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Toto vydání vytištěno
na recyklovaném papíru NAUTILUS®

NOW
SNOW

(*) Performance Mark Certificate č.Z2 082041 0003 Rev. 00 – Certifikát byl udělen nezávislým certifikačním orgánem TÜV SÜD Service GmbH po dosažení základních technických požadavků na výkon.
Testování se uskutečnilo v dubnu 2021 s pneumatikami v rozměru 205/55R16 91H. Více informací na http://pirelli.com/tuvcinturatowinter2 Test report č. 713212452. Platný do 05. 05. 2026.
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Brands&Stories
slaví 13. narozeniny

16

Faceplace

18

ELEGA

Vážení a milí čtenáři,
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Pasáž českého designu

právě před třinácti lety v září mohli naši čtenáři držet v ruce
první vydání tohoto časopisu. Velký oboustranný černý časopis.
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Brands&Stories za dobu své existence představil více než
900 značek, jejich příběhy a filozofie. V části Stores ale také přes
200 konceptů prodejních míst. Příběh značky je nejsilnějším
marketingovým nástrojem. Odlišuje značku od konkurence, dělá ji
zajímavou a lidskou. Příběhy značek získávají respekt zákazníka
a jeho srdce, ty dobře komunikované potom i jeho peněženku.

Vydavatelka a šéfredaktorka

Užijte si zimu: vynikající brzdění, trakci
na sněhu i mokru a bezpečnost v zimních
podmínkách. Objevte více na Pirelli.com

Grohe
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Ing. Blanka Bukovská

BUĎTE VŽDY PŘIPRAVENI NA ZIMU.

4

Proud

Přeji Vám příjemné počtení a nádherné babí léto!

Představujeme nové

Antalis
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A o čem se dočtete v tomto narozeninovém vydání? Většina
prezentovaných značek využila naše podzimní období pro
upoutávky na svoje produkty, které mohou být vhodnými
a zajímavými firemními dárkovými předměty. Třicetileté výročí
založení slaví společnost ISOTRA a Elega, kulaté padesátiny zase
ROSSMANN. Můžete si přečíst také o poměrně mladých projektech
jako třeba TaMaringotka, Supertalent či Pasáž českého designu.

Novinka CINTURATO™ WINTER 2
byla oceněna certifikační výkonnostní
značkou TÜV SÜD (*).
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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 Brands&Stories zasílat na jméno jiné osoby ve Vaší společnosti po jejím objednání. Vydavatel se řídí
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování osobních údajů
(identifikace podnikatele OSVČ nebo zástupce korporace jménem, příjmením a adresou pro
zasílání) je oprávněný zájem vydavatele optimalizovat užití svého know-how za účelem informování podnikatelů o vývoji a trendech v retailu a o historii i současnosti značek v ČR formou
tištěného média. Osobní údaje a jejich databáze nejsou předávány třetím osobám. Osobní
údaje jsou sbírány z veřejných databází podnikatelů, údajů sdělených zástupcem podnikatele vydavateli nebo na základě výslovné žádosti podnikatele o zasílání. S interními zásadami
ochrany osobních údajů Vás rádi na žádost seznámíme blíže.
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Antalis

Toto vydání Brands&Stories na recyklovaném
®

papíru značky NAUTILUS !
Papír značky NAUTILUS® je vyrobený ze 100 % recyklovaných vláken ze spotřebitelského odpadu, což znamená, že se nejedná o papír vyrobený z odpadového papíru vzniklého při výrobě papíru, ale o papír, který recyklovali koneční spotřebitelé.
Papíry pro profesionální tisk pod názvem NAUTILUS® ve velkých formátech nabízí na českém
trhu exklusivně společnost Antalis s.r.o. 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. Inovace výrobků a služeb,
podpora a diferenciace pro zákazníky, ekologicky
odpovědný růst… to jsou základní stavební kameny
vývoje čtyř sektorů společnosti Antalis - Print, Packaging, Visual Communication a Office.

„Vysoce kvalitní nenatíraný papír s FSC® certifikací NAUTILUS®, dodávaný společností Antalis, je
vhodný pro komunikaci nejvyšších ekologických
standardů. I náš časopis se rozhodl jít touto cestou.
Pro každého nakladatele, vydavatele nebo grafika
je výběr materiálu velmi důležitý,“ říká Ing. Blanka
Bukovská, vydavatelka Brands&Stories. „A pokud
se najde řešení mezi kvalitou papíru a ekologickým
přístupem, je to velké pozitivum. S papírem NAUTILUS® si můžete zvolit zodpovědnost za udržitelnou
budoucnost a rozšířit environmentální profil vaší
společnosti. Angažovanost v používání recyklovaného papíru vyšle pozitivní signál a posílí celkový
obraz vaší firmy jako ekologicky a společensky odpovědné společnosti s udržitelným rozvojem. Udělejte dojem na vaše ekologicky smýšlející zákazníky
a používejte pro vaši firemní tištěnou komunikaci
recyklované papíry značky NAUTILUS®!“
Brand NAUTILUS®, který vyrábí společnost
Mondi, získal název podle mořského živočicha loděnky hlubinné, kterou známe pod latinským jménem nautilus. Objevila se na zemi už někdy před
500 miliony lety a ve starém Řecku byla schránka
loděnky údajně považovaná za symbol dokonalosti.

Tiskněte veškerou vaši komunikaci na
recyklované papíry značky NAUTILUS®!“
Proč je dobré používat recyklovaný papír? Recyklace odpadového materiálu prodlužuje životní cy-

klus vlákna buničiny. Celulózové vlákno je možné
recyklovat až sedmkrát, tím se po delší dobu váže
CO2 ve vláknu. Rozkládající se papír na skládkách
produkuje metan, který má 21x větší skleníkový
efekt než oxid uhličitý. NAUTILUS®, který je vyrobený ze 100 % spotřebitelského odpadu, je šetrný
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 profesionálního tisku na ofsetových, HSI, laserových nebo HP indigo 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 široké
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 potřeby. Díky
certifikacím, jako jsou Blue Angel, FSC™ nebo EU
Ecolabel, je NAUTILUS® při každé aplikaci jasným
závazkem vůči životnímu prostředí. S použitím recyklovaných papírů značky NAUTILUS® lze využít
výhody nejvyšší kvality tisku v přírodním nebo vyšším bílém odstínu.

Nejen nabídkou recyklovaných papírů
podporuje Antalis udržitelnost
Společnost Antalis se snaží podporovat rozvoj
svých tržních segmentů prostřednictvím neustálých
inovací a obnovy portfolia. Proto soustavně rozšiřuje svou nabídku výrobků tak, aby naplnila měnící
se potřeby zákazníků a pomohla jim využívat nové
technologie. A jako odpovědný subjekt bere Antalis v potaz i sociální a environmentální dopady své
vlastní obchodní činnosti.
Kromě toho, že se Antalis soustředí na produkty
ohleduplné k životnímu prostředí, věnuje pozornost také ekologickým opatřením v dodavatelském

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 skladování
produktů, doručování) i informačních (odkazování,
produktové kategorie ...) a marketingových a obchodních procesů (použití firemních log, školení).
Použití norem znamená, že všechny certifikované
země musí splňovat stejné požadavky na ochranu
životního prostředí.
Antrak® je zase označení pro udržitelný dodavatelský řetězec Antalis. Dodavatelé jsou požádáni 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.
Antalis představil zelenou firemní identitu nazvanou „Antalis Green Connection“. V praxi to
znamená, že v komunikaci všech ekologicky odpovědných projektů či iniciativ je použita „zelená
známka“ - snadno rozpoznatelné logo, které se objevuje na všech materiálech, produktových brožurách
a letácích a odlišuje Antalis od konkurence. Iniciativy, které nesou zelenou známku Antalis, podporují
cíl skupiny, jímž je jít příkladem v odpovědnosti za
ochranu životního prostředí.
Antalis Green Star System™ představuje snadný způsob, jak posoudit úroveň eko-odpovědnosti
jednotlivých druhů papíru. Tento systém vychází
ze všeobecně uznávané referenční stupnice bodů,
která je snadno uchopitelná pro všechny, kteří se
nemusí nutně orientovat v současném boomu zelených certifikátů. Green Star System™ zohledňuje
klíčové informace o původu celulózy i o výrobním
procesu a přiděluje každému výrobku z papíru od
jedné do pěti hvězdiček podle jeho dopadu na životní prostředí. Green Star System™ reflektuje komplexnost ekologicky odpovědného produktu a podává informace ve zjednodušené podobě pomocí
hodnotící stupnice. Tento systém mohou společnosti snadno použít ke komunikaci svých environmentálních aktivit. Čím více má papír hvězdiček, tím
více je eko-odpovědný!

www.antalis.cz
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Vytvářejte budoucnost vody
se značkou GROHE!

GROHE je přední světová značka pro kompletní koupelnová řešení a kuchyňská vybavení. Od roku 2014 je GROHE
součástí prestižní japonské obchodní skupiny LIXIL, která je zaměřena na vodohospodářské a stavební produkty. Aby
každý produkt značky GROHE nabízel „Pure Freude an Wasser“, čistý prožitek z vody, je založen na čtyřech klíčových
hodnotách společnosti – kvalitě, technologii, designu a udržitelném rozvoji.
Voda je zdrojem života, požitku i zábavy – proto
se stala sama o sobě významnou inspirací celého
produktového portfolia značky GROHE.
Historie jedné z nejúspěšnějších firem, pohybující se na poli vývoje a tvorby sanitární techniky, se
začíná psát již v roce 1936, když Friedrich Grohe
kupuje ocelárnu v německém Hameru a zaměřuje
se na výrobu vodovodních baterií. Během více než
osmdesáti let své existence se společnosti GROHE
podařilo stát se špičkou na globálním sanitárním

trhu. Značka nyní působí nejen v Evropě, ale také
v Americe, Asii a Africe.

Pečeť kvality „Made in Germany“
V průběhu let se mnoho designových řad stalo
renomovanými stálicemi sanitárního průmyslu, jejichž vlastnosti podtrhují expertizu a technologické
know-how této tradiční německé značky. Příkladem lze uvést baterie z řady GROHE Eurosmart,
termostatické sprchové baterie GROHE Grohtherm

nebo sprchy a sprchové systémy z řady GROHE Euphoria a Tempesta.
Inovace, design a vývoj jsou spolu úzce propojeny a slouží jako základní pilíř úspěchu značky.
Vše probíhá pod taktovkou interního designového
teamu, který je tak schopen dodržet přísné výrobní
standarty s ohledem na nadčasový design a vysoký
uživatelský komfort.
GROHE od svého založení vyvíjí také nové kategorie produktů. Jsou jimi například kuchyňské

systémy GROHE Blue, které poskytují filtrovanou,
perlivou či neperlivou vodu přímo z kohoutku
nebo systémy GROHE Red, které nahrazují funkci
rychlovarné konvice a nabízí tak unikátní možnost
získat vroucí vodu přímo z baterie. Mezi další technologické novinky patří intuitivní ovládání sprch
či baterií pomocí tlačítek GROHE SmartControl
a nebo také první 3D vytištěná vodovodní baterie
na světě - GROHE Icon 3D, která reflektuje nejmodernější výrobní postup.

GROHE zaměstnává přes 7 000 zaměstnanců ve
150 zemích světa – 2 600 z toho v Německu. Výsledkem je, že produkty GROHE nesou pečeť kvality
„Made in Germany“.

hoto směru znamenalo vylepšení pozice společnosti GROHE o neuvěřitelných 104 míst ve výročním
žebříčku iF, což představovalo největší posun v historii celého žebříčku.

Design ověnčený oceněními

Udržitelná budoucnost
s příslibem GROHE

Jen v průběhu posledních deseti let potvrdilo jedinečnost produktů GROHE více než 490 ocenění
za design a inovativní technologie, ale také za udržitelný rozvoj. Společnost GROHE jako první ve svém
odvětví získala ocenění CSR Award německé spolkové vlády a ocenění German Sustainability Award
2021 v kategoriích „Zdroje“ a „Design“.
Design je pro společnost GROHE klíčovou oblastí, která snoubí rovnováhu mezi formou a funkcí.
Dokonalá kombinace ergonomie, funkčnosti a estetiky má za cíl dopřát zákazníkům jedinečný zážitek
z používání produktů značky GROHE.
Tato snaha již přinesla své ovoce v podobě milionů spokojených zákazníků po celém světě a 28 ocenění Red Dot, z čehož tři představují cenu nejvyšší,
a to Red Dot „Best of the best“. Důsledné držení to-

Omezené zdroje energie a vody představují pro
značku GROHE výzvu a zároveň závazek vůči planetě i budoucím generacím. GROHE proto jde příkladem směrem k udržitelné budoucnosti. Soustředí se na vývoj inovativních technologií, díky kterým
se péče o životní prostředí stane nejen samozřejmou, ale také přitažlivou pro všechny. Příkladem
je technologie GROHE Ecojoy, která dokáže ušetřit
až 50 % vody bez nutnosti omezení uživatelského
chování.
Udržitelný přístup společnost GROHE také přijímá v rámci výrobního procesu. Od roku 2020 je
celosvětová výroba této společnosti zcela uhlíkově
neutrální. Do roku 2025 je také její ambicí úplná eliminace jednorázových plastů v baleních.

Více informací naleznete:
GROHECZSK
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www.grohe.cz

grohe_czsk
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JK Jitka Kudláčková

Známé tváře
pro JK Jitka Kudláčková
Pečlivost přístupu k zákazníkovi
a při výrobě šperků je zohledněna
i u spolupráce se známými osobnostmi.
Tato propojení nejsou jen pouhým
reklamním krokem, ale odrážejí společné
hodnoty a filozofii. Šperk, který daná
osobnost propaguje, pak dokonale
podtrhuje její individualitu.

Kvalita je krásná a oduševnělá
Pod značkou JK Jitka Kudláčková se skrývá česká rodinná zlatnická firma zakládající si na kvalitě vyráběných šperků
a na individuálním přístupu ke klientovi. Před 30 lety ji založila zlatnice a designérka Jitka Kudláčková spolu se svým
manželem Dušanem Mlynarčíkem. Dlouhodobě se řídí filozofií, že šperk je jako vztah - jedinečný, vyžadující trpělivost
a péči. Také proto po celé ty úspěšné roky přistupují ke každému zákazníkovi zcela individuálně. Snaží se porozumět
jeho duši a promítnout vše do zcela originálního šperku, vystihujícího osobnost či hloubku vztahu klienta.
Specializací firmy je především prvotřídní ruční
práce, vycházející z tradiční české šperkařské školy,
kterou Jitka vystudovala. Jak sama říká, měla to štěstí, že ji učili ještě prvorepublikoví mistři zlatnického
řemesla. Na tehdy již 70-80leté zlatníky vzpomíná
s úctou a pokorou, protože ví, že tato tehdy tvrdá
škola je dnes obrovskou devizou. „I když využíváme
také moderní technologie, tradiční zlatničina je pro
nás základ. K ní samozřejmě patří zlato, které je na
šperky ten nejlepší materiál, což potvrzují i lidé od
nás z výroby. A je to v neposlední řadě i láska k řemeslu, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání
Nová kolekce šperků JK
KUBISTIK

zákazníkovi, co stojí za kvalitou našich šperků,“ přibližuje, na jakých principech firma pracuje Dušan
Mlynarčík, spolumajitel a výkonný ředitel JK Jitka
Kudláčková.

Zakázková výroba od zlatnických mistrů
Snad každá žena se rozzáří, když dostane krabičku s nějakým šperkem. Stále častěji se šperky zdobí
i muži, byť může jít třeba jen o manžetové knoflíky
či sponu na kravatu. Výběr šperku pro naše blízké
však může být poměrně náročnou situací, protože
je-li určen pro někoho nám blízkého, musí splňovat

více než pouze to, že se nám osobně líbí. Chcete-li
darovat opravdu osobní šperk, který by vyjadřoval
vaše city, oddanost či to, jak vám na dané osobě záleží, zvolte rozhodně cestu vytvoření šperku na zakázku. Jak již bylo zmíněno, v JK Jitka Kudláčková
si právě na individuálním přístupu velmi zakládají
a i v případě, že se má jednat o překvapení, dokážou
podle popisu osobnosti obdarovaného poradit a vytvořit pro vás výjimečné dílo.
Na osobní schůzce vám pak bude hotový klenot
předán v dárkovém balení s certifikátem pravosti
a kvality. Rovněž obdržíte doporučení, jak o něj pečovat. Na každý šperk z dílny JK se vztahuje doživotní garance a servisní prohlídky každé dva roky.
Šperky typicky vyráběné na zakázku jsou osobní
věci jako například přívěsky s personalizovanými
prvky (datum narození, fotografie apod.). Osobní
zakázkové šperky řeší velmi často muži, a to především jako dárek po příchodu miminka. Mezi motivy
v takovýchto případech vedou srdíčka, křížky, andílci a perly. Ženy dnes své protějšky rády obdarovávají na míru vytvořenými náramky.

Zlatá souprava se safíry a diamanty
Kolekce Classic

Zlatý přívěsek s diamanty
Kolekce Andělé a andělíčci

ruční práci a originál, jehož cena muže jen růst. Vytvořili jsme například zcela výjimečnou sadu šperků, kterou navrhl člen našeho týmu David George
Hrubec, držitel světového šperkařského ocenění.
Sada je osazena smaragdy a například cena těchto
kamenů stoupla za dobu covidu minimálně o 25 %,“
objasňuje Dušan Mlynarčík, proč se vyplatí investovat do šperku. Unikátní šperky JK Jitka Kudláčková,
jsou malými uměleckými díly, z nichž si vybere každý a budou se v rodině předávat po generace.

lekce. Muži si vyberou nejen z Pánské kolekce, ale
také z unisexové kolekce Kubistik. Věřte, že v nich
najdete víc, než jen manžetové knoflíky a spony na
kravatu. Tajemství těchto i dalších kolekcí naleznete na e-shopu nebo osobně v showroomu. Vždy se
jedná jen o několik málo provedení daného šperku,
avšak na míru vám vyrobí jakýkoliv.

Kolekce inspirované příběhy
Veškeré kolekce, které v JK Jitka Kudláčková
vytvoří, s sebou nesou příběh. Designéři nacházejí
inspiraci v každodenních maličkostech, přírodě či
osobnostech. V rámci kolekcí se šperky harmonicky doplňují a dokážou vyzdvihnout osobnost své
nositelky. Vyznavači tradic pravděpodobně sáhnou po kolekci Classic, díky Organickým motivům
budete mít stále při sobe energii přírody, Andělé
ochrání, velmi elegantní záležitost jsou perlové ko-

Zlaté snubní prsteny
s diamanty
Kolekce Tolerance

Symboly vyjadřující „ano“
Jednou ze speciálních oblastí zlatnické práce
jsou snubní prsteny, symboly spojení a věrnosti,
které zachycují v malém kousku kovu něco jedinečného. Patří také k doménám JK šperků, tvoří celou
třetinu zakázkové výroby. Do výběru snubních prstenů, které jsou stejně výjimečné jako láska těch,
kteří se chystají říci si své „ano“, se vyplatí investovat náležitý čas. Koneckonců budou v ideálním
případě zdobit vaše ruce po celý zbytek života. Při
výběru šperků se samozřejmě můžete inspirovat již
existující kolekcí, v níž lze jednotlivé kousky přizpůsobit vašim představám.

Zlatý prsten
se smaragdy a diamanty
Kolekce Classic

Zlaté snubní prsteny
s diamanty
Kolekce Tolerance

Šperk je výborná investice
Šperky ze zlata a přírodních kamenů získávají
v horizontu času velmi zajímavý investiční rozměr.
„Obecně se investice do krásného šperku, speciálně
do toho na zakázku, vyplatí. Jde o designové dílo,
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Jste zváni do showroomu v prostorách budovy Filadelfie na Brumlovce v Praze 4,
kde s vámi rádi proberou vaše představy. Budete zde mít možnost nahlédnout také do
přilehlé šperkařské dílny. Více na www.jk.cz.

Ve polupráci
s největší
osobností českého
cukrářského světa
Ivetou Fabešovou
vznikla limitovaná
sada šperků
z kolekce Naši
motýli. Motýl, který
je také součástí
loga IF Café,
je pro špičkovou
cukrářku
symbolem nového
začátku, kterým
si sama před několika lety prošla. Zlaté šperky
s motivem motýla doplněné o diamanty vytvořil
dle představ Ivety mezinárodně oceněný
designér a zlatník David G. Hrubec.
Mezzosopranistka
Štěpánka
Pučálková, která
je ve stálém
angažmá
v Semperově
opeře
v Drážďanech, si na
speciální příležitosti
vybírá šperky
JK Jitka Kudláčková
už delší dobu.
Součástí jejích
sólo vystoupení
jsou honosné
šaty a výraznější šperky, proto byla Štěpánka
ideální tváří pro nafocení kampaně speciálního
setu, který tvoří luxusní přírodní kameny s věrnou
barvou moře – paraiby. Set, za nímž stojí opět
David G. Hrubec, je z bílého zlata a vzácné paraiby
doplňují diamanty o váze 1,7 karátů.
Lze šperk
vyjádřit tancem?
Profesionální
tanečnice
a finalistka
StarDance 2019
Natálie Otáhalová
je důkazem, že
jde. Unisex šperky
z kolekce Kubistik,
jejichž je tváří,
přirovnala k jemné,
ale vášnivé rumbě.
Tuto kolekci navrhl
a vytvořil designér
a zlatník Josef Kozák, který se inspiroval českou
kubistickou architekturou, která nemá ve světě
obdoby.
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Yves Rocher

Yves Rocher

Voňavé dárky s úctou k přírodě
Yves Rocher nabízí nespočet dárkových balíčků pro partnery, klienty, zaměstnance atd.
Dárky z Yves Rocher udělají radost hned dvakrát – nejen jako voňavé a praktické dárky, které ocení každý, ale zároveň
i tím, že jsou udržitelné a jejich nákupem člověk nezatěžuje životní prostředí více, než je nutné.

Objevte svět Yves Rocher!
Ponořte se s námi do světa rostlinné kosmetiky!
Rostlinnou kosmetiku a s ní spojené jedinečné know-how rozvíjí společnost Yves Rocher již více než 60 let. Je jednou
z mála kosmetických značek, která si pěstuje vlastní rostliny používané ve svých produktech. Každý den znovu přemýšlí nad složením svých výrobků a posouvá hranice svých znalostí, aby ženám v produktech Yves Rocher nabízela to
nejlepší z přírody. Průkopnický pohled svého zrodu dodnes rezonuje v chování značky a motivuje ji k tomu, aby pěstovali své rostliny ekologicky a vyráběli produkty s respektem k přírodě a naší planetě. Biodiverzitu chrání ve všech fázích
výroby a řídí se heslem: „Krása a odpovědnost by měly jít ruku v ruce“.
Na západním pobřeží Francie, mezi městy Rennes
a Vannes, se rozkládá až pohádkově okouzlující městečko La Gacilly. Právě zde se v roce 1959 zrodila
dnes světoznámá kosmetická značka z vize muže,
který miloval přírodu. Jmenoval se Yves Rocher.

Veškeré místní výrobní závody jsou certifikované
francouzskou Ligou na ochranu ptactva (LPO). Biologickou rozmanitost indikují včely. Kolem polí v La
Gacilly je v současnosti na 250 včelích úlů. Značka
Yves Rocher dodržuje nařízení CITES* (Úmluva
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně
žijících živočichů a rostlin). Spoléhá na síť partnerů,
kteří zabezpečují etické získávání zdrojů a respektují
principy UEBT** (Unie pro etický BIO obchod).

Krása dostupná pro všechny
„Při zakládání společnosti bylo mým záměrem
usnadnit co největšímu počtu žen přístup ke kráse.
Krása dostupná pro všechny byla pro mě vždy jednou z hlavních deviz mé každodenní práce,“ řekl
pan Yves Rocher, zakladatel společnosti.
Sny a vize milovníka přírody v sobě nese značka
Yves Rocher dodnes. Poselství zakladatele ctí již
třetí generace této rodinné firmy. Již 60 let se tato
společnost věnuje objevování světa rostlin a v jeho
bezbřehém bohatství hledá řešení každičké nedokonalosti, se kterou se ženy ve snaze být krásné
potýkají. Yves Rocher je i dnes kosmetika dostupná
všem.

Dechberoucí oáza v Bretani
Městečko La Gacilly je Malebné místo, obklopené hustými lesy, dechberoucími horami i nekonečně se táhnoucími poli. Každoročně ho vyhledávají
statisíce milovníků pomalého životního stylu, kteří
zde hledají útočiště před ruchem velkoměsta.
Dnes tu značka Yves Rocher hospodaří na šedesáti hektarech polí s certifikátem bio dle principů
agroekologie a místní botanická zahrada je doslova
venkovní laboratoří, zkoumající účinky více než ti-

8

Fenomén rostlinné kosmetiky
sícovky rostlin. Právě tato pole jsou domovem několika ikonických rostlin – roste zde například chrpa,
měsíček, arnika, heřmánek, lichořeřišnice, rmen
sličný, máta peprná, kosmatec krystalový, kosmatcovník a další. To vše v souladu a s respektem k životnímu cyklu přírody. Tento zemědělský model
umožňuje pěstovat a sklízet rostliny podle přirozených cyklů ročních období, díky čemuž lze zajistit
jejich zdraví a odolnost. Každé z těchto bretaňských
polí je obhospodařováno ekologicky a nese ekologický certifikát Ecocert, samozřejmostí je pěstování
bez pesticidů a GMO.
Odborníci z řad botaniků a agronomů tu vytvářejí jedinečný ekosystém přírodního rozvoje, ve kterém lidé žijí v harmonii s faunou a flórou. Jsou hrdí
na to, že místní ikonické rostliny jdou certifikované
podle UEBT *, čímž značka dokáže zajistit zásobování respektující přírodu a biodiverzitu.

Aktivní látky rostlinného původu hrají ve složení
výrobků Yves Rocher hlavní roli. Výtažky z rostlin,
které jsou pěstovány jak ve Francii, tak v dalších
oblastech světa, byly vybrány pro své blahodárné
účinky na pleť. V produktech tak najdete například
hydratační vlastnosti kosmatcovníku či detoxikační
účinky aphloie. 100 % aktivních látek je rostlinného
původu. V Yves Rocher však nepoužívají jen aktivní látky rostlinného původu, ale také jiné přírodní
složky. 1100 z celkového počtu 1400 ingrediencí je
přírodního původu. Zbývajících 300 je používáno
kvůli bezpečnosti kosmetických produktů. Dodržují
závazek - v produktech používat méně minerálních
olejů a vosků, protože pocházejí z neobnovitelných
zdrojů a nejsou snadno biologicky odbouratelné.
Od roku 2010 jsou šampony Yves Rocher bez silikonů a v peelingových výrobcích nenajdete plastové
exfoliační částečky.
Příroda je pro tuto kosmetiku víc než jen zdroj
inspirace, je v samém jádru konání.

Vánoční pomerančový koš

Darujte bohatý dárkový balíček s neodolatelnou vůní pomeranče v čokoládě. Obsahuje sprchový gel, tělový peeling obsahující kokosové šupiny,
sprchový olej s hedvábnou texturou a výtažkem z mandlí, tekuté mýdlo,
hydratační krém na ruce a balzámy na rty. Každá sprcha a koupel bude svátečním zážitkem. Všechny produkty obsahují minimálně 90 % složek přírodního původu a mají přirozenou hodnotu pH. Poděkuje vám i vaše pokožka,
která bude lehce provoněná a hydratovaná.

Vánoční dárková krabička Karité

Neobyčejné regenerační a vyživující schopnosti bambuckého másla ve
sběratelské designové edici. Během zimních měsíců je naše pokožka vystavená chladu a střídání teplot, čímž dochází k jejímu vysušování. Experti výzkumu Yves Rocher proto vybrali rostliny, které nejlépe vyhovují potřebám
naší pleti. Pro ještě lepší smyslový zážitek a radost z používání produktů Karité jsou zvoleny unikátní a rozmanité textury, ať už jde o sprchový balzám,
tělové mléko nebo peeling, které obsahuje tato dárková krabička.

Vánoční truhlík Oliva

Objevte originální spojení olivy evokující prosluněné středomořské háje
a petit grainu neboli pomerančovníku hořkého, jehož esenciální olej se
získává destilací listů a větviček stromu zvaného bigarádie. Právě ten je
nejstarší citrusovou rostlinou pěstovanou v Evropě. Petigrainový olej a jeho
svěží květinová vůně se osvědčily pro své relaxační účinky, dokáže navodit
pocity spokojenosti a radosti. A takovou radost můžete darovat díky balíčku
Yves Rocher, který obsahuje sprchový gel, tělové mléko, tekuté mýdlo na
ruce, krém na ruce a balzám na rty z řady Kariité.

V případě zájmu většího odběru balíčků - kontakt na e-mailu:
czbalicky@yrnet.com

www.yves-rocher.cz
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Pivovar Proud

Obrandované plechovky
nebo vlastní pivo?
Experimentální pivovar Proud sídlí v bývalé elektrárně v areálu Plzeňského Prazdroje, kde byla 29. září 2020 uvařena
první várka piva Proud. Stálou nabídku pivovaru doplňují atraktivní sezónní speciály. Proud ve spolupráci s dalšími
zajímavými partnery experimentuje v rámci limitovaných edic nebo řady barrel-aged, tedy piv stařených v dubových
sudech po whisky či víně. Mnohá z těchto piv si již získala nejen četné fanoušky, ale také uznání odborných porot na
českých i mezinárodních pivních soutěžích. Michal Škoda, ředitel pivovaru Proud, nám poskytl rozhovor.

Potěšit kolegy či byznys partnery originálním
dárkem – to je každoroční výzva nejen v předvánočním čase. Dokážete firmám pomoci s firemními dárky?
Ano, a to velmi originálně. Nabízíme možnost
objednat si etikety, dárková balení na pivo, pivní
zátky a sklenice s logem společnosti. Stačí si vybrat
pivo z našeho základního portfolia – Ventill, TheMže, Soutock, Cotel či Proovan a obal – lahev nebo
plechovku, přičemž z důvodu větší praktičnosti doporučujeme plech. Dále lze piva umístit do dárkového kartonu s vlastním logem, možnost brandingu
je i prostřednictvím vlastní pivní zátky. Logo firmy
můžeme natisknout buď přímo na etiketu a dárkové
balení, pak je doba dodání delší, nebo můžeme udělat branding samolepkou. Nabízíme i uvaření vlastního piva s originální recepturou. Zde je ale potřeba
várku naplánovat hodně dopředu a spolupráci tedy
domlouvat s velkým předstihem.

Z vašeho webu je patrné, že piva z Proudu
umíte připravit na míru nejen firmám, ale také
partnerům či na různé akce. Řeč je například
o pivním speciálu Ever Flowing Stream uvařeném exkluzivně pro letošní ročník festivalu Obscene Extreme a limitce Matylda, která
vznikla ve spolupráci s ČD Nostalgie. Jak se
tyto zajímavé kolaborace zrodily?
Naše pivo bylo na festivalu Obscene Extreme již
minulý rok, ale letos jsme spolupráci ještě rozšířili
a přímo pro festival uvařili speciální várku piva, která byla stáčena jak do sudů, tak do limitovaných plechovek, které měly velký úspěch. Spolupráce s ČD
Nostalgie vzešla přímo od Českých drah, které prostřednictvím vlastních limitovaných plechovek získávají finanční prostředky na opravu parní lokomotivy 313.432 – tedy Matyldy. Nám se tato iniciativa
moc líbila, tak jsme do toho s Českými drahami šli.
Které další eventy či firmy Proud už „obrandoval“ a jaké má v tomto ohledu plány?
Během léta jsme v pivovaru uvařili a následně
do plechovek stočili speciální várku piva k 130.
výročí hasičského sboru města Plzně, pro ZOO Plzeň a nyní máme rozjednané další. V těchto spolupracích vidíme velký potenciál, baví nás s partnery
vymýšlet nové designy etiket a podílet se na zajímavých projektech.
Oba zmíněné speciály, Ever Flowing Stream
i Matylda, nejen výtečně chutnají, ale jsou také
na první pohled nepřehlédnutelné. Vloni jste
za etiketu piva TheMže, které je součástí stálé nabídky Proudu, získali bronz v mezinárodní
grafické soutěži Best Label Hospitality Riva.
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Nakolik je pro vás, vedle jistě zásadního obsahu, důležitý právě obal vašich piv – i v případě
firemních zákazníků?
Design našich etiket je pro nás velmi důležitý,
proto ve všech případech spolupracuje na vzhledu
etiket naše grafické studio Artbureau, aby byly dodrženy vždy všechny zásady značky Proud. Rádi
design přizpůsobíme i našim partnerům dle jejich
požadavků, vždy záleží na společné domluvě, tak
aby byly obě strany spokojené.
Spolupráce je pro pivovar Proud klíčové téma
už od jeho založení v roce 2020. Aktuální novinkou je sezónní limitka Kisseláč Švestka ve
stylu Berliner Weisse, při jehož výrobě jste
se spojili s českou rodinnou firmou Ovocňák. Po belgickém saisonu Pepper Your Saison pokračuje spolupráce Proudu s českou
značkou .pepper..field novinkou Pepper Your
Gose… Proč jste se rozhodli vsadit na lokální
partnery?
S českými dodavateli surovin pro naše piva spolupracujeme moc rádi. S Ovocňákem jsme se dali
poprvé dohromady při výrobě Kisseláče Meruňka
už v loňském roce, kdy jsme použili jejich meruňkové pyré. A výsledek byl skvělý, stejně jako teď u Kisseláče Švestka. Rovněž spolupráce s .pepper..field
dopadla vždy báječně, piva našim fanouškům moc
chutnají, takže jsme nakloněni v ní pokračovat.
Co dalšího chystáte?
Během podzimu to rozproudíme s novinkou Kardamom Tea Red Ale a k výročí uvaření první várky
v pivovaru Proud se můžete těšit opět na výroční
ležák Franz Spalek.

Piva z pivovaru Proud jsou v prodeji ve vlastním e-shopu
a také na Rohlík.cz a Košík.cz v některých pivotékách
i ochutnávkových pivnicích, ve vybraných prodejnách
Albert v Plzni a Praze, nově také v Kauflandech
v západních Čechách a na pivních festivalech.
www.pivovarproud.cz.
Poptávky na firemní dárky zasílejte
na info@pivovarproud.cz.

Vraťme se ještě na závěr k tématu úvodní
otázky – tedy k dárkům. Je pravdou, že „tekuté“ dárky patří k těm nejoblíbenějším, i když
častěji bývají orientovány spíše na víno. Proč to
tedy letos poprvé zkusit právě s pivem?
Vinné dárky a degustace jsou běžné, ale vlastní
pivo, to je teprve originální! Tyto dárky jsou vděčné
a obdarovaní z nich mají vždy radost. No řekněte,
kterého pivaře by nepotěšilo pivo s vlastní etiketou
nebo pivní sklenice s jeho jménem? 
Boom zaznamenávají také zážitkové dárky.
Co může Proud nabídnout v této oblasti?
Během celého roku se můžete nechat unést atmosférou Proudu a navštívit prohlídky nabité energií buď individuálně ve vypsané časy, nebo si lze
pro celou skupinu zamluvit speciální termín. S naší
sládkovou lze zařídit i vaření vlastní várky piva, jak
už jsem zmiňoval na začátku. A v plzeňské Pivotéce
v Pivovarském muzeu nabízíme pivní degustace,
kde během ochutnávky až 8 vzorků z malých řemeslných pivovarů poznáte, jak rozmanitý svět piva
vlastně je. K těmto zážitkovým akcím samozřejmě
lze zařídit i catering a celou akci pojmout jako teambuilding.
Děkujeme za rozhovor.
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Canon

Canon

Eva Kučmášová,
šéfka komunikace Canonu
ve střední Evropě

Pestrobarevný podmořský svět
v MŠ Laudova

Canon:
Šetříme životní prostředí
i lidské zdroje

Pastelová tapeta
v Mikrojeslích První krůčky

Péče o všechny bez rozdílu
„V Canonu věříme, že stejně jako o životní prostředí nebo společnost je nutné pečovat i o vlastní
zaměstnance,“ říká Kučmášová. Stále častěji se
v této souvislosti mluví o diverzitě, tedy snaze o vytvoření takových pracovních podmínek, které vyjdou vstříc všem zaměstnancům bez ohledu na věk,
pohlaví, rasu nebo náboženské vyznání.
„Bereme téma diverzity vážně a můžeme potvrdit
zjištění mezinárodních průzkumů, že lidsky pestré

Společnost Canon je technologickým lídrem, který působí na všech kontinentech kromě Antarktidy, a jeho podnikání
má dopad na životy statisíců lidí. Závazek udržitelnosti je proto přirozeným vyústěním snahy firmy o neustálé inovace
a dotahování věcí do nejlepšího možného konce.

Firemní filosofií Canonu je „Kyosei“,
což v japonštině znamená
„žít a pracovat pro společné dobro“.
V praxi se tento postoj propisuje do mnoha činností od šetrné výroby přes prodlužování životnosti
přístrojů až po pečlivé zacházení s lidskými zdroji
nebo četné dobročinné aktivity.
„Přemýšlíme nad tím, co děláme, aby to dávalo
smysl nejen z technologického hlediska, ale bylo
to přínosné i pro naše zaměstnance a společnost,“
říká Eva Kučmášová, šéfka komunikace Canonu ve
střední Evropě. „Je to hezký pocit pro nás všechny,
pracovat pro firmu, která dělá věci dobře a zároveň
při tom nikomu neškodí,“ dodává.

Repasování použitých zařízení
Uhlíkově neutrální tiskový papír, zmenšování
obalů i samotných přístrojů, zkracování a zefektivňování dodavatelských řetězců. To jsou jen
některé kroky, kterými chce Canon šetřit životní
prostředí. Zároveň dlouhodobě volá po dodržování principů cirkulární ekonomiky. Pro technologickou firmu to znamená třeba snahu repasovat
použitá zařízení.
„Stále více lidí i firem si uvědomuje, že zdroje
nejsou neomezené. Prosazuje se důraz na mnohonásobné využití produktů, který stojí v ostrém kon-
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trastu k lineárním ekonomickým procesům ve stylu
„vytěžit – vyrobit – vyhodit,“ říká Kučmášová.
Vyjádřením tohoto úsilí Canonu je třeba řada
kancelářských zařízení s označením EQ80. Tyto
stroje jsou po pěti letech provozu vráceny do výrobního střediska a rozebrány na původní komponenty, které podlehnou kontrole a v případě potřeby
i výměně. Multifunkce tak získávají nový život a odpadá jejich doprava mimo EU. To výrazně snižuje
uhlíkovou stopu a tlak na potřebu nových surovin.
Již několik let funguje v Česku i dalších zemích
střední Evropy také projekt Kopírka hledá kancelář.
„Jeho cílem je přispívat k prodloužení životního
cyklu kancelářských přístrojů a zároveň pomoci
tam, kde se materiálního vybavení zpravidla nedostává – v neziskovkách,“ přibližuje Kučmášová,

která byla u zrodu projektu i jeho rozšíření do Polska. Během pěti ročníků se v ČR zapojily téměř dvě
stovky neziskovek, aktuálně Canon podporuje organizace pomáhající zvládnout uprchlickou situaci
související s válkou na Ukrajině.
„Cirkulární ekonomika by měla být začleněna
do dlouhodobých strategií všech společností. Věřím, že každá společnost a organizace je povinná
řídit se nejen finančními výsledky, ale také jasným
souborem zásad a hodnot,“ připomíná Jaap van’t
Ooster, šéf středoevropského Canonu. „Potřebujeme bezodkladná a komplexní řešení omezující plýtvání – a to jak v jednotlivých domácnostech, tak na
celém trhu. Zákazníci chápou, že kvalitní produkt
je trvanlivý, opravitelný a lze jej znovu použít,“ dodává van`t Ooster.

Z iniciativy českého Canonu vznikly v loňském
roce jedinečné tapety, které pomohly zkrášlit interiér tří pražských mateřských škol. MŠ Laudova
v Řepích se chlubí pestrobarevným podmořským
světem, který rozsvítil dosud nevzhlednou chodbu
před terapeutickým pokojem pro děti se zdravotním
hendikepem. Mikrojesle První krůčky na Vinohradech si přály naopak uklidňující pastelovou tapetu
ve stylu feng-šuej, která dotvořila harmonické vyznění herničky.
A MŠ Hellichova má nově na stěně „Domov
brouka“, související s bojem přírodovědců za záchranu vzácných živočišných druhů na Petříně.

pracovní kolektivy přicházejí s lepšími nápady, a tak
se firmám dokonce i vyplatí,“ říká Kučmášová. Pestrost přichází u Canonu sama s tím, o jak velkou mezinárodní společnost jde. I v rámci českého Canonu
fungují mnohonárodnostní týmy. „Za vše hovoří,
že celému středoevropskému Canonu šéfuje Nizozemec, jenž sídlí ve Varšavě. U nás pro předsudky
prostor není,“ dodává s úsměvem Kučmášová.
Diverzita ale není jenom o národností různorodosti. Hojně se také řeší zaměstnávání žen na mateřské a rodičů malých dětí obecně. Canon je jedním z globálních lídrů, jehož technologie zásadně
usnadňuje přechod na flexibilní model, kdy nezáleží na tom, odkud lidé pracují. „V posledních letech
prudce stoupl požadavek po přenosných zařízeních, které mohou mít lidé doma nebo na chalupě,
a cloudových nástrojích pro vzdálenou správu pracovních procesů. Canon nejen že komplexní systém
těchto služeb nabízí firmám, ale stoprocentně se na
ně mohou spolehnout i naši vlastní zaměstnanci,“
říká Kučmášová.
Není tak problémem zaměstnávat třeba ženy
s malými dětmi, jichž se často na pracovním trhu
firmy bojí kvůli riziku častých nemocí a s tím
souvisejících „ošetřovaček“. To potvrzuje i Jitka
Štědroňová, specialistka komunikace Canon CZ
a matka dvou malých dcer: „Je samozřejmě vždy
náročné skloubit péči o potomky a úkoly vyplývající z pracovního úvazku.. Mám ale, podobně jako
spousty dalších kolegyň, plnou podporu.“
Právě péče o zaměstnance v jakékoliv životní situaci je možná trochu upozaďovanou složkou diverzity. „Když lidé vědí, že se o ně firma postará, bude
jim naslouchat a následně jim vyjde vstříc, odvděčí
se jí svou loajalitou,“ říká Kučmášová. Lidé pak nemají potřebu odcházet jinam a nehrozí tak ztráta
nepředaných osobních zkušeností ani častá potřeba
zaškolování nováčků.
„Hnacím motorem Canonu je inovace. Jako lídr
trhu se snažíme ve všech našich činnostech přispět
ke změně k lepšímu, proto se chováme ohleduplně jak k životnímu prostředí, tak k lidem. Věříme,
že se nám vynaložená energie vrátí,“ uzavírá Eva
Kučmášová.

www.canon.cz

Nestárnoucí multifunkce Canon nyní pomáhá dětem.

"Domov brouka" v MŠ Hellichova

Nezávadná výzdoba a podpora pro školky
Ke snížení uhlíkové stopy společnosti Canon
přispívají i čím dál modernější technologie. Třeba
produkční digitální tisk, v němž je Canon jedním
z globálních lídrů. Ten je oproti ofsetovým tiskárnám méně náročný na spotřebu vody i provozních
chemikálií. Otevírá navíc možnosti personalizace
a zvýšení efektivity tisku.
Řeč je třeba o tapetách, které v poslední době
hlásí velkolepý návrat do interiérů, a právě možnost
mít svoji tapetu „na míru“ jejich popularitu ještě
umocňuje. Digitální tisk s patentovanou technologií
UVgel a vlastními materiály Canonu se navíc chlubí
vlastnostmi, které jej předurčují pro citlivá prostředí: tapety jsou odolné, omyvatelné a mají certifikáty
zdravotní nezávadnosti, proto je možné je využít
třeba v nemocnicích nebo prostorech, kde se pohybují malé děti.
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BIOMEDICA, spol. s r. o.

Salomon

Salomon představuje Speedcross 6

nejnovější generaci legendárního modelu outdoorové běžecké obuvi
Modely Speedcross jsou skutečnou ikonou mezi trailrunnigovou obuví a již
dlouhé roky tuto kategorii svou popularitou přesahují. Stále však zůstávají věrny především svému původnímu účelu: rychlému běhu v horách.

Farmaceutická kvalita od české
společnosti BIOMEDICA, spol. s r.o.
Česká farmaceutická firma BIOMEDICA, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jejím majitelem, RNDr. Hubertem Koukolem,
který tak založením společnosti již na počátku 90. let vyplnil poptávku na trhu po bylinných přípravcích. První výrobky
na principu aromaterapie v kombinaci s bylinnými extrakty byly vyvinuty již v roce 1992. Portfolio výrobků se od té doby,
ke spokojenosti stávajících i nových zákazníků, neustále rozšiřuje.
Vývoj a výroba produktů jsou postaveny na pečlivě vybíraných bylinných extraktech, minerálních
látkách, éterických olejích, vitamínech a dalších
účinných látkách. Společnost vyrábí a uvádí na trh
nejen vlastní produktové řady z oblasti doplňků
stravy, kosmetiky, zdravotnických prostředků a také
léčiv, ale nabízí a realizuje též široké možnosti pro
své obchodní partnery v oblasti kontraktační výroby léčiv, doplňků stravy, kosmetických produktů
a zdravotnických prostředků, a to včetně poskytování kompletních legislativních a logistických služeb.
Pro vývoj a výrobu si společnost BIOMEDICA,
spol. s r.o. vybudovala vlastní zázemí, které se nachází v Technologickém parku Hořátev. Ten je

umístěn cca 25 km od Prahy, nedaleko Nymburka.
Od roku 2013 otevřela společnost svou další výrobu
v Luhačovicích. Společnost, v rámci průběžného
rozvoje, neustále investuje do nových moderních
laboratorních a výrobních technologií a procesů,
disponuje certifikátem GMP (certifikát správné výrobní praxe SVP).
Dnes společnost BIOMEDICA, spol. s r.o. stabilně stojí na třech pilířích v podobě výroby vlastních
výrobků, smluvní výroby a prodeje surovin. Pod
vedením Ing. Jaroslava Říhy patří k předním farmaceutickým firmám v České republice, která preferuje výrobu na českém území. S logem výrobků
BIOMEDICA, spol. s r.o. se tak můžete setkat v nemocnicích a lékárnách nejen v Čechách, na Slovensku, ale i v zahraničí.
Z nabídky společnosti BIOMEDICA, spol. s r.o.
si vyberou všichni. Doporučit ze široké nabídky jen
jeden produkt k vyzkoušení není snadné.

MARINE KOLAGEN Drink

Radost by Vám mohl přinést například produkt
MARINE KOLAGEN Drink, tekutý doplněk stravy.
Obsahuje tekutý rybí kolagen typu I, II a III, dále vitamín C a zinek pro kosti a pleť, mangan a měď pro
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pojivové tkáně a s přídavkem kyseliny hyaluronové,
která se s přibývajícím věkem z organismu vytrácí.
Toto bohaté složení v každé denní dávce přinese
Vaší pleti osvěžení, zpevnění, regeneraci a hydrataci.
Přípravek má svěží příchuť exotického ovoce maracuja. Denní dávka MARINE KOLAGEN Drinku
je jeden sáček, který obsahuje 5 g tekutého rybího
kolagenu.
Jedno klasické balení MARINE KOLAGEN Drinku obsahuje 30 sáčků, takže máte v praktické krabičce intenzivní kúru na celý měsíc.
MARINE KOLAGEN Drink můžete díky tekuté
formě a příjemné příchuti užívat rovnou samotný,
když jste třeba na cestách, nebo ho naředit zhruba
ve 100 ml vody. Díky tekuté formě se kolagen do
těla mnohem lépe a rychleji vstřebává a je pro tělo
maximálně využitelný.
Doplněk stravy MARINE KOLAGEN Drink můžete zakoupit i ve zvýhodněné Limitované edici
s dárkem, kde v balení najdete 2x klasické balení
MARINE KOLAGEN Drink 30 sáčků + řasenku
ZDARMA.

Salomon s velkým nadšením uvádí na podzimní
trh model Speedcross 6, nejnovější verzi kultovní
běžecké obuvi, která je stálicí v nabídce této společnosti již od roku 2006. Model Speedcross 6, který
byl v omezeném množství dostupný již toto léto
a plně v prodeji na podzim a v zimě 2022, zůstává
věrný kořenům řady Speedcross, ovšem v přepracovaném a odlehčeném provedení a s lepší a silnější
přilnavostí k terénu a to především za mokra. Tuto
zvýšenou přilnavost zajišťuje zcela nová technologie podrážky se špunty ve specifickém tvaru „Y“,
díky čemuž mezi nimi neulpívá bláto. Dále se můžeme těšit i model Speedcross 6 GORE-TEX s voděodolnou a prodyšnou membránou GORE-TEX, která
je ideálním řešením do mokra a bláta. Šestnáct let
po uvedení této kultovní obuvi tak zůstává model
Speedcross 6 věrný zdrojovému kódu původního
modelu jako super přilnavá, lehká a zároveň vysoce
odolná trailová obuv. Navazuje i na původní odvážný design modelu Speedcross 1.

budovala respekt v komunitě horských běžců. Model XA Pro, určený pro závody v adventure race,
byl komerčně značně úspěšný, což prokázalo, že
existuje prostor i pro specializovanější projekt.
V týmu designérů společnosti Salomon, inspirovaném místními závody, které se konaly poblíž sídla
společnosti Salomon v Annecy ve francouzských
Alpách – a také vlastními zaměstnanci, designéry
a sportovci – se zrodil nápad na model trailové obuvi, která by byla lehká, přilnavá a odolná.
To, co z tohoto nápadu vzniklo, způsobilo úplnou
revoluci, změnilo pravidla běhu v horách a přispělo
ke zrození a rozšíření trailrunningu. Model dostal
jméno Speedcross a byl určen k rychlému běhu
v horách, k ochraně nohou před kameny a překážkami a k zajištění stability na mokré skále a v blátě.
Řada Speedcross byla natolik revoluční, že byla
aktualizována v letech 2007 a 2011 a poté ještě dvakrát v letech 2016 a 2019. A přestože má každá verze jiného designéra, zůstává řada Speedcross věrná
svému původnímu zdrojovému kódu - své DNA.

HISTORIE DESIGNU ŘADY SPEEDCROSS

ŘADA SPEEDCROSS: Z TERÉNU DO ULIC

Na začátku tohoto století vyvinula společnost
Salomon novou obuv vycházející vstříc poptávce
po stále rychlejší a lehčí obuvi oproti tomu, co bylo
tehdy běžné – pevná turistická obuv jako model
Salomon Adventure 7, uvedený v roce 1994. O několik let později si již společnost Salomon rychle

V průběhu let si unikátní vzhled řady Speedcross
získal oblibu i mimo komunitu horských běžců.
Když se tak v roce 2015 pařížský módní řetězec The
Broken Arm obrátil na společnost Salomon s žádostí o prodej obuvi Snowcross – mutace řady Speedcross, která je určena pro běh ve sněhu, s vysokým

gaiterem, kovovými hroty a plně voděodolným provedením – bylo jasné, že řada Speedcross má i značný potenciál v segmentu lifestyle.
Kultovní silueta modelu Speedcross 3, který byl
vytvořen roku 2010, tak již byla několikrát přepracována s novými barevnými paletami a verzemi.
Jeho surový, unikátní vzhled umožňuje designérům pohrát si s každým prvkem, doplnit konkrétní
detaily a přizpůsobit obuv tak, aby působila jiným
dojmem.
Model Speedcross 4 byl přepracován třeba ve
spolupráci s takovými lifestyle giganty, jako je Palace, skateboardová značka z Londýna.
Rok za rokem, designér za designérem - a řada
Speedcross zůstává stále věrná svému původnímu
účelu: rychlému běhu v horách. Zatímco používání této obuvi se v průběhu let měnilo – od turistických tras přes parky po běžecké okruhy – řada
Speedcross zůstává skutečným kultem. Nový model
Speedcross 6 prostě zůstává věrný DNA svých předchůdců.

www.salomon.com

Více na: www.bio-medica.cz
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Faceplace

Faceplace

Krásnější díky elektrickému proudu
Faceplace přináší do Česka
hollywoodský hit v péči o pleť
Galvanické ošetření pomocí speciální masky poskytne pleti nejen dokonalé čištění a detoxikaci, ale i navrátí tváři
svěžest a mládí. V Americe patří k nejoblíbenějším procedurám filmových hvězd už více než 50 let.
Elektrický proud není v péči o pleť
žádnou novinkou. Neustále se však
zdokonalují metody jeho využití
a vylepšují se také produkty, které
v kombinaci s galvanizací zajišťují
pokožce nejlepší výsledky. To nejlepší
z obou světů vám nově nabídne salon
Faceplace v podobě ošetření iDerm.
Od chvíle svého založení se stal hollywoodský
salon Faceplace vyhledávaným cílem herců, zpěváků a dalších osobností, pro něž je dokonalý vzhled
vysoko na seznamu priorit. Hvězdy červeného koberce si tam podávají dveře dodnes.
Nejznámější ošetření nazvané iDerm Deep Skin
Ionization Process má ale ještě delší historii. Již
v roce 1937 ho zavedla kosmetická společnost Dermaculture založená doktorem Paulem Memingerem, vědcem a průkopníkem na poli nových technologií péče o pokožku. Jednou z těchto technologií
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bylo i použití elektrického proudu k transportu vitaminových roztoků do hlubších vrstev pleti. Ošetření iDerm Skin Ionization je výsledkem právě jeho
výzkumů.
V roce 2015 bylo otevřeno první Face Place studio mimo území Spojených států, v britském Londýně. Česká republika je první lokalitou ve střední
Evropě a zároveň první zemí mimo anglosaský svět,
kde je ošetření iDerm Skin Ionization dostupné.
„Máme obrovskou radost, že můžeme splnit přání klientkám a klientům, kteří dosud museli jezdit
za tímto prvotřídním ošetřením do zahraničí, přičemž nejbližší studio se nachází ve Velké Británii,"
říká Douglas Kaufman, zakladatel pražského studia Faceplace. „Zároveň věříme, že díky osobním
zkušenostem a doporučení si k nám brzy najdou
cestu i zákazníci noví."

me do hlubších vrstev pleti. Proto se někdy používá
injekční aplikace.
„S využitím elektrického proudu je možné účinné
látky dopravit hluboko do pokožky bez narušení jejího povrchu jehlami," popisuje galvanické ošetření
spolumajitel a zakladatel Face Place v Los Angeles
Paul Rogers. „Zároveň je účinná látka rozprostřena
zcela rovnoměrně a nekoncentruje se pouze v místech vpichu. Procedura není bolestivá, klienti ji vnímají spíše jako jemné brnění, často ji popisují i jako
uvolňující a příjemnou."
Aby byly benefity galvanického ošetření maximální, je třeba v jeho průběhu použít také vhodné kosmetické produkty. Důležitá je koncentrace účinných
látek, ionizační vlastnosti i velikost iontů pro optimální transport skrz pokožku, samozřejmostí je rozpustnost ve vodě pro zachování perfektní vodivosti.
Ošetření iDerm Skin Ionization pracuje s přímým galvanickým proudem, který hluboko do pokožky transportuje aktivní látky. Tento proces je
možné využít dvěma způsoby.
Negativní galvanické ošetření neboli anaforéza
vyvolává alkalickou reakci a obvykle se používá
na problematickou pokožku trpící ucpanými póry
a akné. Alkalický roztok pronikající do pórů rozpouští usazeniny nečistot, kožního mazu a odumřelých buněk, nahromaděné ve folikulách. Funguje
podobně jako mýdlo, které rozpouští mastnou špínu na rukou. Po uvolnění pórů celá tkáň zvláční
a zlepší se krevní oběh, což urychlí odplavování
toxinů i výživu buněk.
Pozitivní galvanické ošetření neboli iontoforéza
vyvolává acidickou reakci a je účinným prostředkem pro výživu pleti a anti-ageing. Účinné látky
v kosmetických prostředcích jsou doslova vtlačovány do nejhlubších vrstev pokožky, kde povzbuzují
její přirozené funkce e zlepšují elasticitu. Iontoforéza vyrovnává pH pokožky a zjemňuje její strukturu,
stahuje póry, zklidňuje nervová zakončení a propůjčuje pleti zdravý jas. Pro své stahující a zklidňující
účinky je ošetření vhodné i pro pleť citlivou nebo
trpící rosaceou.

Jak pomáhá elektrický proud?
Hlavní funkcí pokožky je zabránit pronikání
cizorodých látek dovnitř našeho organismu. Vitaminy, minerály a další kosmetické substance jsou
přitom až stonásobně účinnější, pokud je dopraví-

www.faceplace.cz
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ELEGA

Pasáž českého designu

Elegance pod značkou ELEGA
Kabelky nesoucí značku ELEGA jsou ukázkou krásné řemeslné ruční práce, kde každý kus je
originál, vyladěný do posledního detailu. ELEGA, spol. s r.o. je rodinná firma s bohatou tradicí,
založena byla v roce 1992 po zprivatizování národního podniku Gala.
Je hrdým držitelem certifikátu ČESKÝ VÝROBEK, což podmiňuje to, že všechny výrobky jsou
kompletně vyrobeny ve firmě v Třebechovicích pod
Orebem. Pokud chci do něčeho dát srdce, musím to
vidět a stát si za tím… to jsou slova majitelky firmy
paní Evy Šedinové, která firmu řídí za pomoci manžela a dcery již 30 let.

Kabelku dle vlastního nápadu
a s vlastní značkou?
Firma vyrábí nejen pod značkou ELEGA. V roce
2014 zde založili novou značku ELEGA by Dana M,
která vzešla ze spolupráce s herečkou Danou Morávkovou. Společnost spolupracuje s předními českými a zahraničními návrháři, včetně krejčovských
ateliérů. Pro luxusní kolekce navázala spolupráci
s tradiční českou sklářskou firmou PRECIOSA.
Zákazníci si zde ale objednávají i výrobu svých
vlastních kabelek, protože spoléhají na řemeslný
um a kvalitu. Pokud si tedy objednáte alespoň 50
ks, můžete si ve fabrice v Třebechovicích pod Orebem nechat zhotovit kabelky dle vlastního nápadu
a pod vlastní značkou. To je výzva pro módní i jiné
značky!

Nejen o kabelkách
Ač je hlavní náplní společnosti Elega výroba
luxusních kabelek, nejsou pro ni problém i další
produkty, jako například různé druhy pouzder, obalů, pytlů, řemínků, ať už z kůže, koženky či pevné
textilie.
Na zakázku už zde vyráběli nepřeberné množství produktů. Lze jmenovat např. obaly na chytré
cigarety, kryty na vířivky, výlisky na kyslíkové masky, pouzdra na lahve z nadrcené kůže, pouzdra na
hodinky a šperky pro výrobce hodinek a šperků,
kožené podtácky pro hotelovou síť a podobně. Mají
zkušenosti s výrobou velkých pouzder - na kytary,
tenisové rakety nebo třeba s produkty z pravé krokodýlí, hadí kůže či kožešiny. Pro kadeřnictví, barber shop, restauraci či bar nebo nadšené grill mastery je zase třeba kožená zástěra skvělou volbou.

Dárkové předměty na zakázku?
Pokud hledáte originální dárky z kůže pro své zaměstnance, klienty či partnery, můžete si zde vybrat
z aktuální nabídky nebo zadat výrobu přesně podle
vašich představ. Ať už jde o kožené visačky na zavazadla, pouzdra na propisky, tak přívěsky na klíče,

kožená kosmetická pouzdra a podobně. Chcete-li
sjednotit vzhled svých zaměstnanců, vyrobí zde pro
vás také pouzdra na notebooky, aktovky, pořadače
a nebo třeba opasky. Pakliže sháníte univerzální dárek pro každý den, peněženka, diář, či kosmetická
etuje potěší každou ženu. To vše samozřejmě opatřené vaším firemním logem.
U menších sérií existuje možnost slepotisku (logo
je do kůže vtlačeno tlakem a teplotou). Alternativně
lze tuto aplikaci provést pomocí stříbrné nebo zlaté
fólie. Vaše logo může být vyryto do kovové destičky, která bude umístěna na viditelnou část výrobku.
Pro velké série- 2000 kusů- výrobce umí poskytnout
i kovové logo. Díky tomu bude reklamní předmět
skutečně luxusní záležitostí. Samozřejmostí je opatření dárkového předmětu např. dárkovými bavlněnými sáčky a případně další dárkové balení.
V případě zájmu o výrobu firemních dárků nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: p.sedinova@elega.cz
či telefonu 731 717 665.
Rádi si s Vámi sjednají schůzku a prodiskutují
možnosti výroby. Nebojte se napsat Vaší cenovou
představu, aby se vešli do firemního rozpočtu.

V sekci produktů Elega do kanceláře, naleznete i spoustu krásných kožených podložek,
které vám zpříjemní vaši práci na počítači. Proč použít koženou podložku? Kůže není
chladná jako dřevo pracovní desky, je krásná na omak, voní a je příjemně měkká. Na tyto
desky vám vyrazí logo či monogram, dle vašeho přání. Můžete si vybrat z široké nabídky
barev, tak aby doplňky ladily k vašim firemním barvám. Chcete rozzářit svou kancelář a nechcete, aby doplňky vypadaly lacině? Můžete zvolit i výraznou barvu dle vašich představ.

Jak mohou vypadat realizace:

Propojení světů
designu a byznysu
Pasáže propojují, symbolizují průchod z jednoho světa do druhého, ulehčují cestu a ulehčují komunikaci. Jsou krásnou
zkratkou. A přesně tak vnímají projekt Pasáž českého designu jeho zakladatelky. Chtějí propojit svět mladého progresivního designu se světem již úspěšných zavedených značek jak z oblasti designu a umění, tak z dalších oblastí byznysu.
Inspirace z fungujících pasáží
Projekt Pasáž českého designu našel svoje inspirace ve fungování pasáží v Paříži, Berlíně a Bruselu. V těchto metropolích pasáže slouží dlouhodobě
mladému umění a designu jako výstavní fóra, jako
prodejní místa, jako místa pro setkání umělců a designérů s veřejností. Stejně skvělé tvůrce a stejně zanícenou veřejnost máme i u nás v Česku. Proto jim
Pasáž českého designu chce dát šanci k potkávání
i k potvrzení toho, že i Praha je město, které svému
designu a umění rozumí.

Proč právě pasáž ČNB

Diáře ELEGA - pro někoho je diář nedílnou
součástí života. Dokáže vnést pořádek do
chaotického života. Díky kroužkové vazbě si
můžete zvolit vlastní vnitřní náplň dle svých
potřeb a diář vás může doprovázet mnoho let.
Pouzdra na tužky - nabízíme klasický Perečník,
což je kulatý penál na tužky, nebo Jednoduché
pouzdro na tužky, které můžete nasadit pomocí
gumičky na diář, případně gumičku odstranit
a využít pouzdro samostatně.
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Etuje Elega - nabízíme Menší
variantu Sammy, větší Sam,
které jsou levnější, protože jsou
nevypodšívkované. Pokud toužíte po
luxusnější etuji, nabízíme i luxusnější
verzi. K čemu etuj je? Jedná se
o pouzdro na vše potřebné, ať už
se jedná o kosmetiku do kabelky,
léky, klíče, intimní hygienu, která má
zůstat skryta.

Pasáž českého designu – to jsou unikátní výstavní prostory, kde se odborné i široké veřejnosti prezentuje tvorba úspěšných českých designérů, ale
i práce studentů a designérů začínajících. Vše na
jednom místě, vše NON-STOP. Atmosféru a výjimečnost výstavních prostor dotváří umístění v centru Prahy v pasáži České národní banky, kde denně
prochází tisíce lidí.
Pasáž ČNB je nádherný architektonický útvar,
který nabízí pro kreativní duši přesně ten prostor,
kterým se pasáž může stát – tvůrčím, barevným, zábavným, poučným mostem mezi dvěma světy. Ale
až tak svébytným, že se stane světem sama o sobě
– světem, kde se potkávají krása, funkce, nápad
a kvalita, původnost a českost. To vše Pasáž ČNB
symbolizuje a s těmito atributy ji také autorky projektu chtějí oživovat dobrým, kvalitním, výběrovým
českým designem a uměním.
Prostřednictvím prosklených výloh v pasáži se
oživují příběhy designérů, rodinných firem, umělců
a studentů. Přibližují a znovu objevují se hodnoty
řemesla a zručnosti našeho národa veřejnosti i zahraničním turistům.

Štěpánka Zinkaizlová,
ředitelka Pasáže českého designu

Životaschopný projekt
Nyní své profesní zkušenosti předává a věnuje projektu Pasáž českého designu – Štěpánka
Zinkaizlová. „Je mi ctí být součástí celého týmu složeného z báječných lidí, kteří mají co předávat,“ uvádí. „A co mě oslovilo? Projekt se zaměřuje na české
designéry, umělce a studenty – ukazuje, kdo jsme, co
umíme, neboť máme jako národ co přenechávat dalším generacím. Vytváří místo, kde doposud stála závist a nyní je nahrazena hrdostí – hrdostí na češství,

Hana Homolková,
zakladatelka Pasáže českého designu
na české talenty, umělce, na jejich zručnost a umělecké zpracování. Mám ráda lidi, kteří dotahují věci
do konce a nezůstanou stát uprostřed cesty. Jen tak
může být každý projekt životaschopný a zdravý. Tím
je právě projekt Pasáže českého designu.“
www.pasazdesignu.cz
Kontakt: Štěpánka Zinkaizlová
reditelka@pasazdesignu.cz
tel.: 733 553 759
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Manufaktura

Manufaktura

Trendy reklamních
a dárkových predmetu

Dárková sada Péče & Pohoda TRNKA

Hitem letošních Vánoc bude limitovaná edice TRNKA. Originální dárkový
balíček pro muže i ženy z této edice v sobě ukrývá nejen tělovou kosmetiku
bohatou na přírodní ingredience, ale také poctivý sirup, který je výborný
pro přípravu domácích limonád a teplých nápojů. Řada TRNKA voní nádherně sladce, ucítíte z ní hřejivou vůni mandlového marcipánu a šťavnaté
tóny zralých trnkových plodů.

kopírují vývoj společnosti
Chtěli jsme zjistit, jaké jsou současné trendy v reklamních a dárkových předmětech, proto jsme se obrátili na člověka
znalého této branže - Marii Logrovou, PR manažerku MALFINI, a.s. „Reklamní a dárkové předměty jsou nedílnou
součástí našeho pracovního i osobního života. To je fakt, který se desítky let nemění. S evolucí ve společnosti
však nabírají jiný charakter,“ uvádí Marie Logrová. „Trendy tak udává spotřebitel a investor především na základě
celospolečenského vývoje. Proto i v oboru reklamních a dárkových předmětů rezonují vedle užitné hodnoty slova
jako udržitelnost a lokální produkce, ale také diverzita a inkluze.“
Diverzita a inkluze
„A na co se máme v daném segmentu připravit?
Nemám křišťálovou kouli,“ říká Majka Logrová,
„nicméně v úvodu jsem zmínila také diverzitu a inkluzi. Jsem přesvědčena, že právě s těmito dvěma
aspekty se budeme v budoucnu stále intenzivněji
setkávat i v oblasti dárkových a reklamních předmětů. V kontextu všeho však nesmíme zapomínat
na ceny. Vždyť ne nadarmo se říká: „Peníze až na
prvním místě“, proto také zde budou stále sehrávat
svoji nezaměnitelnou roli.“

Udržitelnost ruku v ruce
s lokální výrobou a unikátností
„A právě principy udržitelnosti jdou ruku v ruce
s místní výrobou. Zatímco v minulých letech dominovaly poptávky firem po zahraničních produktech,
dnes se začíná situace obracet – pro své obchodní
partnery i zaměstnance jsou žádané dárky nejlépe
od lokálních výrobců,“ říká ze zkušenosti Marie
Logrová. „Tím firmy nejenže sníží uhlíkovou stopu
v rámci dopravy, ale získají především originální
předmět, jehož přidanou hodnotou jsou velmi často bioprodukty či recyklovaný obal. Pružná reakce
producentů přináší také častou inovaci sortimentu,
takže se nestává, že by obdarovaný dostával každý
rok stejný dárek. V exponovaném období vánočních svátků se navíc často objevují speciální limitované produkce, které jsou jednoznačně vždy originálem ať už svým obsahem, či zajímavým obalem.“

Užitná hodnota dárku
„Trendy se ustálily i v případě zmíněné užitné
hodnoty dárkových předmětů. Celosvětové turbulentní změny směrem k minimalizaci vlastněných
předmětů a potřebě jejich praktičnosti přivádějí
spotřebitele k přímému využití dárkového předmětu. Prostě žádné skladování, žádné oprašování na
poličce, žádný nepotřebný objekt na psacím stole.
Obdarovaní preferují využití dárkových či reklamních předmětů v rámci outdoorových aktivit, v oblasti hygieny nebo třeba v kuchyni. Samozřejmě vše
v kombinaci s udržitelností,“ dodává Marie.
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Dárkové balíčky kosmetiky Manufaktura
Se všemi těmito trendy rezonují dárkové balíčky od české značky kosmetiky a sítě značkových
obchodů, kterou provozuje 100% česká společnost
Manufaktura, založená v roce 1991. Manufaktura od
samého počátku svojí existence ctí tradice, krásy přírody a životní prostředí a je velmi aktivní v oblasti
ekologie a udržitelného rozvoje. Neustále se zamýšlí
nad otázkami, jak tvořit, vyrábět i prodávat v rámci
zachování co největší ohleduplnosti vůči přírodě.
Díky těmto zásadám a radosti z práce vznikají
nápadité a originální produkty, které potěší ženy
i muže všech věkových kategorií a jsou skvělým
dárkem pro obchodní partnery nebo zaměstnance.

Kvalita, přírodní složení, dárek na míru,
užitečnost a českost
Všechny tyto základní trendové parametry, které
by měl dárek mít, splňují dárkové balíčky s kosmetikou Manufaktura.

Udržitelnost & značka Manufaktura
Manufaktura si zakládá na místní výrobě, která
ctí trvalou udržitelnost. Všechny lahvičky na tuto
kosmetiku jsou vyrobeny z PETU - nejkvalitnější
plast, který lze až 50x recyklovat. 80 % z nich je navíc vyrobeno s 25% příměsí recyklovaného plastu,
za necelý rok od zavedení používání recyklátu tak
ušetřili více než osm tun nového plastu.
Mnohaleté zkušenosti s vlastní výrobou a prodejem ve vlastní obchodní síti společnosti Manufaktura umožňují dokonalé udržitelné plánování.

Soustavně pracuje na snížení energetické náročnosti výroby i prodejen. Vzhledem k modernímu
centrálnímu skladu a vlastnímu vozovému parku
optimalizuje závozy zboží tak, aby auta nejezdila
poloprázdná a vždy se plně využila jejich kapacita.
Netransportuje „vzduch“ – její obaly slouží k ochraně výrobků, ne ke klamání zákazníků zdánlivě větším objemem.

Dárková sada Trio
pečujících krémů na ruce

Proč jsou Manufaktura krémy na ruce tak výjimečné? Hloubkově hydratují, intenzivně regenerují a ochraňují pokožku, rychle se vstřebávají, obsahují vysoké procento přírodních ingrediencí a rukám poskytují
tu nejlepší péči. Navíc nádherně voní a jsou vhodné pro vegany.
Darujte něžnou péči z přírody a ukryjte pod stromeček ty nejlepší
krémy na suché a popraskané ruce v krásném a praktickém balení
"do kabelky." Roztomilá dárková sada pečujících krémů na ruce potěší
každou ženu či dívku.

Značka Manufaktura preferuje vše české
Je těžká doba a mnozí z nás si uvědomují, jak
důležité je podporovat právě české firmy, třeba
i koupí firemních dárkových předmětů od českého
výrobce. Společnost Manufaktura si od počátku své
existence stojí za svým českým původem a i v současnosti se snaží o maximalizaci českosti ve všech
směrech. Své produkty vyvíjí a vyrábí v Praze,
spolupracuje převážně s českými dodavateli obalů,
výrobků i služeb, dlouhodobě podporuje drobné
výrobce předmětů českých lidových řemesel a dřevěných hraček, kterým zajišťuje pravidelný odbyt
a podmínky pro udržení jejich činnosti.

Exkluzivní TRIO
zvláčňujících jemných mýdel z přírody

Darujte vstupenku do voňavého světa poctivých mýdel z přírody. Jedinečná
dárková sada obsahuje rostlinná mýdla na ruce, která promění každé mytí
rukou na očistný, zvláčňující a relaxační rituál.

Užitná hodnota
a lokální výroba i ingredience
Obdarovaní nezískají pouhý produkt, ale i zážitek - evokující klid, pohodu a odpočinek. Ženy
i muži jistě rádi dostanou voňavou kosmetiku z přírodních ingrediencí, obzvlášť když se jedná třeba
o limitovanou edici. Příkladem toho je třeba hit letošních Vánoc –limitovaná edice TRNKA.

Pánský dárkový set
MEN SENSITIVE
pro citlivou pokožku

Muže potěší pánská kosmetika pro citlivou pokožku z řady MEN
&SENSITIVE. Unikátní extra jemné složení pánské kosmetiky MEN &
SENSITIVE bez SLES, barviv, parabenů a ropných olejů nesvědí, nepálí a dodává pocit pleťové pohody a zklidnění.

Manufaktura ráda připraví dokonalé dárkové balíčky i pro Vaši firmu. Pro více informací kontaktujte Terezu Jonákovou - tereza.jonakova@manufaktura.cz
www.manufaktura.cz
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Hamaka

Od švýcarských nožů po lahve na pití

Ohniště přímo
na jídelním
stole – wow!

Česká rodinná firma Rösler Praha na tuzemský trh dováží výrobky mnoha kategorií od domácích a kuchyňských potřeb, zahradního a grilovacího vybavení, po cestovní a outdoorové doplňky. Ve svém zastoupení má značky Victorinox,
Wüsthof, Böker, Kambukka, Weis a mnoho dalších. Do své nabídky se snaží vybírat značky, kterým může důvěřovat
v rámci kvality výrobků a zaujmou svým příběhem nebo designem.

Zútulněte si domov pro nadcházející podzim s produkty holandského výrobce venkovních topidel a plynových technologií značky COSI. Výrobou a testováním těchto produktů se společnost zabývá již déle než 130 let. Na český trh je
dodává společnost Houpací sítě Hamaka, s.r.o. Moderní a nadčasové kolekce samostatných plynových ohnišť, krbů
a stolů s plynovým ohništěm navodí atmosféru přírodního ohně a prohřejí okolní prostor.
proměnit váš obývací prostor v atmosférické místo? Díky rozmanitosti produktů vždy najdete COSI,
který vám bude vyhovovat.
Kompletní nabídku zakoupíte přímo u výhradního distributora pro český a slovenský trh firmy
Houpací sítě Hamaka, s.r.o. nebo u autorizovaných
prodejců. V nabídce této společnosti najdete i zahradní nábytek a rodinné houpací sítě pro zútulnění vašeho domova, terasy nebo zahrady.
Zajímají vás další novinky v sortimentu?
Více informací najdete na
https://www.hamaka.eu/zahrada,
IG: hamaka_houpaci_site,
FB: @hamaka.eu.
Samostatná plynová ohniště COSI jsou vhodná
do venkovních zahrad, na terasy, do restaurací,
penzionů i hotelových resortů. Plynové ohniště
jako solitér je velmi elegantním designovým řešením. Je napájeno z propanbutanové lahve umístěné v těle ohniště, plamen prochází přes vrstvu lávových kamenů nebo keramických polen a výkon
hořáku lze průběžně regulovat.
Myšlenka ohniště přímo na stole je velmi unikátní a vizuálně působivá. Díky ochrannému sklu
není oheň ovlivněn povětrnostními podmínkami.
Zároveň vás zabezpečí před případnými poletujícími jiskrami. Ohniště můžete vždy, když jej nepoužíváte, přiklopit krycí deskou a využít tak celou
plochu stolu.
Plynová ohniště jsou nabízena v mnoha designových variantách zpracování a použitého materiálu
např. ocel, dřevo, kompozit. Zvolit můžete buď nerezový pro moderní vzhled, nebo černý pro industriální styl, dále pak v několika variantách velikostí
a tvarů. V každém ohništi je prostor pro umístění
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minimálně 5 kg plynové lahve, která je diskrétně
skryta uvnitř pod ohništěm. Můžete si ale koupit
také samostatné hořáky, které lze položit na stávající stůl nebo je do stávajícího zapustit. Posezení u takového stolu navodí příjemnou atmosféru.
Ještě více nálady a útulnosti dodají vašemu
vnitřnímu i venkovnímu prostoru plynové lucerny
COSI nebo vyhřívací polštáře. V rozsáhlé kolekci
plynových luceren v různých barvách, materiálech a tvarech vždy najdete produkt, který se vám
bude líbit.
Na své si přijdou všichni milovníci prémiového
designu, ať již preferují moderní, přírodní nebo
tradiční styl. Produkty COSI se vyznačují vynikajícím provedením, použitím udržitelných technik a materiálů, krásným designem a funkčností.
Značka COSI je známkou kvality a inovací.
Vychutnejte si posezení s rodinou a přáteli na
zahradě, na dovolené nebo na cestách. Pro každou
situaci má COSI vhodný topný produkt. Hledáte
designový doplněk pro vaši zahradu nebo chcete

Na samém počátku byla výroba nožů
Základy firmy Rösler Praha sahají až do roku
1794, kdy Ignaz Rösler založil v Mikulášovicích nožířský závod a odstartoval tak dlouholetou historii
firmy. Od založení závodu proběhla ve specializaci
firmy řada změn, láska ke kvalitním produktům
a zaměření na nožířský sortiment zůstala. V současné době se společnost již nezabývá samotnou
výrobou nožů, zastupuje dva z největších světových výrobců, švýcarskou značku Victorinox a německý Böker. Za poslední desítky let se sortiment
rozšířil i o další odvětví, a to jak v rámci distribuce
a zastoupení zahraničních značek v České republice a na Slovensku, tak i vlastních B2C kanálů. Společnost v loňském roce spustila svůj nový e-shop
a zrekonstruovala prodejnu v samotném srdci
Prahy na Jungmannově náměstí, vše pod odkazem
původního zakladatele s názvem Ignaz Rösler.

méně známé, ale v zahraniční ikonické značky
Bric's, Weis, Guzzini, Cole & Mason a další. Hitem
letošního roku jsou kapesní švýcarské nože. Jedná
se o elegantní, praktické a reprezentativní dárky.
Technik umíme hned několik, od tamponového
a digitálního tisku, metal inlay, přes horkou ražbu,
laser dřevěných střenek i čepele nožů.“
Firmy využívají i dalších možností personalizovaných výrobků. „Na popularitě také získávají
termohrnky a lahve na pití, kuchyňské nože i jiné
doplňky pro vaření a stolování. V rámci více prémiové poptávky umíme nabídnout luxusní kožené

peněženky nebo cestovní zavazadla. Díky pestrému sortimentu umíme zákazníkům sestavit nabídku na míru a dokážeme ukázkově zkombinovat a vytvořit i dárkové balíčky z produktů, které
neskončí v šuplíku. Jelikož máme v sortimentu
luxusní a velice kvalitní produkty, setkáváme
se s úspěchem hlavně u společností, které dbají
důraz, aby jejich reklamní dárky nebyly pouze
nutným darem, ale byly jejich vizitkou,“ doplnila
Michaela Vimrová.

www.ignazrosler.cz

Sezóna reklamních předmětů
Nedílnou součástí byznysových aktivit společnosti je také spolupráce s reklamními agenturami ve formě nabídky kvalitních a exkluzivních
reklamních předmětů. Zájem po originálních
reklamních předmětech nabírá v druhé polovině
roku na obrátkách. O jaké reklamní předměty je
v hlavní sezóně největší zájem, nám prozradila
Michaela Vimrová, Key Account Manager společnosti Rösler: „Firmy na podzim začínají řešit
vánoční dárky pro své zaměstnance i partnery.
Hledají reprezentativní a kvalitní produkty, na
které mohou dostat své logo, motto nebo vizuál.
Zastupujeme u nás jak velmi známé značky jako
Victorinox, Wüsthof, ale nabízíme i pro český trh
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TaMaringotka

Na samotě v přírodě
s krásným výhledem
Probouzím se na úpatí Krkonošského národního parku na úplné samotě. Probouzím se ve vonící peřině v naprostém tichu. Probouzí mě paprsek ranního
Slunce. Probouzím se v TaMaringotce. Od kamárádů jsem dostal voucher na
pobyt, takže jsem moc nevěděl, do čeho jdu.
Protože TaMaringotka je bez přívodu vody
a elektřiny, tak je zde připravena zásoba pitné čerstvé vody, kterou lze využít na pití, vaření, nebo
sprchování. O napájení světel se starají připravené
powerbanky.
Komu bych návštěvu doporučil? Myslím, že pobyt si tady nejlépe užijete ve dvou. Jestli chcete zažít
trochu dobrodružství a nevadí vám na chvíli odložit
mobil a užít si chvíli v přírodě, na samotě, s krásným výhledem, tak neváhejte ani minutu, určitě
nebudete litovat!
Málem bych zapomněl, že přesnou lokaci se nedozvíte přímo, ale budete ji muset vyluštit z návodu,
který obdržíte po rezervaci. Trochu mi to připomínalo geocaching, takže i samotná cesta k TaMaringotce byla dobrodružstvím. Za mě super zpestření
celého zážitku.

Ondřej Knap & Matyáš Zieris

CANON EOS R3.
ZÍSKEJTE NÁSKOK.
POKOŘTE HRANICE.

Nová vysoce výkonná a velmi rychlá bezzrcadlovka
představuje novou éru fotografování a natáčení
filmů. Díky kontinuálnímu snímání rychlostí
30 snímků za sekundu a pokročilé konektivitě
budete mít náskok před konkurencí. Automatické
ostření s funkcí kontroly očí inteligentně rozpozná
a sleduje objekty při fotografování.

Live for the story_

a ošetřené lazurou, takže vůbec nepůsobí lacině.
Dominantní jsou uvnitř dvě obrovská okna. Jedno
s unikátním výhledem na Krkonoše, pod kterým se
nachází stůl s židlemi, takže když ukusuju křupavý
rohlík s marmeládou, tak přímo obdivuju krásu našeho největšího pohoří. Druhé okno je přímo u postele, z kterého je zase krásně vidět západ Slunce.
Postel je obrovská a pohodlná, takže dva se tady
vyspí naprosto v pohodě. Kdyby byla zima nebo
by bylo potřeba si ohřát jídlo, nebo uvařit kávu,
tak jsou uvnitř kamna. Svítí se tady designovými
ledkami u postele, které místu večer dodají útulnou
atmosféru.
TaMaringotka je maringotka, která je předělaná
do moderního glampingového stylu. Na svědomí ji
mají dva mladí kluci z Krkonoš, kteří měli sen ukázat ostatním lidem Krkonoše z trochu jiného úhlu –
bez lidí, ale s tím nejlepším výhledem na ně. Koupili
starou maringotku a vlastními silami ji přestavěli
do tohoto stavu. Zvenku je obložena modřínovým
dřevem, uvnitř jsou sice palubky, ale opracované

Kontakt:
+420 603 117 176
tamaringotka@gmail.com
www.tamaringotka.cz

Před TaMaringotkou se nachází místo, kde se dá
grilovat a u připraveného grilu posedět. Líbí se mi,
jak je tady využita oj, která je předělaná na pohodlné ležení. V blízkosti je voňavý chemický záchod
ukrytý v dřevěné kadibudce s ikonickým srdíčkem.
Je tam dokonce připravená campingová sprcha, která je opravdovým zážitkem.
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DAKO-CZ

ELLIPSE

Merch, který bude
vaší značce slušet
Merchandising ve spojení s textilem je podceňovaný marketingový nástroj,
který dokáže výrazně podpořit zkušenost s Vaší značkou! Zveme Vás do světa jedinečných kolekcí a originálních nápadů, do světa ELLIPSE CZ s.r.o., kde
spojují reklamu a módu v jeden celek. Firemní textil dodávají trhu již přes dvacet let s vizí, že oblečení a doplňky musí mít takovou kvalitu a vzhled, aby se
přiblížily módním značkám. Zkrátka, aby je obdarovaní opravdu a rádi nosili.

foto: Siemens Mobility

DAKO-CZ pokračuje ve strmém růstu
Když před několika lety řekl Lukáš Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ, že za pochodu buduje firmu na
dvoumiliardový obrat, znělo to jako smělé prohlášení. Firma krátce předtím prolomila hranici jedné miliardy. V roce
2022 už se dvoumiliardová meta blíží. Díky expanzi a pokračujícímu růstu doma i v zahraničí tak za posledních pět let
firma zdvojnásobila své tržby.

Společnost DAKO-CZ z východočeské Třemošnice píše svou historii již více než 205 let, založena
byla roku 1816. Zásadní milník ale přišel před 70
lety. V roce 1952 začala skupina konstruktérů pod
vedením Josefa Daňka pracovat na vývojovém úkolu nazvaném „Československý brzdový systém železničních vlaků“.
V roce 1956 byl brzdovou komisí Mezinárodní
železniční unie schválen brzdový rozváděč označený CV1D a položil základ dalšímu směřování
společnosti. Dnes je DAKO-CZ jedním ze tří evropských výrobců brzdových systémů a komponentů
pro kolejová vozidla. Své produkty dodává nejvýznamnějším světovým výrobcům, exportuje více
než tři čtvrtiny své produkce.
V roce 2008 ovládl DAKO-CZ český průmyslník
Jaroslav Strnad a postupně ji začlenil do vznikajícího průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group . V roce 2021 získala CSG již pod vedením Michala Strnada ve firmě stoprocentní podíl.
V roce 2019 společnost poprvé překonala miliardové tržby, když dokázala využít zvyšujícího se
zájmu o železniční přepravu nejen na evropském
kontinentu. Svá řešení dodává DAKO-CZ prakticky
na všechny typy kolejových vozidel: od lokomotiv
a traťových vozů přes nákladní a osobní vagóny, příměstské jednotky až po soupravy metra a tramvají.

Naplněný potenciál v Indii
Mezi zákazníky patří například společnosti Siemens, Stadler, Tatravagónka Poprad či Talgo. Mimo-
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řádně důležitý je pro východočeskou firmu indický
trh, kam začala dodávat již v roce 2006. V současné
době Indie masivně investuje do obnovy a modernizace své železniční sítě a tento ambiciózní cíl dává
šanci i firmám, jako je DAKO-CZ, které je na tamním trhu etablované.
Dnes tvoří zakázky pro Indii více než čtvrtinu
tržeb a v letošním roce DAKO-CZ založilo v Indii
s domácími výrobci hned dva společné podniky:
spolu s dvojkou na trhu v oblasti výroby nákladních
vozů, firmou Jupiter Wagon, vznikla společnost
JWL DAKO-CZ India a se společností Medha Servo
Drives založilo DAKO-CZ společný podnik MEDHA
DAKO-CZ.
S rostoucími zakázkami přišla potřeba navyšovat výrobní kapacity. V Třemošnici proto došlo
v minulých letech k vybudování nové výrobní haly
a přeskupení výroby tak, aby se maximálně zkrátily
logistické toky a zvýšila se efektivita výroby.
Na rostoucí objem dodávek pro Indii už ale stávající prostory nestačily. Proto se firma rozhodla pro
založení dceřiného podniku DAKO-CZ Machinery
v Ostravě, který má již necelý rok po svém založení
více než sto zaměstnanců. I díky těmto dvěma projektům a masivním investicím do rozšíření výroby
pravděpodobně v letošním roce dojde k prolomení
dvoumiliardové hranice tržeb.

Metrem a tramvají
Významnou součást produkce DAKO-CZ tvoří
brzdové systémy a komponenty pro soupravy metra a tramvají. Metro díky DAKO-CZ brzdí například v Norimberku, Mnichově, ale také v Rijádu či
v Bangkoku. Aktuálně třemošnická firma řeší prestižní zakázku na dodávku brzdových komponent
pro soupravy Siemens, jež jsou určeny pro londýnskou Piccadilly Line.
U tramvají se DAKO-CZ pyšní produktem elektromechanické brzdy, který vyvinulo a který se obejde
bez olejového hospodářství. Je tedy šetrný k životnímu prostředí. Toto řešení již firma dodala polskému
výrobci tramvají, společnosti Modertrans. Právě
silné vývojové zázemí a flexibilita tvoří významnou
konkurenční výhodu společnosti DAKO-CZ.
Firma patří k významným zaměstnavatelům na
Chrudimsku, kde zároveň aktivně podporuje místní
komunitní život a přispívá na rozličné charitativní
projekty. Mezi nejvýznamnější, který navíc vybrali sami zaměstnanci, patří Andělské náramky pro
Nelu. Díky tomuto projektu získávají rodiče Nely
Kočárníkové prostředky na nákladnou léčbu dcery,
jež trpí vážným onemocněním mozku.

ELLIPSE vznikla jako módní oděvní značka pro
koncové zákazníky, ale postupně se přesunula na
B2B trh. Právě tento původ předurčil, že jejich produkce musí mít hlavně kvalitu a nápad. Jen tak si
váš brand lidé zapamatují a zanechá v nich pozitivní vjem. Mají propracovaný systém mezioperačních
a výstupních kontrol. Oděvy testují a sami je nosí.
Již více jak 20 let navrhují, vyvíjí a vyrábí kolekce
oblečení. Sídlo ELLIPSE, kanceláře, vývojová dílna
i sklady jsou ve Vsetíně a odsud zajišťují činnost po

celé republice. Mají zkušenosti i výborné technologické vybavení. Díky tomu mohou dnes dodávat
svým zákazníkům kompletní řešení od návrhu designu, přes vývoj a výrobu, až po logistiku.

Originálně, citlivě a na míru
Možná nemáte jasnou představu, jak by měl váš
merch vypadat, ale láká vás možnost jej mít a využívat? V naprostém pořádku. Pokud znáte vaši
cílovou skupinu, účel merchandisingu, budget a timing, o vše ostatní se v Ellipse postarají a sami vám
navrhnou koncept řešení. Často je takový počátek
spolupráce lepší a funkčnější, protože v Ellipse mají
zkušenosti a řeší podobné případy s různými klienty. Ví tedy, co může a nemusí fungovat. Rádi navrhnou ideu, produktové složení, design výrobků,
produkční možnosti, vzorování, výrobu, logistiku
a následné služby – třeba i marketingové podklady
(fotografie, texty) či dárkové balení.

Ekologicky a odpovědně
ELLIPSE dodává i ekologický merch, umí nabídnout společensky odpovědnou módu a dárkové
předměty z udržitelných materiálů, s minimální
ekologickou stopou.

Co můžete očekávat?
Kompletní služby ELLIPSE zahrnují dobrandování skladového textilu, doplňků i 3D předmětů,
zakázkovou malosériovou výrobu i velké produkce
v zahraničí. Vyrábí v ČR, EU a Asii. Destinaci výroby vybírají podle typu zakázky a preferencí zákazníka. A je potom na Vás, jestli chcete dodat vše
najednou, nebo zboží v ELLIPSE naskladnit a distribuovat postupně na místa, která zadáte. Výrobou
a dodávkou to ovšem nekončí. Umí nabídnout i speciální formy balení, fotoprodukci nebo přípravu položek k prodeji ve vašem e-shopu.
Služby Ellipse využívají značky jako ŠKODA
AUTO, UniCredit Bank, Geis, AC Sparta, Heineken,
Samsung, Kofola, Zetor, nebo Budějovický Budvar.

Firemní merch – jak se dnes říká
– je důležitou součástí marketingové
komunikace každé firmy

Úspěchy a roky silného růstu nezůstaly bez odezvy. V roce 2021 se DAKO-CZ stalo Firmou roku
Pardubického kraje, v letošním roce se může pyšnit
titulem Business Superbrands.

www.dako-cz.cz

Budování značky, vizibilita a firemní kultura –
bez nich se žádná úspěšná značka neobejde. Správným oblečením a vhodnými doplňky lze podpořit
povědomí o Vaší značce. Právě pro zákazníky, kteří
chtějí své firmě vtisknout jedinečnou identitu, je tu
ELLIPSE.
Kontakt: Jana Červenková
Tel.: +420 571 424 669, Mobil: +420 777 791 583
jana.cervenkova@ellipse.cz
www.ellipse.cz

Buďte nepřehlédnutelní,
buďte sví a mějte ten nejlepší
merch pod sluncem!
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Hotel Svornost

ROSSMANN

Jedinečné firemní akce uprostřed hor
Harrachov si jistě spojíte se světově uznávanými skokanskými můstky na Čertově hoře. Toto malebné městečko, ležící
u hranic s Polskem ve výšce cca 700 m nad mořem, bychom Vám chtěli spolu s ředitelem Wellness hotelu Svornost***
Ivanem Bäumlem představit jako lokalitu ideální pro firemní akce.

Harrachov celoročně splňuje všechny atributy
sportu, relaxace a zábavy. Představuje turistickou
destinaci obklopenou nádhernou krkonošskou
přírodou, proto právem patří mezi nejoblíbenější
horská střediska v České republice. V zimě si zde
přijdou na své milovníci sjezdového a běžeckého
lyžování, v létě vybízí místní příroda k výletům, ať
už pěším či cyklistickým. Nabízí se zde i řada dalších možností, jako je lanové centrum, bobová dráha, atd. V zimě i v létě jsou zde v provozu lanovky
a zubačka z Tanvaldu vede přes Harrachov až do
Polska.

Království relaxu a outdoorových aktivit
Wellness hotel Svornost*** se nachází uprostřed
přírody vzdálený pouze 5 min od centra města Harrachov. Svou kapacitou a polohou je vhodným místem k pořádání nejrůznějších akcí. Hotel disponuje
kvalitním zázemím pro pořádání kongresů, školení
či firemních akcí s kapacitou až 150 osob. „Naší velkou předností jsou bohaté zkušenosti s pořádáním
akcí různých velikostí i nad maximální kapacitu,“
uvádí ředitel hotelu a pokračuje ve výčtu služeb.
„Po náročných jednáních, programech potřebují
firmy neztrácet volný čas a využít ho maximálně
pro relax, outdoor, sport, poznání, adrenalin či nevšední zážitky. Díky širokému sportovnímu zázemí,

zkušenostem a znalostem místních podmínek jsme
schopni jim naplánovat a zajistit opravdu cokoliv.
Společně vždy s organizátorem firemního teambuildingu probereme jeho představy, sestavíme detailní
plán a zajistíme celou akci od pozvánek po závěrečné vyhodnocení. A že možností outdoorových aktivit je opravdu nepřeberné množství,“ vyjmenovává
příklady Ivan Bäuml, „čtyřkolky, kola a koloběžky,
běžecké a MTB závody, rafting na Jizeře (celodenní nebo půldenní výlety na raftech a kanoích),
tandem paragliding, lukostřelba (střelba z profesionálních reflexních luků a z profesionalní reflexní
kuše s optickým zaměřovačem), geocaching, survival – přežití v přírodě, večerní programy a hry na
filmové inspirace, strategické hry apod. Kromě toho
umíme zprostředkovat návštěvy lanového centra
Harrachov, kde je vkusné a praktické zázemí areálu
rozkládajícím se na ploše 5 500 m2, vertical parku
Harrachov s horolezeckou stěnou vysokou 10 metrů s převisem, bobovou dráhu Harrachov nebo třeba obří houpačku „BIG SWING“.“

Kapacita pro firemní akce
Pokud tedy uvažujete o menší či velké firemní
akci, Wellness Hotel Svornost*** pro Vás bude dobrým partnerem. Nabízí kapacitu 136 plně vybavených pokojů včetně vlastního sociálního zázemí.

Vnitřní hotelový bazén je největším v Krkonoších.
Hotel disponuje také vlastním wellness centrem,
saunou pro 8 osob, posilovnou, tělocvičnou, stolním
tenisem, billiardem i kadeřnictvím. Samozřejmostí
jsou parkovací stání i pro autobusy a v zimně udržování příjezdové silnice. Hotel zajišťuje také ski bus,
který 4x denně projíždí celým Harrachovem až do
Polska.
Pro konference, semináře, školení a firemní akce
je zde kromě 3 salonků pro 15 až 40 osob k dispozici
společenský sál s kapacitou až 150 míst dle uspořádání. Sál je vybaven promítacím plátnem, dataprojektorem, zatemněním oken, připojením Wi-Fi,
podiem, další technikou na vyžádání. Je možné ho
uzavřít mobilní stěnou s vlastním vchodem.

Požitky, zážitky, zábava – to je, oč tu běží
Na čem si hotel speciálně zakládá, je stravování.
Při sjednávání akce Vám nabídnou ukázkové formy
bufetů, rautů, menu či coffee breaků. Díky svým
letitým zkušenostem ale vždy navrhují speciální
složení stravování pro každého klienta – skupinu
samostatně. Zaručují nejen chutnost, čerstvost připravovaných pokrmů, ale i kvalifikovanost odhadu
množství připravovaného cateringu pro hladký průběh akce.
Požitek z krásného prostředí a chutné gastronomie Vám zde rádi obohatí o nejrůznější kulturní
a společenské vložky - živou hudbu, diskotéku,
taneční vystoupení, karaoke, karate, travesti či barmanskou show, pojízdné kasino, bingo, grilování na
letní terase aj.
A aby zážitky nejen z hotelu, ale i z Harrachova
byly úplné, hotel svým klientům rád zajistí prohlídku místní sklárny, pivovaru, hornického muzea
a bývalé hornické štoly, lyžařského, sklářského
nebo lesnického a mysliveckého muzea. To vše můžete kromě sportovního vyžití v Harrachově zažít.

Drogerie ROSSMANN

nadále upevňuje svou pozici na českém trhu
Síť drogerií ROSSMANN čítá téměř 4 500 prodejen na evropském trhu. V České republice jich v současnosti provozuje 160 a je zde nejrychleji rostoucí drogerií. V roce 2021 se její tržby v České republice v meziročním srovnání zvýšily
o 13 % na více než 4,55 miliardy Kč. Za poslední tři roky tak drogerie ROSSMANN rostla ve srovnání s konkurencí více
než dvojnásobným tempem. Rok 2022 pro koncern ROSSMANN navíc znamená dosažení významného jubilea 50 let
od svého založení panem Dirkem Rossmannem v Německu.
„Naším cílem je přinášet do nákupního procesu
nejmodernější technologická řešení i neustálé zlepšování zákaznické zkušenosti. Proto byl tento krok
pro nás letošní prioritou, nicméně nebyl směrem
k našim věrným zákazníkům jediný,“ komentuje
Marcela Syrovátková, vedoucí marketingu společnosti ROSSMANN a dodává: „Stejně jako jaro, bude
i letošní podzim u nás patřit věrnostní akci. A protože je krásné slavit společně, spouštíme 14. září
pro členy ROSSMANN CLUBu lákavou kampaň
s Freixenet, nejslavnějším výrobcem šumivých vín
typu Cava ve Španělsku, a věříme, že tak společně
oslavíme naše letošní jubileum.“

společnostmi Nutricia a CHEP využívá společnost
ROSSMANN ekologicky prospěšné paletové řešení.
Pronájmem sdílených modrých palet nejen zefektivňuje výrobní proces a promptně reaguje na výzvy
v logistice, ale zejména měřitelně přispívá k udržitelnosti celého dodavatelského systému.

www.rossmann.cz

ROSSMANN. A život je krásnější

Spuštění unikátního online prodeje
v prostředí vlastní mobilní aplikace
Společnost ROSSMANN chce i nadále svým zákazníkům nabízet tu nejlepší zákaznickou zkušenost a poskytovat jim každý den ty nejlepší nabídky
a nejširší drogistický sortiment. Na zlepšeních, která
vycházejí vstříc aktuálním podmínkám a požadavkům moderní doby, pracuje nejen v rámci svých kamenných prodejen, kde mimo jiné nadále pokračuje
v zavádění samoobslužných pokladen, ale i ve sféře
digitalizace. Svým věrným zákazníkům tak přináší
novou nákupní zkušenost v podobě možnosti online
nákupu v prostředí jim velmi známého a oblíbeného věrnostního programu ROSSMANN CLUB, který
má v současné době již téměř milion členů.

Krása má mnoho podob a jedna z nich je pomáhat si navzájem. Toho se drží drogerie ROSSMANN,
která se také řadu let velmi aktivně věnuje společenské odpovědnosti, kam spadá i charitativní činnost.
V roce 2022 tak pokračují další vlny velmi oblíbeného charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ,
od jehož spuštění se společnosti ROSSMANN ve
spolupráci se svými zákazníky podařilo věnovat na
pomoc nemocným dětem, seniorům a lidem v nouzi téměř 70 milionů Kč.

Udržitelnost a privátní značky
Drogerie ROSSMANN si zakládá i na kvalitě
svých produktů a na udržitelném podnikání. V rámci rozsáhlého sortimentu drogistického zboží tak
zákazníci mohou zakoupit i produkty od privátních
značek ROSSMANN, jako je například ISANA,
Babydream, Ideenwelt (Svět nápadů), enerBiO
a Alterra, přičemž poslední dvě zmiňované získaly
v ČR mezinárodní ocenění pečetí kvality GREEN
BRANDS za udržitelné podnikání. Ve spolupráci se

Wellness hotel Svornost Harrachov
512 46 Harrachov 46
Obchodní oddělení:
Veronika Podzimková
tel.: 00420 720 966 518
E-mail: veronika.podzimkova@hotelsvornost.cz

www.hotelsvornost.cz
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BRAND CONCEPT

BRAND CONCEPT

Zodpovědně s úsměvem
Claim ZODPOVĚDNĚ S ÚSMĚVEM provází agenturu BRAND CONCEPT od úplného počátku. Tehdy si zakladatelé řekli,
že se budou snažit být zodpovědní nejen ke svým klientům a jejich požadavkům, ale i ke svým zaměstnancům, dodavatelům a svému okolí. A tento cíl naplňují po celou dobu své jedenáctileté existence.
Srdeční záležitost - TERIBEAR

Mimo katalogové předměty nabízí agentura
i tailor made dárky – tedy návrhy a výrobu dárků
na zakázku přesně podle přání klienta. Finální
produkce je zadávána u specializovaných výrobců
v Evropě nebo v Asii. Klient tak dostává originální reklamní předmět, který přesně odpovídá jeho
požadavkům, barevnosti atd. a jasně se tak dokáže
odlišit od konkurence.
V průběhu svojí činnosti se společnosti
BRAND CONCEPT podařilo vybudovat silnou
pozici na domácím trhu a navázat dlouhodobou
spolupráci s významnými klienty, jakými jsou
například ŠKODA AUTO, SIEMENS, T-MOBILE,
NESTLÉ, MERCEDES, HARTMANN RICO, PPL,
ING a další.
Název agentury spojuje dvě klíčová slova podstatná pro její činnost. BRAND odkazuje na Brandýs nad Labem, kde má agentura od svého vzniku
kancelářské a logistické zázemí. Samozřejmě také
odkazuje na brand/logo klientů, pro které agentura
připravuje nové návrhy a nápady. BRAND CONCEPT se snaží, aby byla jejich práce systematická
a jednotlivé návrhy tak mohly tvořit určitý CONCEPT, tedy mohly na sebe navazovat a časem tvořit například větší celky/kolekce.
Agentura se specializuje na reklamní předměty
a firemní dárky. V její nabídce je více než 30 000
katalogových reklamních předmětů od předních
evropských distributorů v různých kategoriích.
Od psacích potřeb, přes sportovní vybavení, outdoorové vychytávky až po například značkový textil.
Mezi těmito předměty je možné najít i výrobky
předních světových značek, jako jsou Victorinox,
Moleskine, Parker, Watermann, Samsonite,
Philips, Slazenger, Thule atd.

Kolekce TERIBEAR limited edition, kterou
BRAND CONCEPT připravuje ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, je pro společnost srdeční záležitostí. Na trh se podařilo uvést kolekce
dárků, díky kterým mají firmy možnost podpořit
opuštěné a znevýhodněné děti. Při přípravě na
těchto kolekcích spolupracovala agentura BRAND
CONCEPT s designéry a držiteli Grand Czech
Design Vladimírem Žákem, Romanem Vrtiškou,
Rony Pleslem nebo přední českou návrhářkou Klárou Nademlýnskou. Díky kolekcím TERIBEAR limited edition se podařilo celkem získat částku převyšující 1 850 000 Kč na podporu dětem, kterým
pomáhá Nadace Terezy Maxové dětem. BRAND
CONCEPT si také váží práce neziskových organizací Člověk v tísni a Paměť národa, proto se snaží
i jejich činnost dlouhodobě podporovat.

Eshopová řešení & fullservis
V Brandýse nad Labem má BRAND CONCEPT
zázemí pro transferový potisk a kompletní balicí
a logistické služby. Samostatnou kapitolou, ale
také trendem, je přechod do online světa i v reklamních předmětech. BRAND CONCEPT nabízí klientům vlastní eshopová řešení, která jsou
kompatibilní například i se systémem SAP nebo
MEPLATO. Tato řešení mohou klienti využít pro
nákup i distribuci reklamních předmětů přes B2B
kanál (distribuce na pobočky, OZ atd.), ale i pro
distribuci například ke svým zaměstnancům nebo
koncovým zákazníkům (B2C).
BRAND CONCEPT nabízí pod jednou střechou
svým klientům full servis v oblasti dárkových a reklamních předmětů (B2B nebo B2C eshop, kvalitní
kreativu, produkci samotných dárků, dárkové balení, kompletaci zboží pro další distribuci po ČR
i Evropě, uskladnění).

„Zodpovědně“ bylo v době vzniku
nadčasové, dnes nutné
Již od začátku se BRAND CONCEPT snaží do
své práce zahrnout i koncept udržitelnosti, který

se dnes stal z módního trendu v podstatě standardem. Jednatele společnosti, Ondřeje Hrušky,
jsme se zeptali, jak tuto cestu udržitelnosti naplňují?
„V aktuální nabídce máme cca 20 % výrobků
z recyklovaných nebo snadno rozložitelných materiálů. Portfolio prodávaných značek jsme rozšířili o značky NEUTRAL, IMPACT a kolekci dárků WOW. Pro výrobu textilu značky NEUTRAL
platí nejvyšší sociální, etická a ekologická kritéria. Udržitelná kolekce WOW představuje reklamní dárky vyrobené cirkulárním nebo 100%
FairChain způsobem. Značka IMPACT, se specializuje na 100% sledovatelnost recyklovaných
materiálů a maximální úsporu spotřeby vody při
samotné výrobě. Je to nové, moderní, inovativní,
udržitelné a... především zelené!
Vzhledem ke stále většímu zájmu o BIO
a FAIRTRADE výrobky zařazujeme do své nabídky i reklamní předměty v této kvalitě především od českých regionálních výrobců, malých
rodinných firem nebo chráněných dílen. Za to
nejjednodušší, co můžeme udělat, považujeme
důslednou recyklaci odpadu ve svém skladu
a využití recyklovaných spotřebních materiálů,“
uvádí v závěru výčtu ohleduplných aktivit k životnímu prostředí Ondřej Hruška.

Stále nové invence
Kde bere tým BRAND CONCEPTu neustálé inspirace a motivace? „Naše společnost se pravidelně účastní zahraničních veletrhů v Evropě i Asii,
kde jsme schopni sledovat trendy, přenášet je do

své nabídky a zároveň navazovat nové dodavatelské vztahy. I díky těmto pravidelným návštěvám
veletrhů (ne vše se stále zvládne přes internet) je
náš tým schopen zadat klientům výrobu speciálních reklamních předmětů od Skandinávie, přes
celou Evropu, Turecko, Indii až po východní Asii“,
prozradil nám jednatel společnosti.

S úsměvem
„I po 11 letech nás naše práce baví a stále se snažíme, aby vše běželo s úsměvem, což nás utvrzuje,
že jdeme správnou cestou. S Brandýsem nad Labem
jsme úzce spjatí od úplného začátku, proto se snažíme každý rok podpořit i lokální aktivity z oblasti
kultury, sportu nebo volnočasových aktivit dětí, ať
se jedná o Městskou knihovnu, kino, Festival sportu
nebo organizaci Skaut či Sokol“, dodává závěrem
Ondřej Hruška.

A čím se mohou pochlubit?
Rok 2021 byl pro společnost BRAND CONCEPT
nejúspěšnější, ale i nejtěžší v historii. Společnost
se stala v tomto roce ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM
oborové soutěže HVĚZDA 3D REKLAMY. Celkem
v této soutěži získala již 16 ocenění. Dokázali uspět
napříč jednotlivými kategoriemi (reklamní textil,
manažerský dárek, aplikace loga, reklamní gastronomie…), což jim potvrdilo, že soustředit se na široké portfolio výrobků je správné rozhodnutí a že
jsou tak schopni v celé šíři sortimentu držet krok
s konkurencí.
V roce 2021 BRAND CONCEPT získal i ocenění
Czech Business Superbrands 2021 a spustil vlastní
tiskové zázemí pro transferový tisk na textil. I přes
velmi složitou situaci s pandemií covid-19 v roce
2021 se agentuře podařilo zvýšit obrat o 30 % oproti roku 2020.
Reklamní předměty z Brandýsa se objevují
v distribuci u klientů nejen po celé Evropě, ale
i Asii, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Dárky od
BRAND CONCEPT dělaly radost na MS v hokeji,
Tour de France, Vueltě. V BRAND CONCEPT připravili dárky například i pro České předsednictví
EU 2022 nebo pro Cirque de Solei.
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Isotra

30 úspěšných let stínění... ISOTRA
Před 30 lety stáli u zrodu oboru stínění v České republice a byli přímými svědky jeho rozkvětu. Dva švagři, Ing. Erich
Stavař a Ing. Bohumír Blachut, se rozhodli využít příležitosti a zkusit štěstí v soukromém sektoru. Přední současný
tuzemský výrobce a dodavatel stínicí techniky, společnost ISOTRA a.s., vznikla v roce 1992 jako malý rodinný podnik.

Zleva:
Erich Stavař,
Lýdie a Bohumír
Blachutovi
V prvních letech svého fungování se zaměřovali
na montáž těsnění do oken a velkoobchod s těsněním, proto nově založenou společnost pojmenovali
ISOTRA. Název vznikl jako složenina zkratek: ISO
jako „izolace“ a TRA jako „trade“, tedy obchod.
Vzápětí zakladatelé firmy zaznamenali u svých zákazníků vysokou poptávku po žaluziích, na něž se
tehdy čekalo až dva roky. Rozhodli se tedy zaplnit
mezeru na trhu a začali s produkcí tohoto nedostatkového zboží.

Jak se během 30 let obor
stínicí techniky proměnil?
„Obor se proměnil až neuvěřitelně,“ vzpomíná na začátky Erich Stavař. „Představte si, že před
30 lety byly dodací lhůty na běžné interiérové žaluzie s ovládáním na šňůrku či táhlo téměř dva roky!
Tato „díra na trhu“ pro nás byla jasným signálem
a výzvou začít v oboru podnikat. V první vlně jsme
tedy vybudovali síť zákazníků pro montáž těchto
běžných interiérových žaluzií. Velký boom přinesly
výměny zastaralých oken za moderní plastové, eurookna a AL okna. S tím souvisela montáž nových
typů interiérových žaluzií – přišlo řetízkové ovládání, objevily se vertikální žaluzie a textilní roletky.
Další velké změny pak přinesla výroba exteriérové
stínicí techniky, zejména venkovních žaluzií. Jedná
se o nejefektivnější typ zastínění, především z hlediska termoregulace. Postupně jsme začali vyvíjet
také screenové rolety, markýzy... Tento celosvětový
trend vlastně trvá doposud stejně jako vlna takzvaného „outdoor living“. Lidé mají potřebu trávit co
nejvíce času venku v přírodě, na terase. S tím souvisí i rostoucí poptávka po bioklimatických pergolách
včetně screenových rolet.

Jaké jsou trendy ve stínicí technice
Dnešní zákazník je daleko více náročným a informovaným o produktech a službách, které jsou
nabízeny na trhu, než v době začátků podnikání

ISOTRY. Došlo také k zásadním změnám v preferencích od interiérové stínicí techniky k exteriérové
stínicí technice. Díky stále rostoucí potřebě být co
nejvíce venku v přírodě, na terase zahájila ISOTRA
výrobu bioklimatických pergol ARTOSI. Dle zakladatelů společnosti trend exteriérové stínicí techniky
a outdoor livingu bude pokračovat. S tím souvisí celosvětový růst trhu pro venkovní žaluzie, screenové
rolety, bioklimatické pergoly. Standardním řešením
se stanou „inteligentní systémy ovládání a řízení
nejen stínicí techniky“ a to pro administrativní
budovy, komerční stavby a rodinné domy. Proto
se v současnosti firma zaměřuje na automatizaci
ve výrobě, robotiku a další projekty. Pro ISOTRU
je důležitá také problematika životního prostředí.
Stínicí technika, a zejména exteriérová stínicí technika, velice úzce souvisí s energetickými úsporami
budov a domů, a to jak v letním, tak zimním období.
V letním období významně chrání interiéry budov
před přehříváním a nutností používat nákladné
klimatizační jednotky. V zimním období zabraňuje
zbytečnému úniku tepla a vyzařování z interiéru do
venkovního prostředí.

30 úspěšných let… jak dál?
„Samozřejmě je před námi řada nových cílů,“
uvádí Bohumír Blachut. „V podnikání se nelze nikdy zastavit. V současné době investujeme do pořízení a rozvoje nových výrobních prostor v Bruntále
o rozloze větší než 7 000 m2. Tyto prostory budou
primárně sloužit k rozšíření výroby bioklimatických pergol ARTOSI. Z důvodu rozvoje trhu bioklimatických pergol připravujeme další modifikaci
pergoly ARTOSI – boční zasklení pergoly a technologické inovace. Vzhledem k rostoucí poptávce
připravujeme výrobu krytého garážového stání,
kdy využijeme stávající provedení pergoly s úpravou střešní konstrukce. Naším cílem je výrobu optimalizovat, automatizovat a umožnit tak výrazné
navýšení výrobních kapacit. Dlouhodobým cílem

je zvýšení tržního podílu na klíčových exportních
trzích a rozvoj partnerské sítě v České republice.“

Když stínění pomáhá nejen proti slunci
Lýdie Blachutová, finanční manažerka společnosti ISOTRA, která také stála u zrodu společnosti,
k ohlédnutí za třiceti lety existence dodává: „Naše
společnost pochází a působí v Opavě. Když se někomu daří, měl by pomáhat. Proto podporujeme
Slezský fotbalový klub Opava a Basketbalový klub
Opava. Stali jsme se také jedním z hlavních partnerů extraligového hokejového klubu Rytíři Kladno. V rámci AHL máme také svůj hokejový tým
HC ISOTRA a v rámci amatérské kuželkářské ligy
máme ISOTRA tým. Pořádáme rovněž mezinárodní
amatérský tenisový turnaj. Jsme vstřícní i k charitativním akcím. Podporujeme zejména těžce nemocné lidi a handicapované děti. Zdravotně postiženým pomáháme i co se týče stínicí techniky.

A co by majitelé popřáli
společnosti do dalších let?
„Protože firma je jako živý organismus, tak hodně zdraví. Pak také štěstí při rozhodování, pevnou
ruku při realizaci, hodně trpělivosti v obchodování,
moře nápadů ve vývoji, neutuchající elán ve výrobě a kvetoucí spolupráci napříč všemi odděleními,
která se odrazí na spokojenosti našich zákazníků.
Ať je tohle všechno protkáno optimismem, vzájemným respektem a přátelskou atmosférou. Nechť se
z našich zákazníků stále více stávají naši přátelé,“
přeje si Lýdie Blachutová, finanční manažerka společnosti ISOTRA.

www.isotra.cz
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Vánoční lucerničky

Poliklinika IPP

Někteří z vás si možná vzpomenou na malinkaté lucerničky, které osvětlovaly vánoční stromky rodičů či babiček. Ty se
původně začaly vyrábět kolem roku 1970 v bývalém Československu. Bratři Dalibor a Martin Peklákovi prostřednictvím
své firmy DAMAPEK, s.r.o. vrátili na stromečky toto tradiční osvětlení, vylepšené novými technologiemi.
Když byl Dalibor malý kluk, moc si přál mít takové kouzelné lucerničky,
které viděl u kamarádů na vánočním stromečku, ale ty už se v té době nedaly nikde sehnat. Jejich výroba totiž skončila někdy kolem roku 1994. Pak ale
jednoho dne objevil staré a nekompletní lucerničky na půdě u tety a ona mu
je darovala. Se svým bratrem je v průběhu let zkoušeli zprovoznit, ale nedařilo
se jim. Na pár let na ně dokonce zapomněli, ale ne napořád. Přivést lucerničky
na svět bylo složité; neměli žádné zkušenosti, navíc měli oba svou práci, která
je živila. Ale časem se z třiadvacet let trvajícího dětského snu stala v roce 2017
skutečnost.
To byl totiž rok, kdy Dalibor a jeho bratr Martin, který vymyslel a zhotovil
všechny výrobní stroje a nástroje, vyrobili první limitovanou edici lucerniček.
Založili společnou firmu, několik let vymýšleli, plánovali, zkoušeli, zajistili si
průmyslový vzor. Neodradila je hromada zákonů a norem, legislativní problémy,
plno strastí, které u nás každý živnostník musí vytrpět, ale nenechali se odradit.
A kýžený výsledek snahy se dostavil.
Již 5. rokem toto krásné české vánoční, ručně vyráběné osvětlení, lucerničky
firmy DAMAPEK s. r. o., rozjasňuje vánoční stromečky.

Zdravotní péče může být
zaměstnaneckým benefitem
Dnešní moderní člověk chce mít zajištěny všechny služby kvalitně a týká se to i zdravotní péče. Očekává od českého
zdravotnictví, že se bude starat nejen o odstranění náhle vzniklých zdravotních problémů a příznaků onemocnění, ale
vyžaduje i dlouhodobou zdravotní péči lékaře, který ho dobře zná a bude dbát i na zpomalení procesu stárnutí a rozvoje přidružených onemocnění. Komplexní péči již od roku 1996 poskytuje soukromé zdravotnické zařízení Poliklinika
IPP. Nabízí pacientům kvalitní zdravotnické služby hrazené pojišťovnou, ale umožňuje i připlacení za prémiový servis.
Spolupráce s firmami
ve zdravotnické péči o zaměstnance
Poliklinika IPP disponuje i jakousi nadstavbou nad
praktickými lékaři – úsekem pracovně lékařské péče.
Jedná se o administrativní pomoc firmám při dohledu
nad zdravím zaměstnanců. „Na základě potřeb našich
klientů stanovíme individuální nabídku, jejíž součástí je i správa a evidence zaměstnanců a veškerých
pracovnělékařských prohlídek v našem IT systému,“
vysvětluje outsourcingovou službu pro firmy Adam
Zaydlar, ředitel polikliniky IPP. „Hlídáme lhůtníky,
vstupní, výstupní a periodické prohlídky, zajišťujeme
objednávání zaměstnanců. Naši operátoři komunikují směrem k lékařům i zaměstnancům.“

mezi sebou na jeden napájecí adaptér. Na velký stromek lze nakoupit více sad,
které se mezi sebou snadno spojí.
V Čechách jsou k objednání na www.vanocnilucernicky.cz a na Slovensku na
www.vianocnelucernicky.sk. V příštích letech by firma postupně ráda rozšířila
export i do dalších států EU.

Retro ozdoby na vzestupu
Dílo se podařilo, ale Dalibor si vzpomněl i na krásné retro ozdoby z doby
1. republiky, které pamatoval z půdy od babičky. Proto nelenil a oslovil s nabídkou spolupráce české výrobce skleněných ozdob, jednoho ze Vsetína, druhého
z Poniklé. Oba se nyní podílejí na dodávce polotovarů i celých ozdob, které
DAMAPEK s. r. o. nachystal už pro loňské Vánoce. Nově vznikající retro ozdoby jsou detailně propracované, a některé vznikají dokonce dle vlastního návrhu
Dalibora. Stejně jako lucerničky, i ozdoby si získávají mnoho příznivců. Ale ani
toto bratrům nestačí. Aby uspokojili ještě širší spektrum zákazníků, nabízí letos
nejen tradiční, ale i moderní ozdoby, které se vyrábějí ručně, v dílně na Valašsku.
Každá z nich je unikátní originál.

Lucerničky jako dárkové předměty s firemním logem.

Tradice obohacená inovacemi
Kouzlo původních lucerniček vylepšili bratři implikací nových technologií.
Elektroinstalace funguje na bezpečných 12 V, namísto původních 220 V, šroubovací žárovičky nahradili vyměnitelnými úspornými LED diodami s dlouhou
životností, inovovali zapojení světelného řetězu, aby v případě poruchy zhasla
právě jen ta jedna porouchaná lucernička, přidali delší přívodní kabel kvůli dostupnosti k elektrické zásuvce a vymysleli možnost propojení řetězů lucerniček

34

Kouzelné lucerničky, které kluci vracejí na vánoční stromky, teď přinášejí do
mnoha rodin romantické vzpomínky na dětství. Jsou čím dál oblíbenější, a to
v Česku i na Slovensku. Stejně tak dělají radost i jako jedinečné dárkové firemní
předměty! Mohou být v obalech s logem zadávající firmy.

www.vanocnilucernicky.cz
www.vianocnelucernicky.sk

Historicky první budova Polikliniky IPP se nachází na Legerově ulici poblíž náměstí I. P. Pavlova
v Praze. Začínala jako neurologické centrum, ale
časem se rozrostla na polikliniku s nejrůznějšími
lékařskými specializacemi. Dnes nabízí služby
od praktika po širokou škálu specialistů. K tomu
postupně přibývala další centra jako fyzioterapie
v Myslíkově ulici, chirurgie a ortopedie v Kartouzské nebo třeba Ústav sportovní medicíny v Brně. Na
konci loňského roku Poliklinika IPP koupila jako
dceřinou společnost THE CLINIC MEDICAL s. r. o.
a letos znatelně rozšířila své pole působnosti dovršením akvizice léčebného sanatoria PRO SANUM
a. s. Impulzem k akvizici obou společností bylo rozšíření jednotlivých specializací a možnost nabídky
prémiové péče. Čerstvá akvizice pro Polikliniku IPP
znamená definitivní přesun ze segmentu malých
poskytovatelů do sektoru významných hráčů na
poli zdravotnických zařízení ambulantního typu.
Rozšíření lokální působnosti, počtu pracovišť i kvalifikovaného personálu podle ředitele polikliniky IPP,
Adama Zaydlara, povedou k usnadnění komunikace například s některými smluvními partnery.

Prémiová zdravotnická péče
jako zaměstnanecký benefit
„Za správný trend doby považuji,“ uvádí Adam
Zaydlar „že si firmy již uvědomují, že pouze zdraví zaměstnanci jsou pro ně přínosem. Naše služby
jsou pak často zařazovány do skupiny zaměstnaneckých benefitů pro vyšší a střední management,
v některých případech i pro všechny zaměstnance
(například fyzioterapie, nepovinná očkování nebo
preventivní screeningy přímo na pracovišti). Vyšší-

mu managementu dnes již firmy chtějí poskytovat
extra benefit, proto pro ně máme přesah do prémiové péče. Pod názvem Skutečný lékař je nad rámec
standardních služeb praktického lékaře vytvořen
i nadstandardní program “Skutečná péče”, kdy
klientům poskytneme vše, co potřebují, aby bylo
o jejich zdraví dokonale komplexně postaráno. Jde
o individuální program plánování a kontroly jejich
zdraví. Vrcholový management firem může využívat preventivní i navazující specializovaná vyšetření
včetně mnoha dalších výhod. Naši lékaři poskytující
prémiovou péči sídlí v budově Florentina a klientům
jsme schopni nabídnout nejrůznější i individuální
screeningové nebo fyzioterapeutické balíčky. Například mají nárok na komplexní preventivní vyšetření
1x ročně a lékaři na ně mají vyhrazeno více času.“

Zájemci se mohou obracet přímo
na recepci „Skutečného lékaře“
Tel.: 772 000 112
Více informací na www.skutecnylekar.cz
nebo na www.poliklinikaipp.cz
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Caltha

HP

CALTHA česká kosmetika z přírody

kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit bez dalších
nákladů. Pokud v některém měsíci vytisknete méně
stránek, nevyužité stránky se převedou do dalšího
měsíce. Chcete během měsíce tisknout větší objemy? Plán můžete jednoduše změnit. Ušetříte díky
nastavení služby HP Instant Ink. Barevné výtisky
stojí stejně jako černobílé, takže můžete tisknout
třeba barevné fotografie, jak se vám zlíbí.

Caltha je česká značka přírodní kosmetiky. Před více než deseti lety uvařila její zakladatelka Michaela
Vaněčková svoje první mýdlo. CALTHA přírodní kosmetika s. r. o. dnes však už nevyrábí jen mýdla, ale
nabízí produkty pro péči o celé tělo, pro zdraví a krásu celé rodiny i domácích mazlíčků. Tato kvalitní
česká přírodní kosmetika vzniká v srdci Hané s láskou, pečlivostí a nadšením. V současnosti žije projektem nového sídla firmy s vlastním pozemkem v malé vesničce Tovéř v krásné krajině pod Svatým
Kopečkem u Olomouce, kde vznikne i ekologické vzdělávací centrum pro děti.
Název kosmetiky Caltha je z latinského jména
pro blatouch. Michaela Vaněčková ho zvolila proto, že to byla oblíbená kytička její maminky, název
je tedy vzpomínkou a památkou na ni. Maminka
s ní chodila na zahradu a na procházky a vyprávěla jí o rostlinách. Odtud asi pramení vášeň a láska
k přírodním ingrediencím, kvůli které opustila
slibně našlápnutou kariéru na akademické půdě,
kde naposledy působila jako prorektorka soukromé vysoké školy. Toto povolání ji naučilo dohledávat si prameny, a tak nastudovala spousty starých
knih a původních receptur o bylinách a přírodních
ingrediencích. Studium klavíru na konzervatoři
ji zase naučilo houževnatosti a výdrži, což se také
zúročilo ve vývoji vlastní kosmetiky. Od prvních pokusů uplynuly čtyři roky a zakládá firmu, do které
se postupně zapojila celá její rodina. Dnešní Caltha
se rozrostla na 8 zaměstnanců a dvě provozovny.

Blahodárné účinky přírodní kosmetiky
Ingredience kosmetiky Caltha jsou získávány
pouze z ověřených zdrojů nejvyšší kvality. Prioritou
je výroba takových produktů, které svědčí naší po-

Bez obalů
Příroda pomáhá kosmetice Caltha, ona zase jí.
Protože výrobce cítí zodpovědnost za životní prostředí, podporuje projekt bezobalového prodeje
a své produkty nabízí v prodejnách tohoto typu po
celé republice. Při nákupu produktů Caltha v bezobalových prodejnách si naplno užijete hýčkání
výjimečnou kosmetikou a současně eliminujete
produkci odpadu z jednorázových obalů.

Kosmetika pod značkou klienta

kožce a které ji pomáhají s regenerací. Proto jsou do
přírodních mýdel přidávány prospěšné látky, jako
jsou například sladkovodní řasy chlorela a spirulina obsahující obrovské množství chlorofylu. Jiná
mýdla pak obsahují třeba včelí vosk, který pokrývá
kůži jemným filmem a chrání ji před nepříznivými
povětrnostními podmínkami. Další blahodárnou
složkou je med, který kůži zvláčňuje a hydratuje.
Ve všech nabízených mýdlech jsou používány pouze rostlinné oleje z kvalitních zdrojů, které mají
příznivé účinky na pokožku. Kokosový olej navíc
chrání organismus před nepříznivými vlivy počasí
a udržuje pokožku pevnou a hladkou. Olivový olej
k tomu dodává vláčnost a hebkost. Celistvost mýdla
podporují esenciální oleje, které propůjčují mýdlům vůni a životní sílu rostlin.
„Dodnes se snažím při výrobě všech produktů
vyhnout syntetickým ingrediencím a naopak dodávám do produktů přírodní látky bez chemického
ošetření,“ vypráví o své kosmetice Michaela. Bylinky i ostatní látky jako med, včelí vosk, kozí mléko
či silice pořizujeme z ověřených zdrojů. Mýdla vyrábíme podle staré receptury našich předků. Obsahují pouze přírodní zdroje – užitečné přísady, které
pečují o naši pokožku.“ To, že přírodní mýdlo může
být i uměleckým dílem, je díky přírodním hlinkám
a minerálním oxidům, které mýdlo krásně a užitečně obarví.

Firemní zakázky dnes pro Calthu znamenají
významnou část podnikání. "Firmy naše produkty
rády dávají svým zákazníkům, nebo zaměstnancům
jako dárky. Často také klientům dodáváme produkty Caltha pod jejich značkou, nebo vyvíjíme celé
produktové řady na přání. V posledním případě
jde samozřejmě o složitější proces, který zahrnuje
i certifikaci produktu, a tedy o dlouhodobější spolupráci," uvedla Michaela.

Caltha přijímá objednávky
na vánoční dárky a zakázkovou výrobu.
Kontaktujte, prosím, jednatele společnosti,
Jiřího Vaněčka, který Vám poskytne více informací.
obchod@caltha.cz • www.caltha.cz

36

Předplatné je cestou k loajalitě zákazníka

Předplatné: trend dnešní
doby pro růst značky?
Známe to všichni – předplatné Netflix, HBO, Spotify, nebo lokální společnost,
která nabízí denně doručení obědu, svačiny a večeře v krabičce. Předplatné
se stává stále častěji součástí našich životů. Podle výsledků průzkumu společnosti GFK z května 2022 v České republice máme v průměru 4 předplacené služby. Před rokem změnila český trh společnost HP Inc. a začala nabízet náplně do domácích tiskáren formou předplatného HP Instant Ink. Jedná
se o chytrý způsob tisku, který šetří čas a peníze. Zákazník si nebude muset
kupovat inkoust nebo se bát, že mu dojde –automaticky a vždy včas s předstihem dostane domů novou kazetu a taky obálku na bezplatnou recyklaci
prázdných kazet, pomáháte zároveň chrání životní prostředí.
Změny nákupního chování zákazníků a dynamika trhu, resp. zpomalování růstu, vytvářejí tlak,
aby značky hledaly inovativní způsoby, jak udržet
zájem zákazníka, svůj podíl na trhu, obrat, zaměstnance atd. Univerzální řešení neexistuje, strategie
se můžou zaměřit např. na inovace do rozšíření
portfolia a uvedení nových produktů nebo služeb,
změny v distribuci nebo třeba cenové strategie – slevy v nejrůznějších formách výprodejů vánočních,
letních, jarních, víkendových nebo Black Friday.
V časové perspektivě jsou cenové akce nejspíš nejrychlejší způsob, jak reagovat, vždyť takový vývoj
produktu nebo služby je komplexní a finančně náročný proces, takže v retailu již léta pozorujeme
různé snahy jak „kreativně“ zabalit cenově zvýhodněnou nabídku – ve své podstatě prodej produktu
nebo služby se slevou. Z pohledu značky a její hodnoty je tohle past, ze které se těžko dostává, pokud
nejste společnost, které si za své hodnoty a misi zvolila diskontní prodej za co nejvýhodnější ceny pro
zákazníka. Předplatné může představovat způsob
akvizice nových zákazníků u stávajícího produktu
nebo služby – když zákazník platí nízký měsíční poplatek, představuje to psychologicky pozitivní motivaci k nákupu, defacto jako u slev, akorát v tomto
případě je to výhra jak pro zákazníka, tak pro značku a nabídka se logicky rozšiřuje. Podle průzkumu
společnosti GFK mají čeští zákazníci předplacenou
nejčastěji kabelovou televizi, internetové připojení,
služby VoD (video on demand), noviny nebo časopisy, hudbu, sport, jídlo nebo kosmetiku.

Náplně do domácích tiskáren
formou předplatného HP Instant Ink
Za první rok si předplatné HP Instant Ink rychle
našlo řadu předplatitelů a je jasné, že podobné služby jsou budoucností. Jak předplatné tisku funguje?
Vyberete si plán tisku podle toho, kolik stran měsíčně tisknete. Neplatíte tedy za náplně, ale za vytištěné stránky. Měsíční poplatek zahrnuje inkoust, jeho
pohodlné doručení a recyklaci. Nejlevnější plán na
tisk 10 stran měsíčně pořídíte za měsíční poplatek
29 Kč (pro srovnání kazety do tiskáren pořídíte řádově za několik stovek korun v závislosti od modelu tiskárny a typu kazety). Pokud nevíte, kolik toho
vytisknete, žádné starosti. Zvolený plán můžete

S výraznou marketingovou komunikací byla
v červnu na český trh uvedena streamovací služba
Disney+, měsíční předplatné 199 Kč je stejné jako
Netflix basic nebo HBO Max. Disney+ má ambice
růst na úkor konkurence, co se mu v globálním kontextu daří. Aktivně se snaží získat české zákazníky
i levnější Voyo nebo Skylink s nově vytvořeným
sportovním kanálem CANAL+ Sport pro Českou
republiku a Slovensko.
Ale revoluční není jenom předplatné tisku – nečekal bych to třeba u vína, ale rodinné vinařství
Skoupil na Moravě nabízí předplatné prémiových
vín. Vyberete si počet lahví a délku předplatného,
každý měsíc dostanete balíček s limitovanými a sezónními víny. Předplatné začíná na 2 lahvích za
458 Kč měsíčně a nejkratší předplatné jsou 3 měsíce. Nebo společnost BMW začala ke svým vozům
nabízet předplatné v rámci služeb ConnectedDrive.
Můžete si předplatit některé funkce, jako např. vyhřívaný volant, sedadla, adaptivní tempomat nebo
Apple CarPlay. Zákazník se nemusí bát, že si tyto
prvky výbavy nevybral před objednáním vozu.
V případě objednání vyhřívaných sedadel dostáváte první měsíc zdarma, následně vás každý další
měsíc vyjde přibližně na 440 korun.
Automobilový koncern Stellantis přepokládá,
že předplatné jednotlivých výbav na určité období
jako nový byznys model jim může vydělat neuvěřitelných 559 miliard korun! Můžeme očekávat, že
v následujících letech se služby předplatného stanou u většiny automobilek běžnou záležitostí.
Příležitosti jsou všude kolem a pokud se základním strategiím pro růst své značky systematicky
věnujete, tak jich můžete identifikovat hodně. Stále
častěji se můžeme potkat s označením tzv. Growth
marketing, kde je klíčové využití dat a technologie
k efektivnímu, udržitelnému a podstatnému zlepšení marketingových výsledků. Cílem není jen získávání zákazníků, ale také jejich udržení vytvořením
loajálních zákazníků, kteří sdílejí hodnoty vaší společnosti.
Marek Sojak, Country marketing manager
HP Inc. Czech republic
www.hp.cz/instantink
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Co chtějí vaši zákazníci?

Odpověď najdete v jejich podvědomí
Výzkumníci z agentury Behavio umějí nahlédnout do vašeho podvědomí a vše dovedou přetavit v cenná data. Jak to
dělají, k čemu to je dobré a proč je tento přístup lepší než klasická dotazníková šetření?

talentový portál založený na hodnotách
„Diverzita plodí nové myšlenky, ale musí být jedna linka, která tým protíná.“
Tomáš Zrubecký a Pavel Šimek z platformy Supertalent
Snem Tomáše Zrubeckého bylo mít vlastní firmu. A to se mu povedlo s projektem Supertalent.
Zatím jste o Supertalentu neslyšeli? Jde o umělou
inteligenci, která najde potenciálního zaměstnance
shodujícího se s týmem a firemní kulturou.
“My všichni trávíme v práci cca 1/3 svého života.
Pokud nejsme v práci spokojení, má to dopad na
zbylé 2/3 života, z čehož: 1/3 je spánek a zbylá 1/3 sociální život s rodinou a přáteli.”

Jak Supertalent vznikl?
Jako reakce na problém spočívající v přístupu
leadershipu k zaměstnancům a fungujícímu osobnímu souznění mezi kolegy a firemní kulturou,
popisuje Zrubecký, který Supertalent založil v roce
2020. Rozjezd financoval se spoluzakladateli a letos
se do týmu aktivně připojil investor Pavel Šimek,
který si Supertalent našel skrze startupovou platformu Busyman.cz.

Behavio / DOX2021 © Anna Šolcová

Co vedlo Pavla Šimka stát se investorem
a investovat právě do Supertalent?

Denně uděláte až 600 různých rozhodnutí. Některé zdroje říkají, že jich je dokonce mnohonásobně více. Že si jich nejste vědomi? To je v pořádku.
Kdybyste měli všechna dělat vědomou rozvahou,
zabralo by vám to spoustu času, a navíc byste spotřebovali obrovské množství energie. Jenže to se
neděje. Jak je to možné?
95 procent rozhodnutí – včetně těch nákupních,
kdy vybíráte mezi různými produkty – se odehrává
nebo připravuje ve sféře rychlého myšlení. Děje se
podvědomě, ve zlomcích vteřiny, na základě rychlého vybavování emocí a asociací. Odehrává se
zejména ve vašem limbickém systému a důležitou
roli v něm hrají evolučně osvědčené algoritmy pro
mozek.
Problémem marketingového výzkumu je, že se
na tato – většinová – rozhodnutí nikdo lidí neptá.
Místo toho se nejčastěji setkáte s klasickým dotazníkem, který se zaměřuje na pomalé myšlení. Během
něj zapojujete abstrakci, logiku a vědomou úvahu.
Jenže přesně k takovému způsobu uvažování při
nákupech většinou nedochází.
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Byl to přirozený vývoj, vnitřní motivace, že bude
mít něco svého, bude moci přispět zkušenostmi, ale
nechtěl mít vše na svých bedrech. Prostřednictvím
Busyman Angel Clubu našel projekt Supertalent
a zhmotnil tak investici ve známém slovním spojení
“smart money”.

V čem se Supertalent liší
od ostatních job portálů?
Poskytuje vysokou relevanci uchazečů, která
na běžných portálech činí 15 až 20 %, čímž proces
hledání uchazeče násobně zefektivňuje. Algoritmus
využívá umělou inteligenci a chytrou psychometrii
a dokáže extrémně dobře cílit. Zkoumá 343 různých
datových bodů, testuje společné hodnoty či osobnosti. Výsledek není založen pouze na dosavadních
zkušenostech, ale zejména na předpovědi, zda uchazeč zapadne do firemní kultury. Takoví zaměstnanci
jsou spokojení, více produktivní než ti nespokojení.
Snižuje se míra fluktuace, stojící nemalé peníze spojené s hledáním a zaškolováním nových zaměstnanců. K testování využívá behaviorální testy.

Co behaviorální testy o uchazeči prozradí?
Od uživatelů dostává Supertalent zpětné vazby,
že jim behaviorální testy poskytly za poslední dobu
nejlepší uživatelskou zkušenost. Prozradí informace o osobnosti, hodnotách, silných a slabých stránkách i o rizikách, na něž by se uchazeči při svém
seberozvoji měli zaměřit.

guje např. kreativní osobnost, nechyběl projekťák,
který věci dokončí. Diverzita plodí nové myšlenky,
ale musí být jedna linka, která tým protíná. Firma
si otestuje své zaměstnance na úrovni jednotlivých
týmů a zjistí mikrofiremní kulturu. Tato data pomohou najít správného uchazeče. Nějaká kultura totiž
bude v sales týmu a jiná u vývojářů.

Jaké má Supertalent cíle?
Primárně vybudovat globální platformu. Nyní
cílí na evropský trh, platforma je ve čtyřech jazykových mutacích. Následovat bude americký trh.

Tomáš Zrubecký,
Founder a CEO Supertalent
Po vysoké škole a zkušenostech technického konzultanta
blockchain týmu v PwC přešel
do Creative Docku, kde pomáhal
z pozice CEO tvořit startupy. Zde
získal další zkušenosti v rámci
moderních technologií a to mu dalo podklad pro
stavbu vlastního startupu.

Jak firma zjistí, kdo se jim hodí do týmu?
Supertalent propojí kandidáty s firmami na základě jejich shody s týmem, firemní kulturou a firemními hodnotami. Cílem je, aby v týmu, kde fun-

Pavel Šimek,
investor platformy Busyman.cz
Po ukončení stavební fakulty
zahájil kariéru jako projektový
manažer. Poté si vyzkoušel roli IT
testera a nyní je Business Consultantem pro umělou inteligenci. Můžete se s ním však setkat
také na tanečním parketu, jelikož je trojnásobným mistrem republiky v tanci bachata.

řada klientů Behavia si během analýz ověřila, kterou cestou se v budování značky vydat a zbytečně
se tak nepouštěla do komunikačně slepé – a často
velmi drahé – uličky.

Jak měřit rychlé myšlení?
Tento přístup změnila výzkumná agentura Behavio. Vyvíjí vlastní metody a nástroje, které vycházejí
z poznatků behaviorálních věd. Zjednodušeně se dá
říci, že její výzkumníci zkoumají asociace, emoce
a rychlé volby. Místo toho, aby respondentům pokládali otázky, které aktivují pomalé myšlení, dávají
jim spíše úkoly. „Co vám vytane na mysli, když se
řekne XY? Který z uvedených produktů si rychle vyberete? Vzpomenete si, na jakou značku bylo video,
které jsme vám pustili před týdnem?“ Nejvíce těchto
výzkumů provádí Behavio online.
S pomocí jejich metod se dá měřit účinnost kampaně ještě před tím, než se objeví v televizi, testovat
rozdílné kreativní koncepty nebo třeba zjistit, jaký
symbol si zákazníci spojují s vaší značkou. Celá

Budoucnost je automatizovaná
Na podzim letošního roku plánuje agentura
vstoupit na americký a evropský trh s online platformou, do níž si budou klienti moci nahrát vlastní kampaně a efektivně testovat jejich výkonnost.
V rozhraní aplikace se dozvědí, nakolik vložená
kreativa propojuje potřeby zákazníků s jejich značkou a jestli v respondentech vyvolala pozitivní
emoci. Činnosti na pozadí budou většinou automatizované, a proto se klienti z řad brand manažerů,
stratégů i kreativců k výsledkům dostanou dříve
a levněji.

www.behaviolabs.com
Kontaktní jméno: Marek Nebesář
marek.nebesar@behaviolabs.com

www.supertalent.io
www.busyman.cz
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