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Časopis Brands&Stories je dlouhodobě zdarma distribuován výhradně podnikatelům, 
zejména obchodním korporacím (k rukám jejich zástupce). Pokud jako podnikatel časopis 
nedostáváte, objednejte prosím na brands@pribehyznacek.cz. Jestliže si časopis nadále 
nepřejete dostávat, můžete se odhlásit na brands@pribehyznacek.cz a Vaše jméno bude 
z databáze adresátů, resp. jejich zástupců, vymazáno. Rádi také budeme bezplatně Brand-
s&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po jejím objednání. Vydavatel se řídí 
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování osobních údajů 
(identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce korporace jménem, příjmením a adresou pro 
zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know-how za účelem infor-
mování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou 
tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní 
údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikate-
le vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami 
ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.
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Vážení a milí čtenáři,
právě před 12 lety v září vyšlo první vydání velkého černého 
oboustranného časopisu Brands&Stories. 

Za 12 let existence rozšířil náš časopis povědomí o stovkách značek. 
Některým pomohl při uvádění na trh, propojil spousty B2B projektů, 
ale také díky prezentaci brandů na jeho stranách se prodalo i mnoho 
značkového zboží. A to je jeho hlavním posláním. 

Ani část Stores nezůstávala pozadu. Vyprofilovala se jako odborné 
periodikum, které je respektované mnoha asociacemi a profesními 
seskupeními u nás. Již dvanáct let se soustavně věnuje konceptům 
kamenných obchodů a za tu dobu jich představila nespočet. Navzdory 
tvrzení, že internet zlikviduje kamenný obchod, přináší naše odborné 
periodikum pravidelně ukázky a inspirace od nás i ze světa, jak 
může koexistovat prodejna vedle e-shopů a cenné informace ze světa 
marketingu at retail. Zejména v této době je pro kamenný obchod 
více než důležité, aby byl nejen místem prodeje, ale hlavně zážitku, 
zábavy, emocí a edukace. Naštěstí takových konceptů i u nás přibývá 
a také v tomto vydání vám nějaké představíme. 

A kdo na stranách našeho podzimního vydání v části Brands slaví 
tentokrát jubileum svého založení? Renomovaná značka diářů, 
osobních organizérů, zápisníků a psacích potřeb – Filofax – slaví 
v letošním roce své 100. výročí. Před 60 lety byla v Německu založena 
společnot Rittal, která je dnes lídrem v oblasti inovací a světového trhu 
v technologii rozváděčů a IT infrastruktury. 30 let si můžeme u nás 
vychutnávat kávu značky Tchibo. Ve světě vůní a krásy žije už 30 let 
síť FAnn parfumerie. 30 let na našem trhu také slaví ve svém oboru 
nejúspěšnější česká maloobchodní a velkoobchodní značka GECO. 
Stejně dlouho úspěšně expanduje na našem trhu stavebně-inženýrská 
společnost SYNER. Na trhu s nemovitostmi zase 30 let probouzí domy 
k životu společnost PSN. 25 let od svého založení oslavuje značka 
Garudan, špička ve výrobě průmyslových a domácích šicích strojů. 
Jejich ohlédnutí i mnoha dalších za úspěšnými léty fungování se 
dočtete v tomto vydání.

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

Přeji Vám příjemné počtení a nádherné babí léto. 

Spojte vaši značku 
s ikonou mezi 
zápisníky.

Moleskine® diáře a zá-
pisníky si oblíbili už osob-
nosti jako Vincent van Gogh 
nebo Pablo Picasso. Dnes je 
milujeme my i naši klienti, proto-
že kvalitní bloky a diáře Moleskine 
s vlastním logem a personalizací 
pozvednou každý pracovní den nebo 
důležitou schůzku o level výš.
  
Nebojte se kombinovat originální předměty, 
které skvěle reprezentují brand �rmy. 

Svěřte se do našich rukou. Jsme Bonton�lm 
Promotions a sledujeme za vás trendy ve světě 
�remního merchandisingu.

Ukažte se v tom nejlepším světle

Moleskine zápisník s vlastním 
logem a personalizací je 

nadčasový must have mezi 
reklamními předměty.

bfpromotions.cz/moleskine

Objevte s námi produkty, které zaujmou

Nabízíme interní e-shopy na míru

Ušetříme vám čas

Kontaktujte nás pro nabídku na míru vaší značce 
přes formulář na stránkách bfpromotions.cz, 
e-mailem na info@bfpromotions.cz nebo 
telefonicky (+420) 605 514 496
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Sklárna Janštejn 
Je největším výrobcem ručně foukaných skleně-

ných částí svítidel v České republice. Prohlédnout 
si můžete provoz sklárny včetně expozice svítidel 
BROKIS v showroomu. Exkurze je možná po před-
chozí domluvě. 

Objevte čistou krásu sklářství 

Pracujte z míst,
která vás baví 

www.vysocina-konference.cz l www.vysocina.eu

Pohostinná a domácká Vysočina s malebnou přírodou a úžasnými památkami vás zcela jistě 

nadchne. A co teprve, když navštívíte sklářskou huť! Sbalte kolegy z práce a vyrazte na firemní 

setkání spojené s exkurzí ve sklárně. Věřte, bude to výjimečný zážitek pro celý kolektiv.

Na Vysočině najdete hned několik skláren, kde 
vás pustí až k rozžhavené peci, nechají vás na-
hlédnout mistrům sklářům pod ruce a sledovat, 
jak kouzlí s tekoucí sklovinou. Ale pozor, nejenom 
nahlédnout, dokonce vám sklářskou píšťalu půjčí 
a nechají vás do ní fouknout. To se vám hned tak 
někde nepoštěstí. Až to sami na vlastní kůži vyzkou-
šíte, pak teprve budete žasnout nad tím, co skláři 
a sklářští výtvarníci z Vysočiny dokážou ze skla 
vytvořit. Jsou to skvosty, které pomáhají šířit dob-
ré jméno českého sklářství. A vy je můžete spatřit 
nejen v podnikových prodejnách a výstavních pro-
storech skláren, ale i ve zdejších muzeích, galeriích 
či zámeckých a hradních expozicích třeba v Novém 
Městě na Moravě, Světlé nad Sázavou nebo Ledči 
nad Sázavou.

Nabídka atraktivních sklářských míst je na Vy-
sočině vskutku pestrá. Tak neváhejte a vybírejte. 
V těchto sklárnách jsou na soukromé exkurze při-
praveni.

Milovská naučná stezka
Naučná stezka vypráví Příběh krajiny pod Čtyř-

mi palicemi, kde lze pozorovat pozůstatky milovské 
skelné huti postavené roku 1835. Kolem ní vznikla 
celá osada s množstvím domů, v nichž žily stovky 
sklářů a dalších řemeslníků. Dodnes se dochoval 
nyní krásně opravený dům skelmistra s unikátní 
sbírkou horáckého skla, který je možné po předcho-
zí domluvě navštívit.

Sklárna U Hrocha ve Škrdlovicích
Malá sklárna, která se specializuje na glass turis-

tiku. Produkuje tradiční škrdlovické hutní sklo, kte-
ré tam i koupíte. Ve sklárně probíhají komentované 
ukázky zhotovení výrobků z ručně tvarovaného 
hutního skla pod vedením sklářského mistra.

Sklárna AG Svoboda Karlov
Zde se můžete vydat na exkurzi do provozu, po-

slechnout si výklad o tom, jak a z čeho vzniká sklo, 
a rovněž si můžete domluvit skláření pod vedením 
mistra skláře. Součástí prohlídky je i návštěva expo-
zice skla se vzorky ze sklářské výroby. Ve sklárně 
bývají pravidelně pořádány workshopy s možností 
malování skla i setkání mistrů sklářů.

Škrdlovice i Karlov jsou od sebe vzdálené cca 
2 km, je možné návštěvu spojit a užít si sklářské ře-
meslo plnými doušky. A když k tomu přidáte ještě 
prohlídku nedalekého areálu zámku Žďár nad Sá-
zavou, vydáte se po stopách Santiniho a zhlédnete 
jeho hvězdu na Zelené hoře, památku UNESCO, 
máte o parádní zážitkový program postaráno. 

BROKIS, autor Martin Chlum

BROKIS, autor Martin Chlum Sklárna Karlov 

Josef Hoffman,
Lobmeyr Bronzit
Series B

Skelmistrovský dům v Českých Milovech
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Příběh značky Tchibo

30 let na trhu 
Tchibo opravdu není jen káva

Vše kávou ale začalo 
Tchibo bylo založeno v roce 1949 v německém 

Hamburku jako zásilkový obchod s kávou, tehdy 
velmi luxusním zbožím. Dodnes je ve vedení firmy 
syn zakladatele a na různých pozicích pracují i jeho 
vnoučata. Duch zakladatele a inovativnost firmy se 
tak zachovala dodnes.

Se vstupem do České republiky přišla v širším 
měřítku na náš trh i káva Tchibo. Ta byla zákaz-
níkům známá již z doby před revolucí, jelikož ve 
svém typickém modrém balení byla dostupná v pro-
dejnách Tuzex. Portfolio nabídky se samozřejmě 
rozšiřovalo, v průběhu let přicházely nové druhy 
káv i netradiční novinky jako třeba Exclusive fluid 
– káva v podobě pasty. Vzpomínáte? V současnos-
ti Tchibo nabízí kávy pražené, instantní i kávové 
kapsle a pravidelně přichází se speciálními nabíd-
kami limitovaných edicí káv z těch nejlepších pěsti-
telských oblastí světa.

Pod křídly společnosti Tchibo se zrodila i dnes 
nejprodávanější pražená káva na českém trhu – 
Jihlavanka. Dodnes vychází z tradice poctivé české 
kávy, ať už jde o výběr kávových zrn, způsob praže-
ní, silnou chuť či cenu a dostupnost. Poprvé se její 
název objevil na obale v roce 1993 jako doplnění 
tehdejší značky B, odvozené od názvu závodu - Ba-
lírny obchodu. Dnes naleznete pod značkou Jihla-
vanka 9 různých káv.

V roce 2009 přišla firma s nabídkou prvního ká-
vovaru - kapslového Cafissimo Classic. Dnes čítá 
řada Cafissimo několik modelů v různých designech 
a barevných provedeních, s mléčným řešením i bez, 
a navíc je pravidelně obohacována limitovanými 
edicemi přístrojů v atraktivních barvách. V roce 
2019 pak firma představila první plně automatický 
kávovar na zrnkovou kávu - Tchibo Esperto Caffè. 

Příchod spotřebního zboží
Ten pravý kávový požitek nastal s otevřením ka-

menných obchodů Tchibo, kde se od začátku prodá-
vá čerstvá káva na váhu a zároveň si jí zde můžete 
nechat připravit profesionálně přímo na místě na 
kávovém baru.

S otevřením značkových prodejen nastal také 
největší přelom v rozvoji Tchibo v České republice, 
jelikož se ke kávě přidala i nabídka spotřebního zbo-
ží. To se na náš trh dostalo v roce 2004 jednak pro-
střednictvím prodejních koutků v maloobchodních 
řetězcích a současně s nimi byla otevřena i první 
značková prodejna v brněnském Avionu. V násle-
dujících letech byla síť rozšiřována a již v roce 2008 
čítala 20 vlastních obchodů. Všechny mají jednotný 
design, který vychází z mezinárodně osvědčeného 
modelu, stojícího na třech pomyslných pilířích, jež 
spojují kávovou expertízu kávového baru, prodej vá-
žené kávy, kávového příslušenství a kávovarů a stá-
lou inspiraci týdně se měnící nabídkou spotřebního 
zboží. Dnes má Tchibo 45 takovýchto vlastních ob-
chodů a k tomu 167 prodejních koutků v řetězcích.

On-line prodej
V roce 2008 byl navíc spuštěn internetový ob-

chod www.tchibo.cz. Nabídka spotřebního zboží 
i kávy byla rázem dostupná statisícům zákazníků. 
Zboží si mohou nechat doručit na jakoukoliv adre-
su a násobně se rozšiřuje i samotná nabídka, e-shop 
je v porovnání s kamennou prodejnou svým způso-
bem nekonečně velký.

A jelikož se on-line prodejům v České republice 
i celé střední Evropě daří, je v roce 2017 v logistic-
kém parku v Chebu otevřeno nové obří distribuční 
centrum. Pro české zákazníky to znamenalo výraz-
né zkrácení dodacích lhůt objednaných zásilek. 

Aktuálně toto distribuční centrum zajišťuje do-
dávky objednávek pro zákazníky v 7 zemích. V tuto 
chvíli však již započaly práce na jeho dalším rozšíře-
ní a ještě letos se se svými 103 000 m2 stane největší 
logistickou halou v České republice. Odcházet by 
pak z něj mělo až 100 tisíc zásilek denně.

Inovace a kávové nápoje
Jak již bylo řečeno, Tchibo má ve své DNA ino-

vátorství a neustále se snaží přicházet s něčím no-
vým a zákazníky překvapovat. Obměňován není 
jen stálý sortiment, ale vyvíjeny jsou i zcela nové 
produkty. Jedním z nich je kávová limonáda Maza-
grande, která spatřila světlo světa v roce 2017. Češi 
byli vůbec první, kdo měl možnost tento netradiční 
nápoj ochutnat, a to proto, že celý vývoj produktu 
řídil tým z Tchibo ČR. Zákazníkům tato novinka za-
chutnala, takže již o rok později bylo Mazagrande 
v prodeji ve čtyřech chuťových variantách. Postup-
ně jsou představovány také různé limitované edice, 
aktuálně je v prodeji edice Ginger & Orange v oran-
žové barvě.

Naprostou novinkou letošního roku a unikátním 
nápojem, který firma aktuálně přivedla na trh, je 
funkční voda Tchibo Coffizz, připravená ze zele-
ných zrn kávy 100% Tchibo Arabica. Chutná jako 
voda, ale zároveň nabízí funkční benefity kávy - 
dodává energii, povzbudí mysl, udržuje ve střehu 
a hydratuje. Představuje čirou energii přírodního 
kofeinu se silou odpovídající dvojitému espressu. 
K dostání je ve dvou ovocných příchutích - maraku-
ja nebo citron a máta. 

Odpovědný přístup k podnikání
Jako velká mezinárodní firma si je Tchibo vědo-

mo i odpovědnosti, kterou má vůči lidem a životní-
mu prostředí. Tento závazek promítá do veškeré čin-
nosti napříč zeměmi, kde působí, a to jak na úrovni 
dlouhodobé strategie, tak i při svých každodenních 
činnostech. V místech původu kávy, bavlny i dřeva 
se zapojuje do činnosti mnoha místních komunit 
a realizuje řadu projektů jak na podporu těchto 
komunit, tak v oblasti ekologie a ochrany cenných 
zdrojů. Zaměřuje se především na vzdělávání, a to 
v duchu hesla „Pomáháme ostatním, aby si dokázali 
pomoci sami“, respektive v českém kontextu to mů-
žeme přirovnat k mottu „Nedáváme ryby darem, ale 
učíme, jak ryby chytat“.

Co se týče kávy, zohledňuje Tchibo jak ekolo-
gické, tak i společenské aspekty jejího pěstování. 
Spolupracuje se všemi mezinárodně uznávanými 
standardizačními organizacemi. Každá čtvrtá káva 
od Tchibo pochází z certifikované odpovědné pro-
dukce a cílem firmy je i nadále tento podíl zvyšovat.

U spotřebního zboží je udržitelnost nedílnou sou-
částí celého produktového cyklu výrobků; od návrhu 
produktu a výběru zdrojů, přes balení, logistiku, až 
k jeho následné recyklaci. V současné době pochází 
z udržitelných zdrojů 96 % bavlny použité pro tex-
tilie pod značkou Tchibo. Tchibo je aktuálně třetím 
největším prodejcem výrobků z biobavlny na světě. 

V posledních třech letech zařadilo Tchibo do 
svých kolekcí také výrobky, které vznikly ze zdán-
livě nepoužitelného odpadu plavajícího ve svě-
tových mořích - odhozených PET lahví a starých 
rybářských sítí. Přetváří je v nové věci - sportovní 
oblečení či promyšlené pomůcky z recyklovaných 
plastů pro úklid v domácnosti a zákazníci si mohou 
pořídit i funkční sportovní oblečení vyrobené s ká-
vovou sedlinou.

Řada projektů se realizuje i lokálně v České re-
publice. Zde se firma zaměřuje především na vzdě-
lávání a neziskové organizace podporuje formou 

manuálního i expertního dobrovolnictví. Sociál-
ním kavárnám, které dávají šanci lidem s různými 
hendikepy a pomáhají jim najít sílu zapojit se do 
práce a normálního života, pomáhá například for-
mou dobrovolnického programu „Laskavý šálek“. 
Zaměstnanci z obchodů a trenérky jim nabízejí 
poradenství v tom, co umí nejlépe – přípravu kávy 
a obsluhu zákazníka. 

Krom vlastních aktivit se Tchibo snaží motivovat 
k odpovědnému chování i zákazníky. Ti mají mož-
nost nechat si připravit kávu do vlastního cestovního 
hrnku, a to navíc se slevou. Relativně nově je spuštěn 
také prodej vážené kávy do vlastních nádob.

Svět Tchibo je opravdu rozsáhlý a pestrý a zdaleka 
již nezahrnuje jen vůni čerstvé kávy. Je to svět, který 
láká a překvapuje a vypadá to, že i nadále bude. Tak 
se budeme těšit na dalších 30 společných let.

tchibo.cz | tchibo.com/cz

Tchibo vstoupilo na tehdejší československý trh v roce 1991 a převzalo Balírny obchodu Jihlava. Jednalo se o jeden 
z prvních zahraničních kapitálů v bývalé střední a východní Evropě. Dnes je Tchibo jedničkou na českém trhu pražené 
kávy a zároveň je jedním z významných maloobchodních prodejců.

Obchod Tchibo v roce 2004

Obchod Tchibo v roce 2020
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Společnost KONSEPTI

KONSEPTI MISE
„Krása a účelnost patří mezi podstatné hodnoty v životě.  

Odvaha vede k autentickému zážitku. Příběhy lidí a věcí přitahují. 
Plnit sny a překonávat očekávání klienta je náš základní úkol.  
Ctíme odvahu, otevřenost, empatii, odbornost a zodpovědnost.  

Naše práce ovlivňuje kvalitu života našich klientů.“

„Už téměř 30 let vytváříme s našimi klienty  
a architekty interiéry, ve kterých se tají dech.“

David Řezníček, zakladatel

Konsepti na trhu působí již téměř 30 let a má 
bohaté zkušenosti se stovkami realizací profesio-
nálních interiérů. Exkluzivní zastoupení světozná-
mých značek, výjimečné know-how a zkušenosti 
managementu ze zahraničí vytvořily předpoklad 
pro výlučné postavení Konsepti v dodávkách kan-
celářských interiérů a hotelů vyššího standardu. 

Společnost Konsepti založil David Řezníček 
s manželkou Lucií. „Nejsme architektonická firma, 
ale s mimořádným respektem spolupracujeme s nej-
lepšími architektonickými studii. Jsou situace, kdy 
přebíráme i roli architekta. Naší silnou zbraní je per-
fektní znalost problematiky interiérového designu 
a stovky úspěšných realizací. Máme intenzivní kon-
takt s nejvyspělejšími na světovém trhu, sledujeme 
nejlepší architekty, designery a realizace. Kreativní 
návrh podložíme i perfektní znalostí produktu z po-
hledu komfortu, kvality a dalších užitných vlastnos-
tí. Víme, co navrhujeme!“ vysvětluje Řezníček. 

Od roku 1995 pomáhá Konsepti zákazníkům 
i architektům vytvářet jedinečné interiéry. Je tu 
pro všechny, pro které je zařizování domova, kan-
celáře či kavárny něco víc než jen nákup nábytku. 

Zastupují významné výrobce nábytku, kuchyní, 
osvětlení, koberců i doplňků. Zaměřují se na kvali-
tu a dlouhodobou hodnotu, prodávají jen originální 
design od výrobců s legálními licencemi a autorský-
mi právy a snaží se vyslechnout zákazníka a nalézt 
optimální řešení pro jeho potřeby.

Vybavení veřejného prostoru se zárukami
Značky v portfoliu Konsepti jsou nejvýznamněj-

šími dodavateli veřejných interiérů v celosvětovém 
měřítku. Jsou to výrobci prověření na nejnáročněj-
ších akcích nekompromisními klienty i architekty. 
Významné reference a zkušenosti s dodávkami 
veřejných interiérů jsou klíčovým předpokladem 
úspěšného projektu. Vybavení veřejného prosto-
ru vykazuje zásadně vyšší požadavky na kvalitu, 
funkčnost a záruku. Nábytek od Konsepti dopro-
vází atesty, certifikáty a osvědčení o splnění nejná-
ročnějších evropských norem.

V oblasti kancelářského nábytku spolupracuje 
Konsepti s těmi nejlepšími – Knoll, Vitra, Unifor 
či Wilkhahn. Širokou oblast HORECA (hotely, 
restaurace, kavárny) umí pokrýt prověřenými 

a atraktivními výrobky firem Arper, Andreu Wor-
ld, Magis, Kartell, Lapalma, Moroso a dalšími. Pro 
potřeby outdoor řešení se nabízí Ketall, Tribú, B&B 
Italia, Extremis, Paola Lenti a další. Konsepti do-
dává i atypický nábytek včetně recepcí, kuchyní, 
obkladů, osvětlení, stínění, ozvučení i prvků inte-
ligentního řízení.

Nejen dodávky nábytku,  
ale i interiérové úpravy

Konsepti se kromě dodávek designového nábyt-
ku zabývá také nadstandardními rekonstrukcemi 
a interiérovými stavebními úpravami. Pracuje 
s prověřenými odbornými subdodavateli, důraz 
klade na kvalitní materiál, věrohodný rozpočet, 
precizní koordinaci i důslednou kontrolu. Otevře-
ně a pružně řeší vzniklé problémy, komunikuje 
s klientem a respektuje jeho očekávání a za part-
nery přebírá plnou zodpovědnost.

Rozsah dodávek společnosti zahrnuje širokou 
paletu odbornosti a jednotlivých profesí. Bourání, 
svislé a vertikální konstrukce, kovové, dřevěné, 
skleněné konstrukce a příčky, podlahy, stropy, 
elektroinstalace, topení, vzduchotechnika, sani-
ta, obklady a dlažby. Následují dodávky světel, 
inteligentního řízení, stínicí techniky, malování, 
tapetování, pokládka podlahových krytin, interié-
rový textil, akustika, vestavěný nábytek, kuchyně, 
sauny a wellness či zahradní úpravy a vybavení 
teras. 

Chystáte se zásadně změnit interiér kanceláře, restaurace, hotelu či kavárny? 
Asi tušíte, že se jedná o velmi důležitý, individuální, dílem intimní a rozhodně 
finančně náročný krok. Jde o jedinečný prostor i Vaší vizitku - proto je třeba 
mu věnovat maximální pozornost a svěřit ho do rukou někomu, kdo umí vyt-
vořit osobitý a příjemný prostor pro život, práci i potěšení.

Ukázky
realizací:

Konsepti má komplexní a atraktivní portfolio produktů a dlouhý seznam úspěšně 
realizovaných projektů – ČNB, ČSOB, Microsoft, PPF, Leaseplan nebo hotely Aria, 
Holiday-Inn, Andels, Emblem, Miura NH Hotels a další. 

SOCIALBAKERS, PRAHA
Výjimečný projekt netradičních velkoprostorových kanceláří v rámci 
dvoupodlažní budovy v Karlíně. Klient patří mezi nejsledovanější start-u-
py v zemi a úspěšně rozvíjí své projekty v oblasti analýzy dat sociálních 
sítí pro korporátní klienty. V návrhu je vše obnažené, syrové, brutální. Jen 
nejnutnější příčky vymezující kanceláře manažerů a zasedačky doplňují 
přepravní kontejnery. Jsou použité, ošlehané mořským větrem a slanou 
vodou. Dostanou jen základní ošetření. Obě patra spojuje nové interní 
schodiště pro snadnější komunikaci. Klient požadoval zcela osobitý, ori-
ginální, motivující a přitom maximálně funkční interiér. Autory jsou archi-
tekti Tomáš Prouza a Eva Macková z D3A. Konsepti dodávalo značkový 
nábytek i zajišťovalo věci z bazarů.

NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI FANUC, PRAHA
Společnost je jedničkou v průmyslové automatizaci a v české pobočce se po 11 letech rozhodli pře-
stěhovat se na novou adresu. Na vybavení interiéru kanceláří, zasedacích místností a dalších společ-
ných prostor, které vychází z firemních barev, se společnost Konsepti podílela jako dodavatel nábytku. 
Zaměstnanci se tu mohou setkat s některými ikonickými kousky značek jako Arper, B&B Italia, Andreu 
World nebo Lapalma. Návrh interiéru měl na starost Ing. arch. Jan Vojtěch ze studia Labor13.

LEASEPLAN, PRAHA
Pro největšího poskytovatele operativního leasin-
gu a služeb spojených se správou vozového parku 
v ČR se zařizovaly 2 patra kancelářských prostor. 
Do projektu byla společnost Konsepti zapojena od 
samého začátku – architektonický návrh tvořil tým 
Konsepti Architects Vision. Dodával se jak nábytek 
na míru (recepce, vestavby), tak i přes 200 pracovišť 
značky Knoll, osvětlení a další nábytek značek Ar-
per, Lapalma a Moroso.

MAMA SHELTER, PRAHA
Rodinný hotelový řetězec se v ČR otevřel v roce 2018 a představuje revoluč-
ní pojetí služeb hotelů, které se přizpůsobují potřebám generace mileniálů. 
Důraz je kladen na originální a převážně excentrický design. Prostory zdobí 
malby místních umělců, v šatníku personálu byste uniformy hledali jen marně 

Jasná volba pro veřejný interiér

a v interiéru se netradičně kombinují nejrůznější značky a typy nábytku – ze 
sortimentu Konsepti se jedná např. o značky De Le Espada, Vitra, Artek, B&B 
Italia (Maxalto) či Menu. Interiéry všech hotelů řetězce byly navrženy ve spo-
lupráci s Philippem Starckem.
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Život ve světě vůní a krásy
UŽ 30 LET!

Jako dnes největší sít kamenných parfumerií 
u nás provozuje celkem 43 vlastních poboček v 18 
městech napříč Českem. Díky tomu jsou jejich služ-
by dostupné ze všech koutů země. Kromě toho mo-
hou zákazníci využít také internetový obchod www. 
fann.cz, který plně simuluje nabídku kamenných 
parfumerií a představuje tak spíš virtuální prodej-
nu, navíc s možností přímé rezervace zboží na kte-
rékoli pobočce. 

V současnosti je FAnn parfumerie díky své roz-
sáhlé síti jedním z hlavních prodejců luxusní, selek-
tivní a semiselektivní kosmetiky v České republice. 
V parfumeriích najdete vůně, pleťovou a dekorativ-
ní kosmetiku více než 200 světových značek a ne-
chybí ani bohatá nabídka doplňkového sortimentu. 

Sídlo společnosti je od samého počátku v Brně, 
na půl cesty mezi Prahou a Bratislavou. Po rozpadu 

federace došlo k rozdělení na českou část se sídlem 
v Brně a slovenskou se sídlem v Banské Bystrici. 

Součástí služeb FAnn parfumerií jsou pravidelně 
pořádané poradenské dny, kdy jsou zákazníci nejen 
seznamováni s novinkami, ale zároveň je jim nabí-
zena pomoc vybrat nejvhodnější produkty pro péči 
o jejich zevnějšek. O aktuálním děním ve FAnn par-
fumeriích jsou pravidelně zákazníci seznamováni 
pomocí FAnn magazínu ve statisícových nákladech, 
který vychází 3x do roka a Vánočního FAnn kata-
logu. Všechny tiskoviny jsou zdarma k dispozici na 
všech FAnn parfumeriích. 

Od tradiční parfumerie o krok dál 
Z původních tří prodejen, které v předvánočním 

čase roku 1991 a za všudypřítomného hladu po „zá-
padním“ zboží doslova praskaly ve švech, se během 

tří dekád stala FAnn parfumerie stabilní společností 
nabízející selektivní péči, luxusní vůně, dekorativní 
kosmetiku a prémiové doplňky pro zdraví a krásu. 
Svůj úspěch staví na letitých vztazích s loajálními 
zákazníky, kteří oceňují především rodinné prostře-
dí a atmosféru tradiční parfumerie. 

V roce 2018 společnost otevřela dvouposcho-
ďový concept store FAnn Beauty Atelier na praž-
ském Jungmannově náměstí – nejkrásnější místo 
specializující se na komplexní péči o krásu. V jeho 
těsné blízkosti je i La Prairie Atelier – jediný své-
ho druhu v Evropě, který nabízí luxusní a světově 
proslulou švýcarskou péči o pleť. V tomto roce byl 
také poprvé představen prodejní koncept České 
a slovenské značky, který nabízí to nejlepší z lo-
kální produkce a který aktuálně najdete v každé 
pobočce. Pro společnost je ctí podporovat místní 
tvůrce a spolupracovat s lidmi z oboru, kteří neu-

stále dokazují, že i v tomto odvětví máme světu co 
nabídnout. 

Ohlédnutí za 30 lety existence 
Vytrvat na českém trhu 30 let, a k tomu ještě s no-

blesou a neustále rostoucí oblibou zákazníků, vyža-
duje hodně práce a nápadů. Na to, jaké byly počátky 
FAnn parfumerie, mezníky i velké úspěchy během 
této doby, zavzpomínala RNDr. Anna Kokolusová, 
spoluzakladatelka sítě FAnn parfumerií. 

„Před 30 lety to byla „pionýrská“ doba, vše bylo 
nové a pravidla nebyla úplně ujasněná. Hromada 
z nich vznikala a měnila se za pochodu. Všichni 
jsme se s nadšením vrhali do víru událostí. Byli 
jsme plní entuziasmu z nových možností, mohli 
jsme realizovat své sny a představy a bylo na kaž-
dém z nás, jak to zvládne. Nebyla prošlapaná žádná 
cestička, takže člověk musel věřit sám sobě, intuici 
a schopnostem, že to, co dělá, je správně. Nadšení 
a dosažené výsledky nás hnaly kupředu. Kdybych 
začínala dnes, chyběl by mi ten zápal a euforie, kte-
ré provázely 90. léta. 

Za tu dobu se změnilo mnoho věcí, téměř všech-
no. To, co v minulosti trvalo desítky let, dnes zabere 
jen měsíce. Velmi jasně jsem si to uvědomila, když 
jsem se začala ohlížet za naší historií právě u příle-
žitosti oslav 30. výročí. Je to „jen“ 30 let, a jak jsme 
se v každém směru – obchod, reklama, marketing, 
technika,… posunuli. Například v roce 1991 byly 
etiketovací kleště velká bomba. A kde jsme dnes 
s EAN či QR kódy. 

Svému 30letému já bych vzkázala, ať vždy věří 
svojí intuici. Je to šestý smysl, který mě nikdy ne-
zklamal a neopustil. FAnn parfumeriím přeji, aby 
nikdy neztratily svou dynamičnost, protože ta je 
žene kupředu. Díky ní objevujeme nové možnosti. 
Pomáhá tak celé „FAnn rodině“ neustále přicházet 
s novinkami a zvyšovat tak kvalitu a úroveň služeb 
pro všechny naše zákazníky.“ 

Když krása pomáhá 
FAnn parfumerie jsou od svých počátků neod-

myslitelně spjaté také s charitativní činností, jejímž 
srdcem i hnacím motorem je spoluzakladatelka sítě, 
paní Anna Kokolusová. Po mnohaleté spolupráci 
s organizacemi, jako jsou Naše dítě, UNICEF a dal-
ší, se v roce 2014 rozhodla spolu s manželem pro za-
ložení vlastního Nadačního fondu FAnn dětem. Ten 
dlouhodobě podporuje neonatologická oddělení 
a porodnice napříč celým Českem. Za zmínku stojí, 
že i přes nepřízeň loňského roku se podařilo fondu 
předat přístroje, zařízení a vybavení v celkové hod-
notě přesahující 2,5 milionu korun českých. 

Kamenná parfumerie versus e-shop 
FAnn parfumerie dodnes zůstala rodinnou fir-

mou. V čele s výkonným ředitelem, Ing. Radkem Vo-
ňavkou, a v úzké spolupráci se zakladateli síť FAnn 
parfumerií neustále roste a rozvíjí svoji iniciativu. 

„Parfémy či kosmetika je nejkratší cesta k luxus-
ním značkám,“ říká Radek Voňavka. „Pokud si ne-
můžete dovolit luxusní kabelku, můžete si dopřát 
alespoň rtěnku od světoznámé značky. A k tomu 
dokonalému zážitku je potřeba si nákup užít. To 
docílíte tím, že se zastavíte v prodejně, skvělé po-
radkyně Vám doporučí to, co je pro Vás či Vaše 
blízké nejlepší, můžete si produkt vyzkoušet, osa-
hat, ovonět. Na závěr Vám pak nákup hezky zabalí. 
Osobní kontakt a příjemná atmosféra, to je podstata 
nákupu v parfumerii.

Místo zážitku však s nástupem e-shopů spousta 
lidí řeší hlavně cenu a pak dostane luxusní produkt 

Když se manželé Kokolusovi rozhodli v roce 1991 věnovat i distribuci 
kosmetiky, dali na vlastní instinkt a otevřeli také první tři kamenné 

parfumerie. Netušili, nakolik toto rozhodnutí ovlivní jejich budoucnost.  
FAnn parfumerie, jediná ryze lokální síť parfumerií na českém trhu  

s česko-slovenskými kořeny, slaví v letošním roce neuvěřitelných 30 let.

„Parfémy či kosmetika  
je nejkratší cesta  

k luxusním značkám,“ 
 říká ředitel sítě FAnn parfumerií 

Ing. Radek Voňavka
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v obyčejné krabici. Produkt sice má, ale troufám si 
tvrdit, že to, proč si to kupujete - kvůli emoci, jak-
si nenastává. Naštěstí máme desetitisíce věrných 
zákazníků, kteří dokážou kvalitní servis od našich 
FAnntastických poradkyň ocenit, za což bych jim 
chtěl opět touto cestou poděkovat. Jak zákazníkům, 
tak poradkyním. 

Samozřejmě i přesto u nás může zákazník využít 
on-line nakupování. Zvolí si, zda nakoupí klasicky 
produkt přes e-shop a nechá si ho poslat domů či 
přes Zásilkovnu. Nebo má možnost si zboží zarezer-
vovat na prodejně a vyzvednout. 

FAnntastické poradkyně 
Ve FAnn parfumeriích přikládají zásadní důleži-

tost prodejní obsluze. Pravidelně každý kvartál má 
školení. „Bez našich poradkyň by FAnn nebyl nikdy 
FAnnem,“ konstatuje ředitel sítě FAnn parfumerií. 
„A díky nim k nám chodí desetitisíce spokojených 
zákazníků. Většina zaměstnanců u nás pracuje déle 
než 10 let. To, že u nás pracují tak dlouho, znamená, 
že znají spousty produktů do detailu a dokáží zá-

kazníkovi opravdu perfektně poradit a najít vhodný 
produkt pro jeho potřeby. Věřím, že to tak cítí i naši 
zákazníci, jsou nám věrni a troufám si říci, že nás 
mají i rádi. 

Doba je velmi zrychlená, takže se s ní snažíme 
držet krok. Chystáme několik projektů, které budou 
pro zákazníky velmi zajímavé. Uvedeme je v ná-
sledujících dvou letech. Ale to zásadní stále budou 
naše poradkyně. Bez nich jakákoliv inovace bude 
ztrácet ve FAnnu na významu. Chceme lidem pře-
devším dobře poradit.“ 

Sortiment, který funguje 
„Produkty vybíráme především citem,“ říká Ra-

dek Voňavka. „Pracuji ve FAnnu více než 20 let a ze 
svých zkušeností vím, že dokážeme odhadnout, co 
naši zákazníci chtějí. U nás mohou najít většinu 
světoznámých značek, ale i méně známých. Sou-
středíme se mimo jiné i na lokální značky, které 
u nás mají velký úspěch. Z celého sortimentu, který 
nabízíme, se ale nejvíce soustředíme na péči o pleť. 
Zde si zakládáme na zásadním pravidle, že produkt 

musí 100% fungovat. Tzn., když Vám doporučíme 
vhodný produkt, Vy si ho koupíte, tak jsme přesvěd-
čeni, že Vám bude vyhovovat a Vy se pak pro něj či 
pro další produkty vrátíte. 

V dnešní době vzniká spousta nových značek, 
proto je pro zákazníka klíčové mít jistotu, že se ne-
spálí. Než se rozhodneme produkt do sortimentu 
zařadit, dlouhodobě testujeme, zkoušíme, abychom 
byli skutečně přesvědčeni, že daná značka funguje 
a bude úspěšná.

A o tom by péče o pleť měla být. Proto jsme mo-
mentálně vsadili na značku Dr. Barbara Sturm. Je to 
neuvěřitelná značka, co se kvality týče. Než abych 
Vám popisoval, v čem je dobrá, přijďte k nám. Do-
stanete na prodejně vzorek zdarma, vyzkoušíte, uvi-
díte. A já věřím, že se k nám vrátíte.“

Mířit dál 
Radka Voňavky jsme se zeptali, co by přál FAn-

nu do dalších let. „Chtěl bych, aby si FAnn udržel 
své rodinné DNA. Aby se poradkyně cítily v práci 
jako ve svém druhém domově, aby je neopouštěl 
zápal a nadšení, které dále předávají svým dlouho-
letým zákazníkům a všem, kteří FAnn parfumerie 
navštíví. A tuto „rodinnou pohodu“ aby vnímali 
právě naši zákazníci. Zároveň přeji FAnnu, aby byl 
i nadále progresivně-konzervativní, čímž myslím 
především to, aby stál pevně na svých základech 
(šikovné poradkyně, perfektní a příjemný servis, 
zajímavé portfolio produktů) a zároveň přicházel 
stále s něčím novým, co bude reflektovat trendy 
nejenom v ČR, ale především v zahraničí. Věřím, 
že tak, jak se nám to dařilo doteď, bude se nám 
dařit i nadále, přinejmenším v následujících třiceti 
letech.“

www.fann.cz

Preciosa Beauty spadá do velké sklářské skupiny 
PRECIOSA, jež patří k jednomu z nejvýznamněj-
ších výrobců a exportérů českého sklářského a bi-
žuterního průmyslu. Je pokračovatelem jedinečné 
tradice sklářství v severních Čechách, která se zde 
začala rozvíjet již ve 14. století. Jméno Preciosa po-
chází z latinského slova precious, což značí vzácný, 
(draho)cenný.

Vizí divize, která se soustředí na výrobu šperků 
a dekorací, je přinášet lidem radost a krásu. A to 
díky šikovnosti a talentu sklářů v Preciose prostřed-
nictvím jejich děl. 

Cesta za vysněnými šperky není vždy snadná. 
Jak je svět skla zábavný a současně nevyzpytatel-
ný zároveň, můžete zjistit v následujících řádcích, 
které popisují vznik nové kolekce Crystal Wave of 
Emotions.

Nová kolekce šperků nechává vyniknout křišťá-
lovým kamenům Preciosa, které skláři ručně mač-
kají v kleštích nad kahanem. Tuto technologii, jež 
má ve sklářství staletou historii, pořád rádi využívá-
me do svých šperků.

Nosnými barvami kolekce jsou žlutá a modrá. 
A právě žlutá se letos objevuje jako trendová bar-
va jak v oděvním, tak i v interiérovém designu. Již 
odzvonilo takzvané okrově žluté, která se držela na 
vlně několik posledních let. Letos vládne kanárko-
vě žlutá.

Není žlutá jako žlutá …
aneb jak je svět sklářů zábavný

i nevyzpytatelný zároveň
V krajině Jizerských hor, v Jablonci nad Nisou 
pokračují v tradici českého sklářství, navrhují 
a vyrábí elegantní šperky, dekorace a luxusní 

módní doplňky, které těší zákazníky  
v Čechách i po celém světě. 

O tom, že není žlutá jako žlutá, jsme se s desig-
nérkami a skláři přesvědčili dokonale. Žlutá nám 
dala pořádně zabrat. Zadání pro část kolekce Cry-
stal Wave bylo jasně dané – výrazně žluté kameny 
zkombinovat s azurově modrými kameny z české-
ho křišťálu. Další doplňující barvou měla být kou-
řově šedá.

Každá barva mačkaného kamene má svůj spe-
cifický technologický postup. Pro výrobu jednoho 
kamene je za potřebí více druhů skloviny, které se 
postupným tavením na sebe vrství. Abychom pod-
pořili brilanci kamenů a jejich výraznou barevnost, 
používáme při zpracování jemné plátky stříbra. 
Díky stříbru docílíme dokonalého a jedinečného 

efektu, který ve finále kameny mají. Jedná se o třpyt 
připomínající odraz zářícího slunce ve vlnách moře. 

Při výrobě mačkaných kamenů jsme však narazi-
li na problém. Modré a šedé kameny, které násled-
ně zasazujeme do šperku, se povedly na výbornou 
hned napoprvé. Jenom žlutá se ne a ne podařit. 
Skláři vybrali výrazně žlutou sklovinu, ze které na-
mačkali požadované žluté kameny. Když však na 
kameny nanesli plátek stříbra – došlo k nechtěné 
chemické reakci a ze žluté barvy byla najednou 
okrová. Skláři vyzkoušeli několik odstínů žluté sklo-
viny a ta vždy po aplikaci stříbra dostala nádech do 
oranžova. Sen na výraznou žlutou barvu se pomalu 
rozplýval. Nakonec to byla jejich odhodlanost a tou-
ha požadované barvy dosáhnout a díky nekonečné-
mu množství pokusů se jim podařilo barvu získat. 
Přišli na variantu, jak nakonec citrónově žluté do-
sáhnout. Řešení bylo nečekaně jednoduché, jak už 
to tak někdy v životě bývá. Mezi vrstvu žluté sklovi-
ny a stříbra natavili v tenké vrstvě sklovinu krysta-
lovou, která se stříbrem nijak barevně nereagovala.

Zářivě citrónově žlutá byla na světě a díky ní i de-
signy nové kolekce Crystal Wave of Emotions. 

Při pohledu na citrón mi tak hlavou vždy proběh-
ne, že není žlutá jako žlutá! A také, jak dlouhá ně-
kdy může být cesta barvu přenést do šperku. U nás 
naštěstí úspěšná.

Celou kolekci si můžete prohlédnout  
na www.preciosa-eshop.com.  

S kódem BRANDS15 můžete nakoupit  
s 15% slevou do 31. 12. 2021.  

Nelze kombinovat s jiným slevovými kódy.

Přímo na sebe si můžete šperky vyzkoušet 
a vybrat v kamenných prodejnách:

OC Quadrio
Spálená 22, Praha 1 - Nové Město

Preciosa Flagship Store
Rytířská 29, Praha 1 - Staré Město

Autorka: Eva Klusáčková
Marketingová ředitelka Preciosa Beauty

Vlajková loď, FAnn Beauty Atelier, 
Jungmannovo nám.6, Praha 1
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Manufaktura

Dárkové inspirace
pro vaše obchodní partnery a zaměstnance

V souladu s uvedenou filozofií vznikají nápadité, originální a voňavé dár-
ky. Není problém tak potěšit muže i ženy všech věkových kategorií i pra-
covního zařazení, vysoce postavené manažery nebo významné obchodní 
partnery.

Darujte zážitek!
Unikátní je možnost „dárku pro kli-
enta formou poskytnutí zážitku – 
v zážitkové laboratoři „Manufaktura 
Experience“ Jde o unikátní koncept 
kreativních kosmetických workshopů 
v historickém centru Prahy. Prostorje 
zároveň dokonalým místem pro firem-
ní teambuilding, brandové prezentace 
či menší společenské akce.

Novinka: Dárková sada Limitovaná edice ŠÍPEK 
Překvapte novinkou – balíčkem z aktuální limitované edice, která zahřeje 
na těle i na duši. V krásné dárkové krabičce se ukrývá výběr tradičně nej-
oblíbenějších produktů. Dokonalá kombinace vonného sprchového gelu, 
pečujícího krému a lahodného poctivého sirupu je perfektním dárkem 
s okouzlující sametovou vůní s tóny červených plodů. 

Český firemní dárek 
Manufaktura vyvíjí a vyrábí ve vlastní výrobě v areálu bý-
valého cukrovaru v pražských Čakovicích. Nabízí českou 
kosmetiku inspirovanou českou tradicí, historií a přírodou, 
spolupracuje především s českými dodavateli. 

Kromě lokální výroby je založená i na lokálních ingredi-
encích. V recepturách produktů najdete české pivo, víno, 
karlovarskou vřídelní sůl, byliny a ovoce typické pro české 
zahrady a louky. Část sortimentu tvoří i doplňky pro domá-
cí lázně, které pocházející převážně z Čech: čaje a svíčky 
z jižní Moravy, sirupy z Jizerských hor, porcelánové nádo-
bí z Dubí, kartáčky z Pelhřimova, dárkové krabice z Přero-
va, atd...

Víc než jen dodávka firemních dárků
Manufaktura dokáže zajistit i personifikova-
né balíčky „na míru“. S dostatečným časovým 
předstihem lze vymyslet unikátní složení balíč-
ku i dárkové balení. Sety je navíc možné vylep-
šit speciální visačkou, komplimentkou, kartič-
kou s logem firmy nebo poděkováním. Součástí 
služby jsou také odborné konzultace výběru 
dárku pro zaručenou radost obdarovaného.

Dárky na poslední chvíli
Díky skladovým zásobám hoto-
vých balíčků dokáže Manufaktura 
rychle reagovat na Vaši objednáv-
ku. Rychlým řešením jsou také 
dárkové vouchery na nákupy 
v prodejnách, ale i vouchery do 
zážitkové laboratoře Manufaktura 
Experience.

Limitovanými edice vždy překvapíte
Pravidelně dvakrát do roka, zpravidla začátkem dubna pro jarně-letní 
období a následně v září pro podzimně-zimní měsíce, představuje Manu-
faktura novou limitovanou edici. 

Pište na: tereza.jonakova@manufaktura.cz  
a do předmětu mailu uvedete „Brands&Stories“.  

Platí do 31. 10. 2021.

Extra sleva 5 % pro vás

Blíží se konec roku, kdy jistě budeme chtít poděkovat svým 
klientům, obchodním partnerům či zaměstnancům, že tu s námi 
v této těžké době byli. Firemní dárek by měl v sobě nést základní 
aspekty, jako je kvalita, užitečnost a českost. Dalšími nadstavbovými 
parametry jsou potom dárek na míru nebo darovaný zážitek. 
A to všechno dohromady Vám může nabídnout společnost 
MANUFAKTURA ve svých dárkových balíčcích.
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Příběh značky FilofaxSoučasnost značky Filofax

Značka Filofax slaví 100 let

Papírový diář je tu pořád s námi
Ani moderním technologiím se nepodařilo vytla-

čit něco tak ikonického, čím papírový diář bezespo-
ru je. Svou podstatnou roli hraje nejen při organiza-
ci pracovních povinností a schůzek, ale i v osobním 
životě při plánování volného času. Přehledné diáře 
Filofax už celé století nabízejí mnohem více než jen 

Filofax, renomovaná značka diářů, osobních organizérů, zápisníků a psacích potřeb, slaví v letošním 
roce své 100. výročí. Příběh značky se začal psát již v roce 1921 v Londýně a během své bohaté historie 
Filofax neustále vyvíjí a inovuje své produkty, které se staly součástí každodenního života mnohých z nás. 
Mimořádné výročí v životě světoznámé značky je příležitostí pro mimořádnou oslavu. Proto Filofax pro 
své fanoušky u příležitosti 100. narozenin připravil speciální limitovanou kolekci nazvanou „Centennial“ 
a vzdávající hold tradici, kterou snoubí s moderní estetikou a potřebami současných zákazníků.

kalendář a prostor pro zápisky a poznámky. Díky 
stylovému provedení, mnoha doplňkům a vymě-
nitelným vnitřním náplním se diář stal také nepo-
stradatelným stylovým a módním doplňkem, kte-
rý vyjadřuje flexibilitu, originalitu a individualitu 
v jednom. 

Limitovaná edice oslavuje  
jednoduchost a originalitu

Kolekci Centennial tvoří limitovaná edice diářů 
z řady The Original, která se vyznačuje ikonickým 
designem odkazujícím na původní vzhled diářů Fi-
lofax. Kroužková vazba se šesti kruhy, typická pro 
značku Filofax, je v této kolekci Centennial v luxus-
ním zlatém provedení. Ve zlaté barvě je také pro-
šívání diáře a patent zapínání. Vnitřní desky zdobí 
ražba odkazující na 100 let značky. Novinkou je 
pak uspořádání diáře v provedení Minimal, které 
dovoluje ještě přehlednější utřídění všech událostí 
a zápisků. Matné desky vyrobené z nejkvalitnější 
kůže jsou k dostání v krásných odstínech černošedé 
Charcoal, pudrově růžové Blush a nebesky modré 
Sky. Z velikostí lze vybírat formát A5, osobní nebo 
kapesní diář. 

A nebyla by to značka Filofax, aby nenabídla ješ-
tě něco navíc. Diář lze doplnit o luxusní roller v bar-
vě diáře a v kolekci nechybí ani sada samolepek ve 
stejném designu, která díky nápaditým obrázkům 
a symbolům napomůže organizaci a udělá z vašeho 
diáře opravdu originální personalizovaný módní 
doplněk.

V rámci stého výročí Filofax je tato exkluzivní 
edice k dostání jen v limitovaném číslovaném 
množství – na světě bylo vyrobeno pouze 750 kusů 
od každé barvy a velikosti. Pokud jste opravdovým 
milovníkem organizérů značky Filofax, neměla 
by vám limitovaná edice uniknout. V České 
republice je k dostání pouze omezené množství 
číslovaných diářů, a to exkluzivně na e-shopu 
Filofax.cz, luxusni-pera.cz a v prodejnách Bibelot.
cz. Luxusní balení a látková dárková taška jsou 
samozřejmostí.

Udržitelnost je Filofaxu vlastní
Značka Filofax dbá na to, aby i sebemenší de-

tail použitý na výrobu všech jejích produktů byl 
maximálně udržitelný. Papír ve všech diářích 
a zápisnících pochází pouze z lesů od certifikova-
ných dodavatelů, kteří splňují nevyšší ekologické 
standardy. Co se použité kůže týče, Filofax odebírá 
pouze výrobky a materiály, které jsou vedlejším pro-
duktem potravinářského průmyslu. Vyhýbá se také 
používání škodlivých chemikálií a barviv, neustále 
se snaží o minimalizaci dopadu na životní prostře-
dí a úsporu energie při samotné výrobě. Proto jsou 
i všechny plastové obaly plně recyklovatelné a další 
obaly jsou převážně papírové.

Filofax pro dobrou věc
V České republice je z limitované 

edice Centennial k dispozici 

kromě jiných čísel také několik 

velice exkluzivních. Diáře s těmito 

exkluzivními čísly bude možné 

zakoupit exkluzivně pouze na e-shopu 

Filofax.cz a výtěžek z prodeje těchto 

diářů poputuje na dobrou věc. České 

zastoupení značky Filofax se rozhodlo 

věnovat celou utrženou částku nadaci 

Konto Bariéry.

Historie značky Filofax
Značka Filofax se zrodila v Anglii v roce 1921, 

tehdy ještě pod označením Norman & Hill Ltd. Už 
v té době si luxusní kroužkové diáře získaly mnoho 
příznivců, a to především díky své praktičnosti, pře-
hlednosti a široké využitelnosti. Ochranná známka 
„Filofax®“ byla zaregistrována v roce 1930, přičemž 
název značky odráží spojení výrazu „file of facts“. 

Štěstí v neštěstí potkalo značku v roce 1941, kdy 
byla během druhé světové války do londýnského 
sídla společnosti shozena bomba. Svědomitá za-
městnankyně Grace Scurr však svůj diář Filofax 
obsahující veškeré záznamy o odběratelích a do-
davatelích, objednávkách i platbách nosila vždy 
s sebou domů a tím je zachránila před zničením. To 
společnosti umožnilo téměř okamžitě navázat na 
své podnikání. Byla to právě Grace, kdo vymyslel 
i název Filofax, který se za století existence značky 
vryl do paměti jako synonymum pro stylové a záro-
veň funkční organizéry. 

Velký boom zaznamenala značka v 80. letech, 
kdy se Filofax stal nezbytným doplňkem a symbo-
lem nejen pro mladé lidi a vyznavače módních tren-
dů, ale i podnikatele a ty, kteří hodně cestují. Osob-
ní diář Filofax se proměnil z jednoduchého deníku 

a zápisníku s volnými listy na nepostradatelný diář 
a designovou ikonu, která přetrvává dodnes.

Koncem dvacátého století se značka zaměřila 
také na studenty, kterým svými diáři, zápisníky 
a dalšími doplňky usnadňovala studium. Zároveň 
se oblíbenost produktů Filofax velmi rychle šířila 
do dalších zemí Evropy, USA i Asie. V roce 1995 
bylo dokonce značce Filofax uděleno „Královské 
ocenění“ za úspěšný export na zámořské trhy. Nyní 
jsou diáře dostupné ve více než 40 zemích světa, 
v nichž jsou už pevně zavedené jako tradiční polož-
ka každého dobrého papírnictví. 

Během posledních let Filofax stále navazuje na 
tradici, neopomíjí ale ani současné trendy a potřeby 
svých uživatelů. Diáře, kalendáře a zápisníky podlé-
hají mnoha inovacím a ze široké nabídky si vybere 
opravdu každý – od klasických diářů v casual stylu 
po pestrobarevné módní kolekce a hravé příslušen-
ství i doplňky.

Oficiální distributor pro ČR:
Václav Čížek s.r.o.

prodej@vaclav-cizek.cz
+420 255 734 111
www.filofax.cz
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Je to příběh o přátelství, nápadu, kreativitě, práci, trpělivosti a důslednosti. Začíná před třiceti lety v Praze 
u party kamarádů z vysoké školy a pokračuje přes první prodejnu v Českých Budějovicích až k největší firmě 

v oboru s obratem v řádech desítek miliard korun.

Úspěšnou značku GECO založili v roce 1991 ka-
marádi z Vysoké školy ekonomické. Vyrazili tehdy 
autem do Nizozemí, kde navštívili firmu Douwe 
Egberts a nakoupili prvních 120 kg cigaretového ta-
báku Drum a 120 kg dýmkového tabáku Amphora. 
Tyto světoznámé značky byly tehdy u nás praktic-
ky nedostupné a tak se z nápadu a jedné cesty stal 
začátek budování vlastní maloobchodní a velkoob-
chodní sítě. První prodejnu získali v malé privati-
zaci v Českých Budějovicích zkraje následujícího 
roku. Podobných příběhů bylo tehdy v Českoslo-
vensku mnoho. V GECO přidali k nápadu cílevě-
domost, schopnost se učit, důraz na inovace a bu-
dování vlastní značky. V roce 1992 vznikl v Karlíně 
první velkoobchod GECO a po deseti letech již měli 
sto prodejen, v současnosti jich je jen v Česku 317. 
Postupně tak vyrostla jedinečná česká značka, která 
provozuje jak maloobchodní síť, tak velkoobchod. 
Také rozšířila svůj sortiment, GECO nenabízí zdale-

ka jen tabákové výrobky a kuřácké potřeby, ale také 
periodický tisk, telefonní kupóny, jízdenky MHD, 
poštovní známky a stírací losy a zprostředkovává 
příjem sázek a výplat výher pro loterijní společnos-
ti. Celkově nabízí GECO svým zákazníkům zhruba 
6 500 druhů zboží.

Společnost GECO má ambici být nejen leaderem, 
ale také tvůrcem trhu. Inovace jsou pro její rozvoj 
charakteristické. Nebojí se odvážných kroků, pro-
tože ví, že budoucnost vytvářejí jen ti, kteří nejdou 
s davem, ale hledají vlastní cesty. I proto je možné 
prostřednictvím sítě GECO prodávat a kupovat Bit-
coiny s takovým pokrytím fyzického prodeje a ná-
kupu, jaké nemá v Evropě konkurenci. 

Úspěch GECO je dán vědomým budováním 
vztahu k zákazníkům. Slogan firmy „Jsme vám 
stále blíž“ vyjadřuje nejen to, že prodejny s pečlivě 

vytvářenou identitou najdeme především tam, kde 
jsou nyní lidé zvyklí nakupovat, tedy ve velkých 
obchodních centrech, ale také snahu nabídnout 
stálým zákazníkům různé výhody. Jedinečný věr-
nostní program je velmi úspěšný a mohl by sloužit 
jako vzor vstřícné, otevřené a přitom jednoduché 
komunikace mezi obchodníkem a nakupujícím. 
Více než milion lidí má ve svých peněženkách, 
kapsách nebo kabelkách kartu GECO, která jim 
umožňuje nakupovat výhodněji než u konkuren-
ce. Program je doplňován pravidelnými soutěžemi 
o zajímavé výhry. GECO vytváří vztah mezi znač-
kou a zákazníkem a naplňuje tak v současnosti ne-
zbytný předpoklad obchodního úspěchu: zákazník 
je partner, očekává od své značky něco navíc, chce 
být hýčkán a současně musí vědět, že mu značka 
rozumí a nejde jen o jednorázový byznys. Toto 
společnost pochopila již dříve a získala tak náskok 
před konkurencí.

Vizuální identita značky byla pro GECO vždy 
důležitá. V nedávné době došlo k dalšímu zajíma-
vému propojení s Nizozemím. Čtvrtstoletí po první 
cestě do Amsterodamu se GECO nechává inspiro-
vat holandskou kreativitou, která tak úspěšně dopl-
ňuje tamního obchodního ducha a světový rozhled. 
GECO přijalo nový grafický styl, který je inspiro-
vaný holandským malířem Pietem Mondrianem. 
Je jednoduchý, hravý a výrazný, spojený se světo-
vými centry obchodu a módy. Mondrian žil v Am-
sterodamu, Paříži, Londýně a New Yorku, jeho dí-
lem se inspiroval legendární módní návrhář Yves 
Saint-Laurent a nyní zdobí sály prestižních světo-
vých galerií. Mondrian je Holanďan, ale nechal si 
upravit jméno z Pieter Cornelis Mondriaan na Piet 
Mondrian, aby vyjádřil odstup od konzervativních 
holandských malířských tradic. Schopnost vnímat 
a začleňovat světové trendy do způsobu přemýš-
lení o vlastní práci je také tím, čím malíř oslovuje 
team lidí z GECO. Nový vizuální styl je patrný při 
návštěvě webových stránek GECO, samotných pro-
dejen i na vozidlech firemní flotily. Prodejny navíc 
prošly v posledních měsících náročnou renovací, 
lépe řečeno restartem. Tento ajťácký termín je zde 
na místě, protože prodejny se změnily především 
„uvnitř“. Zákazník má před očima stále výrazný 
styl GECO, ti pozornější si všimnou většího množ-
ství digitálních prvků, ale prodejny získaly přede-
vším nový „software“, aby byly dokonale způsobilé 
k bezproblémové on-line komunikaci. Využití tvůr-
čí image se propojilo s nejmodernějšími technologi-
emi. Opět kreativita a inovace ruku v ruce, tak jak 
bylo a je v GECO zvykem.

Dalším klíčovým prvkem skládanky úspěchu 
společnosti je kvalita. GECO prodává téměř vý-
hradně silné značky s vlastní identitou, dominant-

ním postavením na trhu a stanovenou pevnou či 
doporučenou cenou pro konečného spotřebitele. 
V sortimentu prodeje tabákových výrobků aktivně 
podporuje varianty méně škodlivé zdraví. Důraz 
na kvalitu se netýká jen prodávaného zboží a po-
skytovaných služeb, ale také vysoké profesionality 
celého týmu spolupracovníků GECO, kterých je 
více než 2 000 a 30 % z nich působí ve firmě déle 
než pět let. V GECO věnují velkou pozornost péči 
o odborné vzdělávání pracovníků, protože si uvě-
domují, jak náročný je dnes zákazník. Aby se stále 
vracel, vyžaduje nejen pestrou nabídku zboží a slu-
žeb, ale také profesionální, vstřícnou a příjemnou 
komunikaci. 

O tom, že vše, co jste si o GECO přečetli, nejsou 
jen marketingová slova chvály, svědčí opakovaně 
získané ocenění Czech Stability Award AAA. Toto 
ohodnocení mohou získat pouze společnosti hos-
podařící se ziskem. Vydává se ve třech stupních: A, 
AA a AAA. Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé pří-
nosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění 
na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu 
zaručují exkluzivitu společností, které mohou oce-
nění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. 
Hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalit-
nějších společností.

Letos na jaře získalo GECO již po osmé v řadě 
prestižní ocenění Superbrands. Zařadilo se tak 
mezi 25 spotřebitelských značek, kterým se daří 
tento titul obhajovat, což je při počtu 3 000 nomina-
cí úctyhodný výkon.

Za třicet let vyrostla společnost GECO ve znač-
ku, kterou znají zákazníci v Česku, na Slovensku 
a v Německu. Každou vteřinu nakoupí v některé 

z maloobchodních prodejen 5 zákazníků. V minu-
lém roce jich jen v Česku bylo 52 milionů. Auta 
GECO se zbožím najela tolik kilometrů, jako by 25x 
dojela ze Země na Měsíc a zpět a rozvezla náklad 
vážící jako 4 200 slonů. GECO je ve svém oboru nej-
úspěšnější česká maloobchodní a velkoobchodní 
značka s obratem více než 56 miliard korun v roce 
2020. Na začátku byla parta přátel. Loajalita, vzá-
jemná důvěra a tah na branku se přenesly do jejich 
práce a staly se hodnotami, které stojí za úspěchem 
GECO již třicet let.

www.geco.cz

Česká společnost, nejúspěšnější  
ve svém oboru, má důvod k oslavě

Příběh značky GECO

30 let
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Nevíte, kde udělat zajímavý event?

Toto město má jedno z největších sklepení v re-
publice. Gotické pozůstatky najdete i ve sklepení 
krásného domu mezi dvěma kostely v historickém 
centru Litoměřic - domu číslo 4 v Mostecké ulici. 
Ten kompletně zrekonstruovali zakladatelé značky 
Noravank Richard Žalud a Martin Mrázek a vytvo-
řili v něm prostory pro eventy od 12 do 120 osob. 

Eventy se snad již konečně letos v podzimním 
a předvánočním období budou moci konat, a tak si 
firemní kolektivy mohou vychutnat netradiční vína 
právě zde. 90 druhů vín z Armenie, Gruzie a Mol-
davie zaručuje ojedinělý degustační zážitek. Víno 
chutná ve sklepě vždy o trochu lépe!

Naše redakce se jedné takové ochutnávky zúčast-
nila a přináší vám fotoreportáž, abyste mohli vidět, 
jak úžasná atmosféra Vás tam čeká. 

Welltex, s.r.o. se svými víny sdruženými pod 
značkou Noravank vám zprostředkuje v Litoměři-
cích zajímavý event. V podzemí jejich domu se na-
chází unikátní dvě patra původně gotických sklepů, 
sloužících jako degustační sklepy pro ochutnávky. 
Příjemnou atmosféru ochutnávek doplňují Richard 
a Martin osobními zkušenostmi a zajímavostmi 
o jednotlivých vínech a vinařích. Sami si je totiž jez-
dí k vinařům vybírat.

Do Moldavie je před lety přivedl jeden projekt 
a ochutnali tak vína z této černomořské oblasti. 
A jak tak poznávali skvělá vína, došlo jim, že v Če-
chách tyto trochu opomíjené, ale o to zajímavější 

chutě neznáme a že je nikdo do Čech nedováží. 
Přidali tedy k tomu i vína z Gruzie a Arménie a při-
vezli je do Litoměřic do svého právě zrekonstruo-
vaného barokního domu. Postupně v něm vybudo-
vali showroom pro tato vína, veřejnosti přístupnou 
vinotéku a podzemní degutační sklepy. Firemním 
zákazníkům rádi připraví velkoobchodní nabídku 
vín a brandovaná vína jako firemní dárek.

Zajímavostí je, že zde návštěvníci mohou ochut-
nat i vína vyráběná tradiční metodou vinifikace 

v nádobách „Qvevri“. Jde o vejcovité hliněné nádo-
by používané pro výrobu, zrání a skladování vína. 
Vinařský proces zahrnuje lisování hroznů a násled-
né nalévání šťávy, hroznových slupek a jadérek do 
Qvevri, které je utěsněno a zakopáno v zemi, kde 
víno následně kvasí po dobu jednoho až šesti měsí-
ců. Vzniká naturální víno s velmi osobitým charak-
terem a mnohovrstvou chutí. Do sklepů Noravank 
je dovážena i spousta vín z netradičních, autochton-
ních odrůd nepěstovaných nikde jinde v Evropě.

Při ochutnávkách si zde hosté vychutnávají kro-
mě netradičních chutí vín také ve vinárně pečený 
vlastní kváskový chléb. Někdy hosté i vtipkují, že 
tam chodí hlavně na něj.

A proč název značky Noravank? …Podle jed-
noho z nejkrásnějších klášterů na jihu Arménie. 
Stojí na konci krasového kaňonu, plného jeskyní, 
v nichž archeologové postupně odkrývají unikátní 
vykopávky. Mez nimi i 6 tisíc let staré nádoby na 
zpracování a zrání vína, se kterými souvisí i fakt, 
že se jedná o nejstarší prokázanou výrobu vína na 
světě. Zajímavostí je, že už tehdy pěstované odrů-
dy vína se tam pěstují dosud, a tak i dnes mají lidé 
šanci ochutnat víno, které se pilo před 6 tisíci lety 
a které jinde na světě není pěstováno. A tento poži-
tek se podnikatelé Richard Žalud a Martin Mrázek 
rozhodli zprostředkovat i lidem v Čechách.

www.noravank.cz

Do vinného sklípku nemusíte jezdit až na Moravu,  
stačí vyrazit pár kilometrů od Prahy do Litoměřic.

Marcipánové ozdoby a figurky od Frischmann 
marcipán jsou určeny nejen pro koncové spotře-
bitele, ale také pro profesionální cukráře, pekaře, 
dortařky nebo producenty sladkých potravin. Cuk-
rářský svět jejich kvalitu uznává. A není divu. Vždyť 
chuť zde používaného marcipánu je zcela přirozeně 
mandlová bez přídavku látek zvýrazňujících chuť či 
mandlových aroma, bez geneticky upravených su-
rovin a bez různých náhražek. Veškeré modelované 
marcipánové zboží zhotovují vlastnoručně a s lás-
kou. Výsledkem je česká kvalita a garance velmi 
chutné receptury. 

Pravý marcipán
Pro jeho výrobu jsou zapotřebí dvě základní in-

gredience, a tou je cukr a mandle. Pokud rozemleté 
mandle neobsahuje, není to marcipán. Základem 
pravého marcipánu jsou tedy mandle a cukr v po-
měru, který se může měnit dle zvyklostí konkrétní 
lokality či samotného výrobce pravé marcipánové 
hmoty, přičemž chuť, kvalita a konzistence jsou tím 
lepší, čím větší poměr mandlí použijete. Rozhodně 
nejsou přijatelné náhražky typu sušeného mléka, 
kokosu, lískových či burských oříšků.

Kde se vlastně vzal marcipán?
Historie marcipánu je velmi dlouhá, opředena 

spoustou legend a pověstí. Marcipán patří mezi 
nejstarší cukrovinky světa. Cukrovinku podobnou 
marcipánu (rozemleté mandle smíchané s medem) 
pojídali již staří Řekové ve 4. stol. před n. let., ale 
marcipán to ještě nebyl. První zmínka o marcipánu 
je z r. 700 n. l. z Orientu, kde se mluví o marcipánu 
či mandlových cukrovinkách. Odtud se rozšířil i do 
Evropy. Ve 14. století byl podáván jen nejvyšším bo-
hatým vrstvám a až do 18. století se věřilo, že má 
léčebné účinky. Teprve po objevení Ameriky bylo 
dost cukru na to, aby se mohlo začít s masovější vý-
robou marcipánu a pravý marcipán zcela zlidověl. 
Perličkou z historie je to, že snad nejznámějším mo-
delářem marcipánových figurek byl slavný Leonar-

do da Vinci, který marcipán používal jako výborně 
tvárný materiál pro své sochy. Jeho sochy obdivoval 
i italský panovník Ludvik I s královským dvorem. 
Ten však měl marcipán rád z jiného důvodu. Spo-
lečně s královským dvorem všechna umělcova díla 
snědli a tak se nám bohužel žádná nedochovala. 

Tradiční receptura
Frischmann Vyškov vyrábí pravý marcipán 

z mandlí podle původní receptury. Jediný rozdíl 
ve výrobě marcipánu oproti minulosti je v použití 
moderních zařízení, která ulehčují zpracování mar-
cipánové hmoty. Základem přípravy pravého marci-
pánu jsou velmi jemně umleté loupané mandle. Ná-
sledně se marcipánová hmota upravuje do hladké 
hmoty a případně se barví podle potřeby. Kvalitní 
pravý marcipán poznáte nejen podle výtečné chuti, 

ale také podle způsobu, s jakým jej lze dále formo-
vat ke zhotovení cukrovinek a figurek.

Nepokazte své cukrovinky  
náhražkou marcipánu

Pokud máte zájem vyrobit marcipánovou figurku 
na dort, obdarovat své blízké vtipným dárkem, dě-
tem zpestřit narozeninovou oslavu a nebo si jen tak 
zamlsat, určitě se obraťte pouze na tradičního doda-
vatele, který má dlouholetou tradici a vyrábí marci-
pánové figurky a marcipánovou hmotu již řadu let. 
Pokud totiž použijete při výrobě nebo zdobení cuk-
rovinek nekvalitní marcipán, který obsahuje umě-
lé náhražky, můžete výslednou chuť cukrovinky 
zbytečně pokazit a věřte, že lidé rozdíl poznají. Ať 
už si přejete modelovací marcipán, marcipánovou 
hmotu nebo postavičky na dort, tradiční výrobce 
garantuje čerstvý marcipán vynikajících modelova-
cích vlastností i chuti! 

Na stránkách firmy Frischmann Vyškov objeví-
te velké množství marcipánových figurek různých 
tvarů, které uspokojí nejen Vaše oko, ale násled-
ně i mlsné jazýčky. Také vás rádi přivítají osobně 
a zhotoví pamlsek podle vašich představ. Prodej 
marcipánových figurek jinak realizují prostřednic-
tvím obchodních zástupců pro velkoodběratele. 
Koncoví zákazníci si mohou vybrat vhodné marci-
pánové ozdoby a objednat na e-shopu: www.marci-
pan-vyskov.cz

Už jste ochutnali pravý marcipán?
Již od roku 1999 se z firmy Frischmann marcipán line vůně mandlí a čokolády. Již více jak 22 let vyváží marcipánové 
figurky nejen po celé naší republice, ale i do zahraničí. Frischmann marcipán si svou poctivou prací právem vydobyla 
své čestné a nezastupitelné místo v cukrářském světě. Vyrábí také marcipánové figurky a ozdoby na míru. Měli již tu 
čest zpracovat pro více firem zajímavé firemní prezenty, které potěšily jak samotné zákazníky a obchodní partnery, tak 
i zaměstnance v rámci firemních a vánočních oslav. Málokdo má zpracováno logo z marcipánu nebo chutného firem-

ního maskota.

 s andělskou láskou... čertovsky dobrý...
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Koncept péče o prádlo podle ASKO
Za vznikem značky Inca Collagen 
stojí silná a energická žena Romana 
Ljubasová, která je vystudovaná 
zdravotní sestra.

“Příběh Inca Collagenu vznikl víceméně spon-
tánně na mé dovolené. Jak to většinou na dovole-
ných bývá, občas se spálené pokožce nevyhneme, 
a tak mé kroky vedly do lékárny, ve které mi dopo-
ručili kolagenový přípravek pro mou sluncem polí-
benou pokožku. Samozřejmě, že jsem jako bývalá 
zdravotní sestra věděla o důležitosti kolagenu pro 
lidské tělo, ale víte, jak to je. Zatímco si myslíte, že 
ho nepotřebujete, tak je vše v pořádku. Tehdy se ve 
mně zrodila myšlenka, jak vytvořit něco, co bude 
skutečně pomáhat. Přesedlala jsem z právnické 
kariéry a vrátila se zpět ke zdravotnictví a pomo-
ci lidem. Věřte či ne, v dané chvíli se pro mě kruh 
uzavřel a našla jsem smysl a radost v pomoci lidem 
prostřednictvím Inca Collagenu. A tak už 5 let je 
Inca Collagen odpovědí na mnoho estetických, ale 
i zdravotních problémů.”

Význam kolagenu v lidském těle je obrovský. 
Tvoří největší část bílkovin, až 30 procent. Pokud 
je ho dostatek, tělo funguje jak má a projeví se to 
i navenek v podobě benefitů pro krásu. Jeho největ-
ším problémem je to, že už po 25. roku života jeho 
produkce v těle z roku na rok klesá a po 40. roce se 
už netvoří téměř vůbec. Musíme mu proto k tvorbě 
dopomoci.

Vyberte si ten správný
Inca Collagen se stará o krásu vaší pleti, která je 

svěží, mladistvá a hydratovaná. Vlasům dodává lesk 
a pružnost, nehty se méně lámou. Účinky kolagenu 
ocení i starší lidé a sportovci, protož mnohé vědec-
ké studie doložily, že kvalitní kolagenové suplemen-
ty působí v oblasti pohybové soustavy a zlepšují její 
funkci, chrání klouby, šlachy a kosti před opotřebe-
ním a zraněními. Může také pomoci při regeneraci 
po zraněních a popáleninách. Inca Collagen před-
stavuje ověřený produkt, který má obrovské množ-
ství spokojených zákazníků.

Kolagen není jen pro lidi
Nedostatkem této základní bílkoviny často trpí 

i zvířata. Benefity pravidelného doplňování kvalit-
ního bioaktivního kolagenu už mohou pocítit i vaši 
domácí mazlíčci. Značka Inca Collagen totiž při-
nesla na trh i prémiový třísložkový hydrolyzovaný 
kolagen pod názvem Incapet Collagen, určený pro 
různé druhy zvířat – pro koně, pejsky a kočky. S tro-
chou humoru se dá říci, že účinky tohoto kolagenu 
byly otestovány na lidech, aby mohly sloužit zví-
řatům. Incapet Collagen pomáhá například udržet 
zdravé pohybové ústrojí psů, zdravé klouby a kosti 
u koní a zdravou lesklou srst u koček.

Víc info na www.incacollagen.cz 

Inca Collagen je oblíbená značka kolagenu na Slovensku i v České republice. Už od roku 2015, kdy 
přišel na trh jako jeden z prvních hydrolyzovaných kolagenů na trhu, si svým přístupem získal přízeň 
a důvěru zákazníků. Inca Collagen již pomohl za ten čas více než sto tisícům zákazníků. V budování 
důvěry pokračuje dál s novým produktem, kolagenem pro zvířata s názvem Incapet Collagen.

Exkluzivní spotřebiče skandinávské značky ASKO určené do prádelny upoutají už na první 
pohled nepřehlédnutelným designem a špičkovým provedením. V dokonalé minimalistické 
formě skrývají i mnohá inovativní řešení, inspirovaná profesionálními provozy. Ucelený kon-
cept péče o prádlo s nejprestižnějším mezinárodním oceněním za design a funkčnost – 
Red Dot Best of the Best – už je k vidění v novém designovém showroomu v Praze. 

Když dáte lásku 
svému produktu, 
láska se vám vrátí,
říka zakládatelka
oblíbeného Inca Collagenu
Romana Ljubasová

Úspěch se měří kvalitou našeho života

Péče o prádlo je základním stavebním kamenem značky ASKO už od roku 
1950, kdy mladý Švéd, Karl-Erik Andersson, zkonstruoval svoji první pračku. 
V té době to byl převratný energeticky úsporný přístroj, který navíc efektivně 
hospodařil s vodou. Spotřebič s odolnou nerezovou konstrukcí měl integrovaný 
ohřev vody i odstřeďování a poskytoval skvělý prací výkon. Brzy jej chtěli dal-
ší a další, a tak začala sériová výroba. Dnes nabízí skandinávská značka ASKO 
prémiové pračky a sušičky, sušicí skříně i skryté pomocníky pro péči o prádlo. 
Z luxusní prádelny vytváří svými robustními spotřebiči v dokonalé jednotě for-
my a funkce příjemné a výsostně praktické místo. A nezapomíná přitom na ohle-
duplnost k lidem a životnímu prostředí.

Pračky ASKO
Pračky bez lapačů nečistot, chvění i hluku / Společným znakem všech 
komerčních praček, ať už se používají v hotelech, kosmetických salonech nebo 
luxusních domovech, je, že nemají gumové těsnění. A je pro to dobrý důvod. 
„Místo gumových těsnění, která se postupně opotřebovávají a jsou živnou půdou 
pro škodlivé mikroorganismy, používáme ve všech našich pračkách hygienické 
a bezúdržbové řešení Steel Seal™. Všechny naše pračky mají také patentovaný 
systém Quattro Construction™, kdy stojí vnitřní a vnější buben na čtyřech tlu-
mičích připevněných ke spodní desce. Díky tomu je pračka mnohem odolnější, 
hladina hluku je výrazně nižší a praní je šetrnější ke tkaninám,“ uvádí Daniel 
Ragín, ambasador značky ASKO. 

Unikátní buben a dvě trysky jako v profesionálních spotřebičích / 
Unikátní je i buben Active Drum™ s odnímatelnými lopatkami ve tvaru přesýpa-
cích hodin. Lopatky směrují prádlo ke středu bubnu, kde se účinně odstraní větší 
nečistoty jako bahno nebo písek. Efektivnější praní, a to i při krátkém cyklu nebo 
objemné náplni, zajišťuje také systém ASKO Pro Wash™ používaný v profesio-
nálních provozech. Dvě trysky směřují směs vody a pracího prostředku přímo 
na prádlo. Prádlo je rychleji namočené a výsledek praní dokonalejší. Samozřej-
mostí je řada speciálních programů včetně těch pro alergiky a automatické dáv-
kování pracího prostředku. Pračky je možné připojit na zdroj teplé vody a snížit 
tak dopad na životní prostředí, pokud je domácnost připojena na ekonomický 
zdroj teplé vody jako dálkové vytápění, tepelné čerpadlo nebo solární panely.

Sušičky ASKO
Už žádné sražené oblečení / „Sušičky ASKO využívají tepelné čerpadlo, 
jehož součástí je výparník a kompresor. Kompresor je velmi účinný, odolný 
a přesný – umožňuje proto sušit i prádlo z velmi citlivých materiálů při nízké 
teplotě vzduchu. Díky jedinečnému konstrukčnímu řešení můžete sušičky 
ASKO umístit i do stísněnějších místností,“ doplňuje Daniel Ragín. 

Mávání motýlích křídel / K účinnějšímu sušení přispívá i unikátní systém 
Butterfly Drying ™. Dvě lopatky otáčejí prádlem uvnitř specificky konstruované-
ho bubnu sušičky a opisují přitom pomyslnou siluetu motýla, aby se neshlukova-
lo, vzduch mohl rovnoměrně proudit a účinně prádlo vysušovat. 

Žádné žmolky / Žmolky jsou největším nepřítelem bubnové sušičky a ne-
vyhnutelně vedou k prodloužení doby sušení a dalším problémům. „Abychom 
zabránili vniknutí žmolků do bubnové sušičky, vyvinuli jsme Multi Filter Systém 
™. Jedná se o filtrační systém pěti různých filtrů, který zajišťuje, že jsou všechny 
chuchvalce a další menší částice zachyceny dříve, než se dostanou k citlivým 
vnitřním částem bubnové sušičky,“ vysvětluje Daniel Ragín. 

Sušicí skříně ASKO
Kam pověsíte 16 m prádla? / Sušicí skříně jsou velmi populární ve Skandi-
návii, protože tamní klima s nízkými teplotami a spoustou vláhy vyžaduje rychlé 
sušení všech druhů oblečení včetně objemných bund, rukavic a bot. Sušicí skří-
ně jsou však nejen praktické, ale zároveň šetrné i k tomu nejjemnějšímu prádlu. 
Nevyžívají totiž mechanické sušení, které by mohlo citlivá vlákna opotřebovat. 
Suší pouze pomocí proudu vzduchu, který odvádí zbytkovou vlhkost. Stejně jako 
když sušíte prádlo venku. I přes své kompaktní rozměry zvládnou usušit tolik 
prádla, kolik byste obvykle umístili na prádelní šňůru dlouhou 16 m. 

Skrytí pomocníci / V prádelně, kde nemusí být zrovna místa nazbyt, by ne-
mělo chybět ani další příslušenství pro péči o prádlo, které nezabírá místo na 
podlaze. Jsou to doplňky jako výsuvné žehlicí prkno s odkládací plochou pro 
žehličku nebo koš na prádlo či ztracené ponožky. Skvěle zapadnou mezi pračku 
a sušičku, jsou snadno přístupné a přitom diskrétně ukryté, když je zrovna nepo-
třebujete. Do moderní prádelny přinášejí další rozměr komfortu a dokonalosti. 
„Koncept ASKO Pro Home Laundry získal nejprestižnější mezinárodní ocenění 
za design a funkčnost - Red Dot Best of the Best,“ uzavírá Daniel Ragín.

Comfort Program
Luxusní spotřebiče ASKO se dají pořídit v designovém showroomu ASKO 

v Praze nebo u vybraných prodejců, a to buď za jednorázovou úhradu, nebo 
jako součást prémiové služby Comfort Program s měsíčními platbami po dobu 
jejich plánovaného užívání. Tato služba zahrnuje i nadstandardní odborné pora-
denství při používání spotřebičů i každodenní asistenci při řešení nečekaných 
situací. Přináší zákazníkům ten nejvyšší možný komfort a je výhodná i při pro-
najímání luxusních nemovitostí.

cz.asko.com
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Z rodinné firmy 
mezi tuzemskou 
stavební špičku

V letošním roce oslavíte 30 let na stavebním trhu.  
Není moc jiných společností, které mají takto dlouhou 
historii, jaká je ta Vaše?

Za zdůraznění stojí, že společnost SYNER vznikla skutečně na „ze-
lené louce“, bez účasti na jakékoliv formě privatizace. Založili ji a od 
začátku za firmou stojí pánové Petr Syrovátko a Ing. Jiří Urban, dnes 
v pozicích akcionářů mateřského SYNER Group. V roce 1991 to pro 
ně navíc byla první podnikatelská zkušenost. Díky kombinaci faktorů, 
že oba pocházeli ze stavařských rodin a že firmy a lidé toužili po „no-
vém a vlastním“, se jim postupem času podařilo vybudovat společnost 
s profesionálním vedením a špičkovým know-how, která velice rychle 
překročila stín rodinné firmy a zkusila si i zahraniční angažmá. SYNER 
však vždy věděl, kde je doma, a přestože prošel různými vývojovými eta-
pami, standardizací procesů a implementováním korporátních prvků, 
ponechal si rodinnou atmosféru.

Co si pod tímto označením představujete?
Věřím, že naši zaměstnanci cítí, jak jsou pro firemní rodinu důležití 

a potřební, ale také to, že se o ně dokážeme postarat a pomoci jim, a to 
i s nepracovními starostmi. Vedle pracovních aktivit se umíme potkat i ve 

volném čase. Ke zdravému klimatu patří teambuil-
dingy a různé firemní večírky, golfové turnaje a další 
eventy, byť od loňského roku kvůli covidovým ome-
zením jsme i my museli některé akce odložit.

Zpátky k začátkům firmy.  
Kde vidíte klíč k úspěchu?

Majitelé SYNER své podnikatelské začátky defi-
nují takto: naším kapitálem byla chuť měnit svět, 
energie čišící z mládí, odvaha uchopit příležitost, 
vůle překonávat počáteční překážky a neskutečná 
touha zkusit nádhernou stavařinu dělat sami pro 
sebe a lépe. K tomu velkou roli sehrál „čich na lidi“, 
ve firmě stále máme kolegy, kteří to s námi táhnou 
i přes čtvrt století. Myslím, že schopnost najít si 
správné lidi a vhodně poskládat týmy jsme si za-
chovali. 

Vy sám společnosti šéfujete už 13 let.  
Je tato odpovědnost vždy povznášející 
nebo i svazující?

Vnímám zodpovědnost jako osobní závazek vůči 
akcionářům, kolegům a subdodavatelům, společ-
nosti a okolí, ale především vůči dospělé firmě, kte-
rá vykračuje třicátým rokem vstříc novým výzvám 
a projektům. Cítím odpovědnost za získání dobrých 
projektů, za jejich bezvadnou realizaci, za vytváření 
podmínek a nekonfliktního prostředí pro naši práci, 
za naše zaměstnance i subdodavatele a především 
za dobré jméno společnosti. Prošli jsme si různým 
obdobím od stavebního boomu, přes krizi a dobu 
covidovou a díky „nakažlivému pocitu“ zodpověd-
nosti na všech úrovních řízení staveb jsme vše vždy 
zvládli. Vedle těchto svazujících pocitů převládají 
i pozitivní emoce. Sleduji úspěšné kolegy, jejich 
růst napříč firmou. Každým rokem se zkušenostmi 
z projektů rodí individuality a lídři týmů. K tomu 
se přidávají zvládnuté kolaudace a předávání úžas-
ných dokončených staveb. Pochvala a spokojenost 
investorů, kteří se k nám cyklicky vrací, je pak tím 
razítkem pozitivity a motorem pro další realizace 
a seberealizace.

Proč jste se rozhodl profesně profilovat 
ve stavebnictví? Rozhodnutí člověka 
determinují jeho zkušenosti.  
Na ty je Váš život dost bohatý.  
Které působení Vám nejvíce pomohlo  
na dnešní pozici v Syneru?

Mojí determinantou byla průmyslovka, následně 
nabídka práce v největší stavební společnosti v té 
době, velké štěstí na nadřízené, kteří mi dali ne-
jen důvěru, ale i manažerskou možnost realizovat 
se s velkým objemem podřízených. Toto štěstí na 
nadřízené mě provázelo i nadále v následujících 
pracovních pozicích a firmách, ať už v křesle vedou-
cího střediska, výrobního ředitele nebo obchodního 

ředitele či ředitele závodu. Všechny tyto zkušenosti 
mne naučily nedívat se na svět a lidi kolem sebe jen 
černobíle a byly dobrou průpravou do současné sr-
deční záležitosti - SYNERu.

Jste mnoho let věrný jedné firmě, to není 
zcela běžné. Kolikrát jste si za tu dobu 
řekl: „Že jsem do toho vůbec šel?“

Letos jsem překročil hranici 15 let u SYNERu. 
Nabídky, kterou jsem dostal od majitelů, jsem nikdy 
ani na vteřinu nelitoval. Samozřejmě ve svém vývo-
ji a hlavně se založenou rodinou a dětmi získáváte 
jiný náhled na životní hodnoty a priority, ale tak 
jako většina manažerů bych bez každodenní dáv-

Stavebně-inženýrská společnost SYNER 
v letošním roce slaví výročí 30 let působení na 
tuzemském trhu. Patří mezi nejvýznamnější 
subjekty našeho stavebnictví, je expertem 
v oblasti výstavby sportovních staveb 
a průmyslových areálů. Od roku 2007 je pilířem 
stavební a developerské skupiny SYNER 
Group. Ředitele SYNER JUDr. Roberta Špotta 
jsme přiměli ohlédnout se za úspěšnou historií 
a nechali nastínit další plány.

Ředitel SYNER - JUDr. Robert Špott, MBA

První vlastní sídlo společnosti SYNER, foto z roku 1993

SYNER byl generálním dodavatelem 
Telehouse Office Center na Praze 

6 a od roku 2022 zde bude mít své 
pražské zastoupení

Stavaři dokáží skloubit moderní 
technologie a trendy a přitom citlivě 
provést rekonstrukci historické budovy. 
Detail zmodernizovaného objektu 
Hybernská 1



25

Ekobal®Syner

ky workoholismu nemohl fungovat. Pro stavařinu 
a její vlastnosti musíte být zapáleni, ta práce nesmí 
být oběť, ale radost a náplň, prostě „droga“. V naší 
firmě nejsem s patnáctiletým působením výjimkou, 
spíše průměrem.

Je něco, co byste nyní udělal jinak?
Určitě bych našel spousty obchodních nebo re-

alizačních rozhodnutí, které bych s nabytými zku-
šenostmi směřoval jinak, ale v zásadních životních, 
rodinných i pracovních etapách bych neměnil ve 
svém rozhodování ani milimetr směřované cesty.

Kde spatřujete tajemství 
úspěchu společnosti?

Především v nastavené firemní kultuře, v kvalitě 
realizačních týmů, bohatých zkušenostech, zodpo-
vědných dodavatelích a hlavně ve vracejících se 
privátních investorech. Kdybych měl vyzdvihnout 
jednu vlastnost, které si nejvíce ve firmě ceníme, 
tak bych zdůraznil význam daného slova a podané 
ruky. Obchodní smlouvou definujete jasné právní 
prostředí a rozhraní, ale není nic cennějšího než 
zavázání se vlastním slovem. To platí jak dovnitř 
firmy, tak i směrem navenek.

Firmu nelze oddělit od 
celospolečenského ani finančního 
prostředí. V pozici ředitele jste zažil 
stavební boom, celosvětovou finanční 
recesi, následný propad, zlom a růst 

a dnes určitě sledujete aktuální dění 
a zvyšující se ceny materiálů a práce. 
Jaký očekáváte vývoj?

Stávající situace jen dokládá, že se skutečně po-
hybujeme na globálním poli. V případě produkce 
stavebních materiálů, ale i lidí, není naše republika 
stoprocentně soběstačná, takže zvýšená poptávka 
a zájem lidí a investorů o výstavbu a rekonstruk-
ce s sebou přinesl přetlak, nedostatek materiálu 
a výrobních kapacit. Stačí se rozhlédnout po okolí, 
v každé obci se něco staví nebo opravuje. Výrobci to 
zaznamenali, a když se snaží zákazníky uspokojit, 
je to něco za něco. Trendy ve stavebnictví se obec-
ně projevují se zpožděním a mají delší setrvačnost. 
Stavební firmy se nemůžou zastavit, to by byl jejich 
konec. Stávající situaci i s výhledem do budoucna 
musí vnímat obě strany, tj. jak investoři, tak i doda-
vatelé a oběma by mělo záležet na výsledku spolu-
práce, kterým má být úspěšně realizovaný projekt. 
Je tedy na obou stranách, aby společně hledaly ces-
tu, jak stávající krizi překonat. Časem možnosti lidí 
a jejich zájem opadne, kapacity budou dostatečné, 
cenové hladiny se ustálí, ale to už budeme v čase, 
kdy budeme mluvit o celkovém poklesu stavební 
výroby a zakázek.

Postoj firmy k okolí – nadace, sponzoring? 
Jaká je strategie firmy v této oblasti?

V prvopočátcích firma razila strategii, aby se o ní 
vědělo, tak musí být všude vidět. S odstupem času to 
vidím jako nekoncepční přístup. Navíc velká pozor-

nost s sebou přinesla i řadu závistivců. Vedle části 
neefektivně vynaložených prostředků už i v začát-
cích SYNER podporoval také oblasti, které sponzo-
ruje dodnes, zpravidla v lokalitách, kde stavěl nebo 
má sídlo. Díky oběma majitelům má firma blízko ke 
sportu, a proto se logo SYNER objevuje na dresech 
hokejových Bílých Tygrů a kimonech libereckých 
judistů. Nutno podotknout, že systém profesionál-
ního řízení firma přenesla i do těchto sportovních 
oddílů, které se ze spodních soutěží vyšvihly do 
extraligy a v multifunkční Home Credit Areně mají 
jedno z nejmodernějších zázemí v ČR. Samostatnou 
kapitolou, která trvá již přes 20 let, je činnost vlastní 
Nadace SYNER. Tu spravují bez nároku na odměnu 
manželky majitelů a svůj čas věnují stovkám lidí, 
kteří se ročně na nadaci obrací. Zřízením nadace 
došlo k zaštítění již dříve podporovaných charita-
tivních projektů. Vedle sportu, nadace a kultury SY-
NER cílí na mladou generaci, proto jsme například 
stáli u založení profesionálního esportového týmu 
SINNERS. Ten si za dva roky existence už připsal 
druhý mistrovský titul. Věnujeme se také spoluprá-
ci se středními a vysokými školami, studentům na-
bízíme odborné stáže a praxe. Myslíme i na životní 
prostřední, snižujeme na stavbách i v režii spotřebu 
plastů a také jsme se k letošnímu výročí zavázali, že 
v následujících letech zasadíme třicet tisíc stromů.

Zpátky k firemnímu milníku.  
Na jakých projektech v současné chvíli 
pracujete a na jaké se připravujete?

Vedle působení u nás si SYNER vyzkoušel stava-
řinu v Rumunsku, na Slovensku, v Rusku a v Duba-
ji. Většinu zakázek realizuje pro privátní sektor, pro 
české a zahraniční významné investory.

 Pro společnost BMW aktuálně stavíme testo-
vací centrum u Sokolova pro vývoj autonomních 
vozidel a nových technologií. Mezi další nyní rea-
lizované stavby patří výstavba administrativních 
budov v pražské Libni, nadčasového hotelu Stages, 
modernizace smíchovské stanice metra Anděl-Kní-
žecí, domovy pro seniory v Boskovicích a Minkovi-
cích, obchodní centrum v Novém Jičíně, logistický 
park v Ostředku, hala Kästle v Novém Městě na 
Moravě, areál ledových sportů na pražském Cho-
dově, zábavní areál v Tuchoměřicích, rekonstrukce 
historických objektů v ulici Pařížská a taktéž Pin-
kasova paláce. Vedle nich v rámci skupiny SYNER 
připravujeme vlastní developerské projekty, dva 
největší přestavují výstavbu stovek bytů v centru 
a na okraji Liberce. Podílí se na nich náš stejný tým, 
který úspěšně stavebně i obchodně zvládl výstavbu 
Rezidence Park Masarykova a pomyslné zlaté me-
daile sbíral v soutěžích Best of Realty a Stavba roku. 
Tyto soutěže jsou pro nás, odbornou i laickou veřej-
nost symbolem prestiže a nás nadmíru těší, že námi 
přihlášené stavby pravidelně získávají ocenění. To 
podtrhuje kvalitní a poctivou práci, na které si firma 
zakládá a je snad také důvodem, proč se k nám in-
vestoři i opakovaně vrací. Toho si skutečně vážíme.

Třicet let na trhu.  
Jaká je další strategie společnosti?

Naším cílem, který platí po celou dobu existence 
firmy, je i do dalších desítek let být profesionálním 
partnerem pro investory, stabilním a odpovědným 
zaměstnavatelem pro stovky vlastních a tisíce dal-
ších lidí v přidružených firmách, uznávanou spo-
lečností, jejíž jméno se vždy pojí s kvalitou, serióz-
ností a zárukou.

www.syner.cz
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Největší podíl zakázek SYNER realizuje na území 
hlavního města, především pro soukromé 
investory. Podílel se na kompletní proměně okolí 
O2 Areny, kde dokončil několik unikátních projektů, 
naposledy moderní Stages Hotel Prague

Firma se profiluje v oblasti 
pozemních staveb, 
na snímku je letos dokončená 
Rezidence Jasmín, která slouží 
jako domov pro seniory

Obchodní plán opřel EKOBAL o finanční a ča-
sové úspory klientů a individuální řešení na míru. 
Nejprve zahájil vlastní výrobu ruční průtažné fólie 
a o pět let později předložil českému trhu jako první 
předepnutou fólii známou pod značkou FlexLight. 
Za inovativní činnost v oblasti průmyslového balení 
získal EKOBAL ocenění Zlatý Embax, Svět balení, 
Obal roku a již 3x také titul Superbrands jež je zna-
kem a uznáním vynikajícího postavení značky na 
lokálním trhu. 

EKOBAL však neusnul na vavřínech a neúnavně 
pokračuje ve vývoji nových technologií přinášejí-
cích uživatelům jak úspory ekonomické, tak ekolo-
gické. Nabídku postupně rozšířil o další přelomové 
typy stretch fólií - PowerFlex, Q-Tape, FlexLight 
či revoluční produkt Stratos, kde nosičem je plně 
recyklovatelná papírová dutinka o hmotnosti pou-
hých 0,7 kg. V oblasti zemědělství vynikají fólie 
MaxTech, AgriSpinFlex či AgriNet. S ohledem na 
široké portfolio produktů se EKOBAL pohybuje 
napříč celým spektrem průmyslu, zejména v oblasti 
B2B. Stopy této značky lze nalézt v automobilovém, 
potravinářském, nápojovém, chemickém, staveb-
ním a dalších odvětvích průmyslu. Dnes společnost 

Umíme víc než balit
Balicí technika a materiály
Založení obchodní společnosti EKOBAL s.r.o. se váže k polovině roku 1993. Díky vysokým technickým znalostem oba-
lových materiálů navázal EKOBAL na zkušenosti předního výrobce balicí techniky a automatických balicích linek dnes 
již mateřské společnosti PRAGOMETAL, spol. s r.o. Inovativním a průkopnickým řešením v oblasti technologie balení 
do stretch fólie se brzy stal lídrem na českém trhu. O pár let později své pole působnosti rozšířil i za hranice založením 
dceřiných společností na Slovensku a v Polsku.

2019
2020

2021

EKOBAL vyváží své výrobky do více než 25 zemí 
po celém světě a technicky vyspělými řešeními udá-
vá trend v oblasti obalového průmyslu. Jako jediný 
český výrobce balicích ovinovacích strojů tak repre-
zentuje domácí strojírenský průmysl ve světě. 

Hlavním pilířem společnosti EKOBAL jsou však 
balicí stroje a automatické linky pro balení paleto-
vých jednotek, které poskytují koncovým zákazní-
kům možnost stabilního, ekonomicky a ekologicky 
efektivního balení jejich zboží. Nejnovějším a ob-
chodně velmi úspěšným je poloautomatický stroj 
z řady WMS (WrappingModularSystem) s inovo-
vanou pouze 18 mm vysokou točnou „Slim“, umož-
ňující snížení prostorové náročnosti, 
fyzické zátěže zaměstnanců a zvý-
šení ergonomie pracovní činnosti. 
K výjimečným vývojovým poči-
nům EKOBALU patří plně au-
tomatický balicí stroj, který 
se s výkonem 130 zabalených 
palet za hodinu řadí k nejrych-
lejším svého druhu a rovněž 
automatické manipulační 
linky, jejichž smyslem je napl-
ňování průmyslu 4.0. 

Ve snaze poskytovat svým zákazníkům maxi-
mální služby vyvinul EKOBAL společně s ČVUT 
světově unikátní mobilní testovací zařízení pro mě-
ření stability paletové jednotky PalDynTest. Přímo 
u zákazníka lze simulovat zátěžové situace působící 
na přepravované zboží v dopravních prostředcích. 
Dovoluje tak optimalizovat náklady na balení a sta-
novit bezpečnostní normy pro fixování zboží. 

ŘEŠENÍ NA MÍRU
Prodejní síť značky EKOBAL vyrostla na zákaz-

nickém servisu, který je pro společnost naprosto 
zásadní. Klade velký důraz na individuální potřeby 
a spokojenost zákazníků, a to od poradenství, ana-
lýzy, vývoje a výroby až po dodání a zaškolení a sa-
mozřejmě následný servis. Základním principem je 
nabízet zákazníkům transparentní produkty a spo-
lehlivé služby šité na míru jejich reálným potřebám. 
I inspiraci čerpá EKOBAL zejména od svých klien-
tů. Sleduje však i zahraniční trendy, testuje a rozví-
jí své nápady, a proto jsou některé produkty zcela 
unikátní. Díky svým zaměstnancům, zkušenostem 
a zásadám se ani jako ryze česká společnost nebojí 
nových výzev, jež povedou ke spokojenosti všech 
klientů. 

EKOBAL s.r.o.
Hlavní provozovna v ČR:
Vídeňská 172, 252 50 Vestec u Prahy
www.ekobal.cz

28 LET
V OBLASTI BALENÍ
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AuthenticaAuthentica

Jak se stát jednou z nejúspěšnějších firem 
na českém trhu?

S našimi klienty jednáme jako s rovnocenným 
partnerem a snažíme se mu porozumět. Sestavujeme 
pro ně tým lidí, kteří se o něj starají, znají ho a jsou 
mu vždy k dispozici. Navrhujeme jim funkční řešení, 
probíráme s nimi jejich představy, ladíme s nimi nej-
různější detaily a samozřejmě také vše zrealizujeme, 
poskytneme jim skladovací prostory a umíme zajistit 
i distribuci pro jejich klienty. Umíme se přizpůsobit 
době i klientům. Jsme inovativní a máme skvělý tým 
zaměstnanců. Jako reakci na současnou dobu se za-
měřujeme více na online trh. Nedávno se otevřelo 
nové fulfillment centrum v Syrovicích se skladovací 
plochou 8 500 m². Naší předností je výrobní zázemí 

přímo v Brně a kolegové s bohatými pracovními zku-
šenostmi z různých oborů

Pro nejrůznější drobné práce využíváte 
i služeb chráněné dílny, spolupracujete 
i s dalšími sociálními zařízeními?

Někteří naši klienti využívají chráněnou dílnu 
Craftwork pro výrobu různě náročných dekorací. 
Realizují také nejrůznější kompletace, šijí a jejich 
služby využijete i pro další lehké manuální práce. 
Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Vojtěška, 
které jsme pomohli zrekonstruovat novou budovu 
stacionáře nebo dovybavit prostory snozelny, což 
je terapeutická místnost s polohovatelnými matra-
cemi a hudbou. S financováním nám pomohl vý-

těžek z publikace Brno & jižní Morava INTERIOR 
DESIGN GUIDE, který Authentica kompletně při-
pravila a vydala. Celý výtěžek z prodeje knihy bude 
použitý na financování organizace Vojtěška a do bu-
doucna chce Authentica Group pomáhat i nadále.

Péče o klienty vyžaduje schopné  
a flexibilní zaměstnance se zkušenostmi. 
Jakým způsobem o ně pečujete?

V Authentica Group pracuje na 220 zaměstnan-
ců a stále hledáme nejrůznější pozice, protože pro 
schopné pracovníky máme místo vždy. Hledáme 
je formou standardní inzerce, na sociálních sítích 
nebo přímo na našich stránkách, kde potenciální 
uchazeči najdou seznam aktuálně hledaných pozic. 

Nový start

Tak jako pro naše klienty, tak i pro své zaměstnance 
děláme vždy něco navíc. Kromě možnosti práce na 
home office nebo předkoronových teambuildingů 
a společných snídaní nabízíme i možnost dalšího 
vzdělávání. Občerstvení na pracovišti, příspěvek na 
stravování a dovolenou, penzijní připojištění, mož-
nost kariérně růst a další výhody jsou u nás samo-
zřejmostí. 

Který milník výrazně zasáhl ve vašem 
podnikání? Můžete odhadnout trendy,  
které nás v obchodu čekají? 

Významný milník je orientace na zákazníky z on-
line prostředí. Přispěl k tomu covid-19 a tento trend 
bude dále pokračovat. Trend kamenných prodejen 

se přesune více k zážitkům. Klasické obchody bu-
dou lidé navštěvovat především kvůli inspiraci. Vel-
ký boom přinesou i concept stores. Jsou to v podsta-
tě butiky zařízené podle posledních trendů značky. 
Není přehlcen zbožím, spíš chce zákazníky upoutat 
a vtáhnout do filosofie dané značky a ukázat nové 
trendy. V Česku jich je zatím málo, ale postupně se 
budou rozrůstat. 

Zajímáte se o podporu začínajících startupů, 
jak jim můžete pomoci?

S lehkou nadsázkou musí zaznít, ať jdou za námi. 
Každé začátky jsou těžké a každý, kdo kdy chtěl co-
koliv vybudovat od píky, si musel projít neuvěřitel-
ným martýriem úkolů, povinností, pravidel a regulí, 
které musel splňovat. Díky zkušenostem ze všech 
zmíněných oborů dokážeme pomoct a poradit. Star-
tupy se poté mohou soustředit na rozjezd svého pod-
nikání a nemusí si dělat hlavu s věcmi, ve kterých ne-
jsou ještě úplně zběhlí. Přesně takto se to totiž stalo 
i s několika klienty společnosti Authentica. Někdy 
pomáháme s vývojem obalů nebo kompletacemi, 
jindy zase s prodejními stojany. Nejdůležitější je, že 
na to najednou nebudou sami. Díky tomu za nějaký 
čas pro ně můžeme realizovat ucelenou škálu služeb, 
a to od obalů až po flagship story po celém světě.

O společnosti Authentica Group
Vznikla sloučením firem Authentica, GRD, Craft-

work a nejnovější Fulfillment by Authentica, které 

už dlouhou dobu na trhu spolupracovaly společně 
a sídlily v areálu bývalé brněnské Centy na Vídeň-
ské ulici. Zabývá se kompletní výrobou reklamních 
a marketingových materiálů a produktů v místech 
prodeje, tzv. POP a POS systémů (point of sale/
point of purchase), navrhují výlohy a následně je 
také instalují a vyvíjejí obalové materiály podle 
potřeb klientů. K jejich spokojeným klientům patří 
L'Oréal, Philips, Hugo Boss, Nestlé, C&A, Tchibo, 
Moët & Chandon nebo Waterdrop. Sídlí v Brně, ale 
pobočku mají v Praze, německém Rostalu a své za-
stoupení 15 let i ve Švýcarsku.

Více informací naleznete na a-group.cz

Authentica, GRD Servis, Fulfillment by Authentica a Craftwork, které nově vstoupily do holdingu Authentica Group, 
společně už téměř dvě desítky let pomáhají značkám v jejich marketingové komunikaci. Během letošního léta se stala 
velká změna – přestěhování se do nového velkého areálu na Vídeňské ulici v Brně. Na více než 12 000 m² vznikla 
kartonážní a plastová výroba, tiskárna, stolařská výroba, chráněná dílna, prostory pro skladování a moderní kanceláře. 

Položili jsme několik otázek jednatelům společnosti Authentica - Miroslavu Hanákovi a Martinu Hasilíkovi.
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Příběh značky Rittal

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

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

Od té doby se událo mnoho změn. Včera, 
stejně jako dnes, inovace společnosti se sídlem 
v Herbornu formují průmyslová odvětví po celém 
světě. Řešení od společnosti Rittal se používají 
v řídicích a distribučních rozváděčích, v IT a na 
energetickém trhu, při stavbě lodí, v nemocnicích 
a fotbalových stadionech. 58 poboček zajišťuje 
prodej a servis produktů Rittal po celém světě. 
V regionu je Rittal největším zaměstnavatelem 
a nedávno investoval přes 250 milionů eur do 
výstavby kompletně digitálně integrovaného zá-
vodu v Haigeru.

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

tomatizace společnost Rittal vyvinula skříň, kte-
rá odpovídala celému systému rozváděče. Pro-
dukty byly určeny k řešení několika problémů 
zákazníků najednou, například s řešením klima-
tizace a rozvodem proudu. Společnost a firemní 
kultura jsou dodnes charakterizovány propra-
covaným systémem a požadavkem řídit změny 
místo toho, abychom na ně jen reagovali. Systém 

Od výrobce oceli po mezinárodní  
digitální společnost

60. výročí založení společnosti Rittal

fungoval nejen v průmyslu, ale také v IT, kde se 
společnost Rittal stala nováčkem. Energetická 
účinnost, změna klimatu nebo bezpečná distri-
buce energie jsou dodnes velmi důležitá témata. 
Zákazníci společnosti Rittal se stávají úspěšný-
mi díky inovativním řešením pro průmyslovou 
a IT infrastrukturu všech velikostí.

Souběžně s tím Rittal v polovině 80. let inves-
toval do malé společnosti se dvěma zaměstnanci 
a vybudoval Eplan - v době, kdy sotva někdo pře-
mýšlel o softwarových řešeních pro technologii 
skříní. V následujících letech a desetiletích byla 
vyvinuta široká škála softwaru a služeb souvise-
jících s inženýrstvím. Dnes je Eplan, sesterská 
společnost Rittalu, jedním z předních světových 
poskytovatelů softwaru pro elektrotechniku. 
Eplan a Rittal nyní společně optimalizují a in-
dustrializují celý hodnotový řetězec pro zákaz-
níky v oblasti řídicích a distribučních rozváděčů. 
V současné době jsou automatizační řešení, jako 
je Perforex, Secarex a další zařízení, stejně tak 
součástí sofistikované technologie systémů roz-
váděčů.

V rodinném podnikání na lidech záleží
V průběhu desetiletí zaměstnanci společnosti 

formovali změny - od nejmladšího učně po nej-
zkušenějšího odborníka, od vývoje inovací po 
integraci uprchlíků. Rittal je největším zaměst-
navatelem v regionu Střední Hesensko a srdcem 
rodinným podnikem: každý rok zaměstnanci sku-
piny Friedhelm Loh Group - Rittal a její sesterské 
společnosti Eplan, Cideon, Stahlo, LKH, German 
Edge Cloud a Loh Services věnují obrovské část-
ky na sociální projekty, jejichž celková výše již 
přesahuje 5 milionů eur. U příležitosti 50. výročí 
společnosti založil majitel prof. Friedhelm Loh 
nadaci Rittal Foundation, která od té doby pod-
poruje projekty a instituce v oblasti sociální péče, 
vzdělávání a kultury.

Skupina Friedhelm Loh Group je se svými 
18 výrobními závody a 80 dceřinými společnost-
mi mezinárodně úspěšná. Podniková skupina 
zaměstnává 12 000 zaměstnanců a v roce 2018 
dosáhla obratu 2,6 miliardy eur. Již potřinácté za 
sebou byl rodinný podnik v roce 2021 vyzname-
nán jako nejlepší zaměstnavatel v Německu.

Rittal v Čechách
Dceřinou společností firmy Rittal je Rittal 

Czech, s.r.o., jejíž obchodní aktivity v České re-
publice byly zahájeny 1. dubna 2002 dosavad-
ním jednatelem společnosti Ing. Jaromírem Ze-
leným. Tým Rittal Czech tvoří v současné době 
více než 70 zaměstnanců, kteří sídlí v adminis-
trativním a skladovém areálu o celkové rozloze 
10 500 m2 na okraji obce Zdiby u Prahy. Součás-
tí sídla je i moderní sklad o velikosti 3 982 m2, 
showroom se stálou výstavou aktuálních pro-
duktů a moderní modifikační centrum.

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

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

www.rittal.cz

Příběh značky Rittal

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

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

majitel a generální ředitel  
skupiny Friedhelm Loh Group.
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Chtějte profesionální recepční služby 

Dnes již mnoho firem outsourcuje experty z růz-
ných oborů – ať už účetní, programátory nebo správ-
ce budovy. Stejně jako oni je i firma D’Eclair speci-
alista na provoz recepcí a moc dobře ví, jak by měl 
prémiový recepční servis vypadat. A pokud vám na 
reputaci vaší firmy opravdu záleží, měli byste využí-
vání těchto služeb považovat za standard.

 
Vsaďte na kouzlo prvního dojmu 

Recepce je srdcem vaší společnosti a zároveň mís-
tem, kde si příchozí udělají obrázek o jejím fungování 
a kultuře. Proč byste jinak investovali nemalé částky 

do PR a marketingu, když celou tuto snahu o posíle-
ní pozitivního povědomí o vaší firmě ve společnosti 
nakonec znehodnotí moment, kdy se vaši klienti 
a zaměstnanci u recepčního pultu setkají s nevrlými 
vrátnými namísto usměvavých a vstřícných profesi-
onálních recepčních? Nepodceňujte účinek prvního 
dojmu na příchozí a udělejte vše pro to, aby byl co 
nejlepší. Milli Dítě Radová, obchodní a provozní ředi-
telka D’Eclair, hodnotí důležitost kvality recepčních 
služeb následovně: „V současnosti si společnosti a de-
velopeři čím dál více uvědomují, že recepce je sku-
tečným srdcem jejich firmy nebo projektu a zaslouží 

si adekvátní personál. Přesně pro takové klienty je 
ideální, aby recepční služby outsourcovali a pozvedli 
úroveň své společnosti o několik příček výš.“ 

Objevte odborníky  
na outsourcing recepčních služeb 

Pokud budete recepční služby outsourcovat u spe-
cialisty, tak se nemusíte bát, koho vám lidé ze secu-
rity nebo facility firem do recepce posadí. Naopak 
si budete jisti, že u vás recepční služby vykonávají 
profesionálové, kteří jsou vůči všem zaměstnancům 
a návštěvníkům empatičtí a iniciativní, řádně pro-

školení, spolehliví, zdvořilí a vždy upravení v soula-
du s dress codem vaší firmy. Dále ušetříte čas, který 
budete moci věnovat svému hlavnímu byznysu, pro-
tože motivaci a péči o outsourcované recepční zajis-
tí společnost D’Eclair a v případě, že outsourcovaný 
profesionál onemocní nebo odjede na dovolenou, za 
něj automaticky zajistí stejně kvalifikovanou a pro-
školenou náhradu. Ani nepostřehnete, že se něco 
změnilo. A to ani v případě, že se vaše společnost 
řídí sofistikovaným interním kodexem. 

 
Zjistěte, jak si vede vaše recepce 

Zlatým pravidlem je, že „recepce funguje perfekt-
ně, nebo nefunguje vůbec“. Ať už jste tedy s cho-
dem své recepce naprosto spokojení, anebo se vám 
zdá, že „nešlape“ tak, jak by měla, je vhodné, abyste 
nechali prověřit kvalitu služeb, které poskytuje. Má 
to ale háček. Nejspíš totiž nedisponujete patřičnými 
nástroji, pomocí kterých lze jejich úroveň změřit 
a posoudit. Proto uděláte nejlépe, když si na tento 
speciální projekt najmete zkušený externí auditní 
tým společnosti D‘Eclair. Díky němu bezpečně zjis-
títe, jestli má vaše firma tak kvalitní recepční služby, 
jak se domníváte, a pochopíte zákonitosti plynulé-
ho a efektivního chodu recepce. Velkým bonusem 
auditu je také to, že získáte „návod“, jak zvýšit úro-
veň své recepce, což automaticky povede ke zlep-
šení obrázku, který si o vaší firmě všichni příchozí 
vytvoří. „Výsledky tohoto šetření samozřejmě nikde 
nezveřejňujeme, protože jsou určené výhradně po-
třebám klienta, který si audit recepčních služeb ob-
jednal,“ ubezpečuje Milli Dítě Radová. 

 
Profesionální recepční služby na klíč 

D’Eclair je rodinná firma, která se od roku 2005 
specializuje na recepční a doprovodný servis. Zá-
roveň je jediným specializovaným poskytovatelem 
profesionálních recepčních služeb v Praze, který 
pro své klienty dokáže zajistit i služby hostesek 
a promotérů. Portfolio nabízených služeb navíc 
neustále rozšiřuje o nové, takže pro D’Eclair není 
žádný problém zajistit dokonale hladký chod recep-
cí v bytových domech, komplexech či rezidencích 

včetně nadstandardního servisu. Poradí si ale také 
s provozem recepcí situovaných v kancelářských 
budovách nebo firemních recepcí určených vrcho-
lovému managementu a náročné klientele. 

 
Pětihvězdičkové recepční služby  
jsou náš obor 

„Dáváme si záležet hlavně na kvalitě a komplex-
nosti servisu, který klientům poskytujeme. Proto 
u našich recepčních dbáme nejen na reprezentativ-
ní vzhled, ale také na způsob vystupování, jednání 
s lidmi, dochvilnost, důslednost, znalost cizích jazy-
ků a další nezbytné atributy. Jedině takoví recepční 
klienta reprezentují na pětihvězdičkové úrovni. Na 
každého příchozího se usmějí, pozdraví ho a poskyt-
nou mu adekvátní servis bez ohledu na své osobní 
problémy nebo počasí. Navíc jsme držiteli koncese 
Ostraha majetku a osob, díky které můžeme nabízet 
i nonstop strážní služby,“ vysvětluje Dítě Radová. 

Nepodceňujte sílu prvního dojmu a využijte ji ve prospěch vlastní firmy. Pracovníky recepce jednoduše outsourcujte 
od profesionálů a ušetřete si díky odborným službám rodinné společnosti D‘Eclair spoustu času i starostí.

D’ECLAIR, s.r.o. 
Milli Dítě Radová 
tel.: 777 232 112

e-mail: milli@d-eclair.com
www.d-eclair.com 

Zařaďte se mezi firmy, které na příchozí 
dělají perfektní první dojem díky kvalitní, 
profesionální, kompetentní a spolehlivé 

recepci již nyní!

www.recepceroku.cz

O kvalitě recepčního servisu 
poskytovaném firmou D’Eclair 

koneckonců vypovídá i fakt, že je hlavním 
partnerem nové prestižní soutěže 

Recepce roku 2021. V rámci soutěže si 
jako odborný partner bere na starost 

realizaci auditů nominovaných recepcí 
a vyhodnocení tří finalistů, které následně 

posoudí devítičlenná odborná porota. 

Časopis Brands&Stories se stal 
mediálním partnerem soutěže. 
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Expertní board 21:
přinášíme top manažerům
nejvyšší formu vzdělávání

L-SHOP-TEAM

My máme značky,
vy máte výběr!

Jak jste se ocitla ve vedení české pobočky 
firmy L-SHOP-TEAM?

Původně jsem řídila od roku 1998 společnost 
Tiger Team a inicializovala fúzi s L-SHOP-TEAMem. 
To se povedlo a dnes vedu pobočku pro Čechy a Slo-
vensko. Jsem tomu ráda, protože pod touto skupi-
nou můžeme zákazníkovi nabídnout odběr zboží od 
malého množství kusů a navíc s dodáním do dvou 
až tří dnů vč. Slovenska. Za zády s největšími skla-
dy v Evropě, s obrovskými skladovými zásobami 
a výběrem z více než 120 značek můžeme klientům 
poskytnout prvotřídní servis. Jsme specialisti na re-
klamní textil, ale i doplňkové produkty, jako třeba 
deštníky, čepice, tašky a ručníky. 

Jste už v branži spoustu let, v čem se 
poptávky po reklamním textilu změnily? 

Pamatuji si, že před těmi 20 lety byl prakticky 
výběr ze 4 barev – bílé, černé, modré a lahvově ze-
lené, a že byly populární kšiltovky se síťovinou. Ty 
se dnes paradoxně vrací, ale barevné škály produktů 
čítají dnes již běžně 30-40 odstínů. Další výraznou 
změnou je posun v zušlechťování reklamního texti-

Pod jednou střechou sjednocuje L-SHOP-TEAM špičkové mezinárodní 
značky z textilní branže a dodává zákazníkům zboží sestavené tak, jak to pro 
své konkrétní zakázky potřebují. L-SHOP-TEAM je v Německu největším B2B 
velkoobchodníkem s textilem pro podporu prodeje, volný čas a zaměstnání. 
Zároveň je jednou z největších mezinárodních skupin v tomto oboru. Má deset 
dceřiných společností v Evropě, mezi něž se řadí i ta česká pod taktovkou Pe-
try Komárkové. Zpovídali jsme ji, co je nového v branži reklamního textilu, jak ji 
ovlivnila covidová doba a jaké jsou aktuální trendy.

lu. L-SHOP-TEAM se pohybuje pouze v B2B. Našimi 
hlavními odběrateli jsou tiskárny, výšivkárny a re-
klamní agentury. Pokud někdo chce obrandování 
textilu po nás, doporučíme jim naše partnery. Tren-
dem je specializace a personifikace . V posledních 
letech v podstatě 90 % našich dodavatelů upustilo 
od tisku nebo všívání svých log na textil. Visačky 
za krkem bývají dokonce odtrhávací, aby si přepro-
dejce mohl nechat všít nebo vytisknout svoji značku 
nebo chybí vůbec. Trendem je také prodej čistého 
textilu bez potisku. Velký boom zaznamenal odběr 
tohoto zboží během covidu prostřednictvím e-sho-
pů, například dětský nebo domácí textil. Pokud jde 
o firemní trika nebo business košile, logo firmy se 
umísťuje decentně malé, třeba tón v tónu. Pryč je 

doba velkých log na prsou nebo na zádech. A sa-
mozřejmě je dnes příklon ke kvalitě a trvanlivosti, 
což zase uzavírá kruh šetřením životního prostředí. 
Dnes už chce darující, aby třeba zaměstnanec oděv 
skutečně nosil. 

Zmínila jste trendy v reklamním textilu.  
Jaké další byste mohla uvést?

Jedním z hlavních trendů současné doby je urči-
tě soustředění se na udržitelnost a férovou výrobu. 
Mnozí zákazníci po nás vyžadují příslušné certifi-
káty. Další nadstavbou dnes je používat recyklova-
telné materiály. Nadneseně se výrobci předhánějí, 
z kolika PET lahví bundu vyrobili, kolik litrů vody 
při výrobě trika ušetřili. Také jsou dnes populární 
třeba trička s Vegan certifikátem, který zaručuje, že 
produkt neobsahuje nic ze zvířat. Dokonce existují 
dnes už i tiskárny, které mají veganské barvy na po-
tisk těchto produktů.

Co byste doporučila klientům?  
Jak si ušetří starosti a čas?

S více než 6.500 výrobky disponujeme širokým 
sortimentem a nadprůměrnou rozmanitostí zna-
ček. S početným týmem zákaznického servisu, ja-
kož i různými nabídkami online servisu na podporu 
prodeje, nabízíme kompetentní poradenství a péči 
– osobně & digitálně. A to bych chtěla vyzvednout 
hlavně – konzultace je důležitá a naše zkušenosti 
k nezaplacení. My máme i velikou vzorkovnu v Pra-
ze na Zličíně, ve Strojírenské 259, kde si ve čtyřech 
místnostech zákazníci mohou zboží prohlédnout. 
Není tam sice vše z 2000 stran našeho katalogu, ale 
každý si může udělat představu o rozdílnosti zna-
ček a kvalitě zboží.

Naše zboží také prezentujeme na veletrzích a pro 
naše stálé zákazníky pořádáme pravidelné módní 
přehlídky a vánoční večírky. 

Jak jste přežili těžké období korony?
I bez pomoci státu se nám podařilo v období co-

vidové krize zvyšovat obrat. Češi a Slováci všeobec-
ně nejsou zvyklí na pomoc státu a na rozdíl od ji-
ných národů se umí rychle adaptovat. Když nejdou 
eventy, jsou zavřené hotely, zkusí třeba web-shop. 
Jen tak je nic nezlomí, a tím mnozí pomohli i nám. 
Chtěla bych především touto cestou poděkovat 
všem těmto novým i stávajícím zákazníkům, kteří 
nám svými odběry pomohli tu dobu přežít. 

www.l-shop-team.cz

Příběh Expertního boardu 21
Pro mnoho lidí představuje mastermind stále 

trochu neurčitý pojem. Ačkoliv jeho princip s úspě-
chem využíval už Benjamin Franklin, název vznikl 
později v tvorbě amerického novináře a spisovatele 
Napoleona Hilla. Princip mastermindu je jednodu-
chý – jedná se o pravidelné setkávání lidí s podob-
ným cílem nebo zaměřením. V případě Expertního 
boardu 21 jsou skupiny určené výlučně pro majitele 
a CEO firem. Boardy tvoří 8 stálých členů z různých 
oborů, kteří se jednou měsíčně osobně setkávají 
a s pomocí facilitátora a mentora řeší svoje aktuální 
výzvy v byznysu. Od ostatních členů získávají ná-
pady a názory na základě dlouholetých zkušeností 
v podnikání a především jejich maximální soustře-
děnou pozornost.

Mastermind pomáhá formulovat řešení
„Během své kariéry v médiích, marketingu 

nebo vedení podnikatelských klubů jsem se setká-
vala s tím, že top manažeři často cítili, že jsou na 
své problémy sami. Na vrcholu na vás leží nejvíce 
zodpovědnosti a zároveň se nemáte s kým poradit,“ 
říká o zrodu myšlenky společnosti Lucie Libovická, 
která má bohaté zkušenosti s propojováním lidí on-
line i offline. Společně s Danielou Kolomazníkovou 
firmu založily, aby adresovaly tento problém a po-
mocí sdílení know-how proměnily podnikatelskou 
komunitu. „Pokud se na vaši výzvu podívají ostatní 
majitelé z jiných oborů, pomůžou vám najít per-
spektivy, které ve své bublině nevidíte. Posunou vás 
dál a jste schopní lépe formulovat řešení i cíl, kam 

se ubírat,“ uvádí Daniela Kolomazníková, která se 
kromě psychoterapie věnuje i byznys koučinku. 
Díky více než 20 tisícům koučovacích hodin z praxe 
nabízí při setkáních boardů odborný názor na věc, 
který se osvědčil v mnoha firmách napříč obory. 
Pro extra porci nápadů na konkrétní problém fun-
guje i Hotseat, což je podoba setkání boardu „na ste-
roidech“ v online podobě. Do horkého křesla usedá 
podnikatel s přesně definovanou byznys otázkou. 
Svoji zpětnou vazbu a odborný náhled poskytuje až 
20 členů boardu, hostů a na míru zvaných mentorů, 
kteří během dvou hodin problém rozeberou a na-
bídnou řešení.

Byznys, osobní rozvoj i síť dodavatelů
A co nejčastěji podnikatelé řeší? Témat je celá 

řada, od nástupnictví ve firmě, rozjezdu byznysu po 
covidu, marketingu, nastavování firemní kultury, 
hledání klíčových lidí až po rovnováhu mezi pra-

cí a osobním životem. Členové získávají „nejvyšší 
formu manažerského vzdělávání“ – mají 4 hodiny 
měsíčně na řešení strategie, rozvoj a ověření nápa-
dů – daleko od rozptýlení a denní exekutivy. Kro-
mě propojování podnikatelské sítě a možnosti najít 
mezi členy partnery pro nové obchody, platforma 
spojuje členy s prověřenými dodavateli. Program 
Certifikovaných partnerů Expertního boardu 21 
zaštiťuje firmy, které prošly interním certifikačním 
procesem, a propojuje nabízené služby se členy 
boardu. Přináší tak výhodné řešení pro obě strany. 
Dodavatelé se v programu Certifikovaných partne-
rů dostanou k majitelům a vidí pod pokličku, jak fir-
my fungují a jaké služby přesně potřebují. Členové 
Expertního boardu 21 zase mají záruku prověření 
klíčových partnerů, kteří pomůžou jejich byznys 
posunout dál.

www.expertniboard21.cz

Ačkoliv Expertní board 21 oslavil letos v létě pomyslný 1 rok fungování, zkušenosti a know-how, které do něj vložily 
jeho zakladatelky Lucie Libovická a Daniela Kolomazníková, dávají tušit, že projekt už rozhodně není v plenkách, 
ale stojí pevně na obou nohách. Mastermindová platforma, která sdružuje majitele a CEO firem, míří na konci roku 

k číslu 10 expertních boardů v Praze a Brně. Jejich členové navzájem sdílí nápady a pomáhají řešit výzvy, které byznys 
přináší. Protože, jak říkají zakladatelky firmy, ve sdílení je síla.
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Značka Garudan slaví 25 let

Tradiční výrobce šicích strojů z Boskovic
Anita B působí v Boskovicích, kde má výroba ši-

cích strojů tradici již od roku 1938.
Anita B na ni navázala rozšířením běžného sor-

timentu o šicí stroje šijící řetízkovým stehem (over-
locky a coverlocky). 

Zavedení strojů řady GP 400 a GP 500
Mezi výraznými stroji vlastního vývoje byla řada 

sloupových strojů GP-400 a GP-500. 
 

Od roku 1998 je rozšířena výroba o stroje s troj-
násobným podáváním a prodlouženým ramenem 
až do délky 1 m průchozího prostoru pro speciální 
šicí operace.

 
Anita B nabízí také vyšívací stroje,  
řezací a žehlicí techniku.

Šicí stroje Garudan uplatníte ve všech oblastech 
šití: čalounění, galanterie, obuvi, brašnářství, sedlář-
ství, konfekce, prádla, automotive a další.

Vlastní vývoj umožňuje vyhovět 
požadavkům zákazníka

Společnost disponuje vlastním oddělením vývo-
je, konstrukcí a výrobou. 

Pro klíčový projekt řady Programovatelných 
šicích automatů řady GPS byl vyvinut vlastní uni-
kátní řídící systém, který umožňuje dosahovat 
špičkových parametrů, pokračovat v dalším vývo-
ji a reagovat především na technické požadavky 
zákazníka. Software GPS-01 pro osobní počítače 
slouží k tvorbě a úpravě šicích vzorů. Díky němu je 
možné vytvářet vzory, včetně simulace šicího proce-
su a jeho optimalizace na samostatných PC.

Anita B je špičkou ve výrobě průmyslových a domácích šicích strojů značky Garudan.

Právě letos v listopadu značka Garudan oslaví 25 let od svého vzniku. 

Pod touto značkou Garudan je nabízen široký sortiment šicích strojů  
pro všechna odvětví textilního a obuvnického průmyslu. 

Výroba a vlastní vývoj programovatelných a spe-
ciálních šicích strojů se stala doménou značky Ga-
rudan. Společnost vlastní několik průmyslových 
vzorů, které jsou kromě ČR a EU chráněny z kon-
kurenčních důvodů i v Číně. 

 
Nejnovější programovatelné šicí stroje řady 

GPS/X a GPS/G s rozšířenou šicí plochou nabízí 
možnost šití extra silného materiálu nebo velké šicí 

plochy až 100 x 85 cm. Jsou výkonné, urychlují vý-
robu a zároveň se mohou pyšnit tím, že nosí certifi-
kační značku TÜV SÜD.

 
Zavedení řady domácích  
šicích strojů Garudan

Své dlouholeté zkušenosti zúročila firma zave-
dením řady domácích šicích strojů Garudan v roce 
2019. I přes nelehkou situaci v poslední době se 
podařilo prosadit na trh všechny typy domácích 
šicích strojů, od základních šicích strojů pro začá-
tečníky, přes overlocky, coverlocky. Letošní velkou 
novinkou se stal kombinovaný šicí a vyšívací stroj 
Carmen a desetibarevný vyšívací stroj Hobby.

Šicí technika Garudan ve světě
Průmyslové šicí stroje i programovatelné auto-

maty Garudan můžete vidět na mezinárodních 
veletrzích a výstavách, z těch nejvýznamnějších to 
byly CISMA Šanghaj (Čína), IMB Frankfurt (Ně-
mecko), FIMEC Novo Hamburgo (Brazílie) a další 
v Turecku, Rusku, Portugalsku.

Šicí stroje značky Garudan se vyváží do více než 
25 zemí světa. Největšími odběrateli jsou zákazníci 
z Jižní Ameriky, a to především z Brazílie, Kolum-
bie a Ekvádoru. Z tohoto důvodu firma roce 1999 
zřídila pro poskytování servisních služeb a instalaci 
strojů pobočku v Brazílii. 

Můžeme prozradit, že podobná pobočka vzniká 
v Nigérii. Slavnostní otevření proběhne na přelomu 
října a listopadu 2021.

Showroom v Boskovicích
 Po postavení nové budovy v roce 2011 vznikl 

zároveň i showroom s cca 50 typy nejmodernějších 
průmyslových strojů, které je možné nejen vidět, ale 
hlavně vyzkoušet. Prostory se pyšní i výstavou his-
torických šicích strojů. 

Zavedení online prodeje 
Šicí stroje Garudan a k nim náhradní díly a pří-

slušenství je možné si online koupit již od roku 2002. 
Nový modernější e-shop vznikl v roce 2018 a webo-
vé stránky mají současný vzhled od roku 2019. 

Navštivte webové stránky nebo se přijeďte po-
dívat, odborný tým Anity B se Vám bude věnovat 
a navrhne pro Vás nejvýhodnější řešení. Vzhledem 
k 25letým zkušenostem jsou schopni uspokojit 
i nejnáročnější zákazníky, proto jsou špičkou ve 
svém oboru.

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

www.garudan.cz

Historie značky Garudan

Současnost
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Volcano Complex PSN

PSN dlouhodobě vytváří vlastní portfolio ne-
movitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové. 
V portfoliu se nacházejí budovy s výjimečnou archi-
tektonickou hodnotou. Prostřednictvím citlivé re-
konstrukce jim společnost s pomocí renomovaných 
architektů vrací genius loci a hledá jejich nejlepší 
využití. Probouzí domy k životu!

PSN stále roste, proto hledá další akvizice
Pandemie neměla na společnost zásadní nega-

tivní dopad, proto dále roste! Rozvíjí svoje projekty 
především v Praze. V příštích 5 letech je PSN při-
pravena prostavět 10 miliard korun. Hledá další za-
jímavé akvizice nejen v Praze, zajímají ji jak hotové 
projekty, tak projekty určené k rekonstrukci či po-
zemky vhodné k nové výstavbě nejen pro bydlení. 
V plánu na dalších 5 let je výstavba až 3 000 bytů 
v celkem 25 projektech.

PSN roste i personálně a ke stabilnímu týmu, kte-
rý je se společností v průměru 10 – 20 let, dobsazuje 
zajímavé expertní pozice. Maximální komfort je pro 
společnost samozřejmostí, ať už se jedná o nákup 

Již 30 let probouzí 
domy k životu
Na českém trhu s nemovitostmi působí již od roku 1991, původně jako Pražská 
správa nemovitostí. Založil ji tehdy Václav Skala, dnes ji vede jeho syn Max. Spo-
lečnost PSN, jak je označována od roku 2019, letos slaví 30 let na trhu s nemo-
vitostmi. Tato rodinná firma patří mezi největší hráče na realitním trhu v České 
republice. Řečí čísel: tržby přes 3 miliardy korun, roční zisk EBITDA téměř 1 mi-
liarda, 105 zaměstnanců. Portfolio nemovitostí PSN zahrnuje domy, byty, top 
rezidence, kanceláře i další komerční prostory. Nastavuje také nové standardy 
developerských řešení a revitalizuje historické objekty. Vlastní více než 70 ex-
kluzivních nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové, které dále rozvíjí.

nemovitostí, prodej jednotek v rezidenčním byd-
lení či pronájem komerčních a bytových prostor. 
Tým zajistí veškeré formální a technické záležitosti, 
kompletní právní servis i financování. Jako přímý 
majitel garantuje nejvýhodnější podmínky pro re-
ality na prodej i k pronájmu. Zkušenosti profesi-
onálního týmu PSN proměňuje představy klientů 
v realitu.

Do aktuálního portfolia projektů PSN  
se mimo jiné řadí:
Tančící dům slaví 25 let

Poté, co v roce 2013 zahrnula PSN Tančící dům 
do svého portfolia, si dala za cíl tento architekto-
nický skvost zpřístupnit lidem a široké veřejnosti. 
Byla zpřístupněna terasa na střeše s jedinečnou 
vyhlídkou. V budově je dále výborná restaurace, 
fungující hotel, kavárna a galerie. Tančící dům, jed-
na z nejkrásnějších budov světa, se dočkala nejen 
zpřístupnění, ale i péče, kterou si zaslouží. Jeden 
z novodobých architektonických skvostů Prahy byl 
otevřen 20. června 1996. Tančící dům navrhl Frank 

O. G společně s Vladem Milunićem. Interiéry kan-
celáří investora byly z části svěřeny architektce Evě 
Jiřičné. Tančící dům navštíví 600 tisíc návštěvníků 
ročně, zhruba polovinu tvoří domácí turisté.

VINOHRADSKÁ 8  
- Nová dominanta centra Prahy

Na jaře letošního roku si PSN k 30. narozeninám 
firmy nadělila předčasný dárek. Za 870 milionů 
korun koupila pozemek po bývalém Transgasu. Je 
to poslední takto ucelený pozemek v absolutním 
centru Prahy. Jedná se proto o naprosto přelomový 
projekt lokality Vinohrad a Václavského náměstí. 
Z hlediska rozvoje města připravuje lokalitu, která 
probudí k životu další kousek Prahy. Připravuje pro-
jekt pro lidi, a proto má absolutně nejvyšší ambice. 
Věří, že kombinací bydlení, kanceláří a služeb vytvo-
ří naprosto výjimečnou a vyhledávanou destinaci.

V tento moment pracuje na studii, kde z původní-
ho záměru 100 % kanceláří předchozího vlastníka 
připravuje převažující funkci bydlení. Studie defi-
nuje provozní principy a napoví, jak bude fungovat 
pro důležitý veřejný prostor a obchodní jednotky.

V plánu je zde vystavět multifunkční objekt čítají-
cí kanceláře, obchody a byty.

City Empiria

Tančící dům Palác Dlážděná

• Dům Módy na Václavském náměstí 
• Palác Dlážděná
• City Empiria
•  Plánovaná konverze v areálu Kohinoor 

ve Vršovicích (výstavba cca 550 bytů)
•  Rekonstrukce bývalé Městské telefonní 

ústředny v ulici Fibichova  
(výstavba cca 120 bytů)

•  Novostavba v ulici Maroldova  
v Nuslích (50 bytů)

•  Unikátní projekt Vanguard  
v pražských Modřanech  
s přilehlou novostavbou (250 bytů)

•  Rodinné domy Miškovice  
– výstavba rodinných domů a bytů  
(55 RD a 45 bytů)

Vila dům Na Vinici

psn@psn.cz

Volcano Complex je prémiový odpočinkový resort 
založený na myšlence propojení zdraví, krásy a pří-
rody s pestrou škálou volnočasových služeb. Celý 
komplex, vybudovaný na úpatí vyhaslé sopky, dý-
chá stylovým designem a vřelým přístupem perso-
nálu. Téměř ze všech prostor komplexu, t.j. pokojů, 
konferenčních salonků, health clubu a relaxační 
části a restaurace je malebný výhled na okolní 

přírodu. Komplex se nachází jen pár kilometrů od 
centra velkoměsta, s výbornou dostupností na letiš-
tě a zároveň uprostřed přírodní rezervace. Volcano 
Complex nabízí pod jednou střechou bohatý výběr 
volnočasových služeb – Spa & Wellness centrum, 
Health Club, hotel, konferenční salonky, restauraci 
a služby péče o tělo.

Spa&Beauty
Oázu klidu tvoří finská sauna s ochlazovacím ba-
zénkem, infra sauna, pára, jacuzzi, venkovní terasa 
a vyhřívaná lehátka. Nádherně si tu odpočinete již 
za pár hodin. Jedinečná je například aromatická 
masáž Tranquility Comfort Zone zaměřená nejen na 
fyzické, ale i psychické uvolnění a vysoce hydratační 
ošetření obličeje Hydramemory. Více informací včet-
ně nabídky thajských masáží a kosmetických služeb 
najdete na www.volcanocomplex.cz/spa-wellness/

Health Club
Moderní Volcano Health Club zahrnuje kardio 
zónu s unikátním systémem Technogym, zónu pro 
silový a kondiční trénink včetně strečink zóny a/
nebo jednoduše možnost tréninku na čerstvém 
vzduchu s výhledem na přírodní rezervaci. K dal-
ším službám patří různé druhy thajských masáží 
a kosmetických služeb a vlastní kadeřnický salon. 
Club poskytuje varianty individuálního i firemního 
členství s možností výběru studiových a privátních 

hodin, např. jógu či pilates až po na míru šité služby 
osobních trenérů a fyzioterapeutů.

Hotel
Volcano Spa Hotel je součástí Volcano Complex 
od roku 2010. Svěží a moderní koncept 21 pokojů 
kategorie Superior nebo De Luxe pojmenovaných 
po sopkách se krásně snoubí s interiérem, který je 
laděn do odstínů sopečných kráterů. U klientů je 
oblíbený pokoj Etna, který disponuje v obývací části 
solitérní vanou.

Konferenční prostory
Volcano Complex je oblíbeným místem pro seminá-
ře, workshopy a firemní školení. Tři meeting roomy 
Megata, Fuji a Zao s kapacitou 60, 14 a 6 míst jsou 
plně vybaveny audiovizuální technikou (dataprojek-
tor, promítací plátno, flipchart, ozvučení, bezdráto-
vý mikrofon, prezenter a Wi-Fi včetně klimatizace). 

Restaurace
Volcano Grill House s italským šmrncem je posta-
ven na moderní zážitkové kuchyni s atraktivním 
denním menu pravidelně obměňovaným dle sezon-
nosti. Hosté si oblíbili především steaky plemene 
angus připravované na lávovém grilu, mořské plody 
a dezerty. 

Svatební obřad
Ve Volcanu každoročně narůstá i počet venkov-
ních svatebních obřadů s výhledem do přírody na 
úpatí sopky, které může skvěle doplnit i slavnostní 
venkovní set-up svatební hostiny formou cocktailu, 
pikniku nebo servírované večeře či obědu.

Volcano Complex
K Sopce 839/3, Praha 5, 158 00 Jinonice

Ing. Martina Kašprišin
+420 725 755 770

martina.kasprisin@volcanocomplex.cz
www.volcanocomplex.cz

www.instagram.com/volcano_complex/
www.facebook.com/VolcanoComplex/

Volcano Spa & Wellness
centrum v novém hávu! 
Moderní a vzdušný design a zároveň útulná atmosféra s pestrou škálou služeb 
na samém okraji přírodní rezervace Prokopské údolí jsou hlavní atributy Vol-
cano Complexu, který zahrnuje i zmodernizované a rozšířené Spa & Wellness 
centrum. I v rušné metropoli si tak můžete připadat jako na dovolené a zcela 
se oddat relaxaci uprostřed přírody. 



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

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

Veronika Suchá & Ondřej Suchý

Silná a krásná

3938

Ačkoliv se zdá být problém ztráty vlasů banální 
v porovnání s těžkostmi, se kterými se dennoden-
ně onkologicky nemocní pacienti vypořádávají, 
není dobré ho brát na lehkou váhu či bagatelizovat. 
Spousta žen nese ztrátu svých kadeří velmi obtížně 
a potýká se s psychickými úzkostmi, nízkým sebe-
vědomím, pocitem méněcennosti nebo třeba stu-
dem. Málokterá onkologicky nemocná pacientka 
také dobře snáší soucitné pohledy na ulicích, které 
jí lidé věnují, protože na první pohled poznají, že 
bojuje s vážnou nemocí. 

Většina žen zvládá své vážné onemocnění lépe, 
když nedochází k těmto dalším problémům, které 
s léčbou nemoci souvisí. Své o tom ví i známá česká 
zpěvačka a ambasadorka projektu Silná a krásná, 
Markéta Konvičková: „Před 2 lety jsem onemocněla 
karcinoidem na vaječníku. V důsledku léčby a hor-
monálních změn v organismu jsem ale přišla o dvě 
třetiny svých vlasů. Rázem se z mé bujných a zdra-
vých kadeří stal malý řídký culíček a já se začala po-
týkat s nízkým sebevědomím a především studem. 
Můj vzhled je důležitý nejen pro mě, ale i pro mou 
kariéru – navíc si mé změny začala všímat i média. 
Ztráta vlasů pro mě byla kromě vážného onemocně-
ní další těžkou ránou. Zlom nastal, když jsem díky 
nadačnímu fondu Daruj vlasy získala svou nádher-
nou paruku z pravých vlasů. Mít na hlavě znovu 
bohatou kštici mě dojalo k slzám – cítila jsem se po 
dlouhé době totiž opět žensky, silně, krásně a pře-
devším odhodlaně.“ Markéta se proto na základě 
svých zkušeností rozhodla ženy v rámci projektu 
Silná a krásná už podruhé podpořit a o tom, co ztrá-
ta vlasů pro ženu znamená, opět veřejně promluvit.

Paruky na míru vyrobí a bezplatně žadatelkám 
i v letošním ročníku předá nadační fond Daruj vla-
sy, který byl založen roku 2016 a se značkou Pante-
ne spolupracuje od roku 2018. V předchozích roč-
nících projektu Silná a krásná se na výrobu paruk 
vybralo 433 880 Kč. Pomohl tak již desítkám žen, 
které u nadačního fondu o paruku zažádaly. 

Výroba paruky je poměrně náročná a probíhá 
v několika krocích. Tuto mistrnou práci zhotoví 
hlavní partner nadačního fondu Daruj vlasy spo-
lečnost ProfiBeauty s.r.o. Nejprve se zájemkyni 
vezmou míry a zkonzultují se její přání. Na výrobu 
jedné paruky běžně připadá 150 – 200 g vlasů – tedy 
až pět copů. Když se paruka tvoří copy různých dár-
kyň, musí se najít co nejpodobnější typ vlasů. Ná-

sledně se paruka zhotoví ve vlásenkářské dílně, a to 
vlásek po vlásku. Jednu paruku trvá vyrobit zhruba 
2 až 3 týdny, a to za předpokladu, že na ní vlásenkář 
pracuje alespoň 8 hodin každý den. Ve chvíli, kdy je 
paruka vyrobená, putuje do nadačního fondu Daruj 
vlasy, který ji předá zájemkyni. Přispět na paruky 
pro onkologicky nemocné pacientky můžete nyní 
i Vy! Stačí, když si zakoupíte produkty Pantene 
v drogeriích Teta do 27. září a do projektu se auto-
maticky zapojíte. A počítají se i nákupy na e-shopu 
Teta drogerie! 

Pomozte onkologicky nemocným ženám 
získat zpět krásné vlasy

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

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

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

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

www.darujvlasy.cz 

Ať už jsou pro nás zdravé a krásné vlasy symbolem mládí, krásy, ženskosti či zdraví, málokdo z nás si dovede 
představit, že by o své vlasy přišel. Ženy, které trpí onkologickým onemocněním, však o své vlasy v důsledku náročné 

a vyčerpávající léčby přijdou. V některých případech jim pouze zřídnou, jindy vypadají úplně. A právě proto spouští 
značka vlasové kosmetiky Pantene již po čtvrté projekt Silná a krásná, který odstartuje ve spolupráci s drogerií 
Teta dne 5. srpna a poběží až do 27. září. Během tohoto období poputují 2 Kč z každého zakoupeného výrobku 

značky Pantene na výrobu autentických paruk z pravých lidských vlasů pro onkologicky nemocné ženy a dívky, aby 
jim dodaly sílu. Stejně jako v předchozích ročnících bude výrobu paruk zajišťovat český nadační fond Daruj vlasy. 

Pomozte onkologicky nemocným pacientům i Vy!
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Franchising

Poptávka po franchisingu 
a nových franchisových konceptech 
po skončení korona pandemie 
v Česku a na Slovensku stále stoupá!

DUCK DONUTS, USA
Síť s více než 100 prodejnami v USA a dalších ze-
mích ve světě známých a oblíbených produktů pod 
názvem DONUTS. Vysoká kvalita, velmi široký sor-
timent, vždy čerstvé, chutné a voňavé výrobky pro 
všechny cílové skupiny zákazníků, kteří mají rádi 
velmi dobrou koblihu ke kávě nebo čaji. 

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

M ROOM, Finsko
Největší franchisová síť tzv. Barber Shops - pánské-
ho holičství - v Evropě. Koncept nabízí péči o vlasy, 
vousy, pleť a o osobní styl mužů s použitím vlast-
ních vysoce kvalitních produktů. Po skončení ko-
rona pandemie stoupá enormně poptávka ze strany 
klientů. Pánská holičství pracují opět 7 dnů v týdnu. 

NAU!, Itálie
Největší síť prodejen na italském trhu s módními, 
kvalitními a cenově výhodnými optickými i sluneč-
ními brýlemi pro všechny cílové skupiny zákazníků 
v atraktivním italském stylu. První prodejny v ČR 
by měly být otevřeny již na podzim 2021.

BYKALENDER, Dánsko
Unikátní franchisový koncept s nabídkou advent-
ních kalendářů s minimálními investicemi a za-
jímavými výnosy. Koncept je vhodný pro města 
s více než 20.000 obyvateli.

CRYOSIZER, Německo
Nabízí speciální metodu pro snížení tělesné váhy 
osob, vzestup výkonnosti sportovců, snížení pocitu 
bolesti a celkového zlepšení psychického stavu zná-
mou i jako kryoterapie. 

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

Podrobnější prezentace těchto a dalších 
franchisových systémů najdete na webu 

společnosti AVEX systems www.avexsystems.cz – 
Nabídka franchis. Pokud máte zájem o franšízing 

a chcete vědět více o jeho výhodách 
a možnostech, tak sledujte internetové stránky: 

www.avexsystems.cz nebo kontaktujte:
Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems,  

E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu  
Mobil: 724 007 505.

Jaké jsou hlavní důvody, proč zájem 
o franchising i po skončení korona 
pandemie stoupá? 

Tato metoda podnikání nabízí mnoho výhod pře-
devším pro malé a středně velké podnikatele, bez-
pečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu 
vlastního vloženého kapitálu. Jako franchisant – 
franšízový příjemce - silného mezinárodně působí-
cího řetězce zůstáváte právně a finančně samostat-
nými podnikateli a máte přitom možnost využívat 
veškerých výhod, jaké mají jen velké a většinou 
nadnárodní společnosti. 

Nový český master-franchisový partner a jeho 
budoucí franchisoví partneři získají totiž praxí pro-
věřený koncept „na klíč“, rozsáhlé know-how zdo-
kumentované ve formě franchisového balíku, kva-
litně připravený business plán, důkladné zaškolení 
od franchisora – majitele franchisového konceptu 
- a další trvalou podporu před a po zahájení činnosti 
na českém a slovenském trhu. 

Franšízing umožňuje začít podnikat 
v relativně velmi krátké době.

Do cca. 3-4 měsíců po zaškolení a řádné přípra-
vě ze strany franchisora – majitele franchisového 
konceptu - je možné zahájit vaše aktivity na čes-

kém a slovenském trhu, a to pod zavedenou, praxí 
prověřenou a úspěšnou mezinárodní franšízovou 
značkou, která „přežila“ i dlouhou kovidovou krizi 
v letech 2020 - 2021.

Pokud máte zájem o franšízing a chcete vědět více 
o jeho výhodách a možnostech, jakož i o nových 
franchisových systémech, které přichází na český 
a slovenský trh, tak sledujte internetové stránky: 
www.avexsystems.cz - Katalog franchis nebo 
kontaktujte jednoho z nejlepších odborníků na 
franchisové podnikání v ČR:

Ing. Aleš Tulpa
AVEX systems

E-mail: ales.tulpa@avexsystems.eu
Mobil: 724 007 505

www.avexsystems.cz

Na český a slovenský trh přichází
nové kvalitní a v praxi prověřené 
zahraniční franchisové systémy 

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

AVEX systems 
Váš partner pro franchising

-  Poradenství ve všech oblastech franchisového podnikání
-  Nabídka franchisových systémů
-  Vyhledávání franchisových a master-franchisových partnerů
-  Vývoj nebo zdokonalování franchisových konceptů
-  Workshopy/přednášky na téma „franchising v praxi“.

V České a Slovenské republice se zvyšuje poptávka po franšízovém způsobu podnikání, a to zejména ze strany 
středně velkých nebo začínajících podnikatelů, absolventů vysokých škol nebo manažerů českých i zahraničních spo-
lečností. Franchising se stává alternativou jejich dalšího možného podnikatelského rozvoje, nebo jediná cesta k tomu, 
aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného evropského trhu, kam jak známo patří i Česká republika a Sloven-
sko. V roce 2000 bylo na českém trhu cca. 50 franšízových konceptů, v roce 2020 již asi 250 a kvalifikované odhady pro 
další vývoj franšízingu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až 330. 

Zde jsou příklady některých franšízových konceptů, které mají aktuálně zájem 
o vstup na český a slovenský trh a pro které hledá společnost AVEX systems nové 
master-franchisové nebo franchisové partnery:
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Podnikání s puncem kvality, elegance 
a atraktivity francouzské módy 

i tehdy, pokud zrovna není prostor pro výraznější 
změnu šatníku.

„Podle výsledků našeho průzkumu 36 % českých 
žen nakupuje módní doplňky 1x do měsíce, 90 % 
žen alespoň 1x za 6 měsíců a 84 % žen očekává širo-
kou produktovou nabídku v obchodě. Proto věřím, 
že uvítají pestrost a neokoukanost MOA produktů,“ 
říká majitel master franchisové licence.

Proto s ohledem na impulzivní nákupy je ne-
smírně důležité mít propracovaný obchodní model, 
který se skládá z mnoha prvků ovlivňující nákup-
ní rozhodování. Jde například o znalost pohybu 
zákazníků v rámci obchodní jednotky, kombinaci 
různých kolekcí s cílem zvýšit počet prodaných do-
plňků v rámci jednoho nákupu či pracovat s loajali-
tou zákazníků a marketingem na sociálních sítích. 
Především poslední bod a zkušenost práce s in-
fluencery pomohlo MOA zaujmout pozici jednoho 
z předních společností ve Francii. Tuto zkušenost 
MOA nabízí i svým novým partnerům v rámci jed-
notlivých zemí.

 
Podpora franchisanta

Prakticky to znamená, že franchisoví partneři 
získávají podporu v oblasti přípravy konceptu ob-
chodu s ohledem na dispoziční uspořádání - vstup-
ní zónu, rozmístění typologického nábytku atd. Na 
to navazuje know-how na rozmístění jednotlivých 
kolekcí a vizualizace vystaveného zboží. Atraktivní 
obchod je ale také o marketingu, který je přístupný 
v tzv. „Start up pack“ a je závislý i na proškolení per-
sonálu a na podpoře v rámci celého dodavatelského 
řetězce. Tato podpora franchisora jak ve formě ma-
nuálu, tak proškolení bezpochyby urychlí přípravy 
na otevření obchodní jednotky MOA. Významně 
však i zvyšuje šanci na úspěšný obchodní model. 

Filozofie franchisového konceptu MOA
MOA nabízí franchisantům osvědčený podnika-

telský „koncept na klíč“ ve formě tzv. „franchisové-
ho balíku“ pro úspěšné vybudování a řízení jejich 
franchisových podniků. Franchisant přináší kapitál 
pro vybudování a provoz své franchisové prodejny, 
zůstává samostatným podnikatelem, je aktivně za-
pojen do operativního řízení svého podniku. Fran-

chisant by měl mít dobré znalosti lokálního trhu, 
neboť ve franchisingu platí, že „all business is local“. 
Respektujeme Evropský kodex franchisingu, který 
kromě jiného uvádí, že se jedná o spolupráci dvou 
právně a ekonomicky samostatných podnikatelů - 
master-franchisanta a jeho franchisantů.

Návratnost investice
MOA je atraktivní, velmi lukrativní, flexibilní 

koncept, který dociluje rychlou návratnost investic 
a mimořádně zajímavou rentabilitu vlastního vlože-
ného kapitálu. 

Návratnost investice, tzv. ROI - return on in-
vestment - do konceptu a podnikání v systému 
MOA závisí na několika faktorech, jako například 
na výběru správného místa pro prodejnu, na její 
velikosti a nákladech všeho druhu souvisejících 
s provozem této prodejny – např. náklady na za-
městnance, výši nájemného a dalších výdajů, na 
marketingové aktivity, apod. Předpokládaná návrat-
nost vstupní investice pro franchisové partnery do 
tohoto praxí prověřeného a úspěšného konceptu je 
dle zkušeností franchisora cca. 2 – 3 roky.

Zvýhodněné podmínky do konce října!
„Navíc jsme připravení prvním vážným zájem-

cům nabídnout i atraktivní balíček zvýhodněných 
podmínek, pokud budou mít zájem o tento koncept 
a dohodneme se na podmínkách již v rámci září 
a října,“ uvádí Libor Stodola. „Může jít o podporu 
financování, spoluúčast a podporu v rámci marke-
tingu či zajímavější balíček vstupních poplatků,“ 
doplňuje majitel master franchisové licence.

www.moa.fr

KONTAKT PRO ZÁJEMCE  
O MOA FRANCHISOVÉ LICENCE:
Franchisový systém MOA je v České 
a Slovenské republice exkluzivně zastoupen 
společností AVEX systems, která pro něj hledá 
nové FRANCHISOVÉ PARTNERY pro obě země.
V případě zájmu kontaktujte společnost  
AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu – 
www.avexsystems.cz.

Módní doplňky patří mezi viditelné prvky zvýrazňující osobnost ženy. Francouzská elegance 
a design, umožňující kombinovat a ladit celkový vzhled, jsou v tomto směru fenoménem.

„Velmi úspěšný mezinárodní franchisový kon-
cept prodejen z Francie s módními a cenově výhod-
nými doplňky pro ženy MOA přichází i do České 
republiky a na Slovensko. Elegantní a designově 
laděné kolekce módních doplňků MOA kombinují 
pestrost materiálů a barev s prvky různých kultur. 
MOA tímto dosahuje unikátnosti kolekcí za velmi 
dostupnou cenu, kde by si každá žena a dívka měla 
vybrat od drobných doplňků na běžné nošení až po 
slavnostní příležitosti, “ říká majitel master franchi-
sové licence pro Českou a Slovenskou republiku - 
Libor Stodola.

Značka MOA vznikla ve Francii a dnes je považo-
vána za jednoho z leadrů na trhu módních doplňků 
ve Francii či Beneluxu. Za období 18letého fungo-
vání značky vstoupila do více jak 15 zemí v Evropě, 
Africe, Asii a provozuje buď přímo, či prostřednic-

tvím svých franchisových partnerů přes 200 obcho-
dů. A její síť nadále roste. V posledním roce úspěš-
ně vstoupila do Španělska, chystá se otevřít první 
obchody v Německu a cílí i na český a slovenský 
trh, kde se předpokládá otevření prvních obchodů 
v průběhu října tohoto roku.

Kolekce inspirované  
francouzským šarmem

MOA představuje módní a cenově výhodné do-
plňky pro ženy, dívky a děti. Sortiment zahrnuje ši-
rokou škálu zboží od klobouků až po boty a vše, co 
je mezi tím – šaty, kabelky, boty, pásky, šály, šátky, 
šperky a módní bižuterii, jakož i další výrobky. Pro-
duktoví manažeři konceptu MOA a stylisté cestují 
permanentně po celém světě a sledují módní tren-
dy. Jejich analýzy jsou základem pro návrhy nových 

výrobků a kolekcí pro prodejny MOA.
V MOA prodejnách najdete čtyři pečlivě vybra-

né a atraktivní kolekce, a to podle 4 ročních období. 
Všechny artikly odpovídají aktuálním módním tren-
dům. Základní kolekce zboží jsou pak ještě doplněny 
skupinami specifických artiklů pro mimořádné příle-
žitosti, jako například: MOA Urban - pro aktivní a za-
městnané manažerky, MOA Origins - pro volný čas, 
MOA Limited - trendově orientované produkty, MOA 
Events - pro zvláštní/speciální příležitosti - např. svat-
by, různé oslavy, Mini MOA collection pro děti.

Zacíleno na impulzivní nákupy
Prodej módních doplňků je postaven hlavně na 

impulzivnosti nákupu a vyznačuje se velmi solidní 
stabilitou prodeje. Je to dáno tím, že ženy si rády 
dopřejí jednu nebo dvě drobnosti pro radost, a to 
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...kterým neodoláte!

V ráji olivového oleje se závanem španělského slunce 

LA CHINATA
mistři ve výrobě olejů od roku 1932!

A nejen to, nyní máte možnost stát se 
franchisovým partnerem!

Tiroler.cz je ale více než jen dobrý obchod. Tiro-
ler.cz je životní styl. Formou mobilních prodejních 
stánků či prodejen je nabízen speciálně vybraný sor-
timent tradičních specialit z tyrolských regionů Ra-
kouska a Itálie. Mezi vybrané tyrolské lahůdky patří 
sýry z kravského, ovčího a kozího mléka, tyrolský 
špek, sušené šunky, salámy, klobásy, sádlo se škvar-
ky, máslo, džemy, hořčice, dýňový olej, vína, nealko 
nápoje, sladké a slané pečivo. Jedná se o tradičně 
vyrobené potraviny, značná část je v bio kvalitě. Mo-
bilní prodejny Tiroler.cz umožňují operativní pře-
sun a umístění na různá stanoviště, zejména před 
obchodními centry, na farmářských trzích nebo na 
různých sportovních, kulturních či společenských 
akcích, na veletrzích nebo festivalech. Tyrolské la-
hůdky přijíždějí tedy přímo za konzumentem. 

Unikátnost
Tiroler spojuje farmáře a producenty v Tyrolsku, 

od kterých odebírá nejkvalitnější lokální produkty. 
Sortiment pochází od 40 pečlivě vybraných doda-
vatelů a zahrnuje více než 400 produktů. Všechny 
produkty jsou prvotřídní kvality a vyproduktovány 
na zdravém základu. Tak třeba sýry jsou vyrobeny 
z mléka od zvířat krmených senem, tedy bez krme-
ní siláží. Zvířata jsou z domácího chovu a žijí v čis-
tém alpském prostředí. Klobásy a špeky jsou uzené 
studeným kouřem na bukovém dřevě a sušené na 
alpském vzduchu ve vysoké nadmořské výšce, což 
z nich dělá jedinečné produkty.

Tiroler.cz hledá další franchisanty!
Jedná se o velmi snadný, přehledný a praxí pro-

věřený koncept. Produkty, které nabízí, jsou všeo-
becně velmi dobře známé, poptávané a velmi vyso-
ké kvality. Obchodní model je již na českém trhu 

prověřen a je velmi úspěšný. Jde o možnost samo-
statného podnikání s relativně nízkou investicí, zají-
mavou návratností a vysokou rentabilitou vlastního 
vloženého kapitálu. 

Co nabízí franchisová licence Tiroler.cz? 
Jako praxí prověřený koncept nabízí reálný busi-

ness plán. Franchisant se může spolehnout na kva-
litní objednávkový systém, zaškolení a průběžné 
tréninky prodeje a prodejních dovedností. Dostane 
se mu praktických i teoretických rad na začátku – 
hygiena, veterina, szpi, nutné vybavení aj. Bonusem 
je každoroční pozvání na setkání všech partnerů 
v Tyrolsku.

Franchisový systém je v České a Slovenské 
republice exkluzivně zastoupen společností 
AVEX systems, která pro něj hledá franchisové 
partnery pro obě země. Více informací 
naleznete na www.tiroler.cz nebo na  
www.avexsystems.eu – katalog franchiz.

Rakouská společnost Tiroler Bauernstandl GmbH již více než 35 let úspěšně nabízí produkty tyrolských výrobců. Jed-
noduchý, přehledný a srozumitelný obchodní model vznikl již v roce 1986 a od roku 1993 byl dále rozvíjen jako franchi-
sový. V současné době má 44 franchisových prodejen zejména v Rakousku a Německu. Od roku 2019 naplno působí 
na českém trhu pod značkou Tiroler.cz, a tak si i zákazníci v České republice mohou pochutnat na těchto tradičních 
tyrolských specialitách.

Od roku 1996 nabízí La Chinata i franchisový 
koncept. Master franchisový partner působí také 
od roku 2016 v České republice a od roku 2018 i na 
Slovensku. Vzorové prodejny La Chinata jsou v Pra-
ze, Brně a Bratislavě.

La Chinata pro péči uvnitř i zvenčí!
Sortiment této značky je asi o 400 produktech, 

které jsou každoročně doplňovány o nové. K nejdů-
ležitějším produktovým řadám patří olivové oleje, 
dále pak řada zvaná gourmet (různé druhy octů, 
paštiky, solí, medy aj. produkty), kosmetika vynika-
jící kvality (klasická, přírodní řada, pánská, dámská 
a dětská), různé dárkové sady jak pro firmy, tak i pro 
sváteční příležitosti, jako jsou svatby, křtiny a jiné. 

La Chinata pokračuje v použití olivového oleje 
antickými civilizacemi a vyvinula také rozsáhlou 
řadu kosmetických produktů založených na přiro-
zených vlastnostech extra panenského olivového 
oleje. Potraviny značky La Chinata mají vysokou 
kvalitu, jež je patrná v jejich barvě, chuti i vůni. 
Extra panenský olivový olej je oficiálně vědecky 
uznaný jako zdraví velmi prospěšný. Značka odpo-
vídá také na požadavky moderního restauratérství 
a již mnoho let zkoumá proces smažení na různých 
olejích. Plod tohoto vyčerpávajícího výzkumu uved-
li na trh v podobně různých rostlinných olejů pro 
profesionální použití a v potravinářském průmyslu.

Výhody franchisy pod značkou La Chinata
Kompletní know-how je zdokumentované v tzv. 

franchisovém balíku a celé řadě příruček a manuá-
lů, jejichž součástí je i prodejní a marketingová pod-
pora před a po otevření každé prodejny. 

Výrobky La Chinata lze nabízet různými způso-
by - kromě kamenných prodejen i na e-shopu, for-
mou shop-in-shop v různých obchodních řetězcích, 
v gastronomických zařízeních a s pomocí dalších 
distribučních kanálů.

Koncept La Chinata nabízí územní exkluzivitu 
pro své franchisové partnery v daném městě či 
lokalitě – ve spádové oblasti každé prodejny v ČR 

a na Slovensku, poradenství spojené s výběrem 
místa a optimálním uspořádáním prodejny, jakož 
i maximální podporu při zařizování každé prodej-
ny (návrh vnitřního a vnějšího designu, vybavení 
na klíč, apod.)

Předpokládaná návratnost vstupní investice pro 
franchisové partnery do tohoto praxí prověřeného 
a úspěšného konceptu je dle zkušeností master-
-franchisanta cca. 2 – 3 roky.

Franchisová licence La Chinata

Franchisový systém La Chinata je v České 
a Slovenské republice exkluzivně zastoupen 
společností AVEX systems, která pro něj hledá 
FRANCHISOVÉ PARTNERY pro obě země. 
V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX 
systems: ales.tulpa@avexsystems.eu – www.
avexsystems.cz. 

www.lachinata.cz 

Společnost La Chinata patří mezi 10 největších producentů olivového oleje ve Španělsku. Pod touto značkou najdete 
především produkty vyrobené z toho nejlepšího extra panenského olivového oleje. Rozsáhlé zkušenosti čtyř generací 
s výrobou poskytují potřebné know-how a znalosti o tomto produktu, který využívá La Chinata i jako ryze přírodní 

složku pro výrobu velmi kvalitních kosmetických výrobků.

Cena za jednu licenci 20 000 EUR

Počáteční investice  
do jedné provozovny

800 000 Kč

Další poplatky 2 % z čistého obratu CENA ZA JEDNU LICENCI 10 000 EUR

POČÁTEČNÍ INVESTICE  
DO JEDNÉ PROVOZOVNY

Dle velikosti 
a umístění 
provozovny

DALŠÍ POPLATKY Žádné další 
poplatky se neplatí

FOTO: Fanda Blažek


