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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 Brand-
s&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 infor-
mování 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 podnikate-
le vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami 
ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.

Milí čtenáři,

po dlouhé době se nám do nekonečných studených dní zase 
vrátilo slunce. Snad rozehřeje také tu všeobecnou skepsi 
a alespoň trochu se přiblížíme k normálnímu životu. My k tomu 
tímto letním vydáním chceme alespoň nepatrně přispět. Ani 
v této pohnuté době neustáváme v představování značek 
a propojování B2B vztahů. Přinášíme příběhy značek velkých 
i malých a dočtěte se, jak se vypořádaly s koronavirovou krizí, 
co jim přinesla pozitivního a kam je posunula. Mnohé značky 
nám prozradily svoje vize, kam chtějí podnikání směřovat 
i přes zásah velkých finančních ztrát. 

Z našeho letního vydání, zejména části STORES, také vyčtete 
i mnohé nové trendy, které z krizové doby vyplynuly a týkají 
se změn nákupního chování, změn prostředí v kamenných 
obchodech i kancelářích. Právě znovuotevřené prodejní 
jednotky se svými ekonomickými ztrátami stojí před dalším 
nelehkým bojem - dostat zpět zákazníky, kteří si vyzkoušeli 
nákup od počítače. Proto musí navodit příjemnou atmosféru, 
zavézt nové služby a hlavně zprostředkovat prodejní zážitek. 
Na našich stranách Vám představíme i nové zážitkové 
obchody, které vznikly navzdory době.

Užijte si léta a slunce!
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Posaďte se,
prosím
Víte, kde se zrodila židle, na kterou jste usedli ve své oblíbené 
restauraci? Jestliže je z ohýbaného bukového dřeva a vykazuje 
dostatek pohodlnosti a pevnosti, možná ji zdobí nenápadný 
gravírovaný nápis: Sádlík – Židle na celý život.

Autor textu Petr Tůma

Příběh židlí, na kterých sedává téměř celý svět, 
od strýců z valašských dědin po australské honáky 
krav, se začal psát v zákopech I. světové války. Za 
svištění projektilů tam právě vyučený kolář Fran-
tišek snil o vlastní dílně. Založil ji hned roku 1919 
a opravoval vše, co bylo ze dřeva. Pak přišly vlastní 
výrobky – židle, valníky na seno, sáňky – a rozrůsta-
jící se byznys pojmenoval zkratkou Sampi. Vyjadřo-
vala podstatné – jméno Sádlík a Moravský Písek, od-
kud pocházel. Na výrobky používal bukové hranoly 
ohýbané po napaření, a protože byl dostatečně zruč-
ný a vynalézavý, tak výrobu stále zdokonaloval. Sád-

líkovo motto „Mysli, mysli a pracuj“ dostalo bohužel 
na frak po roce 1948, kdy komunisté podnik znárod-
nili. Majitele nechali pracovat u bývalé konkurence 
Thonet v Bystřici pod Hostýnem, která byla v roce 
1953 přejmenována na TON. I tam přišel František 
s patenty na ohýbačky, jejichž řešení se používá do-
dnes, a soudruzi si ho tehdy nemohli vynachválit. 
Stal se, jak napsali v Rudém právu, „hybnou silou na 
cestě závodů za socialismem“. František to na sklon-
ku života glosoval, když řekl své dceři: „Víš, Zdeňo, 
bylo hrozné, když mi sebrali firmu, ale radost z dob-
ře vykonané práce mi vzít nemohli.“ 

Židle, co vydrží všechno 
Nová kapitola stoleté historie podniku se začala 

psát v roce 2006, kdy ho začali provozovat otec se 
synem Vladimír a Martin Bednaříkovi. Od počátku 
deklarovali, že chtějí pokračovat v Sádlíkově odka-
zu, byť bylo nutno výrobu přizpůsobit době. Někte-
ré operace tak řídí počítač, ale vždy u něj stojí člo-
věk a hlavně – židle stále vznikají na ohýbačkách, 
které vyvinul zakladatel firmy. Obchodní ředitel 
Vladimír Bednařík u nich vyzdvihuje nadčasový 
design, kvalitu i přístup k zákazníkovi. A hrdě pa-
rafrázuje výrok hostinského ze Svatobořic na Hodo-
nínsku Luďka Bukvalda: „Když se chlapi v hospodě 
začnou prát a házet po sobě židlemi, nechám je být, 
ať se vyřádí. Jen, tak jednou za rok, dotáhnu vratové 
šrouby a tím to pro mě skončí. Dřevěné židle Sádlík 
jsou nezničitelné, jsou na celý život.“ 

1910: František Sádlík 
si osvojil dnes téměř již 
zaniklé kolářské řemeslo, 
jehož náplní byla výroba 
dřevěných kol k povozům 
a žebřiňákům.

1919: Po konci války si otevřel dílnu přímo 
v rodném domě, která se brzy rozrostla 
a začala nabízet i truhlářské služby.

1932: Stále rozšiřující se záběr výrobků 
dostal nové přízvisko Dřevoprůmysl Sádlík 
a také dům bylo potřeba zvětšit.

1935: V duchu modernismu vznikla 
na stejné parcele budova připomínající 
malou továrnu, kde se pracovalo i bydlelo.

1937: Ohnuté dřevo se dostalo i na 
logo Sampi. V nabídce byla, kromě 
dřevěných židlí, též patentovaná 
skládací lehátka, vozíky či „hockeyky“. 

1949: Františka Sádlíka 
(vpravo) zaměstnali 
po znárodnění jeho 
podniku ve vlastní dílně, 
kde pracoval jako mistr 
a zlepšovatel.

1952:
Pod č. 83910 byl Františkovi 
Sádlíkovi, zastoupenému 
NP Thonet Bystřice, přiznán 
další patent na ohýbací stroj 
na dřevo.

1954:
Manželka Anna vždy 
byla Františkovi oporou, 
pomáhala mu s výpočty 
a také rýsovala technické 
výkresy strojů.

1956:
František Sádlík byl i v TONu 
inspirací mladším kolegům, 
za tři měsíce podal čtyři 
zlepšovací návrhy, jež ušetřily 
podniku 191 991 Kč za rok.

2020:
Role obchodního zástupce 
firmy čítající jen pár 
lidí, jakož i propagátora 
a fotografa, se ujal Vladimír 
Bednařík starší. 

František Sádlík (vlevo) společně s kamarádem 
Karlem Štěrbou vyrobili funkční parní mlátičku, 
kterou přihlásili i do soutěže.

Dnes již opět rodinnou firmu Sádlík ohýbaný nábytek, s.r.o, tlačí dál její jednatel Martin Bednařík junior.

Více informací na
www.sadlik.cz

https://www.sadlik.cz/kuchynske-zidle
www.sadlik.cz
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Boty. Jako jediné na českém trhu získaly oficiál-
ní partnerství značky Michelin® Technical Soles. 
Jako jediné disponují speciálním uzavíracím 
systémem BOA® Fit System. Jako jediné v Čes-
ké republice se mohou pochlubit trojnásobným 
titulem Czech Business Superbrands. To už je 
dobrý důkaz, že v jihomoravské Strážnici děla-
jí něco opravdu dobře. Bezpečnostní a pracovní 
obuv, která vyniká svými vlastnostmi, dlouhou 
životností, kvalitou použitých materiálů a jejich 
zpracováním, inovativním designem, a přede-
vším mimořádnou odolností, a to v jakýchkoli 
podmínkách. I díky tomu se dnes VM Footwe-
ar® etablovala v celé Evropě, kde začíná úspěšně 
konkurovat nejznámějším hráčům.

„Ví se o mně, že jsem neústupný, tvrdohlavý 
a často velmi nekompromisní. Možná se ale prá-
vě díky tomu tyhle vlastnosti přenesly i do našich 
produktů, u kterých řešíme i ten zdánlivě nejba-
nálnější detail. Naše obchodní strategie dělat 
opravdu kvalitní, odolnou a zároveň komfortní 
obuv sice znamená někdy prodávat o něco méně, 
nicméně díky maximální péči o každý jeden pár 
jsme mohli dosáhnout i na takové trhy, které jsou 
všeobecně považovány za konzervativní a vel-
mi náročné. Pokud dnes úspěšně prodáváme ve 
Skandinávii, v Německu, ve Francii a v Itálii, 
kde nám obraty rostou geometricky, vydali jsme 
se zcela jistě správnou cestou,“ říká Vítězslav 
Macháček, jednatel společnosti, jež v loňském 
roce dokončila nákladnou investici do nového 
sídla společnosti s logistickým centrem, ve 
kterém dnes má k dispozici na 280 000 párů bot 
v 160 vzorech, které jsou trvale skladem ve všech 
velikostech. Každých 6 vteřin je prodán a expedo-
ván jeden pár obuvi.

Jedna reklamace na tisíc párů obuvi
Ta už dnes není jen pracovní, ale zároveň se zvy-
šuje také podíl volnočasové obuvi – outdoorové či 
sportovní. „V tomhle ohledu nešlo ani tak o vizio-
nářství, jako spíše o reakci na požadavky našich 
zákazníků.

Být vždy o krok napřed

4

Z obchodních dat víme, že máme zhruba jednu 
reklamaci na tisíc párů prodané obuvi. A záro-
veň, že kdo jednou naši obuv vyzkouší, už příště 
nesáhne po jiné, protože splňuje nejen patřičné 
bezpečnostní normy, ale je také mimořádně kom-
fortní a svým designem splňuje i ty nejnáročnější 
požadavky nákupních managerů. Myšlenka pustit 
se do jiných segmentů tak přišla skrze naše dis-
tributory, jichž se zákazníci ptali na outdoorovou 
nebo sportovní obuv naší značky. Dnes i v tomto 
segmentu vnímáme citelný nárůst. Mým osob-
ním přáním je ale především obsazení všech 
segmentů průmyslu a maximální specializace 
každého jednoho vzoru, sice s nižším prodejem, 
ale ve prospěch ještě vyšší kvality,“ říká Vítězslav 
Macháček.

Za srovnatelnou cenu vyšší kvalita 
S tím souvisí také dlouhodobá obchodní strategie 
VM Footwear®, kdy se snaží špičkové technolo-

gie udržet v zákaznicky přijatelných cenách. 
„Když jsme před dvěma lety přijeli na veletrh do 
Německa, zjistili jsme velmi rychle, že zákazník 
ze západní Evropy opravdu neočekává levný pro-
dukt, a ještě k tomu „ve speciální české letákové 
akci“. Na českém trhu probíhá neustále válka 
o nejnižší cenu a bohužel většinově stále vyhrá-
vá ten nejlevnější, ať už prodává cokoliv. My ale 
neprodáváme „cokoliv“ a už rozhodně ne se sle-
vou a v akci jen proto, abychom rádoby upoutali. 
Přestože v mnoha případech rozhoduje cena, tak 
my jsme dokázali uspět a urvat obrovské procen-
to trhu s pracovní obuví i na západních trzích 
hlavně proto, že levnou obuv prostě neprodává-
me. Tohoto úspěchu jsme dosáhli především díky 
partnerství s Michelin® Technical Soles a BOA® 
Fit System, jež v sobě skrývají nemalé investice 
do inovací, forem či do vývoje materiálů, a také 
z velké části i proto, že jsme chtěli dát zákazní-
kům pocítit rozdíl v komfortu a kvalitě. Vyplácí 

se nám to, protože se k nám zákazníci vracejí pro 
další obuv a to především k dražším a vybaveněj-
ším vzorům. Porozuměli jsme nadstandardu, jež 
jsme schopni nabízet, a na evropských trzích si 
tuhle důvěru získáváme krok za krokem,“ dopl-
ňuje muž, kterému se za sedmnáct let podařilo 
vybudovat z malé firmy opravdu respektované 
obuvnické impérium, které se řídí heslem Být 
vždy o krok napřed.

Vítězslav Macháček, MBA, CEO
VM Footwear s.r.o. 

Veselská 1935, 696 62 Strážnice 
mail: info@vmfootwear.cz 

www.vmfootwear.cz
www.vm-footwear.com

Společnost VM Footwear® se zabývá vývojem, výrobou 
a dovozem pracovní, bezpečnostní a outdoorové obuvi 
s následnou distribucí do všech zemí Evropské unie.

http://www.vmfootwear.cz/
http://www.vmfootwear.cz/
http://www.vmfootwear.cz/
www.vm-footwear.com
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Současnost Centra FotoŠkodaPříběh Centra FotoŠkoda

Centrum FotoŠkoda:
Vše kolem fotografie a videa
pod jednou střechou

30 let firmy Centra FotoŠkoda
Příběh Centra FotoŠkoda se začal psát záhy 

po sametové revoluci, v roce 1990, kdy Milan 
Škoda v Jindřišské ulici otevírá prodejnu 
FOTOTECHNIKA A VIDEO - MILAN ŠKODA, 
v níž nabízí použitou techniku pro fotografování 
i natáčení videí. Fotografická cesta Milana Škody 
však začala již mnohem dříve, v jeho deseti 
letech, kdy od otce dostal první fotoaparát. 
V roce 1970 tuto svou vášeň proměňuje 
v práci, když nastupuje coby učeň do prodejny 
Foto-Kino v tehdejším státním podniku Drobné 
zboží Praha. Zde se zrodila vize, kterou se jal 
naplňovat právě ve své nově otevřené prodejně.

Jeho snem bylo nabídnout zákazníkům 
komplexní a profesionální služby, které by 
splnily jakékoli fotografické požadavky. 
K použité fototechnice se postupně přidala 
technika nová a servis, přibyly také profesionální 
fotoslužby i vzdělávání.

Stěhování, digitalizace a inovace
Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit v čase. 

Jindřišskou ulici brzy vystřídalo působiště 
v paláci Lucerna, než firma v roce 2002 zakotvila 
v paláci Langhans, kde sídlí dodnes. Zpočátku, 
než zde vznikla zastoupení různých značek, 
jezdíval Milan Škoda s přívěsným vozíkem do 
Norimberku, aby zdejším zákazníkům nabídl 
nejnovější modely fotoaparátů, a jeho bohaté 
zkušenosti následně vyústily ve jmenování 
soudním znalcem v oboru foto-video. 

Firma byla svědkem boomu digitální techniky, 
založila komplexní web s úspěšným e-shopem, 
fotografické služby obohatily inovativní aplikace 
na objednávání fotografií a fotodárků, do 
showroomu na prodejně byly nainstalovány 

panely Touch & Try, díky nimž si můžete před 
koupí vyzkoušet širokou nabídku fototechniky 
od renomovaných značek, jako jsou Canon, 
Sony, Nikon, Leica, Fujifilm, Panasonic, Olympus 
a další.

Zákazníci se mohou vzdělávat na fotokurzech, 
vyměňovat si své zkušenosti či si na besedách, 
workshopech i fotografickém festivalu FotoŠkoda 
FEST, kterým palác Lanhgans dvakrát do roka 
vždy na týden ožívá, poslechnout známé osobnosti 
a mistry v oboru, kterými jsou například Antonín 
Kratochvíl, Robert Vano, Jan Šibík, Tomáš Třeštík, 
Martin Stranka, Petr Jan Juračka a další.

Firma Centrum FotoŠkoda už 30 let poskytuje služby fotografům i videotvůrcům. Za dobu své existence zažila 
řadu přelomových událostí. Můžete si zde zakoupit fototechniku, nechat si profesionálně zpracovat fotografie nebo 
se inspirovat zajímavými osobnostmi na besedách, workshopech i fotografickém festivalu. Navazuje tak na hrdou 
fotografickou tradici paláce Langhans, která se zde započala už na konci 19. století.

Leica Boutique
V roce 2010 se z firmy stává rodinný podnik, 

když do firmy nastupuje syn Martin Škoda a o tři 
roky později mladší syn Štěpán Škoda. V roce 
2012 zde vzniká jedinečný Leica Boutique, 
jediný svého druhu v České republice, který 
nabízí unikátní služby všem příznivcům této 
značky a nezřídka zde můžete vidět a zakoupit 
si také limitované modely Leica.

Palác Langhans
Nádhernou historickou budovu, v níž 

Centrum FotoŠkoda nyní najdete, navrhl 
v roce 1870 architekt František Tesař. Již v roce 
1880 zde zakládá ateliér Jan Langhans, jehož 
jméno budova dodnes nese. Ateliér si brzy 
získal výtečnou pověst a navštívilo ho mnoho 
význačných osobností českého i zahraničního 
života z řad herců, hudebníků, politiků, 
spisovatelů, soudců, podnikatelů, výtvarníků 
či vědců, jejichž snímky Langhans uspořádával 
do tzv. Galerie osobností. Ta se rozrůstala až do 
roku 1948, kdy byl ateliér znárodněn.

Cennou sbírku nechal komunistický 
režim v letech 1951–1952 zlikvidovat. Po 

restituci se rodina Meisner-Wismerů pustila 
do rekonstrukce chátrající budovy, které se 
ujal architekt Ladislav Lábus. Během této 
rekonstrukce, v letech 1998 a 2000, však 
stavební dělníci objevili dvě skříně s více než 
9 000 skleněnými negativy z Galerie osobností. 
Na jejich ochranu současná majitelka Zuzana 
Meisnerová-Wismerová založila Nadaci 
Langhans Praha, která snímky postupně 
zrestaurovala a zdigitalizovala.

Současnost a budoucnost  
Centra FotoŠkoda

Firma Centrum FotoŠkoda, která na tuto 
tradici už téměř 20 let může navazovat, nyní 
hrdě naplňuje heslo vše kolem fotografie 

pod jednou střechou a je místem setkávání 
profesionálů i nadšenců do fotografie i videa, 
kteří si zde mohou předávat zkušenosti a kteří se 
mohou pro radu obrátit na skutečné odborníky 
ve svém oboru.

Další informace najdete na stránkách 
www.fotoskoda.cz.

www.fotoskoda.cz
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místo plné
recyklované inspirace

Hlavním tématem jsou jako v každé zoo zvířata. 
Ale ta v KOVOZOO jsou úplně jiná – můžete si je 
hladit, ochotně Vám zapózují při focení, neprovozu-
jí zimní spánek – jsou totiž kovová.

Kromě kovových zvířat mohou návštěvníci obdi-
vovat nepřeberné množství exponátů průmyslové 
a hasičské techniky, historická vozidla a motocy-
kly, secí a žací stroje, mlátičky obilí, fukary a jiné 
zemědělské stroje z dob našich prarodičů. Zkrátka 

věci, které z našeho života již vymizely, skončily 
by zřejmě na smetišti, ale místo toho jejich příběh 
pokračuje v KOVOZOO. Je to recyklace tak trochu 
jinak. KOVOZOO je místo pro celou rodinu, které 
nabízí zábavu, inspiraci, ale i poznání. Umožňuje 
totiž návštěvníkům nahlédnout přímo do reálného 
provozu zpracování odpadů, a to z vyhlídkových 
lávek, které vedou po střeše Kongresového centra 
až nad „plac“ kovošrot na „tanec bagrů“, na sběrný 
dvůr, na prodej hutního materiálu atd. A komu ne-
stačí se dívat z ptačí perspektivy, může se projet sil-
ničním vláčkem STEELINKOU, která Vás sveze „po 
cestě recyklace“ do míst, kam se běžně návštěvníci 
areálu nedostanou.

Jak se rodí exponáty?
Díky vizím a nápadům zakladatele KOVOZOO 

a výkonného ředitele KOVOSTEELu Bronislava 
Janečka se stal z chátrajícího cukrovaru areál, kam 
každoročně míří obdivovat více než 300 zvířat vyro-
bených ze železného šrotu a ve skutečné velikosti 
na 100.000 návštěvníků. Zvířecí exponáty vytváří 
domácí kutilové, umělečtí kováři, zaměstnanci 
a ředitelé jednotlivých firem holdingu REC Group, 
který KOVOZOO provozuje. Speciální místo, kde 
dochází k “rození”, léčení a regeneraci kovových 
zvířat, má prostý název - Porodnice. Zde se setkávají 
tvůrci kovových zvířat (porodní asistenti) a společ-
ně se oddávají kreativnímu tvoření a vaření (svařo-
vání), kdy výsledkem je vždy něco výjimečného…
ať už nový přírůstek do KOVOZOO, tak okamžiky 

strávené společně s prima lidmi, jejichž srdce hoří 
pro stejnou věc a ruce se nebojí chopit se práce, ať 
už je to ředitel nebo dělník.

Za zdí je kovošrot
Areál, ve kterém se dnes KOVOZOO nachází, 

původně sloužil ke zcela jinému účelu. V roce 1867 
zde bratři Abraham a Heřman Mayovi založili cuk-
rovar, který fungoval celých 130 let. V roce 1998 
se začala psát nová éra areálu, neboť zde vznikl 

KOVOZOO je jedinečná kovová zoo, která se nachází v zajímavém a netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu 
bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vznikla v roce 2012 s hlavním cílem ukázat malým 
i velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, 
ale i nadále užitečné.

první provoz společnosti KOVOSTEEL Recycling, 
s.r.o., která se tehdy zabývala sběrem, výkupem 
a zpracováním železného šrotu. S rozvojem firmy 
přibývalo zaměstnanců i služeb, které společnost 
KOVOSTEEL poskytovala. Vznikl holding firem na-
zvaný REC Group a s tím i Recyklační Ekologické 
Centrum – místo, kde můžou lidé odevzdat veškerý 
nepotřebný odpad a zároveň kde se můžou zastavit, 
zamyslet se a nasát atmosféru z tak trochu „jiné“ fir-
my. A v roce 2012 zde zpřístupnili část areálu pro 
širokou veřejnost a pojmenovali KOVOZOO. Dnes 
se KOVOSTEEL řadí k významným představitelům 
v oblasti sběru, výkupu a zpracování téměř všech 
druhů odpadů v rámci celé České republiky. 

Pro každého něco
Letadlo, tramvaj, bludiště z pneumatik, sedmime-

trový kovový strom života, pirátská loď se jménem 
Naděje, rozhledna maják Šrotík, muzeum veteránů, 
zážitková kovárna, zvonice a desítky dalších zajíma-
vostí. KOVOZOO je zkrátka pestrá mozaika nápa-
dů, ve které si každý najde to své. Je důkazem, že 
lidská fantazie a kreativita nemá hranice. 

Více informací o KOVOZOO:
www.kovozoo.cz

https://www.facebook.com/kovozoo

https://www.instagram.com/kovozoo/

https://cz.pinterest.com/kovozoo/

KOVOSTEEL Recycling usiluje o skuteč-
né naplnění pojmu „recyklace“ – totiž 
uvedení odpadu zpět do produkce. Při-
danou hodnotu vidí v recyklovaném vý-
robku, nikoli v převážení a ničení odpadu. 

Staré věci u nich dostávají druhou šanci. 
Vyjadřují tím úctu k materiálům, tradicím 
a hodnotám, které vybudovali naši před-
kové. Co je pro jednoho odpad, pro ně je 
inspirací, základem nové budoucnosti.

Zakládají si i na svém pracovním prostře-
dí, na pořádku a čistotě, aby se i v práci 
cítili jako doma. Ale především se snaží 
o ekologickou osvětu a vzdělávání veřej-
nosti – mluví s lidmi o recyklování, učí je 
zábavnou formou o ekologii. Nechávají 
veřejnost bez okolků nahlédnout do re-
álného provozu zpracování odpadů. 

Motto:
„S námi se v moři odpadů neztratíte!“

KOVOSTEEL
Maják ve světě recyklace 
a ekologické osvěty

http://www.kovozoo.cz
https://www.facebook.com/kovozoo
https://www.instagram.com/kovozoo/
https://cz.pinterest.com/kovozoo/
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SCANquilt 30 let
zútulňuje a zkrášluje
naše domovy
Navzdory názvu, který navozuje dojem „severské“ značky, je SCANquilt ryze českou značkou, která bude na tu-
zemském trhu již 30 let. Se svými 53 prodejnami patří u nás k největším maloobchodním sítím specializovaným 
na sortiment bytového textilu. Společnost SILEX pod svojí vlastní značkou SCANquilt jako jedna z prvních začala 
v bývalém Československu propagovat a vyrábět přikrývky a polštáře z dutých nealergenních vláken. Dodnes patří 
mezi hlavní produktové řady, nyní však zaujímá výsadní postavení především pro šíři více jak 600 vzorů a barev pov-
lečení z různých materiálů, které je doplněno paletou barev a rozměrů prostěradel, dekoračních polštářků, plédů, 
ubrusů, prostírání, utěrek, ručníků a županů. 

Značka SCANquilt se ale zaměřuje zejména na 
vybavení ložnice ve zdravém a moderním stylu a ve 
svých prodejnách, které jsou umístěny v obchod-
ních centrech po celé republice, nabízí kromě zboží 
i poradenství a obsluhu zkušených prodejních asis-
tentek. Můžete si zboží v klidu domova prohlédnout 
na www.scanquilt.cz a zboží si objednat k vyzved-
nutí na prodejně, kde Vám ochotně celý výběr do-
kompletují, případně poradí s dalším výběrem. 

Vpusťte do ložnice letní barvy!
Všichni se těšíme, že to nejhorší s Covidem již 

máme za sebou, že vše, co jsme nutně potřebovali, 
jsme si museli nakoupit na internetu a nyní se těší-

me, že vyrazíme na nákupy, kde si můžeme na vše 
sáhnout, posoudit pohodlnost polštáře, lehkost při-
krývky, měkkost a splývavost materiálů, přesvědčit 
se o barvách, které máme rádi a které vyhledáváme. 
Často se necháme nalákat i nabídkou ve výlohách, 
které září na léto více než kdy jindy a které přinesou 
svěžet i do našich domovů. Nebojte se tedy obklopit 
létem i u vás doma a budete překvapeni, kolik vám 
barvy a vzory dodají tolik potřebné energie.

Převlékat ložnici si můžete dovolit tak často, jak 
jen budete chtít, a přesně podle počasí nebo nálady. 
Pro letní měsíce volíme raději letní přikrývky a sa-
ténové povlečení z bavlny nebo přírodního chladi-

vého lyocelu, někdo i v létě nedá dopustit na pří-
jemná úpletová Jersey povlečení. Vše v kombinaci 
s kvalitními vypínacími prostěradly s lycrou, která 
dlouhodobě drží tvar a v nabídce jsou i na vysoké 
matrace až 40 cm. 

Nezbývá tedy nic jiného 
než vyrazit na nákupy…..

www.scanquilt.cz
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Historie značky Mora

MORA patří k nejstarším původním českosloven-
ským značkám. Zrodila se v roce 1825 v Marián-
ském Údolí nedaleko Olomouce, když Josef Zvěřina, 
zkušený báňský odborník ze středních Čech, začal 
na úpatí vrchu Kravný stavět vysokou pec. Byla vy-
svěcena a zažehnuta už rok před založením Vítko-
vických železáren. Po dvaceti letech se železárny 
staly majetkem vídeňského bankéře, barona Salo-
mona Mayera von Rothschild. Třetí významnou za-
kladatelskou osobností současného podniku MORA 

se stal olomoucký měšťan a obchodník železářským 
zbožím Ignác Karel Machanek. Ten si uvědomil, ja-
kou výhodu by mu při obchodování skýtala vlastní 
výrobní základna, a následně zakoupil od barona 
Rothschilda jeho stagnující železářský závod. Deset 
let na to se Moravia stala akciovou společností.

Fenomén jménem plynový sporák
Výroba rozmanitých potřeb se postupně vyprofi-

lovala ve výrobu patentních kamen na tuhá paliva 
a prvních plynových spotřebičů: byly to hlavně vel-
ké přístroje pro živnostníky, jako pečicí skříně pro 
cukráře, kotle nebo udírny. V roce 1936 spatřil po-
prvé světlo světa plynový sporák MORA, který pro 
značku znamenal skutečně fenomenální úspěch. 
V roce 1948 byla zavedena výroba absorpčních led-
niček, o dva roky později výroba prvních plynových 
průtokových ohřívačů vody. V roce 1971 byl vyro-
ben první moderní kombinovaný sporák MORA, 
jak jej možná ještě někteří zažili u svých prarodičů. 
Ke konci roku 2018 opustil výrobní linku už sedm-
náctimiliontý sporák. A v roce 1986 se objevil první 
závěsný plynový kotel.

Historie dlouhá 196 let
„Letos si připomínáme 196. výročí značky 

MORA. Jsme opravdu hrdí na to, že můžeme být 
součástí takto dlouhého a silného příběhu,“ říká 
Gregor Gržina, jednatel společnosti Gorenje spol. 
s r.o., a dodává: „Spojením s mezinárodní skupinou 
Gorenje a Hisense jsme se rychle proměnili v mo-
derní technologickou základnu pro výrobu volně 
stojících sporáků pro celou Evropu; stále větší ob-
libu si získávají i vestavné spotřebiče, jako jsou pe-
čicí i mikrovlnné trouby, varné desky, odsavače par, 
myčky nebo vestavné chladničky i malé domácí 
spotřebiče. Nemůžeme ale opomenout ani to, že se 

MORA stará, aby bylo v domácnostech teplo a tekla 
teplá voda díky široké nabídce plynových topidel 
i ohřívačů vody.“ 

Vždy na vrcholu doby
„Značka MORA se může pyšnit tím, že vždy doká-

zala stačit tempu doby a přinášet svým zákazníkům 
spolehlivé výrobky přesně na míru jejich přání a po-
třeb. Když třeba na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století vzrostla v Jižní Americe poptávka po 
mlýncích na kukuřici, MORA obratem začala stroje 
vyrábět a dodávat. Podobných příkladů jsou desítky 
až do dneška. Začátkem letošního roku jsme uvedli 
na trh zcela novou generaci varných desek s auto-
matickými programy a také novou generaci myček. 
Podle prvních reakcí je vidět, že jsme se dobře vcítili 
do potřeb zákazníků, kterým se líbí kombinace spo-
lehlivosti zavedené značky a technicky vyspělých 
funkcí při dostupné ceně,“ říká Regina Netolická, 
Head of Marketing CZ/SK Gorenje spol. s r.o.

www.mora.cz

je plná života už skoro dvě století
Letos je to už 196 let, kdy byly v Mariánském Údolí v Hlubočkách u Olomouce položeny základy jednoho z nejstarších 
podniků na výrobu domácích potřeb, přístrojů a spotřebičů na světě. Značka MORA má i bezmála po dvou stech le-
tech stále výsadní postavení v českých a slovenských domácnostech. I proto, že spotřebiče této ikonické značky – 
od velkých i malých kuchyňských spotřebičů přes ohřívače vody až po plynová topidla – promyšleně propojují to 
osvědčené s nejmodernějšími technologiemi. 

Produkty Mora / 1938

Slavná kamna Meteor / 1902 Výroba mlýnků na maso / 1908 Montáž chladniček Maneta v Mar. Údolí / 1948
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Inspirováno Skandinávií
Krása dlouhým bílých zim, kterou střídají krátké 

záblesky severského léta, překypujícího životem. 
Ale také drsné klima i omezené zdroje, které Skan-
dinávce naučily, že pro přežití v náročných podmín-
kách je nezbytná účelnost i ohleduplnost. To vše se 
odráží i v podmanivém designovém jazyku ASKO. 
Prémiové spotřebiče určené pro vaření, uchovává-
ní potravin a vína i pro péči o prádlo v sobě nesou 
nezaměnitelný otisk skandinávských hodnot: spo-
lehlivosti, spravedlnosti, péče o rodinu a zdraví i re-
spektu k přírodě. 

Tyto hodnoty se odrážejí ve volbě kvalitních 
a odolných materiálů, v mistrovském řemeslném 
zpracování a dokonalé funkčnosti. A stejně tak 
svébytnou estetikou v podobě moderního, ale nad-

časového minimalistického designu oproštěného 
od všeho zbytečného. 

„Luxusní spotřebiče ASKO vnesou do domova 
přívětivé pohodlí, špičkové technologie a užitečné 
funkce, vyzkoušené šéfkuchaři a profesionálními 
provozy. A stejně tak i dokonalé spojení funkce 
a nadčasové krásy. Jsou navržené tak, aby byly opo-
rou a povznášely prostředí, v němž budou sloužit. 
Jsou poctou jemnému humanistickému minimalis-
mu, založenému na tichém bytí,“ říká Regina Neto-
lická, Head of Marketing CZ/SK.

Pro ASKO je design víc než jen vzhled. Znamená 
i uživatelskou přívětivost, funkci, kvalitu a respekt 
k přírodě a životnímu prostředí. Prémiové spotřebi-
če ASKO jsou spolehlivé a vydrží opravdu dlouho. 
Nadčasový design si zaslouží, aby ani během dlou-

hé doby, kdy budou odvádět svou práci, neztratily 
s postupujícím časem nic ze své krásy. Spotřebiče 
za hranicí komfortu a dokonalosti bezchybně zaby-
dlí i váš domov, aniž by nad ním převzaly nadvládu. 

Kuchyně
Široký sortiment exkluzivních kuchyňských spo-

třebičů ASKO posouvá nejen design, ale i samotný 
zážitek z vaření na novou úroveň. A s ním i způsob, 
jakým přemýšlet o péči o sebe a své blízké s ohle-
dem na okolní svět.

V nabídce najdete exkluzivní varné desky, peči-
cí trouby a kombinované domácí konvektomaty, 
ohřívací, vakuovací a úložné zásuvky, kávovary, od-
savače par, myčky nádobí, chladničky, mrazničky, 
chytré vinotéky a speciální kuchyňské příslušen-
ství. Vše tvoří jeden dokonalý celek pro radost ze 
života a společných chvil, které se odehrávají právě 
v kuchyni – skutečném srdci domova. 

Péče o prádlo
 Péče o prádlo je základní stavebním kamenem 

značky ASKO. Praním totiž celý příběh v roce 1950 
začal. 

Dnes nabízí značka ASKO ucelený koncept péče 
o prádlo. Exkluzivní spotřebiče pro ty nejnáročnější 
zákazníky upoutají už na první pohled nepřehléd-
nutelným designem a špičkovým řemeslným prove-
dením. V dokonalé minimalistické formě skrývají 
mnohá inovativní řešení pro tu nejlepší a ohledupl-
nou péči o prádlo a zdraví. Z luxusní prádelny vy-
tvářejí útulné, příjemné a výsostně praktické místo. 

Pračky, sušičky i unikátní sušící skříně se posta-
rají i o ty nejchoulostivější luxusní textilie s ohle-
dem na zdraví, úsporu zdrojů i životní prostředí. 
V prádelně, kde nemusí být zrovna místa nazbyt, by 
neměly chybět ani skrytí pomocníci, kteří nezabí-
rají místo na podlaze. Jsou to doplňky, které skvěle 

Za hranicí komfortu a dokonalosti
Prémiové spotřebiče ASKO s nezaměnitelným skandinávským rukopisem poprvé přicházejí i na český trh. Přinesou 
domů luxus, spolehlivost, dokonalé řemeslné provedení i špičkové technologie. A nabídnou moderní, ale přitom do-
konale nadčasovou krásu a radost z každé činnosti. Ať už se odehrává v kuchyni nebo prádelně. Exkluzivní značka 
luxusních domácích spotřebičů ASKO bude mít od června svůj vlastní showroom v prestižním multifunkčním BB Centru 

na pražské Brumlovce.

zapadnou například mezi pračku a sušičku, nebo 
dokonce pod ně. Jsou snadno přístupné a přitom 
diskrétně ukryté. Nabízejí užitečné funkce i harmo-
nii a umožní ještě lépe pečovat o prádlo.

Koncept ASKO Pro Home Laundry získal nej-
prestižnější mezinárodní ocenění za design a funkč-
nost - Red Dot Best of the Best. 

Příběh značky
Na začátku byla láska. Příběh značky ASKO se 

začal psát na farmě ve švédské Vara už v roce 1950, 
kdy mladý Karl-Erik Andersson postavil své mamin-
ce pračku, aby jí ulevil od těžké práce. V té době to 
byl převratný energeticky úsporný přístroj, který 
efektivně hospodařil i s vodou. Spotřebič s odolnou 
nerezovou konstrukcí měl integrovaný ohřev vody 
i odstřeďování a poskytoval skvělý prací výkon. 
Brzy jej chtěli další a další, a tak začala sériová výro-
ba. Dnes, o více než 70 let později, je ASKO globální 
značkou, která si našla cestu do luxusních domovů 
ve více než 50 zemích po celém světě. Je synony-
mem exkluzivních spotřebičů pro vaření, uchovává-
ní potravin a vína i péči o prádlo. 

Comfort Program
Luxusní spotřebiče ASKO se dají pořídit v de-

signovém showroomu ASKO nebo u vybraných 
prodejců, a to buď za jednorázovou úhradu, nebo 
jako součást prémiové služby Comfort Program 
s měsíčními platbami po dobu jejich plánovaného 
užívání. Tato služba zahrnuje kromě sedmileté zá-
ruky i nadstandardní odborné poradenství při pou-
žívání spotřebičů i každodenní asistenci při řešení 
nečekaných situací. Tato služba představuje další 
dimenzi komfortu pro ty nejnáročnější zákazníky.

www.cz.asko.com

www.cz.asko.com
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GarudanGarudan

Programovatelné šicí stroje 
doménou české značky

Trend automatizace se promítá i do 
textilního nebo obuvnického průmyslu. 

I přes tradici textilní výroby v České republice 
v současné době chybí kvalifikované šičky. S tímto 
problémem se potýká v podstatě celá EU. 

Protože o tento obor ubývá zájem, není často pro 
firmy možné pro nedostatek šiček uspokojit poptáv-
ku. Řešením jsou právě programovatelné šicí stroje, 
které umožňují přejít na automatizovanou výrobu. 
Šicí operace bez nutné kvalifikované obsluhy se 
urychlí a zjednoduší.

Firma Anita B dokáže zúročit mnohaleté zkuše-
nosti v oboru ve prospěch zákazníka. Ten pouze sdě-
lí, co potřebuje ušít, a oddělení vývoje, konstrukce 
a designu navrhne realizaci řešení přesně na míru.

Elektronicky řízený šicí automat značky Garudan 
používá mimo jiných i česká firma Tomatex. Ta se 
zabývá výrobou interiérových dílů pro automobilový 

průmysl a zpracováním textilních materiálů a usní.  
Pomocí elektronicky řízeného stroje řady GPS/G je 
realizováno zdobné prošití plošných dílů.

 Tato řada strojů pro šití vzorů s přímým náho-
nem je charakteristická vysokou kvalitou i produk-
tivitou šití a extra velká šicí plocha může dosáhnut 
až 100 x 85 cm.

Velkou předností firmy Anita B  
je vlastní software GPS-01

Vlastní vývoj řídícího sytému slouží k tvorbě 
a úpravě šicích vzorů a umožňuje provádět jaké-
koliv požadavky ze strany zákazníka, například na 
propojení s dalšími jednotkami, dopravníky apod. 
Dotykový LCD panel a ovládací software usnadňuje 
práci obsluze stroje. 

Systém je pro uživatele jednoduchý na ovládání, 
srozumitelný a přehledný. K dispozici je již v násle-
dujících jazykových mutacích: čeština, angličtina, 
portugalština, polština, ruština, turečtina, španělšti-
na a maďarština.

Programovatelné šicí stroje  
značky GARUDAN jsou vyváženy  
do více než 25 zemí světa. 

Největšími odběrateli jsou zákazníci z Jižní 
Ameriky, a to především z Brazílie, Kolumbie 

Anita B - tradiční český výrobce a distributor domácích a průmyslových šicích 
strojů a programovatelných automatů značky GARUDAN, která letos slaví 25 let.

a Ekvádoru. Z tohoto důvodu firma zřídila pro 
poskytování servisních služeb a instalaci strojů po-
bočku v Brazílii. 

Kromě odběratelů z EU patří mezi zajímavé zá-
kazníky ze zahraničí například americká společnost 
Dematron, která firmě šijící výhradně pro NASA do-
dala elektronicky řízený stroj GPS/X-3525. Anita B 
tento stroj vyvinula pro šití popruhů převážně v le-
teckém a kosmickém průmyslu.

Stroje tohoto typu využívají speciální pohybový 
kuličkový šroub, který zajišťuje pohyb podávajícího 
rámečku při šití v obou osách X a Y. Toto osvědčené 
patentově chráněné řešení posunulo stroje Garudan 
před konkurenci, která používá ozubené řemeny.

 S požadavkem na šití vzorů nohavic již hoto-
vých jeansů Anitu B oslovila firma Colins Jeans 
z Turecka. Byl navrhnut elektronicky řízený GPS/
G-3525G-22 s dlouhým ramenem, který dokáže šít 
vzory po celém obvodu nohavice a je zároveň vhod-
ný i pro jiné válcové tvary, filtry apod. Výsledkem 
i zde bylo zvýšení produktivity, usnadnění šicí ope-
race a sníženích výrobních nákladů.

Česká značka Garudan  
již 25 let špičkou na trhu

Programovatelné automaty řady GPS jsou výkon-
né, urychlují výrobu a zároveň se mohou pyšnit tím, 
že nosí certifikační značku TÜV SÜD. 

Firma si stojí nejen za jejich výkonem, ale hlavně 
za jejich kvalitou a dlouhou životností, proto na ně 
nabízí záruku 3 roky. 

Samozřejmostí je k tomu veškerý servis strojů, 
včetně dodávek příslušenství a náhradních dílů. 
Nechybí ani poradenství s výběrem stroje a tech-
nologií šití. Zákazník zašle vzorky a sdělí, co potře-
buje ušít a odborný tým Anity B navrhne řešení na 
míru…. již 25 let!!!!

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

www.garudan.cz

Společnost navázala na bohaté zkušenosti v oboru průmyslových šicích stro-
jů, které se v Boskovicích vyrábějí od roku 1938. Nabízí široký sortiment šicích 
strojů pro různé druhy šití. 

Doménou firmy Anita B je však výroba a vývoj programovatelných a speciál-
ních šicích strojů, které umí realizovat pro své zákazníky řešení na míru. 
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Potten & Pannen - StaňekPotten & Pannen - Staňek

zastává udržitelnou vizi budoucnosti

Jako vyjádření svého šetrného přístupu 
k planetě přinesla společnost Potten 
& Pannen - Staněk i svou první 360˚ 
komunikační kampaň, jejímž hlavním 
poselstvím je důraz na ochranu život-
ního prostředí, kterou ve videu ztělesňují 
vodní filtry značky BRITA. 

„Tato televizní kampaň vypovídá o vizi a cestě, 
kterou chce společnost Potten & Pannen - Staněk 
směřovat. Pečlivě vybírat značky, které kromě kva-
litních produktů mají pro své zákazníky i vzkaz či 
návod, jak se k přírodě chovat lépe, myslet uvědo-
měle a ekologicky, neplýtvat. A to přesně pro nás 
představuje značka BRITA,” říká Jitka Merlíková.
Za pozadím příběhu stojí reálná dívenka Ellie, kte-

rá se i ve svém soukromém životě snaží neustále 
přicházet s novými nápady související s ochranou 
životního prostředí. Svým odpovědným přístupem 
k přírodě může být inspirací pro všechny. „Chtěli 
jsme ukázat, že i zdánlivě malé změny v běžných 
lidských činnostech mají význam a znamenají pozi-
tivní dopad na životní prostředí. A věřím, že se nám 
to povedlo,“ vysvětluje Jitka Merlíková. 

Potten & Pannen - Staněk – úspěšná česká společnost již téměř 30 let zdařile rozvíjí na českém trhu svou 
primární vizi - zkušeným profesionálům i nadšeným amatérům dát do rukou dokonalé nástroje z produkce těch 
nejlepších světových značek, na jejichž kvalitu se mohou bezvýhradně spolehnout. Téma udržitelnosti se však 
již dnes dotýká všech sfér našeho života a neminulo tedy ani oblast špičkových produktů pro vybavení kuchyně.  
Společnost Potten & Pannen - Staněk je sama zastáncem udržitelné vize budoucnosti, proto se zaměřuje  

na spolupráci se stejně smýšlejícími značkami.
V souvislosti s tím jsme položili několik otázek Jitce Merlíkové, marketingové manažerce Potten & Pannen - Staněk.

Proč jste zvolili pro vyjádření svého 
ekologického přístupu právě vodní 
filtraci?

Spotřeba plastů rok od roku významně stoupá. 
Bohužel jejich masová výroba souvisí také s ba-
lením pitné vody, a to i v zemích, kde nezávadná 
voda teče přímo z kohoutku. Z toho důvodu jsme se 
v Potten & Pannen – Staněk rozhodli komunikovat 
právě téma vodní filtrace - kromě toho, že filtry BRI-
TA odstraňují z vody nečistoty a vylepšují zásadním 
způsobem chuť a vůni vody, zároveň významně při-
spívají ke snižování spotřeby jednorázových plasto-
vých lahví. Navíc značka BRITA je záruka kvality 
s více než 50letou tradicí. Neustále přichází s inova-
cemi v oblasti ekologických výrobních technologií, 
ale hodně sil věnuje také udržitelným způsobům 
distribuce nebo recyklaci použitých vodních filtrů.

Jaké další produkty ze svého sortimentu 
byste mohli uvést jako příklad vašeho 
kladného přístupu k udržitelnosti?

Většina produktů, které u nás najdete, je vyrábě-
na, distribuována i prodávána s ohledem na svůj do-
pad na životní prostředí. Některé značky přispívají 
k udržitelnosti tím, že pro výrobu používají udrži-
telně získávané materiály nebo používají výhradně 
lokální zdroje. Příkladem jsou rukojeti nožů Opinel, 
které pochází z udržitelně obhospodařovaných 
francouzských lesů. Jiné značky jdou mnohem dál. 
Například Zwilling s chytrou vakuovačkou Fresh & 
Save aktivně bojuje s plýtváním jídla, neboť jedna 
třetina všech vyprodukovaných potravin pravidel-
ně končí v koši. Díky této vakuovačce propojené se 
smart aplikací můžete prodloužit čerstvost potravin 
až 5x déle. Hlavní princip udržitelnosti vidíme ale 
v kvalitě všech našich produktů. Protože pokud si 
u nás koupíte třeba kvalitní pánev Woll, máte jistotu 
dlouhé životnosti pánve a vy tak každý rok nemusí-
te kupovat nové nádobí a neekologicky se zbavovat 
toho původního. 

Jak na váš přístup reagují zákazníci?
Vše, co se týká ekologie, životního prostředí 

a myšlenky udržitelnosti je nedílnou součástí naší 
firemní politiky a kultury. Proto jsme velmi rádi, že 
kolem sebe máme takové zákazníky, kteří smýšlí 
podobně a jsou naladěni na stejnou vlnu jako my. 
Právě oni totiž svým odpovědným nákupem šíří 
naši vizi dál. 

Máte v plánu dělat další kroky na podporu 
životního prostředí?

Určitě, udržitelnost je dlouhá cesta. Neustále sto-
jíme před výzvami, jak měnit naše zaběhlé přístu-
py, aby byly příznivější pro planetu. Navíc při pří-
ležitosti 30. narozenin společnosti Potten & Panen 
– Staněk plánujeme otevřít velký experience store. 
Bylo by to místo nejen na prezentaci jednotlivých 
značek a produktů, ale především společný prostor, 
kde bychom mohli pořádat podpůrné akce a projek-
ty, zaměřené na vzdělávání, zvyšování povědomí 
a transformaci našeho ekologického chování. A sa-
mozřejmě i nadále chceme pečlivě vybírat značky, 
které spojuje ta nejvyšší kvalita, uvědomělost a eko-
logické smýšlení.

Jitka Merlíková – marketing manager
Jitka.merlikova@pottenpannen.cz

Sortiment společnosti Potten & Pannen 
– Staněk najdete ve 12 kamenných 
prodejnách v ČR a SR, na e-shopu 
pottenpannen.cz a pottenpannen.sk nebo 

si jej pod vedením těch nejlepších kuchařů 
můžete vyzkoušet v prémiové škole vaření 
Gourmet Academy.

www. pottenpannen.cz
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Vakuovací systém Zwilling Fresh & Save, 
který dokáže udržet suroviny,  

ale již i hotová jídla 5x déle čerstvé.

Pokročilá technologie Fresh & Save láká také na chytrou aplikaci,  
která kontroluje kvalitu pokrmů a mapuje obsah lednice nebo mrazáku.

Na výběr je velké 
množství boxů a sáčků 

různých velikostí.

www. pottenpannen.cz
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Za hranicí komfortu a dokonalosti

Příběh značky RittalPříběh značky Rittal

Rittal je dnes lídrem v oblasti inovací a světové-
ho trhu v technologii rozváděčů a IT infrastruktury. 
10 000 zaměstnanců po celém světě pracuje na no-
vých inovacích, průmyslových řešeních a obchod-
ních modelech. Z malé společnosti na zpracování 
ocelového plechu se stal globální digitální podnik. 
Co se ale nezměnilo: Rittal je rodinným podnikem 
- odpovědnost, solidarita a sociální angažovanost 
byly vždy nejvyšší prioritou.

Rittershausen v Dietzhölztalu - v roce 1961 nikdo 
netušil, že se po malém městečku ve střední Hesen-
sku jednoho dne pojmenuje globální společnost. 
Rudolf Loh koupil starou tkalcovnu a založil společ-
nost Rittal. Jeho vize byla vyrábět standardní rozvá-
děče ve standardní výrobě, okamžitě dostupné ze 
skladu, rychlejší a lepší než individuálně vyráběné 
rozváděče pro řídicí komponenty strojů v té době. 
Dlouhé dodací lhůty a vady na výrobcích byly nyní 
minulostí. Rozmach poválečných let změnil prů-
myslovou výrobu. Stroje byly vzájemně propojeny 
a vyráběly produkty ve velkých sériích v důsledku 
rostoucí spotřeby. Nápad Rudolfa Loh tedy přišel ve 
správný čas. 

Od té doby se událo mnoho změn. Včera, stejně 
jako dnes, inovace společnosti se sídlem v Herbor-
nu formují průmyslová odvětví po celém světě. 

Řešení od společnosti Rittal se používají v řídicích 
a distribučních rozváděčích, v IT a na energetic-
kém trhu, při stavbě lodí, v nemocnicích a fotba-
lových stadionech. 58 poboček zajišťuje prodej 
a servis produktů Rittal po celém světě. V regionu 
je Rittal největším zaměstnavatelem a nedávno 
investoval přes 250 milionů eur do výstavby kom-
pletně digitálně integrovaného závodu v Haigeru.

Ze systému do cloudu 
Jak k tomu došlo? V průběhu průmyslové auto-

matizace společnost Rittal vyvinula skříň, která 
odpovídala celému systému rozváděče. Produkty 
byly určeny k řešení několika problémů zákaz-
níků najednou, například s řešením klimatizace 
a rozvodem proudu. Společnost a firemní kultura 
jsou dodnes charakterizovány propracovaným 
systémem a požadavkem řídit změny místo toho, 
abychom na ně jen reagovali. Systém fungoval 
nejen v průmyslu, ale také v IT, kde se společnost 
Rittal stala nováčkem. Energetická účinnost, změ-
na klimatu nebo bezpečná distribuce energie jsou 
dodnes velmi důležitá témata. Zákazníci společ-
nosti Rittal se stávají úspěšnými díky inovativním 
řešením pro průmyslovou a IT infrastrukturu 
všech velikostí.

Od výrobce oceli po mezinárodní  

digitální společnost

60. výročí založení společnosti Rittal

Souběžně s tím Rittal v polovině 80. let investo-
val do malé společnosti se dvěma zaměstnanci a vy-
budoval Eplan - v době, kdy sotva někdo přemýšlel 
o softwarových řešeních pro technologii skříní. 
V následujících letech a desetiletích byla vyvinuta 
široká škála softwaru a služeb souvisejících s in-
ženýrstvím. Dnes je Eplan, sesterská společnost 
Rittalu, jedním z předních světových poskytovatelů 
softwaru pro elektrotechniku. Eplan a Rittal nyní 
společně optimalizují a industrializují celý hodno-
tový řetězec pro zákazníky v oblasti řídicích a dis-
tribučních rozváděčů. V současné době jsou auto-
matizační řešení, jako je Perforex, Secarex a další 
zařízení, stejně tak součástí sofistikované technolo-
gie systémů rozváděčů.

V rodinném podnikání na lidech záleží
V průběhu desetiletí zaměstnanci společnosti 

formovali změny - od nejmladšího učně po nejzku-
šenějšího odborníka, od vývoje inovací po integraci 
uprchlíků. Rittal je největším zaměstnavatelem v re-
gionu Střední Hesensko a srdcem rodinným pod-
nikem: každý rok zaměstnanci skupiny Friedhelm 
Loh Group - Rittal a její sesterské společnosti Eplan, 
Cideon, Stahlo, LKH, German Edge Cloud a Loh 
Services věnují obrovské částky na sociální projek-
ty, jejichž celková výše již přesahuje 5 milionů eur. 
U příležitosti 50. výročí společnosti založil majitel 
prof. Friedhelm Loh nadaci Rittal Foundation, která 
od té doby podporuje projekty a instituce v oblasti 
sociální péče, vzdělávání a kultury.

Skupina Friedhelm Loh Group je se svými 18 vý-
robními závody a 80 dceřinými společnostmi mezi-
národně úspěšná. Podniková skupina zaměstnává 
12 000 zaměstnanců a v roce 2018 dosáhla obratu 
2,6 miliardy eur. Již potřinácté za sebou byl rodinný 
podnik v roce 2021 vyznamenán jako nejlepší za-
městnavatel v Německu.

Rittal v Čechách
Dceřinou společností firmy Rittal je Rittal 

Czech, s.r.o., jejíž obchodní aktivity v České re-
publice byly zahájeny 1. dubna 2002 dosavadním 
jednatelem společnosti Ing. Jaromírem Zeleným. 
Tým Rittal Czech tvoří v současné době více než 
70 zaměstnanců, kteří sídlí v administrativním 
a skladovém areálu o celkové rozloze 10 500 m2 
na okraji obce Zdiby u Prahy. Součástí sídla je 
i moderní sklad o velikosti 3 982 m2, showroom 
se stálou výstavou aktuálních produktů a moder-
ní modifikační centrum.

Píše se rok 1961, konkrétně 1. dubna, kdy v malé tkalcovně ve středním Hesensku začíná příběh úspěšné mezinárodní 
společnosti – díky standardizaci rozváděčů. Rudolf Loh zakládá společnost Rittal a mění odvětví s jedinou myšlenkou. 
To, nad čím jsme se původně pousmáli, se stává nyní fenoménem: standardní rozváděčová skříň se používá v milio-
nech produktových řešení ve více než 90 procentech všech průmyslových odvětví po celém světě. 

Mezinárodní vedoucí postavení v technologických změnách a potřeba odpovědnosti za svůj domov 
ve středním Hesensku: V Haigeru postavila společnost Rittal nejmodernější závod na světě na výrobu 
kompaktních skříní a malých skříněk, plně digitálně integrovaný.

„Jsem velmi hrdý na 60 let 
úspěšného příběhu, který jsme 

napsali společně se všemi 
našimi zaměstnanci,“
říká profesor Friedhelm Loh,  

majitel a generální ředitel  
skupiny Friedhelm Loh Group.

www.rittal.cz
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Dovolte nám osvětu pro

naši krásnou planetu!

Právě z lásky k přírodě a myšlenky udržitel-
nosti vznikl EKO sortiment Manufaktura. Jedná 
se o produkty vyrobené v Čechách v tuzemských 
firmách, které jsou důkazem toho, že výrobky 
s originálním designem a vysokou funkční hodno-
tou k nám nemusí cestovat přes půlku světa. Aneb 
může se u nás prodávaný EKO hrnek vyrobený 
v Austrálii nebo EKO taška ušitá v Číně stále chlu-
bit přízviskem EKO?

České EKO dárkové balíčky 
pod zavedenou značkou

Je skutečně doba se zamyslet nad tím, zda by-
chom svojí zakázkou reklamy či firemních dárků 
nemohli podpořit české firmy, které vyvíjí i vyrábí 
svoje produkty v Čechách, a nechat stranou pro-
dukty z Číny. Ta už nám všem dost zavařila. 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. Právě v současnosti je nanejvýš důležité 
podporovat se mezi sebou, protože nikdo jiný ze 
shora to neudělá. Pokud uvažujete nad výběrem 
firemních dárků, můžete to udělat tak, že tím 
ještě pomůžete české firmě a ještě vaše firemní 
balíčky v sobě ponesou nad základními aspekty, 
jako je kvalita a užitečnost, i bonus eko produktů 
a českosti. A všechno dohromady vám může na-
bídnout společnost MANUFAKTURA ve svých 
dárkových balíčcích.

Lokální suroviny  
minimalizují dopravu

Samozřejmostí je pro Manufakturu využívání ob-
novitelných přírodních surovin. Za jeden z nejdůle-
žitějších přínosů v oblasti udržitelné krásy považuje 
lokální původ, protože doprava surovin k nám zby-
tečně nezatěžuje planetu. V recepturách Manufak-
tury najdete například poctivé české pivo. 

Obaly představují plejádu  
možností EKO přístupů

Všechny lahvičky s kosmetikou Manufaktura 
jsou vyrobeny z PETU, nejkvalitnějšího plastu, kte-
rý lze opakovaně recyklovat. Významný podíl recy-
klátu v těchto lahvičkách je využíván značkou již 
od roku 2018. Bílé lahvičky obsahují 25 % recyklá-
tu, transparentní lahvičky (od roku 2020) dokonce 
50 %. Díky podílu recyklátu nejsou lahvičky čiré či 
čistě bílé a občas trápí tohoto českého producenta 
kosmetiky při plnění na výrobních linkách, ale ka-
ždý rok se s nimi daří ušetřit zhruba 10 tun nového 
plastu, což za to určitě stojí. Obecně vždy v Manu-
faktuře přemýšlí o obalu s ohledem na dopad na 
životní prostředí, netransportují v obalech vzduch, 
často využívají papír… 

Zákazníci Manufaktury ocenili také např. mož-
nost nakupování části sortimentu „bez obalu“, 
uvedení náhradních náplní nebo z recyklátu vyrá-
běné papírové tašky. Tato značka zkrátka ukazuje 
spotřebitelům jak na EKO nákupy. Třeba přírodní 
bavlněnou nákupní taškou či Eko-sáčkem na nákup 
potravin.

EKO produkty
Přímo v oblasti produktů se Manufaktura hod-

lá i nadále držet svých zásad, které uplatňuje již 
mnoho let – vysoký obsah ingrediencí přírodního 
a lokálního původu, nepoužívání zbytečných che-
mikálií, kvalitní receptury, které účinkují již v ma-
lých množstvích. Kosmetika Manufaktura obecně 
není 100% přírodní, obsahuje průměrně 97-99,5 % 
ingrediencí přírodního původu. Jako první v České 
republice získala Manufaktura již v roce 2009 cer-
tifikát Human Cosmetics Standard, který se týká 
oblasti netestování na zvířatech. K EKO produktům 
patří i vlastní MANUčistič, vyráběný ze sprchových 
gelů a šamponů, nutných pro rozjezd plnicích tech-
nologií ve výrobě, které by jinak skončily likvidací. 

Vloni byly uvedeny na trh unikátní sedmikrásko-
vé pleťové krémy s EKO náplněmi, díky kterým se 
podaří ušetřit mnoho obalů - jeden originální obal 
totiž obsahuje stejné množství plastu jako 14 EKO 
náplní.

Návrat k přírodě
Velkou část našeho života trávíme ve městech, 

která nám sice nabízejí nepřeberné možnosti, zába-
vu a vzrušení, ale přinášejí s sebou také svá negati-
va. Například znečištěné okolní prostředí, které je 
nepřítelem (nejen) naší pokožky. Smog, oxid uhli-
čitý, průmyslové zbytky, UV záření, tabákový kouř 
a stres, spolu s modrým zářením z PC a telefonů vý-
razně přispívají k jejímu stárnutí a oslabení.

Jako ochranný štít pro život ve městě a práci 
v kancelářích plných moderní techniky uvedla znač-
ka Manufaktura unikátní Anti-Pollution kolekce 
LOUKA. Přináší komplexní péči ve třech krocích - 
šetrně vyčistí - dodá rovnováhu a podpoří ochrannou 
bariéru. Řada Louka plná bylin, květin, ovoce, čistoty 
a něžné péče se stane Vaším každodenním únikem 
do přírody a prostředníkem pro nádhernou a chrá-
něnou pokožku i vlasy.

Všechny produkty kolekce LOUKA využívají 
unikátní přírodní komplex z českých a slovenských 
lučních bylin (sedmikráska, ostropestřec, řepík 
a pampeliška), jablek, broskví, ječmene a pšenice, 
díky kterému napomohou detoxikaci, rovnováze 
a ochraně. Vybrané produkty se navíc pyšní obsa-
hem cenného Ectoinu, který účinně chrání proti 
oxidačnímu stresu a poškození. Napomáhá rege-
neraci, hydrataci a tím zpomaluje stárnutí pleti. 
Samozřejmostí je i obsah mnoha dalších cenných 
ingrediencí - rostlinných olejů, kyseliny hyalurono-
vé II. generace, beta-glukanu, vitamínů, panthenolu 
a mnoha dalších.

Když se řekne Manufaktura, většině se vybaví především poctivá kosmetika. Manufaktura ale nabízí mnohem více. Tato 
lokální 100% česká značka s odpovědným vztahem ke své výrobní činnosti ctí tradice, krásy přírody a životní prostředí. 
Je aktivní v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje a neustále se zamýšlí, jak tvořit, vyrábět i prodávat v rámci zacho-
vání co největší ohleduplnosti vůči přírodě. Máte možnost se k těmto snahám připojit a svoje firemní dárky pořídit 
z nepřeberného množství nápadů značky Manufaktura co se ekoproduktů týče, nebo třeba z nové řady Louka, která 
v sobě téma udržitelnosti také obsahuje.

www.manufaktura.cz

www.manufaktura.cz
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Tři brandy tvořící tři pilíře HHMG umí 
zprostředkovat téměř všechny služby kolem 
realit. Obslouží defacto každou cenovou hladinu. 
Koncept je takovým trychtýřem na trhu, má 
myšlenku, koncepci i vizi jak ho dál rozšiřovat. 
Je atraktivním partnerem nejen pro všechny, 
kterých se týká nebo bude týkat nějaká životní 
změna, a tudíž nějaké realitní řešení, ale hlavně 
v současné době, kdy i v manažerských řadách 
se neodvratně blíží masové propouštění, je také 
zajímavým místem profesního uplatnění! Koncept 
má zavedené a celosvětově známé značky RE/
MAX, jasnou strukturu, dobrou filozofii a potenciál 
pro rozvoj. Pro takovou skupinu je vždy lákavé 
pracovat! Lze do ní vstoupit jako podnikatel, 
avšak s propracovanou podporou a zázemím, 
které je v lecčem podobné zaměstnaneckému 
poměru. Možnost vybudování společné pobočky 
na konceptu RE/MAX  je příležitostí, která 

je oceněna bonusem nákladové efektivity 
a maximalizovaných výnosů, a představuje tak 
prověřenou podnikatelskou dráhu s nízkým 
rizikem neúspěchu. 

Ale i investorům má skupina co nabídnout. 
Nabídka neveřejných investičních příležitostí 
po celé ČR, zaměřených především na změnu 
využitelnosti původních staveb, vytváří atraktivní 
potenciál pro malé a středně veliké stavební firmy 
a investory. Jakákoliv životní situace je spouštěčem 
v nemovitostech, ale i spouštěčem potřeby pro 
změnu pracovního místa. To jde ruku v ruce a to 
je vizí skupiny – komplexnost v realitách a velký 
potenciál spolupráce a spolupodnikání. 

Jejím cílem je zodpovědně a profesionálně 
kultivovat a technologicky inovovat fungování 
realitního trhu tak, aby společně se svými lidmi 
dosáhli dlouhodobého růstu a prosperity. Oba 
společníci - Mirek Herain a Pavel Hassman, 
inspirují vlastním přístupem a dodržováním 
firemních hodnot. 

www.hhmg.cz

V myšlenkách měl tento koncept Mirek Herain již před deseti lety, ale vše do-
bré musí řádně dozrát... Prošel si realitním trhem od makléře, ale do svého 
vyššího zájmu přivedl nynějšího druhého společníka skupiny HH MULTI-
BRAND GROUP a.s. – Pavla Hassmana. Z obou příjmení tedy pochází dvě 
„H“ v názvu skupiny, která vznikla s vizí stát se 1. volbou na realitním trhu pro 
zákazníky a makléře. Koncept, založený na franchisové platformě, dokáže ob-
sloužit realitní trh komplexně.

Realitní trh
pod značkou
koncepčnosti

Skupina HH MG provozuje na českém trhu uni-
kátní obchodní model pod značkami RE/MAX 
4 YOU, RE/MAX COMMERCIAL, CONCIERGE 
REAL ESTATE SERVICES. Realitní trh u nás 
prochází neustálými změnami a vývojem a této 
příležitosti skupina využila a postavila propra-
covaný koncept RE/MAX MULTIBRAND, který 
jí umožňuje obsluhovat různé typy klientů, po-
skytovat různé služby a realizovat různé druhy 

nemovitostí.

B2C residenční značka  
RE/MAX 4YOU

Prostřednictvím residenční značky RE/MAX 
4 YOU obsluhuje skupina rodiny i jednotlivce, plní 
jejich přání a sny o bydlení. Představuje největší síť 
skupiny, s pobočkami v Praze, Mělníce, Benátkách 
nad Jizerou, Chomutově, Lounech a Žatci. Zhruba 
z 90 % poskytují certifikovaní realitní makléři 
trhu realitní služby a zbývajících 10 % poradenské 
služby, z nich nejběžnějším typem jsou třeba 

odhady nemovitostí .

B2B komerční značka  
RE/MAX COMMERCIAL

Prostřednictvím specializované značky RE/MAX  
COMMERCIAL, kterou skupina v ČR zastupuje, 
obsluhují komerční specialisti firmy, společnosti 
i podnikatele a plní jejich požadavky týkající se 
prostor pro podnikání. Centrála je v Praze a operu-
je po celé ČR prostřednictvím detašovaných speci-
alistů . Tento brand se zabývá realitní činností už 
jen zhruba ze 60 % a ze 40 % poskytuje odborné 
poradenství a expertní služby. To představuje nej-
různější expertízy, studie proveditelnosti a využi-
telnosti, tržní ocenění, zkrátka různé finančně ana-
lytické projekty a studie, které představují pomoc 
především pro malé a středně velké podnikatelské 

subjekty.

V.I.P. značka  
CONCIERGE REAL ESTATE SERVICES

Prostřednictvím služby CONCIERGE SERVICES 
(End-To-End a privátní služby) využívá skupina 
prémiovou značku CONCIERGE REAL ESTATE 
SERVICES, která se zaměřuje na VIP klienty 
z řad jednotlivců, rodin, podnikatelů, firem 
i společností. Klientům touto nadčasovou službou 
CONCIERGE poskytuje neočekávané zážitky 
z průběhu a výsledků poskytovaných především 

ne-realitních a doplňkových služeb.

Nejen klientská, ale i atraktivní pracovní příležitost!

Pavel HassmanMirek Herain

4 You

https://www.hhmg.cz/
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RITTER-PENRITTER-PEN

„Vše, co je proti přírodě, nemá dlouhého trvání!“ 
Charles Darwin

Použití obnovitelných surovin místo ropy jako 
zdroje surovin umožňuje úsporu fosilních 

zdrojů a snížení emisí CO2. 

Ve firmě RITTER-PEN v Německu se snaží přispět k podpoře lepšího životního prostředí a klimatu.  
Neustálé rozšiřují svoji produktovou řadu kuličkových per RITTER CARES / ECO-LINE.

Pro výrobu originálních kuličkových per používají čím dál více alternativní materiály, které nezatěžují přírodu,  
ale naopak jí pomáhají. Pár příkladů Vám nyní představíme.

Kuličkové pero 97500 ALGO-PEN®

Obrovské množství hnědých řas Sargassum 
v oceánech se stává velkým problémem. Koberce 
řas, plovoucích ve vodě, blokují světlo a tím ohro-
žují mnoho mořských živočichů a samotný život 
v moři. Tuny řas pak končí na plážích, kde se bě-
hem jejich rozkladu uvolňují toxické plyny. Snižo-
vání řas v oceánech pomáhá k zachování biologické 
rozmanitosti moře.

Biomasu z mořské řasy využívají v RITTER-PEN 
pro výrobu nového pera ALGO-PEN®. BIO materiál 
na bázi PLA obsahuje 20 % řasy Sargassum. Hně-
dé lesklé neprůhledné tělo a elegantní klip spolu 
s označením na těle „85% BIOBASED SEAWEED 
BRAUNALGE“ vyzdvihují kvalitu tohoto pera. 

Tiskač lze zvolit z 18 transparentních barev. Pero 
ALGO-PEN® je standardně vybaveno novou velko-
kapacitní náplní ULTRA RECYCLED s obalem vy-
robeným z recyklovaných plastů. Délka psaní 6000 
metrů poskytuje perfektní zážitek a dlouhou život-
nost pera ALGO PEN®. 

Kuličkové pero 90080 PLANT
PLA je bio materiál vyrobený z přírodních, obno-

vitelných surovin a poskytuje tak rozumnou alterna-
tivu k plastům na bázi ropy. Kromě biologické roz-
ložitelnosti umožňuje PLA také optimální obarvení. 

Pero PLANT se díky zajímavému designu, svě-
žím barvám a kvalitnímu matnému provedení rych-
le stane vaším oblíbeným kuličkovým perem! Jed-

notlivé díly pera lze barevně kombinovat výběrem 
ze sedmi barev. Pero je s označením „ECO LINE 
90% Nature“ a má kvalitní psací náplň JOGGER.

Kuličkové pero 92010 BIO-PEN ID
Osvědčený bio materiál na bázi celulózy je zcela 

biologicky odbouratelný a certifikovaný podle DIN 
EN 13432:2000-12. Celulóza potřebná pro výrobu se 
získává z odpadního dřeva. Tento bio materiál se vy-
víjel ve spolupráci s Fraunhofer Instiut Umsicht a byl 
prvním bio plastem používaným v RITTER-PEN. 

Pero BIO-PEN ID je v plnobarevném matném 
provedení s možností výběru z pěti barev. Jednotli-
vé díly pera lze barevně kombinovat. Má označení 
„BIO-PEN 80% Nature“. 

Další modely z bio materiálu 
Z bio materiálu na bázi celulózy má RITTER-

-PEN v nabídce další modely: transparentní 92020 
BIO-CLEAR, 92000 BIO-PEN, 90070 BIO-STAR, 
90112 ORGANIC, 95800 BIO-FRESH, 92310 BIO-
-INSIDER. Všechna pera nesou označení „bio“. Ce-
lou nabídku ECO per najdete na webových strán-
kách společnosti www.ritter-pen.cz nebo www.
propisky-ritter.cz.

Kuličkové pero 90250 BIO MIX 
Jedno z prvních kuličkových per na světě vyro-

bené z obnovitelných surovin. Tento model pera RI-
TTER-PEN vytvořil a vyrábí od roku 1992. Do sou-
časnosti se prodalo více než 35 miliónů kusů. Pero 
je vyrobeno z recyklované lepenky, dřeva a plastu 

– v nejnovější variantě BIO-MIX, kde tiskač a špička 
pera jsou z bio plastu na bázi celulózy z odpadního 
dřeva. Pero staví důsledně na alternativních materi-
álech pro snížení obsahu plastů.

Snižme hory odpadů!
Pro výrobu kuličkových per využívá RITTER-

-PEN i materiál získávaný recyklací odpadů bo-
hatých na plasty (domácí a elektrické spotřebiče, 
automobily po skončení životnosti atd). U nich jsou 
obvykle odstraněny pouze kovy a zbytek končí na 
skládce nebo ve spalovně. S novým procesem recy-
klace se plastová část z těchto odpadů oddělí a zno-
vu třídí na surovinu. Plastové části jsou odděleny, 
rozřezány a zpracovány nejmodernější technologií 
do tzv. granulátu SECOND LIFE RECYCLED. Z to-
hoto granulátu vyrábí RITTER PEN nová kuličková 
pera. 

Ve firmě se také zpracovávají vedlejší produkty 
ze vstřikovacích forem a zbytky dílů, které znovu 
drtí a přidávají zpět do výroby nových plastových 
dílů. Podíl tohoto regenerovaného materiálu ve fi-
nálním výrobku je 20-30 %. 

Kuličkové pero 95990 CREST RECYCLED+ 
Pero CREST RECYCLED+ je vyrobené ze 100 % 

z recyklovaných plastů a s označením „POST-CON-
SUMER RECYCLED PLASTIC. V šedém nebo 
černém provedení s barevným tiskačem, který lze 
vybrat z 20 neprůhledných a ze 17 transparentních 
barev. Pero je standardně vybaveno novou velkoka-
pacitní náplní ULTRA RECYCLED s obalem vyro-
beným z recyklovaných plastů. Délka psaní je 6000 
metrů.

Kuličkové pero 92302 INSIDER RECYCLED
 Pero INSIDER RECYCLED je také vyrobené ze 

100 % z recyklovaných plastů a s označením „PO-
ST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC. Tento oblí-
bený model je v černém lesklém provedení s barev-
ným klipem a tiskačem – výběr z 9 barev.

K podpoře životního prostředí se snaží 
přispět také přímo ve firmě

RITTER PEN je členem sítě za změnu klima-
tu v Jižním Hesensku (Climate Efficient Network 
South Hesse). V RITTER PEN zvětšují podíl ze-
lených ploch v areálu firmy a školí zaměstnance 
k úspoře energií. Dále provedli upgrade strojového 
parku a vybudovali nový chladicí systém pro chla-
dicí okruh strojů a výroby nástrojů. Uskutečnila se 
přestavba na vstřikovací stroje s elektrickým a hyb-
ridním pohonem a také změna vytápění na systém 
spalování dřevní štěpky. V celém areálu firmy je 
používáno LED osvětlení a konvergovaly se UV su-
šičky na LED technologii v tiskárně.

TRADICE, KVALITA a SPOLEHLIVOST = 
kuličková pera od RITTER-PEN

Prohlédněte si celou nabídku originálních mo-
delů kuličkových per RITTER-PEN na webových 
stránkách www.ritter-pen.cz nebo www.propisky-
-ritter.cz. Jednotlivé modely si barevně poskládejte 
dle vašeho přání. Pera se potiskují přímo ve výrobě 
formou rotačního sítotisku, tampontisku a jiných 
metod brandování. Pera jsou dodávána s kvalitními 
švýcarskými náplněmi s dlouhou životností.

Ritter CZ s.r.o.
Velenická 8, 326 00 Plzeň

tel.: +420 775 075 680, +420 777 075 685
info@propisky-ritter.cz, info@ritter-pen.cz

www.ritter-pen.cz
www.propisky-ritter.cz

97500 ALGO-PEN®

90080 PLANT

92010 BIO-PEN ID

92020 BIO-CLEAR

90250 BIO MIX 

95990
CREST

RECYCLED+ 

92302
INSIDER

RECYCLED

http://www.ritter-pen.cz
http://www.propisky-ritter.cz
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Kolekce pod značkou 
Alena Wilson

jsou sebevědomé, originální, 
nepřehlédnutelné

V butiku na Újezdě 3 si zákaznice 
mohou vybrat z hotových modelů 
nebo šijete pouze na míru?

Modely v butiku jsou našity pouze v limitova-
ných kolekcích. Samozřejmostí je jejich úprava na 
postavu zákaznice. Ale navrhuji také na zakázku.

Vaším mottem je, že oblékáte reálné ženy. 
Co tkví v této filozofii?

„Velmi dobře se umím orientovat v postavách 
žen, hodně se zabývám technologiemi střihů, což 
je alfou omegou toho, aby se ženy v oblečení dobře 
cítily. Je to o centimetrech, které dělají obrovské roz-

díly a dokážou i to, že žena vypadá o 5 kg štíhlejší. 
Jsem i takovou malou psychologickou poradnou. 
Když si povídám se zákaznicí, musím poslouchat 
i mezi řádky. Vždy objevím na ženě krásu, kterou 
ve svých modelech vyzvednu. Zdůrazním to, čemu 
žena může na sobě věřit, a ona mi začne důvěřovat. 
Pak slýchám, že ve vašem modelu se vznáším nad 
zemí. Mám to štěstí, že se mi nestává, aby byla zá-
kaznice nespokojená. Přizpůsobovat střih postavě 
mě baví a naplňuje!“

Jako tváře Vašich kolekcí si vybíráte 
známé osobnosti. Je to obchodní táhlo?

Ano, je. Celebrity v módě mají velký význam. 
Jsou pro lidi určitým vzorem a propagace značky je 
pak efektivnější. Spolupracovala jsem již s Adélou 
Gondíkovou, Jolanou Voldánovou, Danielou Šinko-
rovou, Michaelou Dolinovou, Dádou Patrasovou, 
Andreou Kalivodovou, Terezou Mátlovou, Pavlínou 
Senic, Lindou Finkovou, Aničkou Slováčkovou 
a dalšími. 

Na Vašich módních přehlídkách je 
zajímavé, že se snažíte představit své 
modely i na ženách všech věkových 
kategorií, nejenom na modelkách. 
Jaký tím sledujete záměr? 

Samozřejmě chci ukázat zákaznicím, že krásně 
se mohou oblékat v každém věku. Nepodceňuji 
význam a umění profesionálních modelek, ale na 
molo posílám i reálné ženy, které přináší zcela jiný 
náboj. Ženy se s nimi lépe ztotožní a představí si 

model na sobě a o to mi jde. Ve všech svých mode-
lech zdůrazňuji ženské křivky, protože jsou nádher-
né, a stojí za to je vyzvednout na jakékoli postavě.

Jaké jsou ty reálné ženy, když přijdou 
k Vám do butiku?

Ženy jsou v dnešní době hrozně zakomplexova-
né. Když se jich zeptám, co na sobě nemají rády, do-
kážou mi vyjmenovat i dvacet věcí, ale pokud mají 
říct jednu věc, kterou na sobě mají rády, tak třeba 
minutu mlčí. Je to vážně smutné, ale snažím se jim 
ukázat, co na sobě mají krásné a co mají odhalovat 
a ukazovat. Ženy by se měly naučit, kdo jsou a proč 
se mají mít rády.

www.alenawilson.cz
IG: wilson_alena
FB: Alena Wilson Fashion

„Mám tu zkušenost, že s modelkami se ženy těžko identifikují,“ vyjadřuje filozofii 
svojí módní značky návrhářka Alena Wilson, „naopak, spíše je odrazují. Proto 
vytvářím modely pro reálné ženy s minimální velikostí 38. Také tváří mojí značky 
jsou vždy sice známé osobnosti, ale ne profesionální modelky.“ Pod značkou 
Alena Wilson tedy vznikají modely, které jsou originální, podtrhují ženskost a ve 
společnosti je nelze přehlédnout. Jsou šity výhradně z luxusních materiálů. Její 
móda je o krásných designech kombinující ženskost, eleganci a luxus.

Navštívili jsme ji v jejím butiku na Malé Straně, abychom trochu rozklíčovali 
taje její padnoucí módy.

Alena Wilson původně vystudovala 

obor ekonomie a zahraniční obchod, 

který následně doplnila manažerským 

studiem MBA. Téměř 15 let 

pracovala v marketingu a reklamě 

v nejvýznamnějších reklamních 

společnostech. Její dlouho skrývanou, 

ale opravdovou vášní byl vždy módní 

design a touto dráhou se rozhodla 

před devíti lety jít.

www.alenawilson.cz
http://
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Titulek

„Měla jsem ve svém životě velké štěstí, ale nic 
nebylo bez práce,“ vzpomíná vedoucí partner-
ka EY Magdalena Souček, „nejdříve jsem byla 
u zrodu české pobočky Arthur Andersen, ná-
sledně jsme se spojili s Ernst&Young (později 
EY). Bylo náročné stavět znovu vše nanovo, ale 
vždy mě v práci provázeli správní lidé a klíčem 
ke každému úspěchu je ten správný tým.“ Dnes 
má EY v ČR tři kanceláře v Praze, Brně a Ostra-
vě a zaměstnává více než 1 200 lidí. Řadí se do 
takzvané Big4, čtveřice velkých poradenských 
firem. V rámci ČR se věnuje například poraden-
ství, transakcím, oceňování, daňovému a právní-
mu servisu, účetním službám nebo auditu a neo-
bejdou se bez ní klíčoví hráči českého byznysu. 

Kromě špičkových poradenských služeb spo-
lečnosti je Magdalena Souček pyšná také na 
pravidelnou soutěž EY Podnikatel roku, která 
se v ČR pořádá od roku 2000. „Jako dnes si pa-
matuji, když jsem si vyhlášení EY Podnikatele 
roku představovala jako velký galavečer, dámy 
ve velkých večerních robách, muži ve smokingu 
a moderátor bude Marek Eben. A tak se stalo, už 
20 let vyhledáváme úžasné podnikatelské osob-
nosti, které mohou být inspirací pro nastávající 
generaci,“ vypráví Magdalena Souček. 

Kromě kultivování podnikatelského prostředí 
je pro EY důležité ještě jedno téma: udržitel-
nost. Na konci roku 2020 se EY stalo uhlíkově 

neutrální, do konce roku 2025 je jeho cílem být 
net zero. Proto firma zrušila už v roce 2014 PET 
lahve, v rámci sídla používá dešťovou vodu nebo 
bude na oslavu svých narozenin rozdávat vzorky 
keříků. 

„Osobně si myslím, že EY je tak kvalitní právě 
díky dobrým lidem, a proto se o ně snažíme sta-
rat. Například rodičům, ale i ostatním zaměst-
nancům nabízíme zkrácené úvazky či možnost 
práce na home office. A pro všechny máme řadu 
koučinkových a wellbeing programů,“ uzavírá 
Magdalena Souček. 

www.ey.cz

Firma akcentuje udržitelnost
a podporuje podnikatelskou kulturu

EY už funguje v České republice 30 let. Velká poradenská firma ale ne-
pořádala žádné velké oslavy: namísto toho 11. a 12. 6. rozdávala Pražanům 
tisícovku keříků, které pomůžou ozdravit ovzduší ve městě. Akce pod 
heslem Sázíme na udržitelnost tak kladla důraz firmy na ekologii a pomoc 
naplňovat její slogan o budování lepšího světa (Building a better working 
world). Jakými proměnami prošlo na našem území EY v uplynulých le-
tech a kterým směrem se bude ubírat do budoucna? Jaké je to stát v čele 
tak významné společnosti a co znamená pro Magdalenu Souček projekt 
Podnikatel roku?

Co můžeme udělat pro to,  
aby svět kolem nás lépe fungoval?  
Tuto otázku si v EY klademe každý 
den už celých třicet let našeho 
působení v České republice. Klademe 
si ji s našimi zaměstnanci a klademe 
si ji i s našimi klienty. Věříme totiž, 
že tvořit lépe fungující svět může 
opravdu každý z nás. Stačí se jen 
nebát výzev, využít každou zajímavou 
příležitost a hlavně – mít po boku 
ty správné partnery.“

Magdalena Souček
vedoucí partnerka
EY Česká republika

30 let EY v ČR:
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nanců a profesionálů tvoří pro jednotlivé bran-
dy konkrétní micro týmy a jsou schopni velmi 
pružně reagovat na nové poptávky. Jednotlivá 
oddělení vytváří kreativní koncepty od návrhů 
výloh, speciální obaly až po in store dekorace, 
které realizují prakticky kdekoliv. Po mnoha vý-
znamných oceněních ze soutěží Popai a Super-
star a zkušenostech s retailem napříč Evropou 
získala společnost Authentica jedinečnou mož-
nost vhledu do celé problematiky POP i POS 
systémů a in store designu. Díky tomu se zařa-
dila mezi zodpovědné členy prestižní soutěže 
Popai, která každoročně oceňuje ty nejlepší ex-
ponáty z několika kategorií podpory marketingu 
v místě prodeje.

Covid -19 přispěl poměrně významným způ-
sobem ke změně českého retail trhu, který se 
pomalu, ale za to plynule přesouvá do online 
světa. Trend kamenných prodejen není ztracen, 
nicméně do budoucna začneme více vídat tzv. 
showrooms. Ty můžeme navštívit nejen kvůli 
koupi zboží, ale především k načerpání inspira-
ce, protože právě ty udávají nejžhavější trendy, 
stejně jako dočasné pop up stores. Svět retailu 
se momentálně propojuje se světem e-commer-
ce víc než kdy dřív. Zákazníci nejen že si zboží 
v prodejně vyzvednou a vyzkouší, ale mohou jej 
i otestovat v praxi - například trekingové boty na 
různých druzích povrchů, přímo v prodejně.

Díky mnohaletým zkušenostem s klienty, kte-
ří potřebovali zboží před jednotlivými zakázka-
mi ve společnosti Authentica uskladnit, a také 
díky vzrůstu e-commerce sektoru se v roce 2020 
otevřelo moderní logistické centrum. Fulfill-
ment by Authentica má strategickou polohou 
blízko D52 a s celkovou plochu 8 500 m². Denně 
odesílá tisíce objednávek pro zákazníky ze sek-
toru B2C a B2B a dokáže svým klientům nabíd-
nout i další exkluzivní doplňkové služby, včetně 
možnosti čerpat náhradní plnění.

Více informací naleznete na a-group.cz

Nový start
V následujících měsících přijdou velké změ-

ny v podobě vytvoření holdingu Authentica 
group. Sloučením firem Authentica, Fulfillment 
by Authentica, GRD servis, Craftwork a atta cre-
ative vznikne profesionální a moderní uskupení 
firem, díky kterému budou schopny nabídnout 
ještě lepší a ucelenější servis na mnoha úrov-
ních.

Tato změna s sebou přinesla i další novinky, 
a to rebranding zmíněných společností. Hlavní 
myšlenkou bylo vytvořit elegantní a stylově jed-
noduchá loga, kde hlavní roli hraje promyšlená 
typografie, doplněná o konkrétní barvu, typic-
kou pro daný brand. Celý nový vizuální styl vy-

tvořila talentovaná brněnská grafička Barbara 
Zemčík, která si pohrála se zajímavou typografií 
i aplikací jednotlivých brandů.

Poslední a neméně významnou novinkou je, 
že se celé uskupení po téměř 20 letech stěhuje 
z areálu bývalé brněnské Zbrojovky do nových 
prostor na Vídeňské ulici v Brně. Na více než 
12 000 m² vznikne kartonážní a plastová výro-
ba, tiskárna, stolařská výroba, chráněná dílna, 
prostory pro skladováni a moderní kanceláře. 

Inspirace, trendy i zkušenosti
Společnost Authentica se řadí k nejúspěšněj-

ším firmám na českém trhu a jejich klienty jsou 
firmy z celé Evropy. Na více než 220 zaměst-

Authentica Authentica

Pomůžeme 
značkám být vidět!

Authentica group už osmnáct let pomáhá nejen českým, ale i světovým značkám v jejich marketingové komunikaci. 
Právě nápady, design a samotná realizace přispívá k tomu, aby byly značky a firmy vidět. Hlavní doménou celého usku-
pení Authentica group je kompletní výroba reklamních i marketingových materiálů a produktů v místech prodeje, tzv. 
POP a POS systémů (point of sale/point of purchase), návrhy výloh a jejich následná realizace i instalace, konstrukce 
i výroba prémiových obalových materiálů, dle potřeb klientů i bezpečné expediční obaly. Mezi spokojenými klienty lze 
najít firmy jako je L‘Oréal, Philips, Hugo Boss, Nestlé, C&A, Tchibo, Moët & Chandon nebo Waterdrop.

https://ff.authentica.cz/
https://ff.authentica.cz/
http://a-group.cz
https://www.authentica.cz/cz
http://a-group.cz
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Od knoflíků až po firemní propagaci
Propagační předměty nejsou tématem poslední-
ho desetiletí. Za úplně první reklamní předmět 
jsou považovány pamětní inaugurační knoflíky 
George Washingtona z konce 18. století. Násle-
dovaly první reklamní tašky – plátěné pytlíky 
pro prodejce obuvi. A protože děti pak nosily 
v látkový sáčcích svačinu a učební pomůcky do 
školy, šířilo se povědomí o obuvníkovi dlouho 
po samotném nákupu. Teprve až v druhé polovi-
ně 20. století se stávají reklamní předměty důle-
žitou součástí firemní propagace. 

Buďte originální
Reklamní předměty se ve velké míře využívají 
pro udržování dobrých vztahů s obchodními 
partnery i zaměstnanci. Nejdůležitější je však 

originální nápad, který má zároveň tematický 
vztah s vaší firmou. Právě takové předměty oce-
ňují obdarovaní nejvíce. Je totiž vidět, že jste si 
s přípravou dali opravdu práci. Třešničkou na 
dortu je pak osobní dopis s vlastnoručním pod-
pisem. 

Evergreen: tričko, hrnek, propiska 
„Z dlouhodobého hlediska objednávají firmy 
nejčastěji reklamní textil a kancelářské potře-
by,“ říká Pavel Durdil, marketingový ředitel 
iNETPrint.cz. Obě tyto kategorie jsou totiž velmi 
praktické a zaměstnanci je pravidelně používa-
jí. „Téměř 80 % lidí, kteří dostanou propagační 
propisku, si ji ponechá a píše s ní. Díky tomu tak 
každý den vidí logo společnosti, od které propis-
ku dostal,“ dodává Pavel Durdil. 

Celoroční propagace za pár korun
Toužíte po propagaci 365 dni v roce? Pak vsaďte 
na kalendáře a diáře. Více než 75 % lidí si je to-
tiž umístí na viditelné místo v domácnosti nebo 
v kanceláři a pravidelně je používá. 

Vánoční dárky
Pokud už začínáte vymýšlet vánoční dárky pro 
zaměstnance i klienty, dáme vám pár tipů. Ženy 
milují praktické dárky, pánové pak nejradši do-
stávají elektroniku včetně USB disků, power 
bank nebo bezdrátových nabíječek. A pokud si 
nejste jisti, ve všech průzkumech se na prvních 
místech objevuje jídlo (med, dobrá káva nebo 
čokoláda) nebo víno. Vsadíte-li na balíček něko-
lika produktů, který navíc doplníte milým vzka-
zem, nemůžete nic zkazit.

www.inetprint.cz

Věděli jste, že…

89 % 66 % 53 %lidí si vybaví, od koho 
reklamní předmět dostalo?

lidí si vybaví sdělení 
na reklamním předmětu?

lidí používá propagační 
předměty alespoň jednou týdně?

Poznejte sílu
reklamních předmětů
Reklamní předměty jsou součástí téměř každé firemní propa-
gace. A má to svůj důvod! Vhodně zvolené reklamní předměty 
mohou být totiž nositeli vašeho brandu po velmi dlouhou dobu. 
Zajímá vás, jak vybrat ty nejvhodnější předměty a co si vlastně 
zaměstnanci i klienti přejí nejvíce? V iNETPrint.cz vám poradí.

www.inetprint.cz
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Po celou dobu si firma udržuje charakter rodin-
ného podniku, kde jsou mezilidské vztahy stejně 
důležité jako profesionální pracovní výkon a efek-
tivita. Kombinace čtyř firemních hodnot, kterými 
jsou nezávislost, udržitelnost, závazek a dokonalý 
servis, určuje způsob podnikání a způsob práce více 
než 7400 zaměstnanců Gebrüder Weiss ve všech 
jeho 170 pobočkách po celém světě a odlišuje tento 
logistický brand. 

Provozování poboček na vlastních pozemcích za-
jišťuje firmě vysokou míru nezávislosti na bankách 
a dalších institucích. Ta firmě umožňuje, aby sama 
určovala směr a rychlost svého rozvoje.

Účast na výzkumu, testování a aktivní využití al-
ternativních pohonů, jako je LNC, CNC, elektromo-
bilita či zelený vodík v nákladní dopravě, výstavba 
solárních elektráren na střechách vlastních logis-
tických objektů nebo podpora sociálních projektů, 
dokládají vztah k udržitelnému rozvoji ve smyslu 
obchodním i komunitním. 

Odpovědný přístup ke všem závazkům a respekt 
vůči zákazníkům i zaměstnancům přinášejí loajali-
tu a důvěru členů „oranžového“ týmu ke společnos-

ti. Řada pracovníků působí v Gebrüder Weiss ně-
kolik desítek roků. Je tomu tak i v České republice, 
kde společnost brzy oslaví 30 let působení. 

Touha po dokonalých službách vede Gebrüder 
Weiss k digitalizaci zákaznického prostředí, využití 
moderních technologií, optimalizaci procesů a pře-
devším nabídce zcela individuálních, komplexních 
logistických řešení pro specifické potřeby konkrét-
ních klientů. Díky široké mezinárodní síti je firma 
schopna nabídnout globální řešení. Nejvyšším cí-
lem je poskytování služeb nejvyšší kvality - Service 
Excellence neboli dokonalý servis. 

Oranžový svět Gebrüder Weiss získal svůj korpo-
rátní odstín těsně po 2. světové válce díky spontán-
ní reakci tehdejšího ředitele společnosti Ferdinanda 
Weisse. Bylo potřeba přepravovat, vozů se nedostá-
valo, a tak byl nasazen i vůz, který čekal na nový lak 
a byl natřen pouze základovou oranžovou barvou. 
V té době jezdila většina vozů šedivých nebo zele-
ných, a proto si zákazníci oranžového vozu všímali. 
Díky jejich pozitivní zpětné vazbě Ferdinand Weiss 
tehdy rozhodl o tom, že vozy budou takto oranžové 
všechny. V kombinaci s jednoduchými bílými nápi-
sy Gebrüder Weiss tak vznikl základ vizuální identi-
ty, kterou značka používá dodnes.

Gebrüder Weiss chápe svůj slogan „GW znamená 
pohyb“ nejen ve smyslu fyzické přepravy zboží, ale 
usiluje také o posun v myšlení lidí. Jenou z mnoha 
aktivit je sbírka České asociace paraplegiků, která 
vznikla z podnětu a s podporou Gebrüder Weiss ČR 
a má pomoci lidem s poškozením míchy k návratu 
do aktivního života.

www.gw-world.com

Nejstarší
spedice světa

Za více než 500 let svojí existence nasbírala nejstarší logistická společnost 
Gebrüder Weiss nekonečnou řadu zkušeností a dokázala se přizpůsobit 
měnícím se podmínkám nejrůznějších trhů v průběhu historie.
Milánská kurýrní služba, kterou už v roce 1474 začaly pro město Lindau pro-
vozovat rodiny Spehler a Weiss, byla první pravidelnou dopravní linkou spo-
jující oblasti Bodamského jezera a italského Milána. Od roku 1823 je firma ve 
výhradním vlastnictvím Josefa Weisse, který společně se svými bratry, Leon-
hardem a Johannem, pokračoval v obchodování pod novým názvem: Spedice 
Gebrüder Weiss. 

www.gw-world.com
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Na českém trhu se na podobné instalace specia-
lizuje společnost S-Power Energies. Firmám, kte-
ré chtějí snížit své náklady na provoz co nejdříve, 
doporučuje jednatel firmy Jaroslav Šuvarský menší 
fotovoltaické sestavy do velikosti 100 kWp. Insta-

lace je v takovém případě rychlá a vyplatí se i bez 
dotace.

Jak zjistím, jestli je pro mou firmu 
fotovoltaika vhodná a jak velká by 
případně měla být?

Ideální je rovnou se poradit s odborníkem. V na-
šem případě stačí zavolat na infolinku 222 701 258 
nebo na našich webových stránkách s-power.
cz vyplnit kontaktní údaje. Ozveme se zpět a vše 
probereme – buď po telefonu, nebo osobně. Obecně 
ale platí, že fotovoltaika se hodí pro jakoukoli firmu, 
která každý den odebírá velké množství elektřiny. 

Co se týče velikosti, trik je v tom dimenzovat foto-
voltaiku tak, aby se okamžitě zužitkovalo maximum 
vyrobené energie. Větší elektrárna totiž paradoxně 
nemusí znamenat větší úsporu. 

Copak víc elektřiny neznamená 
větší úsporu?

Pokud se bavíme o levnějších systémech bez bate-
rie, tak ne. Otestovali jsme, že u takových sestav bývá 
nejefektivnější, když vlastní zdroj pokrývá zhruba 
třetinu celkové spotřeby podniku. Pak téměř nedo-
chází k přetokům do sítě. Firmy spotřebují téměř 
vše, co vyrobí, a úspora je díky tomu nejvyšší možná. 
Společnostem s roční spotřebou kolem 60 MWh tak 
doporučujeme elektrárnu o výkonu 20 kWp. 

Jak dlouho trvá pořízení takové elektrárny?
Vše může být otázkou několika měsíců – to je 

právě kouzlo jednoduchých systémů pořízených 
bez dotace. Vyřizování podpory totiž může trvat 
i dva roky. Úspora díky dotaci se při takovém če-
kání v podstatě vynuluje ušlým ziskem. Proto do-
poručujeme čerpat dotace jen u opravdu velkých 
a nákladných instalací s bateriovými úložišti, kde 
dotace představuje výraznou položku. 

Na kolik zmiňovaná menší 
fotovoltaika vychází?

V S-Power Energies v současnosti nabízíme fir-
mám dvě unifikované sestavy o instalovaném výko-
nu necelých 10 a 20 kWp. Menší sestava S-Power 
CORP s 22 fotovoltaickými panely a třífázovým 
střídačem vychází na necelých 245 000 Kč bez DPH, 
větší S-Power CORP+ s 44 panely a třífázovým stří-
dačem vyjde na necelých 425 000 Kč bez DPH. 

Podstatnou výhodou těchto sestav je minimální 
administrativní zátěž. Není u nich nutné vyřizovat 
stavební povolení a sestava S-Power CORP nevyža-
duje ani licenci na výrobu elektřiny. U S-POWER 
CORP+ už je tato licence potřeba, nicméně jde jen 
o několik administrativních úkonů, které za klienta 
kompletně vyřídíme. V obou případech není nutné 
mít v podniku ani tzv. odpovědnou osobu, která má 
řízení elektrárny na starosti. 

Pamatujete na doby, kdy pořízení vlastního zdroje dávalo smysl jen s využitím dotační podpory? Tak to už je dávno 
pryč. Za poslední roky ceny technologií prudce klesly. Cena elektřiny naopak trvale roste. Kdo má vlastní nemovitost 
a chce snížit svoje náklady na energie, měl by zvážit pořízení střešní fotovoltaiky. Platí to zejména pro provozy s vysok-
ou každodenní spotřebou energie nebo teplé vody. A je jedno, zda jde o administrativní budovy, průmyslové podniky, 
chlazené sklady nebo wellness hotel. Díky energii ze slunce všechny tyto objekty můžou každoročně ušetřit i stovky 
tisíc korun. 

Jak je to s elektrárnami nad 20 kWp?
Ty označujeme S-Power CORP++ a přizpůsobu-

jeme je kompletně na míru klientovým potřebám 
a přáním. Jde o zcela individualizovaná řešení, 
takže i ceny jsou vždy individuální. Je třeba počítat 
s o něco složitější administrativou, ale opět maxi-
mum věcí řešíme za klienta my. 

Co všechno vlastně zahrnuje cena?
V S-Power Energies cena zahrnuje kompletní 

služby – od počátečních odborných konzultací 
a přípravy projektu, přes dodávku veškerých kom-
ponentů, montáž a elektroinstalace, až po souvi-
sející administrativu (např. vyřízení licence ERÚ 
u instalací nad 10 kWp) a revizi všech technologií.

U některých firem je nutné řešit například ještě 
statický posudek či administrativu související s po-
žární bezpečností – to se případně naceňuje zvlášť. 
Ale řada podniků tyto věci už má. 

Na jakou střechu se dá fotovoltaika umístit? 
Solární elektrárna může být jak na ploché, tak 

i na šikmé střeše. Podstatná je její orientace na již-
ní, eventuálně jihovýchodní nebo jihozápadní stra-
nu. U šikmé střechy postačí k instalaci 22panelové 
elektrárny plocha o velikosti 60 m2, v případě ploché 
střechy potřebujeme na stejný počet panelů 120 m2. 

Dá se fotovoltaika chápat 
i jako výhodná investice?

Určitě. Instalací vlastního zdroje si firmy v pod-
statě fixují cenu elektřiny na 25 let a chrání se tak 
před jasným trendem rostoucích cen energií. Cena 
elektřiny se tak dá srazit pod 1 Kč/kWh. Při využití 
vlastního zdroje totiž zcela odpadá poplatek za OZE 
a za distribuci elektrické energie, které normálně 
tvoří až polovinu ceny. 

Vedle úspor ale fotovoltaika reálně předsta-
vuje investici s výhodným ročním výnosem. Ten 

se u zmíněných sestav S-Power CORP a S-Power 
CORP+ aktuálně pohybuje v rozmezí 3,3 – 9,9 %. 
Jakékoli zdražení elektřiny tato čísla navíc ještě zvy-
šuje. Čili výnos je jistý a riziko minimální, protože 
životnost fotovoltaiky je několik desetiletí.

Instalace FVE pro Stanici technické kontroly 
o celkovém výkonu 15,4 kWp.

Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti  
S-Power Energies, s.r.o.

Instalace fotovoltaiky S-Power CORP++ 
Tuchorazy o výkonu 204,5 kWp.

Instalace S-Power CORP++ o výkonu 99,4 kWp 
pro výrobní závod v Šumvaldu.

Sestava S-Power CORP pro Dvořák pekárenské 
stroje o výkonu 9,75 kWp.

Střešní fotovoltaika S-Power CORP pro čerpací 
stanici CarOil o výkonu 28,16 kWp.

Sestava S-Power CORP+ pro kancelářskou a skladovou budovu INTE KÄRCHER. www.s-power.cz

Firmám se střešní 
fotovoltaika vyplatí. 
I bez dotace

https://www.s-power.cz/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.s-power.cz/kontakty/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.s-power.cz/kontakty/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.s-power.cz/fve-pro-firmu-s-power-corp/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.s-power.cz/fve-pro-firmu-s-power-corp/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.s-power.cz/fve-pro-firmu-s-power-corp-plus/?utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
https://www.youtube.com/watch?v=JtTrXxGReO8&utm_source=brandandstories.cz&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=202105_brandandstories_pr
http://www.s-power.cz
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Zisk tohoto prestižního ocenění je důkazem, 
že ambiciózní firmy se skvělou perspektivou do 
budoucnosti můžou vyrůst i na malém městě ze 
skromných počátků a bez zahraničního kapitálu. 
Servisbal je určitě dobrý příklad, vždyť před 27 lety 
to byl jeden stůl a sklad, odkud zakladatelé, manže-
lé Horčičkovi, započali své podnikání. 

To, co rozhoduje o budoucím úspěchu firmy, je 
dobrá strategie a vize, kam má společnost směřovat, 
i odhodlání svému podnikání obětovat hodně času 
a úsilí. Nyní Servisbal zaměstnává přes 120 lidí a do 
jeho obalů je baleno rozličné zboží jak v ČR, tak 
i v zahraničí. Až příště nakoupíte přes internet, dost 
možná bude zásilka zabalena v obalech z Dobrušky, 
protože mnohými zákazníky Servisbalího e-shopu 
Eobaly.cz jsou právě známé české internetové ob-
chody.

O programu
Best Managed Companies je uznávaný globál-

ní program podporující rozvoj a oceňující kvalitu 
a úspěch předních soukromě vlastněných a říze-
ných společností. Staví na osvědčené globální me-
todice Deloitte, která hodnotí kvalitu řízení firmy 
a managementu v následujících oblastech: strate-
gické směřování, produktivita a inovace, firemní 
kultura, struktura řízení a finanční výkonnost. 

Program byl založen v roce 1993 v Kanadě a od 
té doby představuje nejvýznamnější podnikatelské 
ocenění svého druhu. Ocenění Best Managed je 
dnes vedle Kanady udělováno společnostem v Čes-
ké republice, Německu, USA, Číně a v dalších ze-
mích.

Hodnocení se zaměřuje na celkové obchodní vý-
sledky a udržitelný růst společnosti, ale měří více 
než jen finanční výkonnost. Oceňuje úsilí celé orga-
nizace a jejího managementu.

Ocenění pro Servisbal  
a kvalitu jeho vedení

Účast v programu obnáší docela dost práce 
a nejedná se o pouhou formalitu. Deloitte Private 
se Servisbalem realizoval nejprve workshop, kte-
rého se účastnil celý top management společnosti. 
Zde již zástupci Deloittu Private získali představu 
o vnitřním fungování firmy, zároveň byla Servisba-
lu poskytnuta zpětná vazba ohledně slabých a sil-
ných stránek v souvislosti s metodikou programu. 
Následně společnost dostala za úkol vypracovat 
obsáhlou přihlášku. Jejím autorem se v Servisba-
lu stal výkonný ředitel p. Lukáš J. Horčička. Tento 
dokument je strukturován podle metodiky Deloittu 

Společnost Servisbal Obaly s.r.o. se sídlem 
v Dobrušce se zabývá tvorbou obalových 
řešení převážně z vlnité lepenky. Ve svých 
návrzích obalu klade důraz nejenom na ochranu 
balených produktů, ale také na všechny 
navazující procesy. Tedy, aby se s obalem 
snadno manipulovalo, bylo možné ho úsporně 
skladovat a efektivně přepravovat.

Za své obaly získal Servisbal velké množství 
českých i zahraničních ocenění, mezi nimi 
Worldstar for Packaging v celosvětové obalové 
soutěži. V žebříčku časopisu Forbes byl zařazen 
mezi 150 nejvýznamnějších českých rodinných 
firem. Společnost je členem PACKSYNERGY 
– evropské obalové sítě, která propojuje firmy 
z 21 zemí.

Servisbal dále provozuje internetový obchod 
Eobaly.cz, jehož prostřednictvím nabízí velmi 
široký sortiment obalů s doručením do 24 hodin.

Majitelé společnosti: rodina Horčičkových
Počet zaměstnanců: 120
Tržby 2020: 370 mil Kč

CZECH BEST MANAGED COMPANIES
Ocenění pro nejlépe řízené firmy putuje 
do Dobrušky, získal ho Servisbal
V rámci programu CZECH BEST MANAGED COMPANIES jsou v České repu-
blice od roku 2019 oceňovány firmy s nejlepší úrovní managementu, skvě-
lou firemní kulturou a perspektivou zdravého růstu v budoucnu. Letos je mezi 
oceněnými i firma z „regionu“, a to Servisbal Obaly, výrobce obalů z Dobrušky 
v kraji pod Orlickými horami.

a zaměřuje se především na již zmiňovaná základní 
kritéria, podle kterých se indikuje úspěšná společ-
nost s velkým potenciálem růstu. 

Na základě workshopu a zpracované přihlášky 
následovalo vyhodnocení. Společnosti, které titul 
získaly, byly vybrány nezávislou odbornou porotou 
složenou ze seniorních zástupců předních institucí 
v souladu s pravidly globálního programu Best Ma-
naged Companies.

Jedná se o velmi prestižní ocenění. Servisbal se 
tak nachází ve společnosti uznávaných firem. Z mi-
nulého ročníku jmenujme za všechny např. Zásil-
kovnu, Pilulka Lékárny nebo LIKO-S. Ocenění je 
potvrzením správnosti směřování společnosti.

Jistě není náhoda, že nejdůležitější kritéria pro 
úspěch v soutěži mají zároveň dlouhodobě velkou 
váhu ve firemní strategii Servisbalu. Společnost 
je dlouhodobě známa pro svou vysoce rozvinutou 
a udržovanou firemní kulturu, důraz na inovace 
i pevnou finanční kondici. 

Mezi zákazníky Servisbalu patří i známý 
český výrobce Meopta Optika

Cenu za Servisbal přebírá její ředitel Lukáš J. Horčička a finanční ředitelka Andrea Kubíčková

Jsme členy prestižní obalové sítě Packsynergy



V české fi rmě Presco Group, působící na trhu již více než 25 let, se před pár lety sešel tým lidí, kteří mají rádi výz-

vy, nebojí se přicházet s neotřelými nápady, milují design a sledují nejnovější trendy. Díky nim se zrodila originální 

značka BAAGL a s ní kolekce výjimečných aktovek, batohů a celé řady dalších školních potřeb.

Aktovky a batohy značky BAAGL jsou vyvíjeny s důrazem na kvalitu, odolnost, ergonomii, správné držení těla a vy-

sokou efektivitu odvětrávání. Fyzioterapeuti se shodují, že důležitou součástí školních aktovek či batohů je propra-

covaný systém zádového polstrování, který minimalizuje pocení, a především umožňuje zdravé každodenní nošení.

ERGONOMICKÉ SYSTÉMY AKTOVEK A BATOHŮ BAAGL

AIR ERGO ANATOMIC SYSTEM
Ergonomicky tvarovaná záda s prodyšným zádovým systémem umožňujícím 

optimální přizpůsobení zádům dítěte. Modely s AIR ERGO ANATOMIC sys-

témem jsou navrženy tak, aby unesly těžší náklad při maximalizaci stability 

a rozložení váhy, a to díky přidanému zesílení mezi pěnovými vrstvami.

ERGO ADJUSTABLE SYSTEM
Ergonomicky tvarovaná záda s posuvným zádovým systémem umožňují snad-

né přizpůsobení různé délce zad dítěte. Správné proudění vzduchu zajišťují 

pěnové výztuže s povrchem ze 3D síťoviny a  systémem vzdušných kanálků. 

Vzdušný proud mezi jednotlivými polštářky záda velice efektivně odvětrává.

www.baagl.cz

Live for the story_

INSPIRUJTE SE 
VE SVĚTĚ FOTOGRAFIE
CASHBACK AŽ 10 400 KČ

Udělejte radost sobě nebo svým blízkým novým fotoaparátem nebo objektivem Canon. Za nákupy v rámci Letního cashbacku Canon získejte 
zpět až 10 400 Kč. Termín akce od 15. 4. 2021. Více na www.canon.cz/letnicashback
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Xyladecor a Luxol
produkty prémiové kvality

Letošní novinka Xyladecor EXTREME je skvě-
lým pomocníkem v péči o dřevo v exteriéru a za-
jišťuje mu ochranu až na 12 let. Jde o středněvrst-
vou super prémiovou olejovou lazuru na vodní 
bázi. Díky technologii StayCleanTM zůstává povrch 
dřeva mnohem déle odolnější a estetičtější. Jedná 
se o samočistící nátěrový film, který díky aktivním 
molekulám zabraňuje kontaminaci ošetřeného 

povrchu. Balance technologie zajišťuje, že lazura 
vyniká přednostmi produktů na rozpouštědlové 
i vodní bázi, kdy kombinuje dlouhou dobu zpra-
covatelnosti s rychlým schnutím a dlouhodobou 
ochranou. Díky těmto revolučním technologiím je 
tedy nátěr odolný vůči extrémním povětrnostním 
podmínkám a biokorozi, nepraská, je elastický 
a rychleschnoucí. Lazura je po 20 minutách suchá 

na dotek, již po 2 h chrání dřevo proti dešti a po 
4 h ji lze přetírat. Xyladecor EXTREME se snadno 
aplikuje, minimálně zapáchá a nabízí vydatnost až 
15 m2/l. Nátěr chrání dřevo v exteriéru proti UV 
záření a nepřízním počasí.

Výběr ze základních 40 odstínů nabízí Xyla-
decor Velvet. Jde o středněvrstvou tónovatelnou 
lazuru na vodní bázi, která je z poloviny tvořena 
přírodními oleji. Hlavním benefitem je tzv. Soft 
Touch Technologie, která zvyšuje přirozenou krá-
su dřeva a nechává tak vyniknout jeho měkkému 
a sametovému nádechu. Nátěr je vhodný pro ex-
teriéry i interiéry. Nezapáchá, hluboce penetruje 
a druhou vrstvu můžete aplikovat již po 8 hodi-
nách od prvního nátěru. 

Produkty značky LUXOL patří mezi skutečné 
klenoty výrobního trhu. Úplně první lazura se za-
čala vyrábět již v 70. letech v Opavě společností Ba-
lakom a velmi rychle si získala důvěru zákazníků, 
jejichž oblibě se těší dodnes. Důležitým mezníkem 
se stal rok 1974 a zavedení výroby práškových a ná-
těrových hmot a lazurovacího laku. Výroba LUXO-
Lu nastartovala novou éru moderních technologií, 
která nabídla vedle klasických fermeží inovativní 
formu pro ochranu dřeva. Od této doby je značka 
Luxol synonymem pro tradici, rodinné hodno-
ty a teplo domova. Nově se také snaží zaujmout 
i mladší generaci, a to zejména produkty Luxol 
Dekor a Luxol Originál Vintage, které přináší nejen 
skvělé vlastnosti, ale zároveň i trendy odstíny.

XYLADECOR, značka prémiových produktů pro ochranu a dekoraci dřeva, neustále pracuje na inovativních řešeních, 
která posunují péči o dřevo o krok napřed. I díky tomu nabízí ty nejlepší produkty, které poskytují ochranu a zároveň 
udržují a posilují přirozené vlastnosti dřeva už více než 40 let. Speciální složení výrobků navíc zajistí to, že vaše dřevo 
bude v těch nejlepších rukou.

Dnes již klasikou v péči o dřevo jsou produkty z řady Luxol Originál. Díky vylep-
šené receptuře chrání tenkovrstvá olejová lazura Luxol Originál dřevěné předmě-
ty proti povětrnostním vlivům a UV záření. Navíc nabízí bohatý výběr zajímavých 
odstínů, které zvýrazňují přirozenou strukturu dřeva. Díky speciální technologii 
vody v oleji nátěr lépe penetruje do dřeva, zvyšuje jeho vodoodpudivost a zaru-
čuje rovnoměrný rozliv. Poslední novinkou této řady je Luxol Originál AQUA. 
Jde o tenkovrstvou olejovou vodou ředitelnou lazuru pro dekorativní nátěry dřeva 
v exteriéru. Chrání dřevo proti UV záření, je rychleschnoucí, dodává mu matně 
saténový vzhled, zajišťuje zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost nátěru 
a mechanickou odolnost. Díky krémové konzistenci se snadno aplikuje a již po 20 
minutách je odolná vůči prachu, po 90 minutách pak i vůči dešti. Jedná se o barvu 
typu 2v1, takže při běžném použití lze lazuru aplikovat bez základního nátěru. 

Pokud ale toužíte po svěžích neotřelých barvách, vyzkoušejte Luxol Dekor. Jde 
o krycí olejovou lazuru na vodní bázi pro dekorativní nátěry, která je vhodná jak 
do interiéru, tak i exteriéru. Zajišťuje vysokou přilnavost nátěru, mechanickou 
odolnost a je rychleschnoucí. Luxol Dekor zachovává viditelnou strukturu dřeva 
a můžete si vybrat celkem z 10 trendy odstínů. Lazura zároveň chrání dřevo proti 
UV záření a dodává mu matně saténový vzhled.

www.xyladecor.cz | www.luxol.cz

www.xyladecor.cz
www.luxol.cz




LightingPad – užijte si osvětlení jako nikdy předtím



Barevné kombinace: 
Palisandr Santos/Black ink: 
560-571/ Vario*: 560-475
Palisandr Santos/Bílá:
560-665/ Vario*: 560-664

Černá třešeň/Black ink: 
560-572/ Vario*: 560-476 

Klasický dub/Grey dawn: 
560-574/ Vario*: 560-573
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Svítidla Lighting Pad Lounge jsou naprosto jedinečná. Nadčasová kompozice stylu, 
akustiky a osvětlení. Horní část svítidla je vyrobena z velmi kvalitně modelovaného dřeva, 
které doplňuje akusticky účinně tvarovaný materiál ve spodní části. Výsledkem je diskrétní 
zařízení s inteligentními funkcemi charakteristické vzdušným, měkkým tvarem, neoslňujícím 
světlem a hřejivým vzhledem dřevěného materiálu.

Velmi pečlivá volba domácích přírodních materiálů, tedy dřeva a ovčího rouna, použití 
nejnovějších účinných LED systémů a německá výroba zajišťují, že je každé svítidlo Lighting 
Pad Lounge jedinečné a splňuje požadavky udržitelnosti.

Základní technické údaje

Rozměry    696 x47mm
Teplota bílé  2700 až 4000 K, 54 W, až do 3500 lm 
CRI    > 90
Stupeň krytí  IP 20 
Akustický prvek absorpce třídy B 
Ovládání   Stmívání pomocí gest, ovládání snímačem, aplikací / Bluetooth 
   nebo dálkovým ovladačem, manuální plynulé nastavení výšky 
   (verze Vario) 
Design   Dietrich F. Brennenstuhl



Úhel světla

Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Pekařská 628/14

155 00 Praha 5

tel.:  + 420 241 095 000

e-mail:  info@hafele.cz

web:  http://www.hafele.cz*Vario: plynulé nastavení výšky

člen skupiny

www.hafele.cz

www.hafele.cz


Nadační fond Daruj vlasy
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V pořadí 119. paruku
jsme předali Emičce. 

Emička o své vlásky přišla vlivem onkologického 
onemocnění a přála si opět vytvářet culíky z vlasů. 
Také jí nebyly příjemné pohledy ostatních lidí, kte-
ří na ni pohlíželi jako na někoho, kdo je nemocný 
i přes to, že léčbu už měla ukončenou.

Paruku, kterou Emička dostala, dříve nosívala Mar-
kéta Konvičková, ta už ji ale nepotřebovala a tak 
paruka mohla udělat radost zase někomu jinému. 

Stává se totiž, že některé žadatelky nosí paruku 
pouze dočasně, než jim opět dorostou vlasy. Po-
kud je paruka v dobrém stavu, speciálně ji vyčistí-
me a můžeme ji předat dále.

Emička si přála paruku v odstínu ”špinavé blond” – 
světle hnědé. Její přání jsme se snažili splnit a nyní 
si již může opět vytvářet své vysněné culíky.

Zajímá vás více příběhů?
Příběhy si můžete přečíst zde:
https://www.darujvlasy.cz/komu-jsme-pomohli/ 

Nadační fond Daruj vlasy byl založen v roce 2016, kdy jsme jako majitelé 
prosperující firmy ProfiBeauty s.r.o. chtěli věnovat část svých financí 

na dobrou věc a pomoci lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Veronika Suchá & Ondřej Suchý

Náš příběh
Nemohli jsme najít nadaci, která by byla zcela transparentní a tak získala naši 
důvěru. Rozhodli jsme se tedy, že využijeme zkušeností z naší firmy ProfiBeauty 
s.r.o. a založíme svůj vlastní Nadační fond. Zabýváme se výkupem, zpracováním 
a výrobou vlásenkářských výrobků z lidských a syntetických vlasů. Nadbytek 
vlasů pro výkup nás přesvědčil, že by se daly vlasy od dárců využít i pro dobrou 
věc a mohli jsme z nich tak vyrobit paruky pro naše žadatele. 

Naprosto transparentní proces
Prioritní pro nás bylo, aby byl celý proces naprosto transparentní a každý dár-
ce měl možnost vidět, jak se s jeho dary nakládá. Podařilo se nám celý mecha-
nismus vymyslet a tím realizovat náš sen, který jsme proměnili ve skutečnost 
v podobě vzniku Nadačního fondu Daruj vlasy. Ve své činnosti nemá obdoby 
v celosvětovém měřítku, což prokazujeme množstvím předaných paruk našim 
žadatelům. 

Naše poslání
Nadační fond Daruj vlasy byl založen za účelem poskytnutí podpory v těžkých 
životních situacích pacientům, u nichž vlivem těžkého onemocnění a vedlejších 
účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů. Primárně je tak naše pomoc zaměřena pře-
devším na onkologické pacienty procházející chemoterapií, neboť právě během 
této léčby pacienti přichází o vlasy. Samotná onkologická léčba je velmi náklad-

ná, a tak pro mnohé pacienty není myslitelné vkládat další finance do svého 
vzhledu, tedy do nákupu paruky. Většina pacientů tak musí přetrpět toto období 
bez paruky nebo v šátku a sledovat soucitné pohledy lidí na ulici. Lidé, kteří ale 
bojují se zákeřnou chorobou, nestojí o soucit, chtějí jen dál žít svůj život stejně 
naplno jako předtím, než jim byla diagnostikována zhoubná rakovina. A právě 
proto vznikl náš nadační fond Daruj vlasy.

Nikomu ještě nepomohla lítost, pomáhat můžeme jen činy! 
Nadační fond Daruj vlasy chce maximálně podpořit psychickou stránku onko-
logických pacientů, pacientů s alopecií nebo pacientů po traumatických udá-
lostech, jenž trpí částečnou či úplnou ztrátou vlasů. Psychická pohoda u těžce 
nemocných pacientů je nesmírně důležitým faktorem vedoucí k pozitivní změně 
zdravotního stavu. Naším záměrem je tak zajistit jim paruku na míru, kterou pro 
nás zhotoví hlavní partner NF, společnost ProfiBeauty s.r.o. 

Naše cíle
•  Pomoc onkologicky nemocným pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem vedlej-

ších účinků léčby
•  Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy vlivem alopecie
•  Pomoc pacientům, kteří přišli o vlasy v důsledku traumatické události (popá-

leniny, autonehody, operace hlavy apod.)
•  Pomoc dětem se závažnými onemocněními

Jak mohou pomoci firmy? 
Finančním darem na transparentní účet: 2501085558/2010

Dary poskytnuté Nadačnímu fondu Daruj vlasy je možné odečíst od základu daně podle § 15, odst. 1 Zákona o dani z příjmu.

www.darujvlasy.cz 

„Dobročinnost je výjimečný stav,  
kdy se z lhostejného proudu člověčiny oddělí skutečná lidskost,  

aby pomohla trpícímu.”
Milan Rufus, slovenský básník a esejista

Jeden z našich příběhů | Komu jsme pomohli | PARUKA PRO EMU

https://www.darujvlasy.cz/komu-jsme-pomohli/
www.darujvlasy.cz


51

Zlaté Slazení

Prémiové vlastnosti
Poctivých sirupů
v online kampaních

Na podzim minulého roku se firma TANNE TRA-
DE GROUP s.r.o. rozhodla využít skutečnosti, jak sil-
né pozitivní reakce vyvolává, když má zákazník pří-
ležitost produkt ochutnat a třeba přivonět si k němu. 
Změnila tedy strategii ve svém online působení. 
Přešla zásadním způsobem na konverzní cílení a to 
pomocí řady atraktivních benefitů. Na otázky, jak se 
jí to dařilo, odpovídala Ing. Barbora Hlávková, která 
má v TTG na starosti online marketing.

Jaký byl start online kampaní a Váš cíl?
Na začátku tohoto roku jsme se rozhodli oslo-

vit nové zákazníky pomocí online marketingu. Do 
online prostředí jsme vstupovali s jasnou strategií: 
akvizice nových zákazníků prostřednictvím řady 
(neočekávaných) benefitů včetně možnosti ochut-
nat produkty, které zákazník nezná, nechtěl a neob-
jednal. Cílem je však současně vhodným způsobem 

oslovit i zákazníky stávající a vyzvat k opětovnému 
nákupu. Hlavním prodejním online kanálem je 
e-shop www.ZlateSlazeni.cz. Navíc jsme si vytvořili 
podpůrné landing page pro různé cílové segmenty 
a produkty.

Jak je postavena komunikační  
strategie Poctivých sirupů?

Komunikační strategie využívá komunikaci hlav-
ních výhod, užitků a komunikaci přínosu produktu 
pro uživatele. Cílem je oslovit uživatele, kteří by se 
rádi vyhnuli slazení bez bílého cukru. Ukazujeme 
uživatelům, že si mohou dopřát sladkou chuť bez 
zvyšování hladiny krevního cukru v krvi. Využívá-
me vizuály, které mají v lidech vzbudit touhu po 
ochutnání Poctivých sirupů a chuť vyzkoušet sladit 
a péct se Zlatým slazením.

Jaké reklamní kanály využíváte?
Hlavní kanály, které využíváme, jsou sociální sítě, 

a to Facebook a Instagram. Převážně nastavujeme 
konverzní kampaně s událostí nákupu na e-shopu, 
které se dobře osvědčily. Zatím využíváme klasické 
formáty grafických bannerů v kanále vybraných 
příspěvků a stories na Facebooku a Instagramu. 
V reklamních kampaních bychom se neobešli bez 
remarketingu, který cílíme nejen na opuštěný košík.

Jaké jsou výsledky prodeje  
Poctivých sirupů v online prostředí?

Reklamou na Facebooku se nám podařilo pře-
svědčit stovky zákazníků k tomu, aby poprvé na 
e-shopu nakoupili a ochutnali Poctivé sirupy. U uži-
vatelů, kteří produkt neznají, se nám daří dosahovat 
nadprůměrné CTR. Podařilo se nám díky kampa-

ním meziročně zvýšit obrat na e-shopu o více než 
300 % a tento dále dynamicky roste. Podle statistik 
se již po prvním nákupu často stane produkt pro 
řadu zákazníků nezbytným. To vede až k 56% kvótě 
opakovaných nákupů na e-shopu. Během kampa-
ní sledujeme četné samovolné kladné hodnocení 
a zpětné vazby na produkty. Tyto zcela autentické 
sociální důkazy od zákazníků mají pozitivní vliv při 
rozhodování o nákupu u těch nových. Počet fanouš-
ků na Facebooku se nám podařil od začátku roku 
zdvojnásobit.

Jaké budou další kroky  
v online komunikaci?

Nyní dokončujeme e-book s recepty bez bílého 
cukru, kterým chceme oslovit uživatele pro sběr 
e-mailů. Věnujeme se neustálému testování, když 
kampaně ztrácí výkon, měníme kreativu, upravíme 
cílení a zkoušíme nové věci. V neposlední řadě pra-
cujeme na novém vzhledu e-shopu. Ale hlavně při-
pravujeme zcela nový nástroj zatím pod kódovým 
označením LF, který v testovacím režimu vykazuje 
vysokou schopnost mentálního příklonu a sounále-
žitosti zákazníků s našimi produkty. Nástroj, který 
v praxi silně uplatní dávno známou, ale někdy opo-
míjenou pravdu "Náš zákazník, náš pán". Moc se tě-
šíme, až ho veřejnosti a také čtenářům Vašeho časo-
pisu budeme moci představit. Stane se tak v druhé 
polovině tohoto roku.

TANNE TRADE GROUP s.r.o.
tel.: +420 606 026 880 
e-mail: sekretariat.cukrstop@gmail.com
www.ZlateSlazeni.cz
Facebook: cukrstopcz

TANNE TRADE GROUP s.r.o. je výrobcem Poctivých sirupů a Zlatého slazení. Tyto výrobky s unikátními vlastnostmi jsou 
slazeny sladidly rostlinného původu z rostliny Stévie. Výrobky se vyznačují lahodnou chutí cukru, nemají žádnou jinou 
chuťovou stopu, ale hlavně nezvyšují hladinu krevního cukru. Distribučními kanály jsou mnoho set prodejen zdravé 
výživy plošně v celé ČR, některé řetězce, lékárny, atp.

BUĎTE
HVĚZDOU
ZASEDAČEK

Diáře a notesy
pro náročné

www.presco.cz

www.ZlateSlazeni.cz


Lorem ipsum

5352

Program Czech Superbrands
Program Superbrands obnovil své působení 

v České republice v roce 2013. Od roku 2014 jsou 
značky vyhodnocovány nejen v kategorii spotřebi-
telských, ale také v oblasti podnikatelských či prů-
myslových (B2B) značek. Zatímco první z nich jsou 
veřejně známé a spotřebitelé se s nimi setkávají den 
co den v maloobchodním sektoru či sektoru slu-
žeb, podnikatelské značky jsou důležitými hráči ve 
specializovaných odvětvích průmyslu, zemědělství 
a obchodu.

Spotřebitelské a podnikatelské Superbrands da-
ného roku představují absolutní špičku mezi kon-
kurencí. Titulem Superbrands je vyslovován obdiv 
a skládána upřímná pocta jejím výsledkům v oblas-
ti budování úspěšné značky. 

Osobnost stojící za Czech Superbrands
Od samého působení soutěže u nás je s ním 

spojen ředitel Superbrands Česká republika – 
Mgr. Roman Sovják. Je duší, výkonným manažerem 
i autorem aranžmá velkolepých eventů při příleži-
tosti předávání cen oceněným. K soutěži ho přived-
la, jak už to tak bývá, náhoda. Kamarádka ho před-
stavila Andrásovi Wiszkidenszkému, regionálnímu 
řediteli Superbrands CE, přesně v době, kdy se chtěl 
vydat z oboru cestovního ruchu novým směrem. 
A tento projekt mu hned byl sympatickým, proto-
že oslovuje jednatele a majitele nejlepších značek 

a navíc důvodem setkávání s těmito významnými 
lidmi je něco pozitivního. Pro Romana se práce zvát 
osobně oceněné značky do programu Superbrands 
stala výzvou. Hned v úvodu si dodělal certifikace 
a dovzdělával se v oblastech branding-marketing- 
media. Bavilo ho poznávat značky z nejrůznějších 
oborů a na straně druhé spoluvytvářet promo zna-
ček v rámci programu Superbrands. Stejně jako dří-
ve v oblasti destinačního managementu i v projek-
tu Superbrands spojil akvizici značek s návaznou 
exekutivou. Součástí programu, kde se však Roman 
vždy nejvíce seberealizoval, jsou závěrečné galave-

čery. V tom se skutečně našel a dle úrovně eventů 
je znát, že ho to opravdu baví. Vytváří pro oceněné 
zážitky a na dramaturgii večera si dává vždy velmi 
záležet. Dle jeho slov chce přebírajícím cen zpro-
středkovat nejen zážitek hudební a společenský, ale 
chce je přivést do prostor, kam by se třeba privátně 
nedostali. Příkladem je třeba dvorana Národního 
muźea nebo sály Anežského kláštera či společenský 
sál České národní banky, apod. 

Filozofie soutěže
Nejdůležitějším cílem organizace Superbrands 

je nejen vzdát hold nejúspěšnějším značkám v ob-
lasti brandingu, ale také o získaném ocenění v co 
největší míře informovat spotřebitele a obchodní 
partnery. Snahou organizace Superbrands je také 
uvést do středu pozornosti spotřebitelů a odborné 
veřejnosti mimořádně silné značky působící na čes-
kém trhu a prezentovat příklady hodné následování 
pro účastníky trhu, kteří by se rádi rozvíjeli a inspi-
rovali od nejlepších. Za tímto účelem pořádá organi-
zace Superbrands pro oceněné značky každoročně 
společný PR a mediální program, do kterého jsou 
pozvány výhradně značky oceněné titulem Super-
brands a Business Superbrands daného roku.

Kdo může získat titul Superbrands
Udělení titulu Superbrands daného roku před-

chází vícekolové výběrové řízení. Do programu Su-
perbrands se jednotlivé značky nemohou přihlásit. 
Při nominaci se vychází z databáze všech registro-
vaných obchodních trade-mark značek, kterou pro 
tento účel uvolní Úřad průmyslového vlastnictví. 
Společnost Bisnode, přední světový poskytovatel 
obchodních informací, na základě obchodních dat 
a výsledků vytvoří seznam nominovaných kandi-
dátů. Dalším krokem je spotřebitelský průzkum, 
jeden z nejdůležitějších prvků výběrového řízení, 
v rámci kterého agentura INCOMIND na základě 
známosti a obliby zúží výběr na seznam semifinalis-
tů. Konečné slovo při udělování titulů Superbrands 
v daném roce má odborná komise Brand Council 
složená z profesionálů z oblasti byznysu, marketin-
gu, komunikace, médií a marketingového výzkumu. 
Na konci hodnotícího procesu získávají spotřebitel-
ské značky ocenění Superbrands, podnikatelským 
značkám je udělen titul Business Superbrands.

Marketingový program

SUPERBRANDS 
Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodno-
cení a oceňování obchodních značek. Od svého vzniku před více než 25 lety 
ve Velké Británii se rozšířil do více než 90 států světa. Identifikuje na základě 
sjednocených kritérií a metod nejlepší z nejlepších značek. Titul Superbrands 
je znakem speciálního postavení a uznáním vynikající pozice značky na lokál-
ním trhu. 

ředitel Superbrands Česká republika
Mgr. Roman Sovják
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Společenská odpovědnost firem:  
rezonuje životní prostředí  
a férovost k zaměstnancům

Rezonuje životní prostředí a péče o zaměstnance, 
podpora aktivit hlavně v ČR

Podle výzkumu Ipsos CSR & Reputation Research 2020 si více jak 50 % 
Čechů se společenskou odpovědností firem spojuje prospěšné aktivity 
spojené s ekologií a životním prostředím, následně péči firem o zaměst-
nance. Těmto oblastem by se podle Čechů měly velké firmy také primárně 
věnovat. (Viz graf Na jaké oblasti by se firmy měly soustředit)

Každý sektor má ale svá specifika. „Zatímco firmy nabízející služby by 
se podle Čechů měly více zaměřit na rozvoj společnosti a chování k zákaz-
níkovi, potravinové řetězce na své zaměstnance. Tabákové firmy a výrobci 
alkoholu by měli zejména kompenzovat negativní dopad svého byznysu 
na společnost, technologické a energetické firmy by se měly soustředit 

zejména na enviromentální témata,“ říká k výsledkům Hana Vejborná, 
analytička a realizátorka studie Ipsos CSR & Reputation Research. 

Podle naprosté většiny Čechů (91 %) by dopad CSR aktivit tuzemských 
firem měl být vidět zejména v České republice. Angažovanost výhradně 
v ČR požadují zejména starší lidé a lidé z menších sídel, mladší lidé a lidé 
z velkých měst schvalují i podporu orientovanou na zahraničí.

Jak moc je ale pro Čechy důležité to, jak se firmy chovají?
Z výzkumů Ipsos vyplývá, že vnímání firmy jako společensky odpověd-

né posiluje pozitivní vztah zákazníků k firmě a může také ovlivňovat ná-
kupní rozhodování. Více jak polovina populace (53 %) totiž deklaruje, že 
společenská odpovědnost firmy sehrává roli, když se rozhodují o nákupu. 

Na jaké oblasti by se firmy měly soustředit

Na co lidé kladou během covidu větší důraz než dříve
Poznámka: zobrazen rozdíl mezi dávám rozhodně/spíše větší důraz a dávám rozhodně/spíše menší důraz

Ochrana životního prostředí (ek. výroba, recyklace)

Férové chování k zaměstnancům

Projekty na ochranu životního prostředí (sázení stromů apod.)

Pozitivní dopad na českou ekonomiku

Pravdivá komunikace se zákazníky

Etika v podnikání

Boj proti globálnímu oteplování

Rozvoj moderních technologií, které pomáhají

Vzdělávání

Podpora rovnosti ve společnosti

Péče, ochrana a podpora zdraví

Podpora komunitního života

Péče, ochrana a podpora projektů pro znevýhodněné

Péče, ochrana a podpora projektů pro zvířata

Péče, ochrana a podpora projektů pro děti

Obrana demokratických hodnost, boj s dezinformacemi

Podpora řešení společenských problémů

Péče, ochrana a podpora projektů pro seniory

Humanitární pomoc

Péče ochrana a podpora zdraví ve společnosti

Pozitivní dopad podnikání firmy na českou ekonomiku

Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů

Obrana demokratických hodnost, boj s dezinformacemi

Férové chování ke svým zaměstnancům

Rozvoj moderních technologií tak, aby pomáhaly společnosti

Pravdivá komunikace se zákazníky, transparentnost

Podpora projektů zaměřených na ochranu životního prostředí

Péče, ochrana a podpora projektů pro seniory

Etika v podnikání

Vzdělávání

Péče, ochrana a podpora projektů pro znevýhodněné

Péče, ochrana a podpora projektů pro děti

Zapojení do boje proti globálnímu oteplování

Péče, ochrana a podpora projektů pro zvířata

Podpora řešení společenských problémů

Podpora komunitního života v místě Vašeho bydliště

Podpora rovnosti ve společnosti

Humanitární pomoc

Zároveň 65 % Čechů je ochotno si za produkt, který je společensky 
odpovědný, připlatit.

Na základě toho, jak se firmy s ohledem na CSR chovají, je lidé doporu-
čují nebo se naopak snaží od nich své okolí odradit. Tři čtvrtiny Čechů se 
ztotožňují s tvrzením, že společenská odpovědnost má stát v základních 
hodnotách každé firmy, vytváří pro zákazníka přidanou hodnotu a je 
trendem dnešní doby. CSR firem je tedy určitě téma, které v české společ-
nosti rezonuje a lidé skutečně kolem sebe vnímají to, jak se firmy chovají. 
Zároveň ale přiznávají, že je těžké se zorientovat v tom, která firma je spo-
lečensky odpovědná. Aktivně si o tomto tématu zjišťuje informace pouze 
čtvrtina populace, tedy o polovinu méně lidí než těch, kteří uvádějí, že je 
pro ně společensky odpovědné chování při rozhodování o nákupu důležité.

Pandemie zvýšila důraz na zdraví, podporu ekonomiky,  
ale i boj s dezinformacemi

Během pandemie narůstá důraz na CSR aktivity zaměřené na péči 
o zdraví (větší důraz než před pandemií na to klade 27 % populace) a na 
podporu české ekonomiky (18 %). Větší pozornost je věnována také 
životnímu prostředí (17 %) a boji s dezinformacemi a obraně demokratic-
kých hodnot (12 %), zatímco komunitní život, rovnost ve společnosti a hu-
manitární pomoc ustoupily do pozadí.

Péče o zdraví je nyní důležitější pro ženy a také lidi s vyšším vzděláním. 
Témata obrana demokratických hodnot a boj s dezinformacemi akcentují 

hlavně mladí lidé a lidé s vyšším vzděláním. (Viz graf Na co lidé kladou 
během covidu větší důraz než dříve)

Z výzkumu Ipsos vyplývá, že společenská odpovědnost může mít reál-
ný dopad na business firmy. Veřejnost dokáže ocenit jakékoliv prospěšné 
aktivity, firmy by se ale společenské odpovědnosti měly věnovat kon-
cepčně, komunikovat ji a vysvětlovat, pokud z ní chtějí získat finanční či 
nefinanční benefity. Očekávání veřejnosti firmám napoví, které aktivity 
mohou mít v tomto ohledu největší potenciál.

50 %

44  %

22 %

21 %

18 %

16 %

16 %

11 %

11 %

11 %

9 %

8 %

7 %

7 %

5 %

5 %

5 %

4 %

19 %

Společenská odpovědnost firem (CSR, Corporate Social Responsibility) znamená, že kromě snahy o zisk a ho-
spodářskou prosperitu by firmy dobrovolně, nad rámec zákonných povinností, měly jednat tak, aby vytvářely pozitivní 
či minimalizovaly svůj negativní dopad na životní prostředí, rozvoj společnosti, zaměstnance, zákazníky a dodavatele. 
Společenská odpovědnost nemá ale přesně danou definici toho, co má splňovat či jak má být v praxi realizována. 
V čase se vyvíjí společně s tím, jak je vnímána role firem a důležitost jednotlivých témat. 

Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2020

Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2020
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Zdroj:
Studie Ipsos CSR & Reputation Research je reali-
zována od roku 2010. Poslední vlna výzkumu byla 
realizována v prosinci roku 2020 na reprezentativ-
ním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 

let. Celkem se ho zúčastnilo 1044 respondentů. Výzkum byl realizo-
ván pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. V rámci studie proběh-
lo také 12 kvalitativních hloubkových rozhovorů s  experty, kteří se 
zaměřují na oblast společenské odpovědnosti. 



Franšízing umožňuje začít podnikat v relativ-
ně velmi krátké době. Do cca. 3-4 měsíců po zaško-
lení a řádné přípravě ze strany franchisora - majite-
le franchisového konceptu - je možné zahájit vaše 
aktivity na českém a slovenském trhu, a to pod 
zavedenou, prověřenou a úspěšnou mezinárodní 
franšízovou značkou, která „přežila“ i dlouhou ko-
vidovou krizi v letech 2020 - 2021.

Franchisová metoda podnikání snižuje nejen 
rizika, ale nabízí i zajímavé výnosy a zhodnoce-
ní vašeho vlastního kapitálu. Spolupráce se zná-
mou a v praxi prověřenou značkou na různých 
mezinárodních trzích je bezpečnější a výhodná 
pro příjemce franchisových a master franšízových 
licencí.

Franšízor nabízí franšízantům osvědčený pod-
nikatelský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „fran-
chisového balíku“ pro úspěšné vybudování jejich 
vlastních franchisových podniků.

Franšízant přináší do této spolupráce kapitál 
pro vybudování a provoz své franšízové provozov-
ny, zůstává právně a ekonomicky samostatným 
podnikatelem a je aktivně zapojen do operativního 
řízení svého podniku.

Zájem o franchising na českém a slovenském 
trhu stále stoupá. Potvrzují to nejen průzkumy 
trhu, ale i růst počtu franchisových systémů. „Rád 
Vám poradím, na základě mých mnoholetých 

praktických zkušeností, kde a jak hledat zajímavé 
franchisové koncepty, jak se připravit na jednání 
a jak komunikovat s poskytovateli franšízových 
licencí nebo jak vyvinout svůj vlastní franchisový 
systém,“ dodává Ing. Aleš Tulpa. 

„Franchisová forma se uplatňuje zejména v ob-
lasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak 
pro osoby právnické, tak i fyzické. Na základě na-
šich zkušeností a praxe se franchising nejčastěji 
uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. 
Pro expanzi na nové trhy především do zahraničí 
se nejvíce využívá strategie označovaná jako „mas-
ter franchising,“ doplňuje Ing. Tulpa. Jedná se 
o právo, které svému novému master franšízantovi 
poskytuje zahraniční majitel franchisového kon-
ceptu - tzv. franchisor - pro jeho podnikání na čes-
kém a slovenském trhu a současně mu umožňuje 
uzavírat exkluzivně franšízové smlouvy s dalšími 
zájemci o tento koncept. 

V České republice se zvyšuje poptávka po fran-
chisovém způsobu podnikání, a to zejména ze 
strany středně velkých nebo začínajících podni-
katelů, absolventů vysokých škol nebo manažerů 
českých i zahraničních společností. Franchising se 
stává alternativou jejich dalšího podnikatelského 
rozvoje, nebo jedinou cestou k tomu, aby obstáli 
v náročném tržním prostředí otevřeného evrop-
ského trhu, kam jak známo patří i Česká republika 
a Slovensko. V roce 2000 bylo na českém trhu cca. 
50 franšízových konceptů, v roce 2020 již asi 250 
a kvalifikované odhady pro další vývoj franchisin-
gu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až 330. 

Franchising Franchising
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Franchising - šance  
pro vaše nové podnikání!

KALDI, Holandsko
Největší síť kaváren na holandském trhu s vysoce 
kvalitní nabídkou kávy a 50 druhy čaje. Všechny 
hosty uchvátí unikátní design a interiér těchto ka-
váren.

M ROOM, Finsko
Největší franchisová síť tzv. Barber Shops - pánské-
ho holičství - v Evropě. Koncept nabízí péči o vlasy, 
vousy, pleť a o osobní styl mužů s použitím vlast-
ních vysoce kvalitních produktů.

 

NAU!, Itálie
Největší síť prodejen na italském trhu s módními, 
kvalitními a cenově výhodnými optickými i slu-
nečními brýlemi pro všechny cílové skupiny zá-
kazníků v atraktivním italském stylu.

MOA, Francie
Velmi úspěšný franchisový koncept, který nabízí 
již více než 15 let kvalitní, módní a přitom cenově 

„Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo zajištěn. Existuje však 
několik cest, jak jej dosáhnout a přitom se v maximální možné míře vyhnout 
podnikatelským problémům a rizikům nebo je alespoň omezit na minimum. 
Jednou z nich je FRANCHISING,“ tvrdí Ing. ALEŠ TULPA, majitel a jednatel spo-
lečnosti AVEX systems – mezinárodní franchisový poradce, uznávaný expert 
na franchising v ČR i v zahraničí s 25letou praxí, ex-prezident České asociace 
franchisingu a bývalý generální ředitel velkých mezinárodních společností, 
jako je například OBI nebo QUELLE. Ing. Tulpa je zapsán i do Knihy osobností 
OXFORD ENCYCLOPEDIA České a Slovenské republiky za mimořádný přínos 
a úspěchy ve franchisovém podnikání. 

Český a slovenský trh stále lákají nové kvalitní 
a v praxi prověřené zahraniční franchisové systémy. 
Zde jsou příklady některých franšízových konceptů, které mají aktuálně zájem 
o vstup na český a slovenský trh a pro které hledá společnost AVEX systems 
nové master-franchisové nebo franchisové partnery:

výhodné doplňky dámského odívání. V síti je 190 
prodejen v 17 zemích světa. 

 

Rahmqvist, Švédsko
Koncept zaměřený na vše, co souvisí s pracovním 
prostředím, kancelářskými potřebami a jejich efek-
tivním využítím. Výrobky a nápady tohoto systému 
využívají stovky firem v celé Evropě.

TIROLER, Rakousko
Nabídka tyrolských lahůdek na farmářských tr-
zích, ve stáncích v nákupních centrech, v kamen-
ných obchodech a na e-shopu. Jde o speciality 
vysoké kvality bez konkurence na českém a slo-
venském trhu. 

DUCK DONUTS, USA
Síť s více než 100 prodejnami ve světě známých 
a oblíbených produktů pod názvem DONUTS. Vy-
soká kvalita, velmi široký sortiment, vždy čerstvé, 
chutné a voňavé výrobky pro všechny cílové skupi-
ny zákazníků, kteří mají rádi velmi dobrou koblihu 
ke kávě nebo čaji.

BYKALENDER, Dánsko
Unikátní franchisový koncept s nabídkou 
adventních kalendářů s minimálními investicemi 
a zajímavými výnosy. Koncept je vhodný zejména 
pro města s více než 20.000 obyvateli.

Uncle Sharkii, USA
Velmi moderní, pro zákazníky atraktivní koncept, 
který kombinuje v Evropě a ve světě oblíbené 
havajsko-asijské kuchyně. Základem je havajská 
miska označená jako POKE Bowl, která patří v po-
sledních letech k největším trendům v oblasti gas-
tronomie. 

Mr. KEBAB, Slovensko
Moderní fast food s kvalitní nabídkou jídel a ná-
pojů. Atraktivní franchisový koncept s rychlou ná-
vratností investic srovnatelný s lídry v oblasti fast 
foodu na českém trhu!

Podrobnější prezentace těchto a dalších franchiso-
vých systémů najdete na webu: www.avexsystems.
cz – Nabídka franchis. 

Písnické zahrady 441, 142 00 Praha 4, 

Česká republika

Mobil:+420 724 007 505, 

E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu

www.avexsystems.eu

AVEX systems 
Váš partner pro franchising

-  Poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání

-  Nabídka franchisových systémů

-  Vyhledávání franchisových a master-franchisových partnerů

-  Vývoj nebo zdokonalování franchisových konceptů

-  Workshopy/přednášky na téma „franchising v praxi“.

Pokud máte zájem 
o franšízing a chcete 
vědět více o jeho 
výhodách a možnostech, 
jakož i o nových 
franchisových systémech, 
které přichází na český 
a slovenský trh, tak 
sledujte internetové 
stránky: 
www.avexsystems.cz - 
Katalog franchis 
nebo kontaktujte: 
Ing. Aleš Tulpa, 
AVEX systems,

http://avexsystems.cz/
http://avexsystems.cz/
http://www.avexsystems.cz/
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Podnikání pod střechou 
franšízy
se zákonem v zádech

Franšíza EXTÉRIA MARKET je jediným ob-
chodním franšízovým konceptem, jehož služby 
jsou tak dány zákonnou povinností v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak 
u právnických, tak i fyzických podnikajících 
osob. BOZP je oblast, kterou není radno podce-
ňovat. Za nedodržování zákonem stanovených 
povinností hrozí nemalé pokuty, které budou 
uděleny hned poté, co zaklepe kontrola na dve-
ře podniku. Sankce nebývají drobné, dosáhnout 
mohou i milionu korun. EXTÉRIA však drží 
nad firmami ochrannou ruku a pomáhá jim se 

nepříjemnému scénáři vyhnout. Franchisanti 
naopak kvitují, že nemusí být stoprocentně 
kovaní v problematice BOZP, ale díky silnému 
partnerovi v podobě centrály Extéria se mohou 
věnovat především obchodu, který je navíc dán 
zákonnou povinností.

Co nesmí franšízantům EXTÉRIA MARKET 
chybět? Především obchodní duch, zájem a od-
hodlání budovat svou firmu ve svém městě. Víta-
né jsou zkušenosti a praxe v oblasti obchodních 

dovedností, v obchodním jednání a vedení týmu 
lidí. Velkou výhodou konceptu je, že franšízanti 
nemusí budovat velké provozovny ani sklady. 
Pro provozování franšízy stačí obchodní místo 
na frekventované ulici se dvěma místnostmi. 
Franchisa EXTÉRIA MARKET je místo, které 
spojuje jak službu v rámci odborného poraden-
ství, tak i prodej bezpečnostního značení. Fi-
remní klienti zde najdou komplexní poradenství 
v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, 
hygieny a taky životního prostředí, které musí 
každý podnikající subjekt řešit, ale také si zde 

Dobrý podnikatelský záměr nikdy nekončí v první kanceláři. Důkazem toho je i franchisa EXTÉRIA MARKET, která svou 
činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě. Dalo by se říct, že právě zde byl položen základní kámen. Psal se rok 2011, 
kdy na trh vstoupila firma EXTÉRIA s jistým poselstvím a cílem - pomáhat malým firmám a podnikatelům v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zatímco první krůčky byly učiněny na českém území, brzy na to se 
rozšířila i na Slovensko, kde si stanovila stejný cíl. V obou případech se daří tento cíl plnit a podnikatelé či malé firmy 
prochází kontrolami státních úřadů na výbornou. 

zakoupí vybavení bezpečnostních prvků pro své 
provozovny, hasicí přístroje či lékárničky. 

Ani franchisant pak nemusí sám nic vymýšlet 
a ztrácet tak drahocenný čas. K fungování po-
užívá ověřené know-how předané v provozní 
příručce, díky které nemusí mít žádnou speciál-
ní kvalifikaci. Každý nový franchisant prochází 
vstupním školením v EXTÉRIA AKADEMII cen-
trály, kterého se zúčastňují i jeho spolupracov-
níci, tak, aby i oni získali potřebné znalosti a do-
vednosti. Centrála franšízora dává franšízantovi 
veškerou péči a podporu. Pomáhá s vyhledáním 
a zasmluvněním vhodných prostorů pro EXTÉ-
RIA MARKET, a především je kompletně vyba-
vuje na klíč od výmalby, venkovního i vnitřního 
označení na míru vyhotovenou grafikou i nábyt-
kem, až do fáze přestřižení pásky franchisantem 
na slavnostním otevření EXTÉRIA MARKETU. 
Centrála pak přes vlastní zkušené regionální 
manažery osobně na pobočce franchisantovi po-
máhá dále s náborem spolupracovníků, jejich za-
školením, motivací i kontrolou, je pro ně oporou 
i rádcem. Jako motivaci dále pravidelně oceňuje 
nejlepší franchisanty a jejich kolegy odměnami 
v podobě wellness víkendů pro dvě osoby, či ka-
ždý měsíc pro ty nejúspěšnější odměnami v po-
době vozidel Škoda Octavia k užívání zdarma, 
které doprovází slavnostní předání na centrále 
EXTÉRIA. Franchisanti tak na své samostatné 
podnikání nikdy nejsou sami.

Právě loňský rok kvůli coronakrizi byl velkou 
zkouškou pro mnoho podnikatelů, ale EXTÉRIA 
MARKET nebyla jedna ze společností, která by 
v době Covidu utrpěla drtivý pokles. Především 
díky zákonem danému produktu mohla jak 
centrála, tak i franchisanti nadále fungovat 
a klientům zajišťovat povinné služby, od kterých 
ani přes vládní opatření či nouzový stav nebyli 
podnikatelé a firmy osvobozeni. Zákony se tedy 
musí dodržovat neustále a úrazy se stávají krize 
nekrize.

Obrovskou výhodu produktu poznali v rámci 
vzniklé pandemie COVID-19 také franchisanti. 
Povinnost dodržovat BOZP pro všechny za-
městnavatele i OSVČ bez zaměstnanců je na-
jednou daleko přísnější. BOZP je odvětví, které 
tady bude i přes vládní nařízení a omezení na-
dále fungovat. Naopak kontroly se budou zpřís-
ňovat a více udělovat i vymáhat sankce za po-
rušení. Tomu lze předcházet kvalitním, a hlavně 
komplexním zajištěním BOZP na pracovišti.

Lidé stále hledají změnu, nechtějí být zaměst-
nanci, chtějí něco svého a vědět, že svůj úspěšný 
život mají ve svých rukou. Chtějí být podnikatelé, 
mít více času na rodinu a koníčky. Nechtějí pod-
nikat sami, mají přirozené obavy a strach. Proto 
volí zavedené a ověřené franšízové koncepty.

„Stále nám chodí poptávky a stále se uzavírají 
noví franšízanti EXTÉRIA MARKET, kteří chtějí 
změnu,“ říká ředitelka franchisové sítě EXTÉ-
RIA Ing. Lucie Šimíková.

Franšíza EXTÉRIA MARKET může být spo-
lečníkem na cestě k úspěšnému životu v soula-
du s rodinou, volným časem, prací, zdravím atd. 
Franšízový systém EXTÉRIA MARKET je cesta, 
kde mohou budovat své podnikání. Výhoda je, 
že tento franšízový systém je zaměřený na po-

moc podnikatelům, a to např. i aktuálně s CO-
VIDEM. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
řeší pracoviště a zaměstnance, pomáhá se zvlád-
nutím pandemie COVID, a tím předejít např. ka-
ranténě na pracovišti a odstavení části či většiny 
zaměstnanců, a tím pádem pomáhá zachovat 
chod firem a podnikatelů.

Coronakrize franchisovému konceptu EXTÉ-
RIA MARKET přinesla velkou šanci jak využít 
díru na trhu, která je příležitostí pro potencio-
nální franšízové zájemce, kteří uvažují o samo-
statném podnikání. Franchisant tím získává 
spousty nových klientů, kteří si až nyní začali 
uvědomovat potřebu bezpečnosti práce a pře-
devším hygieny na pracovišti. Přinesla nám 
také spoustu nových produktů a způsobů, jak 
mohou být franchisanti klientům nápomocni, 
a také spoustu spolupracovníků, kteří museli 
opustit jistoty stávajících zaměstnání a stali se 
tak členy rodiny Extéria. 

Coronová krize tak není důvodem k pozasta-
vení snu o vlastním podnikání, ale k ovlivnění 
své budoucnosti správným rozhodnutím.

Chcete se postavit na vlastní nohy? Láká vás 
možnost stát se vlastním pánem a začít podni-
kat? Chcete vědět, jak získat licenci na provo-
zování značky EXTÉRIA MARKET ve Vašem 
městě a získat výhody v podnikání? Kontaktuj-
te Ing. Lucii Šimíkovou, ředitelku franchisové 
sítě, na tel.: 702036721, e-mail: simikova@exte-
ria.cz, případně další informace o franšízovém 
konceptu EXTÉRIA MAREKT najdete na www.
exteriamarket.cz. 

mailto:simikova@exteria.cz
mailto:simikova@exteria.cz
http://www.exteriamarket.cz
http://www.exteriamarket.cz


6160

Czech Hotel Awards

Jaké hotely se staly těmi 
nejoblíbenějšími pro rok 2021? 

Netradiční byl i desátý ročník udílení cen Czech 
Hotel Awards. Hlasování veřejnosti o Hotel roku 
2021 bylo prozatím v historii udílení cen vůbec 
nejdelší a trvalo pět a půl měsíce. Za tu dobu mohl 
každý zájemce udělit svůj hlas hotelu, který si 
podle něj zaslouží být tím nejlepším a nejoblíbe-
nějším v daném regionu. Z regionálních vítězů 
vybrala odborná porota za každou kategorii abso-
lutního vítěze. V křeslech poroty letos usedli Ing. 
Blanka Bukovská (Brands&Stories), Ing. Adéla Pi-
lařová (CzechTourism), Ing. Veronika Žurmanová 
(Previo), Ing. Jiřina Jenčková, PhD. (Perfect Hotel 
Concept), Eva Svobodová, MBA (Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR), Jiří Pilná-
ček (Turistika.cz), Petr Mašek (Bohemia Sekt), Mi-
lan Šemelák (Unicorn Attacks) a Ing. Mojmír No-
váček (Klub českých turistů). Po sečtení veřejných 
hlasů a hlasů poroty byly dne 17. května vyhlášeny 
výsledky. 

A jaké absolutní vítěze nám letošní Hotel roku 
přinesl? Nejoblíbenějším tříhvězdičkovým hote-
lem v České republice se pro rok 2021 stal WINE 
& WELLNESS hotel Besední dům Valtice. První 
příčku v kategorii čtyřhvězdičkových hotelů ob-
sadil Zámeček Petrovice, v kategorii pětihvěz-
dičkových hotelů pak Savoy Westend Hotel. 
V kategorii Congress zvolila odborná porota za 
absolutního vítěze Grandhotel Pupp, v kategorii 
Wellness&spa Maximus Resort. Jestli se na ně-
které z vítězných pozic umístil právě váš favorit, 

můžete zjistit na webových stránkách udílení cen 
www.hotelawards.cz. 

Organizátoři Hotelu roku 2021 si velmi cení, že 
se veřejnost do Hotelu roku 2021 aktivně zapojila 
a i přes dlouhotrvající uzavření hotelů neváhala 
své oblíbence podpořit a dát najevo, že na ně ne-
zapomněla. Pro organizátory je taková podpora 
velkou motivací do dalšího působení a naplňo-
vání svého poslání tvořit spolehlivou síť tvůrčích 
hoteliérů, podporujících partnerů a spokojených 

klientů. Zároveň věří, že návrat do běžného pro-
vozu bude s titulem Hotel roku 2021 pro hoteliéry 
veselejší, přivede nové klienty do destinací a stálé 
klienty utvrdí v tom, že si pro svůj pobyt vybírají 
hotely s kvalitními službami. 

Pokud jste si ještě nevybrali cíl pro svou letošní 
dovolenou, vyzkoušejte, jestli se některý z “nejob-
líbenějších hotelů roku 2021” nestane i vaším ob-
líbeným. 

Uplynulý rok byl pro cestovní ruch všelijaký a najít pozitivní aspekty “covidové” situace bylo téměř nemožné. Ta se 
samozřejmě dotkla i hoteliérů. Někteří využili nechtěné pauzy na rekonstrukci, která se za běžného provozu jen těžko 
zvládá. Jiní se snažili přežít a hledali různé způsoby, jak své služby alespoň částečně dostat k zákazníkům. Naštěstí po 
nekonečně dlouhých měsících snad již svítá na lepší časy a turismus se probouzí opět k životu podobnému tomu, jak 
jej známe, a hotely a restaurace konečně vítají hosty pod svou střechou.

...desátý ročník udílení cen Czech Hotel Awards

ROZVÍJEJTE SVŮJ BYZNYS EFEKTIVNĚ
HLEDEJTE  NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V NEOBVYKLÉ DOBĚ

PODNIKATELSKÁ E-PLATFORMA

ČESKÝ PRŮMYSL - ČESKÝ EXPORT - ČESKÉ SLUŽBY
PROPOJENÍ ČESKÝCH FIREM – SPOLUPRÁCE – NOVÝ BYZNYS

VZÁJEMNÁ POMOC – ONLINE KOMUNIKACE – INSPIRACE

E-platforma

od 5 555 Kč + DPH / 12 měsíců

Vkládání textových nabídek a poptávek
Online chat s dalšími podnikateli

Sdílení kontaktů
Získávání kontaktů

Vzájemné online propojení
Užitečné informace, rozhovory, nabídky

Unikání program webinářů
(podnikání, osobní růst, zajímavosti, inspirativní příběhy)

Nonstop přístup do Archivu
Podnikatelské benefity

Jednorázové představení v celkové platformě

Objednávejte na www.hnec.cz

OCEŇUJEME 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 

RYZE ČESKÉ FIRMY

www.oceneniceskychlidru.cz  I  www.oceneniceskychpodnikatelek.cz  |  www.oceneniceskychexporteru.cz

transparentní výsledky české know-how odvaha

OCENĚNÍ
ČESKÝCH 
LÍDRŮ

OCENĚNÍ
ČESKÝCH 
PODNIKATELEK

OCENĚNÍ
ČESKÝCH 
EXPORTÉRŮ

BEZPLATNÁ 

ONLINE 

REGISTRACE

http://www.hotelawards.cz


České bedýnky
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„Společně s Vámi připravíme na míru 
chutný a originální dárek, který vykouzlí 
úsměvy a bude i sloužit řadu let!. 
Podpoříme poctivé regionální výrobce 
z České republiky. Pomůžeme podpořit 
naše plodiny a pracovité lidi z malé země 
v srdci Evropy,“

tak si stanovila svoji vizi  
zakladatelka společnosti  
České bedýnky s.r.o. - Eva Urbanová.

kají pro obchodní partnery a rodiny velmi reprezen-
tativní a osobní kolekce. 

„Naší prioritou je vždy Vaše spokojenost. Nešet-
říme ani na zdobení bedýnek, používáme tradiční 
atlasové mašle z východních Čech, jejichž výroba 
sahá až do konce 19.století,“ vysvětluje Eva Urbano-
vá. „ Snažíme se o ladění kolekce do Vašich odstínů 
firemních barev, což nás velmi odlišuje od ostatních 
dárkových košů. Limitované edice lahůdek a i veli-
kostí bedýnek na přání pro Vás nás nasměrovala na 
zakázkovou výrobu na míru.“ 

České bedýnky úspěšně navázaly spolupráci 
i s výrobnou pián Petrof v Hradci Králové. Efektiv-
ně spotřebovávají odřezky, tzv. rezonanční smrk 
nejvyšší kvality, a vznikají ekologické nejmenší ve-
likosti bedýnky tzv. do kapsy, vhodné i na pracovní 
cesty letadlem, protože jejich obsah plní lahůdkami 
do objemu 100ml.

„Některé kolekce jsou pro nás všechny opravdu 
nezapomenutelné,“ vzpomíná Eva Urbanová. „Vy-
palujeme do bedýnek v různých jazycích věnování, 
firemní loga, citáty i motta. Byli jsme s týmem pře-
kvapeni, jak vkusně vypadal od laseru i portrét paní 
Marie Montessori. Laser si poradí opravdu téměř 
se vším. Baví nás kombinovat do bedýnky pokaždé 
jiné složení delikates na přání zákazníka. Vznika-
jí tisíce podob bedýnek, které odcházely za téměř 
sedm let do celého světa. Pokud cestují do zahrani-
čí, vkládáme i překlady složení bedýnek“. 

Velikou předností Českých bedýnek je, že ná-
plní jsou české plodiny v trvanlivých a teplotně 
stabilních lahůdkách. Najdete v nich delikátní 
paštiky z Čech i Moravy, jablečný štrůdl v podobě 
raw krekrů z jablíčka, skořice a vlašských ořechů 
a semínek. Skladem mají i fantastický český šípek 
z Českého ráje, nebo i velmi vzácné černé třesně, 
které rostou speciálně na Šumavě. Je to stará a vzác-
ná odrůda křupek a jejich chuť v marmeládě je 
naprosto famózní. Rozhodně stojí za zmínku i švest-
kové pálivé chutney k masu nebo jemná hořčice či 
tradiční karamel z Českého Krumlova, atp. 

„Prostě každý kout naší země má své skvosty 
a nás baví je pro Vás stále objevovat,“ říká zakla-
datelka firmy. „ Jsme jediní z dárkových bedýnek 
a košů na českém trhu, kteří se vydávají osobně za 
každým výrobcem. Ochutnáváme pro Vás a ladíme 
i limitované edice delikates. Chceme pro Vás dárek, 
který má za sebou příběh a hrdě reprezentuje ma-
lou zemi v srdci Evropy a chuť Česka. Již nemusíme 
podporovat obří uhlíkovou stopu a vozit dobroty 
z dalekých zemí. Máme zde být na co pyšní a my 
věříme, že společná cesta podpory úžasných a tra-
dičních plodin má smysl! Nejen pro nás nyní, ale 
i pro další generace.“

Chcete darovat kvalitní České bedýnky, podpořit 
naše poctivé výrobce, stačí málo, napište na www.
ceskebedynky.cz a dostanete aktuální nabídku! Be-
dýnky jsou zasílány do firem či do Vašich domovů.

V dobách svého působení ve farmacii posloucha-
la Eva Urbanová příběhy o životních zastaveních, 
trápení o kvalitě jídla a vzpomínání na kvalitu za 
časů babiček… Čemu můžeme dneska věřit? Kdo 
Vám podepíše kvalitu? Krásné reklamní letáky lá-
kají na akce, ale jsou to často dovozové lahůdky, 
atd. Dětství měla možnost strávit v kouzelných Že-
lezných horách, na což dodnes ráda vzpomíná, a to 
všechno ji ovlivnilo a přivedlo k myšlence vytvořit 
originální dárky ve stylu zdravých delikates.

Společnosti České bedýnky s.r.o. fungují v srdci 
České republiky v Pardubicích již roku 2014. Snou-
bí v sobě krásu poctivého českého výrobku, který 
vzniká v rukou šikovných truhlářů. Každá bedýnka 
je originál a voní po našem smrkovém a borovico-
vém lese. Rozhoduje i nejmenší detail, a proto jed-
notlivé kroky při výrobě nejsou ani v nejmenším 
šizeny. Vše do sebe zapadá a je vizitkou firmy. Vzni-

České delikatesy ve stylu 

– ČESKÉ BEDÝNKY
Od roku 2014

http://www.ceskebedynky.cz
http://www.ceskebedynky.cz


© Brands&Stories 2021


