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Milí čtenáři,
v září před 11 lety vyšlo první vydání časopisu Brands&Stories, aby vám
vyprávělo obyčejné i neobyčejné příběhy lidí, kteří chtěli změnit svou
budoucnost. I ten prostý příběh může být jako ono pověstné mávnutí
motýlích křídel, jež na druhém konci světa způsobí hurikán. Za ty roky
Brands&Stories představil čtenářům již stovky značek a stále poukazuje na
to, že u nás je co obdivovat, ať již jsou to značky, které založil kdysi dávno
předek současného vedení, nebo vzniklé před několika málo lety. Ani část
Stores nezůstávala pozadu. Vyprofilovala se jako odborné periodikum,
které je respektované mnoha asociacemi a odbornými seskupeními
u nás. Ze zahraničních subjektů si časopis považuje akceptace EHI Retail
Institute, který je německým výzkumným, vzdělávacím a poradenským
institutem pro obchod a jeho partnery. Vydává kromě jiného i významný
odborný časopis stores+shops, jehož články má Brands&Stories právo
přejímat. Také díky němu mám tu čest nominovat naše nejzdařilejší
koncepty obchodů do světové soutěže - EuroShop RetailDesign Award.
V březnu tohoto roku jsem se obávala, že oslav 11. výročí se časopis již
nedožije. Ale jak se říká, „co tě nezabije, to tě posílí“ a mě moc těší, že
si našel díky radikálnímu snížení cen další nové značky, které mají chuť
šířit povědomí o sobě. O tom, jak je důležité prezentovat se v printu,
napsala krásné řádky paní Ivana Čapková z Mondi Group, který
prostřednictvím společnosti EUROPAPIER-BOHEMIA dodal nádherný
papír PERGRAPHICA®, na kterém je toto vydání vytištěno. Dovolím si
výňatek citovat: „Lidé kupují pouze věci, kterým (i podvědomě) chtějí
důvěřovat. Hmat je náš smysl pro pravdu a my tomu věříme. Tištěná
média hrají důležitou roli při budování důvěry, protože se jich dotýkáme
rukama. Je prokázáno, že společnosti, které utrácejí nadprůměrně za
tištěnou reklamu, mají o 70 % vyšší věrnost ke své značce. Kvalitní papír
ve vyšší gramáži je vnímán u marketingových sdělení jako hodnotnější,
exkluzivnější, podnětnější a smysluplnější. Kvalitní obal a tištěná
propagace má také pozitivní dopad na vnímání cen.“ V tomto duchu
chci apelovat na Vás, zástupce značek, abyste je propagovali i v této
pohnuté době.
Podzimní vydání, které držíte ruce, je naplněno mnohými nabídkami na
firemní dárky. Můžete se inspirovat kosmetickými balíčky Manufaktura,
dobrotami Čokoládovny Troubelice, víny Noravank, pery CROSS, ručníky
od Kapatexu nebo také outdoorovým oblečením a vybavením Hannah.
A pokud si chcete ten podzim ještě vychutnat, vyjeďte do našich tipů na
wellness hotely na Hradecku nebo Vy mimopražští třeba do historického
hotelu Rott v samém centru Prahy. Ať budete kdekoli, užívejte babího léta!

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories
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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 brands@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis nadále
nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na brands@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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Bezzrcadlovky Canon EOS R5
potěší i náročné profesionály
Vynikající fotografická technika se hodí na zachycení neobyčejných životních zážitků. Fotoaparáty Canon jsou
zárukou kvality v širokém segmentu trhu od zrcadlovek po bezzrcadlovky dlouhodobě. Canon už více než 80 let patří
k nejvýznamnějším výrobcům obrazové techniky. Filozofií společnosti Canon je Kyosei, což znamená „žít a pracovat
společně pro obecné blaho“.
Příliš za ním nezaostává ani EOS R6, který slouží
profesionálům toužícím po kvalitní bezzrcadlovce
fotící snímky s rozlišením 20,1 megapixelů rychlostí
20 snímků za sekundu a produkující videa v rozlišení 4K.

Fotoaparát Canon EOS R6
potěší i ty, kteří si fotí pro radost.
Zdroj: Canon

Fascinující parametry videa

Tělo fotoaparátu Canon EOS R5
stojí 122 990 korun. Zdroj: Canon
Milovníci focení se díky společnosti Canon mohou těšit na důležité novinky. Doslova revolučním
posunem k lepšímu jsou v současné době unikátní
bezzrcadlovky Canon EOS R5 a Canon EOS R6,
které díky svému vybavení postavily konkurenční
značky před téměř neřešitelnou výzvu. Pochvaluje
si je i známý fotograf Tomáš Třeštík.
Záznam videa v rozlišení 8K RAW fotoaparátem?
Pro bezzrcadlovku EOS R5 to není žádný problém!
Fotoaparát navíc pořizuje snímky se skvělým rozlišením 45 megapixelů rychlostí až 20 sn./s, je vlajkovou lodí společnosti Canon mezi bezzrcadlovkami.
Canon EOS R5 je
novou bezzrcadlovku,
která uspokojí
náročné fotografy.
Zdroj: Canon

„Na Canon EOS R5 mě zaujalo především to, že
vývojáři v Canonu sledují a berou vážně připomínky uživatelů, takže oproti modelu R doznal model
R5 několik podstatných změn k lepšímu. Potěšil mě
návrat několika ovládacích prvků, na které jsem
byl zvyklý ze zrcadlovek (otočný volič, joystick),
naopak mi příliš nechybí multifunkční lišta, kterou
jsem se na Canonu R nikdy nenaučil plně využívat.
Zaujaly mě nové možnosti autofocusu a to, jak je fotoaparát neuvěřitelně rychlý. Stejně tak parametry
videa jsou fascinující. Je super, že se nezměnil tvar
baterie a je tedy možné používat ty, na které jsem
zvyklý a mám jich ve výbavě plno,“ říká fotograf
Tomáš Třeštík.

Velkou předností EOS R5 a EOS R6 je výjimečná
stabilizace obrazu. „Fotoaparáty dokážou korigovat
až osm expozičních hodnot, což přináší nejlepší stabilizaci obrazu na světě. Ocení ji ti, kteří fotografují
z ruky nebo filmují bez stativu,“ říká produktový
specialista Canon CZ/SK Pavel Šerý.

to s fotkou myslí fakt vážně a focením se živí. R6 je
cenově vstřícnější, takže udělá radost i lidem, kteří
si fotí jen tak pro radost,“ uzavírá Třeštík.

Možná konverze k bezzrcadlovkám

Tomáš Třeštík si focení s Canon EOS R5
vyzkoušel osobně a pochvaluje si ho.
Zdroj: Tomáš Třeštík

Kdo chce mít ostré fotky, měl by vsadit na kvalitu. Tou se můžou EOS R5 a EOS R6 pyšnit díky
obrazovému procesoru DIGIC X, který je stejný
jako u nejlepší zrcadlovky Canon EOS 1-DX Mark
III. Nejenom znalci ocení, že nejrychlejší systém automatického ostření na světě ostří za pouhých 0,05
sekundy. Precizní automatické ostření navíc funguje i při špatném osvětlení a vysokých světelných
kontrastech. Zajímavostí je detekce očí a tváře zajišťující ostrost, i když se objekt bude nepředvídatelně
pohybovat při malé hloubce ostrosti.
EOS R5 a EOS R6 jsou pro některé fotografy
důvodem pro přechod od zrcadlovek k bezzrcadlovkám. „Canon EOS R5 je pro mě důvod opustit
zrcadlovky. Já osobně po zrcadle asi žádný velký
sentiment cítit nebudu, vnímám to prostě jako přirozený vývoj přinášející plno výhod. Mám radost
z vysokého počtu megapixelů, který mi při práci
přijde vhod. Canon EOS R5 je hlavně pro lidi, kteří
Tělo fotoaparátu Canon EOS R6
stojí 73 990 korun. Zdroj: Canon

chtějí natočit nezapomenutelné video. Nabízí totiž
plnoformátové rozlišení 4K a podporuje záznam ve
formátu RAW, z něhož je možné dosáhnout mimořádnou kvalitu obrazu.
Canon dává jasně najevo těmito a dalšími novinkami z poslední doby, že rozhodně neusíná na
vavřínech. Naopak se mu úspěšně daří naplňovat
potřeby spokojených zákazníků od fotografických
nadšenců až po zkušené profesionální matadory.
Díky nejmodernější obrazové technice tak pomáhá
lidem neustále objevovat nové možnosti zachycení
kouzla jedinečného okamžiku.
Kontakty:
Eva Kučmášová,
ředitelka marketingu a komunikace
pro střední Evropu společnosti Canon
e-mail: eva.kucmasova@canon.cz.

Zrcadlovka Canon EOS-1D X Mark III je další
z novinek letošního roku společnosti Canon.

Vlajková loď značky Canon
Kdo ale upřednostňuje zrcadlovky, vsadí na další
novinku z portfolia společnosti Canon. Vlajkovou
lodí značky je fotoaparát Canon EOS-1D X Mark III
nabízející profesionálním fotografům neomezené
možnosti a mimořádnou rychlost. Zrcadlovka vyniká zdokonaleným automatickým ostřením, výrazně
lepší kvalitou statických snímků i videa a schopností rychlé komunikace. Profesionálním fotografům
tak umožňuje pořizovat nejlepší záběry a dodávat je
co nejrychleji. EOS-1D X Mark III potěší i ty, kteří si

Canon EOS R5 se hodí
i na portrétní fotografie.
Zdroj: Sanjay Jogia
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Koronavirus nás přiměl zastavit, zpomalit, zamyslet se.
Mnohé firmy zjistily, co mohou dělat jinak a mnohé dokonce
nastavily jiné výrobní programy. Každý bojuje o přežití,
jak se dá. Právě v této době oceňujeme více než kdy jindy
podporu, které se nám dostane od spolupracujících subjektů
či klientů. Oceňujeme lidskost a podporujeme české firmy.
Je skutečně doba se zamyslet nad tím, zda bychom svojí
zakázkou reklamy či firemních dárků nemohli podpořit české
firmy, které vyvíjí i vyrábí svoje produkty v Čechách a nechat
stranou produkty z Číny. Ta už nám všem dost zavařila.

Letošní firemní dárky

ve znamení českosti a vzájemné podpory
Možná tato doba přijít měla, abychom si uvědomili vlastní hodnoty, přehodnotili měřítka posuzování a posílili vlastenectví, které se stalo archaickým
pojmem. Stejně tak, jak si najednou uvědomujeme při dovolených v Čechách,
jak je ta naše zemička krásná a rozmanitá, protože po pouhých sto kilometrech
se nám ráz krajiny diametrálně změní a můžeme si vybrat mezi horami, kraji
s rybníky či lesy, měli bychom si uvědomit i to, kolik šikovných lidí je kolem
nás. Kolik Čechů vydupalo ze země a bez jakékoli pomoci státu úžasné firmy,
produkty a značky. A právě tito lidé, kteří měli zajímavé nápady a roky dřeli, aby
je zhmotnili, mají třeba dnes problémy. Proto je v současnosti nanejvýš důležité
podporovat se mezi sebou, protože nikdo jiný ze shora to neudělá.

Když si dnes nezadám reklamu u jejího zhotovitele, mohlo by se mi stát, že
až ji budu potřebovat, vyrobit nebude u koho. A stejně je to i s firemními dárky.
Každý chceme poděkovat svým klientům, obchodním partnerům či zaměstnancům, že tu s námi v této těžké době byli, ale můžeme to udělat tak, že tím ještě
pomůžeme české firmě a uděláme to jejími produkty.

Firemní dárek by měl v sobě nést základní aspekty, jako je kvalita, užitečnost
a českost. Dalšími nadstavbovými parametry jsou potom dárek na míru a darovaný zážitek. A všechno dohromady Vám může nabídnout společnost MANUFAKTURA ve svých dárkových balíčcích. Značka této kosmetiky sídlí a vyrábí
v Čechách, vyvíjí a prodává českou kosmetiku inspirovanou českou tradicí,
historií a přírodou, spolupracuje především s českými dodavateli. Právě ona je
vybudována na filozofii podpory lokálních značek a výrobců. Od počátku jejího
fungování se jí podařilo sdružit přes 250 drobných řemeslníků, bývalých mistrů
lidové tvorby, Nositelů tradice a tradičních menších českých firem, jejichž výrobky dodnes v obchodech Manufaktura Original Czech Tradition nabízí. Tato
ojedinělá platforma pro prezentaci našich tradičních řemesel vznikla téměř před
třiceti lety z popudu toho, že obchodů, kde si zahraniční turisté mohli koupit
typicky český suvenýr, bylo pramálo. Díky zajištění pravidelného odbytu a spoluprací při vývoji, designu a ochraně produktů byly vytvořené podmínky pro
udržení řady zanikající řemesel, mohly se vyučit další generace řemeslníků a zachovala se řada unikátních řemeslných technik. Řemeslné výrobky a dřevěné
hračky jsou nadčasové, vyvolávají emoce a vzpomínky a dokáží krásně zpestřit
i dnešní moderní interiéry a nadlouho zabavit i děti.

Dárkovými sety od Manufaktury obdarovaný nezíská pouhou kosmetiku, ale
i zážitek - evokující klid, pohodu a odpočinek. Kromě kosmetických balíčků nyní
nabízí i zážitky ve své zážitkové laboratoři, kde si obdarovaný může namíchat
svůj vlastní šampon, svoji sůl do koupele nebo se dozvědět, co jaká ingredience
v kosmetice má za svůj úkol.
Široký sortiment poctivé české kosmetiky a koupelnových doplňků Manufaktura sjednocuje myšlenka domácích lázní, v které lze proměnit jakoukoliv koupelnu. Stále pospícháme, za něčím se honíme a nestíháme. Manufaktura nabádá
- zastavte se, zrelaxujte tělo i ducha a zlepšete si náladu. Zaneste do svého života
příjemné, zkrášlující a odpočinkové rituály a věnujte čas jen sobě.

Dárkové sety
pro zarucenou radost

V souladu s uvedenou filozofií vznikají nápadité, originální a voňavé dárky,
které zaručeně potěší ženy i muže všech věkových kategorií. Díky rozmanitému
výběru kosmetických řad, vůni, barev i typů dárkových obalových materiálů dokáže Manufaktura vytvořit balíček na míru. Rádi Vám sestaví dárkové sety podle
Vašich požadavků a představ a navíc lze hotové balíčky doplnit Vaším propagačním materiálem nebo komplimentkou.

www.manufaktura.cz
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a nastavili technologii pro jejich šití včetně automatického dělícího zařízení pro stříhání gumičky. 70
zvolených strojů jsme předmontovali v sídle společnosti a následně dopravili a instalovali v areálu společnosti ADIENT - Johnsons Controll v České Lípě.“
Dobrovolníci z řad servisních mechaniků Garudan, Adient a AZPO GROUP se pustili do přípravy
a spuštění linek přes víkend, aby se výroba mohla
spustit již v pondělí 16. 3. 2020, tedy pouhých 6 dnů
od zadání zakázky. Díky jejich úsilí linky vyrábějí až
30 000 speciálních zdravotnických roušek denně.

ANITA B je tradiční český výrobce a distributor domácích a průmyslových
šicích strojů a programovatelných automatů GARUDAN, jehož počátek se
traduje od roku 1996. Společnost navázala na bohaté zkušenosti v oboru
průmyslových šicích strojů, které se v Boskovicích vyrábějí od roku 1938. Dnes
patří mezi největší východoevropské výrobce a distributory průmyslových
šicích strojů. Šicí technika GARUDAN je vyvážena do více než 25 zemí světa.
Společnost ANITA B pomáhá firmám, podnikatelům, šicím dílnám i hobby
švadlenkám ulehčovat výrobu tím, že jim poskytuje šicí stroje dle jejich potřeb.
Nabízí široký sortiment šicích strojů pro různé druhy šití.

Se značkou
zvládnete ušít perfektní výrobek i vy
Firma ANITA B disponuje vlastním oddělením
vývoje, konstrukcí a výrobou. Původní sortiment
průmyslových šicích strojů z Boskovic rozšířila
o šicí stroje šijící řetízkovým stehem (overlocky
a coverlocky) a programovatelné šicí automaty. Od
roku 1998 nově zahájila výrobu strojů s prodlouženým ramenem, řadu strojů GZ šijící klikatým stehem, řadu sloupových strojů GP a dalších.
Šití již není jen otázkou textilních továren a šicích dílen, proto společnost koncem roku roku 2019
přišla na trh také s novou řadou domácích šicích
strojů, díky kterým si může splnit svoje představy
o módě a hezkém domově i běžný občan.

Doménou jsou programovatelné
a speciální šicí stroje
Doménou firmy ANITA B je výroba a vývoj programovatelných a speciálních šicích strojů, které
umí realizovat pro své zákazníky řešení na míru.
Stroje tohoto výrobce dosahují vysokou kvalitu
a produktivitu šití.
„K našim spokojeným zákazníkům například
patří americká společnost DEMATRON,“ říká Ing.
Radek Toul, jednatel společnosti. „Oslovila nás s požadavkem na výrobu elektronicky programovatel-
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ného stroje pro šití velmi silných materiálů s použitím klasického odstřihu (ne tavného) pro nitě do
síly Nm. 6. Cílem bylo použití těchto strojů pro šití
popruhů převážně v leteckém a kosmickém průmyslu (firma šijící pro NASA) a také pro šití lan a míčů
na americký fotbal. Vyvinuli jsme a zkonstruovali
elektronicky řízený stroj GPS/X s šicí plochou 35 x
25 cm, vycházející z naší řady strojů GPS.
Tento stroj vychází z velice úspěšného modelu
GPS/G-3525, který nepoužívá ozubené řemeny, ale
využívá speciální šroubovou hřídel pro rychlejší
a plynulejší pohyb. Stroj je vybaven barelovým chapačem a odstřihem nití do síly 6 Nm.
Tyto stroje umožňují přejít na automatizovanou
výrobu, jelikož velikost šicí plochy a konstrukce
stroje dovoluje šití extrémně silných materiálů bez
klasických průmyslových šicích strojů. Toto řešení
zvyšuje produktivitu, efektivitu a snižuje výrobní
náklady."
„Dalším spokojeným zákazníkem,“ pokračuje ve
výčtu Radek Toul, „je jedna z největších obuvnických firem v Jižní Americe /Brazílie/ vyrábějící především sportovní a plážovou obuv - firma ALPARGATAS, která do celého světa dodává boty značek
MIZUNO nebo TOPPER, ale také dnes již legendární „žabky“ HAVAIANAS.
V roce 2018 nás firma oslovila se zadáním výroby nového typu automatického šicího stroje, který
by vyřešil problémy s šitím nových typů materiálů vyznačujících se velkou elasticitou, pružností
a zhoršenou kontrolou držení v šabloně při šicím
procesu.
Ve spolupráci se zákazníkem se nám podařilo během roku dokončit prototyp nového šicího automatu Garudan GPS (podtřída CF), vybaveného speciálním mechanismem ponorné patky. Ta kompenzuje
flexibilitu materiálu, umožňuje lepší kontrolu držení materiálu v šabloně při šití, přináší tak možnost
reagovat na nové trendy a využívat širokou škálu
nových typů materiálů při zachování vysoké kvality
šití. Stroj je vybaven novým typem pneumatického
lineárního odstřihu nití, který je spolehlivý, přesný
a vykazuje dlouhou životnost.“

Podařilo se nám modifikovat standardní plochý
stroj na ramenový, elektronicky řízený stroj GPS/
G-3525G-22 s automatickým přidržením nohavice. Toto ramenové provedení umožňuje šít vzory
po celém obvodu nohavice včetně stretchových
džínů.
Naše řešení urychlilo tuto šicí operaci bez nutnosti obsluhy kvalifikovanou osobou. Jedna osoba
může obsluhovat dva stroje současně. Zákazník má
i možnost dokoupení sady na přestavbu na plochý
stroj s šicí plochou 35 x 25 cm, což zvyšuje variabilitu stroje.“

Garudan pomáhá v čase
koronavirové pandemie
Propuknutí pandemie koronaviru přineslo mnoho omezení a nároků. V chaotické době s nařízením
povinného nošení roušek, kterých bylo ze začátku
urgentní nedostatek, se společnost ANITA B zapojila a využila svoje možnosti a know-how. Pomáhá
nejen velkým výrobcům, ale i lidem, kteří šijí doma
a ochotně pomáhají dalším potřebným kolem sebe.
„Největším projektem a výzvou bylo dodání
a příprava dvou kompletních linek na šití nanovláknových roušek pro zdravotníky, se kterým se
na nás obrátila firma AZPO GROUP,“ říká Radek
Toul. „Jako první krok jsme vybrali vhodné stroje

„Nezapomněli jsme ani na lidi, kteří se pustili do
výroby roušek doma,“ dodává Pavlína Vykydalová.
„I v době, kdy stroje spíše podražovaly, jsme nabídli
speciální slevovou akci, abychom stroje zpřístupnili
širší skupině obyvatel. Ve spolupráci s rádiem Kiss
jsme darovali do soutěže pět šicích strojů. Tato akce
zaznamenala veliký ohlas. Zájem byl největší od
doby, kdy se v rádiu Kiss soutěžilo o milion.
Další šicí stroj putoval do ženské věznice, kde
byl roušek nedostatek a dámy si je musely šít samy.
Domácí overlock od nás získala i šicí skupina Steh
za stehem. Do šicí dílny Brno šije jsme zapůjčili
průmyslové šicí stroje, aby dobrovolníci mohli šít
roušky rychleji a snadněji. Do výukové šicí dílny
časopisu Burda v Praze jsme darovali dalších 15 domácích šicích strojů.
Všem dobrovolníkům, kteří se pustili do zásobování veřejnosti rouškami z vlastní iniciativy,
přejeme spoustu sil a vážíme si jejich úsilí. Věříme,
že až se situace vrátí do normálu, šicí stroje naleznou i příjemnější využití a přinesou radost z tvorby
a pěkných kousků.“
Firma ANITA B se snaží maximálně vyjít vstříc
přáním a požadavkům svých zákazníků, proto
je pro ni důležitý zákaznický servis. Díky vlastnímu vývoji soustavně svoji produktovou nabídku
upravuje dle aktuálních šicích trendů. Vzhledem
k dlouholetým zkušenostem je schopna uspokojit
i ty nejnáročnější zákazníky, proto je špičkou ve
svém oboru.

Anita B s. r. o.
Průmyslová 2453/7
680 01 Boskovice
www.garudan.cz

„Nezapomínáme ani na naše
zákazníky z oblasti domácího
hobby šití,“
říká Ing. Pavlína Vykydalová, vedoucí
divize domácích šicích strojů. „Vedle
naší řady domácích šicích strojů nyní
připravujeme pro předvánoční prodej
i kombinovaný šicí a vyšívací stroj
Carmen (2v1) s možností vytváření
vlastní výšivky.“

Také firma Colin’s Jeans, největší producent denim oblečení v Turecku, nás oslovila s požadavkem
na šití vzorů na nohavice již hotových jeansů. Cílem
bylo zvýšit produktivitu, usnadnit tuto šicí operaci
a snížit výrobní náklady.
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Hannah

Hannah

Produktové kategorie

Mountain & Trekking

Darujte svým zaměstnancům
či obchodním partnerům špičkové
outdoorové oblečení a vybavení.

a poznámek na mnohdy pomačkaném papíru do
digitální podoby na monitoru počítače. Celkový design, funkční detaily a informace o materiálech je
zároveň nutné doplnit o pohled specialistů na konstrukci střihů a technologie. Teprve potom může
začít výroba prvního prototypu ve vlastní vývojové
dílně v Plzni. Materiály jsou vybírány velmi pečlivě
a snahou je vybírat pouze špičkové materiály, které
obstojí ve všech podmínkách. V nabídce tak najdete
špičkové membránové materiály, jako je CLIMATIC, který je vhodný i do těch nejnáročnějších podmínek, nebo Resstex, který je vhodný do náročných
podmínek a odolá jak dešti, tak i mokrému sněhu,
ale i ECO materiály jako například Merino Tencel,
nebo organická bavlna.

Hannah pomáhá
HANNAH GRANT oficiálně vznikl v roce 2016,
kdy společnost v rámci oslav 25. výročí založení
značky chtěla vytvořit unikátní, dlouhodobý projekt. Celá myšlenka je od počátku postavena na materiální podpoře jednotlivých cestovatelů. V rámci
Hannah Grantu tak dostali šanci ti, kteří společnosti
představili svoji touhu zažít něco výjimečného a vysněného. Zkrátka, Hannah chce pomáhat plnit sny
a cíle druhým. Více na www.hannahgrant.eu.

Produkty určené pro vysokohorskou
turistiku i za náročnějších
klimatických podmínek.

Snowsport
Zateplené produkty určené pro lyžování
jak na upravených sjezdovkách, ve
volném terénu, tak i ve snowparcích.

Active

Testování v horách i v laboratoři
Hannah je česká outdoorová značka, v jejíž kolekci naleznete širokou škálu oblečení a vybavení
pro všechny vyznavače přírody. Značka Hannah
byla založena v Plzni v roce 1991 a během své historie si vybudovala silnou distribuční síť, a to jak na
domácím trhu, tak v zahraničí.
Typickým zákazníkem značky Hannah je aktivní
člověk, který rád tráví čas venku, ať už se chystá na
výkon, nebo chce jen tak relaxovat v přírodě.
„Venku jsme doma“ je tedy nejen komunikační
kampaň, ale i záměr značky vyrábět spolehlivé outdoorové oblečení a vybavení speciálně určeného
pro venkovní aktivity, které přitahují designem,
materiálem, praktičností a spolehlivostí. Právě pro
tyto vlastnosti je značka vyhledávána také firemními zákazníky, kteří si u společnosti mohou napřímo
objednat oblečení pro své zaměstnance či obchodní
partnery.

Profesní oblečení
Značka Hannah umožňuje firmám obdarovávat
své obchodní partnery nebo zaměstnance, a to ať
už u příležitostí, jako je výročí založení společnosti,
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či jako hodnotné vánoční dárky. V rámci této spolupráce zajišťuje i možnost potisku, případně vyšití
požadovaného loga společnosti přímo na produkty.
V případech, kdy se jedná o větší množství zboží,
dokáže Hannah vyrobit i vybavení na „míru“, tzn.
v požadovaných barevných odstínech či pouze s logem klienta.
Tento druh spolupráce je v poslední době velmi
vyhledáván pro stále větší oblíbenost českého kvalitního outdoorového oblečení a vybavení.

Skladba sortimentu
Nabídka Hannah také obsahuje technické produkty pro vysokohorskou turistiku za každého
počasí včetně náročných klimatických podmínek.
Stejně tak zde najdete i pohodlné a střihově atraktivní oblečení pro běžné procházky přírodou nebo
městem. V zimě si pak u Hannahu vyberou vyznavači upravených sjezdovek i volných terénů. Součástí sortimentu není jen oblečení, ale i základní
vybavení, které k pobytu venku prostě patří – batohy, stany, spacáky, karimatky. Vybere si každý,
pro koho je malé i velké dobrodružství na čerstvém

vzduchu vším. Každý, kdo očekává funkčnost, pohodlí, trendový design, a hlavně chce vypadat a cítit
se dobře.

Od inspirace až k samotnému produktu
aneb „vše začíná a končí v přírodě“
Euforie z jízdy v čerstvém prašanu, vrcholky
kopců ozářené večerním sluncem, pocit sounáležitosti, volnost pohybu... tam někde je inspirace
a smysl toho, co Hannah dělá. Vývoj a výroba outdoorového oblečení má však svá pevná pravidla.
Proto kombinujeme znalost aktuálních trendů
v designu, barevných kombinacích, materiálech
nebo výrobních technologií s vlastní zkušenosti
i zážitky v terénu.

Jak vzniká vybavení Hannah
Od náčrtku k prototypu
Nápady a postřehy nasbírané v průběhu času a zaznamenávané na papírový blok týmu designerů
je nutné jednoho dne předělat na detailní technickou kresbu. Konkrétní představa, do té doby jen
v hlavě designerů, se postupně přesouvá z náčrtků

Zpětná vazba a podrobné informace o tom, jak výrobek funguje v terénu, jsou stěžejní pro případné
závěrečné úpravy. Nedílnou součástí testování je
zjišťování přesných hodnot pomocí měření v autorizovaných zkušebnách a laboratořích. Stany i spacáky Hannah certifikuje v souladu s českými a evropskými normami.

Výroba může začít
Teprve když je vše v pořádku a odsouhlaseno v prostředí vývojové dílny, začínám s finální výrobou.
Rozbíhají se objednávky materiálů, zipů, doplňků a všech těch malých drobností, co se urodily
v hlavách našich designérů a dohromady tvoří ten
správný produkt. Znovu se od začátku testuje, měří
a kontroluje. Důležitý je každý detail. Produkty se
opět testují, tentokrát ambasadory Hannah, což je
skupina sportovců i outdoorových nadšenců. Právě
oni pomáhají zjišťovat vlastnosti našich výrobků
při dlouhodobé a extrémní zátěži. Membránové
oblečení, stany, spacáky a batohy se testují na vysokohorských expedicích v asijských velehorách, při
náročných alpských výstupech nebo pod sopkami
Nového Zélandu.

REMOTE Primary Forests je univerzitní projekt
věnující se výzkumu primárních lesních porostů
v Evropě. Smyslem je udělat maximum kroků pro to,
aby se devastace posledních zbytků evropských pralesů zastavila, nebo alespoň značně omezila. Poznatky z přirozeného vývoje lesů se pak aplikují v šetrnějším lesním hospodářství. Hannah podporuje
výzkumný tým v náročných horských podmínkách.
Hannah je také podporovatelem Nadace Světluška. Mezi outdoorové dobrodruhy patří i ti, kterým
život neumožnil zažít nekonečné zážitky všemi
smysly. I oni si ale najdou svoji cestu, jak si to náležitě užít. A Hannah je v tom chce maximálně podpořit, proto je partnerem Nočního běhu pro Světlušku
a stejně tak obléká kavárníky Kaváren PO TMĚ.
Značka také podporuje horská střediska Špičák
na Šumavě, Mladé Buky, Rokytnice nad Jizerou
a Ještěd, ale v rámci spolupráce s Luční a Labskou
boudou obléká personál i na vrcholcích nejvyšších
českých hor, a to nejen veškerý obslužný a servisní
personál, ale i členy záchranné služby Vrcholky hor.

Lehké, snadno sbalitelné a zejména
prodyšné produkty, které jsou vyvíjeny
primárně pro aktivní běžce, rekreační
cyklisty, inlinisty nebo v zimě běžkaře.

Outdoor & City
Produkty zaměřené na uspokojení
poptávky všech příznivců procházek
v přírodě i cestování, anebo pro ty
zákazníky, kteří i ve městě chtějí
nosit pohodlné oblečení sportovního
designu a přitom dobře vypadat.

Camping
Tato kategorie zahrnuje
produkty, jako jsou stany, spací
pytle, karimatky a batohy.

Doplňky
Trekkové hole, sluneční brýle,
boty, rukavice, čepice.

poptavky@outdoorconcept.cz
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Čokoládovna Troubelice

Čokoládovna Troubelice

Výroba pravé čokolády
od bobů až po tabulku
Čokoládový příběh malé rodinné čokoládovny z Troubelic na Moravě se začal
psát v roce 2010, kdy její zakladatelé poprvé dovezli z Ekvádoru kakaové boby
a další kakaové produkty. V každé tabulce jejich čokolády můžete ochutnat
něco ze vzdáleného Ekvádoru, rozmanité a exotické země Jižní Ameriky, ve
spojení s poctivou prací malé české firmy, která si zakládá na kvalitě a osobním přístupu. Jak celý příběh začal a čím je troubelická čokoláda výjimečná,
nám prozradil majitel čokoládovny František Bačík.
(melanžér), abychom mohli testovat. Receptury na
čokolády vznikaly metodou pokus omyl a dlouhodobým zkoumáním poměrů jednotlivých ingrediencí, než jsme se dopracovali k jejich konečné podobě.
V roce 2013 vznikla první tabulka čokolády určená
k prodeji.

Můžete nám prozradit,
jaký je postup výroby Vaší čokolády?

Co je potřeba pro výrobu
kvalitní čokolády?
Pro výrobu vysokojakostní čokolády jsou nejdůležitější surovinou kakaové boby. My jsme si vybrali ty ekvádorské, které patří k nejkvalitnějším
a nejznámějším na světě pro své výjimečné aroma
a chuť. Ekvádor je také naším druhým domovem.
V této zemi jsme prožili část svého dětství díky tátovi, který tam žije téměř 40 let. Vybírá pro nás ty
nejlepší kakaové boby přímo na plantážích a my tak
máme dohled nad kvalitou nakupovaných surovin,
které si do České republiky dovážíme a následně
z nich ručně vyrábíme čokoládu.
K výrobě používáme pouze kakaové boby, kakaové máslo a panelu – ztuhlou šťávu z cukrové třtiny.
Nápad sladit čokoládu panelou vznikl právě v naší
čokoládovně. Do bílých a mléčných čokolád navíc
přidáváme sušené mléko.

Jak se začal psát Váš čokoládový
příběh a jaké byly začátky?
První kontejner plný kakaových produktů jsme
z Ekvádoru dovezli v roce 2010. Nejdříve jsme
kakaové produkty pouze přeprodávali. Naším cílem
ale bylo vyrobit čokoládu z kakaových bobů, bez použití jiných rostlinných olejů než je kakaové máslo,
bez přídavných látek, bílého cukru a lecitinu. Začátky byly náročné. Jsem vystudovaný strojař a s potravinářskou výrobou neměl nikdo z naší rodiny
zkušenosti. Navrhl jsem stroj na výrobu čokolády
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Proces výroby u nás začíná již pečlivým přebíráním a kontrolováním kakaových bobů. Následně se
kakaové boby zbaví slupek a jejich mletím vzniká
kakaová hmota. Ta se vlévá do melanžéru a spolu
s dalšími surovinami – panelou a případně sušeným mlékem se v něm hněte po dobu několika desí-

tek hodin. Čokoláda se pak vloží do temperovacího
stroje, vlévá se do forem a následně se chladí v lednici. Jakmile čokoláda ztuhne, vyklopí se z forem
a nechá se minimálně 1 den odpočívat. Čokolády
mohou být také posypané různými ingrediencemi
– kávou, sušeným ovocem, levandulí, mandlemi…
Vše je ruční práce. Stejně tak i balení čokolád do
obalů, výroba a skládání dřevěných krabiček.

Jaké druhy čokolády vyrábíte?
V současné době vyrábíme téměř 30 druhů tabulkových čokolád. Základ tvoří tzv. „čisté“ čokolády – bílá 40%, mléčná 40% a 51%, hořká 75%, 83%
a 100%. Vymýšlíme různé kombinace, ale chceme,
aby vynikla především chuť samotné čokolády.
V nabídce máme například čokoládu s marakujou,
spirulinou, levandulí, kávou, drcenými kakaovými
boby, chia semínky, s mandlemi, višněmi, sušeným
ovocem…
Kromě tabulkových čokolád vyrábíme také čokolády s reliéfem. To znamená, že je na čokoládě
ručně nanesen reliéf z jiného druhu (barvy) čokolády. Tyto čokolády se hodí jako dárek k různým příležitostem. Je možné si na zakázku nechat vyrobit
čokoládu s vlastním reliéfem i obalem. Vyrábíme
čokolády reklamní, svatební, narozeninové…

Specializujete se pouze
na koncového zákazníka?
Kde je možné Vaše čokolády koupit?
Na našem e-shopu mohou objednávat jak koncoví zákazníci, tak i maloobchodní odběratelé, kteří
naše výrobky prodávají ve svých prodejnách či gast-

ro výrobci. Velmi často nás oslovují také firmy, které
mají zájem o zakázkovou výrobu čokolád.
Naše čokolády a další zajímavé produkty, které
dovážíme z Ekvádoru, je možné zakoupit přes náš
e-shop www.cokoladovnatroubelice.cz. V červnu jsme v Troubelicích otevřeli novou kamennou
prodejnu, kde si mohou zákazníci nejen nakoupit,
ale také posedět u šálku ekvádorské kávy, teplé
čokolády nebo kakaa. V nabídce máme i dezerty
vyrobené z vlastních surovin a další drobné občerstvení. Naše výrobky je možné zakoupit i ve zdravých výživách a specializovaných prodejnách po
celé České republice.

U zakázkové výroby nabízíme několik variant
gramáže a tvaru čokolád – 5g čokoládová kolečka
s reliéfem, 45g tabulkové čokolády, 120 g čokolády s reliéfem, dřevěné dárkové kazety s možností
potisku nebo gravírování. Firmám i koncovým zákazníkům nabízíme možnost zpracování designu
obalů na základě jejich požadavků. Ukázky zakázkové výroby je možné vidět na našich webových
stránkách v sekci zakázková výroba (horní menu).

Čokoládovna Troubelice
Troubelice 10
783 83 Troubelice
Telefon: +420 720 061 949
Zakázková výroba:
marketing@cokoladovnatroubelice.cz

www.cokoladovnatroubelice.cz

Je o Vaše čokolády zájem jako o firemní
dárky? Navrhnete firmám i design obalů?
Ano, čokolády s vlastním logem si objednávají
často firmy jako dárky pro své partnery a klienty.
Důležitá je pro nás nejen vizuální stránka, ale také
nejlepší kvalita použitých surovin a lahodná chuť
naší bean to bar čokolády. Největší zájem o firemní
zakázkovou výrobu je před Vánocemi, ale mnoho firem si nechává vyrobit čokolády k různým výročím
nebo jako pozornost kdykoli během roku.
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Wellness místa

v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj se rozpíná v severovýchodní části Čech od Labské
nížiny až po úpatí Krkonoš, Orlických
hor nebo Kladského pomezí. Rozmanitost kraje lze jen těžko popsat
na pár řádcích. Je to území, na které
jsou jeho obyvatelé pověstně pyšní.
Královéhradecký kraj se pro potřeby
cestovního ruchu dělí do 7 oblastí –
Hradecko, Orlické hory a Podorlicko,
Broumovsko, Kladské pomezí, Český
ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, z nichž
každá nabízí rozmanité možnosti pro
kongresovou či incentivní turistiku.
Kraj nabízí nejen ideální podmínky
pro pěší turistiku a cykloturistiku, ale
i malebná zákoutí vhodná k relaxaci
v přírodě. Vzhledem k dobré dostupnosti od hlavního města Prahy po
dálnici D11 je vhodnou destinací pro
aktivní dovolenou, ale i kongresy a firemní akce.

Regionální kancelář kongresové a incentivní turistiky
Hradec Králové Region Convention Bureau
Ke zvýšení zájmu o Královéhradecký kraj velkou
měrou přispívá od roku 2016 regionální kancelář
kongresové a incentivní turistiky - Hradec Králové Region Convention Bureau. Činnost kanceláře
probíhá ve spolupráci s agenturou CzechTourism
a jejím projektem Czech Convention Bureau. Sídlo
kanceláře je v budově, která se nalézá v městské
památkové rezervaci Hradce Králové, v místě zbořeného královského hradu, kde byl vystavěn semi-

nární kostel sv. Jana Nepomuckého – v současnosti
Městská hudební síň. Pokud byste tedy chtěli v Královéhradeckém kraji cokoli podniknout, neváhejte
se na ni obrátit.
My jsme neodolali a ve spolupráci s touto kanceláří jsme některé z jedinečných lokalit navštívili,
tentokrát s tématem „Lázeňství v Královéhradeckém kraji“ a se záměrem zmapovat pro vás wellness
místa. Tři vybrané vám nyní doporučíme.

v okolí mnoho lyžařských areálů, v létě si lze vyjet
na čtyřkolkách a další možnosti jsou ušité vždy na
míru.

Wellness a terapie nabíjí energií
Propracované wellness programy spolu se zkušenými maséry efektivně nabijí hosty novou energií.
Oblíbené jsou zejména Čokoládové pokušení, Pivní lázně nebo Anti Aging pro ženy. V příjemném
prostřední můžete využít širokou nabídku wellness
a spa procedur, kosmetiky, pedikúry, bazénu, saun
či vyzkoušet léčebný účinek tepla a slunečních paprsků. Svět vody je světem harmonie a zdraví, proto je k dispozici lázeňský bazén a vířivky nebo se
můžete projít po oblázcích v horké a studené vodě.

Uprostřed lesů

Letovisko Studánka
nohy omyl ve zdejší studánce. Uposlechl a bez berlí
odešel.“ Možná právě ona studánka vytváří místní
kouzlo, které Vás tu očaruje, a genius loci. Letovisko se postupně stalo důležitým společensko- kulturním centrem regionu Rychnovska. Nad studánkou
vystavěli místní mecenáši kapli a už tehdy zde
fungovalo občerstvení. Pak zde byla vystavena vila
a následoval prvorepublikový noblesní hotel, kde
se odehrávaly všechny akce, plesy nejen pro rychnovské, ale jezdila sem i pražská smetánka. Dokonce se tehdy říkalo Rychnov u Studánky. Spousta
dnešních pamětníků zde měla svatby, které jsou
zde vyhlášené dodnes. Také když firma Martix za-

koupila hotel, vilu a přilehlé pozemky a po náročné
kompletní rekonstrukci letovisko 10. 10. 2010 znovuotevírala, místní stáli dvouhodinové fronty, aby
si Studánku mohli prohlédnout. Za víkend tudy
prošlo 10300 lidí, což je vlastně celý Rychnov. Lokace letoviska je opravdová deviza, za kterou vděčíme předkům. Má svoji sílu, souznění s přírodou.
Proto také jednou z podmínek města Rychnov nad
Kněžnou bylo zachování původní funkce areálu
s volným přístupem veřejnosti. Spojení místního
investora s rozumným architektem dalo vzniknout
dobře promyšlenému letovisku, který je schopen
uspokojit požadavky dnešní moderní společnosti
a zároveň svou architekturou zapadat do krásného
přírodního prostředí.

Relaxace na čerstvém vzduchu
ve spojení s přírodou
Studánka nabízí svým hostům neopakovatelný
zážitek z pocitu zdraví, krásy a relaxace. V hotelu
je možné si zahrát bowling, stolní tenis či kulečník.
V prvním patře je fitness místnost s výhledem do
lesů, s možností otevření oken a dýchání čerstvého
vzduchu. Z venkovních aktivit můžete zvolit turistiku, vyjížďky na in- line bruslích nebo na kolech. To
vše si zde můžete zapůjčit. V letovisku je také minigolf, multifunkční hřiště či zóna s lehátky a motýlí
zahrada. Ta je odborně vysázená, aby na rostlinky
sedaly různé druhy motýlů. Pro svoji unikátnost je
i oblíbeným místem svatebních obřadů. V zimě je
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Firemní akce na tisíce způsobů
Ale nejen pro wellness pobyty je Studánka ideálním místem, nabízí také širokou škálu možností
pro teambuildingy a kongresovou turistiku. Místní
kongresový sál s moderním vybavením a kapacitou
až 250 osob, který lze předělit na 3 sektory, představuje výtečné prostředí pro semináře, konference
nebo firemní školení. Je příjemný pro svoje přirozené osvětlení denním světlem. K dispozici jsou
také luxusní VIP salonky pro menší jednání nebo
rodinné sešlosti. Snad nejzajímavější salonek lze
vytvořit z prezidentského apartmánu, který se nachází ve věži hotelu, je jediným na patře, dostupný

výtahem a má přilehlou vyhlídku z věže. Neméně
zajímavou možností pořádání akcí je i venkovní
amfiteátr s kapacitou 500 míst s krytým občerstvovacím stánkem.
Kromě výborné kuchyně (české i mezinárodní)
můžou účastníci konference zavítat i do kavárny
či strávit výjimečný večer v klidu vinárny s krbem,
případně navštívit nedaleký letní pivní šenk, včetně
prohlídky pivovaru.

Pokoje s příběhy
Hotel poskytuje ubytování v komfortních pokojích čtyřhvězdičkové kategorie a má kapacitu 100
lůžek. Převážná část pokojů má vlastní balkon. Každý pokoj má nejen svoje číslo, ale také jméno, ke
kterému se váže příběh. Můžete bydlet např. U sv.
Huberta nebo U koček.
Studánka má ve svém sloganu „víc než hotel“
a heslo: „zde zažijete všechno, jen ne nudu“. Vyzkoušeli jsme, že to opravdu sedí. S největší pravděpodobností se zde setkáte i s ředitelem hotelu
- Bc. Petrem Čermákem, který pro resort doslova
žije a ne nadarmo získal za svoje letité zkušenosti
v hotelnictví od Asociace hotelů a restaurací titul
Hoteliér roku.

www.hotelstudanka.cz

Architektonický unikát
zabudovaný do strmé skály

Hotel Rajská zahrada

Jedno z našich zastavení bylo na úpatí Orlických
hor, kousek od Rychnova nad Kněžnou. Uprostřed
přírodního parku Lesa Včelný se rozprostírá letovisko Studánka. Přesto, že je moderně zbudován,
dýchne na Vás záhadně atmosféra první republiky.
Těžko určit proč, možná proto, že toto místo je obestřeno mnoha pověstmi a příběhy díky řadě památných míst a pozoruhodností.
Letovisko Studánka bylo hojně navštěvovaným
a oblíbeným místem sloužícím k relaxačním a lázeňským účelům již od 17.století. Pověst praví:
„Jakýsi chudý, nábožný a chromý muž měl sen,
v němž ho Panna Maria vyzvala, aby si nemocné

Můžete také okusit výjimečnost vyhřátého prostoru
sluncem a komplexu saun spolu s léčebnou inhalací, které vám zaručí jedinečnou přírodní léčbu.
Neopakovatelná atmosféra bylinkové parní lázně,
finských saun spolu s léčivou silou místní vody, na
kterou je celý hotel napojen, snoubí harmonické
spojení hydroterapie, aromaterapie a haloterapie.
Hydromasážní vana v sobě spojuje několik kombinací jedinečných procedur a funkcí, které pomáhají
regulovat metabolismus, eliminovat svalové a cévní napětí, redukovat stres, stimulovat smysly a tak
předcházet nemocem.

Naší další zastávkou při putování po wellness hotelech Královéhradecka byl Hotel Rajská zahrada
v Novém Městě nad Metují. Motiv z okénka z verandy původních majitelů objektu na protilehlém svahu údolí převzala architektka Helena Dařbujánová
pro tvorbu designu hotelu i pro jeho logo. Chtěla
tím uchovat vzpomínku na úspěšnou a významnou
rodinu Böhmových a jejich kouzelnou zahradu nad
řekou Metují.
Designový hotel vznikl z chátrajícího objektu
bývalé tiskárny, kterou zde z nejskromnějších začátků vybudoval Teodor Böhm, tiskař, nakladatel,

podnikatel a starosta, aby se stala jednou z nejpřednějších tiskáren Rakousko-Uherska. Teodor Böhm
jako třikrát zvolený starosta města ho velmi pozvedl
a zvelebil, a byl proto při příležitosti oslav 400. výročí založení Nového Města nad Metují jmenován
čestným občanem města. Vdova po jeho synovi, Jiřina Böhmová, vedla úspěšně tiskárnu až do roku
1945. Pak nastaly časy znárodňování a nejrůznějších socialistických transformací až úplného zrušení tiskárny. Z chátrajícího objektu pak vznikl v roce
2013 tento architektonický unikát.
K tiskárně Böhmových patřila i krásná dekorativní zahrada s vodotryskem a sochami, letní veranda
a zahradní domek ve skále na svahu k řece Metuji,

kde pobýval koncem 30. let 20. století spisovatel Jaromír John. Stal se součástí novoměstského společenského života a zde v Červené věži napsal román
pro mládež Rajský ostrov. Název knihy a místo její
tvorby se staly inspirací k pojmenování certifikovaného čtyřhvězdičkového Hotelu Rajská zahrada.

Nad korunami stromů v údolí řeky Metuje
Hotelový komplex je doslova vbudován do skály a každého návštěvníka místní restaurace musí
uchvátit terasa nad příkrým srázem do údolí. Údolí
dolem řeky Metuje plné korun stromů, které máte
pod sebou, ve vás probudí úchvatné pocity z té nádhery. To množství zeleně a vjem obrovské výšky ve
vás nechá nezapomenutelný zážitek. Také proto
architektka na nádvoří hotelu nechala vzniknout
vyhlídce, která tento zážitek umožní. Je vstupem do
půvabné rajské terasovité zahrady rozprostřené na
150 schodech, která je určena pro relaxaci hotelových hostů. K romantickému posezení je zde vybudován i altán. Pod terasou se nacházejí 3 exklusivní
pokoje, každý laděný do jiné barvy a stylu. Jeden
v sytých barvách, pojmenovaný po architektovi Jurkovičovi, který se zasloužil o výstavbu města. Druhý
je květinový pokoj pojmenovaný po Máchovi a třetí
v teplejších barvách a zámeckém stylu je pojmenován po místním zámeckém pánu Bartoňovi. Ze
všech těchto luxusních pokojů mají hosté možnost
vstupu rovnou do zahrady.
Hotelový komplex tvoří 3 budovy. V budově A je
nad recepcí plně vybavené fitness centrum, které
jistě ocení i ti nejnáročnější sportovci . Mohou vyu-
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žít i místního spa s vířivkou a finskou saunou nebo
zajít do relaxačního masážního centra. V této budově je pak 13 nádherně vybavených pokojů třídy
standard.

Rozsáhlé wellness centrum
s výhledem do údolí
Budova B je bezbariérová a nachází se v ní jak
pokoje třídy standard, tak superior mající výhled do
údolí. Je zde i pokoj s koupelnou uzpůsobenou přímo potřebám osob na vozíku. Nad restaurací s terasou je salónek pro oslavy či firemní akce, z něhož
lze vejít taktéž na venkovní terasu. Pod restaurací se

pak nachází rozsáhlé wellness centrum s bazénem
s protiproudem a chrličem vody, vířivkou, parní komorou a zážitkovými sprchami simulující tropický
déšť.
Tento designový hotel Vás nadchne netradičním
rozprostřením na skále. Z ulice nenápadný objekt
bývalé tiskárny vás ohromí velkolepostí obrovské
rajské zahrady v údolí řeky Metuje. Co nenechá
rovněž hosta bez povšimnutí, je hra se sytými interiérovými barvami, které zprvu udiví, pak ale oku
lahodí. Také okolí hotelu a Nové Město vůbec stojí
za návštěvu. Ne nadarmo najde u návštěvníků přirovnání s Českým Krumlovem.

Noravank

Vína
jako firemní dárky
www.hotelrajskazahrada.cz

CalderaSpa pro 6 osob, infrasauna se solným panelem a relaxačními lehátky.

Zajímavostmi opředené okolí

Ve veselejším duchu se nese novodobá historie
fary, a to od roku 2007, kdy místo a budova učarovala starousedlíkovi panu Paclíkovi, který odkoupil
všechny objekty od církve za účelem rekonstrukce
areálu na penzion. Cílem jeho snažení bylo zachránit kulturní památku před totální zkázou. V březnu
roku 2011 začala za dohledu památkářů komplexní
rekonstrukce areálu fary do dnešní podoby tříhvězdičkového certifikovaného penzionu.

Prostorné venkovské pokoje
s původními okny

Ve venkovském rázu

Penzion Na Faře
Další naše zastavení bylo nasměrováno do vesničky Dubenec v klidném prostředí podkrkonošského venkova. Penzion Na Faře zrekonstruován
v původním rázu kulturní památky dýchá historií
a vyzařuje mystické genius loci.
Vlastní farní budova pochází z 2. poloviny 18. století a doslova tudy prošly dějiny. V historii farní budovy je významný rok 1866, kdy ve válce Rakouska
s Pruskem byla nakrátko sídlem hlavního stanu rakouské armády. V důsledku toho zde pobýval princ
Leopold a princ Vilém i řada rakouských generálů.
Farní budova sloužila jako lazaret a farář zde ošetřoval nemocné vojáky.
V roce 1947 se na dubeneckou faru přistěhoval farář Bernard Toman se svými rodiči a sestrou
Annou Bohuslavou. Anička byla obdařena výjimečnými schopnostmi brát na sebe nemoci druhých lidí i přesto, že sama trpěla silnými bolestmi
a byla upoutána na lůžko. Za jejími léčitelskými
schopnostmi sem přijížděli lidé ze všech koutů naší
republiky. Očitými svědky těchto událostí je prokázáno, že měla viditelná stigmata. O jejím životě byl
natočen i film a spolek pro svatořečené ji zde nechal vystavět pomníček.
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Z původní farní budovy je penzion s velkými stylovými pokoji, které v sobě mají uchovánu autenticitu původní fary. Tu připomínají i na chodbách vystavené originální Ornáty zlatými nitěmi vyšívané,
které pan Paclík objevil na místní půdě. Všude jsou
metr široké stěny, původní podlahy, štuky, vnitřní
okna s litými skly z 18.století. V jednom z pokojů
jsou původní kachlová kamna, která jsou movitou
kulturní památkou a existují pouze jedny další, a to
v Obecním domě v Praze.

Díky romantickému prostředí v bezprostřední
blízkosti kostela je toto místo jako stvořené pro konání svateb, ale i dalších společenských akcí. Na své
si přijdou i milovníci turismu a cyklistiky. Pro ně je
zde i půjčovna kol. Vedle penzionu je volejbalové
i fotbalové hřiště. Nedaleko je i sportovní areál s tenisovým kurtem. Okolí penzionu je protkáno velkým množstvím cyklostezek, které lze využít i k in-line bruslení a v zimě na běžky. V blízkém okolí
jsou pak i atraktivní místa jako vojenská pevnost
Josefov, barokní skvost Hospital Kuks, ZOO Dvůr
Králové a další .
Penzion Na Faře na vás dýchne svým klidem,
pohodou, ale nabídne Vám i skvělé zázemí pro vaši
konferenci, školení, seminář, výjezdní zasedání,
kurzy teamového vzdělávání, setkání s klienty nebo
firemní oslavu ve stylovém prostředí.

Darované víno vždy potěší. Pokud se Vám darovat lahev vína jako firemní dárek zdá otřelé, nenechte se
mýlit. Jedna renomovaná agentura udělala průzkum, jaký je nejpopulárnější dárek pro obchodní partnery. Výzkumu se zúčastnilo téměř 250 respondentů, kteří rozhodují, spolurozhodují nebo znají podrobnosti o nákupu vánočních dárků ve firmě. A výsledky ukázaly, že v českých firmách je nejčastějším
vánočním dárkem alkohol. Pro lahev alkoholu se společnosti rozhodnou v 65 % případů. Více než dvě
třetiny podniků chtějí touto cestou utužit obchodní vztahy.
A my pro Vás máme tip na
víno, které možná obdarovaní ještě neochutnali. Totiž
víno z nového vinařského
světa - z oblasti Kavkazu, které k nám dováží společností
Welltex, s.r.o. pod značkou
Noravank.
Název značky Noravank
s podtitulem vína plná slunce je podle jednoho
z nejkrásnějších klášterů na jihu Arménie. Stojí na
konci kaňonu, s rozsáhlým jeskynním systémem, ve
kterém se nalezly unikátní archeologické artefakty.
Mezi nimi i 6000 let staré nádoby na zpracování
vína, se kterými souvisí i fakt, že se jedná o nejstarší známky vinařství na světě. Zajímavostí je, že už
tehdy pěstované odrůdy vína se tam pěstují dodnes,
a tak i dnes mají lidé šanci ochutnat víno, které se
pilo před 6 tisíci lety a které jinde na světě není
pěstováno. A tento požitek se podnikatelé Richard

Žalud a Martin Mrázek rozhodli zprostředkovat i lidem v Čechách.
„Z loňské krátké zkušenosti s prodejem těchto
vín jako firemních dárků víme, že zájem o tato vína
mají dva typy zákazníků,“ uvádí jeden ze spolumajitelů – Richard Žalud. „Ti, co chtějí velké množství
a jsou limitováni budgetem a nehrají si na prestiž.
Potřebují ale, aby víno bylo „pitelné“ a nemuseli
se bát, že jim způsobí ostudu. Pro ně máme krásná
moldavská vína za přijatelné ceny. A druhá skupina
jsou ti, co vyhledávají něco neobvyklého, zážitkového a něco, čím překvapí. Moravská a francouzská
vína každý zná, ale díky našemu sortimentu mohou
jejich klienti ochutnat netradiční vína. Přesto, že jim
dali víno již několikrát, tímto překvapí, potěší a neudělají si ostudu.“
Společnost Welltex vybudovala showroom pro
tato vína, veřejnosti přístupnou vinotéku a vedle
toho velkoobchod. V historickém centru Litoměřic
v barokním domě v Mostecké ulici, který komplet-

ně zrekonstruovala, vytvořila prostory pro eventy
od 12 do 120 osob. V podzemí se nachází unikátní
2 patra původně gotických sklepů, sloužících jako
degustační sklepy pro ochutnávky vín Noravank.
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.
Vzhledem k letitým zkušenostem Richarda
a Martina z oboru 3D reklamy nabízí vína firemním
zákazníkům v nejrůznějších dárkových obalech,
samozřejmě s možností opatření logem zákazníka.
Kromě dárkových krabiček, tašek, atd. není problém ani etiketa na lahvi s logem vaší společnosti.

Martin.mrazek@welltex.cz
telefon: 602 199 295
www.noravank.cz

Prostory pro zábavu a wellness
z hospodářských budov fary
V objektech, kde se dříve nacházely chlévy, kočárovna, vozová kolna a koňské stáje, je dnes restaurace, salónek, wellness a společenský sál. Společenský sál je zrekonstruován ve stylu původní stodoly,
kde se mohou konat akce do 150 lidí. Prostor má
vlastní bar a pódium, bezprostředně s ním sousedí
herna s kulečníkem, pingpongovým stolem, plátnem a obrazovkou. Je zde i možnost pronájmu salónku s kapacitou 20 míst.
Pro účely wellness je zde designově dokonalý
prostor pro relaxaci těla i duše s luxusní vířivkou

www.penzionnafare.cz

Tyto naše tři tipy na wellness pobyty a firemní
akce nejsou přesně tím, co hledáte? Kompletní
servis a pomoc při orientaci v nabídce Královéhradeckého kraje Vám bezplatně poskytne kancelář Hradec Králové Region Convention Bureau,
která naše putování po Královéhradecku organizačně zajišťovala.
Hradec Králové Region Convention Bureau
Městská hudební síň
Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové
telefon: +420 702 197 657
e-mail: mice@hradecko.eu
www.micehkregion.com
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Repromeda

Repromeda

Repromeda patří mezi přední kliniky asistované reprodukce a preimplantační genetické diagnostiky v České republice
již 21 let. Vznikla jako pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny, jejímiž zakladateli jsou manželé
Veselí, lékaři, které osud dal dohromady, aby pomáhali párům naplnit vytoužený sen mít dítě. Spolu mají dvě děti, ale
na svět pomohli tisícům dalším.

Repromeda

je průvodcem na cestě
k úplné rodině
před zahájením léčby neplodnosti. Může jí projít
každý pár, i ten, který se chystá počít dítě samovolně. Umožňuje analýzu genetické kompatibility
páru a pomáhá přizpůsobit léčbu pacientům na
míru. Testování kompatibility páru s ohledem na
nosičství mutací pro různé dědičné choroby nabízí
možnost otestovat až tisíce genů. Páru tak lze poskytnout jedinečné informace o jeho genetických
predispozicích ke konkrétním chorobám a pomoci
při prevenci i zvládání nemocí. Takovým testováním lze zjistit i to, zda existuje riziko komplikací
s otěhotněním, v průběhu těhotenství, riziko početí
postiženého dítěte nebo důvod, proč žena opakovaně potrácí. Testování má smysl jen ve chvíli, pokud
test podstoupí oba z partnerského páru.
Preimplantační genetické testování umožňuje
vyšetřit u embryí vlohy pro dědičná onemocnění
a chromozomové vady, a to ještě před jeho zavedením do dělohy, a zabránit tak přenosu onemocnění
z rodičů na potomka. Jedná se o jedinou preventivní
metodu, která umí zabránit početí postiženého dítěte. Chromozomové vady se testují u párů, které mají
zvýšené riziko chromozomových vad, což jsou zejména páry starší a ty, co opakovaně potrácejí nebo
mají za sebou již porod dítěte s takovou vadou. Platí
to i pro páry, kde u jednoho či dokonce u obou partnerů proběhla léčba onkologického onemocnění.

Repromeda v těchto dnech slaví 21 let.
Vznikla jako jedna z prvních klinik v České
republice, v čem je Repromeda jiná
nebo stejná než před těmi 21 lety?
Jsme stále rodinná klinika. Respektive jak rádi říkáme, máme rodinnou duši. Před 21 lety jsme začínali ve 4 lidech v malých prostorách na Poliklinice
v Židenicích. Dnes máme více než 100 zaměstnanců a zabíráme přes tři patra v brněnském BiologyParku a máme také druhou kliniku v Ostravě. Stále
rosteme. Jak prostorově, tak personálně, ale i odborně. Nicméně to rodinné srdce v nás rozhodně
zůstává. V Repromedě pracuje jako marketingová
ředitelka i naše dcera a na brigády začal teď v létě
docházet i mladší syn.

diagnostikovat příčinu neplodnosti a následně vybrat ideální léčbu, která přinese maximální efektivitu a minimální riziko komplikací. Asistovaná
reprodukce je spojená s riziky a ta chceme předem
znát a být na ně připraveni, proto doporučujeme
hlubší vyšetření, než bývá obvyklé. U obou partnerů také vyšetřujeme vlohy pro dědičná onemocnění
a snažíme se eliminovat riziko, aby dítě chorobou
netrpělo. Jsme hodně progresivní, snažíme se zavádět stále nové metody. Ale ne jen proto, abychom
něco zavedli a udělali si fajfku, že máme pro letošek
splněno. Sami nové testy a metody vyvíjíme a vybíráme postupy, které mají šanci našim klientům
pomoci. Říká se tomu personalizovaná medicína
a tam směřujeme.
netikou. Velmi blízce také spolupracujeme s obory,
jako je endokrinologie, onkologie, imunologie. Je
možné využít i celou řadu nadstandardních embryologických a daších laboratorních metod, které
výrazně mění šanci na úspěch. Jednoduše to znamená, že jsme schopni pomoci čím dál více párům
na cestě za jejich snem, a to i těm, kterým jsme ještě
před pár lety pomoci nebyli schopni.

V rozhovoru jsme zpovídali
MUDr. Kateřinu Veselou, Ph.D.
Kdo to REPROMEDA je,
na co se zaměřuje především?
Jsme klinika pro diagnostiku a léčbu poruch
plodnosti. Zaměřujeme se tedy na pomoc neplodným párům, také na program darování a uchování
vajíček a spermií. Naší předností je zejména specializace na preimplantační genetickou diagnostiku,
prekoncepční genetiku. Naši pacienti jsou před zahájením léčby velmi pečlivě vyšetřeni.
Preimplantační a prekoncepční genetika, to
jsou poměrně cizí názvy, můžete to upřesnit?
Prekoncepční genetika je dynamicky rozvíjející
se soubor vyšetřovacích metod, které se používají
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Když jsme u těch začátků, změnily
se za tu dobu nějak přístupy v léčbě
neplodnosti nebo dostupnost metod?
Reprodukční medicína je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících medicínských oborů a pochopitelně se za těch 21 let změnila výrazně. Integrálně
a již neodlučitelně jsme spojeni s reprodukční ge-

Konkurence mezi reprodukčními klinikami je
obrovská, aktuálně je v České republice zhruba
40 IVF klinik. V čem se snažíte být jiní ?
Já bych snad ani neřekla snažíme, řekla bych,
že odlišní jsme. Každý zákazník hledá něco jiného.
Existují velké nákupní řetězce a obří hotely, existují
i menší farmářské a bio prodejny a butikové hotely…..I na našem trhu je to stejné a my jsme ta druhá
varianta.
Jsme výjimeční v tom, že provádíme rozsáhlá
vyšetření, než se pár začne léčit. Cílem je správně

Letošní rok je ale možná stran
inovací obtížnější, ne?
Pro nás spíše naopak. Měli jsme čas se nad vším
více zamyslet, zavřít se do kanceláří a laboratoří
a tvořit. Ale většina nápadů a nových metod se rodí
hodně dlouho, než jsme schopni je představit klientům. Mohu ale říci, že se během roku 2021 dalších
zásadních novinek dočkají.

REPROMEDA BIOLOGY PARK
Centrum reprodukční medicíny
Studentská 812/6, 625 00 Brno,
+420 511 158 222
REPROMEDA IVF OSTRAVA
Centrum reprodukční medicíny
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava,
+420 597 822 122
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DoDo

DoDo

Služba DoDo je data-driven služba, specializovaná na městkou logistiku. V rámci segmentu B2B funguje jako vysoce
efektivní, spolehlivé a „tailor-made“ řešení doručení poslední míle ke koncovému zákazníkovi. Díky vlastní logistické
platformě s vyspělými prediktivními modely dokáže efektivně využívat fleetové flotily, identifikovat časové špičky
a okamžitě reagovat na dopravní situaci ve městě. Umožňuje tak maximální utlilizaci každého auta a snížení negativních dopadů na městské prostředí.

chodník. Nejde navíc jen o samotné doručení. Naše
logistická platforma, za níž stojí čistě interní vývoj,
umožňuje kromě optimalizace a sledování kurýrů
také realtime monitoring a reporting logistických
procesů. Díky spárování s klientským softwarem je
možné sledovat efektivitu dokonce i v oblasti optimalizace skladů...

Doručení poslední míle

Jak se podle vás v následujících
měsících a letech logistika ve vztahu
k e-commerce promění?
Změny a inovace bývají motivovány preferencemi zákazníků a my vidíme, že čím dál více lidí vyžaduje doručení zboží pokud možno hned. Logistika
tedy bude obecně zrychlovat a aby to bylo možné,
musí se také zefektivňovat. Právě to je naším dlouhodobým cílem, protože dokonalá koordinace logistiky šetří peníze, ale také město. Je důležité být
maximálně efektivní a nezahlcovat ulice dalšími
a dalšími auty. S efektivitou i preferencemi zákazníků se pak pojí také další velký trend – doručování
zboží v hodinových slotech.

nová výzva pro e-commerce i retail
V rozhovoru pro náš časopis
přibližuje CEO DoDo, Michal Menšík,
problematiku logistiky poslední míle,
která je i díky korona krizi stále aktuálnější.

Důsledky koronavirové pandemie a vládních opatření na mnoho českých firem
tvrdě dopadly. Dle vašich čísel to ale
vypadá, že vám pandemie spíše pomohla
k dalšímu, ještě rychlejšímu růstu…
Je to dáno tím, že koronavirová situace znatelně
urychlila digitalizaci retailu a naplno ukázala, jak
jsou naše logistické služby potřeba. S přesunem
obchodování na internet totiž přirozeně vzniká i potřeba řešit bezpečnou přepravu zboží k zákazníkovi
a krize jen podtrhla naše přednosti. Řada ochodníků postupně zjistila, že pro ně kvalitní logistika
může být akcelerátorem byznysu, a obrací se na nás
tedy stále více podniků – od malých živnostníků,
přes středně velké podniky a eshopy až po retailové
giganty.

Čím je to dané?
Začínají si uvědomovat, že kvalitní doručení je
pro budování i udržování pozitivního vztahu mezi
nimi a zákazníkem klíčová. Expresní doručení trénovaným kurýrem, který dokáže e-shop reprezentovat, dělá obchodníkovi skvělou službu a zvyšuje
oblíbenost jeho podniku. Maximální efektivita rozvozu daná naší pokročilou logistickou platformou je
pak jen třešničkou na dortu. DoDo díky své technologii a know-how dokáže zajistit rozvoz s maximální efektivitou, takže zásilky jsou doručeny rychleji,
levněji a šetrněji pro město.

Kdo tedy vaše služby využívá?
Velmi silní jsme v oblasti rozvozu potravin, pro
který jsme dokonce založili samostatnou divizi
DoDo Fresh. Vozíme pro zásadní hráče na trhu, jake
je Košík, a kompletně zajišťujeme logistiku řetězci
Tesco. Expresně také rozvážíme jídla pro známé
řetězce KFC, Paul, Bageterie Boulevard či Frutisimo a rovněž nové Hotovky Košík. Rozvoz v rámci
poslední míle zajišťujeme i pro celou řadu e-shopů
jako Bibloo, Mana, Biooo.cz, Rituals, SuperZOO
a další.

Jak koronavirus ovlivnil vztah mezi
obchodníky a jejich zákazníky?

chtít zachovat svůj blízký a důvěrný vztah
se zákazníkem...

Koronavirus omezil možnost přímého kontaktu
obchodu, tedy dané značky a zákazníků. Majitelé
jednotlivých podniků proto postupně přišli na to,
že vyřešení poslední míle je nesmírně důležitým
„touchpointem” mezi nimi a zákazníkem. Osobní
a expresní doručení trénovaným kurýrem, který
dokáže e-shop reprezentovat, dělá obchodníkovi
skvělou službu a zvyšuje oblíbenost jeho podniku.
Vyřešit poslední míli správně je velká výzva i příležitost a právě to DoDo nabízí.

Ano, a právě proto jsme tu my. Kurýři DoDo jsou
trénovaní v komunikaci a dokáží být dokonalými
ambasadory daného obchodu, jehož rozvoz mají na
starost. Z toho partnerské obchody velmi těží, což
lze doložit i čísly. V rámci pilotní fáze naší spolupráce s jedním z významných fashion hráčů se třeba
ukázalo, že lidé, kteří využívají expresní doručení,
se o 47 % častěji vrací pro další nákup a jejich objednávky mají o 65 % vyšší průměrnou hodnotu (AOV).
Zajímavé také je, že až 84 % zákazníků zvolí takový
obchod, který je schopen doručit jim zboží rychleji,
a 90 % zákazníků motivuje rychlé dodání k opakovanému nákupu.

A odráží se to skutečně ve vašem růstu?

Rozhodně, poptávka po delivery službách exponenciálně roste a zájem je obrovský. Koronavirus
otevřel oči jak zákazníkům, tak značkám. V době
lockdownu byl online prodej s rozvozem pro majitele zavřených provozů jedinou cestou, jak prodávat,
a pro spotřebitele jedinou cestou, jak se bezpečně
dostat ke zboží, takže si online nákup s doručením
vyzkoušeli i lidé, kteří se doposud báli. Pro 72 % zákazníků ostatně byla právě krize důvodem k prvnímu online nákupu zboží, které byli do té doby zvyklí nakupovat v kamenných obchodech.
Růst popularity logistických služeb ale nebyl jen
koronavirovým výkyvem. Firmy, které rozvoz již zavedly, zjišťují, že pro ně taková služba bude velmi
vítaným rozšířením zákaznického servisu, novým
zdrojem příjmu a také možností, jak se odlišit od
konkurence.

To zní, jako kdyby byl rozvoz zboží
pro řadu retailových hráčů stále
nevyzkoušenou novotou?

Některé značky si přesto chtějí dělat
logistiku úplně samy a neriskovat, že
jim vztah se zákazníkem pokazí nějaká
externí firma...
Tento trend se skutečně dal pozorovat – firmy
chtěly mít svou logistiku plně pod kontrolou a dělat
si ji samy. Tento přístup je už ale trochu překonaný. Outsourcing směrem ke kvalitní citylogistické
službě s sebou totiž nese nepopiratelné benefity.
Obchod díky službě jako DoDo nemusí draze spravovat vlastní flotilu nebo řešit HR a může se plně
věnovat svému core-businessu, ve kterém má konkurenční výhodu. To je pro budování značky to nejlepší, co může udělat.
DoDo má veškeré zdroje, know-how a logistickou platformu, která mu umožňuje zajistit rozvoz
výrazně efektivněji, než jak by to dokázal sám ob-

Tak jako to již známe z oblasti doručování
potravin?
Ano. Víme, že většina zákazníků chce mít kontrolu nad tím, v kolik jim zásilka přijde, aby si její převzetí mohli dobře naplánovat. Co je důležité, není to
zásadní jen pro jejich pohodlí, ale rovněž pro další
zefektivňování logistiky. Nesmyslné doručovací
časy s mnohahodinovým rozptylem způsobují, že
skutečně velké procento zásilek zůstává nedoručených a po městě zbytečně jezdí několik dní. To není
dobré ani pro zákazníka, který na zboží čeká, ani
pro e-shop, jehož reputace v očích zákazníka klesá,
ani pro město a jeho ovzduší.

Kolik kurýrů pro DoDo pracuje a a jak
velká je vaše flotila? V kterých městech
fungujete?
Startup DoDo, který aktuálně operuje s více než
1 000 kurýry a 400 automobily, působí v Praze
a přilehlých městech, jako jsou Říčany, Beroun či
Kladno, dále pak například v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mladé
Boleslavi, Kolíně a Prostějově. Svoje služby již ale
startup rozšířil i do sousedního Slovenska, Polska
či Maďarska.
DoDo je zároveň vysoce flexibilní osobní asistenční a kurýrní služba, která je na základě objednávky pomocí SMS nebo Facebook Messengeru
schopna zajistit okamžitou pomoc s takřka jakýmkoli problémem – ať se jedná o dovoz čerstvé pizzy,
nákup kancelářských potřeb, vyzvednutí obleku
z čistírny či podání zásilky na poště.

www.idodo.cz

Bohužel, stále je to tak. Na druhou stranu, řada
retailových hráčů již rozvoz svého zboží delší dobu
plánovala a koronavirus zapříčinil, že se do něj
zkrátka pustili okamžitě, místo aby to byl projekt,
který měsíce a léta chystají. Digitalizace retailu je
přirozený a nevyhnutelný vývoj, jehož klíčovou
součástí je právě kvalitní logistika. Kamenné pobočky budou v řadě byznysů znatelně ztrácet na
významu.

Jasně. Jejich provoz je drahý a lidé stále
více spoléhají na internet i při svých
nákupech. Značky si ale přesto budou
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Philips Professional Display Solutions

Philips Professional Display Solutions

Profesionální displeje Philips
pomáhají dělat svět dokonalejší
S obrazovkami používanými na sdělování informací a marketingovou komunikaci se dnes v běžném životě setkáváme všude. Na monitoru najdeme pozdrav s naším jménem při vstupu do hotelového pokoje, dozvíme se spoustu
zajímavé osvěty v čekárnách zdravotnických zařízení, inspirujeme se novinkami v obchodech.

Jak tato zařízení fungují a jaké jsou nové trendy, jsme se
zeptali odborníka na profesionální displeje – CEE Sales
Managera společnosti MMD-Monitors & Displays Holding
BV, která disponuje výhradními právy na prodej a marketing
monitorů značky Philips po celém světě – Milana Krejzlíka.
Divize zabývající se touto technikou pod názvem Philips
Professional Display Solutions oslovuje široké spektrum
klientů s nabídkou inovativních produktů.

Profesionální displeje vytvoří dokonalé nákupní prostředí, zaujmou účastníky cestovního ruchu
zajímavým obsahem, interaktivním rozhraním
a dynamickou reklamou, dokážou interaktivně propojit vaše vzdálené kanceláře, zefektivní procesy
v průmyslových provozech a zmodernizují práci ve
zdravotnických zařízeních. Vše toto Philips do komerčních prostor nabízí - od malých obrazovek až
po ohromné multimediální stěny.

Vysvětlete, prosím, jaký je vlastně
základní rozdíl mezi klasickými
monitory a Signage Displays a kde
se tato řešení nevíce využívají?
Klasické IT monitory pro připojení k počítači
mají předpokládanou dobu životnosti 3 až 5 let
a jsou koncipované na provoz 16 hodin denně
a 7 dní v týdnu. To koresponduje i s běžnými televizemi pro domácí užití. Profesionální displeje jsou
v základní kategorizaci dvojí – jedny koncipované
na 18h/7dní, a druhé určené pro nepřetržitý provoz
– tedy 24h/7 dní s využitím v reklamě, provozech
atd. Standardní záruka těchto displejů Philips je
3 roky s možností prodlužení na 5 nebo 7 let.
Toto kritérium však není jediný rozdíl mezi profesionálními televizemi a klasickými TV. Hotelové
například (18/7) vydrží samozřejmě více oproti klasickým a navíc mají systém na vzdálenou správu,
tedy možnost centrálního zapojení. V případě televizí do nemocnic jsou navíc antibakteriální a dají se
desinfikovat.

Společnost Philips Professional
Display Solutions však kromě
profesionálních zařízení k nim dodává
také software pro vzdálenou správu
digitálního obsahu. Mohl byste
nám tento váš systém přiblížit?
Centrální správu celé sítě pro Philips zajišťuje
na míru navržený řídicí software ArtemisOne, který vyniká robustností, jednoduchou a přehlednou
správou. Celý systém je navíc dostupný za velmi
příznivou cenu. Díky ArtemisOne může správce
sytému řešit jak technickou část – tedy nastavování
hardwaru (úprava) jasu, kontrastu, barvy, hlasitosti;
plánování provozu obrazovek) – tak provoz a organizaci zobrazovaného obsahu. Odpovědný pracovník má možnost téměř okamžitě měnit obsah podle
akčních produktů nebo dopředu plánovat zobrazovaný obsah. ArtemisOne umožňuje skutečně snadné řízení celé sítě zobrazovačů z jedné ovládací
konzole, se všemi potřebnými daty dostupnými na
pár kliků.
Unikátnost řídicího systému spočívá v tom, že
obsahuje i fotografie z místa umístnění. Správce
systému tak přesně ví, o kterou plochu se jedná
nebo při jaké teplotě operuje. Díky jednoduchému
grafickému zobrazení okamžitě vidí, která plocha
funguje správně (zelená), a kde je nějaký problém
(červená). Navíc má možnost definovat konfigurační soubory, které obsahují jednoduché možnosti
nastavování celých skupin obrazovek, kdy se po-
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žadované parametry nastaví pouze na jedné z nich
a systém toto nastavení pošle do všech obrazovek
v síti nebo dle libosti pouze vybraným obrazovkám.

Jaké příklady nasazení vašeho
sytému u nás byste mohl uvést?
Díky řešení od společnosti Philips se třeba jihlavská nemocnice nebo již dva řetězce čerpacích stanic a prodejní řetězec Alza a Frutisimo přehouply
do digitální éry. Nové panely jim přinesly úsporu
nákladů a práce s nabídkou jejich produktů se
zefektivnila. Nasazení centrálně řízeného digitálního řešení napříč celou sítí provozoven se odrazilo
v nárůstu prodeje promovaných produktů. Navíc,
díky prvotřídnímu reportingu, mají dostatek informací pro marketingová a strategická rozhodnutí.

Jaké výhody má nasazení
profesionálních displejových řešení
pro různé oblasti uplatnění?

připojení Android™ mají k dispozici širší nabídku
zábavy na pokoji.
Také zdravotnictví může být na lepší úrovni.
Profesionální displeje Philips pro kliniky a nemocnice jsou navrženy tak, aby snižovaly napětí a navozovaly přirozený klid pacientů. Díky akceptaci
medicínské kvality nabízejí bezpečné, čisté a snadné sledování. Pacientům se dostává informací prostřednictvím živých informačních stránek a udržuje se jejich pozornost exkluzivním obsahem. Sada
zdravotnických displejů Philips nabízí neuvěřitelný
kontrast a optimální rozlišení v dobře nasvíceném
i tlumeném prostředí.

Mohl byste čtenářům prozradit
nějaké vaše produktové novinky?
Do konce tohoto roku budeme mít nové řady displejů do konferenčních místností. Displeje budou

vybaveny zařízením chromecast, které vám umožní na jeden klik streamovat téměř jakýkoliv obsah
z displeje telefonu, tabletu nebo notebooku na obrazovku. Nejčastěji se toto řešení využívá při streamování multimediálního obsahu, jako jsou videa,
fotografie, hudba, hry a další. V případě dotykových
modelů budou nové řady vybaveny systémem pro
kolaboraci. Půjde o softwarové řešení, kdy to, co
kreslím na obrazovku v kanceláři například v Praze, se mi bude v reálném čase zobrazovat i v kanceláři v Brně. Tato řešení reagují i na dnešní situaci,
kdy půlka světa se naučila pracovat se systémy, jako
je ZOOM nebo Webex, a díky těmto platformám
propojovala své týmy, no a Philips to bude implementovat přímo do displejů.

www.artemisone.eu

Podnikatelská sféra se rozvíjí nebývalou rychlostí, a pokud chcete být na špici, musíte mít to
nejlepší vybavení. Profesionální displeje Philips
kombinují nejlepší technologie v odvětví a inovace
zaměřené na firmy. Společnost Philips má na poli
inovací dlouhou historii a patří mezi přední světové
společnosti v produkci vysoce kvalitních výrobků,
intuitivních řešení a praktických funkcí. V současné době se technologie vyvíjí směrem k inovacím
na poli displejů pro širokou řadu trhů a možností
komerčního využití.
Firemní prostory mohou být sdílené. Nejnovější
řada určená pro kanceláře inspiruje zaměstnance
a klienty chytrým řešením připojení, úžasným rozlišením a nekonečnými možnostmi propojení kanceláří, zasedacích místností, odpočinkových prostor,
vstupních hal a chodeb.
Ubytovací služby mohou být díky profesionálním
displejům Philips dotaženy k dokonalosti. Úsilí vložené do výstavby hotelů může být završeno dokonalým závěrečným krokem. Řada profesionálních
displejů Philips ohromuje hotelové hosty. Televize
na pokoji i displeje digitálního vrátného ve vstupní
hale jim poskytují oblíbený obsah a umocňují jejich
zážitky. Díky intuitivnímu rozhraní a různým možnostem obsahu si mohou hosté užívat v pokojích
skutečný odpočinek. A s aplikacemi a možnostmi
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EUROPAPIER-BOHEMIA

EUROPAPIER-BOHEMIA

Kvalitní papír odráží poselství,
nebo sám už poselstvím je
Pozitivní haptický vjem z marketingových materiálů
přenese hodnocení kvality i na váš produkt
Lidé kupují pouze věci, kterým (i podvědomě) chtějí důvěřovat. Hmat je náš smysl pro pravdu a my tomu věříme. Tištěná
média hrají důležitou roli při budování důvěry, protože se jich dotýkáme rukama. Je prokázáno, že společnosti, které
utrácejí nadprůměrně za tištěnou reklamu, mají o 70 % vyšší věrnost ke své značce. Pokud na nás obal nebo marketingové materiály zapůsobí pozitivně i po hmatu, přeneseme hodnocení kvality podvědomě na nabízený produkt. Kvalitní
papír ve vyšší gramáži je vnímán u marketingových sdělení jako hodnotnější, exkluzivnější, podnětnější a smysluplnější.
Kvalitní obal a tištěná propagace má také pozitivní dopad na vnímání cen. Marketingoví pracovníci by měli při výběru
papíru vzít v úvahu haptické vlastnosti materiálu, který budou používat na propagaci značek.

PERGRAPHICA®
na Designbloku 2020
„V letošním roce se velmi těšíme na to, že se uskuteční festival Designblok, kterého bychom se velmi rádi osobně a aktivně zúčastnili,“ uvádí
Petr Lacina, marketingový ředitel EUROPAPIER-BOHEMIA. „Na této
akci plánujeme vystavovat mnoho novinek z nabídky papírů pro roky
2020 a 2021.
Knižní papír PERGRAPHICA® bude jedním z vystavených papírů
a každý z návštěvníků si bude moci materiál prohlédnout či ohmatat.
Myslíme si, že osobní pocit z papíru se nedá nahradit žádnou videokonferencí nebo telefonním rozhovorem.
Řada papírů PERGRAPHICA® by se měla v nejbližších měsících rozrůst
o nové druhy papírů a tak si myslím, že pro případné zájemce o krásné
papíry bude tato výstava tou správnou událostí konce letošního roku.“

Dostupnost materiálů
a možné dodávky
od EUROPAPIER-BOHEMIA
„Chápeme, že pro každého nadšeného nakladatele, vydavatele nebo grafika je
výběr materiálu velmi důležitý,“ říká Petr Lacina, „a proto se snažíme vždy přistupovat ke každému zcela individuálně a najít řešení ideální pro obě strany.
Na začátku většiny projektů je výběr materiálu, jeho vzorování či doporučení.
Toto vše umíme klientům nabídnout a také se tak děje. Ukázka materiálů ve
vzorníku, vzorování ve formátu A4 či dodávka archů na výrobu makety, to vše
je naší denní rutinou a toto jsou věci, které pomáhají i samotným klientům při
rozhodování, jaký papír použít.“

Společnost MONDI UFP je významným dodavatelem tiskových materiálů všeho druhu. Před
pěti lety se tento výrobce grafických nenatíraných
papírů zaměřil na výrobu designových papírů pod
názvem PERGRAPHICA®. Jedná se o papír pro kreativce s pojmenováním, které odrazí vaše emoce
a osloví všechny ty, kteří hledají dokonalost. Šest
typů materiálů v širokém rozsahu gramáží (90300gr/m2) pro použití na mnoha tiskových technologiích, s důrazem na kreativní využití, jako jsou
luxusní obaly, vizitky, pozvánky, diáře, časopisy,
katalogy, kalendáře, pozvánky na kulturní akce,
svatby a především knihy.
PERGRAPHICA® se často používá pro katalogy
a knihy, které se týkají designu a umění, protože
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materiál vytváří zářivě bohatý obsah. Na tomto
kreativním papíru fungují naprosto dokonale dětské knihy. Není vůbec žádným překvapením, že
stále více nakladatelů volí papír PERGRAPHICA®,
aby právě on vyprávěl příběhy těm nejmenším. Je
nepopíratelným faktem, že analogový svět diářů
zaznamenal v posledních letech návrat. Mnoho velkých známých producentů, ale i menších výrobců
vytváří diáře či skicáře z kvalitních materiálů pro
tvůrčí veřejnost. PERGRAPHICA® umí báječně podtrhnout originalitu a dovede vyzvat majitele diáře
ke kreativitě.
Designová řada PERGRAPHICA® je vyráběna
ve třech odstínech. High White, na kterém je tisk
opravdu brilantní a kontrastní. Classic, přírodně

bílý materiál s optimální bělostí, který je univerzálně použitelný pro široké spektrum zakázek. Posledním odstínem této řady je Natural, s nádechem slonové kosti, který je velice oblíbený u nakladatelů.
Všechny tyto materiály mají navíc dvě povrchové
úpravy. Na výběr je hlazený povrch (smooth), který
je na omak velmi příjemný a je vyhledávaný také
pro tisk fotografií. Druhou možností je drsnější povrchová úprava (rough), která umí například nádherně podtrhnout ilustrace.
Exkluzivním dodavatelem tohoto materiálu je
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o., který z něho
udělal velice snadno dosažitelný materiál a snaží se
ho mít kontinuálně skladem v dostatečném množství.

Díky rozmanitosti distribučních kanálů, kterými EUROPAPIER-BOHEMIA
disponuje, může partnerům nabídnout vždy to nejlepší řešení, aby se k nim
zvolený papír včas dostal. V České republice má k dispozici dva sklady, v Praze
a v Ostravě. Oba sklady mohou udržovat pohotovostní zásobu materiálu pro
potřeby zákazníků. Centrální sklad, umístěný ve Vídni, je dostupný všem sesterským společnostem a EUROPAPIER-BOHEMIA jej využívá 2x týdně pro
pravidelné závozy do Prahy. Díky tomu dodává zboží z centrálního skladu do
maximálně pěti dní od objednání až ke spotřebiteli.
Skvělou službou pro klienty je také pravidelné kamionové spojení s výrobním
závodem Mondi. Díky tomu, že zaváží zboží každý týden přímo z produkce,
dokáže některé požadavky vyřídit opravdu rychle v řádech dnů a to je jejich
bonus pro klienty. Pokud se jedná o pravidelné zakázky, skladuje EUROPAPIER-BOHEMIA materiál pro své zákazníky v Praze nebo Ostravě. Díky tomu
umí reagovat na požadovanou dodávku do 24 hodin.

Nejen papír PERGRAPHICA®,
ale mnoho dalších si můžete objednat na:
tel.: 274 009 999 nebo na Europapier.cz/shop
Více na www.europapier.cz
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Rittal

Rittal

od začátku do konce. Konfigurátor je samozřejmě
v českém jazyce. V rámci konfigurace si zvolíte
vhodnou skříň, kterou můžete filtrovat dle zadaných parametrů (výška, šířka, hloubka, varianta
dveří, atd.) nebo si ji můžete vybrat z nabízeného
seznamu produktů. Po výběru produktu se vpravo
objeví 3D model vybrané skříně a vidíte tak náhled Vaší konfigurace. V dalších krocích si vybíráte
z doporučeného nebo kompletního příslušenství,
kterým chcete skříň vybavit. Po výběru příslušenství přejdete na další stranu, kde vidíte kompletní
seznam produktů, které jsou ve Vaší konfiguraci
a jejich dostupnost. Posledním krokem je jen odeslání objednávky do Rittalu, nebo si Vaši konfiguraci můžete uložit pro další použití. Konfigurátor je
vhodným nástrojem, který dokáže hlídat vzájemnou kompatibilitu skříně a příslušenství a zabráníte
tak chybám v ruční konfiguraci. Použití je opět velmi jednoduché, stačí pouze webový prohlížeč.

Od svého založení v roce 1961 se společnost Rittal postupně vyvíjela v předního světového dodavatele rozváděčových
skříní, komponent pro rozvod proudu, klimatizačních systémů a komponent pro IT infrastrukturu, a s nimi spojených
softwarových nástrojů a služeb. Zakladatel společnosti realizoval myšlenku nevyrábět rozváděčové skříně dle přání
zákazníků, ale začal vyrábět standardizované rozměry sériově, a tím zajistil rychlé dodávky. Myšlenka rychlých dodávek hraje u společnosti Rittal klíčovou roli. Výrobky Rittal dnes nacházejí své uplatnění ve většině průmyslových odvětví
– od strojírenství přes automobilový průmysl až po informační technologie.
Společnost Rittal je však zároveň i dominantním
článkem skupiny Friedhelm Loh Group, vedené
dnes synem původního zakladatele, Dr. Friedhelmem Lohem. Tato skupina je se svými 18 výrobními
závody a 80 dceřinými společnostmi celosvětovým
leaderem ve svém oboru. Díky dlouholetému systematickému inovačnímu úsilí je držitelem velkého
množství mezinárodních patentů a v roce 2018 byl
již podesáté za sebou této rodinné firmě udělen titul

nejlepšího zaměstnavatele v Německu. Dceřinou
společností firmy Rittal je i Rittal Czech, s.r.o.
Tým Rittal Czech vedený Ing. Jaromírem Zeleným, MBA tvoří v současné době 78 zaměstnanců,
kteří sídlí ve vlastním administrativním a skladovém areálu o celkové rozloze 10 500 m² na okraji
obce Zdiby u Prahy. Součástí sídla je i moderní
sklad o velikosti téměř 4000 m². Díky této velikosti skladu s více než 3230 paletovými místy je firma

schopna dodávat většinu standardních položek
v rámci celé České republiky do druhého pracovního dne. V sídle firmy naleznou zákazníci také
showroom se stálou výstavou aktuálních produktů
a moderní modifikační centrum. V České republice
se firma zabývá především obchodně - technickou
a konzultační činností, včetně nejrůznějších technických školení, technickými návrhy zákaznických
řešení, úpravami standardních produktů na přání
zákazníka v technologicky vyspělém modifikačním
centru a zajišťuje samozřejmě veškerý jak předprodejní, tak poprodejní servis.

www.rittal.cz

Novinka - IT skříň Rittal - VX IT
Letošní rok je v Rittalu plný novinek a IT produkty jsou toho pouze důkazem. Jelikož se IT trh vyvíjí
velmi rychle a přináší mnoho inovací během velmi
krátkých časových úseků, bylo cílem firmy vyvinout
novou IT skříň, která bude připravena na všechny
tyto budoucí výzvy. Výsledný produkt měl být velmi precizní, měl přinášet zákazníkům přidanou
hodnotu v podobě uživatelského komfortu a časové
úspory, na druhou stranu poskytovat dostatečnou
variabilitu pro jakoukoliv aplikaci a navíc jeho
design se neměl okoukat ani za několik let. A tak
vznikla zcela nová IT skříň Rittal - VX IT.
Tato letošní novinka nasadila laťku opravdu vysoko. Co je na první pohled jiné, je design dveří, rukojetí a ostatních prvků. Dveře mají hliníkový eloxovaný rám, který je doplněn o černé doplňky pantů,
rukojetí a čteček. Tato kombinace hliníku a černých
doplňků je opravdu nadčasová. Po otevření skříně
si všimnete změny rámu. VX IT využívá symetrický
rám našich ověřených rozváděčových skříní řady
VX25. Rám nabízí systémovou perforaci 25 mm
a díky perforaci z vnější strany umožňuje montáž
i z vnější strany rámu. Skříně VX IT jsou dostupné
ve variantách Standard a Dynamic. Varianta Standard nabízí statické zatížení až 1500 kg a varianta
Dynamic nabízí neuvěřitelných 1800 kg. Obě skříně
splňují certifikaci UL 2416. Pro náročná prostředí
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jsou připravené varianty se stupněm krytí IP 55.
Díky těmto parametrům jsou skříně VX IT vhodné
pro široké použití od samostatně stojících skříní až
po edge, cloud nebo hyperscale datová centra.
Dalšími body, na které se v Rittalu zaměřili, byla
jednoduchost a rychlost. Snažili se maximálně
zjednodušit a zpříjemnit jak samotnou instalaci
doplňků, tak také samotné používání VX IT skříní.
Instalace příslušenství (např. rukojetí) se provádí
beznástrojově pouhým zacvaknutím a instalace
je tak otázkou několika vteřin. Otevírání zadních
dveří je centralizováno do jediné rukojeti umístěné
na zadních dveřích, odpadá tak nutnost otevírat
každé křídlo dveří. Speciálně tvarované profilové
lišty umožňují montáž příslušenství (např. PDU
lišt) do pozice Zero-U a díky tomu nezabírají
tolik instalačního prostoru (do 800 mm široké
skříně mohou být instalovány až 4 jednotky PDU
do pozic Zero-U). Vše probíhá samozřejmě opět
beznástrojově, potřebné montážní příslušenství je
obsaženo v každém balení PDU.

Konfigurátor pro objednání skříní VX IT
Zásadní změnou pro objednání skříní VX IT je
použití konfigurátoru RiCS (Rittal Configuration
System), který Vás provede výběrem vhodné skříně
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Příběh
značky
Penam
Co se vám vybaví, když se řekne
čerstvý chléb? Křupavý bochník, hřejivá vůně linoucí se kuchyní nebo snad vysoký krajíc
namazaný čerstvým tvarohem,
který jste snídali o prázdninách
u babičky? Všechny tyhle malé
příběhy píšou pekaři po celém
světě už tisíce let. Jsou součástí
našich vzpomínek a vracejí nás
na místa, kde se cítíme v bezpečí, radostní a bez nedostatku.
Značka Penam začala psát vlastní příběh
před 20 lety. Od 1. 1. 2000 se na papíru skvěl zbrusu nový název sdružených
pekáren, ale tím jeho cesta teprve začala. Penam totiž slučoval řadu původně samostatných pekáren, které měly
různě dlouhou tradici a odlišnou historii
i různý technický stav výrobního zařízení. Všechny výzvy ale houževnatí pekaři
překonali a dnes je Penam největší pekárenskou společností v České republice s ucelenou koncepcí, komunikací a hlavně vizí, která se zakládá
na nadšení z poctivé pekařiny,
inovativnosti a chutí být pekařem první volby.

Penam by nebyl jedničkou na trhu, kdyby
nedokázal udržet krok s moderní technologií a mlsnými jazýčky zákazníků.
Jako jeden z mála pekařů vždy investoval
a i nadále investuje miliony korun do rozvoje sítě pekáren a mlýnů, modernizace
strojů i do zvyšování kvalifikace svých
zaměstnanců. V Herinku u Prahy byla
například vystavěna jedna
z nejmodernějších pekáren v České republice.
V Rosicích u Brna pak
vyrostla druhá, stejně
moderní.

Úspěchy v soutěžích jsou tak jistým poděkováním zaměstnancům za jejich usilovnou práci. I díky nim a mnoha velkým
rozhodnutím Penam v minulém roce
úspěšně dokončil akvizici dřívější jedničky na trhu – United Bakeries. To je příběh, který Penam píše v dnešních dnech
a který ovlivňuje celou českou pekařinu.

Pečivo z pekáren Penamu se
díky tomu pravidelně umisťuje
na předních pozicích v soutěžích, které hodnotí kvalitu nebo
inovativnost výrobku. Například
v roce 2019 získal chléb Quinoa
cenu za inovativní potravinářský výrobek a rok před tím tutéž cenu vyhrál
Himalájský chléb.
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U zrodu firmy FRUJO, a.s. stál český občan, rodem Slovák, v té době žijící ve švýcarském Curychu, Rudolf Polak. Jeho hlavním cílem bylo prosadit
u nás nové pojetí kvality mléčných výrobků a přinést do vlasti světové a konkurence schopné technologie. Chtěl dokázat celému západnímu světu, že
český člověk vždy byl, je a bude jejich rovnocenným
partnerem. O to více se mu vyplatilo, že vsadil právě
na lokalitu jižní Moravy, kde vybudoval závod světových parametrů. Po pečlivé rozvaze bylo vybrané
strategické místo pro založení firmy na hranicích
se Slovenskem a Rakouskem v blízkosti malebné

...i za hranice EU
V současnosti FRUJO, a.s patří do holdingu Polak
International a.s. Za 30 let své činnosti si FRUJO,
a.s. vybudovalo pozici stabilní a moderní společnosti, která exportuje do více než 20 evropských zemí,
ale i za hranice EU, například do Vietnamu, Běloruska, Kosova, a spolupracuje jak s největšími světovými výrobci, tak s lokálními partnery. Hlavními
pilíři stability jsou nekompromisní tlak na kvalitu,
profesionální přístup, moderní technologie, neustálý vývoj a aplikace nejmodernějších trendů zdravé
výživy.
Výrobní program je zaměřený primárně na
ovocné a zeleninové komponenty určené pro mlékárenský a tukový průmysl. Ovocné komponenty
najdete v produktech většiny českých výrobců
jogurtů a dalších mléčných výrobků. Společnost
vyrábí také komponenty pro nápojový průmysl
a práškovou směs pro přípravu skvělé točené zmrzliny pod značkou TOJE. V neposlední řadě využívá svoje know-how a širokou základnu surovin
pro výrobu dezertních polev a náplní pro pekaře
a cukráře.
Další součástí portfolia je řada farmářských komponentů. Praktické balení umožní malým a středním farmám dosáhnout na vysoce kvalitní příchutě,
které byly dosud dostupné jen pro velké mlékárny.

éPr msioirváupůrada
S OBSAHEM

VITAMINU C • VLÁKNINY
HOŘČÍKU • ECHINACEY

UJ

Vývoj produktů na míru
Díky 30leté historii společnost těží z vynikajícího
vývojového zázemí, jehož každodenní součástí je
vývoj produktů na míru podle speciálních požadavků zákazníků. V R&D oddělení pracuje na 15 zkušených odborníků, kteří díky neustálému sledování
trendů a vzdělávání dokážou reagovat na jakýkoli
požadavek a vytvořit produkt světové kvality. Společnost FRUJO, a.s. ke svým zákazníkům přistupuje
individuálně a nabízí jim produkty přesně podle jejich představ a požadavků.
Pro společnost FRUJO, a.s., je zákazník a jeho požadavky vždy na prvním místě. Proto je kladen důraz na plnění těchto požadavků v souladu s nejnovějšími spotřebitelskými trendy. Společnost se toho
snaží dosáhnout profesionalitou a neustálým zdokonalováním výrobních procesů. Kvalita rozhodně není jen slovo. Kvalita pro společnost FRUJO,
a.s. znamená bezchybný postoj, přístup a zejména
výsledek, kterým si udržuje důvěru a spokojenost
zákazníků. Vysoká kvalita produktů zaručuje bezpečnost potravin a garantuje plnění potravinářské
legislativy napříč Evropskou unií a i za jejími hranicemi. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků
využívá systém HACCP, GMP a GLP. Splňuje certifikaci podle normy IFS6, kterou každým rokem
opětovně obhajuje. Disponuje též BIO certifikátem.
30 let fungování společnosti je důkazem, že vize,
úsilí a tvrdá práce všech zaměstnanců umožnily
v tomto malebném koutu jižní Moravy vybudovat
firmu světového formátu a dostát tak snu zakladatele Rudolfa Polaka.
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K OFE

Rakytník - echinacea

BIO Cola - echinacea

JEDNOU SKLENICÍ (100 ml)
SVÉ TĚLO OBOHATÍTE O:
vlákninu 3,3 g, vitamin C 80 mg,
což představuje 100 % doporučené denní dávky.
Hořčík 28,1 mg,
což představuje 7,5 % doporučené denní dávky.

VYROBEN Z PEČLIVĚ VYBRANÝCH BIO SUROVIN
S OVĚŘENÝM PŮVODEM.
BEZ PŘIDANÉ KYSELINY FOSFOREČNÉ.
BEZ KOFEINU.

BIO PRODUKTY
31 %
ovoce

59 %
ovoce

BIO Citron - šalvěj

62 %
ovoce

BIO Malina- verbena

BIO Jahoda - máta

bezový květ

malina

máta, jablko, bezový květ

maracuja
pomeranč
citron-limeta
višeň
černý a červený rybíz

y
p
u
r
i
s
é
n
Ovoc

mateřídouška s meduňkou
švestka se skořicí
pomeranč se skořicí a hřebíčkem
jablko se skořicí

okurka

hruška se zázvorem

S TŘTINOVÝM CUKREM
levandule
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V jednoduchosti je krása
Samostatnou kapitolou ve výrobním portfoliu
společnosti jsou BIO certifikované a Clean Label
komponenty. Produkty svým složením jednoznačně poukazují na návrat k přirozenosti bez zbytečných příkras podle hesla „V jednoduchosti je krása“.
Jejich přidanou hodnotou je právě to, že neobsahují
žádné zbytečné a aditivní látky (stabilizátory či konzervanty, barviva, aromata – nesoucích e-kód), které se běžně vyskytují v konvenčních potravinách.
Naopak se v rámci pečlivého kvalitativního výběru jednotlivých ovocí a jejich odrůd snaží FRUJO
v rámci jejich následného zpracování co nejšetrněji
zasahovat moderními technologickými procesy do
jejich přirozenosti s cílem co nejvíce zachovat výjimečnost jejich chuťových a zdraví prospěšných
vlastností.

★★★
CEU

★

NA

60 %
ovoce

Z

Z jižní Moravy…

vesnice na Podluží, a to ve Tvrdonicích. Lidé právě
odsud, z jižní Moravy, svou pílí, svědomitostí, houževnatostí a bezbřehou fantazií dali základ vzniku
prosperujícího podniku opravdových kvalit, který
úspěšně prodává své výrobky nejen po celé Evropě.

ECHINACEA:
• dokáže podpořit přirozenou obranyschopnost těla,
• pomáhá pročistit organismus,
• zkracuje dobu respiračních ochoření.

BE

Posláním společnosti FRUJO je umožňovat zákazníkům výrobu zdravých a moderních potravin
a tím pozitivně ovlivňovat kvalitu na potravinářském trhu. Samozřejmostí je hledání nových směrů
a trendů a jejich následná aplikace. Toto je například postupné vyloučení konzervantů a umělých
barviv, nepoužívání komponentů tzv. E-ček, velký
podíl produkce v BIO kvalitě apod. Vedle své hlavní produkce hledá FRUJO i nové, sofistikované
výrobky, kterým věří do budoucnosti v menších
výrobních množstvích, jako jsou např. speciální náplně pro výrobu ochucených farmářských jogurtů
a mléčných nápojů či řady sirupů pro výrobu domácích limonád s vysokým ovocným podílem a vyloučením veškeré „chemie“ pro segment HORECA.
Společnost FRUJO, a.s. je pro mnohé v potravinářském odvětví již dlouholetým partnerem. Společně se podívejme, jak se z malé moravské firmy
stal stabilní dodavatel evropské úrovně.

VLÁKNINA:
• přispívá ke správné funkci střev a střevní mikroflóry,
kde sídlí až 80 % imunitního systému,
• funguje jako probiotikum a stimuluje imunitní systém,
• má klíčovou roli v prevenci rakoviny tlustého střeva.

OBSAH

Společnost FRUJO, a.s. se specializuje na vysoce sofistikované zpracování
ovoce, zeleniny a dalších ingrediencí pro následnou výrobu kvalitních produktů, které najdou uplatnění v mnoha odvětvích potravinářského průmyslu.

Od roku 2017 firma nabízí unikátní přírodní sirupy na bázi vysokého podílu ovoce a třtinového
cukru, a to samozřejmě bez konzervace a přikrášlování tzv. zbytečnými „éčkovými” ingrediencemi.
Obchodní značka mluví sama za sebe Fruit in the
Bottle, tedy Ovoce v láhvi. Letos rozšířila produktovou řadu sirupů Fruit in the Bottle o BIO příchutě,
z nichž naprostý boom způsobila mezi spotřebiteli
kombinace Jahoda –Máta a Limitovanou edici –
Elixír. Tělu prospěšné látky jako vláknina, přírodní
hořčík, nepostradatelný vitamin C a ještě k tomu
výtažek z echinacey, to všechno je součástí výjimečného produktu s názvem Elixír: Rakytník s echinaceou. V současné době společnost uvádí na trh další
novinku BIO sirup Cola s echinaceou, která je obohacená o echinaceu a navíc je bez kofeinu. Její senzorická plnost se projevuje velmi dobře po smíchání
v doporučeném poměru s vodou jak v sycené, tak
nesycené podobě a člověk při její konzumaci nemá
chuť nikdy přestat.

HOŘČÍK
patří k důležitým prvkům v těle, který přispívá ke:
• snížení míry únavy a vyčerpání,
• správné činnosti imunitního systému,
• udržení správného stavu zubů a kostí.

U

Dává srdce výrobkům
již
let

Netradiční produktové novinky

VITAMIN C
je jedna z nejdůležitějších látek, která přispívá k:
• ideální funkci imunitního systému,
• snížení míry únavy a vyčerpání,
• optimální činnosti nervové soustavy.

IN

FRUJO

FRUJO, a.s.

|

punč

691 53 Tvrdonice 710

|

Česká republika

|

www.fruit-in-the-bottle.cz

Hotel Rott

s.Oliver

Podzimní Praha
pro radost…
Čas letošního podzimu skýtá jedinečnou možnost prohlédnout si Prahu v klidu a míru, bez obvyklého turistického ruchu. Ať už vás láká pražská historie,
anebo puls moderní metropole, město je letošní sezónu neopakovatelně
otevřené a vstřícné vůči návštěvníkům ze všech koutů Čech i Moravy. Ubytování, gastronomie, nákupy – to vše je tu nyní finančně dostupné v podstatě
všem. A na rozdíl od mnoha jiných lákavých a exotických destinací je návštěva
Prahy cestou do vlastní minulosti – pro mnohé té nejužší rodinné, pro všechny
oné historicky-společenské, národní. Cestou do míst, kde se odehrávaly děje,
které ovlivňovaly životy našich předků a která ovlivňují životy nás samotných.
Takových míst je napříč městem nepočítaně
a Praha má díky svému geniu loci nevídanou schopnost vtáhnout návštěvníka do dějů, které po staletí
hýbaly nejen Čechami, ale často i celou Evropou,
a nemusí jít přitom jen o notoricky známé příběhy
a postavy jako Karla IV. či Wolfganga Amadea Mozarta. Naopak, doslova každý staropražský dům,
každé zákoutí má své poutavé historky a barvitou
minulost. Každý byl něčím první, skoro v každém
z domů Starého města pražského i Malé Strany se
odehrálo něco důležitého, narodil někdo, kdo svým
dílem změnil svět.
Některá z takových míst zůstávají očím návštěvníků uzavřena, z některých se stala muzea či galerie, a v jiných se dokonce můžete ubytovat a prožít
nějaký čas v jejich zdech. Stát se na chvíli součástí
jejich života, vdechovat atmosféru, pozorovat a vnímat detaily jejich architektury, zkrátka stát se na
okamžik jejich obyvatelem, jejich přítomností.
Právě takovou možnost vám nabízí hotel Rott,
citlivě vybudovaný v interiérech tzv. rottovských

domů na Malém náměstí v těsném sousedství Staroměstského náměstí. Domy, které na těchto místech stávaly dříve, se jmenovaly různě: U Tří bílých
růží, Pytlíkovský, U Volka, nebo U Svatého Petra.
A minulost těchto míst je víc než fascinující: už na
sklonku dvanáctého století tu pravděpodobně stály
jedny z prvních kamenných staveb v Praze, o pár
století později tady byla vytištěna vůbec první česká
bible, na začátku 20. století tu vystavěli první skle-

něnou kupoli v Praze a byly vymalovány neorenesanční ornamenty a postavy dle nákresů Mikoláše
Alše. A mohli bychom pokračovat: v obchodě se
zbožím železářským rodiny Rottovy se tady objevily
jako výstřelek moderní doby vůbec první lyže, které
kdy byly v Praze k vidění a ke koupi. Pod střechami
domů našla v 70. letech 19. století domov první Českoslovanská obchodní akademie v zemi, sídlila tu
pražská statistická kancelář i poštovní úřad… Není
mnoho podobných míst v Praze, kde byste mohli
být minulosti, ale i současnému městu blíže než
v hotelu Rott. Přijeďte a přesvědčte se sami! Budete přivítáni milým personálem a hýčkáni pohodlím
historizujících pokojů tak, aby se váš pražský výlet
stal příjemným exkurzem do minulosti Prahy, radostným objevováním i klidným rozjímáním, a to
se vším komfortem moderních hotelových služeb.
Jen pár kroků od všech památek, muzeí i nákupních
center a přitom stranou nejrušnějších míst…

www.hotelrott.cz

Český
jde příkladem ostatním zemím
Vedle cestovního ruchu a gastronomie, které silně trpí koronavirou krizí, se musí
s nemalými problémy potýkat i obchody operující v obchodních centrech, kde
platí vysoké nájmy a kde musely na několik měsíců zavřít dveře veškerým svým
zákazníkům. To platí i u německé módní značky s. Oliver, která v České republice působí v 15 obchodních centrech včetně outletů. Značka je dostupná také
u partnerů v dalších 35 obchodech formou shop in shop nebo multibrand.
I přesto, že obchody s. Oliver byly téměř dva měsíce naprosto uzavřeny a návrat zákazníků probíhá
jen velmi pozvolna, nemusela společnost propustit
žádného zaměstnance, a dokonce nedošlo ani k nepopulárnímu snižování platů. Jaké kroky podnikla,
aby celou situaci takto se ctí ustála? „Během uzavře-
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ní obchodu se nám podařilo stornovat nové kolekce
a po otevření jsme stimulovali poptávku atraktivitou
bez významných tlaků na cenu. To, co nyní máme,
prodáváme efektivně,” popisuje Vladislav Hypš,
country manager s.Oliver pro Českou a Slovenskou
republiku. „S externími zaměstnanci a agenturami
máme dlouhodobě výborné vztahy, vzájemně jsme
se domluvili na dočasném snížení nákladů. Všichni
chápou, že situace není pro nikoho jednoduchá a že
se jedná pouze o dočasná opatření,” dodává. I díky
jednání na rovinu má s.Oliver dnes naprostou většinu dlouhodobých partnerů.
V rámci celé skupiny patří s.Oliver v České republice na přední příčky v profitabilitě. A je tak
dáván ostatním zemím za pozitivní příklad. Celá
struktura firmy je nastavena střídmě a velice efektivně s jasným fokusem na snížení nákladů, ale
zároveň s.Oliver provozuje obchody, které jsou výkonné a neztrátové. Obecně však platí, že mateřské

Německo je pro všechny vlajkovou lodí a inspirací
pro ostatní. I přes prodělanou krizi a predikce druhé vlny, zůstávají v s.Oliver pozitivní a přemýšlí nad
expanzí. „Hledáme další možnosti v regionech nejen
pro s.Oliver, ale i pro další značku z portfolia, která
se jmenuje Comma,“ dodává Vladislav Hypš .
Stejně jako u dalších značek i odvětví se také
v s.Oliver projevil zvýšený zájem o nákupy online.
Během května zaznamenali na e-shopu 47% nárůst
obratu, což jim zajistilo květnové tržby vyšší, než
předpokládali. Trendu nákupu „pouze“ lokálních
a českých značek se nebojí. „Nabídka českých značek není tak široká, aby uspokojila zákazníky celého
českého trhu. Pevně doufáme, že nám zákazníci zachovají svou přízeň,” přeje si Vladislav Hypš.
Navštivte naše prodejny s.Oliver
nebo objednávejte zboží na našem
eshopu www.soliver.cz
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CROSS

CROSS

Tato americká značka luxusních per vznikla již v roce 1846 a za tuto úctyhodnou historii získala přes 100 patentů na
zdokonalení psacích potřeb. Společnost CROSS si také velice váží skutečnosti, která se od roku vzniku nezměnila –
stále vyrábí produkty nejvyšší kvality a hodnoty. Jeden po druhém. Ručně. Stejně jako to dělal zakladatel Richard Cross
a jeho syn. Všechny psací potřeby CROSS mají doživotní záruku na mechanické selhání bez ohledu na stáří produktu, což zvyšuje důvěryhodnost značky. Výrobky značky CROSS se prodávají po celém světě a v České republice má
výhradní právo na dovoz a distribuci společnost Václav Čížek s.r.o.

Doživotní záruka na mechanické součásti

Pera prezidentů
Příběh značky CROSS je příběhem o vynalézavosti a nadšení pro to, aby se pero stalo symbolem
lidského potenciálu, úspěchu a užitného luxusu.
A také o podnikatelské rodině, která vybudovala
uznávanou společnost napříč generacemi.
Společnost byla založena v roce 1846 Richardem
Crossem, anglickým klenotníkem, který začal nejprve vyrábět zdobená pouzdra ze zlata či stříbra
určená na dřevěné tužky. Velice brzy se však začal

věnovat také výrobě psacích potřeb. Vznikla tak
kategorie psacích potřeb, která kombinuje vynalézavost designérů s řemeslnou kvalitou šperkařů.
A.T.CROSS byl prvním americkým výrobcem prémiových psacích potřeb a je jednou z nejstarších
firem vyrábějící luxusní psací potřeby na světě!
Všechny ostatní světoznámé značky datují vznik
až mnohem později – např. Parker v roce 1888 či
Montblanc až v roce 1906.

V roce 1970 se stala společnost A.T.CROSS oficiálním dodavatelem per do Bílého domu. Od té doby
pery CROSS podepisují američtí prezidenti veškeré
významné dokumenty, zákony a rozhodnutí. Bílý
dům je používá také jako dárky pro hosty a při dalších příležitostech.
Značka Cross je ve světě velmi uznávaná také
v segmentu firemních dárků. Z toho plyne i velký
důraz na možnosti individualizace produktů.

U příležitosti 100. výročí společnosti, tedy v roce
1946, byla představena jako závazek dokonalé kvality a počin k posílení dalšího budování značky
„doživotní mechanická záruka“. Od té doby mají
všechny psací potřeby CROSS doživotní záruku na
mechanické selhání bez ohledu na stáří produktu.
Jakékoliv pero CROSS nebo jeho část vyžadující
v rámci této záruky opravu je bezplatně opraveno
nebo vyměněno. Pokud se produkt již nevyrábí
a společnost A.T. CROSS již nemá k dispozici náhradní díly, a produkt tedy nemůže být opraven
nebo vyměněn, je tento produkt nahrazen srovnatelným produktem z aktuální nabídky.
Faktem však je, že se celosvětově vrátí k opravě
méně jak 2 % per. Všechna pera CROSS jsou kontro
lována v každé fázi výroby. Pro představu to znamená 120 kontrol v průběhu výrobního procesu. Zároveň všechny produkty CROSS podstupují 9 testů,
při kterých je simulován pád z výšky pracovního
stolu pod různými úhly. To všechno pro zajištění
plné funkčnosti i po takovémto pádu.

Značka Cross
– specialista na firemní dárky
Průzkumy říkají, že firemní pero generuje zhruba 350 impresí za měsíc. Podle PPAI 2018-2019
označilo 75 % lidí pero jako nejvíc oceňovaný dárek
v případě významných životních milníků. Patří tak
mezi TOP 3 doplňky – telefon, peněženka, pero.
Pokud budete přemýšlet o dárku pro firemní
partnery nejen jako o daru, ale i jako o investici do

Způsoby personalizace
potisk

zvolený obrázek či logo firmy lze přenést na pero v jedné či více barvách

gravírování 	potřebujete-li vygravírovat na pero pouze věnování, jméno nebo významné datum, stačí zaslat text a vybrat si písmo. Gravírování je provedeno na víčku pera.
		

o gravírování diamantem - pro jemné a decentní rytiny

		

o laserem - vyznačuje se vysokou trvanlivostí, přesností a kvalitou

		

o	gravírování s barevným vyplněním - firemním klientům společnost nabízí také
metodu deep-cut, což je poměrně drahá a ne příliš častá metoda. Jedná se
o výraznější a hlubší laserové gravírování vyplněné barvou

emblém

možné doplnit klip pera o emblém standardního nebo atypického tvaru

vašeho byznysu. pak představují pera CROSS ideální volbu. Jsou dokonalým způsobem, jak projevit
díky a úctu váženým klientům či kolegům. Kvalitní
řemeslné zpracování, doživotní záruka na výrobky
a spolehlivé služby zajišťují, že respekt a uznání budou přetrvávat ještě dlouho po předání daru.
Navíc je značka CROSS specialistou na personalizaci. Pero si lze nechat vyrobit také ve firemních
barvách. Stačí si vybrat barvu z PANTONE vzorníku a máte unikátní dárek.
Každé pero je samozřejmě balené ve vlastní prémiové luxusní krabičce, na kterou lze navléknout
návlek např. s logem darující firmy.
Dodací lhůty jsou 3- 4 týdny od schválení grafiky,
kterou pro zákazníka velice rádi připravíme.
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Opravdu kvalitní pero je zkrátka fenomén. Kromě toho, že se jedná o oceňovaný dárek, má i další
pozitivní aspekty. Věděli jste například, že když si
něco napíšete rukou, máte o 20 % větší šanci si to
zapamatovat. Také 90 % lidí uvádí, že ručně napsaný vzkaz nebo dopis zanechá mnohem lepší dojem.
A když už jsme u dojmu, tak perem CROSS ho určitě uděláte.

Václav Čížek s.r.o.
P3 Logistic Park, budova I1
Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20
prodej@vaclav-cizek.cz

www.cross-pera.cz
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Senses Studio

Lorem ipsum

vám splní představy o barevnosti

Barvy jsou oblíbené především v zahraničí,
v Anglii mají samozřejmě nejdelší historii, kde jsou
napojeni i na National Trust, prošly mnohačetným
testováním na závadnost pro děti a domácí zvířata
a mají velmi nízké VOC.

Nátěrové hmoty jsou jednoduché na použití a díky
doporučeným postupům se nemusí aplikace obávat
ani šikovný kutil.
Studio má zázemí v Praze – Sabinova 7, kde Vám
barvy nechají namíchat. Zkrátka ale nepřijdou ani
mimopražští, je možné si barvy nechat zaslat na
Vámi zvolenou adresu. A že nemáte vzorník? Autentické vzorníčky Vám studio pošle a vy si na jejich
základě vyberete Vámi požadovaný odstín, nebo pokud byste si rádi barvu zkusili, není problém objednat maličké balení vel. 60 ml, které drží na skladě.

Barvy jsou velmi unikátní svými pigmenty, luxusními bázemi s velkou krycí schopností. Tomu
samozřejmě odpovídá vyšší cena. „Ano, barvy nejsou cenami srovnatelné s výmalbou z běžné prodejní sítě, ale mají vysokou krycí schopnost, hloubku
a mají zcela výjimečné odstíny,“ vysvětluje majitelka
studia. „Největší výhoda zřejmě tkví i v tom, že se
dají použít díky různým základům na většinu běžných povrchů. V praxi to znamená to, že si vyberete
odstín a stejný odstín si natřete na kuchyň, stěnu,
strop, ale i třeba kovový nábytek nebo venkovní
fasádu. Nemusíte tedy se snažit barvy přiblížit, ale
máte s Little Greene naprosto identickou barvu.“
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Ať už uvažujete o výmalbě, nátěru oken, dveří, dětského nábytku, podlahy nebo fasády, Little
Greene Vám splní tato přání. Zároveň každá báze
má různé poměry lesku, od matných až po super
lesklé základy. Meze fantazie se nekladou a je výborné si s barvami maličko pohrát.
photo by Little Greene

Barvy jsou u nás známy hlavně architektům a designérům, v zahraničí je situace ale jiná. Tam mají
delší tradici a mimo Anglii se prodávají nejvíce v zemích rusky mluvících, ale i Německu, Francii, Itálii. SENSES STUDIO se snaží o osvětu i veřejnosti.

photo by Little Greene

photo by Little Greene

photo by Little Greene

SENSES STUDIO paní Collins se specializuje na návrhy interiérů a zároveň prodej dekorativních látek, tapet, koberců
a nově přiváží do České republiky i anglické vysokopigmentové barvy Little Greene. Nejen, že si ve studiu Senses
necháte poradit, jakou barvu, odstín, bázi si máte zvolit, ale zároveň si barvy odnesete ihned domů. „Donedávna jsme
řešili dodávky těchto barev z Anglie pro naše klienty, ale veliké úskalí bylo v přepravě barev,“ říká Jana Collins. „Nikdy
jsme nevěděli, kdy barvy dorazí ke klientovi a zda se po cestě nezničí v dopravě. Proto jsme usilovali o to, aby klienti
mohli odejít s barvou v den, kdy dorazí do studia.“

Jako doplněk Little Greene dodává i tapety, které
se nádherně doplňují s výmalbou.

www.sensesstudio.cz
www.sensesshowroom.cz
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Klinika Entner

dm

Šetrnost vůči životnímu prostředí se u dm značky alverde neprojevuje pouze ve složení produktů.Společnosti dm záleží také na jejich balení. Od
července 2018 jsou obalové tuby produktů alverde
vyrobené z nejméně 50 % z recyklovaného materiálu. Informaci o výši podílu recyklátu v obalu a jeho
další recyklovatelnosti jsou dostupné na zadní straně produktů. Značka alverde získala již v roce 2013
německou obalovou cenu v kategorii „Kosmetické
a hygienické obaly“ za ekologicky šetrné skládací
krabice. Ty jsou 100% recyklovatelné a až z 80 %
jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu. Barvy,
které jsou na obalech přírodní kosmetiky alverde
použité, neobsahují minerální oleje a jsou vyrobené
výhradně z obnovitelných rostlinných surovin.

dmBio: zdravá a vědomá výživa

Privátní značky dm

Špičkové pracoviště,

které posune hranici vaší nespokojenosti se svým zevnějškem

dmBio a alverde

zabodovaly jako „zelené“ značky
ky. Ta dnes přináší širokou nabídku produktů pro
péči o pleť a tělo, přes vlasovou kosmetiku, produkty péče o děti, dekorativní kosmetiku nebo řadu
produktů určenou mužům.
Produkty se mohou pochlubit mezinárodní certifikací NaTrue, která garantuje, že výrobky alverde
splňují ta nejpřísnější kritéria pro přírodní kosmetiku. Produkty neobsahují žádné ingredience na bázi
minerálních olejů a také žádné syntetické vůně,
barviva a konzervační látky.

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.

Estetické operace prsou u žen a u mužů jsou jednou z nejrozšířenějších operací estetické chirurgie.
V roce 2018 bylo v USA provedeno téměř 314 000
zvětšení prsou za použití implantátů, zmenšení prsou naproti tomu bylo provedeno pouze u 110 000
žen. Nejenom ženy, ale také muži podstupují operace prsou. Nejčastěji se jedná o odstranění zbytnělé prsní žlázy (gynekomastie), nebo odsátí většího
množství tuku v oblasti prsou či o kombinaci obou
zákroku. Někteří muži si nechávají také prsa zvětšovat implantáty. Jedná se o speciální implantáty,
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které nejsou podobné implantátu u žen. Zvětšení
prsou pomocí implantátů má dlouhou historii, údajně to byl profesor Czerny, který na konci 19. století
použil tuk z hýždí ke zvětšení prsou. Dnes jsou za
tímto účelem používány moderní implantáty, obsahující tak zvaný kohezivní gel, který při poruše
obalu implantátů nevytéká. Zatímco v začátcích
výroby implantátů existovaly tři velikosti (malý,
střední a velký implantát), dnes máme více jak 450
typů. Je samozřejmě otázkou, jestli takovéto množství tvarů je vůbec nutné a nakolik toto nepřehledné
množství vede ke zlepšení výsledku operace. Jako
u všech estetických operací je důležité souznění ve
volbě velikosti implantátů mezi pacientkou a operatérem a právě tak estetické cítění a zkušenosti operatéra. Většina žen má přehnané požadavky na velikost implantátů. Neuvědomují si však, že čím větší
je implantát, tím rychleji dochází k poklesu prsou
a k esteticky neuspokojivým výsledkům. Implantáty za normální situace vydrží mnoho let a nejsou
to kosmetické pomůcky, které se dají podle libosti
kdykoliv vyměnit. Většinu operací zvětšení prsou
lze provádět ambulantně nebo v režimu jednodenní
chirurgie. Můžeme říci, že zvětšení prsou při použití implantátů je metoda technicky velmi propracovaná s minimem komplikací, že moderní implantá-

ty splní veškeré požadavky jak na velikost, tak i tvar
a u dobře provedených operaci vedou dlouhodobě
výsledky k trvalé spokojenosti jak pacientky, tak
i operatéra. Dr. Entner provedl za své praxe více jak
350 zvětšení prsou za pomocí implantátů.
Operativní zmenšení prsou, jejich modelace a další úpravy, jako je zmenšení dvorce, jeho posunutí,
zmenšení bradavek nebo naopak jejich zvětšení,
jsou operace složitější, s větším počtem komplikací
a ne vždy s uspokojivými výsledky. Jednou z možností zmenšení prsou je odsátí nadbytečného tuku
a to jak u mužů, tak i u žen. Samozřejmě, tímto způsobem nedosahujeme perfektnosti jako u operativní
redukce velikosti, jedná se však o metodu jednodušší, než je chirurgická modelace, nezůstávají žádné
jizvy a cca hodinový zákrok se provádí v lokální
anestezii. Pooperační rekonvalescence je poměrně
krátká. Liposukci prsou u žen provádí MUDr. Entner jako jeden z mála v České republice a má s touto
technikou letité zkušenosti.

Značka dmBio nabízí od roku 2015 kvalitní
biopotraviny za nízkou cenu. Suroviny pro přípravu produktů dmBio jsou ve 100% biokvalitě, značka tak splňuje přísná kritéria nařízení EU, které
předepisuje v případě biopotravin 95% podíl složek
v biokvalitě. Více než 60 produktů dmBio získalo
certifikaci společností Naturland, nebo Demeter, jejichž standardy přesahují požadavky ekologických
směrnic EU.
dmBio přináší širokou nabídku biopotravin, včetně dětské výživy, a to jak základních potravin, tak
také hotových jídel. Značka také myslí na lidi s různými typy potravinových nesnášenlivostí a alergií,
ale i na ty, kteří se rozhodli stravovat vegetariánsky,
či vegansky.
Stejně jako značka alverde hledá i dmBio v kategorii potravin alternativy trvale udržitelného balení.
Například vnitřní fólie čokolád dmBio je zhotovena
z kompostovatelného celofánu, který je vyráběn
z obnovitelných surovin.

www.dm.cz

Produkty dm značek dmBio a alverde získaly
ocenění pečetí Green Brands. Tou jsou označené
produkty, které přispívají k trvale udržitelnému
rozvoji, ochraně přírody a klimatu. Certifikaci uděluje nezávislá porota odborné brand-marketingové
organizace Green Brands v mezinárodní spolupráci
s ústavy pro výzkum trhu a veřejného mínění a s institucemi zabývajícími se ochranou životního prostředí, klimatu a trvalé udržitelnosti.
Pečeť Green Brands získávají značky, které jednají v duchu trvalé udržitelnosti. V roce 2020 ocenění dostaly i dm značky dmBio a alverde. „Důraz
na ohleduplnost a odpovědné chování vůči životnímu prostředí byly vždy důležitou součástí filozofie
společnosti dm. Ocenění si proto velice vážíme.
Vnímáme jej zároveň jako závazek do budoucna
a pobídku k dalším krokům směrem k trvalé udržitelnosti,“ komentuje Martina Horká, jednatelka
společnosti dm.

alverde: Krása z přírody
Více na webových stránkách
www.chirurgie-entner.com

alverde se zrodila již v roce 1989 jako vůbec první značka přírodní kosmetiky v Německu. Na český
trh vstoupila v roce 2002. Jedná se o jednu z 27 dm
značek a je mezi nimi zástupkyní přírodní kosmeti-
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Pexi

Rodinná zábava je nejvíc.
Co víc bychom si mohli přát, než se bavit společně?

Pexi děkuje
obchodním
partnerům
a představuje
novinky
Přinášet dětem radost a ulehčit život rodičům
a učitelům, to je naše krédo, kterého se společnost
Pexi drží již přes 12 let. Po tuto dobu se pohybuje
na trhu s naučnými hrami a hračkami pro děti. Je
distributorem vybraných značek pro Českou a Slovenskou republiku, kterým poskytuje podporu
v mediálním prostoru na internetu, v tisku i v TV.
Mezi jejich nejoblíbenější značky patří Alexander,
Playfoam a Kouzelný šroubovák. Jsou mezi nimi
i hračky oceněné tituly „Hračka roku“ a „Správná
hračka“.
Mnozí velcí i menší obchodníci Pexi již znají.
„S některými spolupracujeme téměř od našeho
vzniku,“ říká Marcel Pech, obchodní ředitel společnosti Pexi, s.r.o. „Mezi naše odběratele patří nejvýznamnější e-shopy, velkoobchody i řetězce prodejen hraček a papírnictví, velkoobchody a řetězce
knihkupectví, ale i speciální prodejny s kreativitou
a další. Sezónně se zapojujeme do spolupráce i s potravinovými řetězci a hypermarkety. Tímto bychom
rádi poděkovali obchodním partnerům za spolupráci i v tomto nelehkém »covidovém« roce a přejeme
všem současným i budoucím odběratelům, aby se
jim, i přes možnou tíživou situaci na jaře a v létě, vydařil“ zdůrazňuje Marcel Pech.
„I pro tento rok jsme nachystali zajímavé novinky. Některé z nich a naše tipy vám blíže představujeme.“
Kontakty:
Pexi s.r.o., distributor her a hraček pro ČR a SR
Podnikatelská 565, Praha 9
Tel.: +420 274 023 224, E-mail: info@pexi.cz

BUM, PRÁSK! (novinka)
Emocemi nabitá hra pro 2-4 hráče
od 5 let. Poznej, zapamatuj, navlékej,
bouchni! Poskládání různých tvarů
na tyčku podle vylosovaného vzoru
je pod tlakem času a ostatních hráčů
opravdová výzva. Přizpůsobte snadno
hru pro malé děti výběrem vhodných
karet se vzory.
Doporučená cena: 499 Kč

HORKÝ BRAMBOR Family (náš tip)
Tak při této hře není nouze o přeřeky a salvy
smíchu. Všichni hráči hledají odpověď na
stejnou jednoduchou otázku. Komu dojdou
nápady na odpověď, zůstane mu horký
brambor a posune figurku na desce (rozpáleném grilu) o políčko dál. Poslední zůstavší ve
hře vyhraje. Myslíte, že rodiče budou mít nad
dětmi navrch? Tak to ani náhodou!
Doporučená cena: 449 Kč

Pro milovníky
tvořivých hmot
Playfoam® PALS
Překvapení 2 v 1 (novinka)
Oblíbená modelovací nešpinivá
hmota Playfoam® si připravila na
letošní rok opravdové překvapení
– a to do slova. Velké vajíčko uvnitř
ukrývá jedno z 12 zvířátek a zlaté
prémiové varianty. „Kámoši z divočiny“
se navíc velmi rádi míchají a mají
proto vyměňovací hlavičky a tělíčka.
Děti od 5 do 10 let si vytvoří opravdu
ztřeštěné a bláznivé druhy, se kterými
si užijí spoustu legrace.
Doporučená cena: 99 Kč

www.pexi.cz

Cože, suchý sliz?
Playfoam® Pluffle (novinky)
Hypnotizující, mixovatelná, neodolatelně
třpytivá, mazlivě nadýchaná a podivně
uklidňující hmota, která nikdy nevyschne.
Cooool! Překlop tubu a máš pocit, jako
by ožila. Zaboř ruce do Pluffle a sleduj
magicky oživlý pohyb „tající“ hmoty.
Ideální pro smyslové hry. Smíchej si podle své chuti a nálady několik ze šesti jasně sytých barev s oslňujícími třpytkami.
Skvělá náhrada za slizácké hmoty - více
fascinující, ale bez oslizlého nábytku!
Doporučená cena: 199 Kč
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Busyman.cz

Franchising

Digitalizace know-how
platformy Busyman.cz
V poslední době je digitalizace a automatizace téma číslo jedna napříč celou
ekonomikou. Především v technologických oborech, retailu, průmyslové výrobě a celkově v e-commerce jako takovém. Důležitost automatizace a robotizace je nesporná a může pomoci k růstu firem. S tím souvisí celá řada dalších
aktivit, které na tyto změny musí zareagovat – od marketingu, firemní kultury,
organizace týmů až po všechny možné další sektory ve firmě. A je jedno, jestli
se to týká menších rodinných firem nebo velkých globálních korporátů. Každý
se snaží najít lepší cesty a příležitosti jak firmu a workflow projektů / výrobu /
služby posunout.

Téma a trend automatizace se také dotýká oblasti
startupů a angel investování. Busyman.cz je podpůrná investičně – businessová platforma, která je
na trhu již 10 let a jejíž hlavní náplní je chytré propojování andělských investorů a podnikatelů. A od
nynějška bude vše ještě o něco chytřejší…
„Pracujeme na digitalizaci a automatizaci vlastní
platformy, díky které budeme zvládat odbavovat
mnohem větší množství nových kvalitních projektů
a lépe je “matchovat” s vhodnými investory a naopak,“ rozpovídal se o chystaných změnách v rozhovoru pro Brands&Stories Filip Major, zakladatel
platformy Busyman.cz

Plánujete určité změny, nicméně jak to
funguje a fungovalo tedy dosud?
I do teď jsme byli samozřejmě do určité míry
“opřeni o online”, ale většina práce probíhala právě
ve fyzické podobě, ať již se to týká průběžného zpracování podkladů k obrovskému množství projektů,
startupů a firem, které se na naši platformu denně
hlásí s cílem najít pro sebe vhodného partnera a financování. Stejně tak jsme ale trávili mnoho času samotným vyhledáváním vhodných investorů, jejich
oslovováním a komunikací, ve snaze co nejlépe navnímat jejich investorský profil a parametry požadované investice. Při představě, že máme v tuto chvíli
v naší databázi již cca 1300 andělských investorů
nejen z ČR, jeví se mi to zpětně jako nadlidský úkol...

Jak vnímáte celkově digitalizaci
a automatizaci ve startup odvětví
a ekosystému? Co to podle Vás znamená?
Nechci posuzovat jiné entity a jak k tomu přistupují oni, ale například u crowdfundingových plat-
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forem to dává vzhledem k očekávanému množství
menších transakcí smysl od samého počátku vývoje. Každopádně – ne všude je ten význam automatizace zdaleka takový a jsou samozřejmě odvětví
(jako je i to naše), kde nám automatizace pouze
usnadní a “předžvýká” některé procesy a stejně tam
ten lidský “touch” nakonec bude muset být.

A co tedy chystáte za novinky?
Co bude hlavní přidanou hodnotou
nové digitalizace platformy?
Digitalizace některých procesů nám má zpřehlednit samotný network v rámci naší platformy
a především zvýšit efektivitu zpracovávání podkladů a párování startupů s investory. Mimo jiné tímto
chceme řešit i podporu trendu, který se u nás v posledních 2-3 letech silně rozmáhá a tím jsou co-investice. V rámci platformy se tak mohou angelové
vzájemně lépe poznat a vyzvat se napříč networkem třeba i ke společné investici a diverzifikovat si
tak například lépe své portfolio či efektivněji sdílet
zkušenosti.

Když byste měl popsat hlavní výhody
pro foundery a jejich startupy?
Pro foundery to bude znamenat také důležité benefity. Snažili jsem se zapojit veškeré námi nabyté
zkušenosti za ty roky a v zásadě standardní postup
zpracování podkladů téměř zcela automatizovat.
Founder tak po aktivací svého adminu bude od
A-Z navigován a směřován k tomu, aby co nejefektivněji a zároveň nejvýstižněji připravil všechny potřebné businessové podklady a nemusel tak hledat
a porovnávat všelijaké tutoriály na internetu. Jde
v podstatě o digitalizaci našeho know-how na zpra-

cování podkladů pro maximální zvýšení úspěšnosti
před investory tak, že nezůstane jediné nevyjasněné
téma, které by founder na své cestě měl řešit. Mimo
jiné bude mít founder možnost v jednotlivých oblastech poptat odbornou pomoc či využít všelijakých
forem spolupráce s našimi partnery levněji než za
tržních podmínek. To vše by mělo vést ke zvýšení
schopnosti uspět. A v neposlední řadě chci zmínit
to, že si náš systém bude z podkladů vyplněných
founderem postupně “tahat” různé klíčové informace o projektu a sám vytipovávat vhodné investory,
kteří se o něm mnohdy mohou dozvědět ještě dříve,
než bude příprava projektu dokončena a projekt oficiálně zveřejněn na naší platformě.

Zaznělo, že se otevíráte více investorům.
Jak zachováte značnou kvalitu propojení
a vybudovaných vztahů?
Investoři budou mít vše na jednom místě a budou mít celkový přehled o české startupové scéně.
Spousta věcí, se bude dít „sama“ podle jimi zadaných parametrů při registraci. Celkově tak budeme
šetřit čas, zefektivňovat práci a dodávat žádoucí
komfort i networking a klíčové partnery. Aby byly
investice dostatečně efektivní, tak bychom při
počtu investorů, o které se staráme, potřebovali
mnohonásobně větší tým, a to vnímám jako “cestu
dinosaurů”, proto ta digitalizace a automatizace.
My samozřejmě budeme stále v pozadí a zasáhneme v momentech, kdy nás systém bude vyžadovat
a i nadále pečovat o to, co jsme 10 let budovali.
Chceme, aby měli šanci dostat se ke kvalitnímu
a hlavně perfektně zpracovanému deal-flow i investoři, kteří nepatří zrovna mezi těch cca 60 nám nejbližších (dnešní Busyman Club).

Bude i nadále zachován Busyman Club, kde
sdružujete angel investory a připravujete
pro ně speciální eventy?
Ano, bude. Jen jej rozdělíme na dvě úrovně. Ta
současná zůstane zachována a dále u ní budeme
podporovat primárně osobní přístup, společné
eventy a edukaci a ta druhá (nová) bude v zásadě
čistě onlinová s tím, že samozřejmě bude možné za
určitých podmínek i upgradovat do tzv. Premium,
což bude nové označení pro současný klub.
Co se týká eventů, tak budeme chtít i nadále
udržet klasický Busyman Angel Day, dále formát
VC Day, Out of home, Investorské pivo, ale plánujeme také přidat další eventy, které budou zaměřené primárně na vzdělávání a sdílení zkušeností
angelů.

Busyman se tak stává technologickým
projektem, co plánujete dále?
Stále máme v přípravách ještě mezinárodní odnož Busymana (pravděpodobně bude pod jiným názvem a trochu jinak koncipována), ale v tuto chvíli
se chceme zaměřit především na potřebná dokončení dílčích částí digitalizace. Pracujeme však již teď
s určitými “moduly”, které budeme chtít postupně
přidávat a kde cílem bude především ještě významnější posun v oblasti práce s daty.

Platforem, komunit a firem, které propojují
startupy a investory, je už několik. Co je to,
v čem se odlišujete a budete odlišovat vy
v rámci Busyman.cz?
Děláme to dostatečně dlouho, jinak než ostatní
a hlavně srdcem.

www.busyman.cz

Než si zakoupíte
franchisovou licenci
Ve světě franchisingu je možné vydělat velké peníze, ale než přijde úspěch, vyžaduje to schopnosti a tvrdou práci. Možná právě v této době mnozí přemýšlíte o novém podnikání a cesta franchisi je cestou prošlapanou. V hledání
vhodných franchis, ale i v tom jak uspět, vám může pomoci Česká asociace franchisingu (ČAF). Je neziskovou, profesní
organizací sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu a odborníky zaměřující se na problematiku franchisingu např. v oblasti práva a poradenství. ČAF vznikla v roce 1993. Členy České asociace franchisingu jsou jednak velké,
známé mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské franchisové systémy.
Když jsme se na ČAF dotázali, jaké jsou
hlavní faktory pro úspěch podnikání ve
franchisingu, odpovědí byly tyto rady:
1. Naučte se pracovat s lidmi
	Ne každý může být franchisantem. Ti nejlepší
mají vysokou pracovní morálku a umí pracovat
s lidmi. I když tyto schopnosti nemáte, s trochou
praxe a trpělivosti se můžete zdokonalit. Jděte
příkladem. Ochotně a se zaujetím dělejte, co je
pro dobrou práci třeba, a zaměstnanci vás budou
následovat. Lidé musí být vždy na prvním místě.
Ať jde o zaměstnance nebo zákazníky, budujte
loajalitu a důvěru. Nechte si poradit. Využívejte
nejlepší postupy, které vymysleli jiní. Nemusíte
znovu vynalézat kolo.
2. Najděte tu správnou franchisu
	Určete si cíle, kterých chcete v podnikání dosáhnout. Pomůže vám k tomu inventura vašich silných a slabých stránek a dobrá kalkulace finančních zdrojů, které máte k dispozici. Prostudujte
si pečlivě vstupní informace. Nedívejte se jen
na údaje o ziscích, ale i na soudní spory a konkurzy. Promluvte si s existujícími franchisanty.
Vyřešil franchisor případné spory čestně? Může
franchisant potvrdit prohlášení o ziscích společnosti? Je spokojen? Věnujte čas pohovoru se
zaměstnanci a vedoucími pracovníky společnosti. Ujistěte se, že uznávají stejné hodnoty a mají
stejné priority jako vy. Zvažte rizika. Úspěšní
franchisanti nejsou hazardéři.
3. Dodržujte pravidla
	Osvědčený a vyzkoušený systém postupů zajišťuje maximalizaci úspěchu. Věnujte franchise
čas. Využijte každé možnosti zaškolení. Věnujte čas poznání systému a osvědčených praktik.
Aplikujte systém nejpřesněji, jak je to možné. Vyhodnocujte pravidelně své výsledky. Neinovujte
příliš. Odolejte pokušení vylepšovat franchisový
systém různými změnami.
4. 	Než se stanete franchisantem, neměli byste
podcenit nejlepší zdroj informací: současné
a dřívější franchisanty. Zeptejte se jich na tyto
otázky:
• Jak šlo zahájení vaší první provozovny?
		Tato široká otázka ukáže, jak efektivně funguje
systém a školení franchisanta, jak franchisor
usnadňuje zahájení a provoz první provozovny. Každé nové podnikání provázejí zádrhele,
odpovědi prozradí, zda jde o jen malé mrzutosti, nebo velké vředy.
• Jak dobře funguje marketingový program?
		
Většina franchisových systémů má marketingové plány pro rozvoj podniku a přilákání

zákazníků. Jak marketingové plány fungují je
často předmětem vášnivých diskusí mezi franchisanty.
• Jak dobře spolu všichni vycházejí?
		
Mnoho franchisorů mluví o svém systému
jako o rodině. Je dobré si prověřit, zda to je
pravda. Ujistěte se, že z podpory a týmové
práce máte dobrý dojem a že vyhovují vašim
představám.
• Kolik peněz mohu vydělat?
		To je důležitá otázka pro mnoho potenciálních
franchisantů. Zjistěte si výši počáteční investice, průměrné prodeje, hlavní kategorie nákladů, brutto a netto marži a moment, kdy se
přehoupnete do černých čísel. Otázky týkající
se financí je dobré nechat na konec, většina
lidí není ochotna o nich mluvit s někým neznámým.
•	Kdybyste si vším měl projít znova, koupil byste si stejnou franchisu?
		Obvykle člověk chvíli zaváhá a pak řekne ano.
To znamená, že pýcha na vlastnictví franšízy
pohne jazýčkem na váze směrem k ano. Bez
ohledu na to, jak odpoví, položte doplňující
otázku - “Proč?”. Ptejte se na nejsilnější důvod
pro kladnou a zápornou odpověď. Kontrast
může hodně napovědět, zvláště pokud umíte
číst mezi řádky.

Česká asociace franchisingu na základě
svých letitých zkušeností a poradenství
také shrnula nejčastější chyby
franchizantů do těchto 7 pravidel:
1. Vyberete si dobrý podnikatelský koncept
	Při výběru franchisy vždy zvažte, zda jde o dobrý podnikatelský nápad, zda bude produkt/ služba za konkurenceschopnou cenu nebo jak najdu
zákazníky.
2. Udělejte si průzkum trhu ve vašem regionu
	Měli byste vzít v úvahu, jací lidé v regionu žijí
a jaká zde již existuje konkurence v podobném
segmentu. Nepředpokládejte, že franchisor udělal tuto práci za vás.
3. Zkontrolujete si výsledky franchisora
	Mnoho franchisantů zapomíná, jak je důležité
prověřit si historii franchisora. Začnou se o ni
zajímat, teprve když nastanou problémy. Vždy
si zjistěte, jak dlouho už franchisa funguje, kolik franchis prosperuje, kolik franchis neuspělo
a proč nebo kolik franchisantů prodalo svou
franšízu.
	Pokud některý franchisor tyto informace neposkytuje, měli byste to považovat za zvonění na

poplach. Každé podnikání s sebou nese i nějaké
neúspěchy, franchisor by se k tomu však měl postavit čelem a příčiny neúspěchu vysvětlit.
4. Komunikujete s existujícími franchisanty
	Dobrý franchisor by vám měl dát jejich úplný seznam s kontakty a vy byste si měli vybrat, s kým
si promluvíte.
	Měli byste být na pozoru, když vám franchisor
dá jen omezený seznam lidí. Mohli by to být jen
vybraní franchisanti, u kterých si je franchisor
jistý pozitivními informacemi. Tito franchisanti
by mohli být motivováni penězi nebo dárkem,
když se do sítě připojí nový franchisant.
5. Přečtete si manuál
	Mnoho franchisorů vám neukáže manuál před
podpisem smlouvy, protože tvrdí, že obsahuje
obchodní tajemství. Avšak franchisové smlouvy
obvykle manuál zahrnují do celkové smlouvy. To
znamená, že to, co je v manuálu, je závazné, jako
by to bylo ve smlouvě.
6. Nemějte o franchisingu mylné představy
	Nejvíce vám napoví výsledky nejběžnějších omylů ze sporů mezi franchisantem a franchisorem
7. Raďte se o smlouvě s právníkem
	Dobré je obrátit se na právníka specializovaného
na franchisové smlouvy. I ty Vám může ČAF doporučit. Právník s vámi probere podmínky i to,
jaké zkušenosti s franchisorem nebo s daným
oborem má. Může vám pomoci také s průzkumy
a dodatky ke smlouvě.
Více na www.czech-franchise.cz
caf@czech-franchise.cz
GSM: +420 728 948 479
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Atalain

For a better performance
Francouzská firma Atalian je jedním z nejvýznamnějších hráčů na
středoevropském trhu, i na tom českém, v oblasti facility managementu.
Covid nás všechny donutil uvažovat jinak – chtít bezpečný, čistý, úsporný
a příjemný prostor pro lidi. Atalian je schopen s tím klientům pomoci, nabídnout
možnosti, přidat technologie i připravit plány na to, jak se chovat před
návratem i po něm. Atalian umí vdechnout řád, pravidelnou kontrolu a komfort.
Jejich služby dnes zahrnují i space management, implementaci nových míst,
oddělení prostor v rámci klimatizačních okruhů, lokální dezinfekční prostředky.
Díky přechodu na technologicky orientovanou společnost prostřednictvím
IoT technologií, které využívá, se změnily na just-in-time služby.

ovzduší, pohyb osob klienta či spotřebu médií. Ty
možnosti jdou tak daleko, že jsme schopni hlídat
hustotu nebo intenzitu pohybu v jakýchkoliv místech a z toho třeba prediktivně odvozovat potřebu
nějakého zásahu, úklidu, dezinfekce a samozřejmě
počet osob v budově.

Aktuální covidová zkušenost?
Ano. Remote přístup k našim službám, velká
míra flexibility v provádění služeb a přeměna standardů za poměrně rychlou dobu je tím, co nám ukázala současná situace.

Je poptávka po takových službách?
Poptávka až tak vysoká není. Což nás přivedlo
k tomu, že spouštíme vlastní průzkum, abychom
zjistili, jak bude vypadat doba postcovidová. Vrátí
se lidé do kanceláří, nebo ne? V jakém počtu? Jak
se změní jejich požadavky? My musíme být připraveni našim klientům na tyto otázky odpovědět
a nabídnout jejich interním a externím klientům
takovou míru ochrany a komfortu, abychom jim
napomohli k co nejhladšímu návratu k jejich core
byznysu. Takže jsme u konzultantské činnosti Atalianu. U auditů prostor a technologií, a následně
u IoT technologií a remote správy budov, teplotních
kamer, teplotních a dezinfekčních rámů, u dělení
na preventivní a dezinfekční úklidy… u všeho, co
umíme už dnes nabídnout.

Preventivní úklid?
To jsou úklidové metody založené na nanotechnologiích, na preventivním ošetření povrchů nejrůznějšími postřiky a nátěry. A pak jsou dezinfekční úklidy, tedy především fogování, ozón a teplý
nebo studený aerosol. A tady vidím naši roli jako
Atalianu, umíme řešení na míru postavit a implementovat.

Teď bych čekal, že se něco změní,
že občasná pravidelná dezinfekce prostor
bude standardem. Firmy musejí chránit
své zaměstnance.

Ředitelka obchodu a marketingu –
Michaela Klesnarová
nám v rozhovoru přiblížila, jakým
směrem se společnost Atalian ubírá.
Integrovaný facility management (IFM) je
trend, který jste nastoupili a přišli s ním
do Česka už před lety. Přijal ho trh?

KONFERENCE, TEAMBUILDING,
FA M I LY D AY, V E Č Í R E K ,
ŠKOLENÍ…

Ano i ne. Je dnes běžným zvykem, že klienti vnímají IFM jako trend a spojují oblasti IFM do jednoho
celku. Do celku, který na jejich straně většinou řídí
jedna osoba. Na straně druhé ovšem stále vyžadují
jakousi diverzifikaci rizik – což znamená rozložení
IFM portfolia mezi více partnerů. A tady přichází to
zmíněné ne. Jsme v poměrně unikátním prostoru,
na jehož začátku je investor, který si najme property
managera a ten si najímá facility managera. Soulad
v tomto sledu příliš nefunguje, property manager
umí pracovat s komerčním potenciálem, facility manager s potenciálem provozním. Anebo také ne! To
je změna, která, myslíme, nastane opravdu během
několika málo let. Spojení obou potenciálů pod jediného partnera. Zde vidím zisk skutečně přidané hodnoty. A to je směr, kde chce Atalian stát jako lídr trhu.

Nesměřuje to k další integraci?
Jednoznačně. Proto se tím směrem i jako firma
posouváme. Protože pouze spolupráce, případně
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integrace property a facility dokáže zajistit ten soulad, který bude fungovat. Bohužel, současná situace
je možným pozůstatkem jistého nepochopení, kdy
je často facility management chápán jako úklidovka a údržba. Ale my nabízíme komplexní službu,
která začíná v oblasti poradenství a končí fyzickou
dodávkou služby postavené na míru – na míru budově a životu v ní. Základem takové služby je konzistentní kvalita, inovace, které dnes už často musejí
být integrovány přímo do budovy, aby přinášely ten
efekt, který přinášet mají. Atalian není úklidovka,
úklid je jen jednou ze složek naší činnosti a jsme na
něj pyšní, protože jsme v něm jednička na trhu.

Míříte ke standardu chytrých budov?
Ano. I současná pandemie ukazuje, že je to
nutnost. V tomto smyslu jsme se spojili s českou
společností, která se orientuje na IoT a společně
jsme na trh uvedli koncept čidel, jimiž dokážeme
budovu a její provoz monitorovat i spravovat. Díky
tomu můžeme skončit s érou checklistů a focení, máme jednoznačný přehled o pohybu a činnosti našich pracovníků, můžeme měřit kvalitu

Snažíme se aktivně trh edukovat a ukazovat na
případech našich klientů, že IoT propojení do IFM
je ta správná cesta. Atalian je vždy připraven pomoci klientům definovat správné postupy a metody při
správě jejich budov. Poměrně velké portfolio klientů nyní hledá úspory a tady opravdu vidíme prostor
pro inovace a pro to začít IFM vnímat trochu jinak.
Ale COVID velmi pomohl vnímání jedné z našich
větví, a to úklidu. Vždycky mě trápilo, že tahle práce
má minimální respekt, ačkoliv ji nikdo dělat nechce
a taky si po sobě nikdo neuklidí, tudíž ji všichni potřebujeme, ale peněžně nedoceňujeme. Víte, moc
bych všem úklidářům přála, aby jim alespoň jednou
národ poděkoval, jako děkuje zdravotníkům a prodavačům. My si totiž ani neuvědomujeme, že než
přijdou do práce prodavačky nebo doktoři, naběhnou tam tři hodiny před nimi právě úklidáři. Mají
moji velkou poklonu, úctu a respekt.

Facility management se věnuje
správě a provozu budov.
A přitom je to stále o lidech…
Každá budova má dvě charakteristiky, tu provozní a technickou, a pak tu, kterou utvářejí lidé v ní
a jejich život. V úvodu jsme se dotkli trendu chytrých budov. Žádná budova nemůže být chytrá sama
o sobě a pro sebe, ona musí být chytrá pro lidi, kteří
ji využívají. A tady si dovolím říct, že pokud se obrátí klienti na nás, jsou ve správných rukou.

+420 499 861111

www.hotelhorizont.cz

43

Agentura Helas

Odhodlání velkých českých firem
vyzdvihne již počtvrté

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ letos již počtvrté představí největší
a nejúspěšnější ryze české firmy. Držitele ocenění v každém z krajů naší země
vyhlásí v listopadu. Odborná porota je vybere z 1516 společností nominovaných odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnosti CRIF
– Czech Credit Bureau. Jde o nejvyšší počet firem, který v historii soutěže
postoupil mezi semifinalisty. Zbývají už jen poslední dny, kdy se mohou firmy
do soutěže přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 23. září.
V předešlém ročníku vyhovělo kritériím OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 1307 firem, z nichž vzešlo 89
finalistů. Více jak 62 % těchto společností působilo
na tuzemském trhu déle než 20 let. Celkem 54 %
jich pak bylo založeno v první polovině 90. let. Ve
43 % případů se jednalo o rodinné firmy. Zvyšující
se počet semifinalistů značí, že se ryze českým firmám daří v současné době růst. A to je dobrá zpráva zejména pro kraje, ve kterých působí. Dá se totiž
říci, že jsou to tyto firmy, které drží a zlepšují ekonomickou kondici krajů, a to i vzhledem k faktu, že se
jedná o významné zaměstnavatele.
„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli
pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti
a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů,
aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi
silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít
bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem
pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti.
Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto
jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření
přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracobor_2020_inz_225x85_0920_press.pdf
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vali na rozvoji a fungování všech našich projektů.
Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online
prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme
tak myšlenku „BUDUJEME HRDÉ ČESKO" šířili
i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám,“
říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy
Helas Helena Kohoutová. „Připojením se k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ se firmy přidají
k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské
platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již
od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky,
manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti – zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především:
nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost
vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou
nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy,“ dodává.
„Z našich analýz, zpracovaných pomocí dat z analytického nástroje CRIBIS, vyplývá několik skutečností. Společnosti v OCL kladou důraz na férové
podnikání, což se mimo jiné odráží ve skutečnosti,
že téměř všechny společnosti (98 %), které splnily
podmínky soutěže, dostaly zelený semafor, který vy9:18:57 PM

jadřuje absenci negativních informací o společnosti
v dostupných zdrojích. Další zprávou je, že firmy zapojené do tohoto projektu nejsou tak koncentrované
v Praze jako celý segment obchodních společností,
protože v Praze má sídlo jen 23 % společností zařazených do OCL, zatímco u obchodních společností
registrovaných v ČR je to přes 40 %,“ říká místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger s tím, že společnosti v soutěži OCL jsou
transparentní a řádně předávají svoje účetní výkazy
v souladu se zákonem, což bohužel není v rámci
podnikání v ČR běžným chováním.
Generálním partnerem 4. ročníku OCENĚNÍ
ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost Vodafone. „Už po
čtvrté jsme hrdým generálním partnerem soutěže
a jsme připraveni firmy podpořit v jejich podnikání
a digitalizaci,“ říká Viktoria Korabelniková, obchodní ředitelka Vodafone pro internet věcí v Česku.
Společnosti, které jsou 100% v rukách českých
majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200
milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce,
zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat
online do 23. září 2020. Vítězové budou představeni
na slavnostním večeru 26. listopadu 2020 v rámci
akce DEN ČESKÝCH LÍDRŮ. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.
Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Generální partner: Vodafone
Partneři: Advanced Medical Solutions s.r.o.,
Bergl Diamonds, BH Securities a.s.,
Česká mincovna, a.s., DAQUAS, spol. s r.o.,
Fortinet, Fresh Catering,
JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.,
Klimszova, Kopecký s.r.o., Logio s.r.o.,
MEDIAREX Communications, s.r.o., Microsoft,
NSG Morison, Palatinum s.r.o., PRESENTIGO,
TART, s.r.o., Veracomp Česká republika

Pro další informace v České republice
můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.
Petra Tůmová, Senior Project Manager,
Tel.: 775 718 425, E-mail: petra.tumova@helas.org

Image a firemní identita
„Image má povahu obecného symbolu, na jehož základě
se v záplavě informací současného světa pokoušíme orientovat…“

autoři publikace Jitka Vysekalová,
Jiří Mikeš a Jan Binar
Nové vydání základní české knihy o image je
kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe. Autorský
tým Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše doplnil Jan Bi-

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 8. a 9. října 2020
v krásných prvorepublikových prostorech Autoklubu České republiky.

Získejte praktické rady pro každodenní život podnikatelky,
manažerky a ženy na volné noze
14 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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nar, šéf agentury McCann Prague a prezident AKA.
Seznámíte se s novými přístupy k jednotlivým složkám firemní identity a jejich vazeb, komponentám
a vlastnostem image i významu emocí pro jeho
budování. Doplněna je kapitola o společenské odpovědnosti firem a jejího vlivu na image i příklady
image nadnárodních společností. V návaznosti na
výzkumy v minulém období jsou aktualizovány poznatky o oblíbenosti značek a zákaznické věrnosti
vybraným značkám. Dozvíte se, zda Češi preferují
české nebo zahraniční značky a které nejvíce oceňují, jaké jsou nejhodnotnější značky světa i o nové
generaci značek preferovaných generací Z. Dalším
zajímavým tématem je vývoj a utváření osobnosti
firmy včetně paralel mezi osobností firmy a člověka. Emoce jako komplexní psychologický fenomén
a jejich význam pro tvorbu image i oslovení spotřebitele jsou dalším tématem této publikace.
Doplněna je také poslední kapitola nazvaná Nekonečný příběh, která se v historických souvislostech věnuje (ne)vytváření corporate identity naší
země včetně v současné době velmi diskutované
problematiky krátkého názvu pro ČR a jeho výhod
pro marketing. Je zřejmé, že image země ovlivňuje

•	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….

představy o lidech i životě v jednotlivých zemích
i hodnocení jejich produktů. I v globálním světě
musíme počítat s národním image jako důležitým
faktorem nejen spotřebního chování. Zatím nám
stále chybí stanovení cílů i jednotná prezentace.
Stále nemáme ani jednotné logo, které by jako vizuální zkratka bylo určitou konstantou naplňující
komunikační strategii prezentace naší země. Autoři se ptají, zda ji vůbec máme a kam v budoucnosti směřujeme. Už jsme byli turistickou velmocí
Evropy, vyspělou demokratickou zemí s bohatou
a svébytnou kulturou a identitou, následovala kampaň Evropě to osladíme, potom jsme se stali „Zemí
romantického luxusu“, nedávná zajímavá kampaň
Česko – země příběhů náš „Nekonečný příběh“
nedokončila. Momentálně máme opět nové logo
a nový slogan, jsme „Czech Republic – The Country for Future“.
Budoucnost ukáže. Zatím si můžete přečíst nekonečný a stále nekončící příběh v publikaci IMAGE A FIREMNÍ IDENTITA.

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, 8. října.
„Velké díky patří našim partnerům: Grow with
Google, IGNUM, Domena.cz., Högl, Shoptet,
Carrese, Fashion Ivana Rossová a další. Všechny
budete moci potkat na konferenci,” dodává Alena.

Vstupenky koupíte na webu:
zenyvbyznysu.cz/konference

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.
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