smíchání s minimálně
3 roky starou whiskou vyráběnou v provincii Alberta. Ostatní přísady, jako je líh, karamel a javorová esence jen doplňují tento základ a výsledný
produkt pak nabízí jemnou, znamenitě vyrovnanou chuť, tmavě nazlátlou barvu a výraznou
vůni.

Původ značky
Nápoj Original Canadian XO Maple Liqueur
započal svoji kariéru jako jeden z řady produktů
firmy Maple Leaf Distillers, založené ve Winnipegu,
hlavním městě kanadské provincie Manitoba. Po
několika letech byla celá výroba převzata firmou
Angostura Holdings Limited se sídlem na Trinidadu,
která tento likér vyráběla ve Winnipegu až do roku
2009. Poté však Angostura v rámci restruktualizace
svých závodů převedla většinu výroby do
jiných zemí a pobočku ve Winnipegu uzavřela.
Přerušením výroby tak originálního nápoje
vznikla mezera nejen na trhu, ale I v uspokojování
spotřebitelské poptávky. Proto se skupina investorů
z Kanady a z České republiky pokusila koupit
licenci a na jejím základě I originální recepturu.
Recept na Original Canadian Maple Liqueur
koupil Ing. Roman Hříbal společně s kanadským
investorem Dennisem Rothem po ročním
vyjednávání od Angostura Holdings. V roce 2013
založili firmu Canadian Maple, která sídlí kousek
od kanadského Winnipegu, ovšem výroba likéru
probíhá v obci Prádlo v Plzeňském kraji, v rodinné
likérce Jenčík a dcery. Tím byl Original Canadian
XO Maple Liqueur zachráněn pro budoucnost.

Originální receptura
Original Canadian XO Maple Liqueur si jako originál mezi všemi whiskovými likéry zachovává zcela výjimečné postavení. Při jeho výrobě se dodržuje
původní výrobní postup stejně pečlivě jako výběr
těch nejkvalitnějších surovin a dodavatelů. Používají se pouze přírodní komponenty bez jakýchkoliv
umělých přísad a konzervantů. K jeho doslazení se
používá přírodní cukr a likér neobsahuje žádnou kukuřičnou fruktózu. Všechny ingredience pro výrobu
se dováží z Kanady přes oceán do Prádla, protože
výroba v Kanadě by se ekonomicky nevyplatila.
Základem likéru je čistý přírodní javorový sirup
pocházející z provincie Quebec. Na získání jednoho
litru sirupu je potřeba přibližně 40 litrů mízy, která
se sbírá buď do jednotlivých nádob připevněných
ke stromu, nebo pomocí potrubí vedoucího mízu
z jednotlivých stromů do sběrné nádrže. Surová
míza obsahuje pouze 2 % cukru, takže se musí vařit
tak dlouho, až se zahustí a dosáhne 66 % až 67,5 %
cukerného obsahu. Další základní ingrediencí je
kanadská whisky vyráběná v provincii Alberta. Pro
její výrobu se na rozdíl od whisky americké používá nejen žito, ale i obiloviny jako pšenice, oves či
kukuřice. Výsledný destilát je tak oproti americ-
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Original Canadian XO Maple Liqueur
vhodný jako firemní dárek pro muže i ženy
kým whisky jemnější a vhodnější k míchání, což
podporuje i povolení částečného zrání v nových
a použitých sudech, kde musí ležet minimálně po
dobu tří let. Na základě tajné původní receptury
je základ likéru, navíc ve vhodném poměru, doplněn o líh, karamel a javorovou esenci. Výsledkem
je nápoj elegantní tmavě nazlátlé barvy, expresivní
javorovokaramelové vůně a jemné vyvážené chuti.
Přestože jeho detailní receptura zůstává utajena
a přísně chráněna, rádi se s vámi podělíme o několik faktů, týkajících se dvou hlavních ingrediencí.

JAVOROVÝ SIRUP
Faktem je, že na dosažení kvalitního javorového
sirupu nestačí pouze postávat u stromu a čekat,
až hotový sirup nateče do připravené nádoby. Javorový sirup je velice jedinečný produkt, protože
jeho chuť a barva se mění podle ročního období, ve
kterém je získáván. Během šesti týdnů od prvního
jarního tání do prvního rozpuku javorových květů,
kdy tekutiny v žílách stromů začnou nabývat hořkost, se odebere asi 10 % cukrové zásoby stromu, tj.
v průměru 20 až 60 litrů z jednoho stromu.
S postupujícím časem podíl fruktózy a glukózy
v javorové šťávě zvolna stoupá, kdežto obsah cukru
se pozvolna snižuje. Tyto proměny mají za následek
změnu barvy a chuti javorové šťávy. Míza obsahuje
asi 3 % cukru na začátku sezóny, ale jen polovinu na
jejím konci. To znamená, že šťáva z tohoto období
se musí vařit déle a sirup je proto tmavší a výraznější chuti. Na začátku sezóny je sirup v podstatě čistý
s velice jemnou, sladší chutí, kdežto sirup z konce
sezóny je tmavý a vice karamelizovaný. Kanadská
klasifikace používá jako stupnici hodnocení kvality prostupnost světla sirupem, přičemž kategorii 1.
je přiřazená nejsvětlejší barva a kategorii 3. barva
nejtmavší. Na míchání s whisky při výrobě likéru
Original Canadian XO Maple Liqueur se používá
sirup nejvhodnější kategorie 1.

Produkt je dodáván na trh v kartonech po
6 lahvích opatřen logem výrobce. Lahev je z čirého
skla a její tvar je chráněn jako průmyslový vzor
v Evropské unii. Lahev má obsah 0,7l a může být
dodávána i v exklusivním dárkovém obalu. Obal,
vyroben společností Logik, dotváří z produktu
luxusní dárkový firemní předmět pro obchodní
partnery a klienty. Díky svojí jemné a vyvážené
chuti Original Canadian XO Maple Liqueur lze
popíjet čistý s kostkou ledu. Muži ocení jeho chuť
v kombinaci třeba s doutníkem, ženy ho mohou
volit zase například ke zmrzlině, kávě nebo třeba
na palačinky.
			

WHISKY
Kanadská whisky se zrodila zhruba sto let poté,
co se první přistěhovalci usadili v nové krajině.
Před dvěma stoletími kanadští mlynáři začali dělat
whisky z toho, co jim zbylo z úrody, což byla vesměs pšenice. Postupně někdo z nich zjistil, že když
přidá trochu žitného kvasu do výrobního procesu,
dosáhne se více kořeněné chuti - a známý a oblíbený kanadský styl whisky byl na světě.
Protože žito obsahuje silnější a kořeněnější esence, tato nová whisky nabídla více chuti než čistá

Original Canadian XO Maple Liqueur
si můžete objednat na stránkách výrobce:
www.mapleliqueur.eu
nebo u distributorů
www.la-vin.cz
www. bestdrink.cz
www.stramis.cz/lor-special-drinks-s-r-o
Případně v kamenném obchodě F. L. Věk v Plzni
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Současnost značky s.Oliver

Módní značka

expanduje
Ovšem na našem trhu jsou díky historii různé generace obchodů. Ty nově otevírané mají unifikovaný styl.“

Omnichanell

Značka s.Oliver je na českém trhu již
od roku 2004 a vloni to bylo 10 let,
co je vlastněna stoprocentně mateřskou firmou. Minulý rok bylo ještě
významnější jubileum a to 50 let od
svého založení panem Berndem
Freierem v německém Würzburgu. Na českém trhu si pod vedením
Ing. Vladislava Hypše, Country manažera s.Oliver CZ/SK, v posledních
letech vede skvěle, může se pyšnit vzrůstajícím trendem, má chuť
expandovat a hledí pozitivně vpřed.

Prostřednictvím více než sedmi tisíc prodejních
míst značka působí ve třech desítkách zemí po celém světě. Významný a nejrychleji rostoucí odbytový kanál značky představuje elektronické obchodování. E-shop s.Oliver byl před lety na německém
maloobchodním trhu odbornou veřejností vyhodnocen jako nejlepší internetový obchod v oblasti
módy. Ani na českém trhu firma nezůstává pozadu.
Od roku 2017 úspěšně rozvíjí on-line objednávání
s možností vyzvednutí zboží na prodejně.

Móda pro všechny
Zakladatel společnosti Bernd Freier v roce 1969
do Německa dovezl tisíce barevných kostkovaných
košil přímo z Indie a začal je prodávat v obchodní
pasáži ve Würzburgu. A kostka se rychle stala hitem

a typickým znakem značky. Od legendárních kostek značka s.Oliver postupem času získávala svou
tvář módní značky, ve které najdete hravost, neformálnost, přirozenost i eleganci. Portfolio společnosti zahrnuje vlastní produktové řady s dámskou,
pánskou i dětskou módou. Do skupiny patří i dámská designová značka Comma, se kterou společnost
úspěšně expanduje na úrovni B2B velkoobchodní
spolupráce.

Udržitelnost
I když je firemní politika s.Oliver stále založena
na myšlenkách jejího zakladatele, je nutné se dívat do budoucna a vnímat důležitost udržitelnosti.
I proto se skloňují termíny jako ekologie a životní
prostředí, s čímž je spojená např. ekologická výroba džínoviny, práce s recyklovanými materiály či
udržitelná bavlna. Od začátku loňského roku byly
všechny činnosti spojené s udržitelností sjednoceny
pod heslem „WE CARE – for PEOPLE, the PLANET
and the FUTURE“.

„Nebylo tomu ale tak po celou dobu fungování
na českém trhu,“ říká Vladislav Hypš. „Do roku
2009 působila značka u nás a na Slovensku pod
jiným vlastníkem. Z interních důvodů se mateřská společnost rozhodla společnost a všechna její
práva koupit. Od roku 2009 jsme se snažili nastavit změny a kroky vedoucí k implementaci všech
standardů společnosti a zlepšení rentability. Dnes
už můžeme s radostí konstatovat, že jsme dosáhli
ekonomické stability.“

Expanze
V současnosti provozuje v České republice dcera
německé centrály 12 retailových prodejen a 3 outletové prodejny. Na Slovensku pak 3 retailové prodejny. Má také svoje velkoobchodní partnery a nebrání
se ani rozšiřování formou franchis.
„S cílem značku ještě více posílit se snažíme expandovat,“ uvádí generální ředitel. „Ovšem jdeme
cestou efektivní selektivní expanze. Hledáme další
projekty v regionech, ale nechceme žádný masívní
nerentabilní růst.
Co se týče vizuální identity obchodů, postupujeme podle celoevropských standardů obchodů.
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Klinika Entner

Hranici nespokojenosti
se svým zevnějškem lze posunout
Chirurgie Entner je soukromé chirurgické pracoviště, kde se provádějí výkony z oblasti obecné, estetické a plastické
chirurgie, převážně v lokálním znecitlivění. Svým klientům poskytuje kosmetické výrobky MUDr. Entnera pro následnou
péči o pleť. Vzhledem k dlouholeté chirurgické praxi pana primáře Entnera v zahraničí se snaží dopřát pacientům v ČR
srovnatelnou péči, jakou byl zvyklý poskytovat svým klientům např. v Německu. Individuálně přistupuje ke každému,
kdo má zájem se nechat ošetřit. Od malých zákroků, typu oprava staré jizvy, odstranění výrůstků na kůži až po odstranění přebytečné kůže na horních i dolních očních víčkách, liposukce problematických partií, chirurgické odstranění
pocení u žen i mužů, modelaci prsou apod.

My jsme MUDr. Michaela Entnera
požádali, aby nám ve třech článcích
na pokračování přiblížil témata:
liposukci, operaci prsou
a operaci v obličeji.

Zvětšení prsů pomocí
implantátů (augmentace)
Jedná se a druhou nejčastější operaci v estetické chirurgii po liposukci. Jen ve Spojených státech
bylo v roce 2018 provedeno více jak 750 000 zvětšení prsu za použití implantátů. Historie této metody
je dlouhá. V roce 1962 byl vyvinut silikonový implantát firmou Dow Corning. Od té doby šel vývoj
někdy dosti klikatou, ale stále vpřed mířící cestou.
První implantáty byly naplněné silikonem, který
byl sice elastickým, ale poměrně tvrdým silikonem.
(i v Česku vědec Otto Wichterle a jeho tým vyrobili
několik silikonových implantátů).
Cílem dalšího vývoje bylo vytvoření silikonu ve
formě gelu tak, aby implantáty uložené v prsu měly
přirozený tvar a byly přirozené i na dotek. Na konci
sedmdesátých let došlo k poměrně nečisté kampani
proti silikonovým implantátům, kdy konkurence firmy Dow Corning tvrdila, že v důsledku augmentace
dochází někdy k bolestem hlavy, únavě, zánětům
kloubů a celé řadě dalších symptomů. Ve Spojených státech bylo proto zakázáno používání těchto
silikonových implantátů a používaly se implantáty
naplněné fyziologickým roztokem. Výsledky byly
samozřejmě podstatně horší než u implantátů silikonových. V Evropě nedošlo k takovému extrému,
ale pochyby a nejistota zůstaly. Po několika letech
se prokázalo, že veškeré výše popsané symptomy

nemají se silikonovými implantáty nic společného.
Přelomovou fází byl vývoj polotekutého silikonu
(cohesive gel), kterým implantáty začaly být naplňovány. Další novinkou byly implantáty se strukturovaným povrchem jejich obalů. Je zajímavé, že ve
Spojených státech se tento typ implantátu používá
podstatně méně než v Evropě. Začaly se vyrábět
implantáty různých tvarů. Dnes firmy, které vyrábí
tyto implantáty, často nabízí 20-30 i více typů implantátů. Je proto někdy i pro erudovaného operatéra dosti těžké se v tomto množství vůbec vyznat.
V poslední době se ve velmi malém množství u operovaných pacientek, které mají implantáty s drsným obalem, objevil anaplastický velkocelulární
lymfom a je zajímavé, že jeho výskyt u implantátů
s hladkou stěnou praktický neexistuje. Okrajově je
možno se zmínit i o zvětšení prsou za použití vlastního tuku. Dá se říci, že se jedná o metodu finančně
i časově náročnou, která nedosahuje kvality výsledku při použití silikonových implantátů.
V případě jasné indikace augmentace je postup
poměrně jednoduchý. Operatér doporučí polohu
implantátu (implantát je možno uložit pod prsní žlázu, pod sval a nebo částečně pod sval i pod žlázu),
dále se s pacientkou domluví na velikosti implantátů a na vedení řezu, odkud pak vytváří potřebnou
kapsu pro uložení implantátů.

V současné době je víc jak 80 % operací prováděno z podprsního řezu. Tento přístup je nejšetrnější,
nejpřehlednější a také prakticky garantuje možnost
kojení po operaci. Operace se provádí v celkové
narkóze a trvá běžně asi jednu hodinu. Většinou
pacientka zůstává přes noc na klinice. Po operaci
je vhodné nosit podprsenky, které jsou již vyráběny
za tímto účelem.
Je dobré si uvědomit, že konečný vzhled prsou
po operaci je otázka několika měsíců. Plné pracovní
zatížení pacientky i sportování začíná tehdy, když
nemá obtíže, což je většinou za 3 až 4 týdny. Pooperační komplikace jsou minimální, pohybují se
většinou kolem 1%. Životnost implantátu je relativně dlouhá (ca 15- 20 let), avšak tak jako u všech výrobků i zde může dojít poškození obalu implantátu
dříve, což sice nevede k vytečení silikonu, ale přesto
může pacientce způsobovat obtíže. Je proto vhodné
nejpozději po 10 letech provádět pravidelné mamografické kontroly.

Více na webových stránkách
www.chirurgie-entner.com

Mariánské Lázně
Ensana Health Spa Hotels
ensanahotels.com
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Lorem ipsum

Značka Spojujeme

Značka Spojujeme
… a co spojuje?
Značka Spojujeme spojuje lidi a jejich zkušenosti napříč projekty a jejich obory.
„Naším hlavním cílem je vytvořit místa, na kterých se tvoří opravdové eventové
a gastronomické zážitky,“ říká Vera Novikova, CEO projektu Spojujeme.
„Spojujeme spřátelené podniky - konferenční prostory Etnosvět Events na
Vinohradech, designové industriální eventové prostory Endorfin ve Vršovicích,
moderní eventové prostory Spojka Events v Karlíně a restauraci Spojka
Karlín, která spojuje u jednoho stolu všechny bez ohledu na to, zda se jedná
o vegetariána, vegana nebo milovníka masa. Navíc Endorfin nejsou jen eventové
prostory, významnou součástí jsou únikové hry na motivy známých filmů.
Co Vás přivedlo k podnikání v Praze?
Kamarádství a ochota přijímat výzvy.

mostatný firemní teambuilding. Nezbytnou součástí
Endorfinu je bar a zázemí pro catering.

Jak vznikl nápad vybudovat v Praze vlastní
prostor s únikovými hrami? Kdo vymyslel
koncept Endorfinu a co měl v sobě kloubit?
Jakožto zkušení hráči únikovek jsme si jednoduše řekli, že postavíme vlastní. Ty myšlenky se rodily
většinou během povídání po hře, kdy jsme se dělili o své zážitky. Probírali jsme, co se komu líbilo
nejvíc atd. Vážně jsme se nad tím potom zamysleli
ve směru projektu pro korporátní klienty. V Praze
tehdy neexistovalo místo, kde by si mohlo zahrát
únikové hry větší množství lidí najednou. Přitom
únikovky jsou ideální volbou pro firemní teambuilding nebo doprovodný program k akci.
V oblasti pořádání eventů máme mnohaleté
zkušenosti, především ze strany zajištění doprovodného programu pro firemní a soukromé akce.
V Praze nám chyběl primárně eventový prostor,
který by měl zajímavý loftový design, vestavěnou
AV techniku, správnou akustiku a možnost využít
různého osvícení sálu. Prostor, který by byl postaven za hlavním účelem pořádání eventů a splňoval
požadavky jak pro uspořádání konferencí, tak i pro
firemní večírky.
Tak se nám narodil nápad, Endorfin - místo pro
akce, ve kterém máme 5 únikových her, které mohou být zábavným doprovodným programem pro
konference, workshopy, soukromé oslavy nebo sa-

Byl to Váš nápad nebo společný se společníky?
Co Vás spojilo dohromady?
Byl to společný nápad kamarádů - já, manžel
a kamarád naší rodiny.
Jak jste objevili unikátní prostor, ve kterém
se nachází Endorfin? Pro co sloužil dříve?
Prostor jsme hledali hlavně na internetu a v jeden moment jsme si s kamarádem poslali navzájem
maily se stejným inzerátem prostoru. Asi to byl
osud. Do 2. světové války tady byl cukrovar. Když
jsme objevili prostory my, byla tu posilovna.
Jste profesionály v oboru únikových her.
Co musí splňovat únikovky třetí generace?
V čem je obtížnost podnikání v tomu byznysu?
Atmosféra je klíčovým prvkem únikovek. Tu
vytváří hlavně kvalita provedení dekorací a použité materiály. Například pokud jsme na lodi v jejím
technickém úseku - musí tam být ocel a ne tapety se
vzorem oceli. Třetí generace únikových her je hlavně o pokročilých technologiích, využívající elektromagnety, čipy a čidla. Právě díky tomu jsou hodně
interaktivní.
Obtížnost podnikání je především v údržbě únikových her. Adrenalin, napětí i časový limit hry
tlačí na hráče, kteří občas nemyslí na to, že příliš
využívají sílu a ničí prvky únikovek.
Pro koho jsou únikovky vhodné?
Pro všechny. Dle obtížnosti máme únikové hry
jak pro nováčky, tak i pro zkušené hráče. Žádné
speciální znalosti nejsou potřeba. Máme jak dobrodružné únikovky Star Wars, Titanic, Freddy Krueger, tak i hororové Saw nebo Márnice. První jsou
vhodné pro rodiny s dětmi nebo pro skupiny dětí od
10 let, baví ovšem i dospělé. Na hororové hry máme
věkové omezení od 16 let. Na jedné firemní akci
jsme měli zatím nejstaršího pána 68 let, kterému se
hra tak líbila, že chtěl hrát hned znovu a byl zkla-
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mán, když zjistil, že nejde hrát tu samou únikovku
ještě jednou.
Čím je Endorfin unikátní
a proč je vhodný pro eventy?
Design prostoru ve stylu loftu, který má vestavěné veškeré zařízení pro uspořádání firemních
a soukromých akcí, nabídka unikátních zábavných
doprovodných programů, které zpestří jakoukoliv
akcí. Zábavné týmové hry Push&Play a Mad Head
Show zabaví hosty jak o přestávkách na konferenci,
tak během firemního večírku nebo oslavy narozenin. Navíc máme únikové hry, kde najednou může
hrát 23 hráčů a za 4 hodiny se v nich může vystřídat
kolem 80 lidí. Vlastní bar, nabídka Spojujeme cateringu a příprava akce od A do Z.
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Příběh značky Dekor

Znáte

Současnost značky Dekor

Seznamte se.

...?

Z kraje Moravského Slovácka, bohatého na přírodní krásy, památky, tradice, dobré víno a pálenky, pochází design,
který se v oboru komerčních interiérů a POS marketingu proslavil nejen u nás, ale i ve světě. Realizace firmy DEKOR,
spol. s r.o. najdete na všech světových kontinentech.
Posláním firmy DEKOR je vytváření výjimečného prodejního prostředí, které zákazníkům nabídne jedinečné nákupní
zážitky spojené s danou značkou. Firma má 30 let zkušeností s výrobou a realizací POS stojanů, shop-in-shop projektů
a kompletními přestavbami značkových prodejen.

Z malé kanceláře bylo na zelené
louce v Buchlovicích vybudováno
impérium na design o několika
halách s výrobou nabitou špičkovými
technologiemi, kterou dnes řídí jediný
majitel Libor Jordán. Dekor byl ke
konci roku 2019 rozšířen o další novou
halu s nejmodernějšími výrobními
technologiemi z nábytkářského oboru.
Od počátku založení se firma snaží zlepšovat
a zdokonalovat místo prodeje v kamenném obchodě jak ve prospěch zákazníků, tak i brandů, které
v nich své produkty prodávají. Díky česko-italské
historii nabízí při řešení projektů také design od
předních italských designerů působících v oboru
in-store komunikace.

Ohlédnutí za počátky firmy
Firma DEKOR byla založena pěti společníky
v Uherském Hradišti v roce 1990 a vznikla
s nulovým kapitálem. Začínala v kanceláři
v bytě, a to proto, aby obchodovala s reklamními
dřevěnými předměty a nábytkem do mateřských
školek v Evropě. S postupem doby získávané
know-how využívalo vedení v dalších činnostech
v podobě větší komplexnosti projektů. Po několika
letech se však společníci vydali jinými cestami, až
jediným společníkem zůstal Libor Jordán.
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Po dobu deseti let fungování DEKORU byla společníkem i italská firma, avšak italští společníci s odchodem do důchodu prodali svoje podíly dnešnímu
majiteli. Italská spoluúčast měla velmi pozitivní vliv
na vývoj firmy. Přímé působení na italském trhu,
ale hlavně možnost získat punc italského designu
a kreativity byly velkým benefitem, díky kterému se
společnost stala brzo předním hráčem v oboru na
našem trhu. Při některých projektech DEKOR dosud s italskými designéry stále spolupracuje.
Rozvoj firmy si vynutil stěhování z malých kanceláří v centru města do pronajatých prostor v průmyslové zóně v Uherském Hradišti, ale před 15 lety
padlo rozhodnutí vybudovat si vlastní moderní
areál s administrativní budovou (cca 750 m2), výrobními (cca 2000 m2), montážními (cca 1500 m2)
a skladovacími halami (cca 1500 paletovacích míst).

Investice do nových technologií
„Neustále investujeme do všech fází naší práce,
ať už se to týká softwaru, hardwaru či high-tech výrobních technologií, ale zároveň i do zaměstnanců
firmy,“ říká Libor Jordán, majitel společnosti. „Zaměstnáváme odborníky z celé řady profesí - od designérů, konstruktérů, odborníků z oblasti výroby

plastů, kovovýroby, nábytkářského průmyslu, přes
profesionály ze světa tisku, osvětlení či povrchových úprav. Proto jsme schopni během krátké doby
rychle najít kvalitní řešení i pro komplexní projekty.
Máme tiskové technologie jak na rolové, tak plošné
materiály včetně latexové technologie, laserové či
plotrovací stroje, frézovací CNC centra a v minulém
roce jsme investovali také do automatické linky na
výrobu nábytkových dílů. Naší chloubou je instalace pětitiosého CNC obráběcího centra s automatickým podavačem materiálu nebo poslední model
HP latexové tiskárny na plošné materiály se šířkou
tisku 2,5 metru. Tato poslední generace strojů nám
umožňuje dosahovat maximální kvalitu výstupů
a také nejvyšší možnou produktivitu ve výrobě.“

Komplexnost služeb v tvorbě interiérů
Firma DEKOR poskytuje komplexní servis v oblasti POS projektů, shop-in-shop projektů či komerčních interiérů, a to od návrhu první kreativní
koncepce až po poslední službu jako například instalace v místě prodeje a následná údržba či servis.
Díky týmu skládajícím se z designérů, konstruktérů, marketérů, techniků, výrobních a obchodních
manažerů zastřešuje firma DEKOR vždy celý pro-

jekt. Zkušenosti všech těchto odborníků umožňují
spojení jedinečného designu, prvotřídního zpracování i servisu, které v konečném důsledku přitahuje pozornost zákazníků v kamenných obchodech.
Velkou výhodou pro zákazníky je propojení agenturních služeb a služeb výrobní firmy. Proto v případě spolupráce s firmou DEKOR neplatí zadavatel
poplatky nebo marže navíc. To také garantuje realizovatelnost navržených konceptů, protože vše je
vytvářeno v jedné firmě. Rovněž rychlost dodávek
a instalací hrají dnes důležitou roli. Firma pořídila
i firemní ubytovnu pro pracovníky ze zahraničí, což
jí umožňuje pružně reagovat na zvýšené nároky ve
výrobě či montáži.

Design
Design a DEKOR je vlastně synonymem a hraje
zásadní roli v úspěšnosti projektů. Díky úzké spolupráci s italskými designéry nabízí velmi kreativní
a atraktivní design. DEKOR umí překvapit neobvyklými kombinacemi tvarů, barev a materiálů při
zachování přijatelných cenových relací. Posílí povědomí o značce klienta a přemění jeho reklamní
kampaň do 3D podoby v místě prodeje. Kreativní
koncepce interiéru je první věc, kterou lidské oko
po vstupu do prostoru registruje a začne ho ovlivňovat. Proto je tak důležité zvolit správnou koncepci
a tím dosáhnout proti konkurenci lepšího celkového výsledku.
Za celou dobu své činnosti získal řadu ocenění
v oborových soutěžích jak na mezinárodní, tak i na
domácí úrovni. Výrobky pod značkou DEKOR můžete najít na všech kontinentech, působí globálně,
ale také se snaží aktivně pracovat na českém a slovenském trhu. Spolupracuje především s brandy
nadnárodních značek. Ovlivnění nákupních rozhodnutí zákazníků ve prospěch značky klienta je
prioritou DEKORu. Studuje projekt za účelem najít
správnou pozici a formu in-store komunikace, a to
za účelem přetransformovat místo prodeje na „médium“.

Sledování trendů
a integrace nových technologií
Svým zákazníkům nabízí DEKOR strategické
partnerství, jehož součástí je i snaha inspirovat
a informovat o novinkách ve světě in-store komunikace. DEKOR soustavně sleduje vývoj nových
výrobních technologií, materiálů a inovací, které
lze využít v POP oboru. Jako zdroj těchto informací
z celého světa mu slouží i členství v oborové asociaci POPAI, která sdružuje profesionály z oboru
in-store komunikace. DEKOR je jako jediná firma
z České republiky členem prestižní celosvětové
organizace GIC (Global In-store Communication),
která sdružuje 18 významných firem z POP oboru
ze všech částí světa. Vždy jednou ročně se členové
setkají v hostitelské zemi jednoho člena na interní
konferenci, kde se prezentují projekty členů a také
nové trendy či inovace v oboru. Počet prezentovaných projektů je cca 250 a tyto poznatky lze využít
dalšími členy v jejich vlastních zemích. Členství
v těchto asociacích také zavazuje dodržovat morální a etické kodexy podnikání v oboru.

DEKOR, spol. s r.o.
Hradišťská 849, 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 430 555 · E-mail: dekor@dekor.cz

Prezentační firemní video je možno
shlédnout na stránkách firmy www.dekor.cz.
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Příběh kosmetiky Capri

Příběh značky Vasky

Nové pojetí tradice

Česká kozí

Titulek
Kosmetika Capri

Jak byste Vasky charakterizoval, mají třeba
speciální povrchovou úpravu nebo detaily?

je světovým unikátem
Nechte svým obchodním partnerům ochutnat
zázrak a kouzlo kozího mléka, čerstvost a lokálnost
kosmetických produktů nejvyšší možné kvality.
Kozí mléko je od pradávna považováno za mocný prostředek pro dosažení krásné pokožky. Je totiž
nesmírně bohaté na aminokyseliny i minerály a obsahuje vzácné mastné kyseliny blahodárně působící
na naši pokožku.
Česká firma Kosmetika Capri je na trhu již 25
let a je si vzácných účinků kozího mléka plně vědoma. Kosmetika Capri vyvíjí a vyrábí produkty té
nejvyšší možné kvality. Výroba se nachází nedaleko
Prahy, a tudíž jsou přípravky vždy čerstvé a doslova
nabité kozími surovinami. Firma doposud vyvinula
více než 90 originálních receptur, jejichž základem
jsou vzácné složky kozího mléka, doplněné surovinami mořského původu a rostlinnými extrakty.
Takto koncipované přípravky nenabízí žádná jiná
kosmetická firma na světě. Vysoký obsah kozího
mléka, syrovátky, a tedy i mléčných bakterií v kosmetických produktech reguluje blahodárně mikrobiom lidské pokožky. Naše pleť pak může být zdravá, krásná a svěží.

Nápad inspirovaný kozou
Jak to celé vzniklo? Ředitelka firmy Ing. Jitka Poláková vystudovala vysokou školu zemědělskou.
Za socialismu pracovala na Dobříši a spolupracovala s věhlasnými rukavičkářskými závody. Nejlepší rukavice jsou z kozinky a jí tehdy napadlo
chovat kozy. Pak přišla revoluce a nápad na výro-

Čerstvé suroviny nejvyšší kvality

bu kozích sýrů. „Budeme dělat kozinky a z mléka
vyrobíme sýry. Tenkrát nás ani nenapadlo, že by
mléko mohlo být v kosmetice,“ říká Jitka Poláková.
Jenomže záhy na to rukavičkářské závody skončily
a kozinky nikdo nechtěl. „Takže jsme hledali jiné
uplatnění. O kozí sýr ale v té době bohužel zájem
nebyl. Předběhli jsme dobu,“ směje se paní Poláková a dodává: „Protože při výrobě sýru vzniká
odpad v podobě syrovátky, napadlo nás něco jiného. Tehdy v Rakousku jsme viděli, že v lékárně
jsou k dostání masti s kozím mlékem. Našli jsme
člověka, který nám vyvinul prvních šest přípravků
a v roce 1995 jsme začali vyrábět kosmetiku. Bylo
to vzrušující! “

Kde je firma dnes? Čerstvou a lokální kosmetiku
využívají tisíce spokojených zákaznic. Vybírají si
z tradičních značek La Chèvre a Le Chaton, které
nabízí kompletní péči o pleť, tělo, vlasy. Nebo mohou sáhnout po značce Capramedic s přípravky, které se zaměřují na problematické projevy kůže. Jedná
se o první přípravky na světě s vysokým podílem
biologického růstového faktoru a proteinu laktoferin. Právě proto jsou tak funkční a vysoce účinné.
Kosmetika Capri připravuje nejrůznější balíčky
a limitované edice. „Rádi využíváme různých svátků, příležitostí jako je například Den matek, Mezinárodní den žen, Svatý Valentýn a inspirujeme
ženy, aby rozmazlovaly samy sebe. Připravujeme
jim balíčky na míru dle tipu pleti, dle věku, nebo
třeba dle ročního období. Pro firmy, jejich obchodní partnery a zaměstnance umíme dodat větší
množství kosmetiky, a to včetně poradenství v péči
o pleť,“ říká Jitka Poláková.

Václav Staněk, na snímku vpravo.

Václav Staněk, zakladatel značky
bot Vasky, pochází z města Baťovy
obuvnické tradice, a proto mu
kvalitní řemeslná práce byla tak
nějak blízká. Dnes mladí lidé hodně
cestují po celém světě a kvalitní
boty jsou pro ně velmi důležité.

Přípravky Kosmetiky Capri se vyrábí v obci Čím
u Nového Knína, jsou lokální, nezatěžují výrobou
životní prostředí, obaly jsou 100% recyklovatelné,
podporují obnovu a zachování živočišného druhu
- koz.

Na tomto faktu založil Vašek svoji myšlenku vyrábět
pro ně boty, na které se mohou spolehnout a ještě
k tomu vypadají dobře. To, že takových je na trhu
pramálo, zjistil už během studia střední školy. Podnikavost mu nechyběla, a tak sport vyměnil za jiný
adrenalin a začal vyrábět svoje modely bot. Vsadil
na tradici, ale spojenou s dnešním online obchodováním. Pod mottem: „Vytvořeny pro všechny, kdo se
nebojí vykročit vstříc novým zážitkům” vytváří skutečně designové boty se snem, že Vasky jednou projdou opravdu celý svět. Krátce jsme ho vyzpovídali.

www.kosmetikacapri.cz

Jak se zrodil nápad na vlastní značku Vasky?

Kůže na naši obuv nakupujeme především od
českých dodavatelů. Máme spoustu povrchových
úprav - od broušené až po hladkou kůži. Boty Vasky
se vyrábějí takzvaným flexiblovým způsobem, což
znamená, že svršek boty je napnutý na kopyta směrem ven a po obvodu je přišit k napínací stélce.
Ač jsme původně vyšli z pracovní obuvi, z bowlingových bot či tenisek, jak jsem již zmínil, oprostili
jsme se ale od všech přebytečných detailů, upravili
vše podle našeho vlastního vkusu a výsledkem jsou
Vasky. Jednoduché a ostré linie, minimalistický
vzhled a neokoukané barevné kombinace. Co jsme
zachovali, je kvalita provedení a kvalitní prošívání
po celém obvodu bot, které je stěžejní pro jejich
odolnost a výdrž.

Mají lidé možnost si kromě barev a materiálu
vybrat třeba nějaké speciální zdobení nebo
označení třeba monogramem?
Ano, snažíme se našim zákazníkům umožnit si svůj
produkt co nejvíce personifikovat. Proto máme na
webu i náš konfigurátor. Zákazník si jeho prostřednictvím může navrhnout od barvy kůže, podešve až
po případné iniciály. Díky tomu vznikají miliony
možností, jak Vasky budou vypadat.

Vasky jsou cestovatelský brand.
Mají motivovat lidi k cestování.
Jak pracujete se sociálními sítěmi?
Cestování prostupuje naším brandem skrze všechny kanály, ať už se bavíme o balení - do krabice
přidáváme cestovatelskou mapu, do které si člověk
může zakreslit své vysněné destinace nebo třeba
právě sociální sítě, kde sdílíme cestovatelské příběhy, které Vasky společně s námi nebo našimi zákazníky již zažily.

Vyrábíte pouze na zakázku nebo si
zájemci mohou prohlídnout Váš sortiment
v kamenných prodejnách?
Kromě onlinového prodeje máme i naše obchody
v Praze, Brně, Ostravě a především ve Zlíně.

Vaše cíle, plány?
Naším dlouhodobým cílem je zvrátit klesající
trend obuvnictví v České republice. Kromě růstu
Vasek, který tomu může pomoci, je to například
další výrobna ve Zlíně, kterou bychom chtěli letos
otevřít.

www.vasky.cz
stanek@vasky.cz

Již od mládí jsem měl jasno, že by mě bavilo podnikání. Jelikož jsem ze Zlína a ševcovinu máme i v rodině, jeden z prvních nápadů byly právě Vasky.
První kolekce vycházely z pracovní obuvi nebo třeba z bowlingových bot. Jakmile jsme se však zajeli,
možností bylo více a od té doby vzniklo několik našich vzorů. Název Vasky vznikl odvozením od mého
jména - tedy Vašek - Vasky.

Zmínil jste obuvnickou tradici v rodině…
Ano, i můj táta se zabývá obuví. Konkrétně se jedná
o výrobu pracovních bot. Z počátku mě od mého
podnikatelského záměru odrazoval, jelikož nevěřil, že se dá s obuví prorazit do onlinu. Avšak po
prvním úspěchu Vasek uvěřil, že to možné je. Právě
můj táta byl tím, kdo mě vedl k tomu, že poctivá
práce jsou něco, čeho bychom si měli vážit každým
dnem i nocí.

Kde vyrábíte a kolik lidí dnes Vaše boty
vyrábí?
Vyrábíme ve Lhotě, nedaleko Zlína. Snažíme se vyrábět především z regionálních zdrojů. Na Vaskách
se podílí kolem 50 lidí. Jsme rádi, že máme ve výrobě 20 zkušených zlínských ševců a šiček. Nicméně
kapacita výroby ve Lhotě nám již nedostačuje, a tak
vyrábíme i v jiné zlínské výrobně.
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Klub Pánů z Ponožkovic

ARVAL CZ

Operativní leasing
opravdu není hlavolam
ARVAL CZ je součástí mezinárodní skupiny ARVAL, která byla založena v roce
1989. Působí v oblasti financování a managementu vozových parků. Své služby poskytuje ve 29 zemích. Je 100% dceřinou společností přední světové bankovní skupiny BNP Paribas. ARVAL CZ působí na českém trhu od roku 2003
a s více než 22 000 vozidly ve fleetu patří mezi leadry v oboru. O jeho začátcích
a vývoji jsme si povídali s generálním ředitelem Arnaultem Leglaye.

Vaše společnost působí na leasingovém trhu již
dlouhou řadu let. Jaký vývoj v oblasti operativního leasingu služebních automobilů jste za tu
dobu zaregistrovali?
Když Arval vstoupil v roce 2003 na český trh,
operativní leasing byl stále v rané fázi vývoje. Věděly o něm hlavně společnosti se zahraničním kapitálem, protože jejich mateřské společnosti tuto službu
využívaly. Dnes je operativní leasing již známým pojmem a vědí o něm nejen větší či menší společnosti,
ale také malé podniky, živnostníci a v neposlední
řadě i soukromý sektor. Zpočátku se operativní
leasing týkal především financování služeb souvisejících s provozem vozového parku a v oblasti nabízených služeb postupně došlo k dalšímu rozvoji.
Dnešní trh řeší také novou mobilitu, zelené vozové
parky a Maas (Mobility as a Service – mobilita jako
služba), aby byl stále více zaměřen na uživatele.

Jakých úspěchů Arval za sedmnáct let působnosti dosáhl? Jak rostla vaše flotila?
Od začátku jsme se soustředili na mobilitu a přicházeli s mnoha inovacemi, které jsou dodnes velmi populární. Klient pro nás neznamená jen další
zakázku – dbáme na osobní přístup a nasloucháme
přání zákazníka. Prvních 1000 spravovaných vozidel jsme dosáhli v roce 2005 a během následujících
dvou let se tento počet vyšplhal na více než 5000.
V roce 2011 jsme dosáhli magické hranice 10 000
spravovaných vozidel a o sedm let později bylo toto
číslo již dvojnásobné. V současné době ARVAL spravuje přes 22 000 vozidel v České republice a téměř
1 300 000 po celém světě.
V loňském roce jste doplnili nabídku služeb
o operativní leasing pro malé a střední firmy
a podnikatele. Letos spustíte službu pro soukromé osoby. Můžete nám oba tyto produkty
představit?
Oba produkty jsou si celkem podobné a jsou založeny na principu plného servisu a poskytování
100% mobility pro uživatele. Bereme samozřejmě
v úvahu určité legislativní rozdíly, ale naší filozofií
je, že pokud se zákazník rozhodne pro operativní
leasing, neměl by se o nic starat a jen řídit. Stavíme
na předpokladu, že je toto jeden z hlavních důvodů,
proč by se někdo rozhodl služeb operativního leasingu využít. To znamená, že naším základním produktem pro malé firmy a soukromé osoby je leasing
poskytující kompletní služby, ale samozřejmě je

možné částečně přizpůsobit spektrum služeb potřebám zákazníka. V loňském roce jsme zaznamenali
rekordní zájem o náš produkt ze strany podnikatelů
nebo malých podniků a tento trend pokračuje i na
začátku tohoto roku. Jsme přesvědčeni, že operativní leasing je výhodný i pro soukromé osoby, a proto
jsme naši nabídku rozšířili i na zbytek trhu. Čerpáme samozřejmě ze zkušeností naší společnosti z jiných trhů a vidíme, že zájem o soukromý sektor je
velmi vysoký.
Vaše společnost se chystá zaměřit i na další
typy mobility. Myslíte si, že mají potenciál do
budoucna?
Jsme přesvědčeni, že kromě elektrických vozidel
jsou relevantní i jiné nové možnosti mobility: Nejen
sdílení automobilů, kol a spolujízdy, ale také autonomní doprava. Máme před sebou zajímavé období.
A jak říká náš nový slogan „For the many journeys
in life“, ARVAL bude doprovázet své klienty na
všech cestách - a nejen auty.

Rádi Vám přiblížíme možnosti
operativního leasingu na telefonu 261 109 007,
případně na stránkách www.arval.cz

Najít pravidelně každý měsíc ve své poštovní schránce
pestrobarevný ponožkový pár dělá hezčí den.

Ponožková záležitost,
aneb pestrý měsíční bonus
Klub Pánů z Ponožkovic, který již 5 let pečuje o ponožkové blaho desetitisíců
českých mužů, se pustil do další výzvy. Rozhodl se uspokojit tu nejnáročnější
klientelu. Firemní příznivce a obchodní partnery. Ponožkové předplatné jako
firemní dárek kvituje nemalý počet firem v Česku.
Nápad zdá se to býti přinejmenším originální
a chytrý zároveň. Každý měsíc totiž obdarovanému
vyvstane, při rozbalování poštovní zásilky, na mysli,
kdo tohle hravé, ponožkové překvapení způsobil.
Design dárku lze navíc přizpůsobit potřebám darující společnosti, aby bylo bezezbytku dosaženo požadovaného efektu z dárku.

Ponožková rada dohlíží na nejvyšší kvalitu

Ponožky navrhuje nejvyšší ponožková rada v čele
s ponožkovým sekretářem Hubertem Ponožkou,
který se řádně a svědomitě stará o pravidelné měsíční zásilky ponožek. Česko má dlouholetou textilní tradici a ponožky vyráběné v našich končinách
jsou velmi kvalitní a rozhodně je neporazí levný
import z Asie. A právě na tom se snaží Klub Pánů
z Ponožkovic stavět, neboť ponožky z Ponožkovic
se pletou zásadně v Česku, na Třebíčsku.

Cílem Klubu je hájit pestrost před jednotvárností
a radost před chmury. A tím potěšit Česko barvami.

Černé jsou bez života
Svým členům Klub každý měsíc rozesílá do poštovních schránek jeden barevný ponožkový pár.
Jeho vzhled je přísně tajen do posledního okamžiku. Širokému publiku je barevná kombinace zveřejněna až poté, co ponožkové exempláře dorazí do
všech cílových schránek. Pak už jsou na řadě jen
radovánky s barevnými ponožkami. Jakmile si na
ně člověk zvykne, jiné už nechce. Obyčejné černé
či šedé mu najednou připadají nudné a bez života.

Kromě ponožek také trenýrky?
Aby toho nebylo málo, Klub rozšířil pánskou
podpásovou výrobu o trenýrky barevně sladěné
s ponožkami. Několikrát do roka se tedy ti nejodvážnější z odvážných mohou zapojit do Operace
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trenýrky a pořídit si navíc k ponožkám patřičný pánevní rubáš. Výsledný efekt je zdrcující.

Úsměvy žen i dětí
Ano, Ponožkovice myslí také na ženy, a nejen
jako diváky. Pro půvabnější polovinu lidstva je proto k dispozici edice dámských ponožtiček různých
barev a vzorů. Vše opět samozřejmě v té nejvyšší
možné kvalitě se zaměřením na design a estetiku.
Pro nejmladší generaci pak vymysleli ponožkoví
radní sadu, ve které děti objeví nejen ponožky, ale
i několik her rozvíjející jak děti samotné, tak i jejich
vztah k ponožkovému kavalírství.

Klub byl založen v roce 2014 a čítá
více než 10 tisíc spokojených členů.
Ponožkový exemplář, který členové
Klubu každý měsíc obdrží, je vždy
nový, neopakující se a jeho vzhled je do
poslední chvíle tajen. Členství je skvělým
firemním dárkem pro obchodní partnery
a lze jej pořídit na 3, 6 či 12 měsíců.
Cena za 3měsíční členství je 650 korun.
Klub si zakládá na tom, že všechny jeho
produkty jsou vyráběny přímo v ČR.
www.ponozkovice.cz
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Když se řekne Zebra:
zálohování i archivace
na jednom místě
Zebra systems je česká firma, která začínala jako vývojář multimediálních výukových aplikací a dnes je jedním
z největších specializovaných distributorů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Její název, jež vychází z původního
zaměření společnosti na systémy pro zpracování obrazu, se později stal také vítanou předlohou při hledání názvu pro
byznys v oblasti dovozu prémiových vín z jižní Afriky.
Samotné zahájení distribuce bylo paradoxní – firma dostala totiž nabídku distribuovat produkty
společnosti PowerQuest určené k zálohování počítačových dat. Nabídku firmě poslal člověk, který
u PowerQuestu získal místo pro vyhledání partnerů
ve východní Evropě díky tomu, že jeho dědeček pocházel z Maďarska. Při prvním rozhovoru byl nemile překvapen tím, že ačkoliv je Budapešť z Ostravy
vzdálená nějakých 300 km vzdušnou čarou, tak se
zde nemluví maďarsky.

Třetí milník 2018 – Zebra Wines
A s archivací souvisí také zatím poslední důležitý
okamžik v historii Zebra systems, i když v poněkud
jiné a určitě záživnější podobě. Vše začalo v roce
2016, kdy pro Zebra systems začal z pozice PR
a marketingu pracovat Miroslav Fribert, který mimo
jiné má rodinné vazby v Jihoafrické republice.
litní červená vína, začal se rýsovat zajímavý plán.
A když jsem si uvědomil název naší firmy, vše perfektně zapadlo. Bylo vlastně štěstí, že kolega nemá
příbuzné třeba na Novém Zélandu, protože zakládat Kiwi Wines by celému nápadu hodně ubralo,“
směje se Zdeněk Bínek, pro něhož je budování nápaditého marketingového příběhu zásadní součástí
celého jeho podnikání.

Nicméně spolupráce byla nakonec domluvena
a byla úspěšná až do roku 2002, kdy byl PowerQuest
odkoupen společností Symantec. Nicméně v té
době dostala Zebra nabídku od společnosti Acronis, rovněž výrobce zálohovacího softwaru, a v roce
2003 se stala jejím prvním distribučním partnerem
na světě. Toto partnerství přetrvalo až dodnes a Zebra systems získala od Acronisu v roce 2018 ocenění za loajalitu.

Druhý milník: 2015 – GFI & Kerio
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formace k efektivnímu fungování. Například jeden
z produtků umožňuje přesně zjistit, k čemu je ve
firmě využíván pracovní internet a s pomocí některých opatření zabránit jeho zneužívání, tím zvýšit
jeho rychlost a zlepšit produktivitu pracovníků. Jiný
softwarový nástroj zase dovoluje využít obrovské
množství informací uložených v archivech firemních e-mailů ke zlepšení komunikace se zákazníky,
aplikaci interních komunikačních pravidel a k zabránění úniků citlivých dat firmy.

První milník: 2003 - Acronis

„V segmentu zálohování a ochrany dat jsme se za tu
dobu setkali s mnoha neuvěřitelnými příběhy, brzy
jsme pochopili, že se před námi odkrývají obrovské
příležitosti,“ poznamenává Zdeněk Bínek. „Anekdota o tom, že ‚lidé a firmy se dělí na dvě skupiny:
ty, co o svá data přišli, a ty, co o ně teprve přijdou‘,
se za celé ty roky postupně změnila v krutou realitu.
Dnes díky všudypřítomné digitalizaci je pravděpodobnost toho, že vyjdete ven a někdo Vás praští po
hlavě, mnohem menší, než že přijdete o svá důležitá
data nebo že je někdo zneužije. Z tohoto pohledu
máme práce nad hlavu.“

„Když se vrátím úplně do počátků, tak jsme vlastně nikdy nechtěli dělat distribuci. Zabývali jsme se
převážně vývojem aplikací pro něco, co se tehdy
nazývalo multimediální výuka, případně computer
based learning neboli e-learning. Další oblastí byly
systémy pro zpracování obrazu v medicíně,“ říká
Zdeněk Bínek, zakladatel a ředitel Zebra systems.
Samotný název Zebra systems vycházel z holografické interferometrie, kdy se vyhodnocují „pruhované“ interferometrické obrazy.

Zebra na horách / 2020

Dalším významným rokem je rok 2015, kdy Zebra
systems dostala nabídku distribuce společnosti GFI
Software. Kvalitní a oblíbené produkty v oblasti
síťové bezpečnosti a komunikace tehdy vhodně doplnily existující sortiment. Krátce nato, v roce 2017,
společnost GFI odkoupila společnost Kerio Technologies a od té doby je také výhradním distributorem
produktů Kerio pro Českou republiku a Slovensko.
Tento milník poskytl Zebra systems další nástroje,
které jejím zákazníkům pomáhají zabezpečit jejich
počítačovou infrastrukturu a co nejlépe využít in-

vovat a zálohovat abstraktní data, ale také archivovat kvalitní vína, která mají potenciál zrát celá léta.
Víno má ještě jednu výhodu – je imunní proti jakýmkoliv kybernetickým útokům, takže není třeba
vytvářet jeho zálohy. Což ovšem neznamená, že mít
dostatečné zálohy vína je něco špatného. 

Tak vznikla v roce 2018 společnost Zebra Wines,
jakýsi spin-off Zebra systems, která se od svého
začátku soustřeďuje na dovoz vín střední až vyšší
cenové kategorie výhradně z jihoafrických vinařství. Zaručená kvalita vín v jižní Africe je postavena
na ideálním podnebí slunečných dnů a chladných
nocí u oceánu v okolí Kapského Města. A samozřejmě také na více než 300leté vinařské tradici, kterou
započali francouzští Hugenoti koncem 17. století.

„Jednou z mých soukromých zálib je výroba vlastního vína z nakoupených moravských hroznů,
přičemž se věnujeme produkci malých sérií bílých
vín. Když se jednoho dne kolega vrátil z jižní Afriky
s nápadem, že bychom odtud mohli dovážet kva-

V Zebra Wines se snaží oslovit ty milovníky vín, kteří na českém a slovenském trhu marně hledají výborná červená vína s konzistentně vysokou kvalitou
a jsou ochotni si za to i zaplatit více. Tito lidé často
již vzdali úsilí taková vína najít v hypermarketech
a přesunuli se do specializovaných vinoték, kde
ovšem ani zde nemají vždy garanci, že zakoupené
víno bude kvalitní i při opakovaných nákupech.
„Jako zákazníci jsme tyto situace i následná zklamání prožili nesčetněkrát. Proto jsme si v Zebra Wines
stanovili základní pravidlo: všechna zvažovaná vína
osobně degustujeme přímo v jižní Africe a v našem
e-shopu pak nabízíme pouze ta, která bychom
s klidným svědomím doporučili svým nejlepším
přátelům a známým. Vína, jejichž chuť nesplňuje
naše nároky, nemůžeme nabízet. Jedině osobní zárukou a stálou vysokou kvalitou si udržíme důvěru
našich zákazníků,“ doplňuje Zdeněk Bínek.
A tak se naplnilo poselství z titulku tohoto článku:
s pomocí české Zebry zákazníci mohou nejen archi-

Kontakt:
Zebra systems s.r.o.
Zebra Wines s.r.o.
Opavská 6230/29a,
708 00 Ostrava-Poruba,
Czech Republic
www.zebra.cz
www.zebrawines.cz
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Anteria

Prvotřídní nábytek,

„

zvládání i šibeničních termínů, zodpovědný montážní
tým a flexibilní komunikace se zákazníkem
je pro nás standardem, na kterém si zakládáme.“
O kvalitním nábytku, službách
a o tom, jak je důležité dělat pro
zákazníka i něco navíc, jsme si
povídali s výkonným a obchodním
ředitelem české rodinné firmy
ANTERIA - Janem Menčíkem.

Marcela Bazalová a Milan Bazala

První zakázky společnosti ANTERIA
byly laboratoře, proč jste začínali
zrovna takovými projekty?
Firmu založila moje maminka Marcela Bazalová
se svým manželem Milanem Bazalou v roce 2006
jako projekční kancelář, ve které realizovali projekty na vybavení laboratoří, protože s tím měli zkuše-

Prezentační stůl se skrytým uložením zabezpečovacího systému

Modulový systém obchodního a výdejního pultu

V jaké fázi jste se k rodinnému
podnikání připojil Vy?

je kooperace s externími architekty a s výrobními
firmami, kterým dokážeme vykrýt jejich chybějící
kapacity.

nost z předchozího zaměstnání. Nábytek navrhli,
objednali u dodavatele a zkoordinovali dodávku
s montáží. Dá se říct, že dříve ANTERIA fungovala
tak, že realizovala dodávky „na klíč“. Už v té době
vznikaly zakázky od laboratoří základních a vysokých škol až po specializované laboratoře farmaceutických společností.

Do společnosti jsem podílově vstoupil po dokončení studií v roce 2010. V této době se jednalo
o malý 4členný tým, který se teprve rozrůstal. Začal
jsem primárně pracovat jako obchodní zástupce pro
nově vznikající e-shop BezvaKancl.cz, který jsme
založili, abychom rozšířili svou působnost i mimo
odvětví laboratoří. Založením e-shopu BezvaKancl.
cz se nám zvedly tržby, ale neměli jsme vlastní výrobní stroje a byli tak stále závislí na jiných dodavatelích. Časem se ukázalo, že dodavatelé, kteří nám
nábytek a polotovary dodávají, nestíhají smluvené
termíny. To nás přimělo k pořízení vlastních CNC
strojů a zřizování vlastní výroby. Díky tomu jsme
mohli začít realizovat projekty i do atypických komerčních prostorů. Zároveň jsme mohli začít pracovat rychleji a v kvalitě, kterou jsme si ovlivňovali
sami. V současné době tedy vybavujeme nejen laboratoře, ale také kompletně celé kanceláře. Z atypických interierů jsou to například showroomy, optiky
či call centra.

Zdá se, že společnost ANTERIA je dnes
poměrně všestranná, je to tak?
Modulový prezentační systém
pro prezentaci mobilních telefonů
aplikovaný do jakéhokoliv prostoru.
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Ano, firma má 3 obchodní směry. Prvním je, že
vyrábíme nábytek do komerčních prostorů. Tím
druhým je typizovaný nábytek, a tím může být
jak nábytek do jedné osobní kanceláře, tak do velkých kanceláří typu „open space“. Třetím směrem

S jakou filozofií přistupujete
k zákazníkům?
Nejdůležitější jsou pro nás dobré vztahy mezi
námi i našimi zákazníky. S klienty si budujeme
dlouhodobé vztahy a umíme pro ně dělat i servis
navíc, což považujeme za klíčové z mnoha důvodů.
Například v korporátech procesy schvalování trvají dlouho a stává se, že se v poslední fázi realizace
potýkáme s velmi krátkou časovou lhůtou. Jako
rodinná firma jsme ale velmi flexibilní a dokážeme
mnohdy i nemožné, pokud si to daná situace žádá.
Pro zákazníka uděláme vždy maximum a věci pak
klapnou, jak mají. Shrnul bych to tak, že prvotřídní nábytek, zvládání i šibeničních termínů, zodpovědný montážní tým a flexibilní komunikace se
zákazníkem, je pro nás standardem, na kterém si
zakládáme.“

se netýká přímo našeho businessu. Například u nedávné zakázky showroomu pro MALL CZ (viz foto)
jsme se spojili napřímo s dodavateli stavby a zákazníkovi tím pádem odpadla role prostředníka. Dělat
„něco navíc“ často rozhoduje.

www.anteria.cz

Jan Menčík

Proč si zadat výrobu právě u Vás?
Když se zákazníků ptám, proč s námi spolupracují, říkají, že je to i o tom, že si sedíme lidsky, chemie je totiž také důležitá. Umíme řešit problémy,
předvídáme, upozorňujeme je na rizika. Dokážeme
odhalit a vyřešit technologické kolize. Pro zákazníka děláme věci navíc. Například mu umíme ušetřit
čas i peníze tím, že za něj vykomunikujeme i to, co

Zvýrazněná platební zóna požadavkem byl denní přístup
do platebních automatů.
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Rubrika Studentské značky vznikla z podnětu Ing. Markéty Procházkové, Ph.D.
z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské

Lorem ipsum

Bambusaczech

ekologicky i ekonomicky
Vendula Řehová, absolventka Vysoké školy ekonomické. Po škole si
vyzkoušela zaměstnání v Big4. Vrátila se ale ke studiu na Univerzitě Karlově.
Na částečný úvazek pracuje v nadačním fondu. Přes léto ji nedoženete, jezdí
jako průvodkyně outdoorové cestovní kanceláře. Právě z lásky k přírodě se
učí i podnikat. Její firma se jmenuje Bambusaczech. S tímto logem můžete
koupit vatové tyčinky, kartáčky nebo i nerezové výrobky.
Inspirace k založení podnikání přišla na
cestách, kde?
V únoru 2019 v Norsku. Bambusové vatové tyčinky, kartáčky či mezizubní kartáčky tam už tehdy byly běžným sortimentem v marketech. Zaujala
mě i cena – neodlišovala se od výrobků plastových.
Hned jsem zkoumala český trh, ale našla jsem jen
pár hodně předražených online možností zahraničních značek. Předražených rozumějte krabička
bambusových vatových tyčinek za 60 korun. A tak
to celé začalo.

Radost z vody
   to je léto
se službami inclusive
 hotelová pláž a venkovní bazén
 vnitřní bazén s vířivkou a párou
 animační programy pro děti i dospělé ve vodě
i u vody
 půjčovna katamaránů, paddleboardů, lodiček,
surfů a šlapadel
 a mnohem více

VÁŠ LETNÍ PŘÍSTAV HOTEL PORT...

Začátky ale musely být obtížné…
Ano i ne. Spousta kamarádů mi skrz téma projektu nadšeně nabízelo pomoc. Jen tak nebo cenově
výhodně. Není to ale nejlepší cesta, pokud nechcete
narušit kamarádské vztahy. Oslovila jsem svou síť
spíše profesionálních kontaktů, ale nikdo mi nebyl
schopen v rozumném termínu dodat potřebné věci,
hlavně grafické, kompletně. A tak jsem si vše, až na
stonky v logu a produktové fotky, dělala sama.
Našla jsem si dodavatele, spedici, naučila se základy v InDesign a vytvořila si krabičku dle vlastních představ od první po poslední čárku. Komunikovala s hygienou, testovala, zřídila čárové kódy,
vytvořila e-shop, založila Instagram. V neposlední
řadě vyřizuji a odesílám malé objednávky a snažím
se navazovat velkoobchodní spolupráce. Celý ten
proces učení se na reálném produktu mě moc baví!
Jen bych potřebovala, aby měl můj den 50 hodin.
Jak Vám při tom všem pomohlo
studium na VŠE?
VŠE jsem vděčná za mnohé v soukromém i profesním životě. I přes úspěšné absolvování jsem se
rozhodla nakonec vystudovat ještě Supervizi a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na
UK a realizovat se budu chtít spíše v této oblasti.
Rozjezd projektu mi ale usnadňuje určitě fakt, že
jsem vystudovala daně na FFÚ a jako vedlejšku
jsem měla podnikání na FPH. Obojí byla skvělá volba a mohli za to hlavně lidé, kteří na těch katedrách
působili.
Co byste doporučila těm,
kteří s podnikáním váhají?
Budu opakovat to, co nám říkali snad všichni na
vedlejšce: ZAČNĚTE. Nečekejte, až váš produkt
bude perfektní, prostě s tím běžte ven. A diskutujte
s okolím. Budete překvapeni, kdo je na co odborník,
koho kdo zná nebo či komu vás doporučí. A nepočítejte čas, co tomu všemu okolo věnujete. Alespoň ze
startu ne. Udělejte si z toho své hobby…
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+420 487 809 711
www.hotelport.cz

Co je pro Vás zatím nejtěžší?
Dostat se do hledáčku a přízně nákupčích větších
obchodů. To se mi zatím bohužel nedaří. Zkouším
to ale zatím relativně krátkou dobu, takže neházím
flintu do žita. Ještě jsem určitě nevystřílela všechny
náboje a nemířila na všechny terče. Pokud by měl
někdo tip, jak tohle prostřelit, napište mi prosím!
Podobných „eko“ projektů vzniká hodně,
v čem se chcete odlišit od konkurence?
Co se týče tyčinek, tak dostupností, a to ve dvou
ohledech – cenovou a s tím související dostupnost
ve velkých marketech. Přála bych si šetrné alternativy v každém obchodě za příznivou cenu. Ale každá mince má dvě strany. Maloobchodníci chtějí své
marže a tak nemůžu jít ani na e-shopu s cenou níže.
Jinak si troufám říci, že v Česku dostupné bambusové tyčinky jsou na tom kvalitou velmi podobně.
Možná jsem spíš vychytala drobnosti - krabička
je přesně tak pevná (těžká), jak je potřeba, potisk
sytý přesně na hranici únosnosti a vaty na tyčince
je také přesně. Takže ano, i vybroušenou kvalitou.
To je Vaše filozofie?
Ano. Chtěla bych, aby při nákupech nemuseli
lidé přemýšlet, zda ekologicky nebo ekonomicky.

Ve vašem portfoliu máte i kartáčky…
Tam to porovnání s konkurencí jednoduché
není. Jsou zde specifické potřeby každého uživatele
– velikost kartáčkové hlavičky či měkkosti, hustota
a zastřižení štětin. Bambusový kartáček Bambusaczech vycházel z nějakých základních daných parametrů, ale také z nejoblíbenějšího kartáčku v Česku
- z Curaproxu Soft. E-shop jsem nedávno doplnila
svými nejoblíbenějšími nerezovými produkty pro
udržitelnější domácnost. Doporučuji například výsuvné sítko na čaj, pracuje se s ním skvěle.
Máte sice ekologický produkt,
ale dovážíte ho z Číny…
Hodně jsem nad tím uvažovala, hodně počítala.
Podívejte se ale na dopad běžné plastové tyčinky:
I když ji vyrobíte ve střední Evropě, tak z výroby
putuje nemalé kilometry do centrálních skladů
velkoobchodníků. Pak do centrálních skladů maloobchodníků. Takže cesta do ruky spotřebitele také
není bez zátěže. Teď přichází to nejdůležitější: Pokud ji nechcete hodit do směsného odpadu a chcete
recyklovat, hlavičky od mazu nejpravděpodobněji
stejně střihnete s kouskem plastu a hodíte do směsi.
Tělo tyčinky vítězoslavně dáte do plastu. Bohužel
v Česku se nerecykluje vše, žlutý kontejner není samospásný. Plast z tyčinky poputuje zpátky do Číny.
Desítky procent v obsazenosti kontejnerů na trase
Česko – Čína totiž tvoří právě tento odpad. A co se
děje tam s plastem dál? To je otázka. Tyčinky Bambusaczech, když už tady jednou jsou a vy je použijete, můžete dát normálně na kompost a je to.
…takže proto bambus…
Přesně. Bambus je velmi rychle rostoucí travina,
kdy se při pěstování nevyužívají žádné pesticidy.
Navíc se už pro přepravu snažím poptávat malé spediční společnosti, využijí volný prostor v nenaplněných kontejnerech.
Můj sen je zpracovávat lokální dřevo, třeba to napadené kůrovcem a vybudovat z toho sociální podnik. Ale tohle je hudba snů či daleké budoucnosti.
Jestli tedy bude vůbec co zpracovávat – kůrovcové
dřevo se z Česka vyváží paradoxně do Číny, podle
mých informací tvoří další desítky procent objemu
kontejnerové přepravy na trase Česko – Čína...
Můžou jednorázové plastové výrobky vymizet?
Já v to doufám a udělám pro to maximum!

Markéta Procházková,
VŠE, katedra marketingu
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Martinhal hotels & resorts

Martinhal hotels & resorts

MARTINHAL FAMILY
HOTELS & RESORTS

MARTINHAL
LISBON CHIADO
V roce 2016 byl otevřen jako první městský
Elegant Family Hotel s umístěním přímo
v centru staré části Lisabonu.

Jarní rodinná dovolená v Lisabonu
Lisabon je město nabité
desítkami nejrůznějších
atrakcí, od skvělého jídla
a vína až po design, umění
a hudbu.
Počasí je celoročně příznivé,
téměř každý den létá přímý spoj
na lince Praha – Lisabon.
Pokud plánujete návštěvu
s rodinou, ideální je síť portugalských hotelů Martinhal, které se
zaměřují především na rodiny,
které rády kombinují prémiovou
dovolenou s pestrými službami
zaměřenými na každého člena.

37 apartmá, dětský klub s bohatými službami a rodinná kavárna nabízí rodinám
i párům perfektní zázemí pro objevování krás Lisabonu.
Dětský Pyjama klub se zavírá až v půl dvanácté v noci, své ratolesti můžete bez obav
nechat profesionálním chůvám a vyrazit na večeři či drink.

Značka Martinhal v sobě
snoubí luxus, moderní design
a pohostinnost s důrazem
na rodinu a její individuální
potřeby.

Martinhal Family Hotels & Resorts
Sagres – Quinta – Lisbon – Cascais
tel.: +351 218 50 77 88
e-mail: info@martinhal.com
www.martinhal.com
www.martinhalresidences.com

MARTINHAL LISBON
CASCAIS FAMILY HOTEL

Umístění skvěle kombinuje městský
zážitek s historickou Sintrou, scénickým Guincho a nádhernou oblastí
Cascais. Hotel stojí v těsné blízkosti
prestižních golfových areálů Quinta
da Marinha a Oitavos.
Martinhal Cascais zaručí báječnou dovolenou
pro všechny rodiny, které hledají služby ve vysokém
standardu a perfektní odpočinek.
Rodiny se mohou ubytovat v 84 pokojích různých
velikostí a možností propojení. Komplex Martinhal Cascais tvoří i dětský klub s rozlohou více než
700 m2, klubová místnost, hřiště s různými aktivitami, 2 restaurace, M Bar, dva venkovní a jeden vnitřní bazén včetně lázní. Prozkoumat krásné pobřeží
a region lze i na kole.V Bike Station, nacházející se
hned vedle recepce hotelu, si můžete půjčit kvalitní
kola a rezervovat prohlídky okolí s průvodcem.
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VEĎ srdce – MLUV pravdu – INSPIRUJ duše
„Z dlouhodobého hlediska mohou být úspěšní pouze ti, kteří rozumí lidem.“
ní. Právě tato filozofie jej podnítila k sepsání knihy
LEAD-SPEAK-INSPIRE, ve kterém nabízí návod ke
třem základním prvkům úspěšného řízení firem
a naplněného životního stylu. Pomocí praktických
tipů a autentických příkladů ukazuje, že v každém
z nás dřímají zapomenuté sny a přání, které jen
čekají, až se vydáme na dobrodružnou výpravu za
jejich poznáním a realizací.
V knize VEĎ – MLUV – INSPIRUJ kombinuje
autor znalosti získané studiem mozku, evoluční
biologie a pozitivní psychologie s oborem řízení, komunikace a inspirace. Jeho cílem je pomáhat lidem

„Každý člověk musí být přesvědčen
o smyslu a důvodu svého úsilí.
Protože platí víc než kdykoli předtím,
že společnosti, které vyžadují výkon,
musí nabídnout větší smysl.“
Bert Martin Ohnemüller

Bert Martin Ohnemüller je nejen uznávaným expertem v oblasti neuromerchandisingu, ale také,
jak sám říká, nevyléčitelně romantický obchodník
snící o světě, kde lidé to, co dělají, dělají rádi a s váš-

Český překlad knihy Berta Martina
Ohnemüllera vznikl pod záštitou vydavatelství
našeho magazínu a nyní se připravuje
samotné vydání knihy. Projekt jsme se rozhodli
řešit crowdfundingem (Hithitem) a Vás, naše
čtenáře, chceme požádat o podporu této
knihy, která stojí zato! O podrobnostech vás
budeme informovat na našich internetových
stránkách a sociálních sítích. Můžete se těšit
na zajímavé bonusy, které Vám s knihou rádi
nabídneme. Určitě nebudete zklamaní!
Redakce Brands&Stores

KONFERENCE ŽENY V BYZNYSU
Posuňte váš byznys na další level, inspirujte se a naučte se prodat - to jsou
hesla pro druhý ročník Konference Ženy v Byznysu, která se koná 23. a 24. dubna 2020 v krásných prvorepublikových prostorech Autoklubu České republiky.

Získejte praktické rady pro každodenní život podnikatelky,
manažerky a ženy na volné noze
13 fantastických osobností z byznysu vám prozradí své know-how
„Stejně jako minulý ročník Konference Ženy
v Byznysu je pro každou podnikatelku, manažerku
a ženu na volné noze, i tu začínající, která má chuť
se dozvědět, prohloubit praktické informace pro své
podnikání. Na konferenci, která je tentokrát rozdělena do dvou dnů, se účastnice dozví konkrétní
know-how a inspiraci pro svůj byznys přímo od lidí
z praxe,” informuje Kateřina Tygl, organizátorka
a zakladatelka FB komunity Ženy v byznysu.
První den tak načerpáte pořádnou dávku inspirace a case study nejen z přednášek, ale také z panelové diskuse na téma: Jak prodat sebe, své služby
nebo produkty?
V tomto ročníku je připraveno 6 workshopů,
5 přednášek, které vás posunou na další level, 1 panelová diskuse, networking, párty a spoustu inspirace.

A koho na konferenci
a workshopech potkáte?
•	Danielu Gamrota - Jak vyladit osobní produktivitu? A efektivně ji zlepšovat a vše zjednodušit?
•	Margaretu Křížovou, která vás naučí co dělat,
když Chcete začít podnikat? Už dlouho? Ale nějak
se nedaří to opravdu rozjet?
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objevovat jejich „nejlepší já“ a sjednotit je s opravdovou emoční silou mysli. Píše, že: „Naplněný pracovní a osobní život můžeme mít, jen když naše práce
vychází z našeho srdce a naše profese se shoduje
s voláním naší duše.“

•	Olgu Pohl, která vám předá znalosti, jak na Copywriting s lehkostí.
•	Kateřinu Tygl, která vám dostane marketing do žil
a poradí, jak se nenechat napálit od „odborníků".
•	Lucii Krausovou, která vám poví, jak si spočítat,
zda vám dává podnikání finanční smysl a za jakých podmínek vás to uživí?
•	Janu Štěpánkovou - Jak posunout firmu na vyšší
úroveň. Prakticky a za rozumnou částku.
•	Jitku Zoderovou, Terezu Mácovou, Lukáše
Hrdličku - Jak prodat sebe, své služby či produkty?
•	Natašu Foltánovou s tématem Z kuchyně ke
100milionové firmě za 12 let a další….

Zažijete také:
Inspirativní workshop s naším generálním partnerem Grow with Google - I am Remarkable.

A co vás čeká hlavní den konference?
“Nebude chybět nadupaný networking, který odstartuje Lenka Mrázová s tématem Budování kontaktů,
které vám není proti srsti, skvělí řečníci přímo z byznysu, báječná atmosféra a také charismatický moderátor Českého rozhlasu Plus - Michael Rozsypal.

Neformální byznysové odpoledne, které se přirozeně přehoupne do večerní párty a networkingu s rautem,” dodala další z organizátorek Alena Barnová.

To vše slibuje letošní Konference
Ženy v Byznysu, 23. dubna.
„Velké díky patří našim partnerům: Grow with
Google, IGNUM, Domena.cz., O2, Shoptet, Carrese,
Fashion Ivana Rossová a další. Všechny budete moci
potkat na konferenci,” dodává Alena.

REXY - Nechte se inspirovat trendy v retailu
aneb z malé české retailové agentury trendsetter a oceněný specialista na retail
REXY, Retail Experience Agency, vznikla v roce
2013 z touhy dodávat kvalitní retail design služby.
Jelikož na trhu žádná taková agentura s full-servisem a zaměřením na retail nebyla, tak ji Vlasta Šilarová založila a dnes má její REXY zakázky od významných klientů českých i zahraničních řetězců,
jako jsou např. Giorgio Armani, Benu, Nyx, Vichy,
Sisley, Grohe, Adidas…, a to na území ČR i střední
Evropy. Podstatou REXY je návrh a komplexní dodání komerčních interiérů, včetně projektové dokumentace, až po dodávku nábytku i stavby. Tím,
že jsou v REXY architekti a projektoví manažeři
zároveň, tak se dokážou postarat o projekt od A do
Z v jedné osobě a díky znalosti všech projektových
fází poskytuje REXY skutečný full-servis. Ten ale
sám o sobě k úspěchu nestačí, důležité je neustále sledovat inovace a trendy v retailu, a posouvat
tak sebe i řešení pro klienty dopředu. I proto s příchodem trendu interaktivní digitální komunikace
vznikla sesterská společnost DEX-Digi Experience,
která navrhuje a dodává digitální řešení na míru
potřebám klienta: hardware, software, i vzdálenou
správu a tvorbu i nasazení digitálního obsahu. Díky
tomuto ojedinělému propojení interiéru a digital
pod jednou střechou REXY a DEX nabízí svým klientům skutečný EXPERIENTIAL RETAIL. Zákazníci dnes investují do zážitků a zábavy a méně do
produktů, proto je potřeba přicházet s propojením
experience a retailu. REXY a DEX ve svých projek-

eshopu na kamenné prodejně. REXY tedy umí zrealizovat kamennou prodejnu tak, aby byla místem
nejen pro nákupy, ale i zážitek a zábavu.
Fakt, že REXY je trendsetterem a umí projekty dotáhnout do konce, potvrdila i prestižní Cena
za digitální transformaci pod patronací Microsoft
a Daquas v rámci Ocenění českých podnikatelek
2019 v konkurenci více jak 24000 nominovaných
firem.
Více informací o nabízených retail službách na
www.rexy.cz a www.digiexperience.cz. Pro sjednání schůzky a podrobnější představení služeb a realizací kontaktujte rexy@rexy.cz.
tech pracují s dalším z trendů - tzv. Omnichannel
experiences neboli bezbariérový zážitek z nakupování prostřednictvím propojení prodejních kanálů - on-line i offline současně. Zákazníci chtějí mít
vztah se značkou a očekávají interaktivní komunikaci a personalizovanou nabídku bez rozdílu, kde
zrovna nakupují. Dnešní e-shopy se snaží dále expandovat a také být v osobním kontaktu se svými
zákazníky, proto otevírají kamenné prodejny. I v kamenných prodejnách zákazníci očekávají propojení
výhod nakupování v prodejně a rychlosti online nákupů. Tento trend REXY nabízí prostřednictvím své
sesterské FUTURE STORE, která vyvíjí software
pro digitální komunikaci včetně propojení s pokladním, skladovacím a klientským systémem. Novým
produktem společnosti je tzv. ekatalog - propojení

Po Praze na elektrokole?
Naučíme vás to!
Propagátor elektrokol - coby nejrychlejších a čistých městských dopravních
prostředků - pražská společnost ekolo.cz připravila letos dost unikátní nabídku pro vás - zaměstnance i majitele malých i větších firem.
a garantujeme, že se dokonale seznámíte nejen
s ovládáním elektrokola, ale především se naučíte
bezpečně a rychle jezdit po městě. A to je naším cílem - ukázat vám, jak fantasticky rychlý, bezpečný
a zábavný je pohyb na elektrickém kole - i v tak dopravně složitém městě, jakým Praha je.
Zkušeného průvodce, zapůjčení kvalitně seřízených a plně nabitých elektrokol a samozřejmě také
přilby a další vybavení poskytuje ekolo.cz zcela
zdarma. Na vás je, abyste zvážili, zdali firemní floti-

Vstupenky koupíte na webu:
zenyvbyznysu.cz/konference

la elektrokol není nakonec rozumější investicí, než
třeba nákup dalšího služebního automobilu.
Zaujalo vás to? Stačí si rezervovat termín na
stránce www.ekolo.cz/test-elektrokola.
A pokud byste si chtěli zapůjčit nějaké ze
skvělých elektrokol, které nabízí ekolo.cz privátně,
podívejte se na www.pujcovna.ekolo.cz nebo
volejte 775 564 466.

Bezplatně pro vás zorganizujeme vyjížďku na
elektrokolech po Praze. Akce je určena pro tým
kolegů z jedné firmy: minimálně 5 a maximálně 10
osob. Jedinou podmínkou je dovednost jízdy na kole
a chuť udělat něco pro sebe i pro životní prostředí.
Začátek a konec trasy je v sídle ekolo.cz v Praze 4
- Krči (naproti Thomayerově nemocnici), Ale samotnou trasu přizpůsobíme podle vašich představ. Rádi
jezdíme jak v pražské přírodě, tak v běžném městském provozu.
Akce se koná typicky ve všední dny, za příznivého počasí a za světla. Zážitek z jízdy i následné
povídání s vaším průvodcem trvá asi 3-4 hodiny
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