
2/2020

PŘÍBĚHY ZNAČEK:
Autoškola jinak
Premium Outlet Prague Airport
Vysočina Convention Bureau
PPL
HTC

Canon
Manufaktura
Fiskars
About You
Zlatnictví Rýdl

Duratec
Pedalsport
Inca Collagen
Osmont
Senses

Kores
Mooyyy
Green Angel
Igepa
Extéria Market



1

Blanka Bukovská
Vydavatelka Brands&Stories

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

Milí čtenáři,
jsem moc ráda, že Vám toto vydání mohu vůbec předložit, protože 
začátkem dubna, jsem se obávala, že nebude co vydat. V té šílené 
hysterii a mediálním zastrašování jsem se bála, že klienty nebudeme 
moci ani oslovit. Ale vůle lidí vracet vše do normálu mě mile 
překvapila. Pandemie zasáhla opravdu spousty lidí, hlavně drobných 
podnikatelů, kteří nikdy po státu nic nechtěli a pracovali od rána do 
večera, aby svoje živnosti ustáli. A ten stát jim nyní všechno zavřel 
a znemožnil pracovat. Hodně to bohužel připomínalo doby minulé 
a nám, co jsme minulý režim zažili, šel mráz po zádech. 

Po dlouhé době se nám do všedních dní zase vrátilo slunce, snad 
rozehřeje také to studené a chladné jednání lidí a pomine ta 
všeobecná skepse. My k tomu tímto letním vydáním chceme alespoň 
nepatrně přispět. Uvádíme příběhy značek velkých i malých, jak se 
vypořádaly s koronavirovou krizí, co jim přinesla pozitivního a kam 
je posunula. Mnohé značky vám představí svoje vize, kam chtějí 
svoje podnikání vést i přes zásah velkých finančních ztrát. Uvádíme 
i začínající brandy, které koronavir nezastavil, jako třeba Autoškolu 
jinak, která vyučuje své svěřence jízdě v pětilitrovém Fordu Mustang, 
protože nemalý počet čerstvých a nezkušených majitelů řidičských 
průkazů usedá za volanty aut právě se silnými motory a navíc se 
zadním pohonem a bohužel svojí nepřipraveností způsobují dopravní 
nehody.

V našem letním vydání se dočtete o mnoha trendech, které 
v pokoronavirové době vyplynuly a týkají se změny nákupního 
chování, změn prostředí v kancelářích i kamenných obchodech. 
Znovuotevřené prodejní jednotky se svými ekonomickými ztrátami 
stojí před dalším nelehkým bojem - dostat zpět zákazníky, kteří 
si vyzkoušeli nákup od počítače. Proto musí navodit příjemnou 
atmosféru, zavést nové služby a hlavně zprostředkovat prodejní 
zážitek. 

Právě v této těžké době je důležité investovat do reklamy, aby značky 
neztratily svoje pozice na trhu, jak tomu bylo již po minulé krizi, 
a také, aby nenechaly padnout výrobce reklam, protože až je budou 
potřebovat, už by tu nemusely být a ceny za tyto služby by mohly 
radikálně vzrůst.

Jak uvádí Nizozemec Jaap van ́ t Ooster, který převzal vedení regionu 
Canon 4CE, jehož součástí je Česká republika. Tenhle okamžik reflexe 
je velmi zdravý a důležitý pro naši budoucnost. Churchill jednou řekl: 
„Nikdy nepromarněte dobrou krizi."
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Autoškola jinak,
Kombinace nezkušeného řidiče a přemotorova-

ného auta pak může velmi snadno vést k vážným 
nehodám. Dokazují to i oficiální statistiky, které 
říkají, že nejvíce smrtelných a závažných nehod 
zavinili ve skupině mladých řidičů ti s délkou pra-
xe v řízení mezi jedním a dvěma lety. Již řadu let se 
v ČR proto debatuje o změnách v našem autoškol-
ství, které by mělo řidiče připravovat mnohem lépe. 
Zatím však bez praktických výsledků.

Už teď ale existují autoškoly, které začínající 
adepty řidičského umění na bezpečné ovládání 
velmi silných vozů připravit dokáží. Jednou z nich 
je i Autoškola jinak, kde se frekventatni učí řídit ve 
Fordu Mustang GT, tedy ve voze s motorem 5.0 V8 
o výkonu 450 koní se zadním pohonem a manuální 

aneb naučte se řídit ve Fordu Mustang GT!

Naprostá většina českých autoškol používá k výuce běžné mode-
ly vozů a z ekonomických důvodů volí spíše levnější verze se slabší 
motorizací a pohonem předních kol. To většinou pro základní výuku 
stačí, ale nepřipraví to frekventanty na jízdu s opravdu silným spor-
tovním vozem. A přece nemalý počet čerstvých a nezkušených ma-
jitelů řidičských průkazů usedá za volanty aut s motory o výkonu 
mnoha set koňských sil, a navíc se zadním pohonem. 

Více informací o této zajímavé autoškole
získáte na www.autoskolajinak.cz.

Legendární Ford Mustang GT jako školní auto

450 koní, zadokolka, manuální převodovka a celkem šest pedálů

Autoškola, která učí mladé řidiče bezpečně ovládat i silné sportovní vozy

převodovkou. Jinak je ovšem Autoškola jinak klasic-
kou autoškolou, která nabízí teoretickou i praktic-
kou výuku v rámci platné legislativy a k ní přidává 
nadstandardní části. Používá například hodně vi-
deoukázek a multimediálních prezentací, součástí 
teoretické přípravy je i seminář s dopravním psy-
chologem nebo odborníkem na aktivní i pasivní 
bezpečnostní prvky moderních automobilů. Dalším 
bonusem je lekce s lektorem bezpečné jízdy, který 
studentům vysvětlí základní postupy pro řešení kri-
zových dopravních situací.

Mustang se šesti pedály
Vůz používaný při výuce, již zmíněný Ford 

Mustang GT 5.0 V8 s manuální převodovkou, je 
samozřejmě vybaven homologovanou dvojí sadou 
pedálů, když ta druhá je klasicky umístěna před 
sedadlem spolujezdce a slouží pro případné zása-
hy instruktora. Raritou však je, že instruktor nemá 
k dispozici jen pedál brzdy a spojky, jak to v auto-
školách bývá zvykem – on totiž má i „vlastní“ pedál 
plynu, aby v případě potřeby mohl vůz ovládat i při 
akceleraci. Zmíněný Ford je tak jediným „šestipedá-
lovým“ Mustangem v ČR.

Už když zájemce této školy úspěšně složí zkouš-
ky a dostane řidičský průkaz, ví, že základním ovlá-
dacím prvkem vozu není plyn, ale hlava. A dokáže 
odhadnout rizika spojená s řízením silného sportov-
ního vozu. Aby ale mohl dále řidičsky růst a stal se 
ještě lepším a bezpečnějším účastníkem silničního 
provozu, dostává v rámci školného poukaz na absol-
vování tří akcí ze seriálu Track&Safety, jehož part-

nerem je mimochodem také velký dealer českého 
Fordu, společnost Ford AMB Praha. Seriál probíhá 
na různých autodromech a polygonech v celé ČR 
a pro novopečené řidiče je to jakási vyšší škola jízdy 
pod vedením profesionálních instruktorů. I tady se 
třeba pro nácvik řešení krizových situací na kluzké 
vozovce používá školní Ford Mustang 5.0 V8 GT.

A proč se vlastně provozovatelé 
Autoškoly jinak rozhodli využívat 
jako školní vůz ikonický Ford?

„Protože jsme kromě jiného chtěli ukázat, že 
mladý řidič se zkušeností v řízení výkonného auto-
mobilu už v autoškole je lépe připravený na praktic-
ký život řidiče než ten, který podobnou zkušenost 
nemá. A k tomu se pětilitrový Ford Mustang se 450 
koňmi na zadní nápravě a manuální převodovkou 
skvěle hodí,“ řekl k tomu Martin Apeltauer, jednatel 
Autoškola jinak s.r.o.
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Máte šanci se stát nájemcem 
nejkrásnějšího centra u nás!

Gallery. Jde o automobilové prodejní a výstavní mu-
zeum s více než dvěma sty cestovními, sportovními 
i soutěžními vozy nejznámějších světových značek. 
Unikátní sbírka veteránů, ale i aktuálních modelů, 
umístěná přímo v prostorách outletu, nadchne ne-
jen všechny milovníky motorismu.“

Vyhlídková terasa s interakcí
„Další zážitek je jako ušitý na míru milovníkům 

letadel,“ uvádí Jakub Dlouhý. „Na vyhlídkové te-
rase, ze které jsou zvyklí sledovat právě vzlétající 
a přistávající stroje, naleznou nově velkoplošnou 
obrazovku a nový interaktivní informační systém. 
Návštěvníkům nabídneme nejen úžasný výhled, ale 
i možnost v reálném čase sledovat přistávající i od-
létající letadla, to vše doplněné například o detailní 
informace o letových charakteristikách, nebo live 
přenos komunikace mezi letadlem a řídicí věží ru-
zyňského letiště. Zábavnější místo pro pozorování 
letadel v Praze nenajdete!“

Dinosauria Muzeum Prague
„Dokonalým kontrastem technologického pokro-

ku, který nabízí expozice automobilů i vyhlídková 
terasa, bude unikátní sbírka více než 150 milionů 
let starých fosilií dinosaurů. Dinosauria Muzeum 
Prague bude otevírána postupně v několika fázích,“ 
vysvětluje Jakub Dlouhý. „Ihned po znovuotevření 
našli návštěvníci v outletu originální lebku Trice-
ratopse, doplněnou o interaktivní hru. V polovině 
července bude následovat prostor virtuální reality, 
kde návštěvník na vlastní oči zažije svět plný pra-
věké flóry a fauny. Ve finální fázi na začátku příští-
ho roku nabídne POP Airport kompletní a ucelenou 
expozici, včetně reálných koster dvacetimetrového 

Diplodokuse, obávaného Allosauruse a dalších 
dinosaurů. Půjde o záležitost, která nemá v evrop-
ském prostoru obdoby.“ 

Krytý zábavní park Plopsa
„Asi největší novinkou bude vůbec první krytý 

zábavní park Plopsa v České republice. Na ploše 
10 000 m2 zabaví děti i jejich rodiče například hor-
ská dráha, karusely či dvacetimetrové skluzavka. 
To vše na motivy včelky Máji, Vikingů či pirátů. 
Otevření je naplánováno na konec roku 2021,“ za-
končuje výčet zábavních atrakcí Sales&Marketing 
Director centra.

I outletové centrum musí 
držet krok s digitalizací

„Outlet představuje synonymum výhodného ná-
kupu. Potřebujeme být na očích našim zákazníkům 
všude, kde se pohybují, a oblast onlinu není výjim-
kou. Proces komunikace s návštěvníkem musí být 
kontinuální od prvního oslovení přes on-line až po 
jeho návštěvu POP. 

Po roce fungování se značkou nás již zná zhru-
ba třetina české populace. Je to skvělé číslo za tak 
krátký čas, ale v úsilí být blíže našim zákazníkům 
nepolevujeme… Podařilo se nám nastartovat nový 
trend, jak propojit online shopping s tím, co nabízejí 
klasické kamenné obchody. Stačí se podívat na naše 
hlavní kanály Facebook a Instagram. Tempem růstu 
počtu fanoušků, a především počtu interakcí, porá-
žíme prakticky všechny

konkurenty na trhu,“ uvádí s pýchou Jakub Dlou-
hý. „Pozornějším jistě neunikla nová sekce našeho 
webu, a to blog POP lounge. Přináší nejen atraktivní 
obsah pro naše fashion fanoušky, ale zároveň umož-
ňuje naplňovat naše očekávání v oblasti performan-
ce marketingu. Spolupracujeme s influencery malý-
mi svým dosahem i těmi největšími. S Darou Rolins 
začala spolupráce při oslavách našich prvních naro-
zenin a budeme v ní pokračovat i v budoucnu.

Založili jsme nově i náš profil na LinkedIn s cí-
lem zlepšit komunikaci s našimi leasingovými part-
nery a korporátní sférou.“ 

Prodávejte tam, kde si Vás budou vážit!
„Vyjmenovali jsme dva pilíře, na kterých naše 

centrum pevně stojí a bude stát – zážitek a komuni-
kace se zákazníkem. Třetím důležitým a neodmysli-

telným základem je kvalitní nabídka a servis v cent-
ru,“ definuje benefity pro nájemce Leasing Director. 
„Chceme být proto zajímaví nejen pro návštěvníky, 
ale také pro naše nájemce. Jsme stále na začátku 
naší cesty. Uvědomujeme si, že aktuální situace 
v retailovém businessu není jednoduchá, a protos 
našimi nájemci intenzivně komunikujeme a sna-
žíme se jejich aktuální potřeby řešit. Společně na-
cházíme cesty, jak eliminovat rizika a to i operativní 
restrukturalizací platby nájemného založené na ob-
ratech nájemce. Jde nám o společný a oboustranně 
výhodný business. S našimi stávajícími nájemci 
i těmi, kteří v tuto chvíli přicházejí, chceme budo-
vat férový vztah dlouhodobých obchodních part-
nerů, neboť jsme takříkajíc na jedné lodi. Víme, co 
chceme a jsme odhodláni to zrealizovat,“ končí svůj 
výklad vizí POP Petr Vosmík a pro čtenáře dodává: 
„Pojďte prodávat tam, kde si Vás budou vážit…“ 

Premium Outlet Prague Airport bylo v roce 2018 vyhlášeno nejkrásnějším nákupním centrem v České republice. V de-
signovém interiéru stylizovaném do ulic Staré Prahy na návštěvníky čeká více než 70 obchodů a 200 prémiových 
značek s celoročními slevami 30 až 70 %. 

Premium Outlet Prague Airport je stále velmi 
mladá značka. Během roku fungování pod bran-
dem POP se jí však podařilo několikanásobně 
zvednout povědomí nejen o značce samotné, ale 
i o skvělých značkách a obchodech, které toto krás-
né obchodní centrum nabízí. Mnozí asi víte, že his-
toricky tato budova a oblast neměla zrovna na „rů-
žích ustláno“. Celý projekt musel být resuscitován 
z hluboké klinické smrti a i po otevření vykazoval 
jisté porodní bolesti, které bylo nutné časem a pílí 
je překonat.

Vlastník centra, investiční skupina Kaprain, měla 
však již i před krutou ránou, způsobenou korona-
virem, smělé dlouhodobé plány směrem k enter-
tainmentu. Od těchto plánů rozhodně neustupuje, 
naopak je nyní zintenzivňuje a veškerou snahu upí-
ná k co nejrychlejší realizaci.

Od Sales&Marketing Directora Premium Outlet 
Prague Airport se dozvíte, proč bude toto centrum 
atraktivní nejen pro návštěvníky, ale i nájemce! 

Pro návštěvníky zážitek spojený s nákupy
„Všem nám kolem marketingu a retailu je jedno-

značně jasné, že v období po pandemii kamenný 
obchod bude muset provázet řada změn. Bohužel 
nevíme přesně, jak se změní nákupní chování lidí, 
co ale víme, je, že přežijí pouze ti, kdo budou na 
nové výzvy připraveni a budou mít jasnou vizi jak 
uspokojit očekávání zákazníka,“ říká Jakub Dlouhý, 
Sales&Marketing Director. „POP Airport ten posun 
do nové éry retailu v podstatě plánoval, nyní ho jen 
modifikuje a urychluje. Tento posun kopíruje je-

den z hlavních trendů v retailu, který vnímáme, že 
obchodní centra budou muset nabízet víc než jen 
nákup, ale budou muset přinášet novou hodnotu – 
zážitek,“ dodává Petr Vosmík, Real Estate Director 
Premium Outlet Prague Airport.

Engine Classic Cars Gallery
„Již před vypuknutím koronavirové pandemie 

jsme již jako první vlaštovku reflektující aktuální 
trendy v oblasti retailu – zážitek jako součást ná-
kupního procesu – vypustili Engine Classic Cars 

Petr Vosmík
Real Estate Director
petr.vosmik@kaprain.cz

Jakub Dlouhý
Marketing Director
jakub.dlouhy@kaprain.cz
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Q RANCH u pramene Dyje 
Ranč v Bezděkově nabízí dovolenou v koňském 
sedle i bez. Ubytování je v apartmánech hotelo-
vého typu, v penzionu nebo jen v běžné turistické 
třídě, vybere si každý. Majitelé ranče nabízejí vy-
jížďky na koni pro úplné začátečníky i pokročilé 
jezdce, výcvik na jízdárně, vícedenní pobyty za-
měřené na westernové ježdění, ale také pořádá-
ní firemních a společenských akcí. Ustájí vám tu 
i vlastního koně. Pro zpestření programu je v are-
álu možnost rybolovu, grilování či ochutnávky vín 
v kombinaci s nakládanými sýry. 

Tipy na výlety
•  Roštejn – šestihodinový výlet  

na koni pro zkušené jezdce 
• Třešť (8 km)
• Telč (11 km)
www.qranch.cz

Hospodářský dvůr Bohuslavice 
Jezdecké centrum najdete i v Bohuslavicích u Tel-
če. K dispozici je ubytování v penzionu, restaura-
ce, sportovní i turistická stáj, hipoterapie. Můžete 
jezdit na koni, oslu či poníkovi nebo vyzkoušet 
jízdu s bryčkou. Můžete zde strávit dovolenou, 
uspořádat firemní akci či školu v přírodě. Pobyt 

si můžete zpestřit rybařením, návštěvou pálenice 
nebo venkovní posilovny. 

Tipy na výlety
•  Nová Říše (2 km) – klášter, novoříšská kera-

mika s možností malování
•  Telč (12 km) – rozhledna Oslednice s výhle-

dem na město památek UNESCO, Velkopa-
řezitý rybník, kemp Řásná

www.hospodarskydvur.cz

Džekův ranč
Dovolenou či pracovní schůzky v tiché pohodě 
rodinného penzionu na pomezí Žďárských vrchů 
a Železných hor nabízí ranč s restaurací, minipivo-
varem i jízdárnou. Zkušení instruktoři jízdy na koni 
se věnují začátečníkům. Zdatnější jezdci si užijí vy-
jížďky po malebném okolí, v sedle i v kočáře.

Tipy na výlety
•  Krucemburk – pamětní síň a hrob malíře 

Jana Zrzavého
•  Chráněná alej Staré Ransko
•  Naučné stezky Sobíňov, Údolí řeky Doubra-

vy
•  Chotěboř – Čertův stolek, skalní vyhlídka 

v údolí řeky Doubravy
www.dzekuvranc.cz

Klid z koňského hřbetu
Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Souhlasíte? Nebo jste to ještě nezkusili? Tak neváhejte, vždyť vše-
chno je jednou poprvé. Kůň je obdivuhodné, inteligentní zvíře a přímý kontakt s ním vám přinese nezapomenutelný 
zážitek. Na Vysočině je spousta jezdeckých stanic i s ubytováním, kde můžete pro vaše zaměstnance získat základní 
jezdecký výcvik. Zkušení koňáci si mohou koně půjčit a využít třeba i zdejší jezdecké stezky. A věřte, až vyrazíte na 
vyjížďku malebnou krajinou Vysočiny, všechny pracovní starosti hodíte za hlavu a bude vám fajn.

Statek Blatiny
Přímo rodinné péče se dostane hostům statku 
v Blatinách u Sněžného u Nového Města na Mo-
ravě. Světnice U Paňmámy totiž nabízí poctivou 
českou kuchyni, již ocenil i Lukáš Hejlík ve své 
Gastromapě. Vyjížďky na koních nádhernou kra-
jinou Žďárských vrchů ocení jak začátečníci, kteří 
mohou využít nabídky výcviku, tak zkušení jezdci. 
Někoho zláká i vyjížďka v kočáře. 

Tipy na výlety
•  Nové Město na Moravě (17 km) – Vysočina 

arena, singletracky, Horácké muzeum s ex-
pozicí Strašidelné podzemí

•  Jimramov (6 km) – zřícenina hradu Štarkov, 
vrchol Prosička

• Vesnická památková rezervace Krátká
www.statek-blatiny.cz

Resort Svatá Kateřina 
Léčivý pramen sv. Kateřiny u Počátek, jehož vo-
dou se dle Hájkovy kroniky léčila už vojska Jana 
Žižky, čistý vzduch, pozitivní energie, právě v ta-
kovém místě vznikly lázně a nyní se zde nachází 
Resort Svatá Kateřina. Nabízí ubytování, zdravé 
jídlo, wellness, ájurvédskou terapii, kamenný 
kruh a v neposlední řadě i turistickou stáj. Zájem-
ci o jízdy na koni mohou začít základním výcvi-
kem a pokračovat několikahodinovými výlety do 
lesů a luk v okolí. Nechybí ani nabídka vyjížďky 
s kočárem taženým koňmi. Mimo aktivit s koňmi 
si lze zahrát golf, zacvičit jógu, užít si další sporty.

Tipy na výlety
•  Kamenný kruh druidů  

(novodobá replika megalitické stavby,  
místo pro intenzivní relaxaci)

•  Naučná stezka K pramenům Počátek a okolí 
(pramen sv. Kateřiny, pramen řeky Jihlavy, 
pramen sv. Markéty, pramen sv. Vojtěcha)

www.katerinaresort.cz

Humpolecká
8SMIČKA

Hlavním cílem všech aktivit instituce je zpro-
středkování výtvarného umění široké i odborné 
veřejnosti skrze výstavy, publikace, vzdělávací pro-
gramy, doprovodné akce a mnoho dalšího. 8smič-

Navštivte Vysočinu  
- kraj malebné přírody, koní i umění!

Vysočina Convention Bureau 
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 603 488 100
E-mail: info@vysocinaconvention.cz 

www.vysocina-konference.cz

Milovníci moderního a současného 
umění najdou hned na kraji Vysočiny 
v Humpolci zónu pro umění 
8SMIČKA, která sídlí v bývalé textilní 
továrně. Nedaleko dálnice D1, na půli 
cesty mezi Prahou a Brnem, je snad-
no dostupným, zajímavým, a proto 
ideálním místem pro pořádání kon-
ferencí. Stala se ojedinělým kultur-
ním místem v areálu, jenž si udržel 
industriální ráz.

ka je komunitním aktérem nejen na poli veřejného 
prostoru, kdy aktivity přesahují i mimo zdejší zónu, 
mnohdy i do dalších měst a napříč republikou. 
Krom výstav a uměleckých knih zdejšího nakla-
datelství zde najdete kavárnu, knihkupectví i sbír-
kovou expozici. 8smička je místem, kde se stírají 
rozdíly mezi velkými a malými městy, je místem 
pro dialog a diskusi, místem setkávání lidí i světů.

Aktuálně v 8SMIČCE zhlédnete výstavu Bylo 
nebylo nebylo bylo – Sklo. Trvá přes celé letní 
prázdniny až do 20. září. Jejím cílem není předsta-
vit ucelenou sklářskou tvorbu, ukázat celou škálu 
technik práce se sklem nebo vlastnosti materiálu. 
Ukazuje sklo v jakékoli podobě – volné, užité, histo-
rické i současné, od známých či teprve začínajících 
umělců. Důležité je, že vystavená díla jsou schopna 
tlumočit a ilustrovat obecnější témata spojená s dě-
jinami a vývojem sklářství.

Pro vaši firmu, klienty i partnery a pro účely 
konferencí 8smička připraví na míru umělecký pro-
gram spojený s komentovanou prohlídkou architek-
tury i výstav a sbírky - neotřelý teambuilding. 

8smicka.com

Foto:
Nadační fond 8smička,
Eva Bystrianská.
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25 let s vášní pro balíky 
již po dvě generace

Začátky plné vzpomínek
Není tomu tak dávno, kdy u nás zásilkové služ-

by neexistovaly. Samozřejmě tu byla standardní 
pošta a vybrané spediční společnosti rozvážely 
balíky pouze okrajově. Na první pohled v posled-
ní dekádě minulého století nebylo takovéto služby 
zapotřebí. O to odvážnější krok se rozhodlo udělat 
společenství sedmi vlastníků, kteří zřídili v každém 
kraji přepravní depo a v roce 1995 založili firmu 
PPL CZ, jejíž náplní byla zpočátku přeprava zásilek 
pouze mezi firmami. „V té době jsem byl jedním ze 
společníků a měl jsem na starost zřízení a fungová-
ní pobočky na severní Moravě. Konkurence téměř 
nebyla a na začátky vzpomínám rád, přestože jsme 
začínali tak trochu v polních podmínkách. Pamatuji 
si, že první válečková dráha na balíky byla v pod-
statě lidský řetěz, data o zásilkách se posílala na 
disketách a zboží nebylo možné vyložit, dokud řidič 
disketu nepředal zákazníkovi a data se nenačetla,“ 
popisuje Pavel Horák.

Společnost PPL začínala se 100 lidmi, mezi které 
se počítali pracovníci v kancelářích, řidiči i manipu-
lanti, a k dispozici bylo 40 aut. „Tehdy se k přepravě 
používalo, co se jen dalo. Museli jsme být kreativní. 
Pamatuji si dokonce na auto bez korby, které jezdi-
lo jako valník, a když pršelo, balíky jsme přikryli 
celtami. Dnes jsou už nároky samozřejmě někde 
jinde,“ vzpomíná Horák. Dnes PPL zastřešuje 700 
kmenových pracovníků, 360 externích pracovníků 
a 1 800 řidičů.

Rozhodnutí, zda má cenu jít dál
Prostředí logistiky nebylo pro Pavla Horáka nic 

nového, protože přišel do PPL z pozice generální-
ho ředitele ČSAD, kde začínal jako mechanik na 
osobní a autobusové dopravě. I přes jeho manažer-
ské zkušenosti však nebylo snadné trh přesvědčit, 
aby začal nové zásilkové služby využívat. Z toho 
důvodu, zhruba po roce fungování, začala řada spo-
lečníků uvažovat o ukončení činnosti. „V tu chvíli 
jsem měl na vybranou. Buď to také zabalím, nebo 
odkoupím ostatní pobočky a pokusím se něco vy-
budovat. Zvolil jsem druhou variantu, protože jsem 
již tehdy věřil, že služba tohoto typu má u nás bu-

doucnost a je jen otázkou času, než se uchytí. V té 
době jsem měl 45 tisíc na vkladní knížce a vše jsem 
si musel půjčit. Během následujících tří let jsem se 
stal majitelem všech ostatních poboček a společ-
nost zastřešil na pozici generálního ředitele. Mým 
cílem bylo najít lidi, kteří by pracovali srdcem jako 
já a práce pro ně nebyla pouhým prostředkem, jak 
si vydělat. Velkou oporou mi byla také má žena, se 
kterou jsem společně pracoval. Zastávala pozici 
hlavní účetní. Právě těmto lidem přičítám velký kus 
úspěchu, že se nám postupně podařilo vybudovat 
úspěšnou firmu. Provoz PPL jsme v roce 1995 po-
křtili zasláním prvních balíků mezi krajskými depy. 
Jejich obsahem nebylo nic jiného než blahopřání ke 
startu a lahev vína. V začátcích s námi firmy posí-
laly drobné i těžší zásilky mezi sebou, ale vesměs 
omezeně. Jakmile však zákazníci vyzkoušeli naši 
službu a zjistili, že je kvalitní a funguje, postupem 
času objemy rostly a s nimi i druhy zásilek. Podařilo 
se nám vysvětlit českým podnikatelům, že doručení 
do druhého dne je pro ně skutečnou výhodou, a ne-
musí tak spravovat například mezisklady,“ přibližu-
je situaci zakladatel.

Balíkový trh neustále roste
Z počátku nového tisíciletí neustále rostoucí ob-

jemy balíků nutily společnost přesouvat vybraná 
depa třeba i třikrát ročně a navyšovat tak kapacity. 

„Dostali jsme se až do fáze, kdy bylo třeba intenziv-
ně zafinancovat a vybudovat centrální překladiště 
s prvotřídními technologiemi, abychom si na trhu 
udrželi svoji konkurenceschopnost. V dnešní době 
mohou být v tomto odvětví úspěšné pouze ty firmy, 
které mají silné zázemí a nebojí se investovat. Z to-
hoto důvodu jsem se rozhodl pro prodej společnosti 
jedničce na světovém trhu – Deutsche Post DHL 
a zůstal jsem v čele na pozici generálního ředitele. 
Díky tomuto kroku jsme zároveň mohli rozšířit své 
služby do zahraničí. I přes určité obavy mých teh-
dejších nadřízených jsem také prosadil zavedení 
nové služby a adaptaci PPL na doručování balíků 
soukromým osobám. Jsem vděčný, že mě tehdy můj 
instinkt nezklamal. Předpokládal jsem, že se právě 
do našich krajin velmi brzy přesune západní model 
oblíbeného nakupování přes internet.“ Pan Horák 
se nepletl. V současné době tvoří doručování zboží 
z e-shopů na soukromé adresy kolem 60 % všech 
zásilek PPL a tento segment i nadále neustále roste. 

Výměna generací ve vedení firmy
Od roku 2002 měl Pavel Horák po svém boku ve 

firmě i syna Petra, který se za dlouhá léta vypraco-
val od brigádnické pozice u tisku etiket až na pro-
vozního ředitele v roce 2016, kdy se otec rozhodl 
svoji funkci opustit. V loňském roce se do čela spo-
lečnosti postavil Petr Horák.

„Při nástupu na pozici svého otce jsem cítil velký 
respekt a také zodpovědnost. PPLáci jsou tým skvě-
lých lidí s modrým srdcem a je pro mne obrovský zá-
vazek je nezklamat a navázat na historické úspěchy 
PPL a hlavně nás přenést do světa 21. století, kdy 
před námi stojí digitální a ekologická výzva. Tuto 
funkci jsem se rozhodl přijmout s vidinou, že budu 
mít možnost napřímo ovlivnit dění ve firmě a uvést 
věci, o kterých s kolegy mluvím a přemýšlím, v reali-
tu. Prvním krokem byla porada širšího managemen-
tu firmy, kdy jsme diskutovali další možné kroky, 
tržní příležitosti, hrozby i slepé uličky. Myslím, že se 
nám na závěr našich setkání podařilo sjednotit naše 
myšlení a stanovit strategii, která nás posune, kam 
potřebujeme. Po prodeji společnosti totiž procházela 
PPL obdobím silného růstu, ale ruku v ruce také tur-

Tachov 1998 – Vlado Žák (tehdejší ředitel 
depa České Budějovice) a Lada Kochaníčková 
(v té době vedoucí depa Brno, nyní v PPL jako 
samostatný odborný referent)

Kdo by neznal PPL. Doručovací společnost, která přepravuje balíky do druhého dne mezi firmami i spotřebiteli. Málok-
do ale tuší, že za jejím úspěchem stojí zajímavý příběh a nebývalé úsilí dvou výjimečných mužů, otce a syna. O cestě 
PPL jsme hovořili se zakladatelem Pavlem Horákem a jeho synem Petrem Horákem, který je v současné době na pozici 
generálního ředitele PPL.

Petr Horák,
současný generální ředitel

a Pavel Horák, zakladatel PPL
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Celý VR trh se za poslední rok výrazně posunul 
nejen v oblasti hardware, ale i stran softwaru. Vý-
robce například představil nový headset HTC Vive 
Cosmos, který snížil náklady na pořízení virtuální 
reality a usnadnil její první instalaci. Přinesl totiž 
zážitek virtuální reality bez potřeby základnových 
stanic, čímž znatelně usnadnil její použití. Celý 
systém sledování zařízení v místnosti se podařilo 
zabudovat přímo do headsetu. Cosmos se v prosto-
ru orientoval díky využití inside-out technologie 
založené na šesti integrovaných kamerách, které 
navíc sledovaly i ovladače. Stal se tak pro jednodu-
chost použití a příznivější cenu velmi oblíbeným. 
HTC si ale pro fanoušky připravilo ještě důležitou 
novinku a tou je modularita celého řešení.

Již při uvedení headsetu výrobce přislíbil, že 
bude možné rozšiřovat a upravovat jeho schopnos-
ti s pomocí výměnných modulů. Sliby se naplnily 
a postupně do prodeje přichází řada rozšíření, které 
například umožní profesionální práci v rozšířené 
realitě díky průhledovým kamerám s vysokým roz-
lišením a širokým zorným polem. Nechybí ani mo-
dul pro kompatibilitu se základními stanicemi, které 
známe z původního HTC Vive, nebo HTC Vive Pro. 
Právě modul pro sledování pohybu pomocí základ-
nových stanic dal navíc vzniknout nové variantě 
HTC Vive Cosmos Elite, určené těm nejnáročnějším 
hráčům. S jeho pomocí výrobce nabídl nekompro-
misní tracking v kombinaci s nejvyšší kvalitou obra-
zu v segmentu spotřebitelských headsetů. Nechybí 

Budoucnost
virtuální reality

samozřejmě ani podpora bezdrátového adaptéru 
HTC Vive Wireless. V případě jiných řešení by bylo 
pro stávající uživatele trpkou zprávou, že výrobce 
přišel s novinkou, která převyšuje schopnosti jejich 
zařízení, ale v případě majitelů HTC Vive Cosmos 
tomu tak není. S modulární konstrukcí mohou svůj 
headset snadno vylepšit prostým dokoupením pří-
slušeného čelního panelu.

Výměnné moduly jsou revoluční nejen z důvodu 
snížení nákladů na pořízení virtuální reality, ale 
především pro prodloužení její morální životnosti 
v období překotného vývoje. Navíc nabízí větší mo-
bilitu celého zařízení. Malé společnosti například 
mohou aplikace a programy, ve kterých pracují, po-
užívat v kanceláři s maximální přesností externího 
sledování pohybu a pro prezentace mimo zázemí 
využít modul s kamerami. Očekávaný XR modul 
pak umožní prezentace a práci i s využitím rozšíře-
né reality. 

Domácí uživatelé pak budou nadšeni nejen z no-
vých možností headsetu a z jeho bezkonkurenční 
všestrannosti. Výrobce jim totiž nyní nabízí přístup 
k obrovskému množství nejrůznějších zážitků a her 
prostřednictvím předplatného Infinity v obchodě 
Viveport, které přikládá k headsetu Cosmos Elite 
na 6 měsíců zdarma. Při pořízení si tedy mohou být 
jisti dostatkem zajímavého obsahu a díky výměn-
ným modulům i připraveností na budoucnost. Tu 
má totiž virtuální realita zářnou.

Hana Kremlová, Sales Manager CZ&SK
hana_kremlova_ext@htc.com

Jan Frič, PR
jan.fric@whispr.cz

podle

Značku HTC sledujeme již delší 
dobu. Naposledy jsme se věnovali 
příklonu výrobce k virtuální realitě 
a budeme v tom pokračovat. 
Tchajwanský výrobce totiž v dnes 
tolik populární oblasti neustále 
přináší další a další novinky.

bulencemi, které byly provázeny postupnou trans-
formací procesů a struktury tak, abychom zapadli 
do světa naší matky DPDHL. Vznikly nám tak určitě 
technologické a rozvojové dluhy. Společnými silami 
se nám však podařilo sestavit jasnou strategii, která 
vychází z naší vášně pro balíky a všeho, co se kolem 
nich děje. Odtud i hlavní motto letošního významné-
ho výročí firmy. Jednotlivé vedoucí pracovníky neu-
stále motivuji k tomu, aby s vášní pracovali a rozd-
mýchávali vášeň pro balíky dále ve svých týmech. 
Dnes a denně totiž vidím, že úspěch firmy je zalo-
žený vždycky na tom, zda jsou zaměstnanci oddání 
firmě na 100 %. Jejich spokojenost a zápal pro práci 
jsou proto klíčové, a tak jsme se nejprve zaměřili na 
rozvoj pracovního prostředí a zjednodušování pro-
cesů. Ve druhém kroku jsme pak náš management 
posílili v oblasti leadershipu a zavedli v týmech 
postupy podporující rozvoj diskuze, zpětné vazby, 
hledání nápadů a neustálého zlepšování našich ka-
ždodenních činností. Ona každá uspořená vteřina 
je v dnešním rozsahu v procesech PPL neskutečně 
vidět na spokojenosti zaměstnanců, zákazníků i ve 
financích. Takovýto přístup zde v posledních letech 
trochu chyběl. Jinými slovy, pokud budeme napříč 
organizací otevřeně komunikovat, poslouchat se 
a navzájem se respektovat, úspěch je zaručen. Vě-
řím, že změny a přístup, které se snažím prosazovat, 
se zatím daří a utvářejí společnost k lepšímu. O to 
více se cítím zavázán, aby tomu tak bylo i nadále,“ 
popisuje svoji vizi Petr Horák, generální ředitel PPL.

Budoucnost je bezkontaktní doručení
V současné době zajišťuje PPL balíkovou pře-

pravu firemním i soukromým zákazníkům. Jak již 
bylo zmíněno, nejrychleji rozvíjející se segment na 
trhu tvoří v současnosti e-commerce, tedy dodávání 
zboží příjemcům na soukromou adresu. Jak objem 
balíků stoupá, v posledních letech rostou výdejní 
a podací místa jako houby po dešti, jelikož nabíze-
jí efektivní a hlavně flexibilní způsob vyzvednutí 
či podání zásilky. Příjemce nemusí čekat doma na 
telefonát od řidiče, ale vyzvedne si zboží, kdy a kde 

mu právě vyhovuje. PPL disponuje téměř 2 000 PPL 
Parcelshopy. „Výdejní a podací místa za mě předsta-
vují jednoznačně trend, který plánujeme v nejvyšší 
možné míře podpořit. V uplynulém roce jsme do-
konce otevřeli dva firemní PPL Parcelshopy, přímo 
pod naší správou, a to na pražském metru Prosek 
a Bořislavka. Již nyní připravujeme v koordinaci 
s DPDHL projekt úložných boxů, PPL Parcelboxů, 
které začneme implementovat v příštím roce. Tento 
způsob bezkontaktního doručení má do budoucna 
své opodstatnění i v kontextu se současnou situací,“ 
uvádí generální ředitel a doplňuje: „Když k nám 
koronavirus přicházel, zpočátku jsem se obával, 
že nás nadlouho zabrzdí, ale naopak se z něj stal 
urychlovač změn. Řada příjemců si navykla naku-
povat na e-shopech a mnoho firem, které to dosud 
nevyzkoušely, začalo prodávat online. Věřím, že 
tento přístup ve velké míře přetrvá a důraz bude 
kladen již na zmíněné bezkontaktní flexibilní doru-
čení. Kromě toho vidím velký potenciál i ve službě 
večerního doručování. Mnoho lidí nemá možnost si 
zásilku poslat do práce a doma jsou k zastižení až 
v pozdějších hodinách. Už teď je tato služba frek-
ventovaně využívána například pro doručení urči-
tého typu potravin nebo velkých balení krmiv pro 
zvířata,“ uvádí generální ředitel.

Plány firmy v rámci  
společenské odpovědnosti

PPL v době koronaviru umožnila lidem posílat 
zdarma roušky prostřednictvím svých služeb dob-
ročinným a zdravotnickým zařízením. Přepravila 
tak více než 25 tisíc roušek a pomohla mimo jiné za-
jistit jejich dostatečný počet pro nejstarší dobročin-
nou organizaci u nás - Charitu Česká republika. PPL 
má však v plánu i další projekty na poli CSR. „Do 
budoucna bychom se chtěli zaměřit více na aktivity 
spojené s udržitelností a eliminací CO2. Prozatím 
jsme maximálně zredukovali veškeré papírové pro-
cesy a přesunuli je na elektronickou formu. Také 
připravujeme projekt aut na alternativní pohony či 
nákladní kola,“ popisuje plány Petr Horák.

Společnost PPL získala již třetí rok po sobě ti-
tul Nejdůvěryhodnější značka roku v kategorii 
Balíkové služby, což odráží její profesionalitu ve 
svém oboru. „Rád vidím, že veřejnost vnímá naši 
značku právě tímto způsobem. Osobně bych chtěl 
veřejnosti ještě o něco více poodhalit naši interní 
kulturu založenou na lidech a poukázat na práci 
všech týmů, která je klíčová pro rychlé a kvalitní 
doručení balíků, ale zůstává skryta očím veřejnos-
ti. Přál bych si a věřím, že tento moment nastane 
spíše dříve nežli později, aby se ještě více pozvedlo 
vnímání práce našich řidičů a pracovníků v očích 
širší veřejnosti a přiblížili jsme se například stan-
dardu Německa, kde být doručovatelem znamená 
vážené povolání jakožto součást kritické infra-
struktury státu. Právě v době koronakrize se pře-
se všechno PPL nezastavila a naši řidiči a řidičky 
doručili neuvěřitelné 4 miliony zásilek. Historický 
rekord PPL. Tito pracovníci se tak právem řadí po 
bok hrdinů těchto nelehkých dní a patří jim mé ob-
rovské uznání za skvěle odvedenou práci!“ uvádí 
Petr Horák.

Na závěr pár slov zakladatele
„Kdybych se měl zpětně ohlédnout za tím, jaké 

rozhodnutí se mi povedlo a nepovedlo, jsem šťast-
ný, že jsem tehdy zariskoval a PPL nenechal pad-
nout. Také vidím jako dobré rozhodnutí, že jsem se 
vždy snažil naslouchat specialistům ve svém oboru. 
Každý jsme dobrý na něco jiného. Žádnou chybu, 
které bych litoval, si asi nevybavuji. Maximálně 
jsem mohl udělat něco o trochu rychleji, ale té práce 
bylo tolik, že už více času zkrátka nezbývalo. Tehdy 
mi spaní připadalo jako zbytečná činnost. Jsem také 
rád za rodinný a přátelský kolektiv, jaký se ve firmě 
podařilo vybudovat. Tuto firemní kulturu se, věřím, 
podařilo zachovat i do dnešních dní a dělá firmu 
PPL právě tím, čím je. Vše je totiž o lidech a já jsem 
hrdý, když mohu vidět svého syna v čele takovéto 
společnosti, kterou vede tím správným směrem,“ 
zakončuje Pavel Horák, zakladatel, bývalý majitel, 
generální ředitel a z velké části i srdce PPL.

V současné době disponuje 
PPL 20 depy a centrálním 
překladištěm v Říčanech



Než jste se stal výkonným ředitelem 
společnosti Canon pro region 4CE, zastával jste 
tutéž funkci po dva roky v maďarském Canonu, 
střední Evropu tedy znáte velmi dobře. 
Jak náročné bylo sladit fungování Canonu 
v jednotlivých zemích během pandemie?

V rámci regionu Canon EMEA, tedy Evropy, 
Středního východu a Afriky, bylo vloni rozhodnuto 
spojit čtyři středoevropské země pod společné ve-
dení. Oficiálně jsme takto začali pracovat od 1. led-
na 2020, ale hned v březnu přišla pandemie a krize. 
Nejprve jsme tedy v rámci regionu museli nastavit 
jednotlivé procesy a týmy sjednotit. Rád lidi spojuji, 
takže to pro mne tak těžký úkol nebyl.

Dalším klíčovým elementem bylo zavedení jed-
notné struktury managementu. Byl jsem zvolen do 
funkce výkonného ředitel a bylo na mě, abych si 
vybral své lidi z už existujících a fungujících regi-
onálních týmů. Rozhodl jsem se obklopit lidmi, ze 
kterých jsem cítil opravdový hlad po tom, aby regi-
on 4CE úspěšně fungoval, a to mi hodně usnadnilo 
život.

Zároveň jsme se shodli, že obchodní, marketin-
gová a servisní oddělení zůstanou nadále spravo-
vána lokálně. Nechtěli jsme nijak ohrozit vztahy se 
zákazníky, které se v každé ze čtyř zemí budovaly 
po mnoho let. A zároveň takto oceňujeme i rozdíly 
mezi jednotlivými trhy, které je třeba respektovat. 

Canon
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v regionu 4CE roste
a zlepšuje se,
i v těchto časech

Jaap van ‘t Ooster  (61)

V tiskařském průmyslu se pohybuje od roku 1983, kdy ve firmě 
Océ pracoval na manažerských pozicích v týmu výzkumu 
a vývoje. Přispíval k transformaci směrem k digitálnímu 
tisku a kopírování, později byl zodpovědný za strategii 
velkoformátového tisku a produktové portfolio. 

Jako člen pěti integračních týmů slučoval obchodní a servisní 
týmy Océ a Canonu v Japonsku, Asii, Oceánii a regionu EMEA. 
Po integraci pracoval na různých pozicích v Canon EMEA 
a následně byl pověřen řízením Canonu v Maďarsku. Od 
začátku roku 2020 je výkonným ředitelem Canonu pro region 
4CE, kam patří i Česká republika.

Je vášnivým fotografem v nejrůznějších oblastech, nejvíce 
jej ale zajímá akční fotografie. Mezi své koníčky řadí i rodinu, 
kterou tvoří jeho žena Henriëtte a děti Jelle, Sanne a Lotte.

Nizozemec Jaap van ´t Ooster převzal vedení regionu Canon 4CE, jehož 
součástí je Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jen pár týdnů před 
tím, než pandemie uvrhla celý svět do krize. V našem rozhovoru mluví o tom, 
jak se všechny země s novou situací vypořádaly jako jeden tým a s pozitiv-
ním přístupem. Podělí se také o svou vizi, jak může Canon v regionu přispět 
k úspěšnému překonání technologických výzev budoucnosti. „Díky sjedno-
cení Canonu v regionu 4CE můžeme dále optimalizovat své procesy, ale pře-
devším dokážeme dopřát našim zákazníkům a partnerům ještě lepší služby 
a podporu,” říká van ´t Ooster.

Společnost Canon není jen 
inovátorem a špičkovým 
výrobcem fotoaparátů, ve 
světě i v ČR si vydobyla pověst 
také významného dodavatele 
tiskových a zobrazovacích 
technologií. Uspokojí jak potřeby 
profesionálních poskytovatelů 
tiskových služeb, tiskaře knih, firmy 
všech velikostí a preferencí, ale 
i domácnosti. 

Tisková řešení značky Canon 
nabízejí pokročilé funkce 
s jednoduchým ovládáním 
a nízkými náklady na provoz. 
Zákazníci nyní také více docení 
možnost bezpečného vzdáleného 
ovládání tiskových zařízení značky 
Canon, kupříkladu přes mobilní 
telefon.

Canon je však v ČR také 
synonymem profesionálních 
služeb v oblasti digitalizace. 
Provozuje Delivery Centra v Praze 
a Ostravě, kde se digitalizují 
faktury a další dokumenty mnoha 
velkých českých i zahraničních 
firem, ale třeba i kompletní archiv 
finské katolické církve. 

Canon v Česku:
nejen fotoaparáty,
ale i bezkonkurenční  
tisková řešení
a digitalizační centra
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Je trh v České republice pro Canon v něčem 
odlišný od ostatních v regionu 4CE? 

Trhy napříč Evropou, na Západě, v jižní Evropě 
a samozřejmě i ve střední Evropě mají mnoho spo-
lečných znaků. Musíme nicméně brát v potaz také 
rozdílný historický vývoj – pro všechny země v regi-
on 4CE je společné, že si musely projít obdobím ko-
munismu. Co se týče průmyslu, Česko a Slovensko 
jsou opravdovým středobodem automobilové výro-
by, v Maďarsku jsou zase více zaměřeni na služby. 
A Poláci, ti jsou ze všech čtyř zemí asi nejvíce na-
před, co se napojení na evropský trh týče.

Jakou máte vizi pro společnost 
Canon v České republice?

Když se bavíme o vizi, musíme se bavit o širších 
souvislostech. Z nich se skládá celkový obraz – 
a tím je pro mě celý region 4CE. Proto se vždy sám 
sebe ptám: Co mohu udělat pro region 4CE? Oprav-
du bych chtěl, aby jednotlivé týmy profitovaly ze 
vzájemné propojenosti, více než tomu bylo v minu-
losti. Moc mě těší, jak rychle jsme si osvojili otevře-
né sdílení informací z jednotlivých zemí v regionu. 
Díky tomu máme všichni přístup k datům, pracov-
ním postupům a pozitivním i negativním zkušenos-
tem ze všech trhů v rámci 4CE.

Canon je doma ve všech zemích střední Evropy 
už mnoho let. A do budoucna chceme, aby naše 
přítomnost byla ještě výraznější a náš přístup ještě 
efektivnější, než byl před vytvořením jednotného 
regionu. Díky sjednocení Canonu v regionu 4CE 
můžeme dále optimalizovat své procesy, ale přede-
vším dokážeme dopřát našim zákazníkům a partne-
rům ještě lepší služby a podporu.

Pojďme zpátky k pandemii a krizi. Ovlivnila tato 
situace produkci a distribuci produktů a služeb 
společnosti Canon?

Samozřejmě, ovlivnilo a ovlivňuje nás to jako 
asi každého, a to profesně i osobně. Pokud jde o sa-

motnou výrobu produktů Canon, tak tam se naše 
diverzifikace dodavatelského řetězce ukázala jako 
naprostá nezbytnost. Už není možné spoléhat na 
výhradní produkci zboží v Asii. Díky tomu, že jsou 
naše výrobní kapacity rozprostřeny po celém svě-
tě, se můžeme i přes současnou situaci a veškerá 
omezení nadále pyšnit skvělou dostupností našich 
produktů. Troufnu si říci, že jsme byli i během krize 
schopni zásobovat trh tím, co zrovna potřeboval.

Jaký má krize vliv na prodeje 
společnosti Canon?

V segmentu foto-video jsme opravdu pokles po-
ptávky zaznamenali. Nedařilo se ani kancelářským 
tiskárnám, když do kanceláří nikdo nechodil. Opač-
ný vývoj ale nastal u tiskáren pro domácnosti a pro 
malé podniky, kde šly prodeje nahoru. Lidé si zkrát-
ka uvědomili, že tisknout potřebují, ale neměli po 
ruce tiskárnu, která by fungovala tak, jak pro práci 
i každodenní život potřebují. 

Dodáváme také profesionální tisková řešení pro 
knižní trh, kde je poptávka rovněž silnější než dří-
ve, protože lidé teď více čtou. Pokud jde o Českou 
republiku, jste pro nás také velice silným partnerem 
v oblasti e-commerce, která nyní pěkně roste. 

Canon je v Česku průkopníkem digitalizace 
firem. Urychlila podle vás opatření na 
ochranu zdraví lidí také posun firem 
k digitální kanceláři budoucnosti?

Rozhodně se věci daly do pohybu. Lidé dokonce 
mluví o posunu způsobu práce do „nového normá-
lu“, ale podle mě ty změny nakonec až tak veliké 
nebudou. Stále se potřebujeme fyzicky setkávat 
s ostatními lidmi a také nadále potřebujeme tisk-
nout. Ale rozhodně naše budoucnost bude vypadat 
jinak, než jsme si mysleli ještě před třemi měsíci.

Pokud jde o kanceláře, budeme i nadále pomá-
hat zákazníkům řídit jejich podnikání s nižšími 
náklady. Práce bude mnohem mobilnější, což dále 

umocní potřebu mít přístup ke všem dokumentům 
odkudkoli. Všichni přitom budeme chtít dokumen-
ty nejen prohlížet, ale i tisknout odkudkoli. Už dnes 
máme řešení, která to umožňují, ale budeme je dále 
vylepšovat.

Nevěříte tedy v úplnou  
“bezpapírovost” kanceláří? 

Lidé pořád tisknou v práci i doma, nezapomí-
nejme ani na stále oblíbený tisk fotografií včetně 
tisku instantního. A tak i když pokračuje trend sni-
žování závislosti na papíru a papírování, v kancelář 
bez papíru opravdu nevěřím. Mění se řešení, která 
při práce používáme, obchodní modely firem i sa-
motný způsob naší práce. Množství informací a do-
kumentů se ale nesnižuje, naopak stále roste. 

Naším cílem je pomoci zákazníkům zorientovat 
se v tom ohromném objemu dat. Jak jste mluvil 
o průkopnictví Canonu; já věřím, že v oblasti digita-
lizace musíme ve srovnání s naší tradiční nabídkou 
tiskových řešení ještě ujít kus cesty. V budoucnu 
budou vedle sebe fungovat oba tyto světy, ale firmy 
nejprve potřebují projít důkladnou digitální trans-
formací. 

Můžete nějak porovnat současné pracovní 
návyky lidí v západní a střední Evropě?

Vlády v těchto zemích sice zareagovaly na tuto 
krizi různě, přesto významné rozdíly v aktuálním 
způsobu práce příliš vidět nejsou. Všechny nás po-
zitivně překvapilo, že jsme nepřestali spolupracovat 
a zvládli jsme překonávat složité pracovní výzvy 
i vymýšlet nová kreativní řešení. Osvojili jsme si ná-
stroje, jako jsou Teams a Skype, a našli nové cesty, 
jak společně dále pracovat.

Kdybyste se mě před třemi měsíci zeptali, jestli 
dokážu další kvartál pracovat jen z domova, určitě 
bych vám řekl, že ne. Ale zvládl jsem to nejen já, 
ale i celý můj tým. Zároveň jsem byl svědkem ne-
uvěřitelného nasazení a tahu na branku. Opravdu 
mě potěšilo, co všechno jsme v Canon 4CE v těchto 
obtížných časech zvládli.

Jakou lekci si z prvního pololetí roku 2020 
odnášíte – jako manažer i vy osobně?

Pro mě to byla výzva, protože jsem stanul v čele 
Canon 4CE jen těsně před krizí. Najednou jsem se 
ocitnul uprostřed toho všeho a musel jsem zachovat 
klid a podporovat celý tým. Tušil jsem, že to zvlád-
nu, a myslím, že jsem to i prokázal. Skutečnost, že 
dokážu pracovat a řídit tým na dálku v mnohem 
větším měřítku, než bych si kdy pomyslel, byla pro 
mě velkou zkušeností. Opravdu mě také těšilo sle-
dovat, jak si lidé navzájem pomáhají situaci zvlád-
nout. To jsou krásné poznatky z krize.

Získal jsem ale také nový pohled na život. Všich-
ni jsme bývali pořád zaneprázdněni prací, životem, 
přáteli, festivaly, ale najednou byl kalendář prázd-
ný. Na to bylo potřeba pružně zareagovat a stanovit 
si jasné priority. A tenhle okamžik reflexe je velmi 
zdravý a důležitý pro naši budoucnost. Churchill 
jednou řekl: "Nikdy nepromarněte dobrou krizi."

www.canon.cz

Ti, co si budou přát zasílat tištěnou verzi  
Brands&Stories pravidelně, si mohou objednat předplatné  
na marketing@pribehyznacek.cz
Roční předplatné – 400 Kč/4 vydání ročně včetně DPH.

Odborný časopis o značkách, konceptech prodejen a marketingu at-retail

Brands&Stories 

děkuje všem, kdo nás 

podpořili a umožnili vydat  

toto pokoronavirové vydání!

Naše podzimní vydání vyjde 9. 9. 2020 a zájemcům o prezentaci 

i v tomto vydání nabídneme mimořádně výhodné ceny!  

Neváhejte se nám ozvat na redakce@pribehyznacek.cz  

nebo na brands@pribehyznacek.cz.



Manufaktura Manufaktura
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Obchody atraktivní 
pro turisty bez turistů

Již v historii bývaly sedmikrásky považovány za všelék a lidé věřili, 
že nosí štěstí. Sedmikrásky použité k výrobě sedmikráskové kosmeti-
ky jsou navíc ručně sbírány v čistém prostředí českých a slovenských 
zahrad a luk.

Sedmikrásky obsahují ovocné kyseliny, proteiny i aminokyseliny 
a další pokožce prospěšné látky. Výtažek ze sedmikrásek zajistí pleti 
zklidnění, zpevnění, hydrataci, regeneraci, rozjasnění, výživu a omlazení.

Všechny produkty jsou doprovázeny bezalergenní něžnou vůní evo-
kující pocit čistoty a nevinnosti a jsou vhodné i pro citlivou pokožku. 

Staletá tradice českého piva stojí za vznikem výjimečné kosmetické 
řady, která je inspirovaná tímto lahodným zlatavým mokem. Pivní kos-
metika Manufaktura s delikátní hořko-sladkou vůní se vyrábí z jedineč-
ného piva Ferdinand – světlého ležáku 11°C Max, které se vaří tradičními, 
100 let nezměněnými postupy z prvotřídních českých surovin v krás-
ném pivovaru v Benešově.

Pivo je unikátním zdrojem vitamínů skupiny B, stopových prvků a mi-
nerálů, které výrazně napomáhají regeneraci vlasů a pokožky a zvyšu-
jí její odolnost proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Kosmetika, 
mimo piva, obsahuje i pivovarské kvasnice a chmel, který zklidňuje 
a zvláčňuje. Vlasové přípravky s pivem dodávají poškozeným vlasům 
zdravý vzhled, objem a lesk a podporují jejich kvalitu i růst.

Stoprocentně českou značku MANUFAKTURA není třeba nikomu u nás představovat. Značkové obchody Manufaktura 
Vaše domácí lázně s kosmetikou a koupelnovými doplňky naleznete v obchodních centrech po celé České republice 
a na Slovensku. S obchody Manufaktura Original Czech Tradition, které navíc prodávají tradiční česká lidová řemesla 
a dřevěné hračky, se setkáte v historickém centru Prahy, Českého Krumlova či Karlových Varů. Tradiční české výrobky 
prezentující naši kulturu jsou mimořádně atraktivní pro zahraniční turisty. Nyní ale historická centra měst zejí nevšední 
prázdnotou, obchody prožívají těžké časy a úplná absence zahraničního zákazníka je pro ně velmi citelná. Jak situaci 
řeší česká značka Manufaktura, nám nastínila Bára Kadičová, marketingová ředitelka Manufaktury.

Zásadním problémem je samozřejmě krize ces-
tovního ruchu, na kterém je závislá naprostá vět-
šina prodejen a podniků v turistických centrech 
měst. Jak tedy uzpůsobujete marketing, když se za-
hraniční turisté jen tak nevrátí?

„Jedním z kroků, které Manufaktura v těchto 
dnech podniká, je spuštění kampaně „Podporujme 
společně české výrobky a řemeslnou tvorbu“, ve 
které nabádáme zákazníky, aby si udělali výlet do 
nevšedních kulis vylidněného historického centra 
Prahy, navštívili přitom prodejny Manufaktura Ori-
ginal Czech Tradition a odnesli si domů originální 
kousky z výjimečného portfolia produktů. Nyní, 

více než kdy jindy, je třeba podpořit lokální značky 
a výrobce. Naší nespornou výhodou je to, že oproti 
většině obchodů v centru Prahy nabízíme originální 
sortiment, který spolehlivě osloví nejen zahraniční-
ho, ale i tuzemského zákazníka. Kromě vývoje a vý-
roby kosmetiky se nám od počátku fungování naší 
firmy podařilo sdružit přes 250 drobných řemeslní-
ků, bývalých mistrů lidové tvorby, Nositelů tradice 
a tradičních menších českých firem, jejichž výrobky 
dodnes nabízíme. Díky zajištění pravidelného odby-
tu a spoluprací při vývoji, designu a ochraně pro-
duktů byly vytvořené podmínky pro udržení řady 
zanikající řemesel, mohly se vyučit další generace 
řemeslníků a zachovala se řada unikátních řeme-
slných technik. Řemeslné výrobky a dřevěné hrač-
ky jsou nadčasové, vyvolávají emoce a vzpomínky 
a dokáží krásně zpestřit i dnešní moderní interiéry 
a nadlouho zabavit i děti.“, dodává Bára Kadičová. 
Pokud se tedy Čechům mezi zahraniční turisty do 
centra nechtělo, nyní mají jedinečnou příležitost 
užít si atmosféru starých časů v těchto prodejnách.

Obchody plné příběhů,  
které zabaví celou rodinu…

Obchody Manufaktura Original Czech Tradition 
v historickém centru Prahy potěší celou rodinu. 

Maminky zde upoutá voňavá kosmetika plná origi-
nálních lokálních přírodních ingrediencí a doplň-
ky pro domácí lázně. Osloví je také výrobky kera-
mických a porcelánových dílen – ať už do kuchyní 
a obývacích pokojů či na milovanou chalupu. Děti 
budou nadšené, že mohou objevit záhady hlavo-
lamů, pomocí kouzelného klíčku rozpohybovat 
unikátní kovové hračky od Kovapu, zatahat si za 
provázek legrační dřevěné kačeny, roztancovat dře-
věné retro figurky z Jizerských hor, hrát si s vláčky 
a vyzkoušet mnohé další. Tatínci se mohou na chví-
li propadnout do dětství a vzpomínat na své oblíbe-
né hračky. Celá rodina se navíc dozví něco nového 
díky atraktivně pojaté prezentaci tradičních čes-
kých řemesel – ať už modrotisku, který je od roku 
2018 na seznamu UNESCO, ozdob ze skla, šustí či 
slámy, vyřezávaných lidových hraček našich praba-
biček a pradědečků a mnohých dalších.

Inspirujte se! Pro muže

Letošní světová situace snad konečně přiměje 
české marketéry, aby se zamysleli nad tím, zda by 
firemním dárkem neměli podporovat české produk-
ty a nevybírat z katalogů zahraničních reklamních 
předmětů. Společnost MANUFAKTURA sídlí a vy-
rábí v Čechách, vyvíjí a prodává českou kosmetiku 
inspirovanou českou tradicí, historií a přírodou, 

Typicky český dárek jako firemní  
bude mít letos svoji důležitost

spolupracuje především s českými dodavateli. Její 
produkty v sobě nesou aspekty, jako je kvalita, dá-
rek na míru, užitečnost a českost. Všechny tyto zá-
kladní parametry, které by měl firemní dárek mít, 
balí do dárkových setů, se kterými obdarovaní ne-
získají pouhou kosmetiku, ale i zážitek - evokující 
klid, pohodu a odpočinek.

Široký sortiment poctivé české kosmetiky a kou-
pelnových doplňků Manufaktura totiž sjednocuje 
myšlenka domácích lázní, v které lze proměnit ja-
koukoliv koupelnu. Stále pospícháme, za něčím se 
honíme a nestíháme. Manufaktura nabádá - zastav-
te se, zrelaxujte tělo i ducha a zlepšete si náladu. 
Zaneste do svého života příjemné, zkrášlující a od-
počinkové rituály a věnujte čas jen sobě.

V souladu s uvedenou filozofií vznikají nápadité, 
originální a voňavé dárky, které zaručeně potěší 
ženy i muže všech věkových kategorií. Díky rozma-
nitému výběru kosmetických řad, vůni, barev i typů 
dárkových obalových materiálů dokážou v Manu-
faktuře vytvořit i balíček na míru pro kterékoliv 
Vaše obchodní partnery nebo zaměstnance. Navíc 
lze hotové balíčky doplnit Vaším propagačním ma-
teriálem nebo komplimentkou.

SEDMIKRÁSKA

PIVNÍ KOSMETIKA

Pro ženyKampaň „Podporujme společně  
české výrobky a řemeslnou tvorbu“

www.manufaktura.cz
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Kuchyň – srdce každého domova
Kuchyňské potřeby značky Fiskars 
v sobě snoubí atraktivní design s vysokou 
funkčností. Snadno se používají, snadno 
se čistí, snadno se ukládají a snadno se 
do nich zamilujete. Řada nožů Edge je 
moderní interpretací klasického nástroje. 
Je plná energie, sleduje nejnovější trendy 
jak v kuchyni, tak v životním stylu.

Tvoření – všichni v sobě máme 
uměleckého ducha
V roce 1967 společnost Fiskars naprosto změnila 
představu lidí o nůžkách. Nůžky s oranžovými 
držadly, s nimiž přišla, byly lehčí, příjemnější do 
ruky a snáze použitelné, ale především o mnoho 
ostřejší a silnější než tehdy běžné těžké kované 
nůžky. Od té doby se po celém světě prodala 
více než miliarda nůžek značky Fiskars. Dnes 
jsou oblíbené pro svou mimořádnou funkč-
nost a pověstnou odolnost. V nabídce najdete 

moderní design  
a inovativní 
technologie 
se 400letou tradicí

Jeden z nejstarších podniků v Evropě
Fiskars je nejstarší společností ve Finsku – v roce 

2019 oslavila 370. výročí svého založení. Během 
sedmnáctého století vzniklo ve Finsku několik žele-
záren. Velká plocha lesů v oblasti Pohja spolu s ne-
spoutanou silou vody a dostatkem řek vhodných 
k dopravování materiálu vytvářela ideální podmín-

ky k rozkvětu finského železářského průmyslu. Ve 
vesničce Fiskars začala výroba v roce 1649, což 
dnes činí společnost Fiskars jedním z nejstarších 
podniků v západním světě.

V roce 1822 koupil železárny a vesnici Fiskars 
lékárník Johan Jacob Julin z Turku. Železárny se 
v této době aktivně rozvíjely a produkce se zaměřila 
na zpracování železa. V roce 1832 byla ve Fiskars 
založena první finská výrobna příborů a sortiment 
se tak rozšířil kromě nožů o vidličky a nůžky. Tra-
diční důraz kladený ve společnosti Fiskars na 
inovace se rodí právě v této době. Během Julinova 
působení došlo také k sociálním reformám a ve 
vesnici byla založena škola a nemocnice. Pod Juli-
novým vedením se firma proslavila svým náčiním 
pro farmaření a domácnost a jméno Fiskars se stalo 
synonymem vysoké kvality. V roce 1915 byla spo-
lečnost Fiskars zapsána na Helsinské burze.

Ve dvacátém prvním století se společnost Fiskars 
zaměřila na spotřební zboží a růst prostřednictvím 
akvizic. Od roku 2008 se tak společnost Fiskars dů-
sledně měnila na cílevědomou a efektivní společ-
nost se spotřebním zbožím.

Fiskars dnes
Společnost Fiskars se se svými globálně uznáva-

nými značkami jako Fiskars, Iittala, Gerber, Wedg-
wood a Waterford stala špičkou mezi společnostmi 
vyrábějícími spotřební zboží.

Se svými ikonickými produkty, silnými značka-
mi a globálními ambicemi společnost Fiskars napl-
ňuje svou misi obohatit životy lidí doma, na zahra-
dě i v přírodě. Výrobky Fiskars se prodávají ve více 
než 100 zemích a společnost zaměstnává přibližně 
9000 lidí v 30 zemích.

Dílna – maximální výkon pro náročné
Nástroje z řady Fiskars PRO jsou navrženy tak, 
aby splňovaly ty nejvyšší požadavky profesioná-
lů. Řada obsahuje nářadí, které v sobě propojuje 
patentované technologie a jedinečný design. 
Díky tomu disponují vynikající ergonomií, mají 
skvělou odolnost a jsou snadno ovladatelné. 
Nůžky PowerArc se mohou pochlubit šikovně 
zahnutými čepelemi, které jsou schopny změnit 

PowerArc nůžky pro velké zatížení
– doporučená cena 907 Kč

perfektní variantu do kuchyně, do garáže, na šití 
i na tvoření s dětmi.
Věděli jste, že průměrná evropská domácnost 
vlastní 7 párů nůžek?

PowerGear™ X zahradní nůžky PX94  
– doporučená cena 907 Kč

Zahrada – relax i zábava
Každý, kdo má rád práci na zahrádce, chce 
mít na každý úkol ty nejlepší možné nástroje. 
A přesně takové pomocníky pro zahradu 
vám Fiskars nabízí například v řadě nůžek 
PowerGear™ X. Tyto nůžky nabízí geniální 
převodový mechanismus, který až 3x zvyšuje 
střižnou sílu.

úhel, který svírají. Tím vám poskytují až o 30 % 
více síly, zejména v nejtěžší části střihu.

Nůžky Classic  
– doporučená cena 572 Kč

Nůž Edge kuchařský velký  
– doporučená cena 780 Kč

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI
s inovativním a čistým designem se Vám
v mnoha ohledech přizpůsobí. Vyvinuli jsme ji
ve společnosti ISOTRA s důrazem na přesnost,
kvalitu zpracování a možnosti individuálních
úprav.

www.artosi.cz

Je vyráběna s vysokou přesností. Díky tomu je každá montáž
snadná a rychlá. Pergolu navíc můžete namontovat ke stěně
domu nebo nechat samostatně stojící. Stojky pergoly lze
posunout až o 1 m mimo roh pergoly.

Předností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více
nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak
komfortně regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné
části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého
dne. Pro Váš větší komfort lze pergolu doplnit o stínicí prvky -
screenové látkové rolety a LED osvětlení.

BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA ARTOSI
JEDINÁ PERGOLA, KTERÁ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI
s inovativním a čistým designem se Vám
v mnoha ohledech přizpůsobí. Vyvinuli jsme ji
ve společnosti ISOTRA s důrazem na přesnost,
kvalitu zpracování a možnosti individuálních
úprav.

www.artosi.cz

Je vyráběna s vysokou přesností. Díky tomu je každá montáž
snadná a rychlá. Pergolu navíc můžete namontovat ke stěně
domu nebo nechat samostatně stojící. Stojky pergoly lze
posunout až o 1 m mimo roh pergoly.

Předností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více
nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak
komfortně regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné
části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého
dne. Pro Váš větší komfort lze pergolu doplnit o stínicí prvky -
screenové látkové rolety a LED osvětlení.

BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA ARTOSI
JEDINÁ PERGOLA, KTERÁ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ
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ABOUT YOU Zlatnictví Rýdl

Jak své drahé polovičce učarovat?

•  Osvědčeným a spolehlivým prostředkem je originální šperk.

•  Dokonalý šperk se stává součástí charismatu majitele, 
podtrhuje osobnost a zdůrazňuje individualitu.

•  Takový šperk nekoupíte v žádném obchodě,  
byť by zastupoval sebeprestižnější značky.

•  Takový šperk umí vyrobit pouze mistr 
šperkař podle představy zákazníka.

•  Pokud chcete darovat či nosit opravdový unikát,  
rádi vám vyrobíme téměř jakýkoliv šperk na zakázku.

•  Je to snadné. Svoji představu prokonzultujete s našimi 
mistry zlatníky, nakreslíme vám skicu a 3D vizualizaci 
a podle ní pak zhotovíme váš unikátní šperk.

Oslavte s námi ty nejvzácnější 
okamžiky, které vás provází ži-
votem. Ať už se jedná o zásnuby, 
vstup do manželství, narozeniny, 
výročí, narození miminka, chvíle 
plné lásky i touhy po odpuštění. 
Darovaný šperk vám bude tyto 
radostné okamžiky připomínat 
navždy.

Společnost Rýdl je čistě českou značkou, která na 
trhu začala působit v roce 1999. Zásnubní a snubní 
prsteny vznikají od návrhu až po výrobu v pražské 
zlatnické dílně. Každý prsten má svůj příběh, který 
je spojen s příběhem dvou lidí. Mistři zlatníci 
prstenům vdechnou první život, ale jejich příběh již 
budete psát vy…

Kombinace ruční výroby a nejmodernějších 
technologií je zárukou dokonalého zpracování 
a výsledkem jsou skvostné a reprezentativní 
šperky. Prodloužená garance výrobků jenom 
podtrhuje poctivý přístup k zákazníkům. Nabídka 
zahrnuje modely prstenů kombinovatelné v tisících 
variacích. Vlastní výroba umožňuje splnit i ta 
nejnáročnější přání a představy všech zákazníků. 

Zlatnictví Rýdl  
je tu pro vás,  
když rozum  
volí srdcem…

Nechte si vyrobit
šperk vašich snů

PRSTENY.CZ PRAHA BRNO BRATISLAVA

Věřte si a buďte silní bez ohledu na to, co si my-
slí ostatní! Toto poselství je pro Karolínu mimořád-
ně důležité, a proto je vzkaz „BE ICONIC“ středo-
bodem exkluzivní capsule kolekce. Každé z jejích 
ikonických triček obsahuje slogan, kterým chce 
Karolína dodat ženám dobrý pocit a povzbudit je, 
aby si důvěřovaly. 

Karolína Kurková se vždy zajímala o módu. 
Svou kariéru v modelingu začala jako šestnáctiletá 
a v 17 letech se stala nejmladší modelkou, která se 
kdy objevila na titulní straně amerického Vogue. 
Od té doby je jednou z nejžádanějších modelek. 
Předvádí pro nejznámější světové módní designe-
ry a její vášeň pro módu se jí stala profesí. V úzké 
spolupráci s týmem ABOUT YOU tak vytvořila 
12dílnou kolekci, která představuje basic trička 
v novém světle. 

„Česká republika je jeden z našich prioritních 
trhů, a proto nás velmi těší, že díky naší spolupráci 
s Karolínou budeme poprvé aktivně prezentovat 
kolekci v několika evropských zemích. Spoluprá-
ce s Karolínou přes dva kontinenty a časové zóny 
byla velmi zajímavá a je pro nás vzrušující uvést 
na trh tato ikonická trička,“ říká Carolin West-
phal, Senior Project Manager Capsule Collections 
v ABOUT YOU. 

Kolekce odráží Karolíninu vášeň pro módu a její 
cit pro nadčasový design. Výsledek: Neobyčejná 
trička vyrobená ze 100% organické bavlny s ne-
obvyklými detaily, jako jsou například manžetové 
knoflíčky, saténové šátky nebo tylové rukávy, kte-
ré mohou působit elegantně, ale i ležérně. Kousky 
jsou k dispozici v červené, černé a bílé barvě, v ce-
novém rozpětí od 779 Kč do 1579 Kč. Všechna trič-
ka z kolekce jsou k dostání ve velikostech od 34 do 
44 od 11. června exkluzivně na ABOUT YOU. 

Ke spuštění kolekce byla připravena i velká uvá-
děcí akce v Praze, která bohužel vzhledem k situ-
aci COVID-19 musela být zrušena. Kampaň byla 
nakonec zhotovena v Cinegeho Studios v Hamb-
urku. „Energie této capsule kolekce se odráží ve 
všech prvcích kampaně. Jsou využity barvy kolek-
ce, hra se světlem a slogany z triček,“ vysvětluje 
Elena Reudenbach, Senior Relationship Manager 
v ABOUT YOU.

Věřte si a buďte silní
bez ohledu na to, co si myslí ostatní!
Mezinárodně uznávaná supermodelka Karolína Kurková, jedna z ABOUT YOU 
Fashion Idols, a módní online obchod již v minulosti úspěšně spolupracovaly 
na společných projektech. Uvedením první společné capsule kolekce na trh 
se jejich spolupráce posouvá na novou úroveň. S mottem „BE ICONIC“ před-
stavují ABOUT YOU a známá supermodelka 12dílnou kolekci ikonických triček 
z organické bavlny „Iconic Shirt Collection“ od Karolína Kurková Originals. 

„Be the best version  
of yourself EVERYDAY” 

„Be original – not perfect” 

„Not caring what other  
people think – is the best  
choice you ever make” 



Duratec Duratec

2322

Tehdy se psal rok 1995. 
Každý začátek je těžký 
a vyžaduje risk. „Na začát-
ku jsme bojovali zejména 
se strojním vybavením 
pro kvalitní výrobu,“ vy-
práví Ing. Kateřina Duch-
ková, obchodní ředitelka 
a spolumajitelka firmy 
DURATEC v jedné osobě, 
která do firmy vstoupila 
v roce 1999. „Nelze mít 
najednou vše ve špičkové 
kvalitě, takže jsme krok 

za krokem zlepšovali technické možnosti a tím ino-
vovali naše výrobky a zvyšovali produktivitu. Dů-
ležitý byl také výběr výrobního materiálu. Vsadili 
jsme tehdy vše na slitinu hliníku 7020T6 a používá-
me ji dodnes. Mezníkem v rozvoji značky bylo roz-
hodnutí začít vyrábět rámy i z karbonových vláken 

a začít tak se zcela technologicky odlišnou výrobou. 
To byl rok 2002. Obchodním mezníkem pak bylo 
rozhodnutí, že v České republice prodáváme naše 
kola napřímo, bez obchodní sítě.“

Jakou filozofii má firma Duratec dnes?
Stále zůstat u malosériové výroby špičkových kol 

stavěných na zakázku a dále držet vývoj i výrobu 
v České republice. Naše filozofie je od počátku stej-
ná, orientováná velmi proklientsky a věřím, že do 
budoucna to je jediný správný směr. Zájem o ruční 
práci strmě stoupá , lidé chtějí být originální a vy-
tvářet svou vlastní image. A to si myslím, že platí 
všeobecně, nejen v cyklistice. 

Vyrábíte a vyvíjíte sami. Jak je to s testováním?
Testování probíhá v několika rovinách. Velkým 

pomocníkem při návrhu jsou výpočetní SW progra-
my, které nám pomáhají technicky optimalizovat 
výrobek a odhalí slabá místa ještě před výrobou 

prototypů. Využíváme též 3D tisk pro kontrolu 
a návrh designu. Prototypy testujeme v laboratoři. 
Vlastníme několik jednoúčelových testovacích stro-
jů. Z výsledků provádíme další analýzy a eventuál-
ní změny. Poslední zpětnou vazbou jsou testovací 
závodníci. Ve firmě rodinného charakteru, jakou je 
i DURATEC, není inovativní cyklus tak rychlý. Sna-
žíme se proto na maximum využívat technických 
zkušeností prověřených dvacetiletou výrobou. 

Sponzorujete vrcholové sportovce. S kým máte 
partnerství a jaké máte zpětné vazby pro vývoj?

Každým rokem se snažíme sponzorsky podpo-
rovat sportovce a to nejen cyklisty, ale třeba i triat-
lonisty či zrakově postižené, kteří od nás potřebují 
dvojkolo. Jsme hrdí i na mladé nadějné cyklisty, 
které máme v místním TJ Sokol, a také na sportovní 
centrum mládeže Roman Kreuziger Cycling Acade-
my, se kterými spolupracujeme. Avšak nejvýrazněj-
ší osobností spojenou s naší firmou je jednoznačně 

Jiří Ježek, paralympijským vítěz a nejúspěšnější 
paralympijský cyklista historie. Na našich kolech 
závodil 15 cyklistických sezón. 

Před pár lety jste uvedli na světový trh přelo-
movou novinku nazvanou DURATEC Phantom. 
V čem tkví unikátnost této technologie?

Unikátnost celé technologie spočívá v tom, že 
jsme schopni vyrobit karbonový rám jízdního kola 
bez jediného spoje. Nelepíme, nespojujeme, v jed-
nom kroku vyrobíme rám z uhlíkových vláken 
jako celek. To je na výrobní technologii to unikátní. 
Často dostáváme dotazy i z řad odborníků, jak toho 
dosáhneme. Je to naše výrobní know-how, které 
stálo mnoho úsilí, mnoho stovek vývojových hodin, 
zkušeností a nespočet pokusů. Pro výrobu jsme po-
užili nejpevnější vlákna na trhu, čímž dosahujeme 
i perfektních technických výsledků. Váha rámu je 
pouhých 760 gramů a vyniká vysokou torzní tuhostí 
pro přenos síly do zrychlení. 

V čem jste kromě špičkových technologií 
v oboru ještě jedineční?

Ve výrobě tandemů. Ač to nebylo zcela naším cí-
lem, stali jsme se předním světovým výrobcem tan-
demových kol. Jedná se o dvojkolo, na kterém jedou 
dva závodníci za sebou. Velmi často je spolujezdec 
zrakově postižený. V této disciplíně jde opět zejmé-
na o práci na zakázku, kdy musíte dva závodníky, 
pilota a spolujezdce, rozměrově dostat na jedno 
kolo. Jsou tam i náročnější požadavky na výbavu. 
To vše jsme se naučili a dnes na našich kolech jezdí 
mnoho národních cyklistických i triatlonových re-
prezentací, např. australská, kanadská, většina ev-
ropských, ale i třeba čínská reprezentace. 

Co o firmě Duratec kromě profesionálů 
třeba všichni nevědí?

Stále dokola bojujeme s tím, abychom zákazníky 
a příznivce naší značky přesvědčili, že výroba rámů 
jízdních kol probíhá opravdu u nás v České republi-
ce. Právě proto, že jsme výrobci, dokážeme být tak 
flexibilní v přáních a v požadavcích našich zákazní-
ků. Zaměřujeme se na nekonfekční směry a využí-
váme všechny výhody, které výroba nabízí. Vždycky 
mě proto zaskočí otázka "Máte skladem ...?" Je mi 
líto, ale nemáme kromě vzorových a několika tes-
tovacích kol žádná skladová kola. Vše vyrábíme na 
zakázku s pomyslným rodným listem každého kola. 

Jste značka oceňovaná i v zahraničí.  
Jakých ocenění si považujete nejvíce?

Jednoznačně ocenění "The Steve Worland Inno-
vation Award" za technickou inovaci získané od 
odborné poroty v rámci Bespoked 2016 v britském 
Bristolu. Prestižní ocenění za unikátní výrobní 
technologii, které dodává punc našemu výrobku. 
S tímto oceněním následně souviselo i nezávislé 

testování kola v rámci časopisu Cyclist.co.uk, je-
hož testovací jezdec uvedl: „ V posledních měsících 
jsem zkoušel kola Colnago C64, S-Works Tarmac 
Disc a Giant Propel a očekával jsem, že Duratec 
bude trochu výkonnostně zaostávat za uvedenými 
koly, ale skutečnost byla jiná. Prvotní dojem z rámu 
byl stejně dobrý jako z těch nejlepších na trhu.“ To 
jsou vyjádření, na která jsme hrdí, a dávají nám mo-
tivaci pracovat dále. 

www.duratec.eu | www.phantom.duratec.eu

Firma se světovým renomé,  
ale českým původem

Již více než 20 let je v Čechách značka kol, která umí postavit kolo na míru nejen pro závodníky, ale i širokou veřejnost. 
Ano, značka Duratec je ryze česká firma bez zahraničního kapitálu založená na vlastním vývoji a výrobě. Impuls k za-
ložení firmy pocházel od jejího majitele Milana Duchka, který byl a stále je velmi aktivním silničním cyklistou. Jeho vášeň 
k cyklistice se skloubila s vášní k technice v momentě, kdy zjistil, že na trhu není kolo splňující jeho nároky na závodění. 

Milan Duchek  
(šéfkonstruktér zn. DURATEC)  

ve vývojové laboratoři
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Jedná se o projekt malé rodinné firmy 
PEDALSPORT s.r.o., který z pozice jednatele „táh-
ne“ celoživotní rekreační sportovec a cyklistický 
nadšenec Petr Kuba, přezdívaný „píkej“, v 90. letech 
konstruktér v letňanké AVII a následně i odpru-
žených komponentů KANGAROO. Ten svoji pra-
covní filozofii založil na tom, že se chce živit třeba 
skromně, ale tím, co ho baví, a že chce poskytovat 
profesionální služby související se servisem jízd-
ních kol a mít vlastní drobnou strojírenskou výrobu. 
Tak vznikl i stavebnicový program montážních sto-
janů i řada modelů držáků na uskladnění jízdních 
kol, obojí pod názvem PEDALSPORT. 

Projekt cyklonaradi.cz dostal své pojmenování 
až v roce 2013, ale stojí za ním celoživotní sbírání 
zkušeností. Je výjimečný a jednoduše těžko opa-
kovatelný. Nabízená služba je totiž komplexní - od 
návrhu dispozice servisu v nových nebo stávajících 
prostorech klientů (aktuálně realizováno téměř 
50 významných zakázek), přes konzultace a pora-
denství ohledně vybavení (podlaha a dílenský náby-
tek, montážní stojany a nářadí, speciální přípravky, 
elektropříslušenství, maziva atd.) a v případě zájmu 

Nejvýznamnější dodavatelé 
projektu cyklonaradi.cz:

…světový výrobce číslo 1, lídr udávající 
trendy v oboru nářadí na servis jízdních kol, 

z U.S.A., na trhu od roku 1963

…vlastní kovovýroba montážních 
stojanů a držáků na uskladnění 

jízdních kol, na trhu od roku 1991

POLAK CZ s.r.o., český výrobce 
dílenského nábytku a montovaných 
hal světových parametrů, s moderní 

továrnou s řadou robotizovaných 
pracovišť, na trhu od roku 1991

Fortemix, s.r.o., český výrobce 
podlahových systémů a populárních 

segmentových PVC podlah 
Fortelock, na trhu od roku 1991

…tradiční český výrobce upínacích systémů, 
proslavený svěráky, kterých je po celém 
světě přes 3 miliony, na trhu od roku 1921

…významný japonský výrobce elektro 
a cyklonářadí, na trhu od roku 1951

…německý výrobce unikátních 
14stupňových nábojů a ojedinělých 

nýtovačů na řetěz, na trhu od roku 1986

i dodání tohoto vybavení na klíč. Až po vzdělávání 
cyklomechaniků (www.cyklovzdelavani.cz). 

Vzdělávání probíhá v profesionálně vyba-
vené učebně (jediné svého druhu v ČR) v sídle 
PEDALSPORTu v pražských Letňanech a od ledna 
2017 jím prošlo přes 500 mechaniků jízdních kol. 
Učebna má kapacitu 6 mechaniků a mimo termí-
ny vzdělávání je využívána jako servis a showro-
om. Se vzděláváním mechaniků souvisí i to, že 
PEDALSPORT s.r.o. výrazně přispěl ke vzniku prv-
ních dvou profesních kvalifikací a společnost je au-
torizována Ministerstvem průmyslu a obchodu pro 
výkon zkoušek z profesních kvalifikací Mechanik 
jízdních kol a Mechanik výroby jízdních kol.

=  E-shop pro hobby i profesionální cyklomechaniky

=  Projekt zaměřený na vybavení cykloservisů všech úrovní 
  (od vybavení podsedlové brašničky, přes „domácí“ dílničku v garáži  

až po kompletní službu pro profesionální špičkové cykloservisy)

= Store of Brands 
 (nabídka produktů značek, které jsou ve svém segmentu lídry na trhu)

a komfortní atmosféře ve firmě, přestože ta stále 
pracuje ve skromných podmínkách.

Většinu zákazníků tvoří rozvíjející se cyklistické 
servisy, nově vznikající servisy nebo obchody s jízd-
ními koly. A právě u nich si mohou cyklisté koupit 
nejběžnější produkty z nabídky cyklonaradi.cz. Ale 
ozývají se i zákazníci, kteří mají v rodině několik 
kol a chtějí si vybavit svoji minidílničku.

Pro všechny je zde cyklonaradi.cz, které se krok 
za krokem rozrůstá a reaguje na všechny změny, 
které v servisu jízdních kol a nově i elektrokol při-
cházejí.

Štěrba kola, Praha

PEDALSPORT, Praha

Haibike Morava, Moravská Nová Ves

Planet Bikes, Vsetín

Nacesty.cz, Alcudia, Mallorca

Kolokrám, Kamenický Šenov

Flowcycles Bike Studio, Praha

Unikátní je také to, že všechny skupiny výrobků 
v nabídce cyklonaradi.cz jsou vybrané z portfolia 
významných českých a světových výrobců, nejed-
ná se tedy o nějakou univerzální noname nabídku 
bez historie nebo asijského původu. V dnešní době 
jsou po dlouhých letech spolupráce se všemi doda-
vateli vytvořené nadstandardní obchodní a často 
i přátelské vazby, což celému projektu dodává stabi-
litu a optimistický výhled do budoucna. Stabilita je 
podtržena i aktuální schopností samofinancování, 
což po sparťanských začátcích přispívá i ke klidné 

Petr Kuba
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český produkt s přidanou hodnotou
V této době přežijí jenom silné firmy, kterým opravdu záleží na svých zákaznících. Přidaná hodnota produktu je právě 

teď nevyhnutelná. Tak jako kolagen spojuje buňky v těle, spojuje i zákazníky s firmou. Ryze česká značka s produktem 

Inca Collagen za pět let na trhu změnila kvalitu života k lepšímu více jak 100 tisícům spokojeným zákazníkům. 

Hodnota značky, Lovebrand 
a zájem zákazníků je měřítko 
i rozdíl, jak se bude dále 
vyvíjet česká ekonomika.

„Pokud máme pomoci české ekonomice, musí 
firma zůstat zdravá. A to nemyslím jen ekonomicky 
a hospodárně, ale i co se týče zaměstnanců. Pokud 
se nebude mít kdo starat o zákazníky, tak to bude 
špatné. Proto jsme přijali opatření, abychom moh-
li fungovat ve standardním režimu, aby zákazník 
dostal svoji komfortní službu a zboží. Jsem věčný 
snílek a optimista, kterého vždy hnala dopředu 
touha pomáhat lidem. I tentokrát to dáme. Věřím 
v lidi, Čechy i Slováky, kde máme taky množství 
zákazníků a přátel. Jednoduše podporujeme českou 
ekonomiku tím, že platíme daně, zaměstnáváme 
lidi a vyrábíme produkt na podporu zdraví,“ říká 
majitelka a zakladatelka značky Inca Collagen, Ro-
mana Ljubasová.

Firma Inca Collagen rozdala počas pandemie 
svůj produkt mnoha pacientům, podpořili nemocni-
ci u sv. Anny koupí ovocných šťáv na pití pro lékaře. 

Neustále podporuje a sponzoruje české a slovenské 
sportovce a podpořili charitativní kalendář na po-
moc seniorům. „Koupí obrovského plyšového med-
věda jsme finančně podpořili Národní ústav dět-
ských nemocí, který prostředky využije na nákup 
potřebných přístrojů pro dětičky. Náš druhý pro-
dukt, kolagen pro zvířátka Incapet Collagen, zase 
pomáhá v útulcích pro nechtěné pejsky v Bratisla-
vě, který sponzorujeme. Sami se snažíme kupovat 
pouze domácí české a slovenské výrobky, protože 
chceme podpořit lokální ekonomiku a protože nám 
na naší zemi záleží,“ dodáva Ljubasová. 

Kvalita je dnes často 
skloňovaným pojmem

Pro dnešní dobu je typické, že máme všeho do-
statek a lidé tedy přirozeně srovnávají. Hledají po-
dobné produkty a porovnávají jejich ceny, kvalitu 
a jiné parametry. Ale nyní jakoby se doba zastavila. 
Lidé víc přemýšlejí, co si koupí, do čeho investují. 
A koupí si jen to, čemu věří.

„Pokud vám na kvalitě záleží, zkuste si místo 
pravého včelího medu ze supermarketu koupit 
med přímo od včelaře, místo barových sirupů 
světových značek zkuste třeba domácí levandulový 
sirup z levandulového světa, u kterého se můžete 
dozvědět vše o jeho kvalitě a původu,“ říká Romana 
Ljubasová. 

„Děláme věci srdcem a s upřímným zájmem o to, 
abychom svou práci odvedli co nejlépe. To je podle 
nás jediná cesta k tomu, jak mít šťastný život, nebo 
jak vybudovat dlouhodobě úspěšnou značku, která 
si získá mnoho spokojených zákazníků. Pro naši 

spolupráci si zásadně vybíráme partnery podle stej-
ného metru, jaký máme nastavený u nás - upřímná 
a kvalitní. To vše proto, abychom vám - našim zá-
kazníkům - mohli dodat něco navíc. Malý dárek 
nebo profesionální službu jako poděkování za vaši 
důvěru,“ uzavírá Romana Ljubasová. 

Inca Collagen představuje ověřený produkt s ob-
rovským množstvím spokojených zákazníků, který 
má svoje pevné místo na trhu už 5 let.

Víc na www.incacollagen.cz 
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Portfolio pod značkou Osmont tvoří svítidla při-
sazená, tzn. stropní a nástěnná, vestavná, svítidla 
závěsná s různými typy závěsu, průmyslová a stolní 
lampy. Nabízená svítidla jsou vyráběna pouze v Čes-
ké republice a zemích Evropské unie. Svítidla jsou 
nabízena s žárovkovými, zářivkovými zdroji a také 
s moderními LED systémy vlastní konstrukce.

Technologie LED
Vlastní konstrukci a vývoji LED systémů pro 

svá svítidla se společnost věnuje od roku 2009. 
Tyto systémy prochází pravidelnou modernizací 
dle světových trendů a jsou designovány na míru 

jednotlivým svítidlům tak, aby bylo dosaženo co 
nejlepší homogenity vyzařovaného světla, vysoké 
účinnosti a energetické úspory. Společně s LED sys-
témy je svítidla možné vybavit nejrůznějšími prvky 
nadstandardní výbavy, například pohybovým sen-
zorem, nouzovou jednotkou, DALI předřadníkem, 
Bluetooth ovládáním či možností regulace teploty 
chromatičnosti - tzv. Tunable White.

Výrobní areál společnosti je vybaven vlastní ko-
vovýrobou, lakovnou, LED osazovací linkou a další 
přidruženou výrobou. Firma disponuje vlastními 
vysokokapacitními sklady materiálu a polotovarů. 
Veškerá svítidla jsou vyráběna na zakázku dle přání 
a požadavků zákazníka. Design a konstrukce po-
chází od vlastních vývojářů. Spolupráce při vývoji 
svítidel dlouhodobě probíhá s českými vysokými 
školami.

NÁSTĚNNÉ 
SVÍTIDLO LYRA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO DELIA C  
SE STÍNIDLEM Z POLYKARBONÁTU

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO APUS S RUČNĚ 
VYRÁBĚNÝM STÍNIDLEM TRIPLEX OPAL

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO ERIS LEC3  
S RUČNĚ VYRÁBĚNÝM STÍNIDLEM  

TRIPLEX OPAL A SE SPECIÁLNÍM ZÁVĚSEM

GALAXIA L - 
DŮM MÓDY, 
VÁCLAVSKÉ 

NÁMĚSTÍ PRAHA

s tradicí

Česká DESIGNOVÁ
SVÍTIDLA

Když v roce 1991 zakládal Milan Šenkýř firmu Osmont, s.r.o., nedovedl si představit, 
že po 30 letech budou známa designová svítidla pod touto značkou po celém 
světě. Měl tehdy v úmyslu usilovně pracovat, obklopit se těmi správnými lidmi 
a mít solidní přístup k partnerům a zákazníkům. A úspěch se nakonec dostavil. 
Dnes český výrobce interiérového i exteriérového designového osvětlení z obce 
Hybrálec u Jihlavy patří mezi významné evropské špičky ve svém oboru.

Svítidla se skleněnými 
stínidly TRIPLEX OPÁL

Historicky se společnost zaměřuje především na 
produkci svítidel s ručně vyráběnými skleněnými 
stínidly TRIPLEX OPAL. Zmíněná skleněná stínidla, 
která společnost nabízí u výrobků již více než 20 let, 
pochází od profesionálních sklářů z českých a ev-
ropských skláren, se kterými společnost dlouhodo-
bě spolupracuje. Spojení TRIPLEX OPAL označuje 
třívrstvé sklo upravené matováním, které se vyzna-
čuje vysokou kvalitou, sametovým vzhledem a skvě-
lými optickými vlastnostmi. Jednoduchý a elegantní 
design těchto svítidel je vhodný jak do moderních, 
tak i historických prostor, především do bytové vý-
stavby či rodinných domů, restaurací, kaváren, hote-
lů, kulturních středisek, obchodních center, ale i do 
rehabilitačních zařízení či nemocnic.

Další skupinou produktů jsou stolní lampičky, 
které vhodně doplňují ostatní nabízená svítidla 
v interiéru.

Svítidla s plastovými stínidly 
Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA tvoří 

druhou nabízenou skupinu produktů. Tato stínidla 
se vyrábí ve vlastní lisovně plastů, která se nachází 
v severovýchodních Čechách. Hlavními přednost-
mi těchto produktů jsou příjemný vzhled, vysoká 
odolnost vůči poškození a UV stabilizace materiálu, 
která zabraňuje jeho stárnutí. Výborné odolnostní 
a technické parametry v kombinaci s širokou šká-
lou světelných zdrojů zajišťují vhodnost využití 
tohoto typu svítidel jak v interiéru, tak i v exterié-
ru. Využití nalézají v bytové výstavbě, ve školách, 
školkách, v průmyslových prostorách, v garážích 
či v exteriéru obecně. Obdobně jako u přechozích 
svítidel jsou i tato nabízena v přisazeném, závěs-
ném a vestavném provedení. Nabídku doplňují také 
svítidla průmyslová. 

Distribuce vyráběného sortimentu probíhá 
prostřednictvím specializovaných velkoobchodů 
a maloobchodů s elektrotechnikou či designových 
studií.

www.osmont.cz
ADRIA S2 V PROSTORÁCH  
NÁKUPNÍHO CENTRA CITY PARK JIHLAVA

ADRIA P3  
V PROSTORÁCH 

CAFÉ RESTAURANT 
VÁCLAV  

- MUZEUM ŠKODA 
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Senses Studio

Senses showroom za-
stupuje nespočet značek, 
ať už se jedná o textil, ta-
pety, koberce, interiérové 
i exteriérové barvy, náby-
tek, ale i dotykové vypí-
nače, peřiny a povlečení 
prestižních brandů. Škála 
dodavatelů se stále rozrůs-
tá, majitelka studia – Jana 
Collins - věnuje pečlivost 

výběru a jezdí se pravidelně inspirovat na meziná-
rodní veletrhy, zabývající se vybavením interiérů. 

Studio spolupracuje jak s architekty a designéry 
na jejich projektech, kde je v roli dodavatele látek, 
tapet, koberců, ale sama majitelka vytváří a navrhu-
je interiéry pro svoje klienty. 

K tomuto poslání ji přivedlo narození dcery a její 
vlastní potřeba zařídit si bydlení a také celoživotní 
láska k textilu, dekoracím a bytovému designu. 

Její záměr mít vzorky neustále při ruce ji dovedlo 
k otevření svého showroomu a zřídila ho zejména 
pro potřebu dalších designérů a architektů. Prosto-

ry studia jsou určeny pro soukromé schůzky s kli-
enty, kteří oceňují nerušené konzultace a meetingy. 

Pokud řešíte problémy s bydlením nebo komerč-
ní prostory, Senses je místo, kde se slučují obě va-
rianty. Senses je napojeno na stavební i projekční 
kanceláře a dokáže uspokojit jak návrhem, tak i re-
alizací návrhu. Nespočet prostor řeší i v zahraničí 
nebo v netradičních prostředích. 

Návrhy řešení Jany Collins jsou založeny hlavně 
na přání klienta, sama nepreferuje žádný specific-
ký a vyhraněný styl. „Každý klient je jiný, má jiné 

představy a potřeby svého interiéru, domova nebo 
komerčního prostoru. Nesnažím se klienta ovliv-
ňovat nebo mu podsouvat jiný směr, pokud to není 
v úplné kolizi s realitou. Přání, rozpočet a nároky 
mých klientů jsou na prvním místě. Cílem našeho 
studia je zhmotnění vašich vizí. Přenechejte starosti 
nám a mějte čas na to, co vám přináší radost. Pro 
nás je odměnou vaše spokojenost,“ říká o spoluprá-
ci Collins. 

www.sensesstudio.cz

LUXURY IS A CHOICE
Luxus v pojetí interiérového studia a showroom Senses nespočívá v ceně za materiál. Luxus zde představuje precizně 
zpracované textilie, tapety nebo celkový projekt tak, aby byl klient v konečném výsledku spokojen, dostal nejen este-

tický produkt, ale i trvanlivý a pečlivě opracovaný. 
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Centrála společnosti sídlí ve Vídni v Rakousku. 
Hlavní pobočky firmy jsou v Mexiku, Venezuele, Ko-
lumbii, České republice a Německu. Kores má dva 
výrobní závody - v jihočeském Strmilově, kde nabízí 
více než 100 pracovních příležitostí, a v Mexiku. 

Společnost Kores byla založena roku 1887 Wilhel-
mem Koreskou, pradědečkem Clemense Koresky, 
současného prezidenta skupiny Kores. V první po-
lovině 20. století se společnost Kores stala jednou 
z prvních globalizovaných firem na světě, které 
vyrábějí kancelářské produkty (např. uhlový papír) 
ve vzdálených zemích, jakými jsou Čína a Egypt. 
Společnost Kores vydávala v minulosti svůj vlastní 
firemní časopis Kores Revue a oficiální prodejní pří-
ručku jak prodávat uhlový papír. Tyto exponáty jsou 
v současnosti vystaveny v Kores muzeu ve vídeňské 
centrále společnosti. Následoval pokles tržeb prode-
je uhlového papíru způsobený změnou kancelářské 
techniky a společnost Kores se začala věnovat výro-
bě lepicích tyčinek a korekčních prostředků. 

výrobce a inovátor
kancelářských
a školních potřeb
Firma Kores se řadí mezi přední mezinárodní výrobce kancelářských a školních 
potřeb. Spojuje tradice a zkušenosti ze zahraničí s důkladnými znalostmi 
lokálního trhu. Je to rodinná rakouská firma s tradicí 133 let. 

Od roku 1990 expanduje na nových trzích ve 
východní Evropě, a stále samozřejmě distribuuje 
svůj sortiment do firem v západní Evropě a ve Spo-
jených státech amerických. V roce 2000 pod vede-
ním Petera Koresky firma inovuje a vyvíjí stále větší 
počet výrobků. Výraznými zástupci jsou korekční 
strojky Scooter a 2WAY, neonové lepicí tyčinky, 
zvýrazňovače Bright Liner a řada odvíjecích stroj-
ků pro lepicí pásky. Společnost Kores také před-
stavila jednu z největších řad barevných záložek 
vhodných pro organizaci poznámek a dokumentů. 
V roce 2009 byla uvedena na celosvětový trh řada 
barevných pastelek Kolores, čímž společnost Kores 
rozšířila nabídku školních výrobků. 

V roce 2010 Peter a Robert Koreskovi zakoupili 
zpět práva k obchodním známkám na klíčových 
trzích v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, 
Nizozemsku a ve Skandinávii, čímž se optimalizo-
val distribuční potenciál značky Kores. Ve stejném 
roce společnost Kores představila kompletní řadu 

spotřebního materiálu do tiskáren. V letech 2011 
až 2015 Kores uvádí na trh celou řadu novinek - 
dětské fixy, vodové barvy, eco-univerzální tekuté 
lepidlo, prstové barvy, plastelínu. Roku 2015 pak 
Kores představuje řadu popisovačů a zvýrazňovačů 
originálního designu, které se vyrábí v závodě v ji-
hočeském Strmilově. V loňském roce jsme rozšířili 
sortiment o tempery, prodávané v praktickém bale-
ní a sadě 12ti krásných výrazných barev.

INOVACE 
Firma Kores je eKO-RESponsible. Společnost 

vyvinula a uvádí na trh produkty, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí, zahrnují výrobky ekologic-
ky rozložitelné a zdravotně zcela nezávadné. Mezi 
tyto produkty patří především lepicí tyčinky Kores, 
vyrobené z 60 % z obnovitelných materiálů, dále 
například korekční „bělítko“ na bázi vody s názvem 
Aqua či korekční strojky Wooden Roll On a Woo-
den Scooter, které jsou vyrobeny ze 100% směsi 
rozmělněného dřeva, jsou CO2 neutrální a kompo-
stovatelné - biologicky rozložitelné. Veškeré tužky 
a pastelky se značkou Kores jsou vyrobeny ze dře-
va, těženého mimo deštné pralesy. 

V návaznosti na situaci s pandemií viru Covid – 
19 jsme se rozhodli rozšířit náš stávající sortiment 
o dezinfekční prostředky. Celá produktová řada se 
vyrábí v našem závodě v jihočeském Strmilově a za-
hrnuje několik velikostí dezinfekcí na ruce a nově 
také na povrchy. Součástí zahájení výroby byl také 
charitativní projekt, kdy jsme lidem v prvních lini-
ích, kteří denně nasazovali životy, věnovali 200 000 
kusů 28 ml dezinfekcí zdarma.

HODNOTA ZNAČKY 
Značka Kores je lídrem výroby a prodeje lepi-

cích tyčinek, což je také nejprodávanější firemní 
produkt. Společnost zajišťuje asi 70 % českého trhu 
lepicích tyčinek. Kores postupně rozšiřuje nabídku 
o další produktové kategorie. Před pár lety to napří-
klad byla kategorie malování, psaní a popisování, 
tedy produkty nejen do kanceláří, ale také do ma-
teřských školek a základních škol. 

Kores je zavedená firma a jejím primárním distri-
bučním kanálem jsou velkoobchody. Společnost má 
asi 100 obchodních partnerů, kteří dále distribuují 
zboží ať už do B2B kanálů, do obchodních řetězců 
anebo do tradičního maloobchodu. 

Zajímavostí na firmě Kores je, že symbol v logu 
značky Kores - Dactylo se také objevil na titulním 
plakátu k filmu Pedra Almodóvara Květ mého ta-
jemství.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ 
PODNIKÁNÍ (CSR)

Společnost Kores Europe spolupracovala několi-
krát na charitativní akci, jejímž cílem bylo přispět 
dětem z dětských domovů na výuku anglického ja-
zyka. Z každé prodané lepicí tyčinky Kores ze speci-
ální charitativní edice putovala 1 Kč Nadaci Terezy 
Maxové dětem, která získané finanční prostředky 
použila na podporu vzdělávání dětí a mládeže z dět-
ským domovů. „Velmi si této podpory vážíme. Jed-
ním z problémů, které trápí děti z dětských domo-
vů, je nízká úroveň vzdělání, nedostatečné jazykové 
znalosti a z toho pramenící snížená šance na úspěš-
né uplatnění na pracovním trhu. Věříme, že finance 
získané z této charitativní akce pomohou danou 
situaci změnit k lepšímu,“ říká Terezie Sverdlinová, 
ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. 

KOMUNIKACE A ÚSPĚCHY
Na přelomu roku 2019 a 2020 jsme uspořádali 

soutěž o hodnotné ceny pro všechny školy, škol-
ky, družiny. Předmětem soutěže bylo vytvoření 
mandaly alespoň z 20 kusů Kores lepících tyčinek 
a 20 kusů KORES pastelek. Dorazily nám opravdu 
krásné výtvory z celé České republiky a v průběhu 
března 2020 probíhalo za přítomnosti notáře loso-
vání deseti výherců 

Značka Kores ručí za kvalitu, spolehlivost a pou-
žitelnost svých produktů. V posledních letech spo-
lečnost Kores neustále zvyšuje množství ekologic-
kých výrobků a optimalizuje výrobní procesy podle 
mezinárodních ekologických norem. Pro výrobní 
závod ve Strmilově získala certifikaci ISO 9001 
a ISO 14001, čímž potvrzuje vysoké výrobní stan-
dardy co se týče kvality, bezpečnosti a slučitelnosti 

s životním prostředím. Roku 2014 udělil ministr ze-
mědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního 
hospodářství pan Andrä Rupprechter ocenění ra-
kouské vlády Austrian Ecolabel řadě ekologických 
lepicích tyčinek KORES. Toto ocenění uděluje ra-
kouská vláda již více než 20 let produktům a služ-
bám, které jsou přátelské k životnímu prostředí, 
a poskytuje tak záruku zákazníkům.

Společnost letos opět obhájila ocenění Czech Su-
perbrands a pošesté si odnesla tuto prestižní cenu. 
Titul Superbrands je znakem speciálního postavení 
a uznáním vynikajícího postavení značky na lokál-
ním trhu.

Pečeť Superbrands získávají značky s vynikající 
pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hod-
noty a mají k nim osobní vztah. Jednotlivé značky 
jsou pro udělení tohoto ocenění nominovány na zá-
kladě obchodních výsledků.

www.kores.cz
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Zelený anděl je výstižný název
Blahodárných účinků mořských řas na pleť si 

zakladatel Chris Mitchell byl vědom již od dětství. 
Jako malý kluk trávil hodiny sběrem řas na pobřeží. 
Jeho matka mu vždy zdůrazňovala, jak je důležité 
neodtrhávat řasy z horniny, ke které jsou přichy-
ceny, ale opatrně je odříznout, tak aby část stélky 
zůstala a řasa se mohla sama zregenerovat. Doma 
pak nasbírané řasy sušili a pražili nebo používali do 
koupele. Svoji sílu Chrisovi ukázaly ve chvíli, kdy za 
pomoci obkladů z řas pomohl otci vyléčit zraněnou 
nohu po úrazu na motorce. Mary měla dědečka, kte-
rý byl cestovatel. Projezdil celý svět a dovezl spous-
ty bylin a receptur. Není tedy divu, že spojení tradic 
z rodin Mary a Chrise vedlo k vytvoření blahodárné 
kosmetiky. 

Od založení společnosti v roce 2006 získaly pro-
dukty Green Angel mnohá prestižní ocenění a pře-
devším vynikající zpětnou vazbu od zákazníků, 
slavných osobností i odborníků v oboru péče o pleť, 
která je pro Chrise a jeho manželku Mary tím nej-
důležitějším měřítkem. Jak sami říkají: „Nechceme 
prodávat dobré produkty, ale výjimečné“.

andělská péče 
z mořských řas
Miriam Hanusová odjela za odpočinkem ke své kamarádce do Irska. Žije 
u moře v městečku Ballina a spolu podnikly výlet do lázní, kde dělají koupe-
le z mořských řas. Tam si Miriam poprvé zakoupila krém Green Angel a jeho 
účinky na pleť ji natolik nadchly, že zatoužila vyhledat majitele této kosmetiky. 
Rozjela se do Dublinu za manželi Mary a Chrisem Mitchellovými, kteří v malé 
manufaktuře tuto kosmetiku vyrábějí. S Miriam si padli do oka, vzniklo přátel-
ství a kosmetika Green Angel se tak dostala i do Čech. A to je dobře, protože 
účinky této kosmetiky jsou vskutku andělské!

V čem tkví výjimečnost 
kosmetiky Green Angel

Irská přírodní kosmetika Green Angel se vyzna-
čuje funkční kombinací ručně sbíraných řas a vzác-
ných éterických olejů. Zakladatelé společnosti man-
želé Mitchellovi si dali za cíl vytvořit nejen kvalitní 
přírodní kosmetiku, která bude vyhovovat potřebám 
suché a citlivé pleti, ale chtěli nabízet produkty, které 
budou zákazníky přesvědčovat svými výsledky. Při 
tvorbě produktů vycházejí z tradic dvou starověkých 
metod – Thalassoterapie (použití mořské vody a moř-
ských řas) a aromaterapie (použití éterických olejů), 
které kombinují s posledními vědeckými výzkumy.

Všechny produkty jsou založené na extraktu čtyř 
druhů ručně sbíraných řas, které jsou zdrojem vel-
kého množství vitamínů, minerálů, tolik prospěš-
ných pro naši pokožku. Ty jsou doplněné o další 
přírodní složky a prémiové éterické oleje, tak aby 
plnily náročné požadavky každého typu pleti.

Přírodní kosmetika dbá  
na ochranu životního prostředí

Kosmetika Green Angel se přirozeně netestuje na 
zvířatech a neobsahuje parabeny a silikony. Neustále 
také hledá možnosti jak snížit naši uhlíkovou stopu. 
Společnost používá k výrobě svých produktů jenom 
plasty a obaly, které jsou snadno recyklovatelné.

Další iniciativa společnosti Green Angel na 
ochranu životního prostředí je její zapojení o čištění 
irské pláže u města Bray, které je předměstím Dubli-
nu. Zaměstnanci společnosti Green Angel se každo-
ročně zapojují do těchto akcí. Ke sběru odpadu jsou 
používány kompostovatelné tašky.

Jedním z nejoceňovanějších produktů je 
luxusní tělový peeling Sunrise Magic, který 
kombinuje řasy, irskou atlantskou mořskou sůl, 
bio arganový, grapefruitový a citronový olej 
a extrakt z mořské levandule a tymiánu.

Kosmetiku Green Angel je možné zakoupit 
na webu miriamhanusova.cz nebo 
v kamenné prodejně v Celetné 558/12, 
Praha – Staré město (v Hrzánské pasáži). 

Kontakt na výhradního distributora: 
Miriam Hanusová – tel.: 731 658 103, 
e-mail: marketig@greenangel.cz

Kosmetičky, provozovatelé 
wellness center a marketingoví 
manažeři – pozorně čtěte!

Velkoobchod aneb příležitost pro 
kosmetické salony a wellness centra

V andělské péči z mořských řas jsou obsa-
ženy složky, které jsou skutečnými raritami 
v kosmetice, Kromě produktů pro koncového 
uživatele zahrnuje Green Angel celé řady pro 
kompletní ošetření pleti, které mohou využívat 
kosmetičky a pedikérky. Mezi nimi najdete 
i peelingy, masky, masážní oleje a další.

Difuzéry s přírodními vůněmi 
– ideální firemní dárek

Mezi kosmetikou Green Angel najdete kro-
mě svíček i málo rozšířené difuzéry do míst-
ností s čistými esenciálními oleji. Mohou být 
vhodným firemním dárkem pro vaše obchod-
ní partnery. Jejich funkčnost i luxusní zelené 
balení se zlatým písmem bude bezpochyby 
skvělou reprezentativní pozorností pro obda-
rované. Také exklusivní dárkové sady můžete 
věnovat svým obchodným partnerkám, klient-
kám a zaměstnankyním. 

Designové šperky

MOOYYY

Anna Marešová navrhla pro MOOYYY svou prv-
ní kolekci šperků. „Udělat si svůj šperk bylo moje 
takové malé tajné přání. Když mě značka MOOYYY 
oslovila, abych pro ni navrhla celou kolekci, ráda 
jsem na spolupráci kývla,” komentuje designérka 
počátky spolupráce. Vývoj kolekce Champagne tr-
val jeden rok.

Inspirací pro návrh šperků bylo šampaňské víno, 
jako symbol zábavy, lehkosti a třpytu. „Nejsem ten 
typ designéra, který by chodil do lesa, aby se inspi-
roval přírodou. Zajímají mě spíše praktické věci 
a mechanismy, které fungují; jako drátek ze šam-
paňského, který je zcela subtilní a je zároveň dost 
silný na to, aby udržel špunt s natlakovanou tekuti-
nou,“ popisuje Anna Marešová svou inspiraci.

Využitím typických prvků šampaňského vína 
představuje tvary, které překvapí svěží elegancí. 
Ve dvou produktových řadách Muselet a Bouchon 
přetváří Anna Marešová zdánlivě obyčejné tvary 
v moderní šperk, který lze volně kombinovat a záro-
veň podtrhuje krásu nositelky. Kolekce Champagne 
je vyrobena ze sterlingového stříbra ve třech barev-
ných provedeních Blanc de Blancs, Vintage a Rosé.

Představení Champagne veřejnosti proběhlo 
9. června ve SmetanaQ gallery. Odpoledním pro-
gramem hosty provedla Ester Geislerová a akce se 

zúčastnily osobnosti jako Jitka Schneiderová, Li-
běna Rochová, Terezie Kovalová, Petr Vršek, Janek 
Rubeš, Karel Zima, Tonya Graves, Ivana Jirešová, 
Michaela Dolinová a spousta dalších. Kolekci Anna 
Marešová pokřtila spolu se zakladatelem značky 
MOOYYY, Tomášem Zemplinerem. „Nákup šperku 
Anny Marešové je výjimečným okamžikem a k ta-
kovému okamžiku šampaňské patří,” říká Tomáš 
Zempliner. Prvních sto zákazníků, kteří si šperk od 
MOOYYY zakoupí, proto obdrží láhev MINI Moët.

Značka MOOYYY od roku 2015 uvádí na trh 
designové kolekce šperků vytvořené českými ná-
vrhářkami. MOOYYY představuje vizi moderního 
šperku s autorským rukopisem, minimalistickým 
vyjádřením a ruční výrobou. V roce 2015 MOOYYY 

uvedla autorskou kolekci SENSO české designérky 
Lucie Koldové jako šperk s hlubším smyslem, jež 
přesahuje svou dekorativní funkci. Následovaly 
kolekce CHIA a RUDRA designérek Mirky Talavaš-
kové a Anny Steinerové. V roce 2017 připravila pro 
MOOYYY Natalie Vicenová kolekci originálních 
šperků ELEMENTS, která vychází z védské filozofie 
a v roce 2018 kolekci ORIGAMI, inspirovanou jem-
ným japonským uměním skládání papíru.

Kolekce je k zakoupení v kamenných prodej-
nách MOOYYY a na e-shopu www.mooyyy.cz.

www.whoopdedoo.me
www.annamaresova.com

& kolekce Anny Marešové
inspirovaná šampaňským
Oceňovaná produktová designérka Anna Marešová 
a český výrobce designových šperků MOOYYY 
představili kolekci, která nese název Champagne.

Česká designérka Anna Marešová absolvova-
la Fakultu umění a designu na univerzitě v Ústí 
nad Labem a University of Derby. Anna Mare-
šová proslula svou značkou intimních pomů-
cek Whoop·de·doo, za které dostala prestižní 
mezinárodní ocenění RED DOT award 2016 
a italskou A' Design Award. V roce 2018 před-
stavila tramvaj T3Coupé, za kterou získala cenu 
RED DOT award 2019 a cenu Designbloku za 
mimořádný počin.
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tak i water-based stroje), materiály pro sítotisk, gra-
vírování, frézování či světelnou reklamu, deskové 
materiály, informační systémy, okenní fólie atd. 

Aby dokázala pokrýt veškeré potřeby svých zá-
kazníků v oblasti velkoformátového tisku, zahájila 
na podzim 2017 prodej technologií OKI, postupně 
zařazovala do portfólia velkoformátové tiskárny 
Epson Sure Color, plotry Graphtec, tiskárny EFI 
a frézy Gunnar. Zákazníci si mohou vyzkoušet tyto 
stroje v novém velkém showroomu nebo chcete-li 
testovacím centru, který společnost otevřela v Hor-
ních Počernicích. O něm se více dočtete z druhé 
strany našeho časopisu v rubrice Nové prodejní 
koncepty. K prodávaným strojům samozřejmě 
IGEPA poskytuje profesionální záruční i pozáruční 
servis a dodává spotřební zboží.

Business unit Office & Packaging
Od roku 2020 má česká IGEPA oficiálně i busi-

ness unit Office & Packaging, i když kancelářské pa-
píry a vybraný obalový sortiment už má v portfoliu 

dlouho. Dodává na trh kancelářské papíry, barevné 
papíry a papíry špičkové kvality pro barevný lase-
rový tisk. K bublinkovým fóliím, lepenkám a kar-
tonům postupně přibývá ucelený sortiment strečo-
vých a smršťovacích fólií, zásilkových obalů a další 
budou následovat.

IGEPA pod novým vedením  
a další vývojové vize 

„My zde v IGEPě vidíme současný a budoucí pří-
běh velmi zajímavě,“ říká Petr Breburda. „IGEPA je 
určitě velmi stabilní společností, která má před se-
bou ještě velký potenciál. A nedávná akvizice firmy 
Zing trading nám k záměrům pomůže. Se Zingem 
přišel skvělý obchodní tým a znalost trhu. My všich-
ni z Nové IGEPY, jak si nyní mezi sebou říkáme, 
chceme postupnými kroky budovat firmu, se kterou 
rádi zákazníci spolupracují, dodavatelé se nabízejí 
se svými produkty a zaměstnanci jsou spokojení.

Nejvíce posílíme v divizi „Paper & Print“, kde se 
staneme silným hráčem a nabídneme kompletní 

sortiment grafických papírů. Ve „Viscomu“ jsme 
dlouhou řadu let vedoucí firmou na trhu. Zde chce-
me rozvíjet vedle médií také prodej tiskových tech-
nologií a spotřebního materiálu. Právě otevřený 
showroom tomu má také pomoci.

V divizi „Office & Packaging“ jsme byli již dlou-
ho aktivní v distribuci kancelářského papíru pro 
všechny druhy kopírovacích zařízení, ale k tomu 
přidáme postupně i kompletní sortiment produktů 
pro průmyslové balení. Zákazníkům umožníme vy-
bírat z velké řady materiálů s cílem ochránit jejich 
produkty při distribuci a transportu k jejich klien-
tům. Díky podílům Igepa Group v několika firmách 
máme zajímavé zdroje.

A vedle rozvoje obchodních či marketingových 
aktivit pracujeme i na zjednodušení procesů v říze-
ní firmy, v zajištění dostatku informací pro rozho-
dování, na motivaci a interní komunikaci. IGEPA 
je skvělý zaměstnavatel a to si chceme udržet i do 
budoucna.“

www.igepa.cz

Nová IGEPA  
má velký potenciál

Česká pobočka IGEPA velkoobchod papírem 
spol. s r.o. vznikla počátkem devadesátých let minu-
lého století. V roce 2001 byla dokončena výstavba 
vlastního areálu na kraji města Odolena Voda. Ve 
stejném roce vznikla i brněnská pobočka zahrnující 
především skladové prostory s administrativním zá-
zemím. Koncem roku 2010 rozšířila IGEPA skladové 
prostory o novou halu v areálu centrály, zmoderni-
zovala a rozšířila také administrativní část budovy.

V současnosti má ale IGEPA celou 
řadu novinek. Mezi hlavní patří převzetí 
veškerých aktiv společnosti ZING 
trading na českém trhu, čímž významně 
posílila svou pozici v oblasti Paper & 
Print, má novou business unit Office 
& Packaging, nový showroom a také 

nového ředitele – Ing. Petra Breburdu.

Divize Paper & Print
V oblasti grafických papírů dodává IGEPA na trh 

širokou paletu produktů, a to jak v arších, tak v ko-
toučích. V nabídce naleznete celou řadu produktů, 
jako jsou přírodní ofsetové papíry, papíry natírané, 
samopropisovací či samolepicí, kartony, speciální 
grafické papíry, papíry s certifikáty pro digitální 
tisk, certifikáty v oblasti ekologie a řadu dalších. 
Všechny tyto materiály nabízí v široké škále ploš-
ných hmotností a formátů. V případě poptávky je 
společnost schopna nabídnout i zcela atypické tech-
nologické formáty. 

Pro signmaking - Viscom
Je známo, že IGEPA je jedním z největších doda-

vatelů materiálů pro signmaking na českém trhu. 
V jejím sortimentu naleznete široké spektrum ma-
teriálů, jako jsou car wrapové materiály, materiály 
pro digitální velkoformátový tisk (a to jak solventní, 

IGEPA patří v Evropě mezi před-
ní hráče v oblasti dodávek papíru 
a dalších materiálů pro polygrafii 
a reklamní průmysl. Skupina Igepa 
Group působí na světových trzích od 
roku 1960. Vybudovala síť téměř 80 
poboček v 28 zemích světa s ročním 
obratem téměř 2 miliardy Eur. Ná-
zev společnosti IGEPA vznikl z ně-
meckého Interessengemeinschaft 
Papier (česky Zájmové sdružení 
papíru).

IGEPA_inzerce_brand_05_2020_210x99.indd   1 25.05.2020   8:59
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ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jedinečná lokalita kromě 18 jamkového hřiště nabízí mnoho dalších možností pro aktivní odpočinek 

a relaxaci.  Je ideálním místem pro Vaše fi remní meetingy, nezapomenutelné večírky, 
ale také pro rodinné oslavy, výročí nebo svatby.

PŘIJEĎTE S NÁMI OSLAVIT 115 LET VÝROČÍ
Objevte jedinečnou atmosféru  Royal Spoon Restaurant a vychutnejte si moderní  

českou gastronomii v pohodlí  okouzlující krajiny Slavkovského lesa.

GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY 
V EXKLUZIVNÍM PROSTŘEDÍ

www.golfml.cz

BASKETBALISTY ROKU

RAMS
ASSETS
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Franšíza EXTÉRIA MARKET 
a její výhody při pandemii COVID-19

Pobočky obchodní franšízové sítě značky EXTÉ-
RIA MARKET lze nalézt po celé České republice. 
Rozrůstá se i na Slovensku, kde zákonná povinnost 
BOZP a PO také postihuje jak malé podnikatele, tak 
velké průmyslové koncerny i státní správu. Podle 
ředitelky sítě Ing. Lucie Šimíkové klienti na služ-
bách Extérie oceňují především fakt, že v případě 
kontroly ze strany úřadů či jiné nečekané mimořád-
né události nebo úrazů nejsou na problémy sami. 

Jaká je výhoda podnikání ve franšíze 
EXTÉRIA MARKET i v pandemii Covid-19?

V rámci vzniklé pandemie COVID-19, díky které 
je povinnost dodržovat BOZP pro všechny zaměst-
navatele i OSVČ bez zaměstnanců daleko přísnější, 
se ukázala důležitost EXTÉRIA MARKETu, protože 
se musí více dbát na dodržování zákoníku práce, 
hygieny práce, bezpečnostních předpisů a nařízení. 
Právě v tomto období totiž ještě více než v dobách 
klidu bez pandemie potřebují malí a střední podni-
katelé podporu a rady, jak se chovat ve firmách.

„Proto v budoucnu po pandemii vidíme daleko 
větší příležitost na trhu bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci (BOZP) než před pandemií“, říká fran-
šízor a zakladatel franšízy EXTÉRIA MARKET pan 
Bc. Miloslav Ramach. Po uvolnění nouzového sta-
vu bude tato služba BOZP daleko více vyžadována 
u zaměstnavatelů, kteří si více uvědomí riziko z ná-
kazy na pracovišti a ekonomické dopady na jejich 

podnikání. Onemocnění COVID-19 by za určitých 
okolností mohlo být kvalifikováno jako nemoc z po-
volání. Chybějící pracovní síla a nemožnost výroby 
produktů má za následek těžké ekonomické dopady 
a krachy. Tomu lze předcházet kvalitním a hlavně 
komplexním zajištěním právě BOZP. Jen školení za-
městnanců v BOZP podnikatele neochrání.

Franšízový koncept EXTÉRIA MARKET to tak 
vidí jako velkou šanci (díru na trhu). Je to i příle-
žitost pro potencionální franšízové zájemce, kteří 
uvažují o samostatném podnikání. Franšízant díky 
licenci získá exkluzivitu na okres a tím i potencio-
nální klienty, kterými jsou zaměstnavatelé z řad fi-
rem, úřadů, škol, domovů pro seniory, apod. I když 
mnozí prožívají nelehké období, tato situace bude 
pro tento business velkým přínosem a díky tomu 
získá franšízant spousty nových klientů, kteří si 
uvědomují potřebu BOZP. „Proto pokud se někdo 
rozhoduje postavit se na vlastní nohy a začít podni-
kat, doporučil bych franšízu EXTÉRIA MARKET,“ 
říká Miloslav Ramach, majitel franšízy EXTÉRIA 
MARKET.

Má franšíza EXTÉRIA MARKET výhodu 
oproti konkurenci v BOZP?

Komplexní služba od EXTÉRIA MARKETU má 
přidanou hodnotu v tom, že k BOZP má zaměst-
navatel řešenu i požární ochranu, a to díky tzv. 
produktovým akčním balíčkům, které jsou zamě-

řeny na firmy, úřady, školy, zdravotnická zařízení, 
ale i OSVČ bez zaměstnanců. Díky tomu tak klient 
získá i cenové zvýhodnění oproti konkurenci. EX-
TÉRIA MARKET neposkytuje neúplné a jednorá-
zové služby, ale komplexní zajištění vč. zastoupení 
u kontroly, co považují klienti za klíčové.

Co získá franšízant od centrály, 
když se rozhodne podnikat 
s franšízou EXTÉRIA MARKET?

Od centrály franšízant získá EXTÉRIA MARKET 
tzv. na klíč, včetně vstupního a následného zaškole-
ní, pomoc s náborem spolupracovníků, a především 
přesný návod, jak podnikat a uspět. Tento franšízo-
vý koncept je prověřený řadou let fungování nejen 
v České republice, ale i v zahraničí a má více jak 
4700 smluvních klientů. Centrála také neustále pod-
poruje a odměňuje úspěšné spolupracovníky svých 
franšízantů. Jednou z těchto motivačních odměn 
je například také získání vozidel Škoda Octavia 
ZDARMA k užívání každý měsíc, které doprovází 
slavnostní předání na centrále EXTÉRIA. 

     
  

Franšíza EXTÉRIA MARKET je jediným obchodním franšízovým konceptem, jehož služby jsou dané zákonnou povinno-
stí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak u právnických, tak i fyzických podnikajících osob. Filozofií franšízy 
je dlouhodobá spolupráce s cílem ochránit firmy a státní instituce před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

Chcete vědět, jak získat licenci  
na provozování značky  
EXTÉRIA MARKET ve vašem městě?
Jak začít podnikat s franšízou  
a získat výhody v podnikání?
Kontaktujte Ing. Lucii Šimíkovou, 
ředitelku franšízové sítě,  
na tel.: 702 036 721 nebo  
e-mailu: simikova@exteria.cz.  
Případně další informace o franšízovém 
konceptu EXTÉRIA MAREKT najdete na 
www.exteriamarket.cz. 
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Promic Display Systems (Nederweert, NL) a Jan-
sen Display (Přestanov, CZ) se 15. června 2020 ofi-
ciálně spojily a vznikl Showdown Displays Europe. 

Showdown Displays, lídr na americkém trhu 
reklamních poutačů, koupil českou firmu Jan-
sen Display. Další akvizicí v květnu 2019 získala 
Showdown Displays také nizozemskou společnost 
Promic. Zpočátku obě firmy působily nezávisle na 
sobě, ale brzy bylo jasné, že spojení společností je 
dalším skvělým krokem. Úzká spolupráce přináší 
přeprodejcům benefity v podobě širšího produkto-
vého portfolia, rychlejšího dodání, lepších prodej-
ních nástrojů a extra znalostí v odvětví.

Promic i Jansen si vybudovaly silnou reputaci 
na evropském trhu kvalitních reklamních poutačů. 
Fúzí obou firem se ze Showdown Displays Europe 
stává největší dodavatel a výrobce prezentačních 
systémů, displejů a POS materiálů v Evropě.
www.showdowndisplays.eu

18. 5. 1990 na svět 
přišla Česká marke-
tingová společnost Je 
to dobrovolná nezis-
ková organizace, kte-

rá sdružuje marketingové pracovníky a zájemce 
o marketing formou kolektivního a individuální-
ho členství. 

Z původního poslání co nejvíce přispívat 
k rozšíření marketingu v České republice se 
v současné době zaměřuje především na pod-
poru komunikace mezi marketingovými odbor-
níky, zvyšování kvality marketingového řízení 
a marketingových činností i jejich etického roz-
měru.

O její vznik a úspěšné fungování se zasloužila 
velkou měrou její současná čestná prezidentka 
a viceprezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, 
Ph.D., která je známá nejen jako úspěšná medi-
ální osobnost na poli marketingu, ale která také 
patří mezi přední odborníky v oboru, především 
se specializací v oblasti psychologie reklamy. Se 
jménem ČMS jsou spojena jména vynikajících 

marketingových odborníků jako např. prof. ing. 
Gustav Tomek, DrSc., ing. Jaruše Vydrová, ing. 
Dagmar Kliková, prof. ing. Eduard Stehlík, CSc., 
ing. Jiří Mikeš, RNDr. Jan Herzmann, CSc., ing. 
Milan Postler, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Pavlů, 
CSc. a řada dalších. Současné vedení získalo 
posilu v osobě ing. Tomáše Davida, který se stal 
v prosinci 2019 prezidentem ČMS.

Prezidium České marketingové společnosti 
vyhlašuje každoročně soutěž Marketér roku, je-
jímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na 
úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na 
rozvoji marketingu všeobecně. 

8. října 2020 je nové datum spojené s letoš-
ní soutěží Marketér roku 2019, kdy budou již 
popatnácté oceněny významné marketingové 
projekty minulého roku. Ten Váš může být mezi 
nimi! Výzva k dalšímu zasílání přihlášek do 
marketingového klání trvá! Přihlášky můžete 
zasílat až do 31. srpna 2020.

Další informace najdete také 
na www.cms-cma.cz.

Retailová asociace sdružuje české i zahraniční 
společnosti z oblasti maloobchodu. Asociace vznik-
la v reakci na koronavirovou pandemii s cílem sdí-
let maloobchodní zkušenosti mezi jednotlivými čle-
ny s vidinou překonání aktuální ekonomické krize. 
Asociace dále plánuje vyjadřovat se a zapojovat do 
navrhování legislativních a hospodářských opatře-
ní České republiky vztahujících se k retailu. Retailo-
vá asociace má nyní přes 100 členů mezi které paří 
ALPINE PRO, A3 sport, Albi, BUTLERS, Crocodille, 
Electro World, ESPRIT, Fruitisimo, GANT, Grand 
Optical, Helly Hansen, Inexad (LEWIN, Hamlays), 
iStyle, Lindex, Neoluxor, Nutrend, OXALIS, Pierre 
Cardin, Rock Point, Steilmann, S.Oliver, Tchibo, 
UGO, Vermont a několik dalších. 

Retailová asociace navrhuje na základě prů-
zkumu mezi svými členy upravit stávající vládní 
program nebo připravit vládní program COVID 
Nájemné 2, který by zahrnul i provozy, na které při 
prvním schvalování programu nebyl brán zřetel. 
Z ankety mezi členy asociace dále vyplynulo, že 
dvě třetiny firem zvažují v roce 2020 v obchodních 
centrech uzavřít některé své prodejny. Nájemci se 
v obchodních centrech aktuálně potýkají s výraz-
ným poklesem návštěvnosti svých provozoven. 
4 z 10 firem zaznamenaly v květnu až 50% propad 
návštěvnosti ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku a polovina firem pocítila v květnu pro-
pad tržeb o více než 50 %. Již 40 % firem během 
dubna a května propustilo téměř čtvrtinu svých 
zaměstnanců a pětina firem plánuje další propouš-
tění do konce roku 2020. Třetina oslovených firem 
neměla v době krize možnost prodávat své zboží 
v rámci e-commerce.

Ani současná situace, kterou Česká republika 
a její ekonomika právě prochází, nezastavuje 
úspěšné české podnikatelky v jejich práci. Pro-
jekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je-
jich jména prozradí v listopadu již potřinácté. Ty 
nejúspěšnější vzejdou z 32 598 kandidátek, které 
vyhověly kritériím soutěže a z nichž odborný ga-
rant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau no-
minoval 1411 semifinalistek. Patronkou 13. roč-
níku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 
je Kateřina Šrámková, majitelka a jednatelka 
zámeckého resortu Zámek Loučeň. Záštitu le-
tošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky.

Podpora, zviditelnění, a hlavně ocenění tvrdé 
práce a dosaženého úspěchu. To je již 13 let pro-
jekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK, kte-
rý je součástí Podnikatelské platformy Helas, jež 
vzniká od roku 1997 a jejím cílem je sdružování 
a propojování ryze českých podnikatelů. Podni-
katelky si i v rámci aktuálního ročníku tradičně 
převezmou ceny podle velikosti jejich firem. Roz-
dána budou také čtyři zvláštní ocenění. 

„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvů-
li pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. 
Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ 
o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové 

příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž 
jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně na-
rušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době 
je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnika-
telky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém 
si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také 
sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav 
diskutovat. Díky online talk show a webinářům 
jsme myšlenku „BUDUJEME HRDÉ ČESKO 
šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým 
výzvám,“ říká zakladatelka OCP a Podnikatelské 
platformy Helas Helena Kohoutová. 

Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČES-
KÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop. 
Generální partner projektu, ČSOB udělí i letos 
cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka. Jed-
ním z hlavních partnerů soutěže je společnost 
Vodafone. O tom, která z dam letos získá Cenu 
za digitální transformaci letos rozhodnou před-
stavitelé společností Microsoft a DAQUAS. Cena 
za inovativní řešení bude předána pod patronací 
Generali Česká Pojišťovna, která je také hlavním 
partnerem projektu. 

Podnikatelky se mohou do letošního ročníku 
hlásit do 28. září 2020. Vyhlášení vítězek proběh-
ne v rámci Dne českých podnikatelek 26. listopa-
du 2020 v sídle společnosti Microsoft Praze.

KRITÉRIA: Do OCENĚNÍ ČESKÝCH POD-
NIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky 
přihlásit na doporučení odborného garanta 
CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu 
doporučil na základě analýzy, která mimo jiné 
zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za 
roky 2016–2018, minimální roční obrat firem 
od 10 milionů Kč (tržby roku 2019) a hodnocení 
iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 
100% vlastnictví a českého občanství. Doba pod-
nikání musí být minimálně 4 roky.

Více informací o projektu naleznete  
na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz. 

Promic a Jansen Display
pokračují jako  
Showdown Display Europe

Česká marketingová společnost oslavila 30 let

Helena Kohoutová, zakladatelka 
projektu Ocenění Českých 
Podnikatelek zahajuje 13.ročník

Vznikla retailová asociace

13. ročník OCENĚNÍ
ČESKÝCH PODNIKATELEK 


