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Vážení a milí čtenáři,
už opět nastal čas svařáčků, svíček, světýlek na domech a ve
výlohách, které nás nabádají k zamyšlení, jakým dárkem
letos uděláme radost přátelům, kolegům, klientům, ale hlavně
svým nejbližším. Každoročně slouží naše předvánoční vydání
hlavně jako inspirace pro Vás, marketéry, na poslední nákupy
firemních vánočních dárků vašim obchodním partnerům. Může
ale také posloužit k novým nápadům, jaké firemní dárky pořídit
z marketingového budgetu pro příští rok.
Při výběru značek pro toto vydání jsme mysleli také na to, že jste
stále vytíženější a že touto dobou pravděpodobně ještě nebudete
mít vánoční dárky pro svoji rodinu a přátele. Proto i takové
inspirace jsme se Vám snažili předložit.
I v tomto vydání naleznete příběhy a novinky nejrozmanitějších
značek, z nejrůznějších oborů. V této oborové různorodosti je
každé naše vydání originálem a prezentované značky si mohou
užívat exklusivity.
Chtěla bych poděkovat za milá letošní setkání všem, o kterých
jsme v tomto roce psali, a těším se, že mnoho z Vás teprve
poznáme v roce příštím! Do něj Vám chci popřát mnoho sil v této
nelehké době, vytrvalosti, elánu i optimismu v podnikání a při
budování vašich značek. Neboť úspěch bude do budoucna tvrdě
baťovský: „Pracovat a šetřit“. Období krize bude jistě obdobím
transformace, při které si mnozí možná uvědomí sílu Baťova
výroku: „Jen na tom poli se rodí, na kterém pán za svým pluhem
chodí.“
Přeji Vám příjemný zbytek roku a lepší rok 2023!

Ing. Blanka Bukovská
Vydavatelka a šéfredaktorka

... a přijďte si také pro hřejivou přikrývku THERMO PLUS

56 prodejen
L O Ž N I C E

www.scanquilt.cz
O B Ý V Á K

K O U P E L N A

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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Canon

Lorem ipsum

Vysoké ambice

Na scénu přichází dosud nejrychlejší
bezzrcadlovka EOS R6 Mark II
Listopad přinesl tři velké novinky ve fotonabídce společnosti Canon. Představila EOS R6 Mark II, dosud nejrychlejší a nejpokročilejší plnoformátovou
bezzrcadlovku, která rozšířila systém EOS R. Přístroj s bajonetem typu RF dokáže snímat rychlostí 40 snímků za sekundu, mimořádně přesně automaticky
ostřit i při slabém osvětlení a filmovat ve formátech 6K RAW a 4K UHD. K fotoaparátu přibyl i teleobjektiv ideální pro fotografování portrétů v příšeří a vysoce výkonný blesk SPEEDLITE EL-5.

Portrét s odstupem
Třetí novinkou ve fotonabídce Canon je teleobjektiv s pevnou ohniskovou
vzdáleností RF 135 mm F1,8L IS USM, ideální volba pro fotografování portrétů
při slabém osvětlení. Jde o nástupce populárního modelu Canon EF 135 mm f/2L
USM. Díky kombinaci vysoké světelnosti f/1,8, devítilamelové clony a ohniskové
vzdálenosti 135 mm dosahuje vynikajících výsledků u portrétní fotografie, kde
vytváří nádherný bokeh a zároveň komprimuje rysy fotografované osoby, takže
výsledek působí lichotivěji. Díky vzdálenosti mezi portrétovanou osobou a fotografem pomáhá vytvořit příjemnější a uvolněnější prostředí při fotografování.

•K
 ruhová devítilamelová
clona f/1,8
• Ohnisková vzdálenost
135 mm
• Stabilizace o 5,5
expozičních hodnot
(8 při použití s IBIS)
• Rychlé a tiché
automatické ostření

Rychlejší než ruka

Bezkonkurenční ostrost
EOS R6 Mark II navazuje na úspěch modelů R5,
R6 a oblíbeného EOS-1D X Mark III. Jeho největším
benefitem je unikátní ostření. EOS R6 Mark II dokáže sledovat a udržet zaostřené objekty i při pohybu po scéně. Pomocí pokročilé umělé inteligence
s hloubkovým učením rozpoznává osoby, auta, motorky, vlaky i letadla, a dokonce i zvířata. K psům,
kočkám a ptákům nově přibyli koně a zebry.
Při focení portrétů využijete i funkci sledování očí
- je možné zvolit, které oko má mít při ostření prioritu, a nelze-li oči detekovat, EOS R6 Mark II se namísto toho zaměří na obličej. A i když se hrdina snímku
na moment odvrátí, systém stále sleduje jeho hlavu,
a pokud není hlava viditelná, sleduje tělo.

EOS R6 Mark II je dosud nejrychlejším modelem řady EOS společnosti Canon. Dokáže nepřetržitě snímat rychlostí až 40 snímků za sekundu
a až 12 snímků za sekundu u mechanické závěrky.
Umožňuje tedy zachytit okamžiky, které lidské oko
sotva zaznamená. A to dokonce ještě dřív, než fotograf stiskne spoušť, což představuje velkou výhodou
při fotografování nepředvídatelných objektů, od tenistů po batolata.
EOS R6 Mark II je navíc jediný fotoaparát ve své
třídě, který dokáže snímat video ve formátu 4K 60p
UHD na plnou šíři snímače se současným automatickým ostřením Dual Pixel CMOS AF II. Další novinkou je, že natáčet lze i více než 40 minut převzorkovaného videa ve 4K 60p nebo až 6 hodin 4K 30p
v závislosti na okolní teplotě, místu na paměťové
kartě a životnosti baterie.

RF 135 mm
F1,8L IS USM

www.canon.cz

EOS R6 Mark II
•A
 utomatické ostření pomocí technologie
Dual Pixel CMOS AF II
• 40 sn./s elektronická závěrka,
12 sn./s mechanická závěrka
• sériové snímání 30 sn./s v režimu RAW
před domáčknutím spouště
• Interní stabilizace obrazu (IBIS)
o 8 expozičních hodnot
• rozlišení 24,1 milionu pixelů

Blesk už za desetinu sekundy
Přesto má EOS R6 Mark II stejné ovládání, na jaké jsou zvyklí profesionálové z předchozích modelů. Pro ještě snadnější práci k nim
přibyly multifunkční sáňky s rozhraním nové generace, díky nimž lze
s EOS R6 Mark II používat i novou řadu příslušenství včetně nově uvedeného blesku SPEEDLITE EL-5 - bez kabelů a v některých případech
i bez baterií.
I nový blesk SPEEDLITE EL-5 vyniká rychlostí. Díky směrnému číslu 60 a bleskurychlému nabíjení (pouhých 0,1-1,2 sekundy) je ideální
pro dynamické akce jako večírky nebo svatby. Dobíjecí lithium-iontový
akumulátor LP-EL umožňuje dlouhou nepřetržitou řadu záblesků, na
jedno nabití až 85 na plný výkon a celkově až 350 záblesků.

SPEEDLITE EL-5:
•S
 měrné číslo 60, integrované
modelovací světlo
• Rychlé opětovné nabití blesku
za 0,1-1,2 sekundy
• První blesk Speedlite
od společnosti Canon
s multifunkční patkou
• Bezdrátové rádiové ovládání
až pro 15 dalších zábleskových
zařízení Speedlite
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Segafredo Zanetti

Je tomu již 74 let, kdy se
v severoitalském Trevisu do rodiny
obchodníků s kávou narodil
Massimo Zanetti, budoucí zakladatel
společnosti Segafredo Zanetti.
Když se ujal rodinného obchodu, jako
první se po generacích obchodování
se zelenou kávou rozhodl prodávat
kávu praženou. Za tímto účelem
koupil zavedenou pražírnu kávy
v Bologni. Tato pražírna nesla
název Segafredo a tímto spojením
tak v roce 1973 vznikla značka
Segafredo Zanetti.

Segafredo Zanetti:
Jak vzniká
kávové impérium
Nová společnost na trhu rychle získala výhodné postavení díky vlastnímu spojení obou procesů – pražení a prodeje. Z rodinné firmy se brzy
stala jedna z nejvýznamnějších společností na
kávovém trhu, která dohlíží na kvalitu své kávy
od jejího pěstování přes sběr kávových bobů, pražení a distribuci až po servírovaný šálek espressa.
Massimo Zanetti brzy zjistil, že jen důsledná
kontrola prvotní suroviny zajistí vynikající šálek
kávy, a tak v 90. letech odkoupil jednu z největších společností na vývoz nezpracované kávy
v Brazílii a spolu s ní také kávovou plantáž považovanou dnes za největší na světě. Společnost
začala působit také na Havaji na ostrově Kauai.
Zde se díky kombinaci prvotřídní přírody a ideálního klimatu podařilo vypěstovat jednu z nejlepších káv na světě.
Dalším pilířem úspěchu kávy Segafredo se staly vlastní moderní pražírny, které jsou schopny
zpracovat velké množství kávových zrn, následuje distribuční síť a globální síť franšízových kaváren Segafredo Espresso. Kvalitu přípravy kávy

v kavárnách zajišťuje společnost prostřednictvím
své Scuola di Barista – Školy kávy Segafredo.
Segafredo Zanetti dnes patří ke skupině Massimo Zanetti Beverage Group, holdingu tvořenému
padesátkou společností ze všech kontinentů, a je
tak jednou z největších soukromých společností
v kávovém odvětví. Díky jednotlivým firmám skupiny může Massimo Zanetti kontrolovat celý proces produkce kávy a mít tak dohled nad kvalitou,
kterou káva Segafredo nabízí.
Společnost Massimo Zanetti Beverage Group
se zrnko po zrnku stala postupně pátým největším
producentem kávy na světě s roční produkcí tři miliony pytlů. Jen pro představu, kdybychom tyto pytle skládali na sebe, každý rok bychom z nich postavili věž stokrát vyšší než je Mount Everest.
Segafredo Zanetti je jednou z nejoblíbenějších
a nejrozšířenějších italských značek s obrovským
počtem zákazníků ve stovkách zemí celého světa. Jejím posláním zůstává od samého počátku šířit chuť,
kulturu a přípravu pravého italského espressa.

www.segafredo.cz
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Smarty

Smarty

Odteď hrajeme společně
V roce 2021 se stala jedna velká věc. Spojily se totiž dvě společnosti Smarty a JRC, které od té doby hrají za jeden tým.
Protože ve dvou se to lépe táhne. A to platí jak ve hře, tak v životě.
Začíná tak nová kapitola, která propojuje dva
světy: svět elektroniky a svět gamingu. Díky
tomuto spojení se zrodily Smarty.cz prodejny
v pixelovém zobrazení, které představují nový

koncept nakupování produktů jak ze světa chytré elektroniky, tak gamingu. Najdete zde vše od
mobilů, notebooků, sluchátek, příslušenství, až
po konzole a hry.

Proč pixelové zobrazení? Pixelový design prodejen má svůj důvod. Každý produkt, který je zde
prodáván, v sobě ukrývá pixely. Ať už obrazovka,
notebook, mobil nebo hra. Pixel je pro proto jakýmsi spojovacím prvkem světa hráčů a fanoušků chytrých technologií. A tak vznikl nápad, který byl realizován v podobě zcela nového designu
prodejen.

rým věcem opravdu rozumí, jsou veškeré plochy
na prodejnách v digitální podobě.
Kromě zvětšení prodejní plochy společnosti rozšířily i výběr sortimentu na prodejnách
i e-shopu a zkvalitnily služby. Nabízí servis
konzolí, ovladačů i autorizovaný servis Apple
zařízení, výkup konzolí, her, telefonů, počítačů a dalšího příslušenství za ty nejlepší možné

ceny, odborné poradenství, složení si vlastní počítačové sestavy TIGO dle požadavků zákazníka
a možnost vyzkoušet si naživo konzole, sluchátka a další zařízení. Prostě cokoli, co si bude přát.
Zde totiž Stačí pípnout a personál udělá vše pro
to, abyste byli nadmíru spokojení.
Za tento rok společnosti Smarty a JRC stihly
otevřít celkem 11 prodejen a do dvou let jich mají

v plánu mít po České republice a Slovensku celkem 40. Bude jich docela dost, tak se připravte,
že je budete potkávat mnohem častěji.

A kdyby něco,
tak nezapomeňte.
Stačí pípnout!

www.smarty.cz

Jelikož cílem konceptu prodejen je přehlednost, jednoduchost a originalita, každá Smarty.
cz prodejna je laděná do černobílého provedení. Černá barva a tematický koberec symbolizují útulné místo pro hraní a bílá naopak čistotu
a jemnost, se kterou k chytrým věcem a zákazníkům přistupujeme. Více místa na prodejnách
nabízí nejen prostor pro osobní konzultaci s proškolenými prodejci, lepší přehlednost a orientaci,
ale i možnost potkat nového spoluhráče a parťáka na celý život.
Pro společnosti Smarty a JRC je důležité, aby
se u nich zákazníci cítili dobře, aby nasáli dobrou
atmosféru při výběru, prožili ten nejlepší nákupní zážitek a aby se k nim zároveň opět rádi vraceli. Smarty.cz prodejny jsou proto tvořeny přesně
pro tyto účely. A protože chtějí ukázat, že chyt-
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Witchen

Lorem ipsum

WITTCHEN

klasika s moderním nádechem
Značka WITTCHEN je známá na trhu již více než 30 let nejkvalitnějšími koženými výrobky – doplňky, obuví a oblečením. WITTCHEN je rodinná společnost s tradicemi, které se soustavně vyvíjí. Poslání společnosti zůstává po celá
léta stejné. Značka byla vytvořena s vášní k cestování a elegantním produktům. Od roku 1991, kdy vznikla první italská kolekce koženého zboží, dodnes
společnost neustále vylepšuje svoji nabídku, aby splnila očekávání širokého
spektra zákazníků.
„Naším úkolem je péče o nejvyšší kvalitu a vysokou funkčnost. Kromě exkluzivního koženého zboží nabízíme multifunkční doplňky, cestovní kufry
a novinky v souladu s nejnovějšími trendy světové
módy. Myslíme komplexně - aktuální nabídka se

přitahující velké množství zákazníků již mnoho let.
V současné době máme 115 prodejen a zboží je kromě českého trhu k zakoupení v Německu, Polsku,
Madarsku a na jiných evropských trzích,“ říká Daniel Andruszkiewicz – Commercial Director.

Dárkové předměty jako firemní dárky?
Pokud hledáte originální dárky z kůže nebo kvalitní cestovní kufry pro své zaměstnance, klienty
či partnery, můžete si vybrat z aktuální nabídky
značky WITTCHEN. Ať už jde o kožené visačky na

zavazadla, pouzdra na propisky, přívěsky na klíče,
kožená kosmetická pouzdra apod.
Máte-li vlastní značku a přejete si objednat dárky
pro své zaměstnance či partnery, neváhejte Wittchen kontaktovat na info@wittchen.cz. Zde Vám
pomohou společně vybrat z aktuální nabídky nebo
připraví výrobek přesně podle vašich představ, například pouzdra na karty, propisky nebo tašky na
notebooky atd.
Více o spolupráci na www.wittchen.cz/b2b

vyznačuje velkou rozmanitostí. V našich obchodech najdete oblečení, stylové kabelky, boty a další doplňky vyrobené z nejkvalitnějších materiálů.
Kolekce, které se objevují dvakrát ročně, kombinují
propracovaný styl, moderní řešení a elegantní tvar

PRAHA: OC ATRIUM FLORA,
ČERNÝ MOST, METROPOLE ZLIČÍN,
GALERIA HARFA, ARKÁDY PANKRÁC
BRNO: GALERIE VANKOVKA
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Manufaktura

Ještě je čas na dárek
na poslední chvíli!
Manufaktura má pro Vás skvělé tipy na dárky pro obchodní
partnery, zaměstnance a blízké... a umí je dodat do Vánoc!

Dárky pro
obchodní
partnery:
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.

Dárky pro
zamestnance:

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.

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.

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.

Dárky pro
vaše blízké:
Voucher na zážitek
v Manufaktuře Experience
Nejlepší dárek je zážitek! Dárkový
certifikát na kreativní workshopy do krásné zážitkové laboratoře Manufaktura Experience je skvělým řešením v případě, že si s výběrem
toho správného dárku lámete hlavu.
Více info na https://experience.manufaktura.cz.

Dárkový certifikát na workshop
VYTVOŘ SI SVÉ DOMÁCÍ LÁZNĚ
Darujte zážitek! Dárkový certifikát na workshop VYTVOŘ SI SVÉ
DOMÁCÍ LÁZNĚ je vstupenkou do překrásné zážitkové laboratoře
a dárkem pro všechny tvořivé duše bez rozdílu věku, které touží objevit kouzlo domácích lázní. Více informací o workshopu najdete zde:
https://experience.manufaktura.cz/workshopy/vytvor-si-sve-soukrome-domaci-lazne

Dárkový certifikát
na produkty
v kamenných prodejnách
MANUFAKTURA
Certifikáty jsou v hodnotě 500 Kč
a jsou platné ve všech kamenných
prodejnách MANUFAKTURA i na
e-shopu www. manufaktura.cz.

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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nova-Art

Firemní eventy
od profesionální
umělecké agentury
nova-Art s.r.o., jedinečné spojení eventové a umělecké agentury. Na
českém trhu ojedinělý subjekt, který přináší klientům velké bonusy. Trendy
z uměleckého světa, spolupráce s mladými tvůrci, studenty DAMU i FAMU,
exkluzivní zastoupení stálic umělecké scény napříč žánry, jako jsou DASHA,
Moondance Orchestra či Chantal Poullain, jsou zárukou ideální synergie pro
přípravu eventů, návrhů scény, programové náplně a doprovodných aktivit.
Zkušenost s prací v digitálním prostředí, streamy, i to je svět aktuálního
event managementu.
tří Michael Jackson Symphony, Dasha Symphony,
Broadway Lights s Yvettou Blanarovičovou či poslední projekt, který měl premiéru 11.10. ve Filharmonii Hradec Králové – Největší hity Petra Nováka
zpívá Petr Bende.

Příběh brandu nova-Art s.r.o. začal
v roce 2006, kdy se agentura
transformovala z původní novaV.I.P. a.s., dceřiné společnosti

V sekci event managementu pořádá nova-Art
firemní párty, konference, firemní koncerty, road
shows atd. Snaží se vždy najít originální řešení pro
každého klienta. Za jednu z organizovaných konferencí obdržela nova-Art cenu Kongresového centra
Praha. Základem její práce je osobní a zásadně proklientský přístup ke každé akci.

TV NOVA, kterou vedla dnešní
majitelka nova-Art s.r.o. Radka
Froňková. Tiskovou zprávu lze
stále najít v archivu TV NOVA.
Příběh majitelky nova-Art
s.r.o. však začal ještě dřív, a to
spoluprací s Petrem Novotným
a jeho již legendární uměleckou
agenturou 6P.
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Zkušenosti z televizní i umělecké oblasti jsou základem pro další vývoj firmy nova-Art v obou směrech působení. Vytváří vlastní umělecké projekty
s exkluzivně zastoupenými umělci, má ráda výzvy,
a proto se pouští i do komplikovaných, ale umělecky i divácky vždy excelentních spojení, například se
symfonickým orchestrem. Mezi její cross overy pa-

www.novaart.cz
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Paperblanks

Lorem ipsum

Paperblanks Ltd vyrábí již 30 let diáře a zápisníky vysoké kvality a unikátních
designů. Inspirací pro ně jsou kultury a umělci z celého světa. Právě to činí
každý zápisník jedinečným originálem. V Paperblanks věří, že umění má své
neodmyslitelné místo v životě každého člověka. Proto se ve všem, co dělají,
řídí uměleckou vizí – vydávají vzory, které mají sílu dotknout se lidské duše.
Letošní rok je pro Paperblanks velmi speciálním, slaví 30. výročí založení značky - tři desetiletí kreativity, sebevyjádření a výjimečných okamžiků.

Značka unikátních designů
Paperblanks nevyniká pouze nevšedním designem, ale i tím, že všechny zápisníky jsou vázány
kvalitní šitou vazbou s deskami z recyklovaných
materiálů. Tradiční knihařské techniky přinášejí
vysoce kvalitní produkt s neprůsvitným papírem,
který nepropíjí inkoust a pochází z udržitelné lesní
buničiny s certifikací FSC.

Hachette UK, druhá největší vydavatelská společnost ve Velké Británii, podporuje původní poslání
Paperblanks „usnadnit všem odemknout nové světy
nápadů, učení, zábavy a příležitostí".

METEORITE

Historie a budoucnost

Paperblanks nejprve vydával pouze diáře a zápisníky, nyní již najdete v jeho nabídce i pětileté nedatované diáře, tečkované plánovače, knihy hostů,
desky na dokumenty a také kolekci papírenského
zboží. Paperblanks si stojí za tím, že i v dnešní technické době je ručně psané slovo důležitým pojítkem
mezi lidmi.

Cesta Paperblanks začala jednoduchou touhou –
najít dokonalý deník pro každodenní zápisky. První kolekce Paperblanks byla navržena a vyrobena
v kanadském Vancouveru v roce 1992, aby pomohla udržet dědictví knih i v naší moderní době. Od
těchto raných dnů se k Paperblanks připojili lidé ze
všech oblastí života a koutů světa, s jejich jedinečnou historií, nezávislými hlasy a různorodými kulturami, které přinášejí do společnosti nové nápady
a perspektivy.
V roce 2022, právě v roce 30. výročí společnosti,
její zakladatelé předali Paperblanks pod křídla skupiny Hachette UK, čímž začala zcela nová etapa.

CZECH MADE
Limitovaná zásilka z dalekého vesmíru
Při tvorbě kolekce Meteorite jsme se inspirovali nepoznaným a zajímavým koutem vesmíru, ze kterého tento vzácný
kámen pochází. Ciferník této limitované série je vyroben z meteoritu spadlého na Zemi v prostoru Laponska
Novinky
Paperblanks přináší i v letošním roce mozaiku
rozmanitých a pestrých designů z celého světa –
japonské divadelní vzory, egyptské knižní vazby
a motivy z americké mediální tvorby či anglické
architektury. To, co je spojuje, je schopnost vytvářet
krásné a kvalitní zápisníky, které přinášejí radost
všem, kteří je vyzkouší a zažijí. Nejsou to jen deníky,
které Paperblanks činí jedinečnými – je to vášeň. Je
to vytrvalost. Jsou to lidé.

v oblasti Muonionalusta, Meteorit o váze 8,7 kg byl nalezen dne 10. 8. 2015 českým badatelem Vladislavem Kellersteinem.
V edici hodinek PRIM Meteorite Muonionalusta jsme spojili originální a jedinečné materiály s elegantním designem.
Čtyři vesmírné barevné varianty, každý originální kus se svým příběhem a widmanstattenovým obrazcem, který nikdo
nenapodobí. Tato kolekce je limitovaná počtem 100 ks vyrobených unikátních ciferníků.

Více na: www.prim-hodinky.cz
Výrobcem hodinek PRIM® je firma MPM-QUALITY v.o.s., držitel certifikátu CZECH MADE.

Firemní dárky
Paperblanks nabízí výrobky, které můžete využít
k propagaci svých značek, firem nebo akcí. Jako
dárky mohou kromě diářů sloužit i zajímavé papírenské doplňky, jako například záložky, pouzdra
na pera, nebo plátěné tašky. Výjimečným dojmem
působí i luxusní zdobené krabičky.
Šíři všech designů a kolekcí najdete na stránkách www.paperblanks.com.
Jakékoli dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Dana
Loew na mobilu +420 607 522 649 nebo e-mailu
dloew@paperblanks.com.
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INTERSPORT

INTERSPORT

lépe vybavit. Proto nabízí největší světové sportovní
značky a v přímé spolupráci s nimi vybírá ty nejlepší produkty. Neopomíná ale ani spoustu kvalitních
českých dodavatelů. Kromě toho má INTERSPORT
řadu vlastních exkluzivních značek.

Poradenství od profesionálů
„Na všech našich prodejnách zákazník získá informace od profesionálů, kteří prochází pravidelnými školeními a jsou úzce specializovaní na konkrétní segment sportovního vybavení. Jen díky takovým
znalostem si u nás český zákazník může pořídit vybavení, které bude plně vyhovovat všem jeho potřebám,“ říká Harald Tscherne. V nových prodejnách
se rozšíření dočká i sortiment zboží. „Inspirovali
jsme se značkami, které se osvědčily na rakouském
trhu a tamní zákazníci je preferují. Vybrané značky
proto v Čechách posílíme a některé na trh uvedeme
zcela nově,“ dodává Tscherne s tím, že český zákazník si zaslouží pouze tu nejlepší kvalitu, kterou již
běžně očekává.

INTERSPORT expanduje
a dává šanci i franchisantům
Již 20 let největší světový prodejce sportovního oblečení a vybavení radí našim sportovním nadšencům, ale také je
inspiruje. Láska ke sportu – to bylo vždy pojítko mezi sportovním řetězcem a jeho zákazníky.
Rok 2022 se stal důležitým rokem expanze INTERSPORTU na českém trhu. Do konce listopadu bude mít INTERSPORT
na českém trhu 38 prodejen. Jedná se ovšem pouze o první větší expanzní kroky, za kterými stojí rakouští majitelé –
Harald Tscherne, Bernhard Pilz, Peter Pötscher a Michael Asen. Při otevření vlajkové prodejny v OC Westfield Chodov
koncem října tuto expanzi potvrdili.
„Otevření nové prodejny je vždy něco velmi výjimečného. Je v tom tolik odhodlání a vášně. Jsme
moc rádi, že INTERSPORT v České republice může
expandovat a v nových prodejnách provázet zákazníky a radit jim, jak se nejlépe vybavit na jejich sportovní dobrodružství,“ uvedl Harald Tscherne s tím,
že v následujících letech vidí prostor na další růst.
Dlouhodobým cílem společnosti je 55 obchodů, které budou vyhovovat vysokým potřebám náročných
českých zákazníků, a tím i 10% podíl na českém
trhu.

Nejen 55 obchodů,
ale i rozšíření sortimentu
„Zjistili jsme, že rozdíly mezi rakouskými a českými zákazníky jsou minimální,“ doplňuje Harald
Tscherne. „Obě země jsou sportovně založené
a rozdílů je opravdu jen pár, například v ČR se lépe
prodává vybavení na hokej či florbal. V případě outdoorového vybavení a ostatních sportů, jako je lyžování či cyklistika, jsou obě země prakticky stejné.“
Prodejny navíc nabízí službu servisu sportovního
vybavení jako je oprava kol nebo seřízení lyží.

S rozšířením prodejní sítě se společnost INTERSPORT chce zároveň zaměřit i na rozšíření sportovního vybavení. Soustředit se budou například na
čím dál populárnější skialpinismus či elektrokola,
v kterých spatřují velký potenciál. Obchody INTERSPORT jsou mezi českými zákazníky oblíbené především kvůli širokému sortimentu, vysoké kvalitě
a odbornému poradenství. Vždyť v INTERSPORTU
najdou přes 1500 vybraných špičkových značek.
INTERSPORT je přední světový sportovní řetězec, který chce všechny sportovní nadšence co nej-

Nový koncept prodejen
INTERSPORT s rakouským DNA
Rakouský zážitek při nákupu sportovního vybavení – to je cíl, jenž si společnost INTERSPORT
vytyčila při budování 9 nových prodejen, které od
konce srpna postupně u nás otevírá.
„Po prodejnách v Praze na Hlavním nádraží
a v Karlových Varech v říjnu otevřel svoji vlajkovou
prodejnu i v OC Westfield Chodov. Další dvě prodejny byly otevřeny v Brně, další v Českých Budějovicích, ve Zlíně, v Trutnově a další je plánovaná
v Jihlavě,“ vysvětluje Harald Tscherne, jeden z majitelů společnosti INTERSPORT s tím, že otevření
nových prodejen je součástí komplexní strategie
společnosti, jak oslovit širší veřejnost a prohloubit
povědomí o značce. „Nový koncept prodejen je určený pro nejnáročnější zákazníky v segmentu sportu, kterými Češi bezesporu jsou. I proto se opíráme
o rakouské DNA naší společnosti a přenášíme do
Čech rakouskou úroveň prodeje,“ doplňuje další
z majitelů, Bernhard Pilz.

Koncept Pure jako nový standard
nakupování v Čechách
Nové prodejny vznikly na strategických místech
převzetím bývalých prodejen Hervis. „Z 19 prodejen
jsme převzali 9, které svou polohou, parametry a potenciálem dalšího růstu obratu zapadají do strategie
expanze značky na českém trhu. V rámci nově otevřených prodejen se pak bavíme o celkové prodejní ploše 7 200 m2, o které se stará přes 100 nových
zaměstnanců,“ vysvětluje Pilz, který upozorňuje, že
ve všech nových prodejnách čeká náročné české
zákazníky nákupní zážitek ve standardu, na který
jsou zvyklí z rakouských prodejen. „Tomu odpovídá
jak kvalita a šíře sortimentu, tak odborné poradenství. Na první pohled se však prodejny také odlišují
vizuálně, a to celkovým konceptem Pure,“ dodává.
Prodejny jsou zařízeny s důrazem na udržitelnost,
nechybí autentické přírodní materiály ani ekologické doplňky. Kromě toho naleznou zákazníci několik
dalších nových prvků, které zvyšují komfort nakupování – dřevěné stromy, kvalitní osvětlení, komfortní zkušební kabiny nebo ozvučení prodejny.

INTERSPORT Westfield Chodov
posouvá hranice nákupního zážitku
Nová vlajková prodejna společnosti INTERSPORT v OC Westfield Chodov zaujme na první
pohled svým moderním designem. „Při plánová-
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ní této prodejny jsme hranice nákupního zážitku
chtěli posunout ještě dál. Pracujeme zde proto
s modelem Pure plus plus, který kopíruje nejlepší
prodejny v Rakousku. Vnitřní uspořádání s řadou
zcela nových prvků reaguje na potřeby náročných
zákazníků tak, aby zážitek z nákupu neměl konkurenci,“ upozorňuje Bernhard Pilz. „Naším cílem je
vyhovět nárokům všech sportovců. Od profesionálů až po amatérské. Je pro nás proto důležité, aby
každý u nás našel to pravé a aby u nás dostal 100%
servis,“ dodává Pilz.

Staň se partnerem
společnosti INTERSPORT!
V první fázi aktivní expanze se v Česku od roku
2001 INTERSPORT rozšiřoval především formou
franchisingu. Tato cesta se ukázala jako správná.
Franchisanti INTERSPORT jsou samostatní podnikatelé, kteří znají svůj regionální trh nejlépe a jsou
na něm optimálně integrovaní. Systém franchisy

přenechává partnerům dostatečnou volnost a velkou míru individuality a právě ta byla odjakživa
receptem úspěchu firmy INTERSPORT. Pro vývoj
trhu v České republice je zodpovědný INTERSPORT Rakousko. Franchisoví partněři profitují
z rozsáhlých služeb jako je např. profesionální analýza prodejního místa, podpora při plánování a zařizování obchodu, společný marketing a osvědčené
provozní koncepty až po řešení IT, řízení prodeje
zboží či řešení pokladen. Více informací získá zájemce o franchisingovou licenci buď na telefonním
čísle: +420 602 666 682 nebo na e-mailu: katarina.
mikitova@intersport.cz
Společnost INTERSPORT ČR s.r.o. je součástí
obchodní organizace INTERSPORT International,
který nyní působí již ve 42 zemích světa a 5500 prodejnách.
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Natura Siberica

Se sílou divokých
severských rostlin
Divoké severské rostliny, které se prodírají ledem a rostou pod sněhem, jsou plné energie, síly a užitku stokrát většího
než rostliny rostoucí v jiných oblastech. Adaptogeny jsou vysoce účinné byliny obsahující koncentrované esenciální
oleje a živiny, které jim umožňují přežít v drsných podmínkách tajgy. Živou energii divokých severských bylin využívají
místní obyvatelé severních zemí již po staletí k výrobě zázračných elixírů, které udržují pleť mladou a krásnou po
dlouhá léta. O možnost odhalit starodávné sibiřské tajemství krásy se pokusila značka přírodní kosmetiky Natura
Siberica. Je vyráběná evropskou společností Eurobio Lab OÜ, která působí v Estonském Tallinnu již více než 8 let.
O tom, že se záměr podařil, svědčí dnešních 330 zaměstnanců a dodávky certifikované kosmetické produkce do
přibližně 70 zemí světa.
Původ z organické farmy v Estonsku
V roce 2014 se společnost Eurobio Lab rozhodla
vytvořit v Estonsku první unikátní farmu na pěstování vzácných rostlin. Tato organická ekologická farma vznikla ve vesnici Pihtla na jihu ostrova
Saaremaa na ploše 5 hektarů v panství Tõlluste ze
XVI. století. Místo bylo vybráno z dobrého důvodu.
Rostliny v Saaremaa trpí divokými větry, a proto si
vyvinuly zvláštní ochranné vlastnosti velmi užitečné pro pokožku. Rostliny nasbírané v co nejčistším
prostředí se používají jako ingredience pro výrobu
kosmetických výrobků Natura Siberica. Aby bylo
možné živou energii severských bylin využít pro
zdraví a krásu, používá výrobce minimum umělých
přísad, nejmodernější technologie a přísně kontroluje všechny fáze výroby. Značka Natura Siberica
není jen přírodní kosmetika. Jedná se o první certifikovanou značku přírodní kosmetiky na bázi divokých severních bylinek, plodů a rostlin. Ty jsou
opravdu unikátní, třeba dutohlávka sněžná zůstává
zelená pod sněhem i v -50 °C. Divoký rakytník obsahuje 15krát více vitamínu C než pomeranče. Borovi-
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ce zakrslá, ač roste ve věčně zmrzlé zemi na řídkých
kamenitých půdách, každý měsíc vyroste o 1 centimetr. To jsou příklady síly, jež se odráží i v kosmetice Natura Siberica.

Kosmetika pro každého
Jedinečná nabídka certifikované přírodní kosmetiky za cenu běžné kosmetiky. Vizí této značky
je přírodní cenově dostupná kosmetika pro každou
domácnost. Natura Siberica nabízí širokou řadu

kosmetických produktů pro celou rodinu - péči
o obličej, tělo a vlasy. Většina z nich je certifikována standardem COSMOS v mezinárodních organizacích jako ECOCERT (Francie), BDIH (Německo)
a ICEA (Itálie).

Spojení divokosti s moderními principy
Značka Natura Siberica je moderní, ale ctí tradice. Spojuje v sobě divokost a prvotnost. Je ambiciózní, charismatická, starostlivá. Vždy se snaží být

ve všem první. Natura Siberica je nejen účinná kosmetika založená na přírodních složkách, ale také
značka pečující o přírodu, dobré životní podmínky zvířat a společenskou odpovědnost. Pro Česko
a Slovensko je výhradním distributorem této značky společnost Antim Plus s.r.o.

www.naturasiberica.cz
e-mail: info@naturasiberica.cz
IG/FB: naturasibericacz
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Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss znamená pohyb
Gebrüder Weiss je nejstarší přepravní společností světa a dodnes je v rukách rodiny zakladatelů. Už více než 500 let se
neustále rozvíjí a dozrála v globálního hráče na přepravním a logistickém trhu, který sleduje nejnovější technologické
trendy, testuje nová řešení, a udává tak směr na cestě za efektivní a udržitelnou přepravou.
Od transalpské kurýrní služby
až po globální logistickou společnost
Historie společnosti se začala psát v roce 1474, kdy
se objevila první písemná zmínka o milánských poslech z Fussachu u Bodamského jezera. Místo bylo
důležitým tranzitním bodem pro obchod jihoněmeckých měst s Lombardií. Milánské vévodství patřilo
k prvním, které zavedly štafetový systém jízdní pošty. Zmínění milánští kurýři později provozovali přepravní službu s názvem Spedition Weiss und Spehler.
Kromě dopisů a peněz přepravovali technické zboží,
hedvábí a potraviny. Na komplikované a místy i nebezpečné transalpské trase, dlouhé přes 320 kilome-

trů a trvající sedm dní, kombinovali poslové různé
druhy přepravy. V rovinách nasazovali koňskou sílu,
přes jezera se dopravovali lodí a v klikatých a náročných horských terénech využívali muly.
Od té doby se kurýrní služba, která zůstávala
v rodině Weissových, průběžně adaptovala na nové
podmínky přepravy a potřeby „trhu“. Úspěšně přestála historické milníky včetně politických zvratů
a válek, přizpůsobila se technologickým výzvám,
jako byl rozvoj železnice nebo automobilové dopravy. Od dvacátého století společnost zakládala nové
pobočky a rozšiřovala své služby nejprve směrem
na západ a po pádu železné opony také na východ.

V České republice slaví společnost Gebrüder
Weiss letos 30leté výročí a za tu dobu tady vybudovala celé spektrum služeb. Mezi ty hlavní patří
pozemní, letecké a námořní přepravy, skladová logistika a komplexní logistická řešení postavená na
míru zákazníkovi.

provozu. Sleduje tak primární cíl být do roku 2030
uhlíkově neutrální. Projektem s mimořádně pozitivním dopadem na úsporu emisí CO2 je Orange
Combi Cargo, jehož podstatou je převedení silniční
nákladní přepravy na železnici. K dalším aktivitám
v této oblasti patří testování a využívání alternativních pohonů v nákladní dopravě. Součástí vozového parku Gebrüder Weiss jsou nákladní vozy na
elektřinu, LPG i nákladní vůz na vodíkový pohon,
který Gebrüder Weiss v polovině září jako vůbec
první logistická společnost testovala v běžném provozu v České republice.
Na začátku roku 2022 u nás společnost Gebrüder
Weiss spustila také nový ekologický program „zero
emissions“, který obchodním partnerům umožňuje plně kompenzovat emise CO2 vznikající při
přepravě zásilek. Jít příkladem v oblasti udržitelné
mobility chce Gebrüder Weisse rovněž například
prostřednictvím mezinárodní cyklistické kampaně
„Cycling around the World“, do níž se během letošního roku zapojili zaměstnanci společnosti po celém světě. Díky celkově ujetým 247 000 km se firemní zalesněný areál v Togu rozrostl o 5 000 stromů.
Stejné úsilí vyvíjí Gebrüder Weiss také na poli
CSR aktivit. Zdarma například doručuje zboží pro
charitativní účely. V době covidové pandemie šlo
zejména o přepravy roušek pro seniorské domy,
notebooků pro distanční výuku dětí rodičů samoživitelů nebo dezinfekce pro nemocnice. Dále distribuuje oblečení pro rodiny samoživitelů v rámci
projektu Šatník novinářky Nory Fridrichové. Společnost dále finančně podpořila dostavbu druhého
Hvězdného bazaru v Praze, projektu České asociace paraplegiků CZEPA, se kterou Gebrüder Weiss
spolupracuje pátým rokem. Pro stejného partnera
iniciovala v roce 2021 sbírku 100 kroků zpátky do
života, která umožnila realizaci stovky osobních návštěv zkušených peerů (vozíčkářů) u těch, kdo se se
ztrátou běžného pohybu teprve vyrovnávají.

www.gw-world.com

Inovace a služby přidané hodnoty
Gebrüder Weiss jako nejstarší spedice světa staví
na bohatých zkušenostech, zároveň však reaguje na
požadavky trhu a nové trendy. Inovace a služby společnosti oceňují nejen zákazníci, ale také odborná
veřejnost.
V soutěžích pořádaných odbornou veřejností byl
oceněn například systém Cargometer, který umožňuje přesně určit hmotnost a rozměry zásilek za
pohybu. Díky tomu je dodržena optimální nakládka, a na silnice tak vyráží méně nákladních vozidel.
Zároveň se tím snižuje produkce CO2.
Výrazný úspěch zaznamenal také nový klientský
portál myGW, jehož prostřednictvím je možné řídit
veškerou komunikaci s Gebrüder Weiss, zjišťovat
stav skladových zásob či sledovat zásilky a fakturaci. Portál je uživatelsky vstřícný a přehledně sdružuje všechny služby, které zákazníci využívají.

Společenská odpovědnost
a udržitelnost mobility
Jednou ze základních hodnot společnosti je udržitelnost. Neustále proto hledá efektivnější a udržitelnější řešení, sleduje trendy a technologické
inovace, které následně testuje a uvádí do běžného
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Bouda Máma

Mami, tati, pojďte si hrát!“

Nezapomenutelný
teambuilding
Možná jste už někdy řešili otázku, kde by vaši zaměstnanci nebo partneři mohli zažít nezapomenutelný teambuilding? My pro Vás máme jeden tip kde ho
uspořádat - rodinný wellness hotel Bouda Máma uprostřed úžasné přírody
Krkonošského národního parku v Peci pod Sněžkou. Více sportovního vyžití
a zážitků na jednom místě byste jinde těžko hledali.

Společné chvíle s rodinou nebo přáteli jsou mnohdy velice nedostatkovým zbožím. Když
už tyto chvíle nastanou, snažme se je využít naplno! Váš drahocenný čas nemusí být nabitý
přemírou všech možných aktivit, o kterých si budete myslet, že slovo „naplno“ dostatečně
zhmotňují. Někdy stačí úplně jednoduchá, avšak ryzí zábava, která ve vás a vašich blízkých
zanechá dostatečně silný zážitek, který budete chtít pravidelně opakovat. Společenská hra
„Jízdenky, prosím! Evropa - 15. výročí“ je jedním z oněch zážitků.

www.hraj.cz
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Bouda Máma wellness hotel splňuje veškeré požadavky pro společenské, firemní akce a teambuildingy menšího i většího rozsahu, a to až do počtu
140 osob. K dispozici je zde samozřejmě veškeré
vybavení hotelu jako ubytování v útulných 3* nebo
moderních 4* pokojích, 3 kongresové sály s kapacitou 30, 60 a 80 míst, restaurace, sportoviště a relax
zóny. Zajišťují zde také doprovodné akce na míru
a rozšíření kapacity o party stany apod.
Co se mimopracovní náplně firemních akcí týče,
je zde z čeho vybírat. Jistě poslouží jedinečná wellness zóna s kneippovou lázní, privátní jaccuzzi,
masážemi, bazénem, saunou a vířivkami. Hosté zde
zrelaxují unavené tělo všemi smysly v prostoru, kde
je podmanivá vůně dřeva vrátí zpátky k sobě. Díky
nerušenému soukromí zapomenou na všechno
„tam venku“ a i po pouhé hodince v této oáze klidu
se budou cítit hluboce odpočatí. Pro ty sportuchtivé
je přímo v hotelu tenis, squash, stolní tenis, posilovna, půjčovna horských a elektrických kol, bowling,
billiard, šipky a další.

V případě, že plánujete letní akci, pak v hotelu
Bouda Máma najdete spoustu sportovního vyžití
a zábavy. Ne náhodou se zde drží hesla „Pec pod
Sněžkou – město v pohybu“. Vaši pozvaní si zde
mohou zahrát tenis, golf, volejbal, nohejbal, malou
kopanou či Ruské kuželky. Mohou si vyjet na kole
nebo se vydat na pěší výlet do přírody, třeba na
Sněžku – ať už pěšky či lanovkou, věnovat se aerobicu nebo si jen tak odpočívat na lehátkách na terase.
Ani v zimě zde není o možnosti sportovních aktivit
nouze. Hotel má vlastní sjezdovku, také je od hotelu
vzdálen cca 2 km lyžařský areál SKIPEC, do kterého
se lze dopravit hotelovým skibusem zdarma.
V hotelu je k dispozici půjčovna lyžařského vybavení, takže této zimní zábavě nic nebrání.
K dobrému relaxu patří i dobré jídlo a pití. Hotel
Bouda Máma má v tomto ohledu co nabídnout. Firmám nabízí coffeebreaky a kompletní cateringové
služby na míru. Hosté hotelu si mohou vybrat, zda
se skvěle nají v tradiční horské restauraci, pizzerii
s vlastní pecí nebo dubové pivnici.

Láska k pivu majitelů hotelu se zhmotnila v prvním a jediném pivovaru v Peci pod Sněžkou. Tedy
vlastně v minipivovaru. V tomto rodinném pivovaru
si zakládají na kvalitě, tradičních postupech s kvalitními českými ingrediencemi a pivo Sněžka vaří
z kvalitní vlastní horské pramenité vody. K tomu
přidávají kvalitní slad, prvotřídní český chmel. Pro
hosty pořádají exkurse s výkladem a také možnost
zažít pivní lázně.
Po tomto výčtu jistě věříte, že Váš teambuilding
v Boudě Máma bude nezapomenutelný…

Kontakt:
JUDr. Vladimír Nikl – mobil: 602 304 989
hotel@boudamama.cz
www.boudamama.cz
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monit

monit

Digitální
automatizace
v podnikání
S monitem lze digitálně automatizovat lidskou práci, zjednodušit a zefektivnit
procesy, ušetřit tak náklady a získat prostor pro nové výzvy. Abychom vám
mohli přiblížit jejich práci, vyzpovídali jsme jednoho z jejich klientů – společnost L’Oréal. Na otázky nám odpověděl László Szabó, Director of Business
Transformation & Development CZ/HU/SK.

Jakých procesů se týká spolupráce s monitem ve vaší firmě? Jaký má spolupráce pro
Vás přínos a úspory?
„Díky vývoji systému L’Oréal ProShop jsme dosáhli s monitem na jejich platformě automatizace
a vyšší efektivity v následujících oblastech:
E-objednávky: klienti si sami objednávají zboží,
čímž je uspořen čas obchodního týmu (5 dní na
obchodního zástupce na měsíc). K tomu má klient
k dispozici několik chytrých nástrojů, jako je: automatizované opakování objednávky, hromadné
nahrávání objednávkových formulářů, načítání
produktů do košíku pomocí skenování EAN kódu
(kamerou mobilního telefonu klienta).
Správa a organizace vzdělávacích seminářů:
automatizované CRM e-maily/SMS, upozornění
na volná místa na kurzech (kvůli naplnění kapacit), reportování ze seminářů prostřednictvím
API.
Salon lokátory: přes 3000 kadeřnických salónů,
jejichž obsah na webu je editován jimi samotnými
prostřednictvím CMS systému. Každý manažer
kadeřnického salonu má svůj vlastní profil, který
je zveřejněn na salon lokátoru. To přináší povzbuzení obchodu klienta a nám šetří čas.
On-line distribuce všech typů propagačních
a obchodních materiálů, které jsou napojeny na
produkty. Díky tomu je naše vzdělávání i obchodní aktivity mnohem efektivnější.“
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Jak začala spolupráce s monitem – probral
s Vámi monit specifika vaší firmy a poradil,
kde vám zrovna teď může digitální automatizace přinést nejlepší výsledky? Jak jste
vnímali analýzu vašich požadavků ze strany
monitu?
„Spolupráce začala před mnoha lety u jedné
z našich značek, kde jsme potřebovali zvládnout
komunikaci s velkým množstvím B2B partnerů.
Vzhledem k naší spokojenosti se naše spolupráce
postupně rozrostla na ostatní značky a země.
V našem případě nejde tak o nalezení toho, co
bychom měli vyřešit, v tom máme poměrně jasno,
využíváme analýzu spíše k nalezení nejefektivnějšího způsobu provedení. V průběhu procesu
analýzy ale i vývoje se s námi nikdy nezdráhají
sdílet nápady na implementaci nebo další vylep-

Marketing

Digital signage, on-line MKT,
CRM, CMS, ...

Jak hodnotíte výslednou implementaci
a zavádění (nasazení) sytému?

šení, aby byl námi navrhovaný případ použití ještě efektivnější.“

Práce monitu se odvíjí ve čtyřech fázích.
Úvodní analýzu jsme již zmínili, ale jak jste
spokojeni s dalšími kroky - návrhem řešení,
implementací a provozem? Návrh řešení byl
pro Vaše potřeby dostačující a komplexní?
„Porozumění zadání a jeho transformace na algoritmy je klíčové. Monit je velmi spolehlivý při
detekci jakékoliv možné výjimky nebo případu nesrovnalosti již ve fázi návrhu řešení, takže během
implementace a testování nedochází k žádným nepříjemným překvapením. Řešení je obvykle velmi
spolehlivé a při akceptačním testu z našeho uživatelského pohledu obvykle není odhalena žádná
chyba nebo problém.“

Obchod

Automatizace obchodních týmů,
B2B, B2C, B2E

„Vždy je to poměrně bezproblémové a hladké,
protože monit tráví dost času na identifikaci potenciálních rizik a jejich zmírnění předem. Nasazení
provádíme spolu s našim obchodním týmem.“

celosvětová masivní škálovatelnost řešení, ale ta
není nyní v našich potřebách. Na úrovni Evropy
s tím nemáme problém. Nicméně monit je krok za
krokem otevřenější pro další země.“

Jak moc monit po implementaci procesů
pracovně a časově zatěžuje váš tým?

Jistě je pro vás velmi důležitá stálá dostupnost a podpora externího systému (SaaS),
jak je tomu u monitu?

„Nezatěžují, ale žádají o následnou kontrolu,
zda vše funguje tak, jak jsme si přáli.“

„Ano, jsou vždy k dispozici telefonicky nebo
e-mailem, když se objeví problém (což je vzácné).“

Řeší monit také bezpečnost, event. jakým
způsobem?

V porovnání s jinými společnostmi je monit
spíše menší firmou. Nemá to negativní dopady při spolupráci (rozsah, pokrytí, kvalita,
odbornost)?

„Mají velmi vysokou úroveň bezpečnostních
certifikátů (ISO 17001) a jsou každoročně auditováni našim IT oddělením (našimi IT audity, testy
zranitelnosti apod.). Monit také na vlastní náklady
provádí placené penetrační testy (black box), aby
zajistil bezpečnost řešení.“

„Dopad to má většinou pozitivní, protože jsou
flexibilní, jsou nám na blízku, naslouchají nám
a mají osobní přístup, díky čemuž je kvalita a důvěra mnohem vyšší než u mezinárodních dodavatelů, které máme. Jedinou výzvou je samozřejmě

Výroba / Sklad /
Logistika

Plánování, řízení, sledování,
optimalizace...

Doporučil byste spolupráci s monitem dalším společnostem?
„Rozhodně ano.“

Personalistika
(HR)

Onboarding, education, testing,
legal

Účetnictví /
Administrativa

Vytěžení údajů, schvalovací
workflow, DMS, ...
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Dárky pro Vase zamestnance i klienty?
v
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v

u nás žádný problém

Lidé chtějí žasnout
a nemyslet na všední starosti

L01711

L-shop Team

Firmy hledají originální zábavu

MBW60443

TJ1405

Perex

Women´s Glory Sweater

Schmoozies® Santa Claus

Dream PRO

Po pandemické brzdě pro celý byznys společenských a zábavních akcí byl rok 2022 pro eventový trh klíčový.
Agentuře Dream PRO se navzdory zpočátku hrozivě vypadajících okolností pro jejich podnikání v oblasti zábavy podařilo
využít vše v jejich prospěch.

Men‘s Luxury Stretch Polo

Sleva s kódem

WELCOME

SN080604

CB390

Firma L-SHOP-TEAM Česko, která je jedním z největších dodavatelů
reklamního textilu a doplňků v Evropě, vám představuje pár nápadů na
vánoční dárky. V našem webshopu můžete vybírat z více než 130 značek,
náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit.

„Uplynulé období lze považovat za rozjezdový
rok plný nových příležitostí. Znatelně jsme rozšířili
portfolio a proměnila se nám i skladba klientů. Můžeme tvořit nové akce pro události, o kterých jsme
kdysi neměli ani tušení nebo jsme si ani nemysleli,
že by zde byla spolupráce možná,“ popisuje novinky
v eventovém podnikání majitel Dream PRO Lubomír Machoň.
Dalo by se to nazvat jako nový vítr do plachet.
Trh se mění. Kdysi byla převážná většina klientů ze
strany firem. Nyní však nově poptávají eventovou
agenturu také privátní klienti na rodinné oslavy,
svatby nebo soukromé akce. „Řadu věcí, jako jsou
například obecní oslavy už roky děláme, ale nyní je
to ještě rozšířenější a žádanější. I v malých obcích
a městech chtějí pro své obyvatele skvělý zážitek
a pokud možno bez starostí. Chtějí nabídnout lidem
ve své obci moderní, ale rodinnou zábavu, na kterou
nezapomenou a která jim zpříjemní všední dny“.

Půjčit si svítící nábytek?
Pandemie ukázala ale paradoxně ještě další možnosti. Agentura Dream PRO rozšířila svou půjčovnu
mobiliáře Dream RENT nově také o možnost zapůjčit si velmi oblíbený a vyhledávaný svítící nábytek.
I půjčovnu dnes využívají nejen firmy a pořadatelé
velkých i malých eventů, ale na možnost zapůjčit si
nábytek nebo aparaturu na rodinnou oslavu na zahradě si zvykla i „laická“ veřejnost.

A co je pro agenturu stále největší výzvou
i po více než 20 letech působení na trhu?
MY810

„Akce na poslední chvíli, a když říkám na poslední chvíli, myslím tím, opravdu skoro ze dne na den.
Tohle už je umění, zvládnout vše dokonale za minimum času, ale se stejně perfektním výsledkem. Jsem
nesmírně šťastný, že se to celému našemu týmu daří
a že jsme si mohli dokázat, že i v tomhle jsme vážně
dobří,“ směje se majitel agentury Dream PRO. „Na

Women‘s Blouse Regular Fit

Unisex Hybrid Jacket

Hygge Beanie

JN796

FT100DN

www.l-shop-team.cz

RG112

Registrujte se a inspirujte se na

poslední takový event domluvený, naplánovaný a realizovaný opravdu v rekordním čase jsme měli pouhých 24 hodin. Dream PRO má „na triku“ i dosud
nejrychleji uspořádaný a jediný Autokoncert Leoše
Mareše. Ten se uskutečnil ještě v době pandemie,
kdy byly zrušeny všechny akce, kde se lidé mohli potkávat tváří v tvář. Příprava, propagace i uspořádání
tehdy trvalo ani ne 14 dní. Nakonec bylo vyprodáno
a úspěšný Autokoncert se těšil nejen velkému zájmu
fanoušků a médií, ale získal také ocenění České
eventové asociace.“

Promo Hoody Man

Organic Cozy Bath Towel

Thermal Long Sleeve Vest

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o. | Strojírenská 259 | 155 21 Praha 5
www.l-shop-team.cz | Tel.: +420 602645713 | info@l-shop-team.cz
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Dream PRO, s.r.o.
telefon: +420 601 595 901
www.dream.cz | info@dreampro.cz
www.dreamrent.cz | pujcovna@dreampro.cz
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MyQ

Zakladatelé MyQ oslavili
30 let v tiskovém odvětví
MyQ je předním vývojářem tiskových řešení a asistentů pro digitální pracoviště, které denně používají stovky milionů uživatelů ve více než 120 zemích
světa. Jeho úspěšný příběh se začal psát v učebnách Gymnázia U Libeňského
Zámku na podzim roku 1992, tedy přesně před třiceti lety.
Tehdy se v jedné třídě se zaměřením na programování sešli tři spolužáci: Jakub Ahmadyar, Martin
Januš a Radek Tetík, kteří se stali nejlepšími kamarády a dnes spolu vlastní softwarovou firmu s více
jak 100 zaměstnanci.
Tři desetiletí společného života jsou dobrým důvodem k oslavě, a to i v obchodním partnerství. Na
oslavu tohoto významného jubilea proběhla v září
v Praze velkolepá akce pro zaměstnance a partnery
MyQ z celého světa, na které zakladatelé představili
historické milníky firmy, produktové novinky a zároveň připomněli hlavní poslání společnosti a její
vize do budoucna.

Respekt v hlavní roli
Hlavní misi si mohou firmy stanovit mnoha způsoby, na základě specifických potřeb zákazníků,
co největšího zisku, růstu obratu a mnoha dalších
faktorů. Co když si ale společnost vybere cíl vyšší,
abstraktnější? Lze například postavit vývoj software
na respektu? Na tuto otázku se snaží MyQ odpovědět kladně. Hlavní firemní misí je totiž respektovat

lidi a pomáhat jim soustředit se na to, v čem jsou
nejlepší.
Když na začátku milénia vznikalo první tiskové řešení MyQ, tehdy ještě po křídly spol. JANUS,
trh se dožadoval zejména zabezpečení sdílených
tiskáren. Nicméně trojice českých vývojářů chtěla
zákazníkům přinést i něco navíc, co konkurence
příliš nezvládala. Kromě bezpečného tisku se začali
soustředit i na co nejjednodušší instalaci jejich řešení a hlavně na zjednodušení mnohdy komplikovaného ovládání tiskových zařízení. Jak říká CEO
MyQ Martin Januš: „Brzy po začátku vývoje nám
došlo, kdo je vlastně tím největším oddělením v každé firmě – koncoví uživatelé. A že je naším úkolem
ukázat jim, že na ně myslíme a děláme věci v jejich
prospěch. A tam se zrodila naše hlavní mise: respektovat lidi.“
České tiskové řešení si získávalo čím dál tím
více příznivců a MyQ se začalo postupně rozrůstat.
V roce 2014 se firma oddělila od mateřské společnosti a z malého týmu se stal výrazný mezinárodní
hráč. I přes značný růst se však stále zachoval její

hlavní cíl: co nejvíce uživatelům zpříjemnit a zjednodušit práci s tiskárnami a dokumenty.

Práce postavená na hodnotách
a vize pro dalších 30 let
MyQ si pro tvorbu svých řešení stanovilo hodnoty, které se do vývoje snaží konstantně vnášet.
Vděk, skromnost, nadšení a pocit „hladu“ zaměstnance vedou k tomu, aby si nezávisle na růstu stále
vážili i menších úspěchů či partnerů, tak jako tomu
bylo na začátku. Fair play zase zaručuje, že se firma
uchází jen o zakázky postavené na férových podmínkách pro všechny soutěžící. Poslední hodnota
připomíná, že většího soupeře lze porazit, jen když
jste rychlejší nebo chytřejší.
„Dosud jsme pomáhali firmám a institucím bezpečněji tisknout a efektivněji skenovat uvnitř jejich
kanceláří. Pandemie, rozsáhlé výpadky výroby,
nová generace lidí a jejich nový styl práce – to vše
podpořilo jasný trend snižování objemu tisku. Těmito všemi aspekty jsme byli inspirováni k tvorbě
nových produktů, kterými jdeme naučit firmy a domácnosti, že tiskárny bude výhodnější sdílet jako
koloběžky a jejich pronájmem ušetřit čas, místo
a finance. Ale hlavně tím přispějeme k udržitelnější budoucnosti a významně snížíme ekologickou
zátěž,“ dodává k nové vizi Martin Januš.
www.myq-solution.com
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Alchymist Grand Hotel and Spa

Zlaté slazení

Prémiové sirupy

luxusních světových příchutí
TANNE TRADE GROUP s.r.o. je výrobcem Poctivých sirupů a Zlatého slazení, prémiových
sirupů a KETO nápojových koncentrátů. Tyto výrobky s unikátními vlastnostmi jsou slazeny sladidly přírodního původu z rostliny stévie sladké. Výrobky se vyznačují lahodnou
chutí cukru, přitom ale nemají žádnou jinou chuťovou stopu. Hlavní výhodou je to, že
nezvyšují hladinu krevního cukru. Tento rok firma TANNE TRADE GROUP s.r.o. uvedla
úspěšně na trh řadu sirupů PREMIUM. Zeptali jsme se Ing. Barbory Hlávkové, online
marketing manažerky, jak probíhalo uvádění prémiových sirupů na trh v online prostředí.

jsou zpět!

Jaké jsou unikátní prodejní argumenty
nových Prémiových sirupů, které
jste letos uvedli na trh?

Na co se vaši kolegové v prosinci těší nejvíce? Vedle vánočního času tráveného s rodinou jsou to vánoční večírky.
Kolik hodin trávíte společně v kanceláři a hledáte úspěšná řešení problému, popíjíte nespočet ranních káv během
schůzek a vyměňujete si tipy, kam na obědové menu...

Je čas se odměnit zábavou za společně odvedenou práci!

Jako český výrobce máme vlastní vývoj a reagujeme na četná přání našich zákazníků, kteří stále častěji vyjadřovali přání nových atraktivních příchutí
pro nealko koktejly. Příchutě jsme vyvíjeli za využití
mnoha studiových testování.
Všechny naše řady jsou vysokojakostní sirupy
a mají unikátní vlastnosti. Neobsahují bílý cukr,
jsou slazeny stévií a nezvyšují hladinu krevního
cukru. Ale hlavním benefitem je skvělá a celosvětově žádaná a oblíbená chuť, vůně a barva všech
příchutí PREMIUM. Mezi tyto příchutě patří Mojito, Spritz - inspirován Aperolem a Mango. Koktejly
si snadno a rychle v jakémkoliv množství připraví
zákazníci v pohodlí domova.

Jak jste přemýšleli nad komunikační
strategií Prémiových sirupů?
Komunikaci Prémiových sirupů jsme rozdělili
na dvě roviny. Oslovení stávajících zákazníků
a oslovení nových cílových skupin. Začali jsme
na sociálních sítích komunikovat s publikem
prostřednictvím soutěží, dotazníků a ochutnávek.
Pro Prémiové sirupy jsme vytvořili vlastní landing
page pro oslovení nových cílových skupin
www.premiumsirupy.cz, zaměřenou na moderní
ženu, která má ráda zábavu a luxusní zboží.
Hlavní myšlenka kampaně, která přiváděla uživatele ze sociálních sítích, byla možnost rychlé přípravy oblíbených letních koktejlů - snadno a rychle. Na sociálních sítích jsme se v rámci propagace
věnovali hlavně oslovení nových cílových publik.
Následně jsme navázali emailovou komunikací
s představením našich produktů.

Jaké jsou výsledky prodeje
nových Prémiových a KETO
sirupů v online prostředí?

Navíc se podařilo oslovit nové skupiny, protože
prvonákupy se pohybují kolem 50 %. Nejlépe si
v online prostředí vedl prodej celosvětově známé
příchutě Mojito.

Co si myslíte, že stálo za úspěšností
kampaně Prémiových sirupů?
Díky prémiovým příchutím se nám podařilo navodit atmosféru moře a léta. Vzbudit tak v lidech
pozitivní emoce a touhu po zážitcích. Téma moře
podvědomě v lidech vyvolávalo pocit odpočinku
a dovolené. Lákavé zobrazení orosených sklenic
vedlo k přání ochutnat a vyzkoušet nápoje. Jednoduchostí přípravy a dávkování jsme demonstrovali
užitek rychlého použití a úspory času. To byly ony
faktory vedoucí k úspěchu.
TANNE TRADE GROUP s.r.o.
tel.: +420 606 026 880
e-mail: sekretariat.cukrstop@gmail.com
www.ZlateSlazeni.cz l Facebook: cukrstopcz

Přes léto tvořil prodej nových Prémiových sirupů
více jak 50 % celkového obratu prodaných sirupů.
Celkově prémiové novinky významně zvedly obrat
v online prostředí. Zjistili jsme, že prostřednictvím
prémiových produktů máme nižší náklad na jednu
získanou konverzi oproti stávajícímu sortimentu.

Jaká bude Vaše vánoční párty?
Může být stejná jako v hotelu Alchymist.
Co by měla splňovat úspěšná vánoční party? Skvělá společnost, vynikající jídlo, program
a dechberoucí sváteční interiér. Poslední tři
podmínky Vám pomůže splnit luxusní butikový
pětihvězdičkový hotel Alchymist, a to bez stresu
a s elegancí.
Honosné sály Prague Hall a Crystall Ballroom
dodají vánoční party glanc a jedinečnost. O občerstvení se postará šéfkuchař hotelu a restaurace Aquarius Vladimír Haberpusch a jeho tým.
Jedinečný smysl pro detail a bohaté zkušenosti
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udělají z oslavy ojedinělý kulinářský zážitek,
o kterém si budete ještě dlouho vyprávět.
Speciální ingrediencí vánoční párty je hudba
a doprovodný program. Pro spolupráci si hotel
vybírá aktuální a profesionální artisty, proto očekávejte zábavu jak se patří. Sváteční atmosféře
interiéru dodají detaily tlumeného osvětlení,
vánoční výzdoba a luxusní odpočinková lounge
zóna. Na každý detail dohlíží tým profesionálů,
který zajistí, aby si oslavu užili všichni účastníci
bez výjimek.

Vánoce jsou vnímány jako svátky radosti a předávání darů, proto Alchymist Grand Hotel and
Spa zabalil „to do“ list Vánoční party do jednoho
balíčku s atraktivní cenou, která jistě vykouzlí
úsměv na tváři každé office managerce.

Navštivte oficiální
webové stránky zde:

www.alchymisthotel.com
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Mondi

Mondi

Nádherná brožura pro GASK
z Color Copy original vyrobená v tiskárně Lepor s.r.o.
Společnost Mondi lídr v oblasti papíru a obalů nabízí zákazníkům inovativní a udržitelná řešení v papírenském odvětví.
Ve svém portfoliu má i tiskové papíry pro profesionální digitální tisk pod značkou Color Copy original, která splňuje
náročné požadavky koncových zákazníků a garantuje dokonalý výsledek tisku na inkoustových a tonerových tiskových
technologiích. Odborníci z technického servisu v Mondi inovovali značku Color Copy, aby vytvořili papír, který pomůže
vyniknout i těm nejlepším. Skvělou ukázkou, jak může Color Copy bannerový formát excelovat nejenom v komerční,
ale i umělecké sféře, je unikátní průvodce výstavou v Galerii Středočeského kraje. Při jejím vzniku se spojil Gask, Mondi
a tiskárna Lepor a výsledkem je vskutku nádherné leporelo, upomínka…
Ale vraťme se nyní k materiálu Color Copy, který lze použít na všech dostupných tiskových zařízeních a jeho vhodnost pro další zušlechtění dává
tiskové aplikaci přitažlivou přidanou hodnotu.
Color Copy original znamenitě spolupracuje jak
na automatickém, tak poloautomatickém výseku
pro výrobu skládacích krabiček a přímo vyzývá

i k dalšímu zušlechtění, jako je metalický toner či
folie, lakování, laminace, tvarový výsek a další.
Toto tiskové médium velice dobře poslouží pro
zhotovení merkantilu, knih, katalogů, ale také pro
výrobu drobné luxusní kartonáže. Color Copy original odráží rovnoměrně celé barevné spektrum
a umožňuje tak reprodukci celé škály barevných

odstínů díky nastavení CIE bělosti na optimální
hodnotu 161 %. Pokud je arch papíru nažloutlý, pak
reprodukce barev ztrácí na živosti. A naopak příliš
bílý papír vykazuje více modrých tónů a zobrazené
odstíny pleti se stávají bledými a studenými.
Color Copy original vám umožní zachytit maximální počet barevných odstínů, díky tomu dosáh-

nete požadované shody barev. Mezi odborníky se
mluví o tom, že Color Copy dosahuje nejvyššího
možného barevného gamutu, jak uvádí Buyers Laboratory LLC (BLI) ve své zprávě CustomTest Report. Zákazníci si přejí, aby jejich výtisky byly co
nejrealističtější a nejpřitažlivější. U digitálního tisku, zejména u laserového i vysokorychlostního inkoustového tisku, záleží na výběru papíru, protože
nastavení stroje nelze upravit jako u analogového
(ofsetového) tisku. Volba bělosti papíru je opravdu
zásadní.

Projekty Mondi na snižování emisí CO2
kompenzují výrobu produktů Color Copy
original
Portfolio Color Copy original má vynikajícími
ekologický profil, je součástí řady Green Range společnosti Mondi. Je to jedna z mála předních značek
papíru pro digitální tisk, která je na trhu nabízena
jako CO2 neutrální. V tomto případě Mondi investuje do nadnárodního projektu vodní elektrárny
na řece Jaguariaríva na jihu Brazílie. Společnost
Mondi produkuje Color Copy original zároveň také
s certifikátem Cradle to Cradle Certified®(C2C). Jde
o celosvětově uznávaný standard pro bezpečné
a odpovědné výrobky, který představuje přechod
od lineárního na oběhové hospodářství.

Bannerové formáty Color Copy original
Novým přírůstkem v portfoliu Color Copy original se staly extra dlouhé digitální formáty neboli
bannerové formáty. Oproti tradičním formátům
mají několik dalších výhod. Rozšířením aplikací na
digitálním tiskovém stroji poskytnete svým zákazníkům mnohem větší výběr ve větším i malém nákladu. Z bannerových formátů jde jednoduše vyrobit
skládaná brožura A4 s dvojitým, trojitým skladem
nebo s potiskem na šířku, trojskládačky, rozevírací
skládačky nebo skládačky ve formě harmoniky, atd.
Na vysokou kvalitu Color Copy original jsou již odběratelé zvyklí a není tomu jinak ani při použití extra dlouhého digitálního formátu. Průchodnost ve
vašem stroji bude bezproblémová, a pokud chcete
tisknout oboustranně, soutisk přední a zadní strany
je vždy přesný. S archem této délky to není snadné,
ale můžete se vsadit, že s Color Copy original vám
to bude vždy fungovat. Mondi vyrábí bannerové formáty ve standardních gramážích 120, 160, 250, 300
g/m2 v rozměrech od 660x330 do 1300x330 mm.
Color Copy v extra dlouhých digitálních formátech
nabízí exklusivně společnost Europapier Bohemia
na českém trhu.

Leporelo pro GASK
Tiskárna Lepor s.r.o. použila extra dlouhý formát
1200x330 mm s hmotností 250g/m2 pro výrobu letáku o rozměru 950x160mm před ořezem. Po ořezu, nabigování a složení vznikla skládaná brožura
o dvanácti stranách formátu 150x150 mm. Tak se
zrodila zajímavá a velice originální tiskovina ve formě leporela na tiskovém stroji Konica Minolta 3070.
Brožura k výstavě „Cesta předurčena osudem“ je
skvělým příkladem toho, jak může posloužit Color
Copy bannerový formát nejenom v komerční, ale
i umělecké sféře.

Výstava „Cesta předurčena osudem“
Výstava sester, dvojčat Květy a Jitky Válových
s názvem Cesta předurčena osudem představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice jsou ukázky z pozůstalosti obou sester,
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která byla v roce 2021 darována do sbírek GASK.
Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik. „Spolu
se zahájením výstavy zpřístupní GASK na portálu
sbirky.gask.cz 400 děl sester Válových z této pozůstalosti,“ říká Kateřina Rusková ze správy sbírek
Galerie Středočeského kraje.
Výstava je koncipována jako symbolická „pouť“
rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta,
rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze které mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách
a grafikách procítěnou výpověď sester Válových
o dramatu i intimitě lidského bytí. „I když je jejich
umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních
a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje,“ říká kurátor výstavy Richard Drury.
Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem
českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se
staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké

generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do
konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich
rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika
zobecněných figur.
U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“. Každá z nich
by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná
tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho
či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu,
která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. „Aby člověk
mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí
zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy. Sestry byly také proslulé svou
svéráznou povahou a jadrností projevu. „Neznám
jediného společného známého nebo přítele, který
by se při vyslovení jejich jména ,Holky Válovky‘ nezačal usmívat. Jejich drsnost, temperament, pravdivost výpovědi, naprostá neschopnost se bát a neříct,
co si myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…“
Ester Krumbachová, První knížka Ester, 1994.
Výstava v GASK také souvisí s dlouhodobou
edukační činností Dagmar Šubrtové v Domě sester
Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Expozice v GASK je fakticky
koncipována jako dovršení „roku Válovek“, během
něhož v Kladně probíhá celoroční program.
Výstava Cesta předurčena osudem se koná v Galerii Středočeského kraje od 6. listopadu 2022 do
19. března 2023. Doprovodí ji série komentovaných
prohlídek, přednášek odborníků, výtvarných dílen
pro rodiny s dětmi, edukačních programů pro školy, taneční workshop a zážitkový program pro nevidomé.

Více informací na:
www.gask.cz

www.lepor.cz
www.mymondi.net
www.europapier.cz
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Passion Chocolate

Čokoláda má svá
tajemství a kouzla
Passion Chocolate je jedna z mála čokoládoven založených v Praze. Značka
čokolády Passion je na trhu již 10 let a tisíce prodaných výrobků dokazují, že
to, co představuje, má na trhu své místo. Čerstvě připravené čokolády a pralinky jsou vyráběny ručně v pražském ateliéru. Cílem Passion Chocolate je příprava kvalitní belgické čokolády a pralinek v moderním stylu. Každý vyrobený
kus tak získává svůj specifický charakter.
Kvalitní čokoláda

Original Canadian Maple Liqueur
objem 0,7 l | obsah alkoholu 30 %

Original Canadian Maple Liqueur

Belgie i Česká republika jsou známy kvalitním
pivem, Passion Chocolate přivedla do Čech i druhý
poklad Belgie, a to je čokoláda.
Česká republika má dlouhou tradici výroby
a konzumace čokolády. První čokoládovnu Luna
založil Jan František Černoch v roce 1839. Koncem
19. století působilo v Praze 8 čokoládoven. Od té
doby bylo založeno mnoho nových vynikajících čokoládoven, které vyrábí své produkty pro místní trh
k potěše Čechů. Samozřejmě - stejně jako v případě
výroby vína - má každá manufaktura jiný produkt
a jinou kvalitu. Nelze říci, která z nich je nejlepší, to
si musí každý rozhodnout sám.
Královnu sladkostí –čokoládu –lze přirovnat
k vínu. Specifická chuť a vůně čokolády je dána několika faktory. Například druhem kakaového bobu,
složením a kvalitou půdy, dobou fermentace kakaového bobu, délkou procesu sušení, intenzitou a dobou pražení. Všechny tyto faktory ovlivňují chuť,
vůni a požitek z kakaových bobů. Pokud se uvedené faktory změní, ze stejného kakaového bobu
lze vyrobit úplně jiný druh ochucené čokolády. Je
také důležité jaká kvalita cukru, sušeného mléka či
smetany je smíchána se základem, zda se přidává
kakaové máslo nebo pouze rostlinný olej. To všechno odlišuje kvalitní čokoládu od čokolády vyráběné
v průmyslovém měřítku. Sériově vyráběné čokolády procházejí nejjednodušším a nejkratším procesem zpracování, mají zpravidla nízký obsah kakaa
a neutrální chutě.

Obsah kakaa je velmi důležitým aspektem pro
ty, kteří mají rádi hořkou čokoládu, ale stojí za to
zvážit i další faktory. Mezi ně patří například množství přidaného cukru nebo aroma čokolády. Dalším
důležitým aspektem při vychutnávání čokolády je
to, jak hedvábně se rozplývá v ústech, nebo se naopak skoro lepí na patro či zuby. I čokoláda se 70%
obsahem kakaa může vyvolat pocit 80% kakaového
výrobku, pokud obsahuje méně cukru nebo má
méně hořký tón.
Můžeme také objevit mnoho různých příchutí
mléčné čokolády. Ta hodně sladká má hodně přidaného cukru a málo kakaa. Čokoládovna Passion
Chocolate zvolila čokoládu belgické značky se 40%
obsahem kakaa, protože má velmi intenzivní kakaovou chuť, je příjemně podbarvená chutí smetany
a je středně sladká. Poskytuje nádherný zážitek,
když se rozpouští v ústech a chuť kakaa zůstává po
mnoho minut.

Když je výroba čokolády uměním a vášní
„Naší vášní je výroba čokolády,“ říká Melinda
Varga. „Je to skutečné umění. Najít věci, které harmonicky ladí s vůní čokolády, je skutečnou výzvou.
Nejen příchutě, ale i nalezení správných proporcí je
stejně důležité. Tajemství pralinek spočívá kromě

kvalitní čokolády také v použití kvalitních surovin.
Není například jedno, z jakého alkoholu jsou bonbony s alkoholovou příchutí vyrobeny a kolik alkoholu obsahují. Bohužel se vyrábí a prodává mnoho
nepříjemných bonbonů.

Výroba umožňuje i firemní zakázky
„Kromě prodeje koncovému zákazníkovi jsme
velmi nakloněni spolupráci jak s lokálními, tak
mezinárodními společnostmi,“ říká Melinda Varga. „Věříme, že každý kousek čokolády, stejně jako
náš klient, si zaslouží jen tu nejlepší péči. Nabízíme
široké spektrum možností, jak produkt přizpůsobit
požadavkům konkrétního klienta – od firemního
loga přes neobvyklý motiv na čokoládě až po osobní vzkaz, samolepku nebo jakoukoli jinou variantu
dle přání.“

Workshopy a teambuildigy
plné chuťových zážitků
„Největším uznáním je pozitivní zpětná vazba
a uznání zákazníků. Přijíždějí také hosté ze Saúdské Arábie nebo Japonska, kteří se zúčastnili našich
čokoládových workshopů a slyšeli o nás od svých
přátel a příbuzných nebo nás viděli na příspěvcích
na Facebooku a Instagramu. Mnoho mezinárodních i zahraničních společností u nás pořádá svá
firemní setkání či teambuildingy.
Během workshopů výroby čokoládových tyčinek
a pralinek účastníky kromě výroby vlastní čokolády
také vzděláváme a mají také možnost ochutnat čokolády různého původu,“ uvádí na závěr Melinda
Varga.
Melinda Varga
774 419 946 / info@passionchocolate.cz
www.passionchocolate.cz

Divoká a čistá kanadská příroda a zkušenosti předávané z generace na generaci se spojily
aby vytvořily unikátní kombinaci chutě, vůně a barvy. Original Canadian Maple Liqueur.
Vyváženou směs čistého javorového sirupu a jemné kanadské whiskey.
Nepřekonatelný ke kávě a doutníku po dlouhém dni.
Inspirativní v čistě dámské společnosti.
Lahodný se zmrzlinou a na palačinkách.

www.mapleliqueur.eu
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Vermedia

Vše začíná u správně
nastavené strategie
Od roku 2013 roste spolu se svými klienty marketingová agentura VERmedia. Zakládají si na dlouhodobých partnerstvích a přináší klientovi řešení,
které dává smysl a posouvá ho dál. Drahé řešení není vždy to správné, ale
také to platí naopak - na některých věcech se opravdu nevyplatí šetřit. Obzvlášť v době, kdy je nejen online konkurence opravdu velká. Díky těmto
hodnotám má VERmedia s mnoha klienty několikaleté partnerství. Žádná
výzva není dost veliká, aby to tým s dlouholetými zkušenostmi a elánem
do práce pod vedením Věry Vlčkové nezvládl.
Zleva: Matyáš Zieris (VERmedia), Douglas Kaufman (Face Place), Věra Vlčková (VERmedia),
Simona Rydlová (simyoga.cz), Soňa Mrázová (bokem.cz), Zlata Hrudková (influencer)

Věra
Vlčková

Jak to celé začalo

Rychlá a srozumitelná pomoc

Online marketingová agentura VERmedia vedená zakladatelkou Věrou Vlčkovou vznikla po její
marketingové činnosti pro italské firmy, které chtěly
působit v Čechách. „Práce s Italy je vždy výzva, ale
díky této zkušenosti není pro nás žádná výzva taková, aby se nedala zvládnout, ” říká Věra Vlčková.
Poté také pár let působila v pražské marketingové
agentuře, kde pracovala s velkými korporáty, naučila se pracovat metodou Scrum a získala mnoho
cenných zkušeností a přátel.
„Již v té době mi bylo jasné, že velké korporáty
nejsou cesta, která by mě naplňovala. Tato práce mi
ovšem dala a naučila mě hodně. Baví mě poznávat
klienta a jeho produkt / službu a vytvářet funkční
marketingové strategie, které jsou základem všeho.
Následně se postaví tým, který bude vše pro klienta
realizovat a strategii tak rozvíjet. Ráda sleduji naši
společnou cestu s klientem, jak se posouvá dopředu
a jeho byznys se rozrůstá. V tomto ohledu, ale musíme vždy také velmi střízlivě vyhodnotit, kdy tam
reálně cesta je a kdy ne. Svoboda a transparentnost
jsou základním stavebním kamenem VERmedia,“
popisuje Věra Vlčková svou cestu.

VERmedia si uvědomuje, že občas v podnikání
není zbytí a je nutné co nejrychleji zalepit nějakou
díru. Proto nabízí pomocnou ruku v oblastech jako
jsou webové stránky, marketingová komunikace, komunikační strategie, vizuální identita a nové logo,
sociální sítě, webová analytika, content marketing,
online marketing či jiná reklama. Na základě rychlé
a srozumitelné komunikace vám pomůže odbavit
přesně to, co nejvíce hoří. I přes toto ale má VERmedia raději řešení dávající smysl z dlouhodobého
hlediska. Někdy je lepší zvolnit a připravit strategii,
která se dívá do budoucnosti a bere v potaz mnoho
dílčích vstupů. Taková práce se pak dokáže mnohonásobně zúročit a v dlouhodobém horizontu může
přinést mnoho zralých a šťavnatých plodů.
V posledních letech se také zaměřuje na influencer marketing a spolupracuje s velkými i menšími
influencery. „V tomto případě rádi tvoříme i velké
kampaně pro větší firmy. Za velmi povedené bychom zmínili například Starbucks Chilled Coffee,
Fielmann, Face Place nebo Remington. Je to trend,
který se zde bude držet ještě pár let.“

Od roku 2013 dodnes

„V současné době jsou marketingové rozpočty
stále ořezané (od doby Covidu), ale vždy je možné
najít cestu,“ říká Věra Vlčková. „Investice do strategie je jednou z nejlepších investic, co firma může
udělat. Při přípravě marketingové strategie a při
podrobných analýzách, které klientům na začátku
děláme, se úplně nejlépe seznámíme se značkou.
Začíná to vždy vyzpovídáním majitele, pak poznáváme produkty a děláme rešerše trhu a jejich stávajících aktivit. Rozklíčujeme konkurenci, problémy
klienta uvnitř, co řeší jeho lidi. Určíme také archetyp značky, to totiž hodně pomáhá v nasměrování
další komunikace brandu. Vyjmenujeme klientovi
i známé značky stejného archetypu, aby si uvědomil, jak má vystupovat navenek. Klient se musí
s archetypem ztotožnit a pak se snadno naučí, jak
vést marketingovou komunikaci. Musí především
vědět, kdo je jeho zákazník a jak k němu hovořit.
Určujeme také tonalitu komunikace, která je často
opomíjeným prvkem značky, jež výrazně přispívá
k zapamatování nebo odlišení od konkurence. Jde
o to, jakým tónem značka mluví, píše, působí. Aby

Věra Vlčková a následně VERmedia fungovala
a víceméně stále funguje na doporučení a firmy je
oslovují sami.
„Vše, co učíme klienty, jsme neměli, směje se zakladatelka VERmedia, »ani webovky!« Znáte to o té
kovářově kobyle…
Teď už naštěstí máme webové stránky, které na
začátku roku 2023 budou v novém vizuálu. Dokonce jsme v tomto roce postavili i obchodní tým a posuneme tak agenturu opět o nějaký kus dál.
Za poslední roky jsme podstatně rozšířili tým
(a tím také služby), dokonce se nám v týmu už narodilo první miminko a stále fungujeme na přátelské
a rodinné úrovni. Vztahy a dobrá nálada jsou pro
mě velmi důležité a každý den jsem vděčná za lidi,
kteří s námi pracují.“

Klienta chceme dobře znát
„Pokud si lidsky s klientem nesedneme, nesouzníme s projektem, značkou, nejdeme do toho,“ vysvětluje spolupráci s klienty Věra Vlčková. „Bylo by
to od nás nezodpovědné. Zaměřujeme se na strategie, protože máme praxí ověřeno, že bez dobré strategie nikdy není možné vytěžit maximum. Neradi
děláme reklamu jen na jednom nástroji. VERmedia
chce budovat dlouhodobě udržitelné značky na základě znalosti a dobrých vztahů s klienty. Klienta se
snažíme vždy edukovat tak, aby rozuměl, čeho jsme
s jeho značkou dosáhli a jak mu marketing pomohl
v posunutí se blíže k cíli. Máme klienty, kteří s námi
každý rok zdvojnásobují obrat. Naši klienti jsou
z různých oborů, odvětví a zaměření. Od skin care
clinic, přes Kuntshalle galerii v Praze až po e-shop
s péřovými zavinovačkami nebo šperky.“
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Komplexní a strategická řešení

Reference

značka působila profi, musí vystupovat jednotně,
kamkoli přijde.
Analyzujeme zkrátka co funguje, děláme SWOT
analýzu a snažíme se co nejpřesněji vydefinovat cíl.
Pak určíme nástroje, protože když víme, co je cílová skupina, víme, kde se nachází a pomocí jakých
nástrojů s ní lze komunikovat. A pak už navrhujeme a vytváříme on-line kampaně. Většina hezkých
vztahů s našimi klienty začala právě marketingovou
strategií,“ zakončuje svůj výklad Věra Vlčková.

ním pořádku, a proto jsme to všechno zhmotnili do
jednoho projektu. S vlastními produkty začínáme
postupně. Každý měsíc přidáme novinku s novou
hláškou podle toho, co vtipného zrovna zažijeme na
našich schůzkách nebo co se nám přihodí.
Tenhle super merch není určen pouze pro markeťáky, ale pro všechny, kteří berou věci s humorem
a drží u toho hrnek skvělého kafe. Vše je navrženo,
vyrobeno a vytisknuto v Čechách ve spolupráci se
Slovenskem.“

VERmerch – merch,
který pobaví nejen markeťáky

V roce 2021 se tento merch rozšířil také o autorské ponožky a čepice. Tento rok přidáme zimní
čepice v limitované kolekci na podporu Armády
Spásy. Již třetím rokem podporujeme krásný projekt
Nocleženka a vytváříme speciální edice, ze kterých
jde podstatná část výdělku právě tímto směrem.
„Projekt Nocleženka podporuji od jejího vzniku
a nic mi neudělalo větší radost, než se na tom podílet touto cestou,“ říká Věra Vlčková a dodává: „Nový
merch vyjde na konci listopadu.“

Z dalších svých mnoha aktivit nám aktivní Věra
Vlčková prozradila VERmerch: „Budujeme strategie, vztahy, komunikaci na sociálních sítích, on-line
marketing…, ale chtěli jsme mít také něco, co lze
dát člověku do ruky, na co si může sáhnout. A tak
vznikl náš vlastní brand VERmerch. Milujeme
kávu, milujeme srandu a milujeme zápisky. Vtipné
marketingové hlášky jsou u nás téměř na každoden-

www.vermedia.cz
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Superbrands

Seznam oceněných značek
Czech Superbrands 2022

Consumer
Superbrands:

Czech Superbrands:

Osobností roku je Iva Janžurová
V roce 2022 získala na základě nominace odborné poroty a hlasování veřejnosti titul Superson –
Osobnost roku 2022 herečka Iva Janžurová. Když se
řekne česká herečka se stylem a noblesou, mnoho
lidí si hned vybaví právě Ivu Janžurovou. To je znamení síly osobní značky. Za svou bohatou kariéru
hrála ve více než 350 filmech, seriálech, pohádkách,
televizních inscenacích, ale vytvořila i legendární
skeče. Odborné porotě Brand Council učaroval právě její šarm, talent a elán, který se nedal přehlédnout ani u její vnučky, která pro Ivu Janžurovou
přišla převzat ocenění.

TOP značky České republiky za rok 2022
Czech Superbrands představil v rámci galavečeru Tribute Event oceněné značky pro rok 2022. Na jubilejním 10. ročníku
slavnostního předávání cen Superbrands si kromě firem převzali speciální ocenění i výjimečné osobnosti a organizace
s výrazným přínosem pro společnost. Osobností roku se stala herečka Iva Janžurová, Čestné ocenění dostala organizace Člověk v tísni.
A že byl galavečer oslavou, jak se na kulaté výročí patří, s více téměř 200 hosty z řad zástupců
oceněných značek, porotců, představitelů veřejného života a odborníků na branding a marketing.
Slavnostním večerem provázeli herec Vladimír
Polívka a moderátorská senzace Tomášek Hrnčíř.
O umělecký zážitek se postarali mladí a neobyčejně
talentovaní hudebníci bratři Šestákovi, kteří zaujali
taky porotu známé soutěže Amerika má talent.

Výjimečné příběhy na českém trhu
Společnosti se do výběru elitních značek Superbrands nepřihlašují, protože jsou vybírány podle

Desátý ročník předávání ocenění Czech Superbrands, který se konal 21. září 2022 v Národním
domě na Vinohradech, byl výjimečný nejen díky
skvělým značkám, ale i jubileu. Deset let úspěšného
působení na trhu s výsadou oceňovat ty nejlepší ze
značek v Česku byl důvod navíc, proč měl letošní
event ještě o něco výjimečnější atmosféru. "Program Superbrands v České republice je naším dlouhodobým desetiletým projektem, který jsme museli
vybudovat téměř od nuly – i když se silným mezinárodním zázemím a zkušenostmi. Období okolo
narození dítěte, jeho prvních krůčků a dospívání
jsou v životě rodiny jistě nezapomenutelnými. Jak
se naše rodina rozrůstala, museli jsme i my hledat
stále větší prostory pro rodinné oslavy, zvát stále
více příbuzných a dělat stále větší podívanou", řekl
András Wiszkidenszky, regionální ředitel Czech Superbrands.
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prestiže, inovativnosti a povědomí o značce na českém trhu. Pečeť kvality Superbrands odráží sílu,
stabilitu a vytrvalost oceněných značek a jejich
schopnost posouvat hranice, inovovat a neustále se
zlepšovat. Hovoří za ně jejich obchodní výsledky
a síla jejich značky. Aby se značky staly Superbrandy, musí mít nejen skvělé produkty a služby, ale také
vynikající renomé a silný příběh. Najdete je každý
rok v exkluzivní ročence Superbrands, která slouží
jako připomínka úspěchu nejen díky na míru přizpůsobeným obálkám, ale také úcty hodnému rozsahu.
Ocenění Consumer Superbrands si letos odneslo
47 a cenu Business Superbrands 17 značek. Mezi

značkami Superbrands byly brandy oceněné poprvé, ale také značky, které toto ocenění získaly již
podesáté.

Čestné ocenění pro Člověka v tísni
Vítězem speciálního ocenění Honorary Superbrand pro rok 2022 se stala nadace Člověk v tísni
(ČvT), která začala s pomocí všude, kde je to třeba,
už před třiceti lety, jak sami říkají její zakladatelé,
“spontánně, aktivisticky, dobrovolně, poněkud
chaoticky a s jistou mírou romantických představ
o sobě i světě”. K tomu ale s neochvějným přesvědčením, že dělají správnou věc a mění svět k lepšímu. Když posuneme čas o tři dekády dopředu, Člověk v tísni je největší nevládní organizace v České
republice, pro kterou pracuje víc než 2000 zaměstnanců.
Pomáhají v 70 zemích světa od Česka přes Kambodžu až po Ukrajinu. Právě tam se organizaci podařilo od prvních týdnů bojů poslat humanitární
pomoc ve výši přesahující 400 milionů korun. „Začalo to před 30 lety obyčejnou potřebou pomáhat,
svoboda přinesla i pocit spoluodpovědnosti. Skupinka dobrovolníků přesvědčila českou veřejnost,
že to dokáže a doručí konkrétní pomoc do válek
a krizových oblastí. Mnohé se změnilo, hodnoty
zůstaly: respekt a pokora k těm, se kterými a pro
které pracujeme, sebevědomí a odvaha vůči světu,
překážkám, politikům, tah na branku, orientace na
výsledky a dopad”, říká Šimon Pánek, CEO organizace člověk v tísni.

Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování
obchodních značek. Titul Superbrands je znakem
speciálního postavení a uznáním speciální pozice
značky na lokálním trhu. Pečeť Superbrands získávají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi
spojují významné hodnoty a mají k nim osobní
vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii si projekt
získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands uznávána jako speciální ocenění, které na
základě sjednocených kritérií a metod každoročně
identifikuje nejlepší z nejlepších značek ve více, než
90 státech na 5 kontinentech.

Více o programu Superbrands se dozvíte na:

www.czechsuperbrands.com
www.facebook.com/czechsuperbrands
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BUDUJEME
HRDÉ
ČESKO

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
PODNIKATELEK

PODNIKATELSKÁ
PLATFORMA HELAS
OD ROKU 1997

GRATULUJEME VÍTĚZKÁM 2022
STŘEDNÍ SPOLEČNOST

MALÁ SPOLEČNOST
Jaroslava SMUTNÁ, JVS SERVICE s.r.o.
Pavlína TORHANOVÁ, 201 consulting s.r.o.
Helena MATĚJKOVÁ, Jannai s.r.o.

Martina KYSELKOVÁ, Kv.Řezáč, s.r.o.
Jana MÁROVÁ, PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Jana NOVÁKOVÁ, TRUSTAV s.r.o.
.

VELKÁ SPOLEČNOST

Romana ASSADOVÁ, ASS TRUCK s.r.o.
Kamila KLEIBLOVÁ, KLEIBLOVÁ s.r.o.
Ilona KLÍMOVÁ, ASPIUS spol. s r.o.
MEDIÁLNÍ PARTNER

CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Terézia SVÁTOVÁ, TEREZIA COMPANY s.r.o.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST
Jana CHLADOVÁ, Kolorky.cz s.r.o.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací HealthyLongevity.clinic
Martina JIŘIČKOVÁ ŽOČKOVÁ, ATIRA CZ, spol. s r.o.

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY – pod patronací IN-EKO TEAM
Romana BARTSCHOVÁ, Naturprodukt CZ spol. s r. o.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací MICROSOFT & DATACLUE

Bylinkový svět
s Biomedicou již 30 let
Česká farmaceutická firma 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.
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 je postavena na pečlivě
vybíraných bylinných extraktech, minerálních látek, éterických olejů, vitamínů a dalších účinných

látek. 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.
Společnost, v rámci průběžného rozvoje, neustále investuje do nových moderních laboratorních
a výrobních technologií a procesů, disponuje certifikátem GMP (certifikát správné výrobní praxe SVP).
Doporučit ze široké nabídky jen jeden produkt
k vyzkoušení není snadné. Ale rozhodně za to stojí
například 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 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.

Více na:
www.bio-medica.cz

Kateřina AUDYOVÁ, KATEA, spol. s r.o.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Generali ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Hana REUTEROVÁ, IDC - FOOD, s.r.o.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

Rodinná

GENERÁLNÍ PARTNER

ZAKLADATEL

ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ODBORNÝ GARANT

AUDITOR

tiskárna

MALFINI vystupuje s pracovními
oděvy Vertex doslova na vrchol

Více na www.malfini.com

Nové pracovky
testovali i mechanici F2
Novou kolekci profesionálních pracovních
oděvů pod názvem Vertex, kterou aktuálně zařazuje společnost MALFINI do svého portfolia, úspěšně otestovali mechanici formule F2 stáje Charouz
Racing System. Jak řekla Martina Weberová, marketingová ředitelka ústeckého výrobce reklamního
textilu, který je také významným producentem pracovních oděvů, prověřili tak své novinky přímo v terénu. „Vybrali jsme si poměrně specifické prostředí,
nicméně výjimečné výrobky si žádají také ojedinělý
postup. A nám se spolupráce s automobilovými
profesionály určitě vyplatila. Potvrdilo se, že Vertex
kombinuje technologicky vyspělá vlákna, komfort
a outdoorový vzhled,“ dodává Weberová.
Pod značkou RIMECK firma nabízí širokou škálu
pracovních oděvů pro nejrůznější profese a právě
Vertex, což lze přeložit jako top nebo vrchol, bude
představovat jejich vyšší level. Vertex se stane strategicky nejdůležitější kolekcí ve smyslu dalšího
rozvoje. Přestože tržby z prodeje pracovních oděvů

představují pro firmu pouze zhruba deset procent
z celkového obratu, jsou pro ni ekonomicky významným segmentem, na který se chce firma v následujících letech maximálně zaměřit.
MALFINI zahajuje sezonu se zimní, voděodolnou a prodyšnou softshellovou bundou Vertex, kterou doplní kalhoty a mikina ze stretch fleecu. U pracovních kalhot přichází firma se zajímavou inovací
v podobě džínové varianty. „Vedle funkčnosti a bezpečnosti jsme se intenzivně zaměřili na módní
trendy. Hranice mezi pracovním a outdoorovým
oděvem se začíná stírat,“ říká Martina Weberová.
Všechny typy kalhot jsou kompatibilní s kvalitními
chrániči kolen, čímž získávají vyšší třídu ochrany.
Navíc jsou opatřeny povrchovou úpravou odpuzující nečistotu. Ta se pak na látku méně přichytává
a nevpíjí se do ní. Kolekce Vertex je připravována
ve čtyřech nejpoužívanějších barvách v pracovní
segmentu, nechybí ani oblíbené kamuflážové barvy
– modrá a šedá.
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Bauer Hotel Group

Firemní a soukromé akce v centru Prahy
Bauer Hotel Group nabízí hned několik možností společně strávených
chvil. Prostory k pronájmu jsou různé, ale jedno mají společné, a to perfektní služby na míru.

Královský salonek U Prince
Pro soukromé a firemní slavnostní příležitosti nabízí Královský salónek unikátní prostor. Zachované
gotické portály, masivní nábytek a nástěnné malby
ve spojení s tradiční kuchyní každého přenesou do
autentické atmosféry stolování na šlechtických sídlech středověku.
Typy akcí: menší soukromé a firemní akce, svatební hostina

Terasa U Prince
Bar & Grill na střeše hotelu U Prince s výhledem na Staroměstské náměstí a střechy staré Prahy, který byl
označen za jeden z 15 nejhezčích výhledů na světě.
Typy akcí: veškeré druhy oslav, svatební hostina, firemní akce, recepce, banket, školení, prezentace, módní
přehlídky

Restaurace U Prince
Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní a venkovní zahrádkou na Staroměstském náměstí. Každý
večer živá hudba – pianista.
Typy akcí: veškeré druhy oslav, svatební obřad,
svatební hostina, dětské party, firemní akce, recepce, banket, školení, prezentace

Deer Restaurant
Restaurace Deer, to je chutné a vizuálně atraktivní
jídlo, které stojí na precizní přípravě a znalosti surovin. Hosté sem jezdí na zvěřinu a další jídla české
i mezinárodní kuchyně. Restaurace má vlastní cukrárnu i pekárnu, kde denně připravují čerstvé dezerty a pečivo. Gastronomický prožitek umocňuje
elegantní a slunné prostředí.
Typy akcí: veškeré druhy oslav, svatební obřad,
svatební hostina, dětské party, firemní akce, recepce, banket, školení, prezentace

Zlatý Strom – Club & Bar
Zlatý Strom je legenda noční zábavy v Praze a již od
založení v roce 1994 se stal kultovním místem pro
celou řadu generací. Na 3 patrech historické budovy si každý milovník nočního života najde to své.
Klidný lounge bar, malé salonky a soukromé boxy
či tématické bary, jeden s pole dance tanečnicemi,
a taneční plochu vybavenou HD LED parketem, kde
každý den hrají live DJs světové komerční hity.
Právě pro svou komplexnost je Zlatý Strom žádaným podnikem k pořádání firemních a soukromých
oslav, rozluček se svobodou nebo pánských či dámských jízd.

Zlatý Strom restaurace
Black Angel’s Bar
Přední bar v Čechách a jeden z TOP 10 hotelových
barů na světě, stylizován v duchu prohibičních podniků 30. let. Kvalitní koktejly dle vaší chuti, mystické menu a příběh Aloise Krchy včetně poutavého
výkladu o původu konkrétního koktejlu či použitých surovin jsou tím, co byste měli zažít.
Typy akcí: veškeré druhy oslav, firemní akce, recepce, banket

Restaurace Zlatý Strom je nonstop restaurace
v centru Prahy s pivním barem a pivními speciály.
Restaurace se pyšní vyhlášenou pizzou s vlastními
recepturami a kvalitní kuchyní. Osvěžující pražské
pivo si zde můžete naplno vychutnat při konzumaci
lahodných delikates.
Typy akcí: veškeré druhy oslav, svatební hostina,
firemní akce, recepce, banket, školení, prezentace
Více informací na www.bauergroup.cz
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