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

Vážení a milí čtenáři,

držíte v ruce letní vydání našeho časopisu. Tištěná média 
obecně mají výhodu v tom, že se jich dotýkáme rukama 
a podvědomě jim tak věříme, protože hmat je náš smysl pro 
pravdu. Pokud jste zaznamenali haptické vlastnosti papíru, 
na kterém je toto vydání vytištěno, jiné, pak se nemýlíte. 
Ano, jde o papír značky NAUTILUS®, který je vyrobený ze 
100 % recyklovaných vláken ze spotřebitelského odpadu. 
Představuje cestu lásky k přírodě. I náš časopis se rozhodl 
jít tímto směrem.

Obsahově je toto vydání prolnuté letní atmosférou. Ať už 
vás nainspirují stránky cestovní kanceláře Exclusive Tours, 
která navrhne jak prožít dovolenou s nejvyšší úrovní ces-
tovatelských služeb, a nebo třeba dostanete chuť na letní, 
osvěžující, lahodný drink Ciao Spritz. 

Jedním z motivů prezentace značek na našich stranách 
je posílit jejich známost. U těch novějších je jím vrýt se 
do povědomí čtenářů. A takové Vám v letním vydání také 
představujeme – Bugr, Wonky, IKISEQ nebo startup PIKITO 
a další.

Úspěch je součtem malých snah, opakovaných den po dni. 
Přeji vám ty úspěchy v této nelehké době, rádi o nich napí-
šeme! Ale hlavně vám přeji, abyste načerpali sil na pohodo-
vých dovolených a užili si léto plnými doušky!

Ing. Blanka Bukovská
Vydavatelka a šéfredaktorka
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Tiskněte veškerou vaši komunikaci

na recyklované papíry
značky NAUTILUS®!
Papír značky NAUTILUS® je vyrobený ze 100 % recyklovaných vláken ze spotřebitelského 

odpadového papíru, což znamená, že se nejedná o papír vyrobený z odpadového papíru 

vzniklého při výrobě papíru, ale o papír, který recyklovali koneční spotřebitelé.

„Tento vysoce kvalitní nenatíraný papír s FSC® 

certifikací je vhodný pro komunikaci nejvyšších 
ekologických standardů. I náš časopis se rozhodl 
jít touto cestou. Pro každého nakladatele, vydavate-
le nebo grafika je výběr materiálu velmi důležitý,“ 
říká Ing. Blanka Bukovská, vydavatelka Brand-
s&Stories. „A pokud se najde řešení mezi kvalitou 
papíru a ekologickým přístupem, je to velké po-
zitivum. S papírem NAUTILUS® si můžete zvolit 
zodpovědnost za udržitelnou budoucnost a rozšířit 
environmentální profil vaší společnosti. Angažova-
nost v používání recyklovaného papíru vyšle pozi-
tivní signál a posílí celkový obraz vaší firmy jako 
ekologicky a společensky odpovědné společnosti 
s udržitelným rozvojem. Udělejte dojem na vaše 
ekologicky smýšlející zákazníky a tiskněte veške-
rou vaši komunikaci na recyklované papíry značky 
NAUTILUS®!“

Papíry pro profesionální tisk pod názvem 
NAUTILUS® ve velkých formátech nabízí společ-
nost Antalis s.r.o. na českém trhu exklusivně.

Brand NAUTILUS®, který vyrábí společnost 
Mondi, získal název podle mořského živočicha lo-
děnky hlubinné, kterou známe pod latinským jmé-
nem nautilus. Objevila se na zemi už někdy před 
500 miliony lety a ve starém Řecku byla schránka 
loděnky údajně považovaná za symbol dokonalosti. 

S láskou k přírodě: Nautilus®

Proč je dobré používat recyklovaný papír? Recy-
klace odpadového materiálu prodlužuje životní cyk-
lus vlákna buničiny. Celulózové vlákno je možné re-
cyklovat až sedmkrát, tím se po delší dobu váže CO2 
ve vláknu. Rozkládající se papír na skládkách pro-
dukuje metan, který má 21x větší skleníkový efekt 
než oxid uhličitý. NAUTILUS®, který je vyrobený ze 
100 % spotřebitelského odpadového papíru, je šetr-
ný k životnímu prostředí a zároveň je produkován 
ve vysoké kvalitě s minimalizovanou prašností. Má 
vynikající průchodnost v tiskových a kopírovacích 
strojích jak v kanceláři, tak pro účely profesionální-
ho tisku na ofsetových, HSI, laserových nebo HP in-
digo strojích. Společnost Mondi vyrábí NAUTILUS® 
pomocí nejmodernějšího dostupného procesu 
výroby na trhu. Pro účely profesionálního tisku se 
tento prémiový recyklovaný papír produkuje ve 
třech úrovních CIE bělosti od 112 % po 150 % a v ši-
roké škále gramáží a formátů. Mondi doporučuje 
NAUTILUS® na celou řadu tiskových aplikací od 
manuálů přes tisk knih, katalogů a časopisů až po 
obaly, korporátní identitu nebo kancelářské potře-

by. Díky certifikacím, jako jsou Blue Angel, FSC™ 
nebo EU Ecolabel, je NAUTILUS® při každé aplika-
ci jasným závazkem vůči životnímu prostředí. S po-
užitím recyklovaných papírů značky NAUTILUS® 
lze využít výhody nejvyšší kvality tisku v přírodním 
nebo vyšším bílém odstínu. 

Jak vzniká recyklovaný papír?
Co všechno se musí stát, než se k nám recyklo-

vaný papír dostane? Jak se směs kopírovacích pa-
pírů, obalových materiálů nebo kartonů promění 
v recyklované produkty, jako je například papír 
NAUTILUS®? Všechno to začíná u popelářských 
vozů, které svážejí recyklovaný odpadový papír 
od spotřebitelů. Poté je odpadový papír převezen 
do třídicích linek komunálního odpadu nebo do 
soukromých jednotek. Následující kroky jsou pak 
vždy stejné. Vytřiďovaný papír je dělen do pěti 
skupin od běžných po speciální druhy dle standar-
dů Evropského výboru pro normalizaci. V dnešní 
době je sice většina procesů třídění automatická, 
počáteční vytřiďování je však do značné míry ma-
nuální, díky čemuž se před důkladnějším tříděním 
zajistí odstranění většiny nepapírových kompo-
nentů. Z vytříděného papíru je k výrobě papíru 
NAUTILUS® vhodné jen malé množství. To zna-
mená, že k dosažení bělosti a kvality, které Mondi 
pro papíry NAUTILUS® požaduje, je potřeba pou-
žít vždy pouze odpadní papír stejné kvality. Tyto 
odpadní papíry jsou obvykle bílé a bezdřevé. Čím 
více bělosti se z papíru dostane a následně promění 

v recyklovanou buničinu, tím bělejší bude výsledný 
recyklovaný papír. Jakmile je sběrný papír vhodný 
pro výrobu papíru NAUTILUS® vybrán, musí být 
vyčištěn, přičemž během celého procesu není k bě-
lení buničiny použit chlór. Následně se proces recy-
klovaného papíru shoduje s postupem pro výrobu 
papíru z čerstvých vláken.

Přístup výrobce papíru NAUTILUS®

Neoddělitelnou součástí celkového přístupu 
Mondi k podnikání je udržitelnost a ochrana pří-
rodních zdrojů. Cílem společnosti je produkovat 
papír s minimálním dopadem na životní prostředí, 
hledat způsoby, jak šetrně zacházet s naší planetou 
a jejími zdroji. Již mnoho let se podílí na ochraně 
životního prostředí. Spojení Green Range, Green 
Insight, Green Future tvoří základ současných akti-
vit zaměřených na budoucnost pod názvem Green 
Spirit. Tato strategie se týká především materiálů 
vyrobených nejvyšším environmentálním způ-
sobem (například certifikace CO2, FSC, Cradle to 
Cradle), informovanosti zákazníků, jako jsou webo-
vé semináře, školení, a také zahrnuje spolupráci 
s ostatními partnery, kteří přispívají k udržitelnos-
ti a mohou inspirovat pomocí rozhovorů, článků, 
podcastů. 

Certifikace Cradle to Cradle Certified®

Mondi se může dnes pochlubit poslední novin-
kou, a to certifikací Cradle to Cradle Certified®. 
Toto osvědčení v plném rozsahu zahrnuje všechny 
aspekty od získávání zdrojů až po výrobu a potvrzu-
je, že jejich papíry jsou vyráběny a používány v sou-
ladu se zásadami cirkulární ekonomiky. Značky 
z papíren Mondi Uncoated Fine Paper v Rakousku 
a Mondi SCP na Slovensku splňují vysoké standar-
dy a náročné požadavky této certifikace. Cradle to 
Cradle Certified® hodnotí odpovědnost materiálů 
a výrobků v pěti kategoriích udržitelnosti. Na prv-
ním místě je zdravotní nezávadnost produktu. Na 
druhém místě je cirkulace. Cílem Mondi do roku 
2025 je mít 100 % svých produktů znovu použitel-
ných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. 
Třetí kategorií je čistota ovzduší a ochrana klima-
tu. Mondi má vědecky podložený cíl snížit emise 
do roku 2025 o dalších 34 %. Hospodaření s vodou 
a půdou je čtvrtým kritériem. A tím posledním mě-
řítkem je sociální sféra. Mondi provádí inovativní 
sociální projekty, vzdělávání a zdravotní péči, která 
podporuje rámec Cradle to Cradle Certified® a cíle 
udržitelného rozvoje OSN. www.mymondi.net

•  vysoce kvalitní 100% recyklovaný nenatíraný papír 
s FSC® certifikací vyrobený ze spotřebitelského 
odpadového papíru, vhodný pro komunikaci 
nejvyšších ekologických standardů

•  autentický recyklovaný odstín a vysoký 
volumen pro všechny typy komunikace

•  se sníženou prašností pro optimální ochranu stroje

•  vysoce kvalitní tiskové výstupy při 
černobílém i barevném tisku

•  vysoká opacita

•  skladem v arších B1 v gramážích 80, 100, 
120, 250 a 300 g/m2 a také jako kancelářský 
papír ve formátu A4 v gramáži 80 g/m2

•  na zakázku je možné dodat archy i role  
v různých formátech v gramážích 70-300 g/m2

•  vhodný pro tisk prezentací, firemních reportů, 
zpráv o udržitelném rozvoji, marketingových brožur, 
direct mailingů, faktur, výročních zpráv, manuálů apod.

Classic

www.mymondi.net


Antalis

54

Antalis
Green Connection

Inovace výrobků a služeb, podpora a diferenci-
ace pro zákazníky, ekologicky odpovědný růst… to 
jsou základní stavební kameny vývoje čtyř sektorů 
společnosti Antalis - Print, Packaging, Visual Com-
munication a Office.

Společnost Antalis se snaží podporovat rozvoj 
těchto tržních segmentů prostřednictvím neustá-
lých inovací a obnovy portfolia. Proto neustále 
rozšiřuje svou nabídku výrobků tak, aby naplnila 
měnící se potřeby zákazníků a pomohla jim vyu-
žívat nové technologie. A jako odpovědný subjekt 
bere Antalis v potaz i sociální a environmentální 
dopady své vlastní obchodní činnosti.

V České republice je již hezkou řádku let ge-
nerálním ředitelem Juraj Palčinský, kterého jsme 

poprosili o pár slov k filozofii společnosti a vizím, 
jakými cestami se bude společnost u nás ubírat.

Společnost Antalis je členem skupiny Kokusai 
Pulp & Paper Group, světového lídra v distribuci 
papíru, obalů a materiálů pro vizuální komuni-
kaci se sídlem v Japonsku. V Evropě a Latinské 
Americe je Antalis předním B2B distributorem 
produktů a služeb v oblasti papíru a průmyslových 
obalů a druhým největším distributorem produk-
tů vizuální komunikace s celosvětovým prodejem 
4,2 miliardy EUR v roce 2021. Společnost Antalis 
se sídlem v Paříži obsluhuje více než 110 000 zákaz-
níků díky týmu 4 000 zaměstnanců a průlomovým 
e-commerce řešením. Prostřednictvím 103 distri-
bučních center, která kladou důraz na ekologickou 

odpovědnost, vydává společnost Antalis více než 
11 000 zásilek denně.

Vize a poslání
„Naší vizí je posílit Antalis v pozici předního 

a nejdůvěryhodnějšího mezinárodního business-
-to-business distributora papíru, obalových materiá-
lů, produktů pro vizuální komunikaci, spotřebních 
materiálů a souvisejících služeb,“ uvádí rámcově 
Juraj Palčinský. „Naším posláním je poskytovat 
zákazníkům to nejlepší díky odborným znalostem 
a inovacím v nabídce a udržovat skvělé vztahy 
s našimi obchodními partnery. Jsme společensky 
odpovědní a aktivní v rozšiřování portfolia, urych-
lování digitální transformace a rozvoje našich 
týmů. Při našem rozvoji musíme brát ohled také na 
ekonomické, sociální a environmentální dopady.“

Antalis se zavázal chránit budoucnost
„Ve světě, kde každá akce má dopad na životní 

prostředí, věříme, že odolnost a úspěchy zítřka 

jsou zakořeněny v chytrých rozhodnutích, která 
dnes činíme jako součást odpovědného přístupu,“ 
říká generální ředitel. „Prostředí křičí o pomoc. 
Víme to. Naši zákazníci to vědí. Jejich zákazníci 
to vědí. Jako přední distributor papíru máme i my 
klíčovou roli při zvyšování odpovědnosti našeho 
odvětví. Proto si Antalis klade za cíl stát se zele-
ným lídrem papírenského průmyslu, stanovením 
jasných a čitelných standardů.“

Antalis CSR strategie 
Společnost Antalis si stanovila ambiciózní plán 

založený na 4 hlavních pilířích. Ty zahrnují hlavní 
zásady společnosti. Každá iniciativa je předmětem 
specifického akčního plánu pro jednotlivé sektory, 
s podporou ukazatelů výkonnosti a monitorování. 
„CSR vidíme jako generátor příležitostí. Podporuje 
inovace, respektuje očekávání všech zúčastněných 
stran a poskytuje stabilní základnu pro rozvoj rele-
vantních řešení,” k tomu uvedl Hervé Poncin, CEO.

Green Connection
Skupina Antalis vždy úzce spolupracovala se 

svými dodavateli, zákazníky a dalšími zúčastněný-
mi s cílem sdílet inovace, přidanou hodnotu a nej-
lepší zkušenosti v oblasti životního prostředí. Vždy 
také podporovala úsilí o udržitelný rozvoj svých 
dceřiných společností prostřednictvím lokálních 
iniciativ. Aby bylo zajištěno, že všechna tato opat-
ření spojuje jednotné poslání, a byla stanovena 
důsledná strategie ekologické odpovědnosti na 
úrovni skupiny, představil Antalis zelenou firem-
ní identitu nazvanou „Antalis Green Connection“. 
V praxi to znamená, že v komunikaci všech ekolo-
gicky odpovědných projektů či iniciativ je použita 
„zelená známka“ - snadno rozpoznatelné logo, kte-
ré se objevuje na všech materiálech, produktových 
brožurách a letácích a odlišuje Antalis od konku-
rence. Iniciativy, které nesou zelenou známku 
Antalis, podporují cíl skupiny, jímž je jít příkladem 
v odpovědnosti za ochranu životního prostředí.

Antalis Green Star System™ 
Green Star System™, snadný způsob, jak posou-

dit úroveň eko-odpovědnosti jednotlivých druhů 
papíru. Tento systém vychází ze všeobecně uzná-
vané referenční stupnice bodů, která je snadno 
uchopitelná pro všechny, kteří se nemusí nutně 
orientovat v současném boomu zelených certifi-
kátů. Green Star System™ zohledňuje klíčové in-
formace o původu celulózy i o výrobním procesu 
a přiděluje každému výrobku z papíru od jedné do 
pěti hvězdiček podle jeho dopadu na životní pro-
středí. Green Star System™ reflektuje komplex-

nost ekologicky odpovědného produktu a podává 
informace ve zjednodušené podobě pomocí hod-
notící stupnice. Tento systém mohou společnosti 
snadno použít ke komunikaci svých environmen-
tálních aktivit. Čím více má papír hvězdiček, tím 
více je eko-odpovědný!

Ekologicky šetrné produkty
Antalis vytvořil jednu z nejrozsáhlejších nabí-

dek ekologicky šetrných papírů, které lze použít 
pro všechny druhy tiskových a dokončovacích 
technik a které splňují velmi přísné ekologické 
normy. To umožňuje korporátním zákazníkům 
snadno integrovat využití papíru do své CSR politi-
ky při zachování příznivé ceny i kvality.

Multi-site FSC® a PEFC™ certifikace
Kromě toho, že se Antalis soustředí na produkty 

ohleduplné k životnímu prostředí, věnuje pozor-
nost také ekologickým opatřením v dodavatel-
ském řetězci. Je prvním prodejcem papíru na trhu, 
který zavedl multi-site certifikace FSC® a PEFC™, 
aby zajistil plnou sledovatelnost a transparentnost 
v celém dodavatelském řetězci. Probíhají audity 
systémů logistických (označování, oddělené skla-
dování produktů, doručování) i informačních (od-
kazování, produktové kategorie ...) a marketingo-
vých a obchodních procesů (použití firemních log, 
školení). Použití norem znamená, že všechny certi-
fikované země musí splňovat stejné požadavky na 
ochranu životního prostředí. V současné době je 
součástí tohoto programu 32 poboček společnosti 
Antalis.

Antrak® je zase označení pro udržitelný doda-
vatelský řetězec Antalis. Dodavatelé jsou požádá-
ni o vyplnění dotazníku, kde kromě obchodních 
a kontaktních údajů uvádějí informace o globální 
společenské odpovědnosti, o plnění regulačních 
požadavků na produkty a o výrobním závodu.

Papíry pro každou příležitost
Společnost Antalis řeší potřeby trhu v oblasti 

tištěné komunikace a nabízí širokou škálu papí-
rů, kartonů, obálek a dalších produktů s přidanou 
hodnotou, jako jsou kreativní papíry, syntetické 
produkty a etikety.

„V Evropě jsme prodejcem papíru číslo jedna,“ 
uvádí Juraj Palčinský, „a nabízíme proto mnohem 
více než jen produkty. Svým zákazníkům pomáhá-
me rozvíjet jejich podnikání v oblasti digitálního 
tisku, vyjadřovat kreativitu a dosahovat jejich cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí.“

www.antalis.cz

Díky odbornosti, pevnému vztahu se zákazníky 
a zkušenostem z celého světa je Antalis předním 
distributorem papíru, obalových materiálů 
a řešení pro vizuální komunikaci v Evropě.

Papír pro tisk 
Společnost je uznávána jako 
poskytovatel nejkvalitnější 
a nejrozsáhlejší nabídky specializovaných 
produktů s přidanou hodnotou a komodit, 
které splňují očekávání tiskařů, grafiků, 
vydavatelů a reklamních agentur 
z celého světa. Její portfolio je neustále 
doplňováno o nové kreativní, natírané, 
nenatírané a ofsetové papíry v různých 
gramážích a formátech, slonovinově bílé 
kartony, karton pro grafiku, samolepicí 
papíry a štítky. 

Inovativní řešení pro balení 
Obaly představují pro Antalis důležitý 
růstový segment. Nabídka společnosti 
Antalis zahrnuje řadu standardních 
položek, jako například kartonové krabice 
a strečovou fólii, jakož i zakázková 
obalová řešení, zejména určená pro 
ochranu průmyslového zboží proti korozi. 
Antalis vytvořil pod vlastní značkou 
Masterline řadu obalových materiálů 
a strojů, která řeší kompletní obalový 
proces od napínání či smršťování až po 
zatavení a převazování. 

Materiál pro vizuální komunikaci 
Ve vysoce konkurenčním odvětví 
kreativního designu je zcela zásadní umět 
vystoupit z davu. Jako specializovaný 
poskytovatel může společnost Antalis 
nabídnout subjektům zabývajícím se 
vizuální komunikací rozsáhlý výběr 
materiálů potřebných k navrhování 
působivých plakátů, reklamních stojanů 
v místě prodeje, reklamního značení, 
výloh, reklam na automobilová okna 
a dekorace interiéru. K dispozici je 
i mnoho možností s vyšší odolností vůči 
vlivům počasí, vyšší bezpečností výrobku 
a lepší ochranou životního prostředí. 

Papír pro kancelář
Antalis distribuuje kompletní sortiment 
kancelářského papíru a obálek pro 
nejnovější kancelářské technologie 
digitálního tisku (laserového 
i inkoustového) a pro kopírky. 

 Juraj Palčinský

strategické
obory činnosti 4

http://www.antalis.cz
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Značka se zlatou tradicí
a růžovou budoucností

V roce 1966 poprvé začal krásu žen zdokonalo-
vat extrémně krycí Make-up Cover Dermacol a na-
startoval tak celosvětový úspěch značky. Proslulý, 
dodnes oblíbený make-up byl vůbec prvním výrob-
kem, který vznikl ještě ve filmových ateliérech na 
Barrandově spojením odborníků na filmový ma-
ke-up a dermatologů z Ústavu lékařské kosmetiky. 
Jeho název Dermacol vznikl složením dvou latin-
ských slov – derma-kůže a color-barva, čili barva 
na kůži a v původním logu výrobku bylo vepsáno 
Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Make-up 
Cover. Slovo „dermacol“ se u nás stalo synonymem 
pro make-up obecně. Píle, energie a ambice Olgy 
Knoblochové a Ing. Vlastimila Boublíka se promě-
nily ve světový úspěch. Licence na tento výrobek 
se podařila prodat až do Hollywoodu. Můžeme se 
tedy pyšnit tím, že krása mnohých filmových hvězd 
má svůj původ v Dermacol kosmetice z Prahy. Dnes 
make-upu Cover Dermacol prodává společnost přes 
3 000 000 kusů ročně. Recenzovalo ho stovky youtu-
berů po celém světě a mnozí ho označili za „nejlépe 
krycí make-up na světě“. Na Amazonu patří mezi 
TOP prodávané kosmetické produkty a z celkového 
obratu tvoří jeho prodej přes 30 %.

Do světa s logem Dermacol Prague
Tyto všechny skutečnosti vedly také současné ve-

dení před několika lety k rozhodnutí o změně loga. 

Původní logo Dermacol Filmstudio Barrandov Pra-
gue bylo zjednodušeno na Dermacol Prague. Nové 
logo Dermacol Prague vychází ze své historické 
podoby navržené původně akademickým malířem 
a grafikem Karlem Dvořákem. Ten jej pro Dermacol 
vytvořil už v 60. letech minulého století, kdy byla 
ještě značka spojena s Filmovým studiem Barran-
dov. K novému logu přispěl i ryze obchodní důvod: 
obměna loga spolu s dalšími ochrannými prvky na 
obalech znesnadní případy kopírování produktů, 
s nimiž se značka setkává hlavně při prodejích na 
internetu. Online přímé prodeje se společnosti me-
ziročně díky novým kanálům zpětinásobily. „Takže 
šlo nejen o návrat k naší zlaté tradici, ale i o investi-
ci do naší růžové budoucnosti,“ dodává s úsměvem 
Věra Komárová, spolumajitelka rodinné společnos-
ti Dermacol. 

Rodinná česko-slovenská společnost manželů 
Vladimíra a Věry Komárových tak do budoucnosti 
hledí s optimismem. „Na domácím trhu s dekorativ-
ní kosmetikou jsme už několik let nejprodávanější 
značkou, naše prodeje rostou i ve světě. Vydáme 

se dobývat další nové trhy, které vidíme v Brazílii, 
Polsku, Indii či USA. Letos se Dermacol poprvé 
představil na světové výstavě Expo 2020 Dubai jako 
součást českého pavilonu Czech Spring. A právě 
Dubaj slouží kosmetice Dermacol jako brána do 
celého arabského světa, kde si získal pověst vyso-
ce kvalitního výrobce make-upu a v něm úspěšně 
působí více než 20 let. Daří se nám pronikat i do 
dalších zemí, jako je Malajsie, kde se prodáváme ve 
160 kamenných pobočkách, a právě v Malajsii jsme 
získali ocenění Best Exclusive Brand. Dermacol se 
i v tomto roce chystá expandovat a rozšiřovat distri-
buci v zahraničí. V dubnu jsme vystavovali na nej-
větším mezinárodním veletrhu Cosmoprof Bologna 
a v červenci plánujeme též účast na Cosmoprof Las 
Vegas,“ uzavírá Věra Komárová.

Ženský ráj na zemi
Novou etapu v historii firmy odráží i její nové 

sídlo. Dvě patra v kancelářském komplexu Avenir 
Park na Praze 5, kam se Dermacol přestěhoval 
z dosavadních prostor na Praze 6, zabírají téměř 

1700 m2. A pod vedením Věry Komárové byly už 
od začátku zařízeny s ohledem na zaměstnanky-
ně, které jsou ve společnosti Dermacol nad muži 
v drtivé převaze. „Chtěly jsme vytvořit povznášející 
prostředí, které bude příjemné hlavně nám, ženám, 
což se podle dosavadních ohlasů povedlo. Krásné 
prostory, kde můžeme nejen pracovat, ale také se 
společně setkávat, bavit a vymýšlet nové věci, nás 
nesmírně povzbudily a zlepšily i celkovou firemní 
kulturu,“ uvádí Věra Komárová. A ukazuje Beauty 
Room – speciálně navrženou místnost sloužící jako 
výkladní skříň produktů, jichž má značka už víc 
než 1000. Určena je hlavně pro pravidelná jednání 
vývoje s marketingem, kosmetická školení, prezen-
tace líčení, schůzky s obchodníky a prezentace ex-
portním klientům, které Dermacol pořádá. 

Názvy zasedacích místností Cover, Noblesse 
a Imperial jsou odvozeny od vlajkových produktů 
značky Dermacol. 

Recepci lemují z obou stran průhledné pane-
ly, v nichž stoupají nekonečné proudy růžových 
bublinek. Společné prostory i kanceláře majitelů 
pak zdobí mnoho ikonických kousků slavných de-
signérů a značek. Recepci a Beauty Room navrhl 
Lukáš Rus a studio ARCHDYNAMIC, které vy-
tváří i „království krásy“ neboli firemní prodejny 
značky Dermacol v České a Slovenské republice. 
Obrazy namalovala Kateřina Adámková, spravu-
jící mimo jiné dílo věhlasného výtvarníka Bořka 
Šípka. Mozaiky, fresky na zdech i dekoraci na 
toaletách vytvořila italská umělkyně žijící v Praze 
Silvia Vezzuto, autorka ikonických mozaik všech 
Dermacol značkových prodejen. Na stěnách 
najdete básně třeba od Jaroslava Seiferta a pří-
jemnou atmosféru navozují i rozmanitá křesílka, 
židle a pohovky ve tvaru růží, srdcí, mašlí nebo 
ženských rtů.

Varna pro dalších 20 let
Společnosti Dermacol patří továrna na Lesné 

v Brně. Její součástí je i vlastní laboratoř pro vývoj 
kosmetiky. Ta je největším vývojovým centrem v Ji-
homoravském kraji. Technickou novinkou je barev-
ná varna. „Základ varny pro barevné hmoty – tedy 
hlavně make-upy, ale i fluidy nebo oleje –tvoří dva 
nové kotle, z nichž má každý objem 1100 litrů. Spo-
lu s digitálními technologiemi, umožňujícími přes-
ně kontrolovat každý var, jde o nejmodernější typ 
zařízení, který je na trhu dostupný,“ vysvětluje Věra 
Komárová. „Třeba našeho legendárního krycího 
make-upu teď můžeme vyrobit až pětkrát víc, což 
znamená až 15 milionů kusů ročně. Investice činila 
asi 25 milionů korun a předpokládáme, že kapaci-
ta varny bude stačit na dalších 15 až 20 let,“ uvádí 
Komárová. 

Veselejší svět díky Dermacolu
Dermacol je synonymem dnes nejen pro doko-

nalý make-up. I po více než půlstoletí existence na 
trhu pokračuje značka v úspěšné obchodní strate-
gii, následuje svoje hodnoty i poslání. A díky své 
prosperitě a zodpovědnému společenskému přístu-
pu dělá ženy krásnější a svět štědřejší.

Od roku 2015 je Dermacol generálním partne-
rem Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. Společně 
zkrášlily a vybavily už řadu oddělení pro děti i dospě-
lé v různých nemocnicích v České republice. „Naším 
cílem je rozveselit a zpříjemnit prostředí zdravotnic-
kých zařízení pro malé pacienty po celé republice,“ 
přibližuje Věra Komárová, jež je sama maminkou tří 
dětí. „Proměny se už dočkalo nespočet dětských am-
bulancí, nemocnic, čekáren, dětských JIP, lůžkových 
oddělení i azylových domů. Včetně Urgentního dět-
ského příjmu v Nemocnici Motol, kde ročně ošetří až 
30 000 dětí. Stranou ale nezůstala ani zařízení pro 
dospělé – nemocnice, LDN a domovy pro seniory,“ 
doplňuje Věra Komárová, která v pomoci potřebným 
našla další rozměr svojí práce. 

Pomoc po celý rok a celosvětově
Dermacol spolupracuje také s nadačním fondem 

Happy Hearts modelky a filantropky Petry Němco-
vé, která staví školy v zemích postiženými katastro-
fou. „Byli jsme třeba při otevření nové školy v Ne-
pálu. Znovu jsem si tam uvědomila, jak důležitý je 
i v nejsložitějších chvílích dětský úsměv a jak zásad-
ní je pro osud všech dětí na světě jejich vzdělání,“ 

popisuje svou osobní zkušenost Věra Komárová. 
A dodává, že součástí každého úspěchu by měla být 
vždy i cílená pomoc těm, kteří takové štěstí v živo-
tě nemají. Jen v rámci tohoto jednoho konkrétního 
projektu zlepšila nadace Happy Hearts životní pod-
mínky více než 1200 nepálských dětí. Dermacol 
pomáhá i jiným organizacím. Mezi ty největší patří 
Be charity Báry Nesvadbové. S touto charitativní 
organizací Dermacol představil v minulosti pro-
jekt „Pomáhej krásou“, kdy z každého označeného 
výrobku šlo až 50 Kč na potřeby konkrétních zne-
výhodněných dětí. Mezi další významné partnery 
značky Dermacol v neziskovém sektoru patří i JA 
Czech, organizace založená Tomášem Baťou, kte-
rou Dermacol podporuje již řadu let a pomáhá tak 
ve vzdělávacích programech. 

Umění barev na scéně
Kosmetika Dermacol podporuje i umění a vnáší 

barvy a radost do českých a slovenských divadel. 
„S láskou ke kráse měníme svět – a krása na scénu 
patří,“ říká Věra Komárová. Rodinná společnost 
již řadu let zásobuje maskérnu Národního divadla 
v Praze a v Bratislavě, Divadla v Dlouhé či Hudeb-
ního divadla Karlín. Všude tam poskytuje Derma-
col kompletní kosmetické zázemí pro slavné herce, 
tanečníky i zpěváky. Vrací se ale také zpět ke svým 
kořenům, a to k filmu. Jen letos jsou v kinech dva 
snímky, které „nalíčil“ Dermacol – vzpomeňte si, až 
uvidíte film Promlčeno s Karlem Rodenem v hlav-
ní roli, nebo komedii Pánský klub s Jiřím Mádlem 
a Kristýnou Hrušínskou. Dermacol se zkrátka cítí 
dobře ve světlech reflektorů a věříme, že se na je-
jich výsluní bude ještě dlouho hřát. Nezbývá mu než 
popřát, aby byl nadále značkou, která nám ve světě 
dělá skvělou reputaci.

www.dermacol.cz

Už více než půl století pečuje značka Dermacol o krásu žen. Díky manželům 
Věře a Vladimírovi Komárovým, kteří česko-slovenskou společnost Dermacol 
vedou od roku 2003, patří dnes Dermacol mezi světovou kosmetickou elitu 
a vyváží do více než 70 států po celém světě. Dnešní společnost Dermacol je 
dynamickou českou rodinnou firmou pečující s úctou o historický odkaz znač-
ky. Rozvíjí jej v obdivuhodném příběhu, ve kterém se tradice snoubí s inova-
cí, národní hrdost s pýchou a láska ke kráse s ambicí vyrábět ty nejkvalitnější 
kosmetické produkty. Značka se úspěšně celosvětově rozvíjí ruku v ruce se 
současnými trendy a do chodu rodinné firmy zapojuje již další generaci dcer. 

Věra Komárová s dcerou Juliou

Iva Kubelková je tváří značky už 19 let

Olga Knoblochová, 
přezdívaná jako 
Lady Dermacol

Make-up Cover – nejlépe 
krycí make-up na světě 
dle mnoha influencerů

Make-up Cover 
se vyváží do více jak 
70 zemí světa

Prostory společnosti 
Dermacol a obchody 
přezdívané též jako 
Království krásy

www.dermacol.cz
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Burgr

Jak vznikl Bugr
Nápad vznikl velice jednoduše. Ve firmě vyráběli 

tužkové mechaniky a od toho je jen malý krok ke 
kompletní tužce. Chtěli udělat výrobek, který je 
jedinečný a nemůžete si ho koupit v každém papír-
nictví. Díky nadšení se nápad podařilo realizovat 
a uvézt v život. Na výrobě tužek a pouzder se podílí 
momentálně jen 5 zaměstnanců. 

Kromě originálních výrobků je součástí prací 
také laserové gravírování, které ve spojení se dře-
vem tvoří obdivuhodnou kombinaci. Do tužky je 
tak možné napsat název firmy nebo vygravírovat 
logo firmy. Tužky jsou kompletní až s dárkovou kra-
bičkou. V balení je i grafitová tuha a modrá gelová 
náplň. V Bugr začali také vyrábět ručně šitá kožená 
pouzdra pro tužky. Momentálně pracují na nových 
produktech, například tužkách pro děti, které jsou 
menší než klasické tužky.

Práce s nezajímavějším materiálem
Tužky Bugr jsou výjimečné díky použitým ma-

teriálům. Jsou vyráběny z nejdražších komerčních 
druhů dřeva či pryskyřičné složky. Nejluxusnějším 
materiálem, se kterým zde zatím pracovali, je ur-
čitě mamutí kost, pocházející z nalezišť na Sibiři. 
Kost se stabilizuje pryskyřicí, aby měla požadované 
vlastnosti. I přes to je velice křehká a práce s ní vy-
žaduje velkou opatrnost a pečlivost.

Ani u dřeva neplatí co kus to tužka. U tvrdých 
dřev hrozí praskání při obrábění a vrtání. Je třeba 
mít zkušenosti. Tvrdá dřeva se obecně špatně obrá-
bí. Pro tento produkt je ideální třeba obyčejný buk, 
který se používá na základní řadu tužek.

Každý kus tužky je originální díky kresbě pou-
žitého dřeva. Unikátností je tužka z hadího dřeva 
neboli Snakewood, které je jedním z nejdražších 
komerčních druhů dřeva na světě.

Pláště lze vyrobit skoro z jakéhokoli materiálu, 
což dává potřebnou svobodu a jedinečnost. Napří-
klad plášť tužky z meteoritu není v této době nere-
álný a jistě by se našel někdo, kdo by chtěl takovou 
tužku vlastnit. Výsledek není vždy jistý. Na jeden 
dobrý exemplář může být použito několik poloto-
varů, proto je cena u takové tužky opravdu hodně 
vysoká.

Co se týká plášťů, je to v této době hlavně o nedo-
statku materiálů. U povrchových úprav je důležité 
najit spolehlivého partnera, aby výsledek odpovídal 
přesně vašim požadavkům. Například u eloxování 
ho tato jihočeská firma našla až v Rakousku.

BUGR Art + Ekologie
Jihočeská firma Burg si uvědomuje, že ohledupl-

nost k ekosystému se nám všem vrátí. Proto se sna-
ží, aby všechny jejich činnosti, materiály a obaly, 
které používají, byly šetrné k prostředí. Na své oba-
ly začali používat papír z trávy, při jehož výrobě se 
ušetří velké množství vody oproti papíru z celulózy 
a který o 60% snižuje uhlíkovou stopu při výrobě. 
Velká většina materiálů na výrobu tužek Bugr si ob-
starávají v Čechách, což také v důsledku šetří plane-
tu menším transportním zatížením.

Osobní přístup v BUGR Art
Hledáte originální psací potřeby pro sebe, své 

přátele či obchodní partnery? Nevybrali jste ze sou-
časné nabídky? Potřebujete větší množství? Chcete 
navrhnout a vyrobit vlastní firemní řadu tužek? Ob-
raťte se na Daniela Scharfa, e-mail: info@bugr.art.

Chcete kreslit, malovat nebo psát?
Vítejte v shopu BUGR Art.

Každá tužka Bugr je designově originální a luxusní. Zaujme Vás i Vaše okolí. 
Nebudete se o ni chtít dělit. Vyrábí ji tým lidí, který dělá svou práci s nadšením. 
Malá jihočeská firma Burg využívá při výrobě originálních a vzácných materi-
álů, těch nejkvalitnějších přírodních i technických materiálů. Celý výrobní pro-
ces nedovolí, aby vznikla stejná tužka dvakrát – každá tužka má jedinečnou 
kresbu. Všechny tužky Bugr jsou vyrobeny a kompletovány v České republi-
ce, Jsou dodávány v elegantní dárkové krabičce nebo v ručně šitém koženém 
pouzdře. Tužky Bugr jsou jedinečné.

Materiál a ruční práce předurčuje 

jedinečnost tužek Bugr

www.bugr.art

SHOWROOMY PRAHA BRNO BRATISLAVA                                                           KONSEPTI.COM

                                     PRO VÁS VYTVÁŘÍ 
JEDINEČNÉ INTERIÉRY

mailto:info%40bugr.art?subject=
http://www.bugr.art
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ROMOTOP patří mezi evropské lídry  
ve výrobě krbových kamen a krbových vložek

Vize zakladatele před 30 lety
Ryze česká společnost ROMOTOP, spol. s r. o. 

vznikla v létě roku 1992 díky vizionářství a odhod-
lání muže jménem Josef Hein, který už v té době 
vycítil jasný potenciál v oboru krbových kamen. Na 
nic nečekal a společně s partou několika dalších 
nadšenců se pustil do díla. Bylo to v době, kdy krbo-
vá kamna a krbové vložky v moderní konstrukci te-
prve začínaly. Romotop začal velmi rychle význam-
ně ovlivňovat průnik krbových kamen na český 
trh. Brzy se přidaly další trhy – Slovensko, Polsko, 
následně Německo a další země v Evropě. Nyní své 
výrobky dodává do více než 50 zemí světa.

Z původní malosériové výroby se postupně v Su-
chdole nad Odrou vyvinul podnik s moderním 

technologickým zázemím, silným konstrukčním 
a obchodním potenciálem.

„Technologie a inovace nás baví, a jelikož jsme 
jedním z lídrů na evropském trhu, snažíme se obor 
krbových kamen a vložek posouvat neustále do-
předu,“ říká Ing. JOSEF HEIN, zakladatel a majitel. 
„Lidé ve společnosti Romotop mají jasné postoje 
a cíle. Dobře víme, že ti nejsilnější v oboru dnes již 
nesmí stavět pouze na moudrosti a zkušenosti na-
šich předků. A právě z úcty k nim cítíme povinnost 

stále posouvat hranice tak, jako je posouvali kdysi 
oni. Tam, kde ostatní stále skloňují slova jako for-
tel, historie a tradice, my přemýšlíme nad patenty, 
inovacemi, výrobními technologiemi, efektivitou či 
automatizací.“

Evropským lídrem v oboru
Dnes značka Romotop jednoznačně patří mezi 

nejlepší v Evropě. Výrobní proces s velkým podílem 
robotizace probíhá na 30 000 m2. Pružnost v dodáv-
kách zákazníkovi je podpořena vlastním logistic-
kým centrem s kamionovou dopravou.

Silné zázemí je devizou společnosti, ale i fakt, že 
se jedná o českou firmu, předurčuje kvalitní servis 
a snadnou dostupnost náhradních dílů.

Firmě Romotop nechybí soustavná nikdy neu-
tuchající dravá snaha o zdokonalování výrobků, 
které jsou navíc nabízeny za přiměřené ceny. Z díl-
ny Romotop tak vyjíždí produkty s perfektním po-
měrem kvalita / cena / výkon. V současné době se 
krbová kamna a krbové vložky stále častěji stávají 
ne-li primárním, pak alespoň významným zdrojem 
vytápění rodinných domů. Tento trend je napros-
to logický, uvědomíme-li si, jak klesá energetická 
náročnost moderních domů a stoupají ceny ener-
gií. Za jeden rok představuje produkce značky 

Již více než milion domácností po celém světě se těší z produktů značky Romotop. Její historie se začala psát právě 
před 30 lety. Sídlo společnosti, stejně jako výrobní závod, se nachází v Moravskoslezském kraji v městysu Suchdol nad 
Odrou. Krbová kamna a krbové vložky Romotop oslovují své zákazníky prvotřídním designem, velmi dobrou kvalitou 
dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Díky nadšení a tvrdé práci, dnes již více jak šesti 
set zaměstnanců, se zakladateli Josefu Heinovi podařilo vytvořit z firmy Romotop stabilní a silnou společnost.

Romotop téměř 50 000 krbových kamen a krbo-
vých vložek.

Inovátorem již 30 let
Cílem inovačního týmu je přinášet nová technic-

ká řešení – zejména v oblasti návrhu spalovacích 
komor, navazujících spalinových cest a řízení spa-
lovacího procesu.

Dnešní doba předkládá oboru krbových kamen 
a krbových vložek stále náročnější cíle. Na rozdíl 
od dob minulých po nás požaduje nejen nevšední 
estetický zážitek, ale zejména vysokou účelnost 
výrobku a jeho vysokou efektivitu. Inovační tým 
neustále zdokonaluje krbová topidla směrem k vy-
soce účinným a čistě pracujícím výrobkům. Samo-
statnou kapitolou v sortimentu jsou krbová kamna 
a krbové vložky s teplovodním výměníkem, které 
umožňují předávat část vyprodukovaného tepla 
do vody a následně jejím prostřednictvím vytápět 
celý dům. Firma Romotop je mimo jiné vlastníkem 
patentu přinášejícího zákazníkům teplovodní vý-
měník se systémem TRIPLE PASS, jenž dosahuje 
vyššího přenosu tepla do topného média a zajišťuje 
menší množství škodlivin produkovaných spalová-
ním biomasy.

Vývoj a design na vysoké úrovni 
Vývojový team firmy si dává záležet na designu 

a kvalitě použitých materiálů. Ať už interiér zaři-
zujete v minimalistickém, elegantním, rustikálním 
nebo třeba moderním stylu, kamna nebo krbové 
vložky Romotop do něj skvěle zapadnou a jsou 
skvělým bytovým doplňkem. V nabídce rozhodně 
naleznete krby, které se budou hodit do vaší domác-
nosti. Keramická kamna vám nabídnou více barev-
ných možností, milovníky jiných materiálů potěší 
varianty z kamene, plechu či pískovce. Problém 
s místem vyřeší malá, úzká, ale také rohová krbová 
kamna, díky modelům s velkými dvířky a prostor-
ným topeništěm si naplno užijete uklidňující po-
hled do ohniště. 

Ovládání krbových kamen Romotop je intuitivní 
a nenáročné, samotná kamna jsou velmi účinná. 
Tepelnou energii je také možno ukládat do akumu-
lačních prvků, kterým jsou kamna i krbové vložky 
uzpůsobeny.

Respekt k přírodě 
a odpovědné podnikání

Ekologie je pro výrobce nejen tématem, ale i zá-
vazkem. Krbová kamna a krby Romotop splňují nej-
přísnější ekologické limity, které požadují směrnice 
či normy EU a není jich zrovna málo. Provozování 
těchto moderních spotřebičů přispívá k ochraně 
životního prostředí a udržitelnosti využívání pří-
rodních zdrojů energie. Široké spektrum produktů 
vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetic-
kých domů.

Značka Romotop už ze své podstaty podniká-
ní přistupuje ke Corporate Social Responsibility 
(společenské odpovědnosti firem – CSR) velmi 
odpovědně. Samozřejmostí je podpora a vzdělává-
ní mladých lidí. Firma velmi úzce spolupracuje se 
středními odbornými školami v okolí, aby studen-
ti po ukončení svého vzdělání našli ve firmě své 
uplatnění.

Zasloužená ocenění
Krbová kamna Romotop se mohou pochlubit ori-

ginálním, atraktivním a vysoce funkčním designem, 
za který již společnost získala několik ocenění. Za 
velký úspěch je považována platinová cena v pres-

tižní soutěži ADEX, která se koná v USA a kam bylo 
přihlášeno více jak 1800 produktů. 

V roce 2001 obdržela značka Romotop ocenění 
Vynikající výrobek od Designového centra České 
republiky.

Významné bylo rovněž získání 2. místa v odbor-
né soutěži Výrobek – technologie roku 2012, kdy 
krbová kamna oslovila odbornou porotu designem 

a použitými technologiemi. Romotop je také držite-
lem ocenění CZECH SUPERBRANDS BUSINESS 
AWARD 2016, 2019, 2020.

S krbovými kamny Romotop 
si nepořizujete jen výrobek, ale 
důležitou součást vašeho domo-
va, protože krása živého ohně vás 
nikdy neomrzí. Už pomalu slyšíte 
zvuky praskání dřeva a předsta-
vujete si, jak budete u kamen 
trávit večery? Není nic snazšího 
než si ujasnit své požadavky či 
představy a pustit se do toho. www.romotop.cz

Josef Hein
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Specializovaná kolekce obuvi značky 
VM® pokrývá kompletní poptávku pracovní 
a bezpečnostní obuvi ze všech možných oborů, 
s jakýmkoliv pracovním zaměřením. V širokém 
portfoliu najdete obuv vhodnou do těžkého 
průmyslu, zpracovatelského a lehkého průmyslu, 
obuv pro obory vyžadující čisté a speciální 
prostředí, až po velmi specifické a náročné profese, 
jako jsou hasiči, speciální zásahové jednotky, 
armáda, policie, svářeči, profese vyžadující proti-
řeznou obuv, dielektrickou obuv, antistatickou obuv 
ESD, případně obuv bez jakýchkoliv kovových částí. 
Obuv VM Footwear je vybavená patentovanými 
systémy, technologickými vymoženostmi a řadou 
vyspělých materiálů. Veškeré systémy používané 
na obuvi, případně na jejích částech, jsou 
chráněny ochrannými známkami. Podstatná část 
technologicky vyspělých vzorů je zapsána jako 
průmyslové vzory na ÚPV ČR.

Jednou z hlavních vizí společnosti VM Footwear 
je přinášet stále něco nového, neotřelého, 
s nadprůměrnou kvalitativní hodnotou. I právě 
proto se společnost VM Footwear rozhodla 
pro spolupráci s firmou JV International, jež 
je globálním strategickým partnerem, kterého 
si MICHELIN® vybral pro design, vývoj a samotnou 
výrobu vysoce kvalitních a specializovaných 
podešví MICHELIN® Technical Soles.

MICHELIN® Technical Soles
Věděli jste, že MICHELIN® nejsou jen 
pneumatiky, se kterými si můžete „obout“ vaše 
auto? S obuví VM® se můžete obout i vy…

Představte si, že přetváříte pravidla. 
MICHELIN® Technical Soles vytváří podešve 
v jedinečném provedení pro všechny povětrnostní 
podmínky a pro každé prostředí. Podešve jsou 
vybaveny kombinací speciálně upravených 
pryžových směsí a jsou inspirované jedinečným 
technickým designem světově známých pneumatik 

značky MICHELIN®. 128leté MICHELIN® 

know-how v pryžových směsích a pneumatikách 
bylo transformováno do podešví, s cílem poskytnout 
technické řešení obuvnickému světu.

„Síla našeho podnikání spočívá ve spolupráci 
mezi naším týmem technického vývoje pod 
vedením Tronda Sonnergrena a týmem výzkumu 
a vývoje pneumatik MICHELIN® Tires R&D 
team s více než 6600 inženýry, vědci a designéry 
po celém světě. Odbornost Michelinu v oblasti 
„vzájemného propojení“ se připojuje k vlastním 
odborným znalostem našich partnerů značky, 
ve vzájemné a nepřetržité výměně testů, připomínek 
a příspěvků,“ říká Andrea de Pascale, marketingový 
ředitel JV International. 

soles.michelin.com

BOA® Fit System
Chcete ušetřit čas při obouvání? Pohodlně 
a rychle se obout? Máme pro vás řešení.

Patentovaný BOA® Fit System objevuje nový 
způsob uzavírání obuvi. BOA® Fit System je 
uzavírací systém pomocí ocelového lanka, 
nylonových vodičů a s mechanickým navijákem 
zaručujícím maximální trvanlivost, spolehlivost 
a pevnost. Po uzavření systém zaručuje trvalou 
stabilizaci s jemným laděním. BOA® Fit System 
byl navržen tak, aby vyřešil seznam nedostatků 
zjištěných u tradičních uzávěrů. Ve vývojovém 
procesu je tento systém vylepšením každého 
jiného systému uzávěru na trhu – od tkaničky 
s háčky až po přezku. Po celém světe je již více než 
25 milionů produktů vybavených patentovaným 
BOA® Fit System. Systém je k dispozici ve třech 
různých konfiguracích pro integraci do širokého 
sortimentu výrobků. BOA® Fit System poskytuje 
výrazně zlepšenou úroveň pohodlí spolu 
s maximální odolností, nízkou hmotností, rychlou 
a pohodlnou obsluhu. 

Výhody BOA® Fit System
a) SPOLEHLIVOST – systém zaručující maximální 

trvanlivost, spolehlivost a pevnost. Po uzavření 
systém zaručuje trvalou stabilizaci s jemným 
laděním.

b) RYCHLOST – systém šetřící čas, uzavírání je 
pohodlné, rychlé, s jemným dotažením – otevření 
a zpětné uzavření systému je v řádech sekund.

c) JEDNODUCHOST – systém dokonale padnoucí, 
jednoduchý, s pouhým otočením knoflíku, 
ovládaný pouze jednou rukou.

d) ODOLNOST – systém odolávající působení 
vody, bláta, špíny a ledu. Je vyroben z prvotřídní 
letecké nerezavějící oceli. Pevnost BOA® lanka, 
v přepočtu na jeden gram, překonává pevnost 
oceli výzbroje tanku.

www.boafit.com 

 „Dosažení přední pozice na trhu s pracovní 
a bezpečnostní obuví a udržení si trvalého růstu 
při vědomí vysokého očekávání všech stávajících 
zákazníků není lehký ani krátkodobý úkol. Je to 
především dlouhodobý a trvalý závazek všech 
lidí ve firmě, kteří jsou ochotni přinášet vždycky 
něco navíc a spoluvytvářet tak obraz firmy 
jako celku ve snaze být »vždy o krok napřed«. 
Klíčovým úkolem celého týmu je maximální 
důraz na budování pevných partnerství s tím, 
že hlavním cílem je přinášet našim zákazníkům 
nejenom kvalitní obuv, ale hlavně řešení, s nímž 
dosáhnou úspěchu. Pracovní, bezpečnostní 
a outdoorová obuv VM Footwear je obuv vyrobena 
výhradně z přírodních a technologicky vyspělých 
materiálů, které prostě vydrží,“ závěrem dodává 
majitel a vlastník firmy VM Footwear s.r.o., 
Vítězslav Macháček, MBA.

VM Footwear s.r.o.
Veselská 1935, 696 62 Strážnice,
Česká republika
www.vmfootwear.cz
www.vm-footwear.com

„Vlastní vývoj, neotřelý a nadčasový design, striktně kontrolovaná výroba v zemích s nízkými režijními náklady, chráněné 

průmyslové vzory, funkční systémy, ochranné známky, patentované komponenty, technologicky vyspělé a přírodní 

materiály, to vše jsou hlavní přednosti obuvi značky VM®,“ říká Vítězslav Macháček, MBA, majitel a vlastník společnosti 

VM Footwear s.r.o.

http://soles.michelin.com
http://www.boafit.com 
www.vmfootwear.cz
www.vm-footwear.com
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Brýle Revo zajistí
ten nejlepší možný výhled

Technologie Revo´s SuperNova+

blokuje 68 % světla v neutrálních

podmínkách. Při změně podmínek

automaticky blokuje 88 % světla.

BEST 
VIEW 
EVER
Navrženo do všech světelných 

podmínek. Od zářivého bílého 

prašanu až po stromy pokryté 

sněhem. Brýle s Revo SuperNova+ 

pracují tak, aby vám zajistily ten 

nejlepší možný výhled

Revo Light Management  
System™ built-in
Filtruje škodlivé UV a modré světlo

Revo high-contrast  
Serilium+ lenses
Lehké, odolné proti nárazu snižuje oslnění 

Photochromic Lens Tech
Automaticky se přizpůsobuje měnícím 
se světelným podmínkám, pro zajištění 
optimální viditelnosti a bezpečnosti.

Class 1 to Class 3
kategorie filtrů

Temperature stability
Dokonalá funkčnost 
ve všech tepelných 
podmínkách

Prescription-ready
Vhodné pro dioptrické 
čočky s technologií 
Revolution Rx

Kde se vzala unikátní technologie
Příběh společnosti Revo začíná v roce 1985 u jed-

noho muže, optického inženýra a vášnivého lyžaře 
Dr. Mitche Rudy, a jednoho jedinečného nápadu: 
přizpůsobit vesmírnou technologii k vytvoření vy-
soce výkonných brýlí. V té době pracoval Dr. Mitch 

Brýle Revo byly navrženy do všech světelných podmínek. Od zářivého bílého prašanu až po stromy pokryté sněhem. 
Brýle s Revo SuperNova+ pracují tak, aby vám zajistily ten nejlepší možný výhled.

Na český trh je exklusivně dodává společnost MATCH POINT s.r.o., výhradní dovozce a distributor značek BABOLAT 
a TRETORN pro Českou republiku.

Ruda na projektu pro NASA a napadla ho zajíma-
vá myšlenka - „co kdybychom použili vrstvy, které 
chrání satelity, k ochraně našich očí před sluncem?” 
A fungovalo to a podařilo se. Stejné povlaky, které 
NASA používala k ochraně oken satelitních průzo-
rů před vesmírným zářením, jsou nyní základem 
patentované technologie čoček společnosti Revo.

Na základě tohoto převratného zjištění vytvořil 
Dr. Ruda systém Revo Light Management System™. 
Každá čočka Revo má několik vrstev pro nejvyšší 
úroveň ochrany a nejostřejší možné vidění za ja-
kýchkoli světelných podmínek.

O více než tři dekády později
Nyní, o více než 35 let později, společnost Revo 

pokračuje ve své bohaté tradici technologií a inova-
cí a nabízí nejjasnější a nejpokročilejší polarizační 
brýle s vysokým kontrastem na světě.

O více než tři dekády později máme brýle, které 
stále mají nejlepší čočky na světě. 

Kultovní značka REVO se silnou historií “ikony 
americké značky” si našla nadšence po celém světě.

Již brzy v prodeji u českých prodejců...

Dr. Mitche Ruda

Pete Conrad / Apollo 12, třetí člověk na Měsíci

info@matchpoint.cz
www.matchpoint.cz

mailto:info%40matchpoint.cz?subject=
http://www.matchpoint.cz
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Packeta chce být partnerem  
pro doručování zásilek pro celý svět

Zásilkovnu zná v České republice téměř každý. V současné době především 

díky červeným Z-BOXům, které jsou dnes „na každém rohu“. Zásilkovna ale 

není „jen“ česká firma — je součástí skupiny Packeta Group, která doručuje 

zásilky do 34 zemí. Detaily jsme probrali s Milanem Šmídem, marketingovým 

ředitelem Packety. 

Zásilkovna oslaví v letošním roce již 12 let 
své existence. Z firmy založené doslova 
na koleni je dnes mezinárodní společnost 
Packeta Group s miliardovým obratem. Co 
vše v současné době zajišťuje a kde působí?
Packeta Group, kam spadá také česká Zásilkovna, 
má pobočky na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, 
v Rumunsku a v Německu. S výjimkou České re-
publiky působíme všude pod jednou značkou Pac-
keta. Packeta zároveň doručuje do celkově 34 zemí. 
Vedle evropských zemí s námi mohou klienti poslat 
zásilky také například do Spojených arabských 
emirátů, USA, Turecka nebo do Izraele. Packeta 
má téměř 11 000 vlastních výdejních míst a téměř 
100 000 partnerských výdejních míst. 

O jak velkém byznysu se  
v souvislosti s Packetou bavíme?
Za rok 2021 jsme přepravili více než 73 milionů zá-
silek a obrat byl téměř 5 miliard. 

Kdo je vaším klientem  
a co pro něj zajišťujete?
Našimi klienti jsou především internetové obcho-
dy, spolupracujeme přibližně s 32 000 e-shopy. 
V našem portfoliu máme všechny významné hráče 
z České republiky, ale také mezinárodní e-shopy, 
jako je Zalando, ABOUT YOU nebo Vinted. Zajiš-
ťujeme pro ně kompletní služby spojené s přepra-
vou zásilek. Abych byl konkrétní, patří sem také 
například zpětná logistika, celní deklarace nebo zá-
kaznická podpora v každé zemi. V roce 2019 jsme 
spustili službu Mezi námi, která umožňuje zasílání 
zásilek mezi fyzickými osobami. Funguje přes mo-
bilní aplikaci a stáhlo si ji už téměř 4 000 000 uživa-
telů. Mezi naše klienty tak vedle internetových ob-
chodů patří také fyzické osoby. Mezi námi funguje 
také na Slovensku a v Maďarsku. 

Zásilkovna byla v minulosti vnímána jako 
přepravní společnost. Stále více o sobě ale 
mluvíte jako o technologické společnosti….
Ano, a myslím, že oprávněně. Vždy jsme se snažili 
přinášet na trh technologické novinky, které ze za-
sílání zásilek udělají jednoduchý a uživatelsky pří-
jemný proces. Stále se snažíme přicházet s něčím, 
co posune celý trh dopředu, a to bez investic do no-

vých technologií nejde. Dlouhodobě investujeme do 
rozvojových projektů stovky milionů korun. Nemá-
me za sebou stát ani velkou nadnárodní skupinu, 
vše financujeme z vlastních zdrojů. Neskromně mu-
sím říct, že naše produkty a služby následně ostatní 
kopírují, což je vlastně dobře, protože se tím dopře-
du posouvá celý trh a hlavním vítězem je zákazník. 

Když jsme u technologií,  
co konkrétně máte na mysli?
Z poslední doby jsou to určitě Z-BOXy, automatická 
výdejní místa. Začínali jsme na podzim 2020 z nuly 
a dnes jich máme více než 3 500 a provozujeme jich 
nejvíce v celé České republice. Úspěšně nám fungují 
také na Slovensku, kde jsme taktéž lídr trhu, a také 
v Maďarsku. Jsou provozovány ohleduplně k životní-
mu prostředí, ke svému provozu nepotřebují přívod 
elektrické energie, dokážou si ji vyrobit z vlastních 
solárních panelů. Díky unikátní technologii mohou 
stát téměř kdekoliv. Fungují na čerpacích stanicích, 
parkovištích, autobusových zastávkách, v areálu ja-
derných elektráren, vysokých škol, nemocnic nebo 
u prodejen mnoha obchodních řetězců, zákazníci 
je najdou v téměř každé obci nad 1 500 obyvatel. 
Z-BOXy jsou dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu a ne-
jsou tak omezené žádnou otevírací dobou a své zásil-
ky si můžete vyzvednou kdykoliv.

Na závěr se musím zeptat  
na vaše plány a cíle? 
Chceme být partnerem pro doručování pro celý 
svět, tedy aby Packeta byla během několika let glo-
bální digitální logistickou platformou. Chceme, aby 
se 80 % našeho byznysu odehrávalo mimo Česko, 
takže děláme všechno pro to, abychom zlepšovali 
naši pozici na zahraničních trzích. Také chceme 
udávat technologický směr v logistice a přicházet 
s novými unikátními službami a projekty. Zamě-
řujeme se také na zelenou logistiku, tedy na eko-
logické doručování a snižování emisí a na umělou 
inteligenci (AI). V logistice můžeme AI využívat 
například pro sledování stavu zásilek a kompletní 
zajištění autonomní přepravy nebo pro zpracování 
obrovských objemů dat, jež logistické společnosti 
dosud využívají jen minimálně. Toto je směr, kte-
rým se chceme ubírat, abychom do budoucna zvlád-
li ještě větší objemy zásilek a zákazníků. 

www.packeta.com

www.zasilkovna.cz

www.packeta.com
www.zasilkovna.cz


šperkyČeské

Pokud nám v uších zazní název Preciosa – 
obvykle si vybavíme nejen šperky, ale často 
honosné lustry nebo naopak drobné zářivé 
krystalky, co vše v Preciose tvoříte ze skla?

Je to tak, Preciosa nejsou pouze šperky, společ-
nost, která zaměstnává přes 3000 zaměstnanců, 
vyrábí od miniaturních broušených kamenů – tzv. 
šatonů nebo šatonových růží, přes skleněné perlič-
ky a perle, šperky, dekorace, skleněné skulptury až 
po několikametrová svítidla a originální světelné 
instalace, které dodávají zář a lesk komerčním pro-
jektům i soukromým rezidencím po celém světě. 
Od Severní Ameriky, přes Blízký východ až po Asii. 
Z dalších sortimentních řad jsou stále známější 
i skleněné zátky Vinolok. 

 
Pojďme se vrátit ke šperkům. Je pravda, 
že křišťálové šperky Preciosa v sobě stále 
ukrývají mnoho ruční práce? To není v dnešní 
době automatizace obvyklé.

Ano, to je pravda. Například kolekci šperků s ná-
zvem Crystal Wave vévodí ručně mačkané křišťá-

Jejich první tvary se rýsují na skicách designérek a život 
jim vdechují skláři v severních Čechách. Tak vznikají české 
šperky Preciosa. Historie české značky PRECIOSA oslaví 
brzy ¾ století na trhu. Od té doby se sortiment, který 
nabízí, měnil v designu i výrobních technologiích, ale 
základ zůstává stále stejný. Sklo, český křišťál Preciosa 
a skláři, kteří mu s láskou vdechují život.

lové kameny. Objevují se i v poslední kolekci s ná-
zvem VIVA. Naši jablonečtí skláři při jejich výrobě 
používají technologii, která je již po několik staletí 
stejná. Křišťálové kameny mačkají v kleštích nad 
kahanem a některé navíc obohacují o plátek stří-
bra. Každý takto vyrobený kámen je originál. Jiné 
šperky naopak využívají třpytivého lesku strojně 
broušených kamenů. Je pro nás čest mít tu možnost 
pokračovat v tradici českých sklářů a staré techno-
logie skloubit s těmi inovativními. 

Co tedy ve šperku nejvíce září?  
Jedná se o imitaci drahokamů? 

Mačkané nebo vybroušené kameny, které ve 
šperku září, skláři vyrábějí buď z křišťálového skla 
Preciosa nebo z dokonale strojně broušených šper-
kových kamenů kubické zirkonie. Takto broušené 
kameny mají díky nejmodernějším výrobním tech-
nologiím unikátní opticko-estetické vlastnosti, vyni-
kají výjimečnou brilancí.

Šperky Preciosa potěší nejen tzv. straky, které 
zaujme třpyt, ale v sortimentu nabízíme i velmi de-
centní šperky s matovým efektem nebo skleněné vi-
nuté perle obohacené pravým zlatem, které jim o to 
více dodává na exkluzivitě.

Tradice Křišťálového údolí
 Šperkařská výroba má na Jablonecku staletou 

tradici. Místní skláři původně ze skla imitovali 
pravé drahokamy. Jejich sláva a umění se pak vel-
mi rychle rozšířily nejprve po Evropě, následně do 
celého světa. První sklářské hutě byly založeny již 
v roce 1548. Nikdy nepřerušená tradice a vášeň pro 
sklo dala vzniknout mnoha firmám, včetně Precio-
sy. Ta působí nejen v kolébce skla, tzv. Křišťálovém 
údolí, ale i ve 14 zahraničních zastoupeních. I díky 
jim pak dodáváme třpyt a lesk do 148 zemí světa.

Šperků nyní nabízíme přibližně 1500 různých 
druhů a ročně uvádíme přibližně 70 nových 
designů. 

V čem jsou šperky Preciosa unikátní?
V každém šperku Preciosa se skrývá kus sklář-

ské duše. Navíc šperky a dekorace nejsou jen na 
ozdobu. Věnováním šperku s danou symbolikou 
dáte svým blízkým jasný vzkaz. Ať už jim věnuje-
te šperk ve tvaru anděla, který je bude ochraňovat, 

nebo třeba v podobě srdce, který jasně vyjádří vaše 
city i beze slov. Můžete tak sobě nebo svému okolí 
udělat křišťálovou radost.

Vybírat ze šperků stříbrných, z chirurgické oce-
li nebo z bižuterních kovů můžete v kamenných 
prodejnách v Praze - například ve Flagshipstore 
Preciosa v Rytířské ulici nebo v nové prodejně 
v OC Quadrio v ulici Spálená.

Breath of Light
Instalace Preciosa,  
jež se rozsvítí jedním dechem…

Photo: Adam Bakay

mají svou duši

Na detaily této značky a výrobu 
českých šperků jsme se zeptali Ing. 
Evy Klusáčkové MIM, MBA, vedoucí 
marketingu divize šperků a dekorací 
společnosti Preciosa Beauty s. r. o.

Celou třpytivou kolekci naleznete 
na preciosa-eshop.com.
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Woodky

Jak se zrodilo trvalé či rekreační bydlení 
na malém prostoru - Woodky?

„Příběh Woodky se začal psát v roce 2017, kdy 
jsem si chtěl pořídit dřevěný domek na zahradě, ale 
z žádných dostupných jsem si nedokázal vybrat,“ 
vzpomíná na začátky Tomáš Suchý. „Mám rád origi-
nální a kvalitní věci, a proto jsem se rozhodl si svojí 
první woodku postavit, jelikož jsem nedůvěřoval 
seriovým výrobám na prodej. Woodka, neboli náš 
tiny house, měla být alternativou ke klasickému 
způsobu bydlení a zároveň šetrná k přírodě. První 
woodka neměla možnost být na SPZ ani nebyla 
na kolech. „Vytvořil jsem si boudičku, kterou jsem 
umístil na samotu k rybníku v Novohraských ho-
rách a byla zcela soběstačná. Po čase jsem chtěl 
woodku přemístit a tehdy jsem si uvědomil, že 
bych mohl začít vyrábět woodky na kolech a hlavně 
pojízdné. Sednul jsem si ke stolu a přemýšlel nad 
celou technologií, která byla asi největším problé-
mem celého tohoto projektu, stálo to hodně úsilí, 
aby vše fungovalo pro běžný život a aby woodka 
byla dokonale soběstačná. Chtěl jsem, aby se moh-
la legálně přepravovat po našich silnicích a hlavně, 
aby byla originální. Nakonec vznikla woodka, jakou 
známe dnes. Nápad na celou prosklenou stěnu při-
šel u zmíněného rybníčku na samotě. Vstával jsem 
jednou z postele a chtěl vidět ven na krásu přírody 
kolem sebe. 

Podřízeno klidnému pobytu
Hlavní vizí společnosti se stává realizování ne-

všedních stylových tiny housů v prémiovém prove-
dení z materiálů nejvyšší kvality. V současné době 
je možné navštívit woodku na Lipenské přehradě 
nebo nedaleko zámku Hluboká nad Vltavou.

Díky energetické a ekologické udržitelnosti se 
Woodky stávají budoucností, kterou pozitivně ovliv-
ňují. 

Prioritou pro bratry Suché vždy byla maximální 
funkčnost, kvalita materiálů a zpracování. Jejich 
Woodky jsou v rámci testování dlouhodobě vysta-
vovány všem povětrnostním vlivům a díky tomu 
se jim podařilo vychytat všechny technologické 

nedostatky, které by mohly narušit klidný pobyt 
v přírodě. V případě speciálních požadavků se dají 
tyto Woodky na přání zákazníka různě modifikovat 
nebo upravit na míru.

Soběstačnost - vybavení - mobilita
Dle zvoleného typu Woodky odpadá závislost při-

pojení na inženýrské sítě. Díky solárnímu systému 
a dalšímu vybavení můžete fungovat bez jakékoliv 
přípojky. Ve Woodkách nechybí vybavení jako vy-
tápění, lednice, plynový nebo elektrický vařič, kou-
pelna se sprchovým koutem, chemickým nebo spla-
chovacím WC a umyvadlem, solární systém, krb na 
biolíh. Vybavení se liší podle typu Woodky nebo dle 
přání zákazníka. 

Woodka je vhodná jako objekt k dlouhodobému 
pronájmu na vlastním pozemku, ale je možné ji 
vyrobit i s registrační značkou (SPZ) pro provoz na 
pozemních komunikacích.

Pro bydlení, práci nebo relax v přírodě
…v každém ročním období

…to jsou Woodky
Woodky neboli Tinyhouse jsou malé 
domky na kolech, které nahrazují 
klasické bydlení či rekreační objekty. 
Kouzlem těchto domků je svoboda. 
Přesunout ho většinou můžete 
kamkoliv bez zdlouhavých úředních 
procesů a ve srovnání s cenami 
nemovitostí i bez velkých finančních 
výdajů. Tato myšlenka zaujala 
bratry Suché natolik, že je spolu 
v Doubravici u Českých Budějovic 
začali stavět pod firmou Woodky s.r.o. 

SHORT
Woodka Short má nejběžnější rozměry 2,5 x 
3,6 m. V horní části domku je vyklápěcí postel 
pro dvě osoby, v dolní části najdete rozkládací 
stolek se seslíky a prostor pro rozkládací gauč. 
K dispozici je jednoduchá kuchyňka s úložným 
prostorem s mobilním dřezem a baterií, která 
lze napojit na tlakovou nádobu.

LONG CITY
Woodka Long City je určená na zahradu, do 
města i na vesnici. Pro děti, hosty i přátele. 
Ideální soukromé bydlení, které lze připojit na 
připravené inženýrské sítě k zajištění bydlení. 
Oproti Woodce Short je větší o plnohodnotnou 
koupelnu se sprchovým koutem, WC a umy-
vadlem. V základní variantě je k dispozici také 
kuchyně s elektrickou varnou deskou, lednicí, 
dřezem a úložným prostorem.

LONG COUNTRY
Woodka předurčená svou výbavou a energe-
tickou soběstačností pro využití v přírodní kra-
jině hor a nížin. Spolu s praktickým a kvalitním 
vybavením se stává dokonalým útočištěm pro 
čtyřčlennou rodinu, která žije pasivním i aktiv-
ním životním stylem.

Můžete si vybrat svou Woodku

Pod značkou Woodky jsou vyráběny 
tři základní modely

„Trvalé či rekreační bydlení  
na malém prostoru je samozřejmostí, 
za kterou si stojíme.“

 www.woodky.cz

Exclusive Tours
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Svět z pohledu luxusních
cestovatelských služeb

Cestovní kancelář Exclusive Tours umožňuje 
svým klientům zažít planetu Zemi z pohledu nej-
vyšší úrovně cestovatelských služeb. Patří ke špič-
ce svého oboru. Luxus je u ní standard. Exclusive 
Tours je dlouholetým odborníkem a partnerem těch 
nejluxusnějších poskytovatelů služeb. Udržuje si 
příjemnou, přátelskou, ale zejména upřímnou a ote-
vřenou atmosféru. Vždy je 100% diskrétní. Její CEO 
- Vladimír David - nám odpověděl na pár otázek.

 Na co se specializuje Exclusive Tours?
Cestovní kancelář Exclusive Tours je specialistou 

na cesty a zájezdy pro nejnáročnější klientelu, pro 
ty nejúspěšnější z nás. Poskytujeme špičkové a plně 
profesionální služby v segmentu luxusního cestová-
ní a zprostředkováváme našim klientům nezapome-
nutelné dovolené a zážitky. Kvalitní a individuální 
přístup nabízíme i firemním zákazníkům v podobě 
incentivních zájezdů a concierge služeb.

Jakou máte filozofii? Jak pracujete s klienty?
Poznávání krás vnějšího světa utváří náš svět 

vnitřní. Umožňujeme našim klientům zažít a vy-
chutnat si ty nejúchvatnější zážitky a luxus, které 
si zapamatují navždy. Naši klienti si zaslouží jen to 

nejlepší. Proto všechny naše služby jsou naprosto 
individuální, na míru a vše je několikanásobně pře-
kontrolováno a vždy ověřeno. Klienti mohou využít 
všech dostupných komunikačních kanálů. V tomto 
ohledu se vždy plně přizpůsobíme. Luxus, který 
nabízíme u našich partnerů, je obsažen přímo v na-
šich službách. Od našich klientů ale víme, že nejví-
ce oceňují naši vstřícnost, upřímnost, spolehlivost 
a diskrétnost. Pro klienty, jejich rodiny a přátele 
se stáváme dlouhodobým spolehlivým partnerem, 
který vždy vymyslí, naplánuje a zajistí zajímavé 
a exkluzivní zážitky, které jsou v danou chvíli na 
planetě Zemi dostupné nebo na které má klient ak-
tuálně chuť.

Říkáte o sobě, že jste designéry nebo ar-
chitekty cestovatelských snů. Jaké všechny 
služby si pod tím můžeme představit?

Náš záběr je skutečně široký a je opravdu nejlépe 
obsažen v uvedených slovních spojeních – travel 
designer, či architekt cestovatelských snů. Ať již 
toužíte po něčem konkrétním, vaše představa je 
přesně formována, nebo naopak vůbec nevíte, kam 
a za čím se vydat, neváhejte a obraťte se na nás. 
Naši travel designeři vám přichystají hned několik 
variant možných cest a zážitků. Může jít například 
o odpočinkovou dovolenou na týden či dva na jed-
nom z exotických ostrovů nebo na luxusní jachtě, 
ale též den po dni připravíme měsíční cestu po Již-
ní Americe nebo cestu kolem světa. Každý detail 
s vámi můžeme konzultovat a ladit nebo vše můžete 
nechat čistě na nás – vy, jako klient, máte jedinou 
jistotu – s Exclusive Tours bude váš cestovatelský 
sen perfektně připraven a vše proběhne tak, jak má.

Proč by se měli klienti rozhodnout 
cestovat právě s Vámi?

Jsme spolehliví a diskrétní, vše podtrženo mno-
haletou tradicí a uskutečněnými zájezdy v hodnotě 
přesahující 1,5 mld Kč. Všechny cesty u nás plánují 
zkušení travel designeři, kteří jednotlivé destinace 
po celém světě osobně navštěvují. Díky tomu, že 
patříme k největším cestovním kancelářím svého 
segmentu v ČR, tak je naše know–how jednoznačně 
velmi rozsáhlé, stejně jako naše vazby na partnery 

a poskytovatele luxusních služeb po celém světě. To 
pro klienty znamená jistotu, že jejich zájezd bude 
naplánován a realizován na té nejvyšší možné úrov-
ni a s vysokou mírou záruk.

Když začnete v cestovní kanceláři Exclusive Tours mluvit o cestování, jsou všichni okamžitě naprosto vzrušení. Svou 
prací jsou nadšeni a říkají: „Svět je pestré, krásné a fascinující místo a nabízí širokou paletu doslova úchvatných 
zážitků, které lze absolvovat." Pro cestovní kancelář Exclusive Tours je samozřejmostí pro vás tyto nezapomenutelné 
momenty precizně připravit. Největší touhou všech Exclusive Tours travel designérů je ukázat a dopřát klientům 
bezchybné luxusní cesty a dovolené. 

O cestovní kanceláři Exclusive Tours:
  Podpora 24/7 po dobu celé cesty (na 

telefonu je stále) – postará se o vše, co 
se během cesty stane. Díky svým part-
nerstvím dokáže vyjednat optimální ře-
šení přímo na daném místě.

  Garance zájezdu jako celku (ručí za ka-
ždou část zájezdu, jde o klíčovou výho-
du při cestování, kterou mohou zaručit 
výhradně pojištěné cestovní kanceláře).

  Široký záběr – pro klienta zařídí a zor-
ganizuje jakoukoliv cestu, jakýkoliv zá-
žitek, který je možné na planetě Zemi 
realizovat. Poskytuje i incentivní cesty 
a concierge služby.

●  Osobní jednání – vždy preferuje osobní 
setkání, jde přece o exkluzivní zážitek 
a luxusní cestování, ale je plně k dispo-
zici na telefonu, e-mailu, Whats Appu 
a dalších aplikacích, samozřejmostí je 
možnost on-line schůzky.

  Zajišťuje všechny služby, které s ces-
tou souvisí.

  Rozsáhlé know–how v rámci segmentu 
luxusních a exkluzivních dovolených.

  Osobní znalost destinací.
  Čtvrtletně vydává magazín pro své kli-

enty o exkluzivním cestování, ve kterém 
je možné se inspirovat k dalším úžas-
ným cestám.

 www.exclusivetours.com

ht www.woodky.cz
ht www.woodky.cz
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Již 20 let pomáháme dělat
správná rozhodnutí

Když někdo slaví dvacáté narozeniny, tak to většinou znamená, že je ještě mladý a nezkušený. Když ale slaví firma 
20 let na trhu, tak to naopak svědčí o tom, že už je zavedeným a zkušeným hráčem... Tím je i ryze česká IT konzultační 
společnost Sophia Solutions, s.r.o. Pomáhá firmám již dvě desetiletí najít v jejich historických i současných datech sou-
vislosti, identifikovat příležitosti a umět předvídat. Tedy napomáhá jim správně se rozhodovat o budoucnosti. V jakéko-
liv době, v jakémkoliv oboru, nezávisle na technologii.

nestrukturovaných dat (Big Data), na využívání 
a zhodnocování podnikových dat pomocí reportin-
gu a analýz dat, na systémy pro řízení výkonnosti 
a efektivity společnosti, na systémy pro pokročilé 
datové analýzy a na manažerské systémy pro ob-
last HR.

V týmu společnosti jsou špičkoví odborníci s je-
dinečnými zkušenostmi z řady úspěšně realizova-
ných projektů. Součástí nejsou jen IT odborníci, 
ale i konzultanti s hlubokou odbornou znalostí 
z příslušné oblasti s dostatečnou kapacitou i pro 
zajištění rozsáhlých projektů. Většina zákazníků 
je v České republice, ale pracovali a pracují také 
na projektech na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, 
Německu, Rakousku a Finsku.

O kvalitách této IT firmy svědčí řada ocenění, 
jako např. ocenění "IBM SW Data & AI - Projekt 
roku 2021", které v rámci výročního setkání IBM 
spojeného s předáváním cen pro nejlepší obchodní 
partnery roku 2021 získala. Na Slovensku získala 
letos podobné ocenění – IBM Data & AI Partner 
roku 2021.

Aktuální téma
Na podzim loňského roku do svého portfolia 

Sophia Solutions doplnila řešení pro Disclosure 
Management, což je proces, který firmám pomáhá 
se sestavováním a zveřejňováním komplexních 
firemních reportů. Trendem posledních let je 
růst regulatorních požadavků na podnikatelskou 
činnost. Firmy, zvláště větší nebo s rozptýleným 
vlastnictvím, musí vytvářet celou řadu dokumentů 
a reportů: výroční zprávy, tiskové zprávy, prezen-
tace pro tržní analytiky, prezentace pro auditory, 
reporty pro představenstvo, zprávy o udržitelnosti, 

další reporty pro příslušné regulátory podle oboru 
činnosti. 

Požadované reporty mívají rozsah mnoha stran 
a kombinují numerická i textová data z více zdrojů. 
Na jejich tvorbě se zpravidla podílí několik uživate-
lů z různých útvarů. Nezanedbatelným problémem 
bývá aktuálnost použitých dat. 

Nástroj SmartNotes od firmy AMANA, kterou 
Sophia Solutions zastupuje v ČR a SR, umožňuje 
omezit manuální práci při tvorbě dokumentů a sou-
středit se na kvalitu jejich obsahu. Podporuje celý 
proces tvorby od prvotního sběru dat až po publi-
kaci finálního dokumentu/reportu.

Ohlédnutí za léty fungování
Ředitele a spoluzakladatele firmy Jana Kadlece 

jsme přiměli k malému ohlédnutí za úspěšnými 
20 lety. „Brzy po založení firmy se staly naším vý-
znamným zákazníkem České Aerolinie, následova-
lo významné rozšíření našich služeb pro Českou 
průmyslovou pojišťovnu. To byly pro nás důležité 
mezníky ve vývoji. Postupně začala přibývat další 
zvučná jména jako Allianz, Slavia pojišťovna, Čes-
ká spořitelna, Komerční Banka, firmy z FMCG, re-
tailu a další. Těšily nás také projekty pro zákazníky 
z IT branže jako ESET, AVAST či AVG. Do portfolia 
našich zákazníků se tak dostávali významní hráči 
na trhu, což nám samozřejmě pomohlo v růstu. Ale 
stejně tak se rádi věnujeme i menším firmám a do-
stávají od nás stejně sofistikovaná řešení,“ ujišťuje 
Jan Kadlec.

„Vždy děláme řešení na míru konkrétnímu zá-
kazníkovi. Dodávka od nás se skládá z toho, že 
klient zformuluje zadání, my zanalyzujeme jeho 
potřeby, navrhneme optimální řešení a pak ho pro 

něj vytvoříme. K dodaným řešením poskytujeme 
servisní podporu, aby dlouhodobě sloužila a vyho-
vovala měnícím se podmínkám. S řadou zákazníků 
trvá náš obchodní vztah i více než 10 let. To, co nás 
charakterizuje, je, že jsme stabilní firma a je na nás 
spoleh. Vždy a dlouhodobě.“

Společenská odpovědnost firmy
„Už řadu let finančně přispíváme různým orga-

nizacím,“ říká ředitel. „Například: Člověk v tísni, 
Paměť národa, Zdravotní klaun, Dětské krizové 
centrum a další. Naše společnost i jednotliví za-
městnanci se v poslední době zapojili do několika 
sbírek na pomoc Ukrajině, za tímto účelem jsme 
přispěli částkou blížící se 400 tisícům korun.“

Oslavy 20 let
Letošní rok je pro společnost Sophia Solutions 

výjimečným výročním rokem. Pro komunikaci 
v roce 2022 vytvořili “slavnostní” a časově omeze-
ný brand Sophia Solutions - 20 LET. Kvůli aktuální 
situaci na Ukrajině a tragédiím, které se odehrávají 
jen pár set kilometrů od českých hranic, bude však 
své jubileum slavit jen střídmě a s velkou pokorou... 
Na podzim to ale přeci jen trochu „roztočí“ na gala-
večeru pro své klienty a samozřejmě také pro své 
stávající a bývalé zaměstnance. A jak uvádí ředitel 
Jan Kadlec: „Jsme na naše zaměstnance velmi hrdí. 
Každý z nich přispěl k našim úspěchům a pomohl 
nám budovat firmu! Za sebe bych rád poděkoval 
i všem našim zákazníkům, bez kterých bychom ne-
byli dnes tam, kde jsme.“

www.sophias.cz

Generální ředitel
a spoluzakladatel firmy
Jan Kadlec

Sophia Solutions, s.r.o. byla založena před dva-
ceti lety Jaromírem Lukášem a Janem Kadlecem 
s jasným zaměřením, které si drží dodnes. S cílem 
věnovat se manažerským informačním systémům 
a systémům pro podporu rozhodování společnost 
po celou dobu s určitými výkyvy roste. Stabilní růst 
z ní dělá ovšem stabilního partnera, na kterého se 
klienti mohou dlouhodobě a kdykoli spolehnout, 

který garantuje profesionalitu i špičkovou kvalitu 
odvedené práce a který vždy dostojí svým závaz-
kům. Tato vytčená specializace je dotvářena nezá-
vislostí na používaných technologiích. Zkušenosti 
s různými technologiemi jim umožňují porovnávat 
jednotlivé nástroje mezi sebou, poznat jejich silné 
i slabé stránky a pomoci svým zákazníkům s vol-
bou technologie, která je pro ně a jejich požadav-

ky nejvhodnější. Název Sophia Solutions vychází 
z vize věnovat se sofistikovaným rozhodnutím – 
sophisticated and advanced.

Specializace a portfolio služeb 
Konzultační společnost Sophia Solutions se spe-

cializuje na řešení zaměřená na podporu řízení – 
na tvorbu datových skladů, včetně velkých objemů 

www.sophias.cz
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Kongresové centrum Praha

Kongresové centrum Praha
partner pro vaši firemní akci

Pomoct restartovat turistický 
a kongresový byznys sem přichází na 
pozici obchodního a marketingového 
ředitele Mgr. Roman Sovják, který věří, 
že se lidé budou chtít potkávat opět 
osobně. Byl námi osloven, aby v krátkosti 
představil možnosti Kongresového 
centra Praha pro vaše firemní akce.

Z jakého oboru do KCP přicházíte 
a s jakými plány?

„Posledních 10 let jsem působil na pozici Count-
ry Brand Director mezinárodního marketingového 
programu Superbrands, který se podařilo úspěš-
ně etablovat na český trh. Dříve jsem strávil 17 let 
v segmentu hospitality. Chtěl bych zúročit léty 

nasbírané kontakty a současně také cenné zkuše-
nosti z marketingu a mediální komunikace. Tuto 
profesní výzvu jsem přijal ze dvou důvodů. KCP pro 
mě představuje dlouholetou tradici, ale zároveň se 
jedná o udržitelnou a technologicky inovovanou 
budovu s ambiciózní vizí dalšího rozvoje. Druhým 
důvodem byla osobnost generální ředitelky Lenky 
Žlebkové, kterou považuji za velkého profesionála 
v kongresové a konferenční turistice, a navíc bych 
řekl, že sdílíme v mnoha ohledech i stejné profesní 
i životní hodnoty.

Proč by se měli marketéři rozhodnout 
uspořádat akci právě v KCP?

„Prostory k pronajmutí jsou u nás velmi různoro-
dé, každý si pro event může najít svoje místo. Kro-
mě největšího Kongresového sálu, Společenského 
sálu s výsuvným pódiem a možností vytvořit různé 
úrovně sálu, je u nás k dispozici celá řada menších 
sálů a salonků. Pro akce spojené s výstavami nabízí-
me obrovské výstavní plochy. Budova je technicky 
uzpůsobena k nejrůznějším potřebám, včetně vel-
kokapacitních výtahů.

Významnou přidanou hodnotou Kongresového 
centra Praha je lokace. Doslova dech beroucí výhle-
dy na Prahu jsou unikátní. Také dostupnost přímo 
na metru nebo dva hotely v sousedství s velkou 
ubytovací kapacitou jsou nesporným benefitem. 
Přičemž hotel Holiday Inn patří do stejné akciovky 
jako KCP. 

A pak je u nás velkou výhodou profesionální 
tým, který budovu dokonale zná. Není zde výjim-
kou, že zde zaměstnanci pracují 20, 30 i 40 let. Po-
řadatelům akcí je k dispozici náš partnerský Zátiší 
Catering, což je další sehraný tým. Pod střechou 
máme i vlastní oddělení audiovizuální techniky. 
Pro zastánce hybridních konceptů akcí jsme vybu-
dovali virtuální studio.

Když kongres, tak udržitelně. Co v tomto 
směru můžete pořadatelům nabídnout?

„Z hlediska udržitelnosti je KCP pro akce ide-
ální volbou. Základní podmínkou je, aby budova 
byla dobře dostupná veřejnou dopravou, ideálně 
metrem. Samotná organizace akce pak zahrnuje 
využití recyklovaných materiálů, nahrazení papíro-
vých navigačních systémů a brandingu digitálním 
řešením, přísné třídění odpadů a propojení caterin-
gových služeb např. se systémem komunitních led-
nic. To jsou jen některé příklady řešení, která v KCP 
fungují. Základem moderního kongresového byzny-
su je ale maximální udržitelnost samotné budovy, 
což v KCP řeší unikátní energetický projekt. 

Tento projekt zahrnuje přehodnocení celého hos-
podaření s energiemi v budově a úsporná opatření 
ve vytápění, chlazení, vzduchotechnice, kogenerace 
a osvětlení. Celá řada „smart“ opatření ve znamení 
maximálně udržitelného provozu budovy teď po-
máhá snížit spotřebu elektřiny, plynu a vody v KCP 
o celých 50 procent ročně oproti roku před zavede-
ním těchto opatření. Desítky čidel umístěných po 
budově například neustále kontrolují úroveň CO2 

ve vzduchu a podle potřeby regulují ventilaci v ka-
ždém místě zvlášť. 

V roce 2020 získal projekt energetických úspor 
v KCP ocenění Český energetický a ekologický pro-
jekt roku. Dalším krokem v jeho naplnění je připra-
vovaný projekt umístění fotovoltaické elektrárny na 
rozhlehlé střešní prostory celého komplexu. Pláno-
vaná elektrárna bude největší solární elektrárnou 
v Praze a svým výkonem dokáže pokrýt 10 procent 
spotřeby energie celé budovy KCP.“

V poslední době, ve spojení 
s covidem či Ukrajinou, se KCP 
ukázalo také jako významná součást 
kritické infrastruktury Prahy.

„I když jsou hlavními akcionáři KCP Minister-
stvo financí a Hlavní město Praha, KCP má povahu 
ryze komerčního subjektu, který žije především 
z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Naším 
záměrem je mimo jiné více se zapojovat do života 
okolí, zejména Prahy 4 a Vyšehradu. Takže vzni-
kají různé projekty, ve kterých chceme spolupra-
covat s okolními subjekty a přitáhnout Pražany. 
KCP je také často vyhledávanou lokací pro filmaře 
či natáčení reklam. Konají se zde maturitní plesy, 
přijímačky či slavnostní akce vysokých škol, ale sa-
mozřejmě i třeba vánoční večírky pro zaměstnance 
malých i obrovských firem. Umíme vše a zvládáme 
to s osobním přístupem ke každému klientovi.“ 

roman.sovjak@praguecc.cz
booking@praguecc.cz

Kongresové centrum Praha je po dvouleté odmlce způsobené světovou pandemií opět připraveno plnit svoji primární 
funkci – být místem k setkávání lidí. Ať už jsou to velké kongresy, kulturní akce nebo menší konference a eventy. V roce 
2017 došlo k rebrandingu a paralelně se revitalizují také prostory. Jsou zde připravovány také smělé projekty jako vý-
stavba velké výstavní haly, která by měla Prahu posunout na špici velkých kongresů včetně těch největších doprovod-
ných výstav, pro které není v ČR doposud žádný dostatečný prostor, a tak mnoho z nich končí v zahraničí. Plánuje se 
i revitalizace severní a jižní terasy. Na střechu se chystá největší solární elektrárna v Praze, která bude součástí unikát-
ního energetického projektu.

mailto:roman.sovjak%40praguecc.cz?subject=
mailto:booking%40praguecc.cz?subject=
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Tisk jen tak nezanikne
a ještě tu s námi „pár“ let bude

Značka ARMOR není veřejnosti moc známá. 
Čím se zabýváte?

Společnost vznikla před 100 lety pod názvem 
Galland & Brochard ve francouzském Nantes. Jejím 
předmětem podnikání byla výroba spotřebního ma-
teriálu pro kancelářský tisk a písmo, což v té době 
byly především pásky do psacích strojů a kalkulá-
torů, kopíráky, razítkové barvy a inkousty. Značku 

Armor, což v bretonštině znamená moře, pobřeží 
(koneckonců víme, že Asterix pocházel z Armori-
ky), používala takřka od samého začátku a od roku 
1925 převzala toto jméno i do názvu firmy. 

Přímým následovníkem podnikání v této oblasti 
je člen Armor Group, společnost Armor Print Solu-
tion, která se, stejně jako její předchůdce, soustředí 
na vývoj, výrobu a renovaci spotřebních materiálů 
pro kancelářský tisk. To jsou dnes především kazety 
pro laserové a inkoustové tiskárny a tonery pro ko-
pírky. Najdete je pod značkami OWA Armor a We-
Care.

Další ze skupiny je společnost ARMOR IIMAK 
zabývající se vývojem a výrobou pásek pro termo-
transferový tisk, nebo chcete-li pro tisk čárového 
kódu. V této oblasti, po nedávné akvizici společnos-
ti IIMAK, je dnes Armor světovou jedničkou. Tyto 
materiály jsou určeny výhradně pro výrobní spotře-
bu a najdete je pod značkou INKANTO. 

Do skupiny patří dále KIMYA, zabývající se vý-
vojem i výrobou materiálů pro 3D tisk, dále spo-

lečnost ARMOR BATTERY FILMS vyrábějící fólie 
zvyšující účinnost a životnost lithium-iontových 
baterií a ASCA vyvíjející a vyrábějící organické fo-
tovoltaické fólie.

Jak a kdy se značka Armor dostala do ČR? 
Armor se dostal do České republiky, tehdy ještě 

Československa, počátkem 90. let. Měl v té době 
oddělenou distribuci výrobků pro kancelářský tisk 
i pro tisk čárových kódů. Rozvoj spolupráce s jed-
ním z jeho obchodních partnerů vedl až ke vzniku 
joint venture společnosti ARMOR s.r.o. v roce 1997 
a následně i k soustředění distribuce obou hlavních 

Společnost Armor dnes, v roce svého stoletého výročí již ARMOR Group, má 
velmi široké pole působnosti, při čemž u všech jejích aktivit lze snadno nalézt 
spojení s původním předmětem podnikání Armoru. Tím byla výroba spotřeb-
ního materiálu pro kancelářský tisk. Vývoj a výroba pásek pro tisk čárového 
kódu a produktů pro kancelářský tisk jsou dodnes hlavními aktivitami Armor 
Group. Jejich distribuce v České a Slovenské republice, případně v dalších ze-
mích střední a východní Evropy jsou dnes primární činností Armor s.r.o., která 
má rovněž letos kulaté výročí – 25 let na českém trhu. Jak se společnost vyvi-
nula do dnešní podoby, byl v rozhovoru dotazován Michal Med, ředitel a jed-
natel Armor s.r.o.

produktů Armoru do této společnosti. Kromě 100 
let Armoru máme letos tedy i 25 let Armoru v Čes-
ké Republice.

Co je nyní hlavní výrobní a obchodní aktivita?
Vývoj a výroba pásek pro tisk čárového kódu 

a produktů pro kancelářský tisk jsou dodnes hlav-
ními aktivitami Armor Group. Samozřejmě, že naše 
nabídka musí reagovat na nové trendy a společen-
ské potřeby a už dávno se nejedná o nabídku „pou-
ze“ pásky, nebo toneru. Významnou a stále větší roli 
hrají v naší nabídce aktuální požadavky na ekologii 
jak produktu samotného, tak jeho výroby. To se pro-
jevilo například zavedením výroby „solvent free“ 
pásek pro tisk čárového kódu, nebo zavedením 
„bezodpadového“ programu OWA v oblasti kance-
lářského tisku.

Jak program bezodpadového 
tisku v reálu funguje?

Naše tonery, nebo náplně do inkoustových tiská-
ren, jsou dnes již bezvýhradně pouze renovované 
kazety, samozřejmě s plnou zárukou kvality tisku, 
srovnatelnou s původní kazetou. Pomocí našeho 
sběrného systému se tyto kazety po jejich vypsání 
vrací k nám do našeho třídícího centra a jsou buď 
použity k výrobě další tiskové kazety, a nebo (není-
-li toto s ohledem na záruku kvality již možné nebo 
vhodné) jsou rozebrány na „prvočinitele“ a zpraco-
vány na surovinu vhodnou pro výrobu jiných před-
mětů. Takže s naším bývalým tonerem se můžete 
potkat jako s cyklistickou helmou, okenním rámem, 
nebo propiskou či pravítkem. 

Je v této době těžké udržet si zákazníky?
Ano, je to ale srovnatelně těžké jako v každé jiné 

době. Nároky a potřeby zákazníků se mění a je „pou-
ze“ nutné na tyto nové potřeby reagovat. To, že jsme 
investovali do ekologie naší výroby i našich výrob-
ků, se nám začíná vracet a pomáhá nám nejen udr-
žet si zákazníky, ale přivádí nám i zákazníky nové. 
Jsme například schopni zákazníkovi doložit, jak 
bylo naloženo s jeho vypsanými kazetami – vlastně 
s „odpadem“, kolik a jakých nových výrobků z nich 
vzniklo, kolik ušetřil na tzv. „uhíkové stopě“ atd., 

Dopadla na vás nějakým způsobem 
covidová krize a zdražování energií?

Ano, zejména první covidový rok byl velmi ná-
ročný, ale díky stabilnímu zákaznickému portfoliu 
a díky úsilí našich zaměstnanců se nám ho podařilo 
přestát bez větších ztrát. Zdražování energií na nás 

má vliv, stejně jako na všechny ostatní. Na druhou 
stranu, zvýšení přepravních nákladů je pro nás 
konkurenční výhodou ve srovnání s dovozci z Číny 
a stejně tak může být velkou příležitostí pro naše 
fotovoltaické fólie.

Jak vidíte budoucnost tisku?
Přesto, že trendem je snižování papírových do-

kumentů a pozorujeme chvályhodné snahy o „bez-
papírovou“ kancelář, banku či pojišťovnu, myslím 
si, že tisk jako takový jen tak nezanikne a ještě zde 
s námi „pár“ let bude. I v kanceláři, i doma, i ve vý-
robní hale, i na billboardech … 

Kromě toho díky svým investicím do odvětví, 
jako je výroba baterií nebo solárních článků, se 
Armor nemusí obávat o oslavu dalšího kulatého 
výročí. 

www.armor.cz

Michal Med, ředitel a jednatel Armor s.r.o.

www.armor.cz
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IKISEQ

IKISEQ - společnost
zabývající se lidským potenciálem

A právě lidským potenciálem, jeho vyhledává-
ním, rozvojem a obchodováním se zabývá spo-
lečnost IKISEQ. Je to platforma, kde se potkávají 
talentovaní lidé, jejich fanoušci, podporovatelé a in-
vestoři s jedním společným cílem – vytěžit to nej-
lepší z lidského potenciálu. IKISEQ jako první na 
světě přináší možnost investovat do této nejcennější 
a nejlukrativnější komodity současnosti, a navíc se 
u toho skvěle bavit.

Projekt IKISEQ vychází ze známé japonské filo-
zofie Ikigai, díky které člověk hledá a nachází dů-
vod svého „bytí“ na tomto světě. Vzhledem k tomu, 
že představuje první oficiální platformu svého dru-
hu na světě, je jednou z hlavních ambicí jeho tvůrců 
být globálním projektem. IKISEQ vyhledává, zastu-
puje, rozvíjí a obchoduje lidský potenciál.

„Často jsem viděl v někom potenciál, jen nebylo 
komu to říct,“ přibližuje Ondřej Novotný jednu z klí-
čových myšlenek projektu IKISEQ. Jde o unikátní 
příležitost být součástí kariéry talentovaného člově-
ka pomocí nákupu „lidských akcií“, tedy tzv. podílů. 
Klíčovou roli tu ovšem hraje nejen vstupní finanční 
kapitál, ale i sympatie, emoce a v neposlední řadě 
intuice odhalit lidský potenciál.

Pověření lidé v IKISEQu vytvořili pro náběr jed-
notlivých talentů velmi propracovaný systém. Díky 
němu dokáží přesněji určit cenu za podíly na karié-

ře talenta, ale i ho následně co nejlépe představit ve-
řejnosti. IKISEQ talent je tedy označení pro někoho, 
v kom firma vidí reálnou šanci stát se v budoucnu 
velkou, nejlépe světovou hvězdou ve svém oboru. 

IKISEQ se neomezuje na žádnou konkrétní oblast, 
ale pojal investice do budoucích příjmů jako kom-
plexní téma. Na platformě naleznou své místo spor-
tovci i řemeslníci, startupisti, programátoři, studenti 
či umělci, kreativci a vědci. V praxi to znamená, že 
si zájemce vybere jeden či více talentů, které chce 
podpořit na jejich cestě k úspěchu nebo u kterých 
věří, že dosáhnou ke hvězdám a ještě výš. S růstem 
popularity a úspěchu každého talentu roste i cena 
jeho akcií, čímž se zhodnocují investice zájemce.

V čem je podstata IKISEQ?
IKISEQ využívá vlastní know-how a zkušenosti 

k vyhledávání talentů a lidí s vysokým potenciálem 
z různých odvětví a navazuje s nimi dlouhodobou 
spolupráci. Poskytuje jim kompletní servis a pod-
poru, aby se mohli soustředit na rozvoj své kariéry 
a zároveň je přivádí na trh, kde do nich mohou in-
vestovat jejich fanoušci či investoři a následně své 
podíly mezi sebou obchodovat. IKISEQ je zjednodu-
šeně burza lidského potenciálu.

Všichni víme, jak vzrušující je vsadit na jeden zá-
pas a napjatě sledovat, jak dopadne. Co teprve tako-

vá sázka na celou kariéru oblíbeného hudebníka či 
sportovce a jeho vzlety a pády moci sledovat téměř 
v přímém přenosu! Přesně tohle IKISEQ nyní umož-
ňuje komukoliv z vás.

A jak se do burzy dostat? Každý uživatel se musí 
registrovat. V rámci prvních dvou transakcí a ku-
mulovaného objemu do 1000 EUR stačí registrace 
jména a e-mailové adresy. Pro všechny následné 
transakce je pro zajištění investic nutná snadná 
a rychlá identifikace uživatele.

A kdo za IKISEQ stojí?
Za projektem stojí známé tváře z mediálního pro-

středí, ale také špičkoví odborníci na různá odvětví. 
Startup IKISEQ vede Jan Dědic v přímé spoluprá-

ci s Denisem Maiznerem a Martinem Schlixbierem. 
Mezi zakladatele a spoluvlastníky patří spolumaji-
tel OKTAGONU Ondřej Novotný, kreativec a inová-
tor Petr Václavek či Čeněk Stýblo z dnes již legen-
dárního dua ViralBrothers.

IKISEQ představuje světu nejen nadějné talen-
ty, ale i jejich životní osudy, reálné lidské příběhy. 
IKISEQ je živoucí organizmus tvořený lidmi, od ta-
lentů, přes investory, až po tento tým, a každý má 
svůj vlastní příběh, záměr, motivaci. Všichni ale 
mají společný cíl.

Investujte do jedné z nejcennějších 
a zároveň nejpodhodnocenějších komodit 

současnosti, investujte  
do lidského potenciálu!

Díky technologiím se dnes může k investování dostat opravdu téměř každý a postačí k tomu pár stokorun. Vedle akcií 
a kryptoměn přichází i možnost investování do lidského potenciálu a z toho plynoucích příjmů.

web.ikiseq.com

web.ikiseq.com
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Strojírenská firma ISMM
píše svůj příběh už 25 let

Myšlenka založit vlastní business uzrávala 
v hlavě Miloslava Cváčka několik let. Ačkoliv měl 
úspěšně rozjetou manažerskou kariéru a pracoval 
na vrcholných obchodně-marketingových pozi-
cích, touha mít něco svého a být sám sobě pánem 
nakonec převládla. Vzhledem k jeho dlouholetým 
zkušenostem poskytovala firma ISMM nejprve 
marketingové poradenství a pomáhala českým fir-

mám implementovat principy marketingového ří-
zení. Postupně své služby rozšířila také o exportní 
marketing, takže českým firmám zprostředkovávala 
strojírenské kooperace zejména s německými ob-
chodními partnery. Začátky v zahraničním obcho-
dě však nebyly vůbec jednoduché, a tak se v roce 
1999 po vnitřních neshodách stává pan Cváček je-
diným společníkem. 

Zajišťování strojírenských kooperací se ISMM 
věnovala dalších několik let, díky čemuž si vytvo-
řila slušnou základnu kontaktů, která byla dobrým 
předpokladem pro rozjezd vlastní výroby. Problémů 
s českými dodavateli totiž neustále přibývalo, vět-
šinou nebyli schopni dodávat včas a v požadované 
kvalitě, a tak se pan Cváček v roce 2007 rozhodl kou-
pit svůj první závod v malé obci Jistebník na Novoji-

Když podnikatel Miloslav Cváček roku 1997 v Ostravě zakládal spolu se dvěma společníky malou poradenskou firmu 
ISMM, jen těžko si uměl představit, že z ní jednou vybuduje technologicky nezávislou strojírenskou společnost s pěti 
výrobními závody, ve kterých bude dnes pracovat na 300 lidí.

čínsku, kde doslova s pěti svářeči, jednou pilou 
a vrtačkou začal vyrábět. Tento tah se později 
v historii firmy ukázal jako naprosto přelomový, 
protože nastartoval její expanzivní rozvoj.

Dnes vyrábí společnost ISMM své produkty 
v pěti závodech, všechny se nacházejí na úze-
mí Moravskoslezského kraje. Největší výrobní 
areál ve Městě Albrechtice, který má rozlo-
hu 4 hektary, koupila ISMM na podzim roku 
2021 od německé firmy Bosch Termotechnika. 
Hlavním zaměřením společnosti je zakázková 
výroba komponentů a svařovaných podskupin 
pro přední výrobce zemědělské a manipulační 
techniky, popř. automotive. Z TOP 10 výrobců 
zemědělské techniky v Evropě obsluhuje pět 
firem. ISMM je také 100% exportérem, svých 
více než 5000 produktů vyváží do zhruba 
10 zemí Evropy, díky čemuž v roce 2019 získala 
1. místo v soutěži Exportní cena DHL v katego-

rii středně velká společnost. Devízou společ-
nosti je zejména uzavřený technologický pro-
ces od prvovýroby (dělení materiálů laserem 
a plasmou, ohraňování), přes svařování (včetně 
robotického svařování), obrábění až po finální 
úpravu práškovým lakováním. 

Úspěchy firmy ISMM umožnily také vznik 
ISMM Group, což je skupina šesti společností, 
ve kterých je jediným či většinovým společ-
níkem právě pan Miloslav Cváček. Do ISMM 
Group patří Hotel Gong ve Štramberku, stro-
jírenské firmy ISMM & EGAS v Pustějově 
a ISMM & Jan Bacho v Dívčím Hradě, výrobce 
schodů z teraca ISMM & TESO v Jistebníku 
a také areál Minigolfu a tenisu ve Štramberku 
nebo ISMM Tenis Park v Ostravě. Celá skupina 
generuje obrat zhruba 1,3 miliardy Kč a zaměst-
nává více než 500 pracovníků. 

www.ismmgroup.cz

www.ismmgroup.cz
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Začátky…
Společnost Lush byla založena spoluzakladateli 

Markem Constantine, jeho manželkou Mo Constan-
tine, Rowenou Bird, Helen Ambrosen, Liz Bennett 
a Paulem Greevesem. Vzešla ze zaniklého podniku 
založeného na zásilkovém obchodu s názvem Cos-
metics To Go, který měl úspěch tak obrovský, že 
jej neutáhl a zkolaboval. Vznik nové firmy (Lush) 
v roce 1995 pak inicioval a vytvořil stejný tým.

Všechny společnosti potřebují vizi. Ačkoli jsme jí 
možná nejprve nerozuměli, zakladatelé společnosti 
Lush vizi měli. Věřili, že trh chce účinné výrobky. 
Cílem byly přírodní produkty - ačkoli kdo přesně 
věděl, co to znamená? A také měly být čerstvé - tím 
ovšem házeli zakladatelé stín na své konkurenty, 
kteří prodávali sterilní, ztuchlé, tři roky staré che-
mické směsi. Hned v počátečních plánech nechtěli, 
aby se utrácelo více peněz za balení než za obsah. 
Především věřili, že trh má zájem o výrobky, kte-
ré nabízejí skutečnou hodnotu. Nikoli levné, ale 
takové, které spotřebitelům za jejich peníze zajistí 
spoustu dobrého pro jejich vlasy i pokožku.

S cílem ochránit životní prostředí
Poskytování osobní asistence při prodeji je vlast-

ně ten nejlepší postup pro ochranu životního pro-
středí. Když vám při konzultaci v Lush dokážou 
najít ten nejvhodnější výrobek pro vaše potřeby, 
získáte za své peníze opravdu skutečnou hodnotu, 
výrobce věrného zákazníka. Klesne množství nepo-
třebných produktů a peníze se neutrácí zbytečně. 
Když přemýšlíte o výrobcích, které lidé opravdu 
chtějí, pak dospějete k závěru, že chtějí produkty 
vyráběné z duhy, jednorožců a vodopádů. A Lush je 
všechny má!

Suroviny
Suroviny kosmetiky Lush jsou ty nejlepší, jaké 

jen mohou být. Jedním z příkladů je sůl, která při-
náší skvělé účinky a opravdový užitek. Získávána 
je na místech, kudy vedou letové trasy ptáků. Je-
den z našich dodavatelů, Antonio, nejen sklízí sůl, 

ale pracuje i na ochraně a udržování solné bažiny 
v oblasti západní Algarve v Portugalsku. Zachování 
tohoto krásného a důležitého pobřeží je zásadní pro 
prosperitu zdejší divoké přírody a pro příští genera-
ce sklízečů soli, takže Lush pomáhá chránit ptáky 
i je. Jen ve Spojeném království Velké Británie a Se-
verního Irska pochází 67 % dodavatelského řetězce 
z přímých vztahů s výrobci a pěstiteli, jako je Anto-
nio. Pokud tohle nejsou jednorožci, duhy a vodopá-
dy, pak už tedy co?.

V posledních letech je mnoho receptur syntetic-
kých, příliš složitých, příliš emulgovaných, a hlavně 
příliš konzervovaných. Celé roky lidé v Lush usilov-
ně pracovali na odstranění konzervačních látek ze 
svých výrobků, aniž by byla jakkoli omezena jejich 
kvalita a účinnost. Pracovali na tom a pracovali, až 
se z nich stali odborníci. A stále se najde pár lidí, 
kteří si stěžují na parabeny. Tam, kde nelze konzer-
vační látky úplně eliminovat, hledají ty nejbezpeč-
nější a nejlépe prozkoumané možnosti. Používají 
parabeny, ale v naprosto minimálním množství, 
protože všechny ostatní dostupné konzervační 
látky nejsou zdaleka tak prověřené výzkumy jako 
parabeny.

Konzervanty musí být vlastně „jedovaté“, je to 
jejich podstata. Ovšem v Lush zjistili, že je možné 
nekonzervovat VŮBEC. Tam tato značka směřuje!

Od roku 2015 do roku 2017 klesl pro kosmetiku 
Lush nákup parabenů z 11,7 tun ročně na 7,7 tun, 
i když její prodej se za stejné časové období zvýšil. 
Proč se její tržby zvyšují, zatímco využívání kon-
zervantů ve výrobcích klesá? Protože zákazníci jsou 
natolik laskaví, že si kupují nahaté nebo samo-kon-
zervační verze produktů.

Žádná z úžasných ingrediencí Lush není testo-
vána na zvířatech. Od začátku neustále dokazuje, 
že značka nemusí provádět testy na zvířatech. Už 
v roce 2011 bylo představeno ocenění Lush Prize 
a od té doby vyhlášeno 93 vítězů a rozdáno 1,86 mi-
lionu liber na podporu výzkumu a boje za alterna-
tivy k testování na zvířatech. Nejvyšší počet vítězů 
Lush Prize zatím měly Spojené státy americké.

Když tak může fungovat Lush, proč by nemohli 
i všichni ostatní producenti? Za ukončení testování 
na zvířatech bojuje Lush celé roky. To, co se zdálo 
jako smysluplný nápad (tedy zákaz takového testová-
ní), se změnilo v právní předpisy zakazující testování 
kosmetických přípravků na zvířatech ve 40 zemích. 
Proti testování na zvířatech bojuje Lush i nadále.

Pak je tady podpora a dárcovství
Rychle se staly oblíbenými šátky Knot Wrap. 

Od roku 2009 Lush prodalo (a tudíž i upcyklovalo) 
desítky tun krásných šátků vyráběných z recyklova-
ných plastových lahví nebo z bio bavlny. Nemluvě 
o 250 ženách, které našly u re-wrap zaměstnání 
a vyrábějí třeba i plátěné tašky. Za posledních pět 
let Lush získalo a rozdalo 50 milionů liber a v loň-
ském roce financovalo 3 500 skupin.

Takže, co bude dál?
Kolik kreativity může po 27 letech Lush ještě na-

bídnout? Je jí habaděj! Kreativitou to v Lush přímo 
bují, někdy je dokonce těžké ji interně krotit; a to je 
fantastické.

Lush je z 10 % vlastněn zaměstnanci. Lidé jsou 
srdcem i duší firmy. V zájmu životního prostředí 
CHCE a MUSÍ být číslo jedna. V týmu Lush je něko-
lik leadrů, kteří dosahují vrcholu své kariéry a mají 
na dohled to, čeho chtěli celý život dosáhnout. Ne-
chtěli žádné konzervační látky, nechtěli žádné oba-
ly a krůček po krůčku o to stále usilují.

Plán Lush Cosmetics:
1.   Vyrábět produkty pro každou potřebu. Není to jen 

o tom, co zákazníci chtějí, ale o tom, co potřebují.
2.   Být jedničkou v každé kategorii. Nepřijímat sta-

tus quo: vyvíjet nové produkty a naplňovat vizi.
3.    Rozpoutat kosmetickou revoluci s cílem zachrá-

nit planetu. Dochází nám čas – potřebujeme re-
voluci!

www.lush.com/cz/cs

Vítejte v úžasném
světě
Lush dělá ty správné věci – pořád a stále dokola. Vášnivě, někdy možná pošetile, ale s odvahou. Čerstvá, ručně vyrábě-
ná, cruelty free kosmetika Lush se drží své vize od samého počátku. Už 27 let jsou vyráběny pod značkou Lush skvělé 
produkty s úžasnými ingrediencemi. Jsou pro své zákazníky transparentní a značka jim neprodává falešné výhody, ať 
již jde o kosmetiku pro péči o vlasy, pleť a tělo nebo i požitkářské lázeňské procedury pro Lush Spa. Za ta léta se ale 
zasloužila i o přínosy pro kosmetický průmysl ať již v boji proti testování na zvířatech, či proti nadměrnému používání 
obalů v kosmetickém businessu.

LUSH

http://www.lush.com/cz/cs
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S&K LABEL

Roku 1991 založili společníci firmu s krédem 
„Rychlost, spolehlivost, operativní rozhodování, 
komplexnost poskytovaných služeb a maximální 
úcta a svědomitost k zákazníkům“ a s filozofií dě-
lat vždy všechno na absolutním technologickém 
vrcholu.

Proto už první investice byla do tehdy techno-
logicky nejvyspělejší technologie – UV knihtisko-
vého stroje B200. Od té doby přináší společnost 
S&K LABEL na trh etikety s materiály splňujícími 
nejvyšší požadavky na kvalitu a udržitelnost.

Z původních 4 tiskových strojů v pronajatých 
prostorách s 45 zaměstnanci je nyní vlastní vý-
robní závod v Kuřimi s bezmála 180 zaměstnan-
ci. Firma tím získala silné zázemí a základnu pro 
další expanzi, zejména do regionů Německo a Ra-
kousko. 

Na špici v moderních  
digitálních technologiích

Podíl digitálního tisku vůči konvenčním tech-
nologiím stále roste. Výrobci této technologie ne-
ustále přichází s inovacemi, tiskové digitální stroje 
se postupně zdokonalují a stoupá i počet zakázek 
vhodných pro tuto technologii. 

V roce 2008 zakoupila společnost S&K LABEL 
první digitální tiskovou technologii v podobě stro-
je HP Indigo WS4500 od firmy Hewlett-Packard. 
Byl to skutečný technologický skok a posun v mož-
nostech variability zakázek firmy, změny přístupu 
k menším zakázkám a rychlosti jejich zpracování.

Poslední investicí v této oblasti pak byl roku 
2020 UV inkjetový tiskový stroj značky DURST. 
Jedná se o vůbec první Tau 330 RSC instalovaný 

na území České republiky. S&K LABEL tímto kro-
kem znovu potvrdil roli inovátora a významného 
propagátora moderní digitální technologie nejen 
mezi výrobci samolepicích etiket.

Jeho hlavními přednostmi jsou oproti flexotisku 
větší pružnost, rychlost a nižší náklady. Výhodou 
je i rychlá reakce např. na zvyšující se poptávku po 
limitovaných sériích. Dalšími argumenty jsou urči-
tě i vysoce přesný soutisk barev a jejich ukotvení, 
vysoké rozlišení, možnost tisknout variabilní data 
nebo možnost efektivní imitace sítotisku.

Etiketa nesmí bránit recyklaci 
Pojmy jako udržitelnost, cirkulární ekonomika, 

recyklace, snižování emisí uhlíku nebo třeba kom-
postovatelnost hrají roli ve všech oblastech obalo-
vého průmyslu, včetně výroby samolepicích etiket. 
Narůstá počet spotřebitelů, kteří recyklovatelný 
obal požadují a jsou ochotni si za ekologičtější vý-
robky i připlatit. Poptávka po udržitelných obalech 
ze strany zákazníka tak neustále roste a výrobci 
materiálů i producenti etiket hledají stále nová 
řešení. U plastových etiket následné zpracování 
možná jen trochu komplikuje fakt, že jsou slože-
né z více různých vrstev materiálů. Ale i u nich už 
můžeme mluvit o tom, že jsou udržitelné.

S&K LABEL se chová ve všech směrech odpo-
vědně. Veškeré aktivity realizuje s cílem předchá-
zet negativním dopadům na životní prostředí, nebo 
je co nejvíce minimalizovat. Od aktivní spolupráce 
s dodavateli materiálů, přes optimalizaci výroby 
a snižování odpadu, jeho třídění a řízená recyk-
lace, až po edukaci zákazníků. Podporuje osvětu 
v oblasti životního prostředí a komunikujeme ak-
tuální trendy a novinky nejen ze strany vstupů.

Certifikát FSC získala společnost S&K LABEL 
už v roce 2017 jako první český výrobce etiket 
a v současné době je na FSC materiálech prakticky 
celá produkce papírových etiket.

Prestižní ocenění poslední doby
Za 31 let úspěšného působení a tvrdé práce se 

S&K LABEL dočkal prestižních ocenění. V loň-
ském jednačtyřicátém ročníku prestižní meziná-
rodní soutěže etiket pod hlavičkou organizace FI-
NAT vyhrály hned 2 přihlášené etikety z celkově 
222 přihlášených certifikát „HIGHLY COMMEN-
DED“ a dostaly se tak jako jediné z ČR mezi nej-
lepších 20 etiket ve své kategorii, což je velký 
úspěch. Jednalo se o etiketu pro sběratelskou edici 
rumu HEFFRON a etiketu pro špičkové víno Laho-

Na etiketu jsou kladené stále vyšší nároky a už dávno neplatí, že musí primárně informovat o obsahu produktu a ne-
odlepovat se. Moderní etiketa musí svým designem v první řadě oslovit zákazníka a podpořit brand. Současně dodržet 
legislativní normy týkající se povinných údajů, vydržet manipulaci, různé teplotní podmínky a splňovat funkce bezpeč-
nosti, nezávadnosti a možnosti recyklace.
Lídrem v oblasti samolepicích etiket je firma S&K LABEL spol. s r.o., která byla založena v roce 1991 jako první soukromá 
polygrafická společnost specializující se na výrobu samolepicích etiket v zemích bývalé východní Evropy. 

fer řady Wave edice Art. V letošním roce získala 
stejné ocenění redesignovaná řada tichých vín 
MOTÝL od Bohemia Sektu.

Ale nejen v úrovni produktů sklízí S&K LABEL 
uznání. Společnost ukázala, že prokazuje kvali-
tu také na úrovni nejlépe řízených společností. 
V rámci programu Czech Best Managed Compa-
nies, který každoročně uděluje mezinárodní spo-
lečnost Deloitte, se hodnotí kvalita řízení firmy 
a managementu v klíčových oblastech, kterými 
jsou strategické směřování, produktivita a inova-
ce, firemní kultura, struktura řízení a finanční vý-
konnost. Porota tohoto programu ocenila zejména 
dlouhodobé cíle a pozici na trhu, promyšlenou 
produktovou strategii, adaptivní firemní kulturu 
i otevřenost ke změnám.

Trendy v etiketách
Kromě už zmiňovaného nástupu digitálních 

technologií a důrazu na udržitelnost jsou hlavní-
mi trendy dnešní doby atraktivita a prémiovost. 
V designu se více využívá regionální originalita, 
na pohled přírodní vzhled materiálů, nápadité 
výseky a průhledy lahví, zušlechtění ražbou nebo 
třeba vodoznakem. Hmatový vjem lze u zákazníka 
podpořit soft touch lakem, kombinací parciálních 
a strukturovaných laků, nebo různými 3D efekty.

Grafický design etiket čím dál více reaguje na 
obchodní a marketingové strategie společností. 
Zvláště v nápojovém průmyslu vnímáme trend vy-
tvářet limitované série. U těchto kampaní se navíc 
často využívá možnosti personifikace etiket, která 
výrazně ovlivňuje nákupní rozhodnutí koncových 
spotřebitelů.

Výrobci technologií neustále posunují hrani-
ce a v minulosti technologicky nerealizovatelné 
postupy jsou nyní standardem. Všechny trendy 
S&K LABEL sleduje a uvádí do praxe. V součas-
nosti je největším a technologicky nejvyspělejším 
výrobcem samolepicích etiket v tomto teritoriu 
Evropské unie.

www.sklabel.cz

I etiketa má své
lídry a trendy

www.sklabel.cz


Philip & Frank

3938

S prémiovými nemovitostmi
je spojené očekávání prémiových služeb 

Co pro Vás bylo impulsem pro založení 
vlastní realitní kanceláře?

Několik let jsem se zabýval prodejem nemovi-
tostí na Floridě, v jednom nejvyspělejším realitním 
trhu na světě. Mnoho investorů z Česka a Sloven-
ska, kteří se mnou na Floridě spolupracovali, mne 
oslovili, zda bych nemohl pečovat i o jejich nemo-
vitosti v České republice. Floridský realitní trh má 
vysokou úroveň služeb. Inspiraci z tohoto trhu jsem 
chtěl přinést k nám do České republiky.

Když se ohlédnete zpět, jak se 
podle Vás změnil realitní trh 
za uplynulých pět, deset let? 

Obecně se realitní trh zrychlil. Pozici zahranič-
ních investorů začali přebírat lokální investoři. A to 
jak ve velkých akvizicích, tak i do jednotlivých ne-
movitostí. 

Známý je přetlak poptávky ke koupi nemovitostí 
a tím rostoucí cena nemovitostí. 

Myslím si, že i díky realitnímu zákonu se úroveň 
realitních služeb v Česku začíná zvedat. I když na-
příklad k floridskému trhu máme ještě co dělat.

Kam podle Vás realitní trh směřuje?
Vzhledem k vysokým cenám nemovitostí jedno-

značně spěje k větší poptávce k pronájmu. A to ne-
jen v Praze, ale i v dalších ekonomických centrech 
České republiky.

Těm, co nevlastní nemovitost, nezbyde nic ji-
ného než upustit od myšlenky vlastního bydlení 
a spíše bydlet v nájemním bydlení anebo bydlet 
v mimopražských lokalitách. To, co je běžné v zá-
padní Evropě, se postupně bude dít i u nás. Vysoké 
úrokové sazby tento trend dále urychlují.

Jak prodej nebo pronájem nemovitostí 
ovlivňuje stále intenzivnější digitalizace?

Myslím si, že změna je hlavně u dostupnosti na-
bídky pro širokou veřejnost a v kvalitě prezentace 
nemovitostí. 

Před několika lety jsme byli svědky sezónních 
výkyvů u poptávek. Tzn. pokud začaly dovolené, 
počet poptávek se snížil. To platilo hlavně v první 
polovině července. 

Nyní naopak můžeme říct, že tato „okurková se-
zóna“ již není okurkovou sezónou. 

Lidé na dovolených často tráví čas vyhledává-
ním svého nového bydlení. Tento trend ještě po-
sílila dostupnost nabídek přes chytrý telefon. Vi-
díme to na statistikách návštěvnosti jednotlivých 
nabídek. 

Ohledně prezentace nabídek vidíme také posun. 
Dnes je již standardem profesionální nafocení ne-
movitostí, videa, dronová videa či 3D prohlídky. 
Nicméně nezapomínejme, že nejpodstatnější roli 
v nabídce samotné nemovitosti hraje stále lidský 
faktor – kvalitní makléř, který dokáže nemovitost 
dobře prodat nebo nabídnout vhodnému nájemci.

Proč je v Čechách tak populární osobní 
vlastnictví nemovitosti?

To je zajímavá otázka. Těch důvodů bude asi více.
Myslím si, že jedním z faktorů může být i fakt, 

že Češi se obecně nestěhují, jako tomu je např. ve 
Spojených státech. V USA se lidé stěhují za prací, 
za školou, za poznáním. Blízké rodiny jsou roztaže-
ny po celých Státech. Průměrně se každý Američan 
přestěhuje 11 krát za život. Kolikrát to udělá Čech? 
U nás chceme bydlet blízko příbuzných, navštěvo-
vat školu v dané lokalitě, chodit do práce v jednom 
místě. Lidé se také nebojí zainvestovat své vlastní 
bydlení, protože ho chápou jako dlouhodobou in-
vestici.

Osobní vlastnictví je také vnímané jako jednou 
z mála bezpečných a relativně výnosných investic. 
Obzvlášť se současným nárůstem cen nemovitostí. 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů 
v posledních měsících kontinuálně rostou, 
přesto poptávka po nemovitostech stále 
převyšuje nabídku. Čím si to vysvětlujete?

Lidé berou nemovitost jako bezpečnou formu 
investice. Každý dům je postaven z „cihel“… Je to 
hmatatelná investice. Situaci nahrává nepředvída-
telná situace na finančních trzích a hlavně inflace. 
Lidé raději utratí své úspory za nemovitost, než aby 
ztrácely hodnotu na bankovním účtu nebo aby in-
vestovali do nepředvídatelných akcií.

Kde vidíte strop ceny za metr čtvereční 
u 100metrového bytu v Praze, Brně 

a v regionech? Kdy můžeme očekávat, 
že tuto cenu budeme atakovat?

Strop cen bude těžké predikovat. Vždyť ceny 
bytů od devadesátých let stouply několikanásob-
ně! A dle mého názoru porostou dále. Minimálně 
v atraktivních částech Prahy.

Praha není nafukovací a v Česku bude vždy 
kupní síla, která bude nemovitosti v centru Prahy 
kupovat. Navíc každoročně v Praze přibývá nových 
obyvatel. Mírný pokles nebo stagnace může nastat 
v okrajových částech Prahy a okolí. Pokud bude 
Praha následovat trendy podobných západoevrop-
ských měst, ceny mají kam růst a Praha má stále co 
dohánět.

Myslíte, že pražské byty budou jednou stát 
stejně jako dejme tomu byt v Mnichově, 
Berlíně nebo třeba Vídni? Nebo bude 
cena bytů v západní Evropě vždycky 
vyšší v souvislosti s historickým vývojem 
jednotlivých států?

Jak jsem se zmínil výše, ceny bytů v Praze se bu-
dou postupně přibližovat podobným západoevrop-
ským městům. Otázkou je, jak rychle a zda porostou 
ceny i v těchto městech.

Philip & Frank se věnuje především 
prémiovým nemovitostem.  
Proč jste si vybral právě toto zaměření?  
Není to limitující?

Myslím si, že určité zaměření je v jakémkoliv 
„businessu“ důležité. Vždy jsem obdivoval vysoký 
standard služeb, a to nejen v realitách, ale kdeko-
liv. Třeba od obchodů s oblečením až po hotelový 
servis. Naším cílem bylo vytvořit tým s podobným 
nastavením. Očekávání prémiových služeb zároveň 
bývá často spojené s prémiovými nemovitostmi. 
Služby a osobní přístup jsou pro nás stejně důleži-
té jako samotná nemovitost. Je nám vlastní ochota 
pomoci s řešením i nestandardních situací a maxi-
mální zohlednění potřeb každého klienta. Snažíme 
se přizpůsobit náš servis maximálně na míru našim 
zákazníkům, vytvářet dlouhodobý vztah.

Co musí „mít“ prémiová nemovitost,  
aby se dala charakterizovat jako prémiová?

Lokalita, lokalita, lokalita. Základní pravidlo, 
které jsem se v USA naučil a držím se ho i v Česku. 
Jsem rád, že Praha a Česká republika nabízí těchto 
lokalit celou řadu.

Jaká nemovitost z těch, o které 
jste se v Philip & Frank starali, 
Vám utkvěla v paměti?

Nejvíce mne bavila práce na prodeji bytů v re-
zidenčním projektu Villa Nuova v Malvazinkách 
v Praze 5. Jedná se o unikátní projekt kompletní 
přestavby secesní vily se čtyřmi luxusními byty 
s krásnými výhledy na Prahu.

Máte zkušenost s realitním trhem v USA. 
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi realitním 
byznysem v USA a u nás?

Měl jsem tu čest pracovat na floridském realitním 
trhu, takže budu porovnávat ten floridský s českým. 
Hlavním rozdílem je profesionalita realitních mak-
léřů a realitních kanceláří. 

Každý realitní makléř musí povinně chodit do 
školy, aby se stal realitním makléřem. Následně 
musí splnit realitní zkoušky, a to jak ve škole, tak 
i státní zkoušky. A ty nejsou úplně jednoduché. Po-
kud si chce makléř otevřít svoji realitní kancelář, 
musí mít za sebou realitní praxi a další studium za-
končené zkouškou. Už jen toto klade na makléře 
dost vysoké nároky. Mnoho ze zájemců zkouškami 
neprojde. Realitní trh je státem výrazně regulova-
ný, ale dle jasných a jednoduchých pravidel. Každý 
makléř je přímo zodpovědný a postihnutelný za 
své aktivity. Proto je floridský realitní trh velmi bez-

pečný a transparentní. Za mne mohu říci, že bych 
byl rád, aby to takto fungovalo i u nás v Česku. 

V USA jste se účastnil reality show  
„House Hunters International“.  
Jaká byla v této reality show vaše role? 
Jak jste se k této unikátní zkušenosti 
dostal a co vám tato zkušenost dala?

V House Hunters jsem byl v roli realitního mak-
léře, který vyhledává a doprovází rodiny, které hle-
dají nové bydlení. Byla to zajímavá zkušenost. Spíše 
než směrem k realitám, tak směrem k působení 
před kamerou.

Kde je jednodušší dělat byznys?  
V Evropě nebo USA?

Nechtěl bych srovnávat jiné evropské země. 
Ale když budu porovnávat USA (Floridu) a české 
prostředí, tak jednoznačně bych byl pro prostředí 

v USA. Hlavně chválím dostupnost informací, jasná 
pravidla, ochota pomoci.

Zkuste v Česku s čímkoliv začít podnikat. Kam 
se obrátíte? Jaké informace a s jakou ochotou dosta-
nete? Každý den hlídáte, zda něco neděláte špatně 
vůči úřadům. Kolikrát samy úřady nevědí, jak mají 
některé věci fungovat. A mohl bych pokračovat dále.

Kdybyste si mohl vybrat jakoukoli 
světovou nemovitost, kterou byste měl 
možnost prodat, jaká by to byla?

I přes různá úskalí českého trhu jsem spokojen 
tam, kde podnikám. Možná jsem patriot.

V naší nabídce máme některé perly, které beru za 
čest, že je můžeme prodávat.

Máme rádi centrum Prahy. Oblíbil jsem si třeba 
unikáty na Malé Straně.

www.philip-frank.com/cs/

Philip & Frank je butiková realitní kancelář, která se specializuje na prodej i pronájem prémiových nemovitostí a s tím 
související služby. Soustřeďuje se především na oblast Prahy a Středočeského kraje, ale postupně proniká také do dal-
ších regionů České republiky. Na rozhovor jsme se potkali s jejím majitelem Filipem Šejvlem.

Filip Šejvl
• jednatel realitní kanceláře Philip & Frank
• nemovitostmi se zabývá již 14 let
• vystudoval Karlovu univerzitu
• lákala ho práce v diplomacii
• rád tráví čas s rodinou na chalupě
• aktivně sportuje

www.philip-frank.com/cs/
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Český Krumlov
město, kde příběhy začínají

Hlavní dominantou Českého Krumlova je sa-
mozřejmě hrad a zámek, ale my Vás zveme do 
Hradního muzea, tzv. Hrádku, který je nejstarší 
částí zámeckého areálu. Zajímavý příběh začátku 
fotografování Vám představí unikátní expozice 
v secesní budově Fotoateliéru Seidel. Už jste slyšeli 
o nedávno rekonstruovaných Klášterech? Ty vám 
nabídnou rozhodně velký objevitelský zážitek. 

A proč jsme pro Vás vybrali právě tato místa? 
Všechna je totiž možné navštívit i v zimě a zároveň 
jsou součástí tzv. Krumlovské karty. 

HOTEL OLDINN
MÍSTO, KDE PŘÍBĚHY ZAČÍNAJÍ 

Hlavním místem, kde příběhy začínají, je beze-
sporu HOTEL OLDINN. Nedávná rozsáhlá renova-
ce dodala hotelu moderní ráz, ale zároveň byl za-
chován genius loci všech tří budov v samém centru 
města na náměstí Svornosti, jejichž historie sahá 
více než 600 let do minulosti. 

Hotel nabízí mnoho rozličných pobytových balíč-
ků, ale my bychom Vám rádi představili jeden z nej-
oblíbenějších, BALÍČEK – OBJEVOVÁNÍ ČESKÉHO 
KRUMLOVA. Ubytování je zde nabízeno hned v ně-
kolika možných kategoriích pokojů. Vybírat můžete 
z pokojů kategorie Classic, přes komfortnější po-
koje Deluxe až po velmi prostorný apartmán Suite 
Deluxe. Samozřejmostí je také bohatá bufetová sní-
daně v hotelové restauraci. Díky této nabídce získáte 
oblíbenou a již dříve zmíněnou Krumlovskou kartu 
- vstupenku do pěti neopakovatelných míst České-
ho Krumlova. Při příjezdu do hotelu obdržíte také 
mapu města a aktuální tipy, co se právě v městě děje 
tak, aby Vám v objevování už nic nebránilo. 

Již jste se někdy projeli na opravdovém voru? 
Právě v Českém Krumlově si přesně toto můžete 
vyzkoušet. Součástí balíčku je totiž také neopakova-
telná vyhlídková plavba centrem Českého Krumlo-
va na ikonických plavidlech - vorech s romantickou 
atmosférou. 

Spoustu dalších tipů na objevování Českého 
Krumlova najdete na www.ckrumlov.info

Hotel OLDINN pak objevíte na
www.hoteloldinn.cz

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských 
domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy – to je Český 
Krumlov. Pojďte společně s námi objevit město, kde příběhy začínají.

Hotel nabízí pokoje v nadčasovém 
stylu s velkým smyslem pro detail 
respektujícím charakter památky. 

http://www.ckrumlov.info
www.hoteloldinn.cz
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Jedna karta,
tisíce možností

Obecně se dá říci, že procento zákazníků, na 
které je možno reálně prostřednictvím věrnostní-
ho programu působit, se pohybuje okolo 20 %. Ti 
potom vytváří 80 % obratu a dají se tak řadit mezi 
zákazníky stálé. Primární snahou každého obchod-
níka potom je, aby právě tato skupina nakupovala 
co nejčastěji, čehož je možné dosáhnout mimo jiné 
také správně nastaveným a fungujícím věrnostním 

Sphere je největším univerzálním věrnostním programem jak v České, tak 
i Slovenské republice a nabízí více než 10 000 možností výhodných nákupů jak 
v retailu, tak i e-commerce. Jako jediný umožňuje získávat jak okamžité přímé 
slevy, tak i body za nákup u vybraných partnerů. V květnu letošního roku osla-
vila společnost EFIN – provozovatel věrnostního programu Sphere, už 28 let 
působení na českém trhu a díky svým získaným zkušenostem posunuje ten-
to obor neustále dopředu. Proto jsou karty Sphere stále více vyhledávaným 
benefitem jak u finančních institucí, v zaměstnaneckém sektoru i u samotných 
obchodníků. Zajímavé úspory potom přináším statisícům držitelům karet.

programem, za podpory dalších marketingových 
nástrojů.

Zákaznické chování může ovlivňovat mnoho 
faktorů. Může to být sezónnost, vliv významných 
svátků, např. Vánoc, ale také ekonomická 
a politická situace, což se děje nyní. A právě to 
bývá pro mnoho obchodníků dobrá příležitost, jak 
za pomoci věrnostního programu „předběhnout“ 
konkurenci a vymanit se z neustálého koloběhu 
tzv. letákových slev.

Rozšíření zákaznického kmene
Aktuálně se inflační spirála točí na plné obrát-

ky a ještě bohužel nedosáhla svého vrcholu. Ceny 
energií včetně pohonných hmot letí strmě vzhůru. 
A obchodníci, kteří byli v předcovidové době zvyk-
lí dosahovat zajímavých obratů a zisků, nyní pře-
mýšlí co udělat, aby si udrželi přízeň svých klientů 
a zákazníků i nadále. Protože dalším faktem je, že 
cca 30 % stálých zákazníků meziročně zmizí, tedy 
jde o to, jak nejen vyrovnat jejich deficit, ale navíc 
zákaznický kmen pravidelně rozšiřovat. 

Zákaznická věrnost je důležitá 
Významnou předností věrnostního programu 

Sphere je schopnost uspokojit zákazníky, kteří dá-
vají přednost okamžité přímé slevě, ale i takové, 
kteří rádi sbírají body za opakované nákupy. Právě 
možnost odměňování zákazníků formou věrnost-
ních bodů je pro mnohé partnery programu zajíma-
vým způsobem, jak se „vyhnout“ přímým slevám, 
ale zároveň poskytnout odměnu svým klientům za 
využívání služeb či koupi produktu.

Je totiž dokázáno, že jen 13 % tuzemských zákaz-
níků je zcela loajálních pouze jednomu obchodní-
mu řetězci, kam chodí kupovat. Největší podíl věr-
ných zákazníků je možné vysledovat u mobilních 
operátorů a finančních institucí. Téměř polovina 
(45 %) lidí je potom ochotna změnit prodejnu kvů-
li ceně a 29 % lidí by změnilo nákupní místo kvůli 
lepší kvalitě zboží. Z těchto výsledků je možné vy-
vozovat, že právě cena hraje nejdůležitější roli při 
rozhodování zákazníků o tom, u kterého obchod-
níka zrealizují svůj nákup. A pokud si ji mohou 
ještě snížit o férovou slevu s kartou Sphere, dá se 
obchod považovat za uzavřený. 

28 lety prověřený systém 
Další velkou výhodou programu Sphere je fakt, 

že si obchodníci mohou vytvořit svůj vlastní věr-
nostní program v rámci již mnoho let fungujícího 
a prověřeného, jakým Sphere beze sporu je. Nemu-
sí tak vynakládat značné sumy za vymyšlení, tvor-
bu, nastavení, správu a rozvoj programu, stačí se do 
Sphere jen zapojit a využívat všech jeho možností.

My ve Sphere věříme, že investice do věrnosti 
klienta se vždy vyplatila a bude se vyplácet 
i v budoucnu. A naše více než 28letá historie je 
toho důkazem.
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Čerpejte výhody u partnerů 
označených logem Sphere

Elektronickou kartu
v aplikaci Sphere nebo
Google či Apple peněžence

10 000 možností 
výhodných nákupů  
po celé ČR a SR

Slevy 5 až 30 %
v kamenných provozovnách 
a na e-shopech

Atraktivní odměny
mimořádné akce  
a soutěže

S kartou Sphere získáváte

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

http://www.sphere.cz
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WT-Windows Tomorrow

Prosvětlete své prostory!

Skvělé zážitky
v PYTLOUN
HOTELS

LIBEREC:
PYTLOUN GRAND HOTEL IMPERIAL ****
PYTLOUN CITY BOUTIQUE HOTEL ****
PYTLOUN DESIGN HOTEL ****
PYTLOUN APARTMENTS LIBEREC ****
PYTLOUN FLAT HOTEL ****
PYTLOUN WELLNESS TRAVEL HOTEL ***
PYTLOUN HOTEL LIBEREC ***
PYTLOUN PENZION ZELENÝ HÁJ ***

PRAHA:
PYTLOUN BOUTIQUE HOTEL PRAGUE ****
PYTLOUN ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE ****
PYTLOUN KAMPA GARDEN HOTEL PRAGUE ****
KRKONOŠE:
PYTLOUN WELLNESS HOTEL HARRACHOV ****
KRUŠNÉ HORY:
PYTLOUN WELLNESS HOTEL HASIŠTEJN ****

www.pytloun-hotels.cz

Rezervace na: 

+420 778 701 293
reservations@pytloun-hotels.cz

Zážitky_225x140_all.indd   1Zážitky_225x140_all.indd   1 27.04.2022   15:4227.04.2022   15:42
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Co je to světlovod?
Ač je to s podivem, tak všeobecné povědomí 

o světlovodech je velmi nízké. To bývá hlavní dů-
vod, proč si lidé světlovod nepořídí. Světlovod 
představuje geniálně jednoduché, ale přitom so-
fistikované a účinné zařízení, které bez nutnosti 
přívodu elektrické energie a údržby zajišťuje bez-
problémový přenos světla z exteriéru do interiéru. 
Nepotřebuje žádný přívod elektřiny nebo další 

energie. Využívá přírodních zákonů souvisejících 
s odrazem a lomem světla. Jedná se o tubus, který 
bývá zaústěn na střeše, ale občas také v obvodové 
stěně. Zde se nachází jednoduchá nebo plochá ko-
pule. Napojuje se na tubus, jehož vnitřní část je opat-
řena nátěrem, který zajišťuje vysokou míru odrazi-
vosti světla. Tubus směřuje do interiéru a ve stropě 
je zakončen takzvaných difuzérem, který vypadá 
jako pěkné designové osvětlení.

Vliv přirozeného světla na psychiku
Zkušenosti ukazují, že většina lidí preferuje při-

rozené denní světlo. Nejrůznější výzkumy potvr-
zují, jak je pro náladu (ale také například zdravý 
vývoj dětských očí) důležité přirozené světlo nebo 
zdravá míra slunečních paprsků. Pokud nám přiro-
zené světlo schází, většinou se to projeví zhoršením 
nálady, klesá soustředění, člověk se rychleji unaví 
a dochází ke snížení jeho výkonu.

Kde nachází světlovod uplatnění?
Světlovody najdou využití v objektech pro bydle-

ní, podnikání, výrobu i skladování. V obytných pro-

storech bývá nejtemněji na chodbách, na sociálním 
zařízení, v šatnách, studovnách, garážích, předsí-
ních nebo kuchyních. Světlovod dokáže přivést 
denní světlo na poměrně velké vzdálenosti. Výjim-
kou nejsou světlovody s délkou deset a více metrů.

Nenáročná instalace světlovodu
Instalace světlovodu je velmi snadná a zručné-

mu řemeslníkovi zabere jedno odpoledne. Stačí 
dobře vyměřit průzor v interiéru, zjistit, zda v ces-
tě zamýšleného světlovodu nevedou jiné sítě nebo 
trámoví, a na střeše připravit příslušný otvor. Od-
borníci například na serveru www.solatube.cz do-
poručují pořizovat světlovodné komponenty od jed-
noho výrobce nebo dodavatele uceleného systému. 
Komplexní řešení zaručuje, že všechny díly do sebe 
perfektně zapadají, nikde není třeba nic přibrušovat 
a přiřezávat, nevznikají tepelné mosty a díky přes-
ně padnoucím těsněním se nemusíte obávat ani za-
tékání do střešní konstrukce.

Nulové provozní náklady na světlo
Kouzlo světlovodů spočívá v nulových provoz-

ních nákladech. Využíváte potenciálu slunce nebo 
čisté oblohy. Po značnou část dne nemusíte rozsvítit 
světlo. Navíc si ke světlovodu můžete pořídit i fo-
tovoltaické panely. Instalují se do vnitřku tubusu 
a během slunečného dne vyrábějí elektřinu, jež se 
uchovává v bateriích. Jakmile venku padne tma, 
pak se zmiňovaný difuzér mění v opravdové světlo, 
které „jede“ na sluneční energii z akumulátoru. Po-
užíváním světlovodu šetříte energii, a tedy životní 
prostředí. Se světlovody odpadá i jakákoliv údržba, 
čímž opět uspoříte na výdajích. 

Zájemce o světlovody předem obvykle zajímá 
aspekt spojený se zimou a týká se toho, jak světlo-
vod zajišťuje osvětlení v období s nižší intenzitou 
slunečního záření. V zimě se slunce dostává pouze 
nízko nad horizont, proto je důležité zachytit svět-
lo právě z nízkých úhlů. To je možné například 
instalací kopule, která má integrovánu takzvanou 
Fresnelovu čočku. Díky ní lze efektivně zachytit 
i rozptýlené, difuzní světlo. Některé kopule jsou vy-
baveny také vnitřními zrcátky, jež předávají světlo 
z velmi nízkých úhlů. „Pokud budete pořizovat svět-
lovod, vynikajícím ukazatelem účinnosti je právě 
poměr letního a zimního výkonu. Tento parametr 
umožňuje nestranné porovnání produktů napříč 
spektrem výrobků v České republice i ve světě.

Přirozené denní světlo nutně potřebujeme pro svou náladu a vitalitu. Přivést 
více světla do bytu, firmy či kanceláře ale může být menší problém, než se zdá. 
Řešením jsou světlovody. Ideální je hledat takového dodavatele, který je scho-
pen prokázat, že jeho světlovody produkují v celoroční účinnosti nejlepší hod-
noty a nevznikají výkonové rozdíly během jednotlivých ročních období. Tako-
vým dodavatelem je společnost WT-Windows Tomorrow. Na jejich světlovody 
pod značkou Solatube je záruka 20 let a automatická záruka na nekondenzaci 
světlovodu, nezatečení do střešního pláště a prachotěsnost dosahuje 10 let.

Nové světlovodné technologie společnosti 
WT-Windows Tomorrow a zajímavé reference 

najdete na webu www.solatube.cz.

Před
realizací

Po
realizaci

www.solatube.cz


www.ciaospritz.com

Novinka, která by neměla zůstat utajena těm, kteří milují kvalitní nápoje. 
Originální, osvěžující a lahodný drink Ciao Spritz je vyroben podle původní 
receptury z hroznů odrůdy Glera doplněné přírodními bylinnými aromaty. 

Díky složení z nejkvalitnějších přísad tento stoprocentně italský aperitiv 
rozvine ihned po otevření dokonalou a plnou hořkosladkou chuť, kterou 

můžete umocnit několika kostkami ledu, plátkem pomeranče nebo olivou.

praktické sluneční   brýle

ciao spritz
nyní s jedinEčnými dárky

elegantní klobouk
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AVEX systems
Váš partner pro FRANCHISING 
v České republice a na Slovensku 

Společnost AVEX systems nabízí pro zájemce 
o franchisové podnikání exkluzivně řádu velmi 
zajímavých zahraničních franchisových konceptů, 
pro které hledá master franchisové nebo franchi-
sové partnery pro český a slovenský trh. Ing. Aleš 
Tulpa – majitel a jednatel společnosti – který je 
mezinárodně uznávaný franchisový poradce s více 
než 25letými zkušenostmi v této oblasti podnikání, 
může všem zájemcům o tyto atraktivní franchisové 
systémy objasnit výhody franchisového podniká-
ní, představit detailně všechny nabízené koncepty 
a poradit, jak dál postupovat při jednání o další 
možné spolupráci s nimi a nákupu těchto licencí.

Aktuální nabídku více než 20 franchisových 
systémů pro český a slovenský trh je možné najít 
na webových stránkách společnosti AVEX systems 
– Katalog franchis: www.avexsystems.cz nebo na 
internetových stránkách Franchisové podnikání: 
www.franchisovepodnikani.cz. 

Jeden z těchto nabízených konceptů, 
který má název SuperPark, bychom Vám 
rádi dnes představili.

Největší franchisový koncept na světě původem 
z Finska pro podnikatele a investory v oblasti zá-
bavních parků a volnočasových aktivit nejrůzněj-
ších cílových skupin.

Jedná se o světově unikátní tzv. all-in-one indoor 
aktivity park. Tento hybridní model nabízí 30-50 
různých aktivit dle velikosti parku pro děti, teen-
agery, celé rodiny, skupiny přátel a známých, pro 
firemní akce a další cílové skupiny, jako například 
pro seniory. SuperPark je místem pro zábavu, relax, 
inspiraci, zdraví a fittness, s nabídkou aktivit pro 
kreativní myšlení, zvládání stresu a pro trávení vol-
ného času. 

Rozsah nabídky aktivit jednotlivých SuperParků 
je odvislý od jejich velkostí, která se může pohybo-
vat mezi cca. 1 000 – 8 000 m2. Nejčastějším a ty-
pickým doplněním služeb jsou i vhodně zvolené 
restaurace, různé fast foodové nabídky a caterin-
gové služby, které jsou přizpůsobené pro nabízené 
atrakce a pro všechny návštěvníky parku. Součástí 
franchisového systému SuperPark je i vlastní kon-
cept restaurace pod názvem Robson´s. Stejně tak 
nabízí některé SuperParky i možnosti ubytování 
pro turisty, krátkodobé výletníky nebo pro obyvate-
le dané země či regionu.

SuperPark překonává i největší nabídky v ČR 
a na Slovensku v této oblasti zábavy! Vídeň má Prá-
tr, Dánsko Tivoli nebo Legoland a Paříž Disneyland. 
Česká republika a Slovensko budou mít v budouc-
nosti světově unikátní SuperParky.

Zábavní parky hrají v současné době významnou 
roli nejen v oblasti života mnoha cílových skupin 
v každé vyspělé zemi, ale i v cestovním ruchu. Vzni-
kají na základě motivace zvýšit atraktivitu měst 
a zemí. Cílem investorů jsou očekávané zajímavé 
zisky, rychlá návratnost investic v relativně krát-

kém časovém horizontu a velmi atraktivní výše ren-
tability vlastního vloženého kapitálu.

Více informací najdete i na webech:
https://superpark.fi/en/
www.superparkunited.com
www.superpark.com.sg 

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

AVEX systems 
Váš partner pro franchising

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

KONTAKT PRO ZÁJEMCE O FRANCHISOVÝ KONCEPT SUPERPARK
Franchisový systém SUPERPARK je v České republice a na Slovensku exkluzivně zastoupen 
společností AVEX systems, která pro něj hledá master franchisového nebo franchisové partnery. 
V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: 
ales.tulpa@avexsystems.eu – www.avexsystems.cz, www.franchisovepodnikani.cz 

Jsme poradenská 
a zprostředkovatelská 
společnost se zaměřením 
na komplexní služby 
v oblasti franšízového 
podnikání. Naše 
know-how, které nabízíme, 
je získáno a podloženo 

dlouholetými praktickými zkušenostmi členů 
našeho týmu v oblasti franchisingu a ve 
vrcholovém managementu mezinárodně 
působících společností. Zejména zakladatel 
a hlavní představitel naší společnosti Ing. 
Aleš Tulpa působil jako generální ředitel 
několika velkých nadnárodních společností, 
jako například OBI nebo QUELLE, které měly 

ve svém portfoliu velmi kvalitní franchisové 
koncepty. AVEX systems je více než 15 let 
součástí největší nadnárodní organizace 
v Evropě - Franchise Pool International 
(FPI), kde zastupuje Českou a Slovenskou 
republiku. FPI sdružuje renomované a nejlepší 
franchisové poradce z přibližně 50 zemí světa, 
které jsou zde zastoupeny a nabízí mnoho 
desítek zajímavých franchisových konceptů.

Pokud se chcete stát master franchisovým 
nebo franchisovým partnerem kvalitních 
zahraničních franchisových systémů nebo 
chcete vyvinout svůj vlastní franchisový 
koncept, rádi vám k tomu poskytneme 
naše více než 25leté praktické zkušenosti 
s franchisovým podnikáním. 

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

AVEX systems 
Váš partner pro franchising

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

4. VELETRH ČISTÉ MOBILITY, TECHNOLOGIÍ  
A ŘEŠENÍ PRO E-MOBILITU

 

ORGANIZÁTOR SPOLUORGANIZÁTOR MÍSTO KONÁNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

10.−13. 11. 2022
WWW.    -SALON.CZ

POWERED BY
powered by

PARTNER VELETRHU

e_SALON_22_230x310.indd   1e_SALON_22_230x310.indd   1 25.05.2022   10:5425.05.2022   10:54

https://superpark.fi/en/
www.superparkunited.com
www.superpark.com.sg
mailto:ales.tulpa%40avexsystems.eu?subject=
www.avexsystems.cz
www.franchisovepodnikani.cz

