Jaro

2022

PŘÍBĚHY ZNAČEK:
Pirelli
PPL
Sphere
Canon
Yedoo

biOrganica
dm
UGO! Media
Manufaktura
MARIELI

Atypy
Prima Logistics Group
MORIS design
Busyman
Waterdrop

PIKOLIN
Apropo Jičín
Nadace ZET
varanasi Co.
VERmedia

Photo by efi

2

Pirelli

5

PPL

6

Sphere

8

Canon

10

Yedoo

12

biOrganica

14

dm

16

UGO! Media

18

Manufaktura

20

MARIELI

22

Atypy

25

Prima Logistics Group

26

MORIS design

28

Busyman

30

Waterdrop

31

PIKOLIN

A na co zajímavého Vás mohu pozvat v naší části STORES
ze světa kamenných obchodů?

32

Apropo Jičín

V únoru letošního roku byly německým institutem EHI vyhlášeny nejlepší koncepty obchodů světa a byla jim udělena cena EuroShop RetailDesign Awards 2022. I Česká republika nominovala prostřednictvím našeho časopisu do
soutěže obchod, který se umístil mezi 37 nominovanými.
Byl jím český koncept z pražských Arkád - Magenta Experience Center společnosti T-Mobile Czech republic. Představíme vám i vítězné koncepty této prestižní soutěže, a že
jsou vskutku zajímavé! Z této soutěže také vyplynuly jasné
trendy pro kamenné obchody. Retaileři jsou stále více nuceni stavět koncepty svých kamenných obchodů na silných
a nezapomenutelných zážitcích. Zážitek zákazníka se stává
důležitější než samotná obchodní transakce.
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Vážení a milí čtenáři,
co pozitivního v této pohnuté době napsat… Nikdy mě nenapadlo, že budu psát editorial v době, kdy nedaleko od
nás bude válka. Ekonomické dopady nás postihnou všechny. Když už jsme si mysleli, že po strašáku Covid budeme
moci v klidu začít zachraňovat svoje značky a dostávat je
do „normálu“, tak zase válka… Doufejme, že neodvratně se
blížící jaro přinese mír a pozitivnější náladu mezi lidmi.
Naše stránky jsou už prolnuté jarní atmosférou. Koloběžky
a odrážedla YEDOO vyzývají vyrazit do přírody, moderní
hliníkové pergoly společnosti Atypy zase nabízejí příjemný
pobyt na venkovních terasách a zahrádkách. Ale nezapomněli jsme ani tentokrát na jubilanty. Mezinárodní značka s pevnými italskými kořeny Pirelli slaví letos velkolepě
150. výročí založení. Při příležitosti oslav svého 30.výročí
dm drogerie podpoří prostřednictvím společensky odpovědné iniciativy {SPOLEČNĚ} třicet projektů, které se věnují
trvalé udržitelnosti. Také rodinná firma MORIS design, lídr
v oboru in-store designu, působí na českém i světovém trhu
již 25 let.

Ing. Blanka Bukovská
Vydavatelka a šéfredaktorka

Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům,
zejména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis
nedostáváte, objednejte prosím na brands@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis nadále
nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na brands@pribehyznacek.cz a Vaše jméno bude
z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také budeme bezplatně Brands&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po jejím objednání. Vydavatel se řídí
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování osobních údajů
(identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce korporace jménem, příjmením a adresou pro
zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know-how za účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou
tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní
údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikatele vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami
ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.
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Pirelli

150 let mezinárodní značky
s pevnými italskými kořeny

Oslavy 150 let existence značky Pirelli
se společnost rozhodla pojmout opravdu velkolepě.
V milánském divadle Piccolo Teatro
se v divadelním příběhu spojily pochvalné reakce, hlasy a obrázky dokládající dějiny průmyslu, kultury,
tradice, technologie a vášně, které
se začaly psát 28. ledna 1872.
Události v divadle Piccolo předcházelo mezinárodní odpočítávání,
které začalo 24. ledna v Rio De Janeiro,
pokračovalo během následujících dnů projekcí loga ke 150 letům a gratulací na 180 metrech
CITI Tower v Šanghaji a 3D animací na Nasdaq
Tower na Times Square v New Yorku a na Palazzo
Venezia mezi Via dei Mercanti a Piazza Cordusio
v Miláně. V oslavném videu se objevuje 3D pneumatika kutálející se po svahu, která se zastaví těsně
předtím, než vypadne z obrazovky, což perfektně
vystihuje myšlenku Pirelli „Síla pod kontrolou“.
Video končí zobrazením loga 150. výročí a gratulacemi. A nejen to, s oslavami 150leté značky Pirelli
je spojena nová reklamní kampaň v televizi, v tisku

a na sociálních sítích. Iniciativy zahrnují nové redakční a digitální projekty, vydání známky a třech
pamětních mincí.

Příběh značky
Na jevišti v divadle Piccolo Teatro je scéna složená z pěti velkých obrazovek. Čtyři herci vypráví
příběh značky Pirelli počínaje její historií. Obrázky,
videa, fotografie dokumentující minulost a přítom1905: Odchod dělníků z továrny
Pirelli přes Ponte Seveso

nost se střídají s hlasy herců, kteří se podívali na
různé momenty její historie společně s Ferrucciem
De Bortoli, Paolem Mieli, Albertem Pirelli
a Marcem Tronchetti Provera. Dialog se zaměřením
na postavu Leopolda Pirelliho a jeho otce Alberta
dává akcent prostřednictvím vzpomínek vnuka zakladatele, také na jejich roli v přínosu modernizace
a industrializace země. Vypráví jeho úspěchy a nevyhnutelné problémy, s nimiž se museli potýkat.
Zakladatel značky Giovanni Battista Pirelli se
narodil ve Varenně, u jezera Como. Poté, co získal
inženýrský titul v Istituto Tecnico Superiore di Milano (budoucí Politecnico) se ve věku 22 let dostal
na studentské stipendium do Švýcarska, Německa,
Belgie a Francie. Navštívil továrny z oblasti textilního průmyslu, strojírenství, železnice a hutnictví, ale
nejvíce ho zaujalo zpracování kaučuku. Po návratu do Itálie s podporou 24 společníků založil první
společnost na výrobu gumového zboží v zemi: dne
28. ledna 1872 spatřila v Milánu světlo světa společnost „G.B. Pirelli & C.“. Giovanni Battista Pirelli

v pouhých 23 letech vsadil na něco úplně nového:
gumu. Zpočátku společnost vyráběla izolační materiál pro telegrafy a kabely, které propojovaly ta
nejvzdálenější místa nově zrozené Itálie. Rychle se
rozrůstá po celém světě. Zajímavými milníky jsou
1. leden 1883, kdy při příležitosti otevření operní
sezóny bylo divadlo Scala poprvé nasvíceno s použitím 2880 inkandescenčních svítidel, které napájely kabely Pirelli. Dalším je rok 1886, kdy v přímořském městě La Spezia společnost Pirelli vybudovala
továrnu na výrobu podmořských kabelů a následující rok představila plavidlo pro pokládání kabelů
s názvem „Città di Milano“.
Později rozšířila výrobu o předměty pro každodenní použití - od koupacích čepic přes hračky po
pláštěnky. Společnost rychle zareagovala na první
formy mobility a přišla na trh s pneumatikami pro
vagony a kola. V prvních letech 20. století, v období
rozmachu automobilového průmyslu, začala společnost Pirelli vyrábět pneumatiky pro velocipedy
(1890) a později pro automobily (1901), kdy představila „Ercole“.

Značka Pirelli byla vždycky mezinárodní. Poslání
značky se šířilo prostřednictvím zahraničních cest
zakladatele a později i jeho synů, Alberta a Piera.
Její identita dodnes je mezinárodní s pevnými italskými kořeny a významnými obchodními vztahy.

Střídání u kormidla
V roce 1932 zakladatel Giovanni Battista zemřel.
Jeho synové Piero a Alberto, kteří již dobře znali
chod společnosti, se stali předsedou a podpředsedou představenstva. S nástupem 2. světové vláky
se výroba pneumatik přesunula do výroby pro vojenské účely, především pro těžkotonážní vozidla.
V roce 1943 byly milánské továrny zničeny při bombardování města a po skončení konfliktu, v roce
1946, začali Piero a Alberto Pirelli rekonstruovat.
Piero Pirelli zemřel v roce 1956 a nahradil ho jeho
bratr Alberto, jehož syn Leopoldo se stal podpředsedou představenstva. V roce 1965 přenechal Alberto
Pirelli výkonné předsednictví svému synovi Leopoldovi, jenž zůstal ve vedení společnosti po dobu
25 let. Začátkem 70. let 20. století společnost Pirelli
zasažena recesí utrpěla dvě obrovské ztráty: 19. října 1971 zemřel Alberto Pirelli, a 3. dubna 1973 Giovanni Pirelli zahynul při dopravní nehodě, během
které se zranil také jeho bratr Leopoldo. Po neúspěšném pokusu o akvizici Continental AG, která měla
za následek významné finanční závazky, Leopoldo
Pirelli rezignoval a v roce 1992 ho nahradil Marco

1958: Alberto a Leopoldo Pirelli

Logo inspirované podpisem zakladatele
Začátkem nového století tedy měla společnost Pirelli tři oblasti výroby – kabely, pneumatiky a různé
zboží – se společným typickým logem s charakteristickým dlouhým P, které se natahuje, jako kdyby
bylo z gumy. Ve skutečnosti bylo ale inspirováno
podpisem zakladatele obsahujícím přesně to pověstné prodloužené P. Zrodilo se v roce 1908 a identifikuje společnost dodnes.

Mezinárodní věhlas
S otevřením španělského závodu ve Villaneuva
y Geltrù blízko Barcelony v roce 1902 společnost
Začala expandovat do zahraničí. S příchodem
první světové války se objem výroby zvýšil díky
vojenským zakázkám. Po nastolení míru přineslo
dominantní technologické postavení značky Pirelli v oblasti kabelů důležité licence po celém světě.
Tehdy už ovšem převažovala výroba pneumatik,
což vedlo k zakládání nových závodů na výrobu
pneumatik v zahraničí. Tyto roky byly zároveň obdobím vzestupu značky díky úspěchům v motocyklových závodech. Po vstupu na milánskou burzu
v roce 1922 vstoupila společnost Pirelli & C. v roce
1929 jako první italská společnost také na americkou burzu ve Wall Street.
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Titulní strana kalendáře Pirelli 2022
lánském Centro Culturale a současně Piero Pirelli
a jeho synovec Giovanni (Albertův syn) se stali výkonnými společníky vznikajícího divadla Piccolo
Teatro di Milano. V roce 1948 začala společnost
vydávat časopis „Rivista Pirelli“, jeden z prvních
a nejvýznamnějších příkladů firemního publikování pro širokou veřejnost, s cílem propojit humanistickou a technicko-vědeckou kulturu. Společnost
již od svého zrodu lze považovat za průkopnickou
v oblasti historie reklamy a komunikace. K průkopnickým projektům patřil například kultovní kalendář Pirelli, který byl poprvé publikován v roce 1964
a letos slaví již 48. vydání, nebo kampaň „Síla pod
kontrolou“, která vznikla v roce 1994 a je dodnes
heslem společnosti.

2019: Tronchetti Provera na ženevském autosalonu
Tronchetti Provera, řídicí společník od roku 1987.
Ten převzal provozní řízení a dosáhl zvýšení obratu společnosti prostřednictvím nových produktů,
ukončením nestrategické činnosti a obnovením
internacionalizace. V roce 2008 skupina jmenovala
Fondazioneho Pirelli, aby chránil a rozšířil odkaz
společnosti a šířil její podnikatelskou kulturu dále.

Kultura, komunikace a image
Poválečné období se vyznačuje rostoucím zapojením společnosti Pirelli do kulturního života
země a inovativními formami komunikace. V roce
1947 společnost Pirelli zahájila svou činnost v mi-
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Pirelli

PPL

ráběných na míru jednotlivým automobilům v těch
vyšších segmentech. Z pohledu produktu stále platí
původní cíl Pirelli - být číslo jedna v tom nejvyšším
segmentu a rozšířením výrobních kapacit do nízkonákladových zemí atakovat i nižší segmenty.

Náš svět jsou vaše zásilky!

Motoristický sport a vášeň pro sport

Značka Pirelli byla vždy v kontaktu s umělci a intelektuály, aby měla neustálý přehled o společnosti,
jejím vývoji a měnících se zvyklostech. K tomu využívá inovativní jazyky a nástroje, jako je: již zmiňovaný „Rivista Pirelli“ a kalendář Pirelli, dále Pirelli
HangarBicocca, publikace a výstavy ve Fondazione
Pirelli, produkty Pirelli Design, časopis World, výtisky Výročních zpráv plných příspěvků umělců a spisovatelů. Společnost, která experimentuje s novými
jazyky, vyrábí pneumatiky a rozmlouvá se spisovateli, filosofy, básníky, má schopnost vyvolat dialog
mezi průmyslem a současným uměním, sportem,
fotografií a hudbou.

Vášeň, která je pro společnosti Pirelli typická,
jsou motory. Oblast, kde stojí technologie v centru
zájmu, je motoristický sport. Velkým milovníkem
rally byl již Alberto Pirelli od 70. let 20. století. Dnes
Pirelli působí ve více než 350 motoristických soutěžích. Závod Peking-Paříž 1907 byl obzvlášť nezapomenutelný, když kníže Scipione Borghese ve svém
voze Itala vybaveném pneumatikami Pirelli urazil
17 000 kilometrů a skončil o 20 dnů dříve než tým,
který se umístil na druhém místě.

Silné zastoupení v motoristickém sportu umožňuje společnosti Pirelli vytvářet avantgardní řešení,
která jsou následně přenášena do řad pneumatik
pro spotřebitelský trh a zajišťují maximální úroveň
výkonu a bezpečnosti.
Značka Pirelli však sport neomezuje pouze na
motoristický, ale podporuje také fotbal, cyklistiku,
zimní sporty a plachtění.

Společenská odpovědnost

Inovace
Od samotného začátku se zaměřovala značka
Pirelli na inovace. Nabízela produkty, které se zároveň stávaly symboly pokroku země. Stejně jako byl
moderní mrakodrap Pirelli (známý jako Pirellone)
symbolem Milána. Z něj se později sídlo společnosti
přesunulo na sever od města, do oblasti známé jako
Bicocca, která je dnes opravdovou obchodní čtvrtí.
Nelze zde vyjmenovat všechny inovace, protože
za 150 let existence společnost zaregistrovala 6700
patentů. Motto společnosti tento fakt vyzdvihuje:
„Stanovujeme celosvětové trendy díky neustálým
výzvám v oblasti technologických možností, stylu a setrvalosti". Značka Pirelli se může pochlubit
sortimentem s největším počtem homologací pro
jednotlivé modely automobilů, tedy pneumatik vy-

Díky svým závazkům na sociální, environmentální a ekologické úrovni se Pirelli umísťuje na horních
příčkách nejvýznamnějších žebříčků udržitelnosti.
Ve shodě se strategií výroby prémiových výrobků
a "zelené výroby" Pirelli - která se vždy zaměřovala na výzkum a vývoj - věnuje pozornost službám
a produktům nejvyšší kvality i použitým technologiím s nízkým dopadem na životní prostředí. Aktivity v tomto směru vyvíjí také Pirelli Eco Technology,
která se věnuje vývoji technologií omezujících škodlivé emise, a Pirelli Ambiente, jež působí v oblasti
obnovitelných zdrojů. V centru dění jako vždycky
stojí přírodní kaučuk, s nímž společnost Pirelli vytvořila první pneumatiku certifikovanou organizací
FSC (Forest Stewardship Council), svědčící o 100%
udržitelném dodavatelském řetězci. Spolehlivou
záruku pro životní prostředí dokazuje například Pirelli svojí účastí na projektu Birdlife, zaměřeném na
ochranu biodiverzity v Indonésii.

www.cz.pirelli.com
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Od roku 2009, výchozího bodu ve vyhodnocení
středně až dlouhodobých výsledků strategie trvalé
udržitelnosti společnosti Pirelli, bylo dosaženo významného zlepšení ve vývoji a výrobě Green Performance produktů. Součástí této politiky je nejen
neustálý růst pozornosti vůči dopadům na životní
prostředí při celém životním cyklu pneumatiky, ale
i důraz na bezpečnost a různorodou podporu spolupracovníků. Mezi nejhmatatelnějšími výsledky
závazku k ochraně životního prostředí patří redukce plýtvání vodními zásobami. Díky snaze všech
výrobních závodů Pirelli po celém světě se od roku
2009 dodnes podařilo uspořit desítky milionů m3
vody.
Při dosahování vytyčených cílů se Pirelli stále
snaží kombinovat ekonomickou výnosnost se společenskou odpovědností.

25 let značky Pirelli na českém trhu
V roce 1997, kdy Pirelli vstoupilo na náš trh, byl
sklad s pneumatikami v Německu a prostřednictvím sběrné služby mohlo dovézt české zastoupení pneumatiky pouze dvakrát do týdne. U nás byl
tehdy obrovský hlad po prémiových značkách. Byla
to doba, kdy dealeři čekali frontu a byli ochotni za
ně zaplatit cokoliv. Komunikačními nástroji byl telefon a fax. Žádný SAP, B2B a internet byl teprve
v plenkách ... A nyní? „Dodávka zboží do 24 hodin,
on-line sledování jeho pohybu, veškerá komunikace
probíhá ve velké míře digitálně a je dostupná 24/7,“
uvádí Zdeněk Vacl, marketingový manažer Pirelli
Tyre (Suisse) S.A.- Czech.
V roce 1997 začínalo zastoupení v čele s Janem
Mulačem, a to se nezměnilo dodnes, dokonce je
obklopen několika kolegy, kteří stáli u zrodu s ním.
Zastoupení má dnes na starosti i Slovensko a výrazně se rozšířilo a diverzifikovalo své portfolio. Zatímco na konci 90. let se staralo hlavně o prodej osobních a nákladních pneumatik, dnes má v portfoliu
i motocyklové pláště a snaží se podporovat také
distribuci velo plášťů. „Z pohledu počtu lidí a prodejních výsledků patříme stále k nejefektivnějším
zastoupením Pirelli v Evropě,“ konstatuje Zdeněk
Vacl a pokračuje ve výčtu úspěchů, které za 25 let
na našem trhu dosáhlo. „Když značka Pirelli v roce
1997 vstoupila na český trh, tyto pneumatiky u nás
prodávali dva až tři partneři. Postupně zastoupení
vybudovalo u nás a na Slovensku dostatečné geografické pokrytí, vstoupilo do všech dostupných
prodejních kanálů a partnerská síť čítá stovky prodejních míst. Z počátku existovaly prakticky jen
dva velmi tradiční obchodní kanály - malobchodní
a velkoobchodní. Ale pak nastoupily hypermarkety,
poté čerpací stanice, následovaly autohausy, tedy
prodeje v sítích prodejců nových automobilů a nakonec internetový prodej.“ Stejně jako mateřská
společnost má i české zastoupení při příležitosti
25 let na trhu co slavit!

PPL CZ patří mezi nejvýznamnější přepravce zásilek na českém trhu již od roku 1995. V březnu 2006 se stala členem skupiny
Deutsche Post DHL a aktuálně je součástí divize DHL eCommerce Solutions. Uplynulý rok byl plný výzev a z pohledu přepravených zásilek rekordní. Zákazníkům doručila PPL CZ 55 milionů zásilek. Společnost pokračuje v naplňování vize „zelené logistiky“
a rozšiřuje svou ekoflotilu nejen o elektrokola, ale i o elektroauta. Díky úspěšným technologickým novinkám a digitalizaci zvládá
kvalitně doručovat i extrémní objemy zásilek. Již popáté se PPL stala Nejdůvěryhodnější značkou roku a svůj přístup k zaměstnancům a partnerům stvrdila získáním významných ocenění - Great Place To Work a Top Employer Czech Republic a Europe.
Kvalitní doručování i extrémních objemů
zásilek si žádá investice
Nová depa, modernizace a automatizace technologií, rozvoj a zapojení zaměstnanců, rozšíření dopravní
flotily a odběrných míst na maximum, to vše pomohlo k dalšímu zrychlení a zvýšení kapacit přepravní
sítě PPL. Je tak schopna odbavit a doručit extrémně
vysoké množství zásilek při zachování vysoké kvality
služeb. „V průběhu celého roku 2021 jsme významně
posílili investice do naší infrastruktury a kapacit – od
stavby nových dep, například v Rochlicích a Úžicích,
přes revitalizace a rozšíření dep v Karlových Varech,
Humpolci, Zlíně či Ostravě, ožívala i nová cyklodepa
v Liberci, Hradci Králové, Olomouci a v Českých Budějovicích,“ uvádí Petr Horák, CEO společnosti PPL,
a pokračuje ve výčtu: „Spustili jsme do provozu první
elektrododávky, modernizovali technologie na současných depech a udělali zase velký krok vpřed v oblasti digitalizace, například spuštěním nového webu
nebo vyhledávače Parcelshopů.“
„Upravili jsme řadu interních procesů přinášejících zrychlení a navýšení kapacity sítě, zaměřovali
jsme se také na zvyšování efektivity jednotlivých pracovišť,“ doplňuje David Voznička, provozní ředitel
PPL. „Další modernizací prošly bezpečnostní technologie, díky kterým dále zvyšujeme nejen bezpečnost
zaměstnanců, ale také šetrnou manipulaci zásilek.
Pro řidiče jsme nakoupili nové, moderní skenery
a bezpapírové platební terminály, které urychlují
a usnadňují styk se zákazníkem . Zaměřili jsme se
rovněž na navýšení těžké dopravní techniky (kamiony, výměnné nástavby). Na hlavní tepně naší sítě –
centrálním překladišti – proběhla modifikace třídicí
technologie, díky které došlo ke zvýšení kapacity, ale
i kvality třídění zásilek.“

PPL Parcelboxy přinesly nepřetržitý provoz
Největší novinkou poslední doby je spuštění PPL
Parcelboxů. Vedle doručení řidičem na adresu nebo
do 3000 partnerských míst, našich PPL Parcelshopů,
nabízejí Parcelboxy spotřebitelům další alternativu
při vyzvedávání a posílání zásilek. Velkou výhodou
PPL Parcelboxů je nepřetržitý provoz 24/7, takže si
příjemce může zásilku vyzvednout dle svých časo-

vých možností. Tento způsob časové flexibility oceňují hlavně pracující nebo časově vytížení lidé. Celou
síť Parcelshopů vybavila PPL platebními terminály
a předání dobírkových zásilek tak zákazníkům zabere jen několik sekund bez nutnosti pracovat s hotovostí. Parcelshopy a Parcelboxy jsou navíc velmi
oblíbené pro zajištění zpětného chodu doručených
zásilek z e-shopů – tzv. returnů.

Zelená logistika
Vedle přínosů a zvýšení komfortu pro zákazníky
PPL díky Parcelboxům změna nákupního chování
napomáhá redukovat ekologickou stopu. Z povahy
věci je doručení vícero zásilek do výdejního boxu
nebo shopu ekologičtější oproti doručování jednotlivých zásilek až ke dveřím. Je to další z podstatných
článků strategie PPL k dosažení uhlíkové neutrality
do roku 2050. V PPL připravují programy se zaměřením na zelenou logistiku pokrývající všechny klíčové
oblasti tvorby emisí – od autonomních budov a energie z obnovitelných zdrojů přes kamionové přepravy
a ekologičtější doručování zásilek až po eliminaci
tisku papírů v našich procesech.

Elektromobilita
„Téma elektromobility a dlouhodobé aktivity
určené ke snižování emisí jsou pro budoucnost klí-

čové, a proto jsou významnou součástí naší firemní strategie,“ uvádí Petr Horák, CEO. „V současné
době má PPL CZ v provozu desítku elektroaut,
kromě nich také auta na CNG pohon a elektrokola. Všechny probíhající i budoucí stavby firmy PPL
CZ umožní nabíjení elektrických vozidel, obsahují
stavební prvky minimalizující spotřebu energií
a tvorbu uhlíku. Kromě jiného jsou budovány tak,
aby umožnily instalaci fotovoltaiky jakožto dalšího
zdroje čisté energie.
PPL cyklokurýry na elektrokolech kromě Prahy
potkáte v Brně, Olomouci, Hradci Králové, nově také
v Liberci a Českých Budějovicích. V plánu máme
další navyšování počtu elektrokol a lokalit s tímto
způsobem obslužnosti center měst napříč celou ČR.
V sezoně 2021 již bylo tímto způsobem doručeno několik set tisíc balíků.“

Ocenění
„Jsme velice potěšeni a zároveň pyšní na to, že
PPL získala dvě mezinárodně uznávané certifikaceGreat Place To Work, Top Employer Czech Republic a Europe, které hodnotí firemní kulturu, přístup
k zaměstnancům, aktivní péči o ně a jejich zapojení,“
konstatuje CEO společnosti PPL.
„Již popáté jsme také získali ocenění Nejdůvěryhodnější značka roku v oblasti balíkových služeb.
Pro nás je toto ocenění závazkem poskytovat i nadále ty nejkvalitnější služby. Jsme si vědomi, že poskytování kvalitní profesionální služby není samozřejmostí, zejména pak v posledních náročných letech.
Přes technické vymoženosti a inovace jsou to právě
naši kolegové a kolegyně napříč organizací PPL, kdo
dává naší službě tvář, emoce a všudypřítomnou vášeň. Úspěchy naší společnosti jsou hlavně zásluhou
skvělých lidí v PPL, kteří vytvářejí přátelské pracovní
prostředí, v jehož středu zájmu stojí náš zákazník,“
uvádí závěrem CEO PPL Petr Horák.

www.ppl.cz
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Věrnostní program Sphere:
Benefit pro klienty,
zaměstnance
a obchodní partnery
Sphere je největším univerzálním věrnostním programem v Česku a na Slovensku. Je unikátní v příležitosti
kombinovat výhody ve formě přímých slev i sbírání bodů. Program s historií od roku 1994 provozuje společnost EFIN.
Karta Sphere je vyhledávaným benefitem u korporátních klientů, zaměstnavatelů i samotných obchodníků - partnerů
programu. Velké úspory přináší statisícům držitelů karet.
Aktuálně Sphere nabízí přes 10 000 možností
výhodných nákupů s okamžitými přímými slevami.
Ty se pohybují od 5 až do 30 %. Nákupy se realizují
většinově v kamenných obchodech označených logem. A také v online prostředí - přímým proklikem
z webových stránek programu. Prostřednictvím
bodového programu Sphere plus je možné získávat
za nákupy věrnostní body a ty pak proměnit v další
atraktivní odměny.

Vývoj programu
Když společnost EFIN vstoupila na trh, program
Sphere stál na spolupráci jedné stovky partnerů
a karty se prodávaly jednotlivým zájemcům. Brzy
se přidaly benefitní zaměstnanecké karty a pak

klientské. Postupně se rozčlenily do několika typů
podle výše poskytovaných slev a výhod a také podle skupin jejich držitelů: Sphere standard, Sphere
young (zaměřené na mladé lidi) a Sphere VIP (s extra výhodami pro významnou klientelu). Od roku
2015 jsou karty zároveň elektronické a je s nimi
spojena mobilní aplikace pro Android i iOS s možností vyhledávání obchodních míst s výhodami.
„V dnešní době obzvláště platí, že různé výhody
a slevy jsou silným motivačním faktorem pro nákupní chování spotřebitelů,“ říká marketingový manažer ze společnosti EFIN Petr Maršálek. „Vybudovali jsme síť silných obchodních společností, a tak
máme široké zastoupení v každém kraji a vlastně
v mnoha okresech.“

Spolehlivost. Dostupnost. Univerzálnost.
Sphere dává doporučení na kvalitní produkty,
služby a servis, a to na středně velké a velké renomované obchody, kde si svých zákazníků skutečně
váží. Obchodní partneři jsou důkladně vybíráni,
jsou kvalitní a následně se Sphere tvoří opravdové
partnerství. V mnoha případech několikaleté. Obchodníci přinášejí zákazníkům úspory, ale sami
také profitují. Sphere jim pomáhá budovat brand,
přináší jim vyšší obrat a zaručuje jim pevnější pouto se zákazníky, kteří hledají víc než jednorázové
akční slevy. Přivádí jim takové zákazníky, kteří
jsou dlouhodobě věrní a orientují se na dané služby
a produkty trvale.

Atraktivita Sphere napříč obory
„Uvědomujeme si, že v oblasti věrnostních programů je v posledních letech konkurence, a to je
pro nás impulsem pro jeho další zdokonalování,“
konstatuje Maršálek. „Hodně firem, dokonce i jednotlivých obchodů má třeba svůj základní věrnostní program. Ale naše kouzlo spočívá v univerzálnosti.“ Karta věrnostního programu Sphere zdaleka
nenabízí přínos pouze u jednoho obchodníka, je
skutečně komplexní vstupenkou do světa mnoha

Sphere karta dodává firmám prestiž
a napomáhá posílení brandu.
Obchodníkům zvyšuje obrat
a přivádí jim věrné zákazníky.
A všem držitelům karet šetří peníze.

zvýhodnění napříč obchodním spektrem, napříč
obory. Výhody získáte nejen v knihkupectví, květinářství, při nákupu oděvů, sportovního vybavení,
elektroniky nebo praktických věcí do domácnosti,
ale i v restauracích, hotelech, lázních, na golfu, při
vstupu do muzeí, do divadel. Kartu uplatníte na cestách po Česku i Slovensku.
„Slevy a výhody lze získat pořád, nejsou poskytovány ve vymezeném termínu, kdy trvá nějaká
prodejní akce. Jsou trvalé, prostě je můžete čerpat
neomezeně v čase,“ vysvětluje manažer.

Pro firmy
Sphere nabízí i spolupráci při vybudování
funkčního věrnostního programu na klíč. Firmy
ušetří spoustu peněz a zároveň získají bohaté
know-how. Sphere je správcem programu a dále
ho rozvíjí dle konkrétních požadavků klienta.
Sphere je spolehlivým partnerem pro silné retailové společnosti i pro finanční instituce, se kterými spolupracuje, například s Komerční bankou.
A také pro firmy, které karty zajišťují pro svoje klienty a spolupracovníky. Spatřují v nich možnost
odměňování a motivace zaměstnanců v rámci poskytovaných benefitů.

Sphere pro život

Racionální nákupní chování

„Snažíme se myslet ekologicky a v duchu udržitelnosti,“ říká Petr Maršálek. „Lidem, a to zejména těm mladším, není jedno, jaké zboží si kupují.
Zabývají se nejen jeho kvalitou, ale třeba i jeho
původem. Vyhledávají zajímavé produkty a specifické služby. Touží přiblížit se hodnotám výrobců
a prodejců dobrého zboží. S takovým uvažováním
silně souvisí i vztah k životnímu prostředí, nové
kreativní nápady, digitalizace služeb, účelnější administrativní postupy. My rozvíjíme vlastní projekt
Sphere pro život, ve kterém tyto hodnoty sdílíme.
Chceme inspirovat naše klienty a zároveň je za
to odměňovat. V rámci společensky odpovědného
podnikání rozšiřujeme stále CSR aktivity, v nynější
nelehké době spolupracujeme s nadacemi.“

Sphere je zaměřený primárně na byznysové aktivity v rámci B2B. Ale současně i u jednotlivých držitelů karet podporuje uvážlivost i radost z nákupů.
„Kromě vydávání co-brandových partnerských karet nepodceňujeme ani přímou komunikaci s vlastníky karet. Věnujeme se jim na sociálních sítích, na
nových webových stránkách jim nabízíme nejzajímavější typy na nákupy, píšeme jim newslettery.
Provozujeme telefonickou linku Klientského servisu,“ vyjmenovává Maršálek.
Výhodou Sphere programu je bezesporu to, že
všichni mohou ušetřit. Jsou v něm zastoupeni jak
mladí lidé, tak ti v produktivním věku s vyššími
příjmy, ale i starší zákazníci. „Nejde jenom o to mít
slevu za každých okolností, ale o poznání všech
možností při čerpání služeb a pořizování si zboží
určitého druhu. Sphere program je široce využitelný, dohromady uspoří uživatelům ročně desítky
milionů korun. A přínosem pro firmy je loajalita
a motivace jejich zaměstnanců - držitelů karet,“
uzavírá marketingový manažer Petr Maršálek.

www.sphere.cz

Označení obchodů,
které poskytují výhody.

...a mnoho dalších partnerů na www.sphere.cz
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Canon

Věříme, že telefony a fotoaparáty budou existovat
vedle sebe. Evoluce fotoaparátů v telefonech má
samozřejmě dopad i na kompakty, ale stále zaznamenáváme rostoucí zájem o fotografování, který se
jasně projevuje tím, že naši zákaznici chtějí vlastnit
profesionální vybavení.

Přes dva roky stojí Nizozemec
Jaap van 't Ooster v čele
regionu Canon 4CE, jehož
součástí je Česká republika,
Slovensko, Polsko a Maďarsko.
V našem rozhovoru bilancuje
období, během nějž Canon
usnadnil svými technologiemi
přechod mnoha firem na hybridní
způsob práce a zároveň dokázal
optimalizovat své dodavatelské
řetězce. Přišel ale i s novinkami,
které ukazují nové směry a posouvají
hranice možného – třeba kreativní
projekt zaměřený na digitální tisk
tapet. „Troufám si říct, že nás vloni
nic zásadního nepřekvapilo,“ říká van
´t Ooster.

Canon je průvodcem firem
do hybridního způsobu
práce a ukazuje kreativitu
Jak hodnotíte byznysové výsledky Canonu
v loňském roce?
Loňský rok považuji v našich hlavních segmentech, tedy ve foto-video a kancelářských zařízeních,
za velmi úspěšný. Mezi fotoaparáty se nám podařilo
udržet první pozici v České republice i na Slovensku – v Česku byl náš podíl na trhu 37 %. Výrazně
jsme tak v tomto ohledu posílili oproti roku 2020.
Dařilo se nám v kategorii bezzrcadlových fotoaparátů, a to hlavně díky modelům R5 a R6. Vysoké
nárůsty prodejů jsme zaznamenali i u digitálních
zrcadlovek. Situaci na trhu s tiskárnami ovlivnila
globální nedostupnost některých klíčových komponent. S tím souvisí i to, že se nám dařilo prodávat
více tankových tiskáren proti modelům využívajícím klasické cartridge.

Lišil se ve vašem oboru druhý rok
pandemie, tedy 2021, od toho prvního?
Rok 2021 byl klidnější, protože veškeré nové
procesy a způsoby komunikace byly už nastaveny.
Mluvím třeba o zavedení hybridního způsobu práce s využitím cloudových služeb, díky nimž může
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Pomohly vám uplynulé dva roky nalézt
prostor pro zjednodušení nebo vyšší
udržitelnost výroby a distribuce?
Ovlivnila pandemie podobu vašich
dodavatelských řetězců?

firma plnohodnotně fungovat i v distančních podmínkách. Troufám si říct, že nás vloni nic zásadního
nepřekvapilo.

Ukázaly se nějaké nové trendy,
nebo se naopak věci vracely
do „předpandemického“ normálu?
Jako výrobci kancelářského vybavení chceme naslouchat potřebám našich klientů. Rozhodli jsme se
proto prozkoumat trendy na trhu a v Česku, Polsku
a Maďarsku provedli komplexní průzkum na téma
změn fungování ve firmách. Ten ukázal, jaké před
námi leží výzvy vyplývající z rozdílných přístupů
firem k práci – některé se vrátily do kanceláří, některé pracují v hybridním modelu a některé už téměř výhradně jen z domova. Zajímavé je, že Polsko
a Maďarsko byly co se týče přechodu na práci z domova mnohem flexibilnější než Česká republika.

Jak se projevuje přechod mnoha firem
na hybridní způsob práce v prodejích
kancelářských zařízení?
Jednoznačným trendem souvisejícím se zmíněným hybridním způsobem práce byla stále stoupající poptávka po malých tiskárnách a produktech sloužících k online komunikaci. Z průzkumu
vyplynulo, že firmy hybridní způsob práce berou
jako dočasnou variantu, každá desátá firma v Česku chce nicméně do budoucna vybavit své zaměstnance přenosnými zařízeními pro větší flexibilitu.
Obrovský boom zažívají softwarové služby založené na cloudu. Jde třeba o uniFLOW Online, nástroj
určený pro vzdálenou správu tisku a skenování. Své
místo v českých kancelářích si nachází i digitální
podatelna, která je nezbytnou součástí přípravy na
hybridní způsob práce. Firmy si dále více uvědomují, že není od věci nechat si digitálně vytěžovat
faktury nebo mít virtuálně přístupný firemní archiv.

Jedna z nejdůležitějších zkušeností posledních
dvou let byla role logistiky v úspěšné realizaci všech
byznysových procesů. Uvědomili jsme si její důležitost až v momentě, kdy byly problémy s dodáním
produktů. V souvislosti s naší filosofií Kyosei – žití
a pracování v zájmu společného dobra – se snažíme
zajistit, aby naše firma ctila základy cirkulární ekonomiky a minimalizovala dopad na životní prostředí. Jako zcela konkrétní příklad můžu uvést třeba to,
že jsme se v našem regionu rozhodli méně cestovat.
Nový způsob práce to umožňuje a přispíváme tak
mimo jiné ke snížení naší uhlíkové stopy.

interiérech. Tyto vlastnosti jsme vloni naplno ukázali na pěti realizacích, kdy jsme tapetami vyzdobili
atypický byt ve středních Čechách, tři mateřské školy nebo foyer pražského Divadla Bez zábradlí.

V Česku máte za sebou pět úspěšných ročníků dobročinného projektu Kopírka hledá
kancelář. Vloni jste jej poprvé rozšířili i do
dalších zemí v regionu. S jakým úspěchem?
Zájem o zapojení do dobročinného projektu, jehož smyslem je znovu využít „stárnoucí“ kancelářská zařízení našich partnerů a obdarovat jimi neziskové organizace, byl v Polsku a Maďarsku hned
napoprvé obrovský. V Česku se nám každoročně
hlásí několik desítek neziskovek, z nichž jsme vloni
vybrali 15 vítězů. Podpořili jsme tak třeba činnost
organizace pečující o lidi s migrénou, spolku stomiků nebo nově vznikajícího Národního basketbalového muzea.

www.canon.cz

Jedním z nejprogresivnějších odvětví tisku
jsou interiérové dekorace. Jak jste v tomto
ohledu aktivní v regionu 4CE?
Od předloňského představení UVgel Wallpaper
Factory, profesionální „linky“ na výrobu zakázkových tapet, se snažíme představit přednosti tohoto
řešení profesionálům. Tedy hlavně architektům
a designérům, kteří nově dostávají do ruky nástroj
umožňující uskutečnit všechny své kreativní vize.

V čem je Canon odlišný od konkurence,
co se týče tisku tapet?
Digitální tisk je obecně napřed oproti analogu
díky rychlosti dodání a možnosti personalizace
a produkce menších objemů. UVgel Wallpaper
Factory se od konkurence odlišuje hlavně díky stálosti rozměrů a barev. Patentovaný inkoust UVgel
pro sušení nevyžaduje teplo, takže při tisku nedochází k deformaci média. V neposlední řadě jsou
pak výhodou certifikáty zdravotní nezávadnosti,
díky níž jsou tisky vhodné i pro použití v citlivých

Výkladní skříní Canonu byly vždy
fotoaparáty. Chystáte se držet nadále
vývoje zrcadlovek i bezzrcadlovek?
O omezení výroby nemůže být řeč. Budeme i nadále dodávat na trh jak digitální zrcadlovky, včetně
poslední vlajkové lodi EOS 1D Market IV, tak bezzrcadlovky. Naše nové produkty zkrátka vždy především odrážejí aktuální potřeby zákazníků a tržní
výhled.

Už roky se mluví o tom, že klasické
fotoaparáty nadobro nahradí mobilní
telefony. Je to podle vás reálné?
Telefony nikdy nebudou schopny zcela nahradit fotoaparáty, není to možné z hlediska fyziky.
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Yedoo

V roce 2020 přibylo o šedesát procent jezdců a jezdkyň koloběžek víc než v roce předešlém. Podle vyjádření Dana
Piláta, šéfa značky Yedoo, se koloběžkám daří. Koloběžka už dávno není jen pro děti. Dospělých prohánějících se na
koloběžkách je v ulicích i na cyklostezkách vidět stále více. K oblíbenosti tohoto sportu i zábavy přispěl i fakt, že lidé se
ve svém volnu potřebují pohybovat, ne jen sedět. Na koloběžce se odráží pouze polovinou své váhy, a šetří tak chodidla a klouby. Koloběžka rovněž přeje hubnutí, nejsnáze na ní totiž udržíte tepovou frekvenci v hladině, která je pro
spalování tuků ideální. A navíc – jsme přece Češi. Máme rádi legraci a všechno umíme spravit. Proto se u nás záliba
v jízdě na koloběžce rozvinula jako nikde jinde na světě.
Mezinárodního ocenění se
například dostalo závodní
koloběžce s hliníkovým rámem
Yedoo Wolfer, která obdržela
designovaného Oscara Red
Dot Award 2016 za mimořádný
design, stupeň inovativnosti,
funkčnost i kvalitu.

Koloběžky jsou lékem na krize,
a to nejen na ty osobní, ale i celosvětové

Lichoběžníkový tvar stupátka se zkosenými boky
umožňuje bezpečný náklon koloběžky při jízdě
v zatáčkách.
Yedoo nezapomíná ani na děti, pro které vyvinuli
neobyčejně lehká odrážedla a hravé koloběžky.

Dana Piláta jsme se zeptali,
nakolik home office a lockdowny
zvýšily prodeje koloběžek?
Za českou značkou koloběžek a odrážedel Yedoo, mající svoje počátky již v roce 1998, stojí parta
nadšenců, kteří podlehli kouzlu jízdy na dvou kolech bez pedálů. A protože se nespokojili s běžně
dostupnými koloběžkami, začali je sami navrhovat
a vyrábět. Z počátku si hráli jen tak v garáži, kde po
hodinách řezání a sváření postavili koloběžku, na
níž ještě týž den vyrazili na čtyřiadvacetihodinový
závod. Dnes, když chce někdo jet na koloběžce vrcholnou soutěž, dostane od Yedoo stroj, který mu ji
pomůže vyhrát.
A i když lidé v Yedoo nejsou příbuzní, cítí se téměř jako rodina. Kuba, Petra, Lukáš, Andulka,
Alena a mnoho dalších z týmu Yedoo svoji lásku k jízdě na koloběžce dotáhlo až
k účasti na nejvýznamnějších soutěžích.
Hlavním cílem týmu Yedoo je však co nejlepší zážitek z jízdy – ať jde o závodníka
nebo předškoláka.

V sortimentu značky Yedoo najdete
malé i velké koloběžky pro sport
i zábavu, které sbírají uznání
za uznáním, a to mezi laickou
i odbornou veřejností.

Současné logo koloběžek Yedoo stejně jako celý
vizuální styl Yedoo, který vytvořili grafici ze Studia
Najbrt, vychází z myšlenky “Dvě kola a dost“. Logo
tvořící dva kruhy znázorňují dvě kola (jedno větší
a jedno menší – stejné jako mají koloběžky Yedoo).
Toto zdvojení se pak opakuje i v písmenech loga Yedoo, kde zdvojené čáry, ztvárňující ubíhající jízdní
pruhy, dodávají logu dynamiku a rychlost.

Koloběžky vytáhly na vzduch
i řadu „kancelářských krys“
Vypadá to, že koloběžky jsou lékem na krize, a to
nejen na ty osobní, ale i celosvětové. Rostoucí
zájem o koloběžky pro dospělé ukazuje, že
jízda na koloběžce a pohyb na čerstvém
vzduchu pomáhají lidem se během společenských i osobních krizí udržet
ve fyzické kondici a psychické
pohodě, a to nejen v Čechách,

kde má koloběh dlouholetou tradici, ale také v dalších zemích Evropy. Víc než polovina produkce Yedoo totiž míří do Německa, Francie, Velké Británie
či Nizozemska.

Vývoj, testování a výroba
jsou nedělitelným celkem
Šéf vývoje Kuba Bostl věnuje vývoji koloběžek
většinu svého pracovního i soukromého času, za
každým modelem jsou stovky hodin příprav, přemýšlení a zjišťování potřeb mezi jezdci. Až potom
nastupují měsíce práce s počítačovými návrhy
a vlastní testování prvních prototypů, dokud vše
není maximálně jednoduché, odolné a nefunguje
víceméně bez údržby.
Vývoj a konstrukční novelizace, testování jsou
nepřetržitým procesem a musí se dělat srdcem.

Tento nárůst je na úkor prodejů
kol nebo si prostě koloběžky
našly svoje příznivce?
„Jízda na koloběžce je zábava i sport, ale především je to pohyb, při kterém si protáhnete celé
tělo. A právě během všech těch lockdownů, všemožných omezení i společenských krizí pohyb
nejvíce potřebujeme, abychom si zachovali duševní i fyzické zdraví. To pomáhá koloběžkám,
stejně jako celému cyklo businessu.“

Je těžké budovat brand
ve světě koloběžek?
„Asi jako v každém oboru, budování značky
a důvěry zákazníků trvá roky, nicméně věříme,
že Yedoo se jednoho dne stane synonymem pro
koloběžku, minimálně v naší specializaci tzv.
velkých koloběžek s nafukovacími koly. Na naší
straně je srdnatost a poctivost ve výrobě i komunikaci, vynikající jízdní vlastnosti a dlouhá životnost všech našich výrobků. Skvělá komunita lidí,
která se kolem koloběžek vytvořila, nám ukazuje, že jsme na správné cestě.“

Nefungovalo by to ale ani bez estetické stránky.
Současným zákazníkům už ke spokojenosti nestačí
jenom to, že výrobek funguje. Uživatelé jsou čím dál
náročnější a kladou stále větší požadavky nejen na
užitnost produktu, ale i na jeho design.
To, že v Yedoo neberou design na lehkou váhu,
dokládá například fakt, že koloběžka Yedoo Wolfer
uspěla v jedné z největších designérských soutěží na světě a získala ocenění Red Dot Award 2016
v kategorii produktového designu. Ocenění návrhu
slušivého a funkčního kabátu řady Yedoo Alloy je
ohodnocením skvělé týmové spolupráce šéfa vývoje
Kuby Bostla, designéra Yedoo Jaroslava Juřicy a grafiků Zuzany Lednické a Ondřeje Kahánka ze Studia
Najbrt.

Prvenství a jedinečnosti značky Yedoo
Jako první na světě pro svou nejvyšší řadu koloběžek Yedoo Alloy využili konstruktéři technologii
protlačovaných hliníkových profilů, které přispívají
k maximálnímu odlehčení celkové hmotnosti rámu
a dobře odolávají svislému i bočnímu zatížení.

10

Dva kruhy v logu Yedoo znázorňují dvě
různě velká koloběžková kola. Zdvojené čáry
v písmenech loga Yedoo, ztvárňující ubíhající
jízdní pruhy, dodávají logu dynamiku a rychlost.
Yedoo také stojí za vývojem a výrobou první dvanáctipalcové pneumatiky s možností nahuštění na
tlak až 5,5 baru či užšími náboji kol, aby odrazová
noha měla dostatečný prostor pro pohyb.
Řada lehkých a rychlých koloběžek Alloy má
i originálně navržené stupátko. Jeho celková výška,
pouhých 27 mm, znamená pro jezdce minimální
výšku nášlapu a zároveň dobrou průjezdnost terénem. Jedinečný lichoběžníkový tvar se zkosenými
boky zase umožňuje bezpečný náklon koloběžky
i při extrémní jízdě v zatáčkách.
Praktickou maličkostí navíc je i nově řešená patka, která při překonávání překážek dovoluje patou
jednoduše přizvednout zadní kolečko. To vše posouvá koloběžky z řady Alloy daleko dopředu.

Bezpečnost a záruka
Pořádný vývoj se neobejde bez celé řady testů
a zkoušek. A není divu, snaha některých výrobců
ušetřit za každou cenu může být někdy pro uživatele pořádně nebezpečná. Bezpečnost výrobků Yedoo
je testována u nezávislých zkušebních ústavů, a to
v souladu s evropskými normami. Certifikát bezpečnosti a kvality ke každé koloběžce i odrážedlu je
na webu výrobce. U všech produktů je navíc plná
záruka prodloužena na 3 roky.

vzala to lepší – z kola lehkost, rychlost a delší vzdálenosti, z běhu pak vyšší intenzitu a zapojení celého
těla – od špiček chodidel přes lýtka, stehna, hýždě,
břicho, záda, až po ruce, ramena a hlavu.
Yedoo se rok co rok účastní řady akcí, které pomáhají popularitě a rozvoji koloběžek. Od veřejných závodů pro celou rodinu přes koloběžkovou
Rollo ligu až po podporu party nadšenců, která
v minulých letech absolvovala na koloběžkách
cyklistické etapové závody Tour de France a Giro
d’Italia. Smyslem všech aktivit společnosti je propagovat, že koloběžky jsou fantastická věc a že jízda
na nich je zdraví velmi prospěšná zábava.
Cenné rady, neodolatelné tipy, inspirující
rozhovory, reportáže z koloběžkových akcí
a cestovatelské zážitky najdete na koloběžkovém blogu (www.yedoo.eu/cs/blog).

Na trekingovou koloběžku Yedoo Trexx zase
nedají dopustit cestovatelé. Mnozí z nich už prověřili její houževnatost, spolehlivost a vytrvalost.
Jedním z nich je Marek Jelínek, který na Trexxovi
projel Latinskou Ameriku, Asii a kus Afriky.

Půjčovna koloběžek Yedoo
Značka Yedoo má pro ty nezkušené v koloběhu jednu prima službu. Mohou si totiž vyzkoušet
jejich produkty dřív, než si je koupí. Ve specializované prodejně na Radlické ulici 80 v Praze mají
koloběžky pro celou rodinu. Navíc vám zde poradí
s výběrem strojů a doporučí cyklotrasy. Pokud se
rozhodnete, že si zapůjčenou nebo jinou koloběžku
koupíte, neplatíte půjčovné.

Osvěta koloběhu
Kolo, běh nebo raději koloběh? Už jen podle názvu poznáte, že koloběh je něco mezi jízdou na kole
a během. Z obou si tahle stále oblíbenější aktivita
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biOrganica

V souladu s přírodou
Spojením anglického výrazu „Organic“ a jeho českého překladu „BIO“ vznikl název projektu biOrganica, který se zaměřuje na hledání těch nejčistších a nejúčinnějších značek z celého světa. Jak se projekt zrodil, nám přiblížila jeho spolumajitelka Mgr. Andrea Vaníčková.
Jak jste se dostala z advokátní branže
k přírodní kosmetice?
Nikdy jsem neplánovala podnikat v kosmetice.
Léta jsem pracovala jako advokát zaměřený na
arbitráže a soudní spory v přední kanceláři BBH.
S kolegy jsem pak založila kancelář HVH legal a dodnes bych zde asi pracovala, jenže… Po narození
dcery jsem se začala zajímat o složení kosmetiky.
Dost mě zaskočilo, že i ta nejluxusnější je vyráběna
z odpadních látek ropy a běžně obsahuje složky podezřelé z řady různých rizik. Spolu s dalšími dvěma
maminkami jsme pak začaly hledat kosmetiku bez
syntetických látek.
Zlom nastal, když jsme vyzkoušely britskou 100%
bio kosmetiku Inlight. Nadchla nás nejen absolutní
čistotou, ale hlavně svojí mimořádnou účinností. Do
té doby jsem používala výhradně syntetické luxusní značky, Inlight mi však pleť doslova proměnil.
Kolegyni Petru, která tehdy trpěla těžkou formou
akné, zajizvením a pigmentovými skvrnami, všech
těchto problémů zbavil. Klíčovým momentem pak
byla návštěva v britském Cornwallu, kde Inlight
vzniká, a setkání s otcem značky, charismatickým
doktorem Marianem Spieziou. Zážitek z jedinečné
ruční výroby plné voňavých bylin a olejů mě tehdy
naprosto uchvátil. A tak přišel bláznivý nápad založit na mateřské dovolené start-up, který by do Česka
přivážel značky s co nejčistším bio složením a účinností srovnatelnou s top konvenční kosmetikou.

Jaké byly začátky fungování firmy?
Před devíti lety bylo Česko přírodní kosmetikou
takřka nepolíbené. Přinášely jsme na trh zcela výjimečné značky, u nás je však nikdo neznal. Výrobci
navíc měli jen minimální marketing. A tak jsme musely tyto „surové diamanty“ uchopit a ukázat je lidem
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našima očima. O to jsme se snažily na veletrzích, různých akcích a ve spolupráci s kosmetickými salony.
Výrazně nás posunuly zejména sociální sítě.
Začínaly jsme tři zakladatelky s jedním pracovníkem, zúročily jsme svoji všestrannost a workoholismus Husákových dětí. Asi po třech letech
jsme opustily původní profese. Dnes je biOrganica
na trhu devátým rokem, máme kolem třiceti spolupracovníků, na trhu přírodní kosmetiky patříme
k předním firmám.

Co je podstatou Vašich značek,
které vozíte, a čím se odlišuje?
Za ta léta jsme testovaly mnoho značek. Do portfolia však prošly pouze ty, které jsou ve své kategorii nejčistší, zároveň jsou svojí účinností srovnatelné
s kosmetikou konvenční a mají i „něco navíc“. Saháme pouze po značkách, za nimiž stojí jedineční
vizionáři, kteří dělají svoji práci poctivě a srdcem.
Zcela zásadní je pro nás také to, aby celý proces
výroby od pěstování ingrediencí až po jejich výsledné zpracování probíhal ekologicky, eticky a šetrně
k zvířatům i planetě. Naše zkušenosti ukazují, že to
vše ovlivňuje energii výsledných produktů. Takové
bio poklady pak doslova přitahují úžasné zákazníky, osobnosti i obchodní partnery. Většina lidí, kteří
pro naši firmu pracují, pochází právě z řad našich
nadšených zákazníků.

Co tvoří vaše produktové portfolio?
Značek máme jen několik, když už ale nějaký
brand do Česka přivezeme, je to vždy něco výjimečného. Bio kosmetika Inlight je naprostá špička
v péči o pleť i tělo – viditelné výsledky, které má
u problematické kůže, ekzémů či v oblasti anti-age
péče, boří předsudky o lepší účinnosti syntetické

kosmetiky. Dekorativní kosmetika ZUII Organic
vyrobená z květin dokazuje, že krásný make-up
může o pleť zároveň skvěle pečovat a mít úžasnou
výdrž – dnes už ji používá také řada profesionálních vizážistů při filmových natáčeních. Velmi
pyšná jsem především na 100% přírodní opalovací
krémy Butterbean Organics, které jsou absolutně
čisté, ekologické a vhodné i pro miminka. Nabízejí
skvělé a bezpečné řešení sluneční ochrany a to zejména v době, kdy se u řady syntetických UV filtrů
zvažuje další používání s ohledem na jejich potenciální rizika i fatální dopady na korálové útesy. Vloni
jsme pod svá křídla přijali 100% přírodní eko drogerii PÁNBACH ze Slovenska, konečně se nám totiž
podařilo najít značku, která má skvělé čisticí schopnosti srovnatelné s chemií, přitom se po použití do
měsíce zcela rozloží. A tak bych mohla pokračovat
i u dalších značek.

Jak nacházíte cestu k zákazníkům?
Cestu k zákazníkům hledáme přes edukaci, sdílení viditelných výsledků i možnost vyzkoušet naši
kosmetiku na vlastní kůži. Nejen pro tyto účely
jsme v roce 2018 otevřeli biOrganica ateliér na pražské Ořechovce. V prostoru se silným geniem loci,
kde kdysi tvořil prvorepublikový sochař Bohumil
Kafka, se snoubí kreativní energie, čistota a vůně
našich bio pokladů i krásné světlo. Pomáhají nám
také Opinion leadership. Mezi slavné tváře patří
například Tamara Klusová, Aňa Geislerová, Jiří
Langmajer, Saša Rašilov, Adéla Gondíková, Martha
Issová, Míša Tomešová, Martina Babišová a mnoho
dalších. Tyto celebrity k nám přivádí osobní zkušenost s našimi bio poklady, do kterých se zamilovaly,
skutečně je používají a prezentují tak výlučně svoji
osobní zkušenost.

OBJEVTE SVĚT
NEJČISTŠÍCH
PŘÍRODNÍCH
ZNAČEK
Nadčasové.
Promyšleně vyrobené.
Nekompromisně kvalitní.

www.biorganica.cz

dm drogerie

Lorem ipsum

V roce 2022 si dm drogerie připomíná 30. výročí svého založení. Celých 30 let přináší zákazníkům širokou nabídku nejen
drogistických produktů privátních i dodavatelských značek. Ve své filozofii klade důraz na trvalou udržitelnost a příkladné působení ve svém okolí. Proto v rámci oslav svého jubilea podpoří prostřednictvím společensky odpovědné iniciativy {SPOLEČNĚ} třicet projektů, které se věnují trvalé udržitelnosti. Zároveň zahájila mezinárodní kampaň s názvem
Zažij sílu inspirace, která potrvá až do března 2023.

Společnost dm slaví
30 let na českém trhu
Třicet zelených projektů
Trvalá udržitelnost je dlouhodobě součástí filozofie dm drogerie. „Dbát na udržitelnost totiž jinými
slovy znamená pečovat o budoucnost příštích generací. Udržitelná budoucnost je naší prioritou, a pro-

to se během oslav třicátých narozenin zaměřujeme
také na oblast trvalé udržitelnosti a oceníme třicet
zelených projektů. Ty získají od dm finanční podporu pro svou realizaci,“ přibližuje Jiří Peroutka,
manažer komunikace dm drogerie markt.

O podporu se se svým nápadem mohl ucházet
kdokoliv, od jednotlivců přes neziskové organizace až po velké firmy. Nezáleželo na rozsahu ani
nákladnosti projektu, podmínkou však bylo, aby
se přihlášený projekt zabýval tématem trvalé udržitelnosti, především v oblasti životního prostředí.
Bylo také nutné, aby se jednalo o zcela nový projekt
– projekty, které byly realizovány v minulosti, byly
ze soutěže vyloučeny. Zájemci mohli své projekty
přihlašovat do konce února. Aktuálně probíhá vyhodnocování přijatých přihlášek. „Projekty budou
posouzeny odbornou porotou, ve které zasednou
zástupci společnosti dm, našich dodavatelů nebo
médií, které se zabývají tématem trvalé udržitelnosti a životního prostředí,“ doplňuje Peroutka.
Realizace vybraných projektů proběhne od dubna
do září 2022.
Nejedná se o první společensky odpovědnou
aktivitu, se kterou dm spojila oslavy významných
milníků v historii společnosti. V minulosti věnovala
prostředky charitativním organizacím nebo školkám a založila tradici dm dobrovolnických dnů. Při
oslavách 25 let fungování na tuzemském trhu podpořila více než 200 projektů ze sociální oblasti, a to
částkou ve výši bezmála 15 milionů korun.

tem pro druhou fázi nazvanou Inspirace přírodou,
potrvá od května do září. Pro závěrečnou fázi v období Vánoc budou inspirací sami lidé.

Inspirováno uměním
První fázi kampaně otevřou muralartoví umělci,
kteří pomalují vybraná místa v Praze a Plzni. Malby chtějí přetvořit jinak šedivé okolí a inspirovat
kolemjdoucí. Do společnosti chtějí vnášet otázky
„Co činí lidi krásnými?“, „Co na nás dělá dojem?“,

„Co inspiruje umělce?“. Do světa umění přenese
zákazníky i limitovaná edice dekorativní kosmetiky s-he pod názvem Be an Artist. „Vlna inspirace se
k našim zákazníkům přenese také skrze TV spoty,
venkovní plochy či stránky zákaznického magazínu
ACTIVE BEAUTY. Speciální aktivity nechyběly ani
na Valentýna či MDŽ,“ upřesňuje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie.
Inspirace uměním přenáší nejen zákazníky dm
do světa krásy a ukazuje, že co se týče trendů v oblasti vzhledu a stylu, je vše dovoleno a vše je možné.
V dm je k dispozici široká, mnohostranná nabídka
pro vytvoření správného looku. Rozmanitost sortimentu vyjadřují fotografie a odpovídající produkty,
které přiblíží komplexní spektrum inspirace v oblasti krásy. Mnoho inspirujících jarních tipů nejen
z oblasti dekorativní kosmetiky nabídne i webová
stránka dm.cz/krasa.
Smyslem kampaně je pomoci jak zákazníkům,
tak i spolupracovníkům najít sebe sama, ve změnách vidět příležitosti a vytvořit prostředí a komunikaci, které budou inspirovat k opakovaným návštěvám prodejen i online shopu dm.cz.

www.dm.cz

Třicet let inspirace
V jubilejním roce zahájila dm také mezinárodní
kampaň „Zažij sílu inspirace“. Ta nazírá na inspiraci jako na emocionální podporu a vnímá ji jako
zdroj nových podnětů a nápadů nejen v oblasti krásy, ale ve všech ohledech lidského života. Tím poukazuje na krásu každého člověka a okolního světa.
Společnost dm chce pomoci najít zákazníkům sama
sebe a ukázat jim, že při hledání svého já se nemusí
bát experimentovat.
Kampaň bude rozdělená do tří částí podle různých zdrojů, ze kterých čerpáme inspiraci. První
fáze se zaměřením na krásu ponese název Inspirace
uměním a potrvá od února do dubna. Udržitelná
budoucnost, jež se v kombinaci s létem stala námě-
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Unikátní zobrazovací technologie

Transparentní LED Film
od UGO! Media součástí EXPO 2020 v Dubaji!
V rámci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji instalovala společnost UGO! Media do pavilonu České republiky svoji
unikátní zobrazovací technologii Transparentní LED Film (TLED Film), která byla zvolena Univerzitním centrem energetických efektivních budov (UCEEB) ČVUT jako nejvhodnější nástroj pro prezentaci autonomního systému Solar Air
Water Earth Resource (S.A.W.E.R.).
EXPO 2020 v Dubaji probíhalo od 1. října 2021
až do 31. března 2022. Výstava byla naprosto výjimečná nejen regionem, ale také svým záměrem,
který chtěla naplnit. Podle dubajského vládce Šejka
Mohammeda bin Rashida Al Maktouma je v dnešním silně propojeném globalizovaném světě klíčová vize pokroku a rozvoje založená na společném
záměru a odhodlání, a proto byla tématem EXPO
2020 „Connecting Minds and Creating the Future“
s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity“. Jednoduše jde o propojování myslí a vytváření budoucnosti v atmosféře udržitelnosti, mobility
a dalších příležitostí.

Pojďme si nyní vše postupně
představit a vysvětlit si, jakým
způsobem se tato událost potkala
s technologií vyvinutou UGO! Media,
a systémem, jež vyvinulo UCEEB.
„Cílem UCEEB pro prezentaci v rámci EXPO
DUBAI 2020 bylo přiblížit projekt S.A.W.E.R potenciálním zájemcům co nejjednodušší formou, a tou
vizuální projekce určitě jsou,“ vysvětluje Marek
Kolařík, MBA (CEO / VISIONARY UGO! Media).
„Otázkou ale bylo, jak zaujmout jinak? V dnešní
době, kdy zákazník viděl na výstavách opravdu již
skoro všechno a kdy obvyklé reklamní tahy a pouč-

ky staré školy přestávají fungovat, je potřeba inovovat a sahat po modernějších a neotřelých řešeních.
Každý z nás má již vytvořenou jistou dávku imunity
pozornosti a je známým faktem, že pokud při prezentaci zachytíme pozornost člověka v rámci sdělování nějakého obsahu, je ochotný s námi strávit
maximálně 2 sekundy své opravdové pozornosti.
Spolu s UCEEB věříme, že přesně toho je schopná
technologie transparentního LED Filmu ve spojení s funkcí didaktické projekční stěny, kdy tvůrci
systému S.A.W.E.R. vytvořili v rámci společné vize
ideální spojení výstavního prostoru s prezentační
technologií TLED Film.“

A jak to tedy celé vypadá v praxi?
„V první řadě si představme, že chceme jednoduchým, poutavým a inovativním způsobem prezentovat něco tak rozsáhlého, jako je proměna sucha
a horka klimatu pouště v zelenou krajinu,“ pokračuje ve výkladu Marek Kolařík. „Že to zní trochu jako
sci-fi? Věříme, že ano, protože, když vám někdo
řekne: „Představte si, že S.A.W.E.R je zařízení, které dokáže proměnit suchou poušť v oázu prostřednictvím cíleného rozmnožování mikroorganismů
a skládá se ze dvou systémů, jeden na získávání
vody z pouštního vzduchu a druhý pro kultivaci
pouště v úrodnou půdu, začnete se jako laikové
v celém tématu okamžitě ztrácet. Již představa tohoto projektu zní jako utopie, natož pak představa, že
takový projekt budete schopni jednoduše prezentovat neodborné veřejnosti – technologie S.A.W.E.R.
je totiž technologií budoucnosti. Utopie to ale rozhodně není a nakonec není neřešitelný ani způsob,
jak ji jednoduše, poutavě a inovativně prezentovat.“

16

Fólie TLED Film je tedy zcela průhledná v případě, kdy je vypnutá a není na ní zobrazován obsah prezentace. V takový moment si divák může prohlédnout
samotný systém S.A.W.E.R, který je za TLED fólií umístěn.

Vysvětleme si nyní blíže princip fungování
„Univerzitní centrum UCEEB mělo v rámci svého výstavního prostoru instalovanou velkou skleněnou stěnu o celkové velikosti přibližně 7,6 × 2,5 m,
oddělující prezentovaný systém od zbývající části
expozice. Tato skleněná stěna byla složena ze čtyř
„oken“ potažených fólií TLED Film a díky této fólii okenní tabule v průběhu času expozice měnily
z průhledného skleněného vzhledu na průhlednou
obrazovku, z níž se návštěvník EXPO 2020 dozvěděl vše potřebné o samotném prezentovaném systému S.A.W.E.R., fyzicky umístěném za touto stěnou.“
K principu Marek uvádí: „Fólie TLED Film je tedy
zcela průhledná v případě, kdy je vypnutá a není
na ní zobrazován obsah prezentace. V takový moment si divák může prohlédnout samotný systém
S.A.W.E.R, který je za TLED fólií umístěn. V případě, že je stěna zapnutá a její povrch funguje, chová
se jako plnobarevná částečně průhledná projekční
stěna. Tato stěna využívá texty, barvy, fotografie, videa a další prvky, které vytváří poutavý interaktivní
obsah pro každého návštěvníka. Z tohoto důvodu
jsme pojmenovali tuto projekční stěnu didaktickou
LED stěnou. Nejen tedy, že návštěvníka zaujme
unikátní prezentace pomocí ploch pokrytých TLED
fólií, ale zároveň brzy pochopí, že za ní se skrývá
samotná technologie systému S.A.W.E.R, kterou si
může prohlédnout. Prezentace pomocí didaktické
LED stěny cílí na dva zásadní momenty pro lidské
vnímání: Zaujme pozornost diváka vytvořením
„wow efektu“ pomocí neobvyklé formy interaktivní projekce a zároveň připraví půdu pro zhlédnutí
a pochopení samotného systému S.A.W.E.R. Toto
vše je třeba dokázat v poměrně krátkém čase, neboť
jak jsme zmínili na počátku našeho příběhu, element zaujetí v krátkém čase je velmi klíčovým prvkem pro úspěšnost prezentace jakéhokoliv tématu.“

Jak tedy celý prezentační systém
didaktickou stěnou funguje?
Již z názvu je patrno, že se jedná o využití LED
diod. Tyto LED diody jsou umístěné na průhlednou
fólii a následně zalaminovány do další vrstvy průhledné fólie, kterou nazýváme TLED Film.
Vzniká tak zvaný LED SHEET – pás LED folie
o maximálním rozměru 240 × 1000 mm. Umístění
diod je rovnoměrné po celé fólii a diody na ní tvoří
tzv. matici. Tloušťka výsledného TLED Film pásu je
pouze 1,2 mm a hmotnost jednoho listu v maximální velikosti je přibližně 300 g. Nosný materiál fólie

je vysoce pružný a odolný. Díky tomu je vytvořená
transparentní fólie poměrně flexibilní, je možné ji
i ohýbat a aplikovat na zakřivené nebo kulaté povrchy. TLED Film lze navíc přetvářet do libovolných
zákazníkem požadovaných tvarů – lze jej libovolně
stříhat anebo skládat více pásů do různých tvarů. TLED Film fólii bez obtíží instalujeme na sklo
a díky její konstrukci navíc bez rušivých rámů nebo
jiných mezer. Vznikne tak čistá pozorovací plocha
až do šířky či výšky 2 000 mm. Obrovskou výhodou
bezrámové instalace je fakt, že TLED Film můžeme
umístit v rámci velkých ploch, aniž bychom viděli
rámečky za zobrazovaným obsahem.
Pokud zákazník potřebuje v rámci flexibility
rozšířit velikost projekční plochy, není to pro TLED
Film žádná potíž: Velikost a rozložení fólie lze jednoduše upravit tak, aby odpovídala oblasti požadovaného rozšíření a instalace. Fólii lze vždy rozšířit
přidáním dalších fólií svisle nebo vodorovně nebo ji
řezat paralelně s rámečkem tak, aby vyhovovala požadavkům na výslednou velikost projekční plochy.

Každý pás LED fólie obsahuje desku elektroniky s řídicími obvody, která pás napájí a ovládá
zobrazení v daném pásu. Stejně tak, jak je tomu
u velkorozměrných neprůhledných projekčních
obrazovek, i naše TLED Film technologie skládá
jednotlivé pásy k sobě a umožní tak dosáhnout
velkorozměrných projekčních ploch. Jeden obraz
na celé projekční ploše vznikne následným propojením řídicích desek do hlavního počítače, který
celou projekci ovládá.
Hlavní řídicí počítač umožňuje samozřejmě nejmodernější způsoby ovládání celé projekce. I z toho
důvodu je jeho ovládání možné také přes vzdálený
přístup. Toto umožňuje software RESOLUME ARENA, mezi jehož funkce patří například i možnost
pravidelného zapínání a vypínaní projekce včetně
automatizace tohoto procesu, a to funkcí AUTO
POWER ON/OFF. Tím je celý systém prakticky au-

tonomní. Vzdálený přístup samozřejmě umožňuje
pravidelnou kontrolu a případný servis ze strany
UGO! Media, jenž je navíc zajištěn takovým způsobem, aby nebyl přerušen průběh projekce. Celá
prezentace se tak stává pro klienta prakticky bezobslužná. V dnešní době je toto důležitý element
pro úspěšnou prezentaci. Je potřeba, aby se klient
na místě projekce nemusel starat o maličkosti.
Cílem UGO! Media je, aby docházelo především
k oboustrannému prožitku a vyvolání těch správných emocí. Zcela určitě dochází k velmi silnému
prožitku na straně pozorovatele.
„Naše unikátní technologie TLED Film poskytuje
celou řadu výhod oproti stávajícím prezentačním
nástrojům. Uživatelům odpadají nároky na prezentační plochy, které jsou tvořeny buď neprůhlednou
projekční obrazovkou nebo umístěním projektoru
a projekčního plátna, které není vždy zcela jednoduché umístit. Fólii lze umístit do výloh či vitrín,
které pak lze v případě potřeby používat jako kombinaci projekční plochy a zobrazovaného fyzického
obsahu. Díky chytrému, a navíc vzdálenému řízení
obrazu je celý systém zcela autonomní. Věříme, že
technologie transparentního LED Filmu použitá
pro didaktickou LED stěnu v rámci prezentovaného
systému S.A.W.E.R. byla velkým obohacením jak
samotného představení tohoto projektu, tak také pavilonu České republiky EXPO 2020 v Dubaji.“

Kontakt: Marek Kolařík, MBA
CEO / VISIONARY
tel.: +420 774 100 101
email: m.kolarik@ugo-media.eu

www. ugo-media.eu
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Manufaktura

Dárkový balíček DUO PRO MUŽE

Originální, voňavý a praktický dárek pro každého správného muže nebo
chlapce, který miluje auta. Co na muže v balíčku pánské kosmetiky od české
značky Manufaktura čeká? Sprchová péče plná energie s unikátním bylinným
komplexem, výtažkem z oliv a pšenice a delikátní svěže kořenitou vůní napomáhá hydrataci a zjemnění pokožky. Sprchový gel a šampon s úchvatným retro
designem zpříjemní každé ranní či večerní sprchování, povzbudí a dodají energii. Podmanivá kořenitá vůně s nádechem svěžesti, ozvláštněná kapkou citrusové verbeny, zanechá pokožku příjemně provoněnou.

Dárkový balíček PÉČE PRO MUŽE

Dopřejte svému milému opravdovou pánskou jízdu! Tradiční pánská kosmetika od české značky Manufaktura pro posílení i zklidnění, osvěžení i jemné
hýčkání. Většina mužů potřebuje ve svých životech energii i odpočinek, vášeň
i něhu. Pánská kosmetika Manufaktura proto využívá unikátní rostlinný komplex přírodních výtažků z tradičních bylin, ideálních pro specifické potřeby
mužů. Kombinace šalvěje, kopřivy, arniky, třezalky, jalovce, ženšenu a rozmarýnu, ve většině produktů doplněná navíc o cenný ovesný beta-glukan a chmel,
poskytuje mužské pleti i vlasům ideální péči. Celá kolekce je doprovázena podmanivou kořenitou vůní, ozvláštněnou kapkou citrusové verbeny. Hravý retro
design, inspirovaný klasickými elegantními veterány, potěší nejednu chlapeckou duši opravdových mužů.

Proč jsou

dárky z Manufaktury
ta správná volba?

Firemní dárek by měl v sobě nést základní aspekty, jako je kvalita, užitečnost a českost.
Dalšími nadstavbovými parametry jsou potom dárek na míru a darovaný zážitek.
A všechno dohromady Vám může nabídnout společnost MANUFAKTURA ve svých dárkových balíčcích.
100% česká firma
zakládající si na lokální výrobě
Manufaktura sídlí uprostřed Prahy a většinu kosmetiky vyvíjí a vyrábí v areálu bývalého cukrovaru
v pražských Čakovicích. Zakládá si na místní výrobě, která ctí trvalou udržitelnost. Kosmetika značky
Manufaktura navíc dokáže obstát v prostředí konkurence zahraničních produktů, jejichž doprava
k nám zbytečně zatěžuje planetu.

Poctivá kosmetika
Kvalitní produkty se pyšní šetrnými recepturami
s vysokým obsahem přírodních ingrediencí s výjimečnými, lety ověřenými účinky na tělo i ducha. Zaujme i originální design a neotřelé okouzlující vůně.
V šetrných výrobcích se odráží respekt, úcta a láska
k přírodě, která je pro Manufakturu tou největší inspirací. Zároveň však firma sleduje i moderní trendy
v oblasti kosmetiky, díky kterým vznikají báječné
moderní produkty, které hrdě konkurují zahraničním

Radost zaručena
V nabídce Manufaktury nalezete každým rokem
novou limitovanou edici a mnoho dalších novinek
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pro vlasy, tělo i plěť, se kterými nemůžete šlápnout
vedle. Balíčky nebo jednotlivé produkty se stávají
zaručenou radostí z přírody pro celou rodinu.

Vyberete pro všechny
Manufaktura boduje nejen u žen, ale stále více se
potvrzuje, že dokáže mile potěšit i muže. Samozřejmostí je pečující kosmetika pro pány, něžná péče
pro ženy, ale i šetrná kosmetika pro nejmenší.
Pokud budete mít zájem o dárkové balíčky
pro své zaměstnance nebo obchodní partnery,
rádi Vám poradíme. Můžete se ozvat na mail:
marketing@manufaktura.cz

Dárkové balení
Ani s balením se nemusíte trápit. Dárkové sety
jsou již ukryty v krásném dárkovém balení. Mimo
jiné Manufaktura také nabízí velké množství originálních obalů, sáčků a krabiček různých velikostí,
které dotáhnou každý dárek k dokonalosti. V nabídce najdete i překrásné dárkové tašky.
Klient si může zvolit potřebnou hodnotu balíčku,
stejně jako individuální složení balíčků, což zaručuje velkou variabilnost ve výběru.

Vinná kosmetika Manufaktura

Ve víně je krása! Přeneste se prostřednictvím Vašich očistných
a zkrášlujících rituálů na sluncem zalitý vinohrad. Vinná kosmetika je součástí Manufaktury již od roku 2008 a řadí se mezi její
nejpopulárnější kolekce. Je založena na blahodárných účincích
vinné révy, která má výjimečné hydratační, regenerační a zpevňující účinky a je také bohatá na ovocné kyseliny a antioxidanty.
Originální receptury plné přírodních ingrediencí obsahují hroznový olej, peeling z hroznových jadérek či bílé víno z rodinného
jihomoravského vinařství Pfeffer, které má vlastní vinohrady ve
vyhlášené vinařské oblasti Rakvice a produkuje mimořádně kvalitní a oceňovaná vína. Vinná kosmetika napomáhá regeneraci, hydrataci a omlazení pokožky. Ochraňuje důležité kožní lipidy a proteiny a zanechává pleť hladkou a jemnou. Specialitou této řady je
zeštíhlující sérum, které účinně bojuje proti celulitidě a předchází
vzniku strií. Dámy jistě ocení svěží vinnou vůni s ovocnými tóny,
která celou řadu provází. Tak na zdraví a na krásu!

Balíček Vinná kosmetika Manufaktura

Zahalte se do jiskřivě ovocné vůně této legendární vinné kosmetiky od české značky Manufaktura. Sprchový gel s obsahem
vína, bohatého na přírodní antioxidanty a ovocné kyseliny pokožku zjemní a dodá jí pružnost. Výjimečné složení šamponu zvyšuje
objem, chrání barvu vlasů a zvyšuje jejich lesk. Revitalizující &

omlazující tělové mléko s hroznovým, ovesným a mandlovým olejem,
výtažkem z vinné révy, beta-glukanem a panthenolem dopřeje pokožce
hebkost, zpevnění a hydrataci. Balíček plný vinné kosmetiky zaručeně
potěší každou ženu.

www.manufaktura.cz
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Osobní záležitost
Ložnice je plná příběhů. MARIELI je jejich součástí
Příběhy. V posteli začínají, zaplétají se i končí. Pohádky, veselohry, dramata.
Rozlít víno. Drobit. Schovat se. Rozestlat. Milovat se. Rodit. Ukládat. Ptát se, jestli tě ještě miluje.
Ptát se, jestli ho ještě miluješ. Probudit se v botách. Ležet v botách naposledy.
Novou českou značku
prémiového povlečení
inspirovala rodinná tradice.
Terezie Täubelová měla prababičku Marii
Líkařovou. Ta vlastnila ve dvacátých letech
dvacátého století obchod s ložním prádlem.
Osobně vybírala materiály a ručně do rohu
vyšívala monogramy budoucích majitelů. K názvu
své firmy Terezii inspirovalo právě jméno svojí
prababičky. Byla to neuvěřitelně silná žena.
Zemřela dřív, než se Terezie narodila, takže její
příběh zná bohužel jenom z vyprávění. Na začátku
20. století již jako dospělá a vdaná žena sebrala
dvě děti a z malé vsi se odstěhovala do Prahy.
Bez ničeho, prostě si věřila natolik, že vsadila
všechno na jednu kartu – že pro svou rodinu
vybuduje nový život. A skutečně se jí to podařilo.
Jejímu obchodu se dařilo, postavila vilu, měla
pomocnice v domácnosti… všechny děti dokázala
zaopatřit. Toho všeho dosáhla jenom svou vlastní
pílí a tvrdou prací. Je neuvěřitelné, kde v sobě
v té době vzala tu odvahu a odhodlání. Pak přišla
tragédie komunistického převratu a o všechno
přišla, ale to je jiný, podstatně smutnější příběh.

A jaký je příběh
o založení značky MARIELI?
„Těch impulsů bylo několik, a jak už to tak
bývá, postupně se to poskládalo a nějak to do
sebe „zacvaklo,“ vypráví Terezie Täubelová.
„Prvotním impulsem byla potřeba sehnat nesehnatelné. Když se nám narodil syn a stala se
z nás rodina, začala jsem domov zařizovat tak,
aby byl útulný. A protože spánkem strávíme
zhruba třetinu času, bylo pro mě důležité sehnat kvalitní ložní prádlo. Jako žena 21. století,
která vše nakupuje online, jsem tedy začala
pátrat. E-shopů jsem našla spoustu, ale nikde
to, co by splňovalo moje požadavky na kvalitu
a mělo moderní design, navíc mě často odradil
složitý nákupní proces. Při procházení kamenných obchodů s bytovým designem mě zase
nepříjemně zaskočila cena. Začalo mi to vrtat
hlavou… Od toho už byl jen krůček k tomu
začít se zajímat o textilní materiály a výrobní
procesy, postupně oslovovat textilky, zkoušet
různé vzorky materiálů, prát a sušit a zkoušet,
co vydrží. Zvolili jsme si cestu direct-to-customer brand a tím, že jdeme od výrobce přímo
k zákazníkovi, odpadly náklady na dodavatele

a přeprodejce, a tedy jejich marže, a naše cena
tím pádem může být příznivější.“

Před pár lety jste ale měla úplně
jiné povolání, jiné cíle. Studovala
jste mezinárodní vztahy, pracovala
na ministerstvu zahraničních věcí.
Nakonec jste se ale vydala touto
cestou. Co Vás k tomu vedlo?
Jsem přesvědčena, že poté, co se narodí děti,
většina žen přemýšlí, jak skloubit práci a rodinu. Já jsem pracovala na desku Provinčního
rekonstrukčního týmu Lógar v Afghánistánu.
Původní specializace, kterou jsem si na magisterském programu na Columbia University
vybrala, byla bezpečnostní studia. To je oblast,
která mě vždycky zajímala, ale nebavilo by mě
sedět v think tanku a psát, potřebovala bych
být „v akci“. A to s rodinou skloubit nejde. Proto jsem si, jakmile přišly děti, dala od všeho
pauzu a věnovala se jenom rodině. Nicméně
ačkoliv svoji rodinu miluji nade vše na světě,
nemůžu říct, že by mě to zcela naplňovalo.
No a pak se postupně zrodila idea MARIELI. Nejdříve jako vlastní potřeba kvalitního

ložního prádla, která se postupně přetavila ve vlastní značku a business. Ovšem od původní představy
podnikat a být paní svého času jsem se hodně posunula a pochopila, že jakmile člověk začne budovat
svou značku, žádný čas nemá.

Co jste udělala předtím, než jste se
definitivně rozhodla, že do toho jdete?
Dělala jste si nějaký průzkum, nebo jste
do toho šla po hlavě?
Po hlavě jsem do toho nešla, celá příprava mi trvala téměř dva roky. Od prvotní potřeby kvalitního
ložního prádla a neschopnosti ho na českém trhu
v odpovídající kvalitě a rozumné ceně najít až po
ověření daty, že je tato moje představa správná, byla
docela dlouhá cesta. Šla jsem „all in“, jak se říká, takže jsem chtěla mít jistotu, že je tady opravdu „díra na
trhu“ a záleží jenom na mně, jestli ji dokážu využít.

Kam směřujete?
E-shopů, hlavně v České republice, vzniká opravdu veliké množství. Naším cílem ale není být „jen
e-shopem“. My ale vnímáme ložnici jako velmi
intimní místo. Takový klenot celé domácnosti.
A máme tu čest být její součástí. To chce víc než jenom transakci. Chceme našeho zákazníka znát, být
tu pro něj. Pomoci mu s výběrem, být součástí celé
jeho rodiny a milníků, které zažívají. Být tím svatebním darem, který chcete dostat a chcete dát. Co
je krásnějšího než darovat kvalitní spánek, pomoct
budovat novou dimenzi spaní, navíc v povlečení
s monogramem, které novomanželům vydrží léta?
Koupí povlečení to nekončí.
„Je to také o dobře postavených základních stavebních kamenech. Každá firma by měla dobře
nastavit procesy a udělat si vlastně takovou interní
WIKI, kde řídí procesy. Nejen pro to, aby byla zastupitelnost, ale také pro další možný růst a vlastně
být připraven na změny, " doplňuje, Alena Barnová,
COO MARIELI.

Vy jste zároveň výrobní firma.
Vaše povlečení se vyrábí v manufaktuře
v Izraeli a v Čechách ho máte skladem.
Péřové výplně jsou naopak z malé
české dílny. Proč není vše v Čechách
a proč jste se rozhodla směřovat výrobu
do zahraničí?
Jednoduše proto, že ne všechno umíme u nás
tak dobře jako jinde. Hledala jsem top kvalitu, top
suroviny, a navíc manufakturu s ekologickým přístupem k výrobě. Nakonec jsem ji našla mimo ČR.
Péřové výplně ale umíme v Česku nejlepší, ty naše
jsou tedy vyráběny ručně v malé české dílně. A jsou
opravdu skvělé.

Zmiňovala jste, že jedním z impulsů
byla i historie a tradice Vaší prababičky.
Jakých hodnot se v podnikání
i v životě Vaše prababička držela?
Že bez práce nejsou koláče. Když něco chcete,
musíte makat. Žádné zkratky na vrchol neexistují.
A také se držím stoprocentní kvality a zásady, že
o zákazníky musíte maximálně pečovat. Svoje peníze si taky vydělali tvrdou prací a u nás je chtějí
utratit, musí za to tedy dostat odpovídající kvalitu
a servis.

Na webu zmiňujete,
že se jedná o prémiové povlečení.
Co si pod tím představit?
Těžko se to popisuje slovy, to musíte zažít. Jak
říká jedna naše zákaznice: „Je to úplně nová dimenze spaní.“ U povlečení je zásadní prodyšnost
a měkkost. Abyste do postele vklouzli, nikde vás nic
neškrábalo, pouze vás objala jako hebká náruč a konejšila až do rána. A aby povlečení dobře odvádělo
pot a udržovalo optimální tělesnou teplotu. A v tom
ještě nic nepřekonalo stoprocentní bavlnu. V MARIELI šijeme z té nejkvalitnější. To je pro kvalitu ložního prádla základ.

Všeobecně panuje představa, že pro určení kvality ložního prádla
musíte znát gramáž či tzv. thread count. (Do češtiny se tento výraz
překládá jako „dostava útku“ a jde v podstatě o počet nití použitých
na jednu délku tkaniny.) Vžilo se, že čím vyšší thread count (TC),
tím kvalitnější látka, ale realita je jiná. Často se v posledních letech
setkáváme s TC 1000 či více, ale tady musel výrobce použít skutečně
kreativní počítání, aby tohoto čísla dosáhl. Každá nit je tvořena
jednotlivými vlákny, která jsou stočena do pramene. Když jsou dvě
vlákna stočena dohromady, jedná se o doupramennou nit, se třemi
vlákny se jedná o třípramennou nit atd. Někteří výrobci počítají každé
z vláken zvlášť, čímž snadno zdvojnásobí nebo ztrojnásobí dostavu
útku, a tím i cenu. Na skutečnou kvalitu textilie to však nemá vliv.
A jsou i tací výrobci, kteří mohou pro zvýšení počtu vláken použít
tenčí vlákna, což může zase zkrátit životnost látky.
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My v MARIELI necháváme technikálie stranou.
Naši zákazníci jsou nároční, jejich životy nabité už
tak a my jim chceme ušetřit čas studováním, jaké
vlastně mají chtít ložní prádlo, pokud chtějí kvalitu.
My tu práci uděláme za ně. Jako náš zákazník musíte udělat jediné rozhodnutí, jestli jste spíš saténový,
nebo perkálový typ. Obojí je stoprocentní bavlna,
jde jen o způsob vazby. Satén je neuvěřitelně luxusní, hebký, měkký. Perkál je spíš takový ten „namandlovaný“ pocit, jaký známe z dětství – křupavý
a chladivý.
Povlečení MARIELI má i možnost výšivky. Tohle
je spíše tradiční záležitost, která bývala běžná dříve.
Proč jste ji do nabídky zařadili? Ano, je to tradiční
a za mě je to rozhodně tradice, která se musí v Čechách obnovit! Je to krásný dotek intimnosti, osobitosti, způsob, jak si přizpůsobit ten navýsost intimní
prostor postele. Něco, co je jenom vaše. Žádné anonymní ložní prádlo. To vaše.

Ložnice. Říkáte, že je plná příběhů.
Jak vidíte celkově trend českých ložnic
a povlečení?
Myslím, že Češi konečně začínají řešit kvalitu
ložního prádla. Je to totiž pro kvalitní odpočinek
skutečně základ. A v ložním prádle je neskutečný
rozdíl. Myslím, že se pomalu vrací trend čisté, bílé
ložnice, bez zbytečností, složitých vzorů a křiklavých barev. Jen tak totiž můžete docílit skutečně
kvalitního a plnohodnotného odpočinku.
Alena Barnová, do doby, než pro tuto mladou českou značku začala pracovat, o ložním prádle nikdy
do detailu nepřemýšlela. S Terezií ale přišel zlom.
„Jsem ráda, že mohu vizi a myšlenku MARIELI pomáhat rozvíjet. Musím uznat, že jsem se už tak dlouho netěšila každý den do peřin. A prostě miluju ten
zelený detail Monteverde. Ložnice je najednou jiná,
harmonická a zároveň originální. Chcete se jednoduše zachumlat.“

Co od firmy MARIELI
byste doporučila jako dárek?
Jakýkoliv náš produkt je báječný dárek. Skutečně. Kdo nezkusil, neví. Máme celou řadu zákazníků, kteří si koupí třeba jeden set na zkoušku a po
prvních nocích v něm se vracejí a kompletně vyměňují své stávající povlečení za naše. Je to opravdu
obrovský rozdíl. Jedna zákaznice mi vyprávěla, že
se k ní manžel po první noci (aniž by věděl, že mají
nové povlečení) otočil a povídá: „Mně se dneska
zdály tak krásné sny…“ Abyste pochopili – obvykle
míval se spánkem potíže.
A co je větší dárek než kvalitní spánek pro každého?

www.marieli.cz
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Základní typy pergol
se stahovací střechou

Minimalismus	Zdobné sloupy a plůtky ustupují čistému designu. Dnes dávají lidé
přednost vzdušnému provedení, které propouští maximum světla
a nepůsobí příliš dominantně. Více tak vynikne krása zahrady.

Moderní hliníková pergola

Chytré technologie	Zastřešení můžete běžně ovládat pomocí dálkového ovladače
nebo vypínače na stěně. Čím dál častěji ale lidé využívají také ovládání přes mobil nebo pergolu napojují na chytrou domácnost.

rozšíří budovu o funkční i estetický rozměr
Minimalismus, důraz na větší soukromí a propojení s chytrými technologiemi. To jsou jen tři z několika trendů současnosti, které se promítly i do oblasti hliníkových pergol. Co dalšího ovlivňuje jejich vzhled a které typy jsou nejžádanější,
nám prozradili ve firmě Atypy. Firma se specializuje na hliníkové pergoly se stahovací střechou. Po letech zkušeností
s montážemi umí vytvořit řešení na míru, a to s 5letou zárukou.
Poptávka po zahradních pergolách rostla i v roce
2021. Celosvětová pandemie koronaviru s sebou
přinesla i jedno pozitivum – lidé si více uvědomují, jak důležité je prostředí, ve kterém žijí. Rekonstruují domy, zvelebují interiéry a pečují o zahrady
s nebývalou vervou. Mnoho jich doma také pracuje
nebo se vzdělává. Někteří lidé si vytvářejí pracovní
zákoutí i na zahradě – třeba právě pod pergolou.
Moderní hliníková pergola rozšíří dům o prostor
pro práci i odpočinek. Může navazovat na budovu,
nebo stát samostatně v zahradě. U některých rodinných domů, restaurací a podniků se dobře vyjímají
také pergoly bez nosných sloupů. Díky tomu mohou
lidé naplno využít prostor pod stahovací střechou.
„Ještě před 12 lety jsme se zaměřovali na montáže garážových vrat, sítí proti hmyzu, interiérové
i exteriérové stínící techniky. Takových firem jsou

na českém trhu desítky a tak jsme se začali ohlížet
po něčem, co by nás odlišilo od konkurence,“ vzpomíná zakladatel a majitel firmy Atypy – Jan Bartoš.
„Narazili jsme na hliníkové pergoly se stahovací
střechou. Systém nás natolik uchvátil, že jsme začali hledat po celé Evropě toho pravého výrobce.
Začínali jsme s Italským systémem Corradi, ale zde
jsme narazili na italskou povahu. Hledali jsme dál.
Zaměřili jsme se na Turecko, protože patří mezi nej-

větší exportéry hliníku na světě. Našli jsme výrobce
pergol Suntech, který má více než 40 let zkušenosti
s výrobou a dodává do 82 zemí světa. Jejich systémy
nás zaujaly natolik, že jsme je vyrazili prozkoumat
přímo do Istanbulu. Zde jsme prošli nejen výrobu,
ale i několik realizací. Získali jsme tak představu,
jak pergola vypadá í po 20 letech provozu. Bylo rozhodnuto. Pergoly Suntech jsme chtěli dodávat pro
naše zákazníky.

Propojení s domem	Samostatně stojící altány a pergoly jsou pomalu na ústupu. Dnes
převládají řešení připojená k domu, která přirozeně rozšiřují jeho
prostor a umožňují rychlý přesun zevnitř ven a naopak.

1. Pergoly s kotvením do domu se sloupy
Klasická konstrukce, která splňuje všechna očekávání. Hliníkové pergoly se sloupy jsou funkčním
a krásným řešením pro každý soukromý i komerční
objekt. Budou se krásně vyjímat na terasách i na zahradách. Máte-li obavy z méně estetického vzhledu
hliníkové konstrukce, pak je lze rozptýlit širokou nabídkou barev, jimiž ji lze lakovat. Výhodu těchto pergol také je, že je lze doplnit o další příslušenství, jako
jsou např. boční svislé markýzy typu ZIP SCREEN.

Důraz na větší soukromí	Pobyt na čerstvém vzduchu pozitivně ovlivňuje myšlení, produktivitu i paměť. Více lidí pracuje venku, a tak roste také zájem o screenové rolety, které pod pergolou zajišťují větší soukromí.
Bezúdržbovost	Ve zlaté éře dřevěných pergol byli lidé zvyklí na pravidelné lakování,
řešení drobných oprav a čištění eternitové nebo plechové střechy.
Dnes chtějí pracovat spíše pod pergolou než na ní. Nejvíce oceňují,
když nemusejí čištění, broušení, impregnaci nebo natírání vůbec řešit. Mnoho zákazníků tak volí hliníkové pergoly, které mají dlouhou
životnost, nerezaví a nevyžadují žádnou údržbu.

Systém pergol se stahovací střechou nebyl
v ČR moc známý. Zaměřili jsme se na jejich propagaci a v okamžik, kdy se nám podařilo spojit
výborně technicky zpracované produkty s naší
vůlí dodávat ty nejlepší produkty s nadstandardním servisem, našli si naše produkty cestu
k zákazníkům. Dnes máme za sebou asi 1000 realizovaných pergol. Specializujeme se pouze na
pergoly se stahovací střechou.“

Královnou hliníkových pergol firmy Atypy je pergola "Eva"
Ze statistik české firmy Atypy, která ročně zastřeší stovky teras, vyplývá, že nejžádanějším
modelem loňského roku byla hliníková pergola Eva se stahovací střechou z třívrstvého
PVC. Může za to především její odolná konstrukce, snadná údržba a přívětivá cena.
Je kotvena do domu a maximální rozměr je 13x5m.

Přednosti hliníkových pergol
jsou neoddiskutovatelné
2. Hliníkové pergoly bez sloupů
Tento typ pergol je kombinací pergoly a markýzy
– žádané jsou jak u zákazníků, kteří je chtějí mít
na vlastní terase, tak mezi provozovateli komerčních zařízení (např. restaurací), kde jimi nahrazují
markýzy. Výhodou této pergoly je především to, že
nikde nepřekáží nosné sloupy. I bez nich je střecha
z hliníkové konstrukce pevná, stabilní a odolná
vůči povětrnostním vlivům. Na rozdíl od běžné markýzy má mnohem delší životnost. Jedinou drobnou
nevýhodou pro někoho může být, že pergolu bez
sloupů nelze doplnit o boční stěny.

3. Samostojné pergoly s rovnou střechou
Pergola může být i praktickou ozdobou zahrady,
aniž by musela být ukotvena u zdi domu. Samostojnou pergolu lze umístit kdekoliv volně v prostoru.
Jsou vhodné do zahrad rodinných domů, ale i pro restaurace a další komerční prostory. Stejně jako výše
uvedené typy jsou vybaveny posuvnou střechou.
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5 současných trendů, které mění podobu hliníkových pergol

Všechny pergoly mají stahovací střechu
z odolného PVC, ale liší se konstrukcí, a tedy
i typem montáže. Pro všechny platí následující
přednosti. Jsou bezúdržbové, ani motor posouvající střechu, ani konstrukce pergoly nepotřebují
žádnou zvláštní údržbu. Je dobré pergolu jednou
za čas omýt hadicí nebo VAPkou, ale to je vše.
Hliníková konstrukce je lehká a nezatěžuje stavbu, u které je postavena, je přizpůsobivá. Pergola
může být velmi nenápadným nebo naopak výrazným prvkem na domě. Pergoly jsou vyráběny
na míru. Ve firmě Atypy vědí, že každá terasa
je originál a patří k ní originální pergola. Proto
každou pergolu vyrábí podle montážní situace
a samozřejmě i dle požadavků zákazníka. Jejich
pergoly mají životnost více než 20let a je na ně
poskytována záruka 5 let.
Pergoly v našich klimatických podmínkách
užijeme 10 měsíců v roce. Chrání nás nejen před
ostrým sluncem, ale i před deštěm, v zimě nezastiňují interiér. Stabilní konstrukce vydrží vítr
o rychlosti až 117 km/h.
Důmyslný odtok vody je další předností pergol
oproti markýzám. Zatímco u markýzy není odtok
nijak řešený a voda se při dešti odráží od země
zpět na terasu, pergola si s vodou poradí. Je totiž
v předním profilu vybavena okapem a voda je
svedena do nosných sloupů.
Dalším praktickým, ale tentokrát i estetickým
benefitem hliníkových pergol je osvětlení, které
lze integrovat do stahovací střechy. Tak se dá
zvládnout dokonalé osvětlení celého prostoru
pod pergolou.

Dramaticky roste zájem
o bioklimatické pergoly
Čím dál více zákazníků se ale zajímá
také o pergoly s otočnými lamelami.
Dříve byly známkou luxusu, dnes
se o ně zajímají stovky lidí měsíčně.
V loňském roce celosvětově vzrostla
poptávka po lamelových pergolách,
která se odrazila i na českém trhu.
Bioklimatické pergoly kombinují
hliníkovou konstrukci se střechou
z otočných lamel. Díky tomu je terasa
vždy dobře zastíněná, a přesto skvěle
odvětrávaná. Při dešti pak stačí
stisknout tlačítko a lamely vytvoří
nepromokavou střechu.

Ať už nakonec zvolíte jakékoli zahradní zastřešení, určitě se obraťte na profesionály, kteří
mají se stavbou hliníkových pergol zkušenosti.
Ve firmě Atypy vám zajistí vše od návrhu až po
realizaci. Samotná montáž je otázkou jednoho
dne. Ráno třeba přijedou technici, odpoledne už
budete popíjet kávu pod novou pergolou.

www.atypy.cz
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Prima Logistics

Váš průvodce
světem piva

Pomoci ostatním
je poslání
Než vypukla válka na Ukrajině, chtěli jsme Vám představit úspěšnou skupinu Prima Logistics Group. Ta se ovšem
rozhodla svůj prostor věnovat potřebné komunikaci, která by v současné době mohla pomoci ukrajinským
utečencům. Věří, že tak může pomoci a apelovat na vás, čtenáře s rozhodovací pravomocí ve firmách.
Chtěli bychom na příkladu Prima Logistics Group ukázat, jak může česká firma,
která patří do segmentu SMB, aktuálně pomoci Ukrajině.
„Vždy jsme se při charitativní činnosti zaměřovali
na pomoc prostřednictvím
činů,“ uvádí Antonín Nevedomský, Logistics Executive Prima Air Sea, s.r.o.
„Vždy jsme raději nabídli
naše schopnosti, lidi, autoAntonín Nevedomský
mobily, než jen poslali peníze (což ale určitě není špatně). Ve stejném duchu
se nese i aktuální pomoc válkou zasažené Ukrajině
a naše další charitativní aktivity.“

Degustace
Návštěvy pivovarů
Rozhovory se sládky
Světové trendy
Pivní recepty

Jak tedy pomáháme my
a můžeme být příkladem ostatním?
1. Nabízíme pomoc v tom, v čem jsme nejlepší umíme dopravu, takže moc rádi odvezeme, co
je třeba, kam je třeba (doprava ale samozřejmě
není jedinou možností pomoci)

I jen drobná pomoc může pro někoho znamenat
mnoho - nenechte se odradit tím, že máte možnost

pomoci jen trochu, a proto je to zbytečné. Například
tím, že několika konkrétním lidem jako firma zaplatíte mobilní tarif, aby mohli bez omezení telefonovat a surfovat na internetu, můžete opravdu pomoci
při malém finančním nákladu.

A jaké jsou naše oblíbené organizace,
kde dlouhodobě pomáháme?
1. Člověk v tísni a jeho sbírka počítačů (dříve Učíme Online a česko.digital). V rámci tohoto projektu vozíme zdarma počítače a počítačové vybavení. Ať již jde o přepravu darované techniky
od dárců nebo doručování techniky na konkrétní místa po republice.
2. Loono, pro které jsme logistickým partnerem
a zajišťujeme jim zdarma, co je třeba. Od stěhování a odvozu vybavení až po aktuální projekt
prevence ve školách, kdy distribuujeme sady
prevence po celé ČR.“

Vždy cílí na přístup k zákazníkům a flexibilitu
Předplatné časopisu zajišťuje SEND Předplatné, spol. s r. o.

PŘEDPL AT

2. Snažíme se pomáhat organizovaně - všichni
chceme pomoci, ale aby v tom nebyl zmatek,
je dobré vědět, že vynaložené úsilí pomůže na
přesném místě, přesnému projektu, konkrétním
lidem
3. Snažíme se pomáhat cíleně a společně - komunikujeme s partnery a zákazníky, kteří se také
v podobném duchu snaží pomáhat, a společně
s nimi pak konáme dohromady
4. Snažíme se myslet na dlouhodobou pomoc vytváříme pracovní pozice pro uprchlíky, abychom jim mohli pomoci systematicky
5. Myslíme stále na rozběhnuté projekty pomoci je podle nás velmi důležité pokračovat, pokud to
jde, ve všech dalších charitativních aktivitách,
protože jsou také důležité
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Tel.: 225 985 225, 777 333 370,
E-mail: send@send.cz, SMS: 605 202 115
Adresa: SEND Předplatné, spol. s r. o.,
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9

Prima Logistics Group sdružuje tři společnosti. Pražská skupina se snaží logistiku zajišťovat jinak, než je obvyklé
u nadnárodních společností. Ke každému zákazníkovi přistupuje individuálně. Ten se nepřizpůsobuje firemním
pravidlům a podmínkám, ale naopak Prima Logistics Group momentálním klientským potřebám.
Cílem Prima Logistics Group je spokojený zákazník, který se může spolehnout, že má logistiku vyřešenou.
Může být klidný, protože ví, že i když to něco stojí, vyplatí se to.
Ví, že si může oddechnout a řešit jiné věci, které pro něj mají větší prioritu.
Ví, že se může kdykoliv přímo a rychle obrátit na lidi, kteří mu budou nápomocní.
Ví, co se s jeho zbožím děje a že je o něj postaráno.
Ví, že když se cokoliv bude dít, že se Prima Logistics Group ozve, a že to s ním, jako s rovnocenným partnerem vyřeší.
Ví, že jde oběma stranám o to samé, aby vše bez zádrhelů běželo.
Vyzkoušejte servis Prima Logistics Group, více se dozvíte buď na webu primalogistics.cz, nebo jejich sociálních sítích!
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MORIS design

v oblasti in-store komunikace) jsme vyhráli 3 prestižní
ceny - sošky zlatého, stříbrného a bronzového indiána za
designové projekty SUPER ZOO, SPORTISIMO a PANASONIC ENELOOP. Jako JEDINÁ firma v historii soutěže
jsme navíc uspěli v TOP 3 se dvěma projekty (Sportisimo + Super ZOO) v jednom ročníku v nejtěžší kategorii
za celou historii soutěže! „Shopfiting Multiple achievements“ je kategorie, kde musíte přesvědčit, že koncept je
funkční v řetězovém rozsahu, mezinárodně aplikovatelný a je nákladově rentabilní.

MORIS design přidává velkou dávku emocí do všech
projektů – například SPORTISIMO, SUPER ZOO...

Jak říká náš táta, „zrálo to jen 25 let“.

Vítězné ceny Popai Awards Paris

den ode dne lepší!
Lídr v oboru in-store designu
slaví 25 let výročí od založení

Jsme skutečně jedni z mála, kdo se může pochlubit dodatkem Rodinná firma. V roce 2010 se do
firmy přidali ještě jako studenti synové zakladatele Adam a Filip. Jejich výhodou bylo to, že si prošli celou firmou od samého začátku a táta je nijak
nešetřil. Začali skutečně na dvoře s koštětem a přes
jednoduchou činnost ve výrobě se přes střední management propracovali až k dnešním respektovaným
spolumajitelům firmy.

halu, která nastartovala expanzi firmy. Paradoxně
nejdůležitějším milníkem byla přicházející krize
2007, kdy táta udělal své nejtěžší rozhodnutí. Nikoho nevyhodil a zcela proti logice začal školit své zaměstnance, nakupoval technologie a věnoval se novému odvětví — designu a realizaci celých prodejen.
Nakonec se vše vyplatilo. Po krizi byla konkurence
zdecimovaná, ale my jsme byli připraveni. Vyhráli
jsme zakázku na realizaci 800 prodejen. Tehdy táta
pochopil, že podnikání není jen vydělávání peněz,
ale především jde o intuici, motivaci, morálku a poctivou tvůrčí práci.

Výrobní, vývojový a administrativní areál se nachází v Malešicích v Praze 10 o rozloze 6 677 m2.

Dnes máme vlastní továrnu a jsme největší rodinná firma, která umí vytvořit design prodejen
a vše vyrobit ve vlastní výrobě. Náš výrobní, vývojový a administrativní areál se nachází v Malešicích
v Praze 10 o rozloze 6 677 m2. Navíc díky rozšíření
o naší stavební divizi zajišťujeme také komplexní
stavební práce, kde figurujeme většinou jako Generální dodavatel. Umíme tak vyvinout design, vyrobit
a namontovat celý interiér včetně venkovního značení, zrealizovat stavbu a poté celé roky servisovat.

Nehodláme usnout na vavřínech, a proto jsme si další
metu posunuli ještě výše. Naším cílem je realizovat velké
evropské projekty, na které jsme již připraveni. V rámci
Evropy máme již dostatek referencí, díky kterým jsme
pro zahraniční zákazníky relevantní partner.

Shrnujeme 25 let v kostce
MORIS design I česká firma
lídr na trhu I již 25 let

Vlastní testovací prodejna v naší hale

přes 1200 realizovaných prodejen

Obrovskou výhodou je, že díky našemu testovacímu prostoru, který má unikátních 100 m2, můžeme
prototypovou prodejnu postavit před zahájením sériové výroby pro odladění jak materiálů, tak i funkčního řešení. Zákazníci si veškeré materiály a provedení mohou nejen osahat, ale i důkladně otestovat
personálem, aniž by museli zavírat jakoukoli prodejnu. Odhalování nového designu je většinou doprovázeno silnými emocemi a to bývá zákazníky
velmi kladně ceněno. Samozřejmostí je, že můžete
využít VR brýle a projít si všechny detaily i ve 3D.

komerční interiéry I in-store design

Největší počet ocenění v oboru.
Jasným důkazem toho, že naše výrobky dobře
fungují, je fakt, že jsme získali více jak 60 mezinárodních ocenění z nejprestižnějších soutěží ve
světě. Ten poslední úspěch je pro nás nejdůležitější
a jsme na něj právem hrdi. Na posledním ročníku
nejprestižnější celosvětové oborové soutěži POPAI
Awards Paris 2021 (soutěž o nejlepší prostředky
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Plány do budoucna

Vlastní výrobní hala
a stavební divize je výhodou

Příběh rodinné firmy
Na začátku byla velká touha zakladatele Radomíra Klofáče se realizovat. Neměl peníze ani zkušenosti, ale byl mladý a chtěl být v něčem nejlepší. 7.
května roku 1997 se rozhodl, že založí firmu. Ještě
ten den sehnal první prostory, starší plotr a grafika.
Tím začala jedna z kapitol života firmy MORIS design. Prvním oborem byla výroba reklam. Nadšení
bylo tak nakažlivé, že brzy měl dostatek zakázek.
Rychle však pochopil, že mu pouze toto odvětví nestačí. Jeho klienty byli majitelé prodejen, kteří po
něm chtěli, aby vyráběl prodejní stojany. Znamenalo to pořídit větší výrobu. Postavil tedy výrobní

Bez práce nejsou Klofáče

Díky rebrandingu klienti rostou v průměru o 27 %
Naše motto je: „Dát klientovi víc, než čekal“. Proto pravidlem všech našich zaměstnanců je starat se o klienta na
107 procent. Jednoduše řečeno, našim klientům dáváme
vždy něco navíc. Dnes máme díky takovému přístupu za
sebou mnoho realizací po celé Evropě. Z těch aktuálních
uvedu více jak 100 rebrandovaných prodejen Super zoo,
kde díky našemu novému rebrandingu tržby Super zoo
meziročně vzrostly o skvělých 27 procent. (zlato v Popai
Awards Paris). Mohu uvést i nový koncept pro řetězec
Sportisimo, který vyhrál zmiňovanou cenu za design koncept, rebranding obchodů Footshop po celé Evropě nebo
projekty pro např. O2, Vodafone, CK Fischer, Teta drogerie, Plzeňský Prazdroj, Banka Creditas a další. Naši zákazníci především oceňují komplexní přístup a důležitý fakt,
že řešení od MORIS design skutečně fungují.

prodejní stojany & POS I světelné reklamy
Vyvíjíme designové a koncepční řešení s vysokou
přidanou hodnotou pro zákazníka. Vyrábíme
komerční interiéry, prodejní stojany, POS a branding.
Zajišťujeme také komplexní stavební práce, kde
figurujeme většinou jako Generální dodavatel.
Máme vlastní vývojové a designové studio
s testovacím prostorem a vlastní výrobou. Naše
společnost vznikla v roce 1997, dnes zaměstnáváme
bez mála 200 lidí a jsme lídrem v oboru. Výrobky
MORISU najdete ve 45 zemích a posbírali jsme více
jak 60 mezinárodních ocenění. Největším úspěchem
firmy je, že výsledky naší práce užívají milióny lidí.
Firemní motto, kterým se všichni ve společnosti řídí,
je „dát klientovi víc, než čekal“.

www.moris.cz
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Busyman.cz

Busyman.cz

Další pomocnou ruku Busyman podal v roce
2018, kdy založil mentoringový program. V něm si
můžete vytvořit business plán už za dvacet jedna
hodin nebo využít hodiny konzultací od zkušených
mentorů. Program přibyl i proto, že se Busyman
neustále snaží startupy rozvíjet a tím i vyjít vstříc
investorům, kteří mají rok od roku větší očekávání.
„Záleží nám na tom, aby projekt byl připravený
na zainvestování. Je nám jasné, že ne všichni mají
tu možnost se k informacím dostat. Chceme pro ně
být parťákem. Zároveň ale naši investoři čekají, že
projekty, které k nim budeme komunikovat, jsou na
vysoké úrovni. Každý rok se zvedá laťka a my na
to musíme startupy připravit,“ říká Jakub Domitra
Executive director v Busymanovi.

Jaroslav Weis

Mentoring – důležitá složka činnosti
Busymana
Samotný mentoring má na starost někdejší obchodní ředitel Nivea, angel investor a zkušený ekonom Jaroslav Weis. „Startupy si často naivně myslí,
že jediné, co k úspěchu potřebují, je zapálení a dobrá myšlenka. Nepopírám, že je to důležité, ale pro
samotné angel investory to není všechno,“ upozorňuje Jaroslav.
I mentoring už má za pár let své existence výsledky. V roce 2021 pokořil Busyman metu tisíce
odmentorovaných hodin v jednom roce. Navázal
dlouhodobou spolupráci s startupem Fanatic games, který využívá mentoringu již od roku 2019.
Jaroslav oceňuje jejich vytrvalou práci. Ta je během
mentoringu klíčovou složkou ke zlepšení.

Jakub Domitra

Platforma pomoci nejen startupům,
ale i menším a středním firmám

Propojte se s investory a strategickými
partnery nebo se jimi staňte!

… prostřednictvím Busyman.cz

Busyman se rozhodl pomáhat nejen startupům,
ale i menším a středním firmám. V řadách mentorů
mají totiž zkušené podnikatele a angel investory,
jako je třeba Pavel Nýč, zakladatel Fragment, a dále
ředitel Albatros a Neoluxor Matúš Karaffa.
„Obracejí se na nás podnikatelé s již rozjetými
projekty nebo s běžícími firmami, které se dostaly
do nějakého zlomového bodu. Tím může být třeba
dosažení určité velikosti firmy, kterou už majitelé
nezvládají. Často potřebují firmu přestrukturovat
a znovu nastartovat její růst nebo expanzi. Případ-

ně chtějí nechat do firmy vstoupit investora nebo ji
úplně prodat,“ konstatuje Jaroslav.

Jak tedy nyní proces získávání
investice vypadá?
Jako první dojde ke společnému online hovoru.
Tam se vzájemně představíte a odprezentujete váš
projekt. Busyman vám dá prostor pro vaše dotazy
a zároveň můžete očekávat, že i Busyman bude mít
spoustu otázek. Z hovoru mohou vzniknout dva scénáře. Buď váš projekt bude na takové úrovni a podaří se vám Busymana tak nadchnout, že vám rovnou
nabídne možnost projekt zalistovat. Nebo se domluvíte na dalších konzultacích, abyste váš projekt vyšperkovali a měli v budoucnosti možnost investice.
Busyman pravidelně pořádá Busyman Angle
Day, kde mají zakladatelé možnost prezentovat svůj
projekt přímo andělským investorům. Angel Day
se pořádá každý měsíc a pravidelně se účastní přes
dvacet investorů jednotlivců i investičních subjektů.
Pro investory je určena i neformální akce Pivko
s investorem. Busyman se tak snaží vyslyšet přání
samotných investorů. „Vytváříme pro investory

prostředí, kde mohou s ostatními sdílet nejen své
zkušenosti, ale budovat i osobní vazby a přátelství.
Chceme, aby investoři v našem klubu benefitovali
nejen z investicí, ale i kontaktů,“ říká Jakub.

I vy můžete být propojeni s investory
a strategickými partnery nebo se jimi stát!
Letos bude Busyman slavit dvanáct let. Nebylo to
vždycky růžové, ale i přes řadu překážet se jim daří
růst a podporovat nadějné projekty. Jsou připraveni pomoci zainvestovat i váš projekt. Nechtějí vás
spojit pouze s penězi, ale se strategickými partnery.
S partnery, kteří projekt obohatí i svými zkušenostmi a vírou ve vás samotné.

Busyman je stále otevřený novým
investorům i projektům. Za dobu své
existence pomohl podpořit více než
140 projektů a mladých firem.
I vy můžete být mezi nimi.
I vy můžete investicí pomoct plnit sny.

www.busyman.cz

Platforma pro startupy a andělské investory Busyman.cz už je tady téměř dvanáct let. Co se za dvanáct let na poli andělského investování změnilo a jak dnes takový proces získání investice vlastně vypadá, si povíme společně se členy
týmu Busyman.
Busyman propojuje chytré peníze od andělských
investorů se startupy a jinými lukrativními projekty. Filip Major založil platformu v roce 2010 ještě
jako student vysoké školy. Před dvanácti lety vše vypadalo úplně jinak. S investicemi do startupů byly
obdobné fondy mnohem opatrnější, andělských
investorů byla jen hrstka a jednotlivé startupy se
k nim dostaly jen těžko.

Začátky působení Busymana
„Když jsme se na český trh rozhodli vstoupit
s projektem Busyman, tak ten svět (v rámci České
republiky) ještě zdaleka neexistoval v takové formě,
jako ho vidíme dnes. Slovo „startup“, stejně jako
„andělský investor“ bylo ve společnosti vnímáno
poměrně okrajově,“ dodává Filip.
I Busyman a jeho komunita vypadala jinak. Pro
představu to byl v podstatě odraz seriálu Den D
(z České televize). Šlo často spíše o vynálezy a růz-
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né pokusy, nežli o nějaká softwarová řešení a digitální technologie, na které jsou zvyklí dnes. Lišila
se i připravenost strartupistů a investorů. Tehdejší
očekávání zdaleka nedosahovala těm dnešním.

Vývoj posledních dvou let
V roce 2020 jako nás všechny i Busymana zasáhla
koronovirová krize. Očekávalo se, že valuace startupů měly splaskávat a investoři měli mít možnost nakupovat podíly ve firmách levněji než předtím. To se
podle Busymana nestalo. Krize byla cítit hlavně na
chování investorů. To se více polarizovalo. Buď je to
znervóznilo a vyčkávali, nebo je to naopak k technologiím a světu startupů přitáhlo ještě blíže.
Přece jen jedna zajímavá změna se na trhu opravdu stala. Do Busyman Angel Clubu se začaly připojovat i různé holdingy či velké společnosti. Ovšem
nikoliv z rozhodnutí majitele, ale ze strategického
rozhodnutí vedení či boardu společnosti. Velmi čas-

to mají silné zázemí, týmy, zkušenosti s dotacemi,
právem apod. Hledají zajímavé synergické projekty
z jejich oblastí podnikání a nové technologie, které
by jim poskytly konkurenční výhodu.
V současné době je platforma jednou z nejvyužívanějších v Česku. Busyman má v databázi více
než třináct set investorů, z toho devadesát ve velmi
úzkém vztahu- tzv. Busyman Club Premium. Ročně
jim pod rukama projde na stovku projektů. Investici
pak získá každý čtvrtý. Přes Busyman bylo proinvestováno už více než tři sta padesát milionů.

Jak Busyman pomáhá projektům
Na úspěchu jednotlivých projektů vždy závisí
pečlivá příprava podkladů. S tím se jim Busyman
snaží aktivně pomáhat. Například v podobě tzv. teasru, kde projekty musí vyplnit od finančních plánů
až po ty marketingové. Teaser pak slouží jako přesvědčivé lákadlo pro investory.
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Waterdrop

PIKOLIN

Dodržování
pitného režimu
může být radost
Waterdrop je podle Fincial times nejrychleji rostoucí evropskou značkou v oblasti udržitelných
potravin a nápojů. Zařazení do tohoto prestižního žebříčku je odměnou za tvrdou a intenzivní
5letou práci s cílem naučit každého pít více vody navíc udržitelným způsobem. Waterdrop
vytvořil revoluční Mikrodrink, který je extraktem ovoce a bylinek, obohacený o vitamíny.
Mikrodrink Waterdrop je kombinace různých chutí
v malé kostce oživující každou sklenici vody. Díky němu je
dodržování pravidelného pitného režimu radost a zábava
ať už pro dospělé, nebo děti. Mikrodrinky jsou bez cukrů
a konzervačních látek proto jsou určeny i pro diabetiky.
Waterdrop se pyšní také jedinečnými designovými
a hlavně udržitelnými doplňky, které jsou vyráběny v Evropě, obvykle z borosilikátového skla, z kvalitního nerezu
nebo ze dřeva. Značka přichází na trh pravidelně s novinkami, jako jsou další příchutě Mikrodrinků nebo spolupráce
se světoznámými umělci nebo osobnostmi, které zanechávají svůj rukopis na originálním designu lahví. Právě za něj
byl Waterdrop vícekrát oceněn v celosvětových prestižních
soutěžích.

Pro společnost Waterdrop je důležitý nejen samotný produkt,
ale zákaznický servis, jelikož si zakládá na individuálním přístupu ať už ke stálému, nebo novému zákazníkovi. Stejně to je i ve
Waterdrop storu v Brně nebo v kiosku v Praze. Zákazníci se mohou poradit v oblasti pitného režimu se strore agenty a vybrat tak
to nejlepší z široké nabídky. Cílem značky Waterdrop je naučit
lidi pít více vody a to v udržitelné formě, stačí se jen inspirovat.

Existuje globální značka, o které jste ještě neslyšeli? Po 30 letech svobodného trhu by se mohlo zdát, že všechny významné světové značky už dávno našly svou cestu k českému spotřebiteli. Opak je pravdou! A platí to právě v tak banálním oboru, jakým je sektor odpočinku a spánku. Právě v něm se chystají velké změny. Společnost PIKOLIN GRUPO
prostřednictvím svého zastoupení pro Česko a Slovensko významně zvyšuje standardy zdravého spánku.

„Spánek je nejlepší meditace“
Dalajláma

PIKOLIN GRUPO je největší evropský výrobce
matrací. Tato nadnárodní korporace se sídlem ve
Španělsku zastřešuje 13 významných značek matrací, postelí a lůžkových doplňků. PIKOLIN vyrábí
matrace v 10 vlastních továrnách (7 továren je v Evropě, 2 továrny v jihovýchodní Asii a 1 továrna sídlí
v Jižní Americe). Více než 3000 zaměstnanců zajišťuje roční evropský obrat 500 miliónů euro.
Je s podivem, proč se firma s takovými čísly dostává do českého povědomí až v posledních letech?
Odpověď má minimálně dvě části: historické okénko a stručná analýza současného českého trhu.

Trochu historie (ale opravdu stručně)

www.waterdrop.cz
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Společnost PIKOLIN zakládá v roce 1948 Španěl Alfonso Soláns Serrano. Se svými sedmi zaměstnanci vyrábí první postele v malé dílně ve
španělské historické Zaragoze. Rozhodl se nedělat
kompromisy v kvalitě, a proto postele vyrábí jako
svařovanou ocelovou konstrukci“. V roce 1959
firma mění název na PIKOLIN a výrobu rozšiřuje
o první pružinové matrace. PIKOLIN však volí spíše průkopnickou cestu. V roce 1984 kupuje existující patent kontinuální pružiny Legett & Platt a vzniká
tak unikátní systém matrace. Dříve pružiny jednotlivé, oddělené, kterým se také říká bikonické (patentované v roce 1850 panem Bonellem), nahrazuje
jedinou kompaktní pružinou, která probíhá nepřerušeně v celém objemu matrace. Revoluce pružinových matrací je tak na světě. Už nikdy více oddělené pružiny, které se nemilosrdně zapichují do zad!
Konec pružin, které po pár letech vyskočí jako ono
pověstné „péro z gauče“.
PIKOLIN nezadržitelně roste, ale až dodnes
zůstává v rukou rodiny Soláns. Rodina otevírá obrovskou továrnu v Zaragoze, kde zaměstnává tisíce
lidí. PIKOLIN sílí a skupuje ostatní velké evropské
výrobce, kteří si často ponechávají své zavedené
značky. Do rodiny PIKOLIN se tak dostanou bohaté nevěsty jako Bultex, Epeda, Lattoflex, Swissflex,
Pardo, Dunlopillo, Orthorest, Merinos, Sema, Sunlay, Serta a Mediterraneo.

PIKOLIN se stává jedním z nejvýznamnějších
dodavatelů matrací a lůžek pro hotely, mezi které
patří mimo jiné Hilton, Marriott, Radisson, Barceló
a další. V současnosti má smlouvy s 53 hotelovými
řetězci na světě. Po roce 2000 PIKOLIN získává majetkové podíly ve francouzském gigantu Cofel nebo
ve společnosti Pardó, která dodává lůžkové vybavení nemocnicím na celém světě. Nedávno se stává strategickým partnerem s majetkovým podílem
v globálním koncernu Steinhoff nebo v brazilském
Sleep House.

PIKOLIN v Česku
Doba komunismu kvalitním matracím nepřála.
Málokdo řešil, co je zdravý spánek. Po revoluci
hlad po zahraničních značkách neminul ani sektor nábytku a spánku. Češi začali objevovat nábytkové řetězce a také matrace nejrůznější kvality.
V oblasti matrací se ale spotřebitel často ztrácel
jako v kouřové cloně. Někteří podléhali dojmu,
že když je něco ze Západu, musí to být kvalitní.
Zapomínali však na skutečnost, že kvalita nemůže
být zadarmo. Někteří obchodníci (díkybohu určitě ne všichni) prodávali nekvalitní matrace a slibovali nesplnitelné. Zákazník se opakovaně spálil
a kupoval „zajíce v pytli“. Nakonec do matrace
stejně není většinou vidět, a tak se objevily výrobky s nekvalitními pěnami a matrace se slabým
nosným jádrem. Matrace sice často nesly značku
řetězcovou, zdánlivě světovou, ale do pár let se
proležely a zákazník si ničil záda na zhrouceném
matracovém jádru. Co naplat, že matraci koupil ve
globálním řetězci nebo uvěřil jakési herečce z teleshoppingové reklamy.
Naštěstí na trhu byli vždy kvalitní české a slovenské obchody, spánková studia a prodejci, kteří svému řemeslu rozuměli. Díky nim se postupně daří zákazníka přesvědčit, že kvalitní matrace nemůže stát
dva nebo tři tisíce korun nebo mít výšku jenom 15
centimetrů. Češi a Slováci začali více vnímat kvali-

Výjimečně pohodlné matrace za dostupné ceny
(matrace 180 x 200 cm stojí kolem 40 000 Kč)
tu potravin a podobně si uvědomují, jakou cenu má
zdravý klidný spánek.
Společnost PIKOLIN registruje potřeby našeho trhu a předpovídá dynamický rozvoj v sektoru
spánku. České a slovenské zastoupení Magnific
spol. s r.o. spolupracuje s kvalitními matracovými
a spánkovými studii. Zákazníci se učí při výběru
matrace nespěchat, poležet si. Často s překvapením
zjišťují, že matrace jsou opravdu výjimečně pohodlné a že jejich cena je dostupná i pro běžného spotřebitele. Někteří již znají PIKOLIN z dovolené v hotelovém resortu a doma pak chtějí také spát zdravě
a opatřit si matraci, na kterou je záruka 10 let.
PIKOLIN je sázka na lepší zdraví. Život umí připravit dost každodenních těžkostí, abychom ještě ve
spánku museli trpět na nevhodné matraci.
Výhradní zastoupení PIKOLIN pro ČR a SR
MAGNIFIC s.r.o.
Černokostelecká 82/92
251 01 Říčany
www.sleepexpert.cz
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Apropo Jičín

Apropo Jičín

Charakteristika jednotlivých služeb Apropa:
Osobní asistence - služba terénní, osobní asis-

À PROPOS
KDO JE APROPO
Posláním organizace Apropo Jičín, o. p. s. je pomáhat rodinám, které pečují o dítě s postižením, a dospělým osobám
s postižením žít co nejnormálnější život. A to prostřednictvím sociálních služeb, podpůrných terapií, volnočasových
aktivit pro děti a dospělé s postižením a také nezbytnou podporou pečujících osob na Jičínsku. Apropo poskytuje pravidelnou podporu a péči okolo 100 klientským rodinám.

Bc. Jitka Králová, ředitelka nestátní organizace
Apropo Jičín, o.p.s. Ve své pozici již 17. rokem
je nejen ředitelkou, ale především vizionářkou
progresivní organizace.
Většina peněz pro činnosti organizace jde ze
státních dotací, o které musí každým rokem žádat.
Obecně lze říci, že na dofinancování toho, na co
nedosáhnou dotace MPSV, kraje a města, na co
není nadační grant, je potřebná pomoc firem. Pro-

to se firma This One s.r.o., podporující tuto nadaci
rozhodla apelovat prostřednictvím našich stran na
vedení firem, aby v rámci své společenské odpovědnosti zvážili i spolupráci s Apropo Jičín.

Obecné informace,
jak je to v případě finančních darů
s odečty na daních

Proč je spolupráce
s firmami tolik žádoucí?

Fyzické osoby a osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ)

Při rozhovoru s ředitelkou Jitkou Královou jsme
se zaměřili zejména na to, jaká pomoc je pro ně
prospěšná a jak může probíhat. Finanční dary firem jsou velmi potřebné proinvestiční náklady - na
opravy, na pořízení vybavení centra včetně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (polohovací postel, zvedák, bezbariérové úpravy vozidel
atd)., na obnovu vozového parku atd. Ale také na
některé terapie a aktivity pro klienty - fyzioterapie,
masáže, pobyty, podpora psychologa pro rodiny
nebo na dofinancování osobní asistence na pobytech, tak aby byly pro klienty dostupné. Částečně
jsou také na rozvoj a péči o zaměstnance Apropo
(benefity, vzdělávání, rozvojové aktivity).
„Nemusí se vždy však jednat o finanční pomoc,“ vysvětluje Jitka Králová. Mnohdy nám firmy
poskytnou třeba místo pro pobyt v přírodě, za-

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
U fyzických osob a OSVČ je možné odečíst si
dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje
alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně.
V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst
maximálně 15 % ze základu daně.

Právnické osoby
• Odečíst si dary od daňového základu
mohou rovněž právnické osoby, pokud
částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle
§ 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).
•

Celkem je možné odečítat maximálně do
výše 10 % základu daně (sníženého podle
§ 34 Zákona o daních z příjmu). Sčítají
se všechny dary za daný kalendářní rok
a k jejich uplatnění dochází na základě
předaných potvrzení o darech.

půjčí auto nebo také své odborníky – kupříkladu
elektrikáře, grafiky, tiskaře, poradce apod. Vítáme
i různé druhy dobrovolnictví. Nejde mnohdy o jednostrannou pomoc, i my naopak můžeme být firmám nápomocni. Spolupráce může být nastavena
tak, že inspirujeme, do čeho se mohou v rámci společenské odpovědnosti firem pustit. Jako příklad
mohu uvést třeba netradiční a přitom charitativní
teambuilding ve formě dnů s našimi klienty, který
jim zorganizujeme a který může jít proti syndromu vyhoření. Také můžeme jejich zaměstnancům
poskytnout bezplatně fyzioterapie, masáže apod.
Můžeme být i partnery zaměstnaneckých sbírek.
Umíme třeba zorganizovat pro firmy dětské dny
Komunita je jedna z nabízených terapií
v Apropu, pravidelná nejen společná,
ale téměř společenská setkání.
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tent přichází za klientem všude tam, kde je potřeba
a pomáhá mu v tom, co sám nezvládne. Např. pro
některé klienty osobní asistence znamená možnost
svobodného života v přirozeném prostředí, pro jiné
nahrazuje po část dne péči pečujících rodičů. Pro
klienty již od 3 let.

Denní stacionář - místo, kde tráví klienti část
dne ve společnosti svých vrstevníků, kde mají zajištěnou péči a podporu podle svých individuálních
potřeb, kde se mohou věnovat mnoha činnostem
a aktivně trávit čas. Pro děti školního věku a dospělé do 55 let.

Ergoterapie hravou formou procvičí jemnou
motoriku všech zájemců o tuto terapii.
nosti, jako je úklid, péče o zahradu, vyrábějí dekorativní a užitkové předměty.

Sociální rehabilitace - pomáhá mladým dospěSociální rehabilitace je služba, která učí apropáky
co nejvíce samostatnému životu.

lým naučit se dělat co nejvíce věcí sami, připravuje
je na co nejsamostatnější život. Klient pracuje na
určitých cílech, které si předem stanoví. Může jít
např. o péči o domácnost, péči o sama sebe, nákupy, zařizování různých záležitosti, používání MHD,
bezpečný pohyb po městě, používání chytrého telefonu apod.

Odborné sociální poradenství - aby lidé mohli
žít co nejnormálnější život, i když mají zdravotní postižení. Věříme, že lidé s postižením mají stejná práva jako ostatní, ale cesta k jejich dosažení bývá často
složitější, proto jim poskytujeme pomoc a podporu
prostřednictvím odborného sociálního poradenství.
Canisterapie je oblíbená klientská terapie,
zvláště pro zájemce, kteří mají rádi zvířata.
Sociálně terapeutické dílny s názvem AJdeTo!
umožní apropákům vylepšení manuální
zdatnosti, která jim pomůže lépe se uplatnit
na trhu práce.

zajistit pro ně kavárnu formou cateringu s obsluhou našich klientů. Pomáháme našimi aktivitami
zaměstnavatelům sblížit se se zaměstnanci a ukázat jim tak i lidskou tvář vedení jejich firmy. Organizujeme také setkávání dárců a vytváříme tak
příjemný networking. Máme i různé nástroje na
jejich zviditelnění.“

Osvěta činnosti organizace Apropo
Pokud by si někdo myslel, že organizace pasivně čeká na dárce, tak se hluboce mýlí. Apropo
aktivně oslovuje širokou veřejnost a přinášíme do
společnosti téma o světu lidí s postižením. Snaží
se o integraci do společenského dění. Vydává svůj
časopis, organizuje kampaně, akce atd. Kromě sídla v Soudné 13 se v Jičíně snaží přiblížit veřejnosti
Ateliérem ve Fügnerově ulici č. 193. Jde o útulné
malé místečko, kde apropáci ukazují různé výrobní techniky z jejich dílny AJdeTo!, ale také obslouží
příchozí kávou či jiným drobným občerstvením.
Příchozí si zde i mohou drobné předměty vyrobené našimi klienty i koupit. Je to pro nás místo sbližování a osvěty. Podobnou myšlenku mají i naše
projekty Otevřená zahrada u našeho sídla či Otevřený dvorek u našeho dalšího objektu – panelového domu, který jsme pořídili z nutnosti rozšíření
kapacit a který ještě čeká na rekonstrukci.
„Hlavní akcí, kterou se dlouhodobě snažíme posilovat povědomí o našem „světě“, jsou benefice,“
doplňuje výčet aktivit ředitelka Apropa. Jde o významný nástroj v budování našeho PR - tematicky
koncipovaný program, kde vystupují postižení. Návštěvníci se vždy velmi poutavou formou setkávají
s lidmi s postižením. Velmi si ceníme externistů
– dramaturgů, kteří odborně vymyslí celý průběh

Sociálně terapeutické dílny - jsou pro dospělé
klienty, kteří chtějí a zvládnou pracovat, ale jejich
postižení jim brání uplatnit se na běžném i chráněném trhu práce. V dílnách se věnuji manuální čin-

Terapie, volnočasové a integrační aktivity
- které pomáhají, obohacují život lidí s postižením,
integrují je do běžné společnosti.

Péče o pečující - podpora pečujících osob v jejich specifických problémech, také vzdělávací, aktivizační a volnočasové programy.

večera a vytvoří pro lidi s postižením důstojný prostor pro předvedení toho, co zvládnou. Tento benefiční večer vždy připravujeme s našimi klienty celý
rok, aby se pak cítili přirozeně.“

25 let nestátní neziskové společnosti
Již 25 let působí Apropo na Jičínsku ve formě
péče a podpory dětí a dospělých osob s postižením. Poskytuje ale také podporu pečujícím,
opatrovníkům a členům rodin, věnují se sociálně
odbornému poradenství. Společným cílem všech
programů je zvyšování kvality života pečující rodiny a osoby s postižením, podpora co nejnormálnějšího života v běžném prostředí.
Začátky působení Apropa před lety však nebyly vždy takové. Na to zavzpomínala paní ředitelka
Jitka Králová, která stála u zrodu: „Po sametové revoluci neexistovaly žádné školky, zařízení a služby
pro postižené, protože minulý režim předpokládal,
že tyto děti umístí do ústavů, mimo jejich rodiny
a přirozené prostředí. Tehdy se začalo scházet asi
50 rodin s dětmi s postižením a vzájemně se podporovaly a posilovaly. Jejich horlivost a odhodlání
postupně produkovalo tolik aktivit, že město je začalo vnímat a stalo se partnerem. Nabízená pozice
se pro mě stala výzvou. Krok za krokem vznikal
koncept, který naplňoval společné vize. Průběžnou systémovou prací se vytvářela tvář Apropa,
budovala se značka organizace, pro kterou hrála
hlavní roli kvalita poskytovaných služeb. Osobní
přístup, odlišnost nabídky, vznik prvního stacionáře, poskytování tolik potřebné osobní asistence
a tak se otvíraly nové a nové služby. Doba ukázala,
že to tehdy byl dobrý směr a kvalita péče o postižené a jejich rodiny je dnes na vysoké úrovni.“

Sídlo Apropa s venkovní zahradou. V těchto
prostorech probíhá stacionář, osobní asistence,
rehabilitace našich klientů i oblíbené terapie.

Pro ty, kteří chtějí podpořit záslužnou
činnost Apropa jsou kontakty zde:

Apropo Jičín, o. p. s.
Soudná 13, 506 01 Jičín
Telefon: 601 529 451.
E-mail: apropo@apropojicin.cz
ič 015 99 682 • č.ú. 262207140/0300
www.apropojicin.cz
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Nadace ZET

varanasi Co.

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

Firemní kravaty,
šátky a motýlky
s puncem elegance
nás byla přelomová. Jako první v České republice
jsme uvedli na trh celohedvábné kravaty.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Objednávají u nás reklamní agentury, ale také
napřímo firmy, které hledají kvalitního výrobce
kravat a šátků pro své zaměstnance, například
bezpečnostní agentury, cestovní kanceláře, pojišťovny, školy, hotely, zkrátka všichni, kdo využívají nějakou uniformu. Vyrábíme také kravaty
a šátky pro různé příležitosti, typicky k výročí,
například pro firmu Rossmann. Byť na kravatách
a šátcích bylo logo a informace o dvacátém výročí, vypadaly velmi pěkně a nositelně. Firmy ale
nemusejí mít nutně vlastní grafický návrh, skladem máme stovky kravat, šátků a šál, jež dokážeme opatřit logem na krabičce nebo na štítku.

Učí mládež ze sociálně znevýhodněných rodin
podnikavému přístupu v osobním i profesním životě
Letní podnikatelský kemp určený pro mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin organizuje už
šest let Nadace ZET a každoročně ho podporuje řada úspěšných podnikatelů, manažerů a organizací.
na vzdělávání a osobní rozvoj a podporuje a vytváří
osobní zodpovědnost každého účastníka za uplatnění se na trhu práce. Celý týden pracují Žluťásci
na svých podnikatelských záměrech nebo osobních
projektech, které na konci kempu prezentují odborné komisi. Vítězný projekt pak dostane organizační
a případně i finanční podporu pro realizaci.

Inspirace a dobrý příklad od úspěšných

„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty,
které nemohly získat v rodině. Učíme je podnikavě
přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou
dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“
říká Olga Girstlová, výkonná ředitelka Nadace ZET
a spoluzakladatelka Letních podnikatelských kempů. „Stejně jako housenka přijímá potravu, aby se
z ní s vynaložením značného úsilí mohl vylíhnout
krásný motýl, účastníci Letního podnikatelského
kempu získávají nové znalosti a dovednosti, aby se
z nich stali „Žluťásci“ - mladí lidé, kteří si jsou vědomi sami sebe, svých předností, dovedností a kteří
vědí, jak dosáhnout svých cílů,“ dodává Girstlová.
Program kempu, který je rozložen do tří pracovních, vzájemně se doplňujících bloků, klade důraz
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Své zkušenosti a znalosti se Žluťásky sdílí úspěšní manažeři a podnikatelé z různých profesí a oblastí podnikání, kteří jsou mladým účastníkům celý
týden k dispozici pro konzultace a debaty. Mezi
hosty, se kterými se na Letním podnikatelském
kempu mohou pravidelně potkat, jsou například
Jannis Samaras, majitel značky Kofola, Martin Horsák, finanční ředitel společnosti Baťa, uznávaný expert na vyjednávání Radim Pařík a další.

Za 6 let konání Letních podnikatelských kempů
pomohl tým Nadace ZET více než 50 mladým lidem
ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří
z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají,
věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání.
Mnozí již zakládají své rodiny. „Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat
jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě.
A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk.
Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili
své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít
odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za
to, že i oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný
úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední
řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům, kteří nás
finančně podporují. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.

Letošní 7. ročník
Letního podnikatelského kempu
se uskuteční
18. – 24. července 2022.
Více informací na
www.letnipodnikatelskykemp.cz.
Pokud vás projekt zaujal
a máte zájem ho podpořit,
kontaktujte koordinátorku kempu
Evu Pasekovou
(eva@letnipodnikatelskykemp.cz).

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

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

Prakticky všude. Ve výrobě se setkáváme s designy z celého světa. U našich zákazníků pro kravaty je třeba nejvíce oblíbená italská móda a pro
šátky zase francouzští návrháři. Ale inspirace je
všude kolem, ať už na cestách v zahraničí, nebo
v tuzemských obchodech. Když někoho vidím
a má pěknou kravatu, hned si říkám, jestli bychom ji také dokázali vyrobit.

Zákazník, náš pán
Nejen kvalitní produkt, ale i služba, servis
a dodání zákazníkovi je v dnešní době tím, co

Jak vznikl nápad věnovat se tomuto
specifickému sortimentu?
Na počátku činnosti, tedy od roku 1997 se společnost varanasi Co. zabývala převážně prodejem
reklamních diářů a ostatních reklamních předmětů. Asi o deset let později jsme spustili prodej
hedvábných a polyesterových kravat a motýlků
na www.e-tie.cz. Zpočátku jsme měli asi 80 různých designů kravat a 20 vzorů motýlků, včetně
těch pro děti. Po dalším roce jsme zjistili, že je
velký zájem o branding těchto produktů a získali
jsme zakázku pro společnost Amway, která pro

varanasi Co., s.r.o.
tel.: 603 480 790
email: info@varanasi.cz
www.reklamni-kravaty.cz
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VERmedia

Bokem

IDEÁLNÍ
MARKETINGOVÝ MIX
Když se dvě agentury rozhodnou proměnit konkurenci ve spolupráci,
může být výsledkem spousta spokojených klientů. Přesně na tuto taktiku vsadily
Magdalena Dobruská a Věra Vlčková, když spojily své zkušenosti z marketingu a PR.

Magdalena Dobruská
„S Věrou jsem se seznámila úplnou náhodou,“
vzpomíná na začátek spolupráce Magdalena Dobruská z agentury Bokem. „Propojila nás společná
známá, že si prý budeme zaručeně rozumět. Když
jsme si s Věrou daly rande u piv, prakticky hned
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nám bylo jasné, že bychom společně měly něco podniknout.“ Při prvním kontaktu jednoznačně sehrály
hlavní roli osobní sympatie. Zbývalo jen správně
uchopit a nastavit spolupráci. „Nejdřív jsme vyrazily společně do lesa, pročistit si hlavu a celé to po-

řádně promyslet,“ pokračuje Magdalena. „Z lesa se
později stala tradice a stejně tak ze společných úvah
o propojení práce a nabídek pro klienty.“
Věřina marketingová agentura Vermedia funguje
na českém trhu od roku 2013 a nabízí svým klientům komplexní řešení on-line marketingu. Od počátku se zaměřuje na malé a střední klienty, s nimiž
je snadnější navázat dlouhodobý vztah a společně
růst. „Potřebuju vědět, že se každému klientovi
můžeme věnovat naplno,“ vysvětluje Věra Vlčková
pozadí firemní strategie. „S tím souvisí i důraz na
osobní souznění. Pokud si s klientem nesedneme
a nejsme v souladu s filozofií jeho značky, raději se
včas rozloučíme.“
Do spolupráce s agenturou Bokem přináší Vermedia zejména expertízu v oblasti sociálních médií a influencer marketingu. Základním stavebním
kamenem každého projektu je však marketingová
strategie. „Mám praxí ověřeno, že bez dobré strategie z marketingu není možné vytěžit maximum. Komunikace musí probíhat prostřednictvím několika
paralelních kanálů, aby skutečně fungovala, a musí
být dokonale koordinovaná.“
Právě v tomto momentu vstupuje do hry agentura Bokem, která se specializuje na PR. Nabízí více
než 15 let zkušeností z Česka i ze zahraničí a svým
klientům poskytuje kompletní komunikační řešení,
ať už jde o mediální, produktovou, korporátní, interní, nebo krizovou komunikaci. TAké MAgdalena
Dobruská preferuje spolupráci s menšími a středními firmami, a to z podobných důvodů jako Věra
- kvůli navázání bližšího vztahu. „Nechceme klienty
úporně udolávat, chceme je pro svůj nápad nadch-

www.vermedia.cz

nout,“ říká Magdalena. „Potřebujeme, aby je spolupráce bavila stejně jako nás, protože to je podstata
veškeré opravdu vydařené práce.“
Individuální přístup a osobní vztahy s klientem
se staly styčným bodem spolupráce obou agentur.
Východisko je jednoduché - agentura Bokem jako
odborník na PR a Vermedia jako odborník na sociální sítě a influencer marketing představuje kombinaci, která dává dokonalý smysl firmám budujícím
svou komunikační strategii. Jak Magdalena, tak
Věra se nezávisle na sobě již mnohokrát setkaly
se situací, kdy klient shání celkové řešení na klíč
a žádá kompletní marketingový mix, pokud možno
s co nejmenším zatížením z jeho strany.
Že se ve svém odhadu trefily, si Věra s Magdalenou ověřily už na několika nových zakázkách,
například na spolupráci s optikou Fielmann a nově
vzniklou klinikou plastické chirurgie Art Ethic Clinic či na projektu master franšízy francouzské módní značky MOA.
Poslední jmenovaná firma je nejzářnějším příkladem toho, jak prospěšné je propojení aktivit pro obě
strany - tedy jak pro agentury, které se takto spojí,
tak pro klienta. Součástí nabídky pro MOA byl právě kompletní balíček marketingového mixu, což se
ukázalo jako ideální situace, kterou klient velmi
uvítal.
Systémem joint venture agentury Bokem a Vermedia nyní pracují něco přes půl roku. Do velkých
zakázek vstupují vždy společně a vzájemně nabízejí
své služby. „Obrovsky důležitý je fakt, že pro klienty
vždycky fungujeme jako jeden stabilní tým,“ přibližuje další výhody spolupráce Magdalena. „Všichni

Věra Vlčková
vědí, kdo má co dělat, a klient má minimum práce
s obsluhou různých lidí a agentur, které by měly na
starosti jednotlivé segmenty. Z našeho pohledu je
to i v rámci agentur obrovské ušetření práce.“ Sdílené know-how se opakovaně vyplácí i v případě, že

probíhají jen diskuze a pitch nových potenciálních
zakázek - oba týmy už vědí, co umí a co mohou nabídnout. Největší benefit však nakonec vždy sklidí
klient. Je jím komplexní služba pokrývající všechny
druhy marketingové komunikace.
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Franchising

Franchising

FRANCHISING

partnerství přinášející úspěch
a šance pro vaše podnikání
po skončení korona pandemie
„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, krachům a rizikům nebo je alespoň omezit na minimum. Jednou z nich je FRANCHISING,“ tvrdí Ing. ALEŠ TULPA ze společnosti AVEX systems – mezinárodní franchisový
poradce a expert na franchisové podnikání.
Pro koho a pro jaké podnikání
je franchising vhodný?
Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji
využít jak pro osoby fyzické, tak právnické. Ze zkušeností, praxe a různých analýz je známo, že nejvíce se franchising uplatňuje ve službách, zejména
v gastronomii, a v maloobchodě.

Jaké výhody pro příjemce franchisových
licencí franchising ve stručnosti nabízí?

Pozvali jsme Ing. Aleše Tulpu do
naší redakce, abychom mu položili
několik otázek na téma franchising
a franchisové podnikání.
Můžete ve stručnosti připomenout,
co je to FRANCHISING a jak vlastně
franchisový systém funguje?
Ve světě existuje celá řada definic, odborných
knih nebo článků na toto téma. Já se však domnívám, že nejlépe a k tomu velmi stručně charakterizuje franchising Evropská franchisová federace,
která zastřešuje franchisové podnikání v Evropě.
Evropský kodex etiky franchisingu této federace
definuje franchising jako „odbytový systém, jehož
prostřednictvím je na trh uváděno zboží, služby
nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou
spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora, tj. poskytovatele
franchisy a jeho franchisantů. Franchisor poskytuje
franchisantům právo a současně jim ukládá povinnost provozovat jeho franchisový systém podle jeho
osvědčeného konceptu a know-how v dohodnuté
spádové oblasti nebo zemi působení.“
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Franchisant získává vytvořený, praxí ověřený
a vyzkoušený podnikatelský koncept „na klíč“,
značné know-how a takzvaný „balík“ služeb pro
úspěšné vybudování a řízení franchisových provozoven.
Zůstává právně a ekonomicky samostatným podnikatelem, podnikatelská rizika jsou v rámci franchisového řetězce nižší, pozice na trhu v důsledku
ověřeného franchisového konceptu bezpečnější
a silnější, což přináší rychleji plánovaný hospodářský výsledek a zisky. Franchisant podniká pod silnou značkou, využívá výhod velké, většinou nadnárodní franchisové společnosti v oblasti znalosti
značky, nákupní politiky, marketingových aktivit,
logistiky, IT - systému, apod.

systémy mají zájem o vstup na český a slovenský
trh, se může informovat zdarma u společnosti
AVEX systems. Mnoho informací je i na webových
stránkách : www.avexsystems.cz – Katalog franchis
nebo na nově etablované webové microsite naší
společnosti: www.franchisovepodnikani.cz.
Zde najde každý zájemce o franchising nejen zajímavou nabídku franchisových konceptů, ale i první informace o nich, které mu pomohou si udělat
základní představu o těchto systémech.
V současné době nabízí naše společnost AVEX
systems přibližně 20 velmi kvalitních franchisových konceptů, pro které hledáme nové master
franchisové nebo franchisové partnery. Zde je několik příkladů:

Když bude mít někdo z našich čtenářů
zájem o franchisové podnikání, kde a jak
má hledat nové franchisové systémy?
Zájemce o franchising, který zatím neví, v jaké
oblasti by chtěl podnikat nebo které franchisové

Síť s více než 100 prodejnami ve světě známých
a oblíbených produktů pod názvem DONUTS. Vysoká kvalita a velmi široký sortiment, vždy čerstvé,
chutné a voňavé výrobky pro všechny, kteří mají
rádi dobrou koblihu ke kávě nebo čaji a pro různé
příležitosti jsou hlavní motivací pro zájemce o tuto
franchisu.

Jaký je aktuální stav
v oblasti franchisového podnikání
v České republice?

COPTRZ Velká Británie
Jde o mimořádně zajímavý a unikátní franchisový
koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro komerční využití v mnoha oblastech hospodářského, obchodního, ale i privátního života.

Co nejvíce motivuje podnikatele stát
se franchisovým partnerem a vstoupit
do řetězce franchisových systémů?
Hlavní cíle, které zájemce o franchisu sleduje,
a hlavní motivací franchisanta pro nákup licence
a vstup do franchisové sítě franchisora jsou na základě našich zkušeností z praxe a různých analýz
především tyto:
- 	Naděje a perspektiva vyšších finančních příjmů
a zajištění lepšího životního standardu franchisanta a jeho rodiny.
- 	Získání možnosti bezpečnějšího a dlouhodobějšího podnikání a zlepšení jeho pozice na trhu v porovnání s tím, kdyby podnikal jako samostatný
a nezávislý podnikatel.
- 	Zvýšení sociální prestiže v jeho spádové oblasti
podnikání spojením se známou značkou.
- 	Získání podnikatelského konceptu a rozsáhlého
know-how, které by on sám jen obtížně vyvinul.
A to je jen několik příkladů z mnoha dalších.

DUCK DONUTS, USA

TIROLER, Rakousko.
Jde o nabídku tyrolských lahůdek a specialit na farmářských trzích, ve stáncích v nákupních centrech,
v kamenných obchodech nebo na e-shopu. V nabízeném sortimentu jsou produkty vysoké kvality
bez konkurence na českém a slovenském trhu. Pro
českého master franchisanta hledá AVEX systems
nové partnery.

NAU! Itálie
Jde o největší síť prodejen s módními, kvalitními
a cenově výhodnými optickými i slunečními brýlemi pro všechny cílové skupiny zákazníků v atraktivním italském stylu.

V České republice se každým rokem zvyšuje
zájem a poptávka po franchisovém způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo
začínajících podnikatelů, absolventů vysokých škol
nebo manažerů českých i zahraničních společností, kteří ukončili svou činnost a hledají nové oblasti
svého budoucího působení.
Franchising se stává velmi často alternativou dalšího podnikatelského rozvoje, nebo možná jedinou
cestou k tomu, aby nezávislé menší firmy obstály
v náročném tržním prostředí otevřeného evropského trhu, kam jak známo patří i Česká republika.
Důkazem zvyšujícího se zájmu o franchising je
i statistika jeho vývoje v České republice.
V roce 2000 bylo na českém trhu pouze cca. 50
franšízových konceptů, v roce 2020 jich bylo již asi
250 a kvalifikované odhady pro další vývoj franchisingu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až
330.

Děkujeme za rozhovor a připomínáme:

MOA, Francie

V případě zájmu o franchisové podnikání kontaktujte společnost: AVEX systems – Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce a expert na
franchisové podnikání.

Velmi úspěšný franchisový systém, který nabízí již
více než 18 let kvalitní, módní a přitom cenově velmi výhodné doplňky dámského odívání od hlavy
až k patě. V síti je téměř 200 prodejen v 17 zemích
světa. Český master franchisant otevřel v Praze
a v Brně své první prodejny. Nyní hledá nové franchisové partnery pro další města v ČR a na Slovensku.

Více informací najdete i na webech:
www.avexsystems.cz
a www.franchisovepodnikani.cz
nebo www.masterkonference.cz

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“.
Písnické zahrady 441, 142 00 Praha 4,
Česká republika
Mobil:+420 724 007 505,
E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
www.avexsystems.eu
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